
 14:00בשעה  15\03\2022פרוטוקול בעניין עיר ללא אלימות שהתקיים בתאריך 

 נוכחים:

 סגן ראש המועצה. –עזמי עלי אלסאלח  .1
 מנהל יישובי. –סאמי ח'ליליה  .2
 קצין האגם של התחנה. –רו פל יאי .3
 קצין אבטחה. –אחמד גדיר  .4
משרד לביטחון הפנים, מנהל מרכב כנרת לעמקים וגם   -נאיף דג'ש .5

 מפקיח.
 עו"ס משטרה. –טריז  .6
 .מנהל יחידת קידום נוער–מונדר ח'טיב  .7
 מנהל מחלקת נוער. -אחמד ח'ליליה .8
 יושב ראש וועדת ההורים הישובים ביפיע. –לוהאם ח'ליליה  .9

 מנהל מחלקת ספורט. -איאד קוט .10
 משקף עיר. –וב ם טאלירן ש .11
 סגן מהנדס המועצה. –ג'ואד מג'אמסה  .12
 ע.מש"ק כפר יפי –איאד מטר  .13
 מנהל פיתוח כלכלי ומצוי משאבים. –דורג'אם זיאדנה  .14
 חבר מועצה. –חוסן ח'טיב  .15
 קב"ט –ח'אלד חג'אג'רה  .16
  –נאור  .17
 מחלקת הנדסה -חוסין פאיד .18
 מנהל מחלקת רווחה. – כנאנהסאמר  .19
 נמהלת המתנ"ס –עביר ג'נאים  .20
 מנהלת מרכז צעירים.  –דומיאנה ח'ליליה  .21

  נעדרים:

 ראש המועצה. –מאהר ח'ליליה  .1
 גזבר המועצה. -סמי מרג'יה .2
 מבקר המועצה. -עאדל ג'מאמעה .3
 צוערת חינוך בלתי פורמאלי. -ראבעה נסאר .4
 מנהל מחלקת חינוך. -מחמוד עלי אלסאלח .5
 סגן ראש המועצה. -ניקולא מסעד .6

אחרי מספר שנים מהישיבות  צהריים טובים לכולם, ישיבתנו היום  -סאמי
דש, שהייתה בשם "עיר ללא אלימות" והיום היא שהייתה פעם או פעמיים בחו

בשם "המסיר לקידום קהילה ומשטרה" זה רק שינוי בשם אלא אם כן המשימה 
אותה משימה. המטרה מפגישת מנהלי מחלקות במועצה עם השתתפות המשטרה 



הקהילתית ותחנת נצרת , לראות  את הבעיות וננסה ביחד להמצאות פתרונות איך 
 ימות ומבחינה אחרת תופעת השימוש בסמים ואלכוהול.להנמיך תופעת האל

נצרת )  אזור טוסס מלאה  -יפיע נמצאת בין גבולות מגדל העמק ) אזור שקט ( ו
 עות אלימות(.תופ

 רו יעברי בקשתינו לתחנת המשטרה.פל ילפי בקשות הקצין אי
עובדים כמו שצריך ואנו רוצים אותם להיות נוכחים גם משמרות  אליראן ואיאד

לילה, לשים דגש על שעה מסויימת לנוכחות במקומות שיש בא הרבה אלימות 
 וקבוצות של עבריינים שנמקד שעתיים לסיורי לילה. 

מוע גם בזמן הנוכחי המצב רגוע והכל בשליטה , שיתוף פעולה עם כל המשרדים לש
תופעת האלימות וספציפית בבתי הספר יחזור על  ורידסה להבקשות המועצה וננ

 הכפר בתועלות.

בעבר היינו רגילים לעשות מפגשים כאלה, בעקבות שלוש שנים האחרונות   -נאיף
רכשו כמה דברים, אחד מהם זה איחוד במשרד הפנים לשלושה גופים, מאבק 

נו עברנו אלימות. בשנה שעברה התפרק אועיר לל בסמים ואלכוהול, מציל"ה
למשרד לחק"ק ואז התרחקנו ממשרד ביטחון הפנים בנוסף שלא היה תקציב ולא 

 היה ממשלה.
יישוביות וועדות אכיפה ובמהלכם וועדות שנה חזרנו ורוצים לחדש כל עניין ה

לעלות על כל הצרכים וכל הבעיות של הרשות, בשני כיוונים, אחד גם בפנים שני 
 זור לעצמינו.מול המשטרה, אנו מחפשים איך לע

הדברים שאנו נתמקד בהם, אחד נציג נתונים )טובים או רעים(, שני מה הצרכים 
 שלנו.

, עד סוף החודששזה משמעותי מאוד שזה  2022אנחנו לקראת אישור תכניות של 
שנוכל לעשות התקציבים אבל יש לנו   2019יש לנו תקציבים לא כמו שהיה לנו 

 יפיע בדומה לרשויות אחרות.מניעתית וטיפולית בתוך פעילות 
נשים דגש חזק גם בחיזוק קשר בין  במהלך השנה הקרובההמפגש, אנחנו 

 ברמה ארצית.) אנחנו( ביטחון הקהילתית רשות להמשטרה והרשות המקומית וה
עוד תוספת תקציב של שני קבלנו וחברות שלה  לעדכון השנה יחסית, בזכות טרז

יש , החלטה לנו החלטה ואחד עדיין איןלהוסיף משטרה חדשות, אחד קבתקנים 
לנו משאב אנוש מצוין שבו טרז עובד נפלאה בתחום של מניעת אסונות בקרב נשים 

  …בתוך המשפחה, הרצאות לנשים והדרכות בבתי ספר וכו
כשמסתכל על קומבליס יש כמה דברים שנעזר בהם סאמר שזה מנהל ישובי, שיש 

וח אדם זמין שאפשר להתמודד בו עם הרבה לו מדריכי מוגנות ומדרכי נוער וגם כ
  תופעות.

חשוב הוא  אני לא מצפה ישיבה אחת נפתור את כל הבעיות אבל להתחיל מה זה
אחד המטרות שלי זה חיזוק שיתוף הפעולה והשותפות  לבנות אימון מחדש הדדי,

מול המשטרה בכל המקומות ,ובעיקר ברמה ארצית אנו עובדים על זה ברמה 
 מחוזית.



לשים את הבעיות על השולחן ,, נשים את  אחד כמה אנחנו יכולים לעזור לעצמנו,
 הדברים הכי קשים וננסה לפתור אותם באמצעים ובדרכים שיש לנו.

רוצה להוסיף מילה אחת בשנה האחרונה כל נושא של הטכנולוגיה טיפל לאכיפה 
לנושא  אנו רוצים להוסיף עוד תקציב  בצורה חזקה ברובו הוא שמיש ותקין

המצלמות אנו מדברים על חודש אפריל חודש הבא שיתכן שיש לנו במה 
 יתרות תקציב( שיחולקו בין הרשויות המקומיות :)  נקרא
שעות צפייה  24נקודת צפייה רק אם יש בעיות. -הקמת מקומות אזורים  .1

 ביממה
  להוסיף מערכים חדשים .2

  לנו אני מציע בהצגת נתונים אחד אני מזמין את טריז שתציג
קים שלנו על כל העבודה שהם עושים כבר אני "משאני רוצה לברך אנשי ה -עזמי

מעודכן מהם כמה דברים, דבר שני מה שמעניין אותנו כל דבר זה תקציב היה לנו 
בעיה עם המצלמות כמה מוקדים לפי דעתי כבר תוקנו ובכל זאת חסר לנו בכמה 

אלג'וזלאן שאנו חייבים שם כמה שכונות שזה לפי דעתי הכי בעייתי כמו מראח 
שקרוב לבית הספר, למוסדות החינוך יש לנו שם מוקד שחבל על הזמן מבחינת 

אלימות, שימוש בסמים גם יש לנו באזור השכונה הדרומית גם כן יש לנו בעיה.ועוד 
 כמה אזורים.

עכשיו מה אני רוצה לחדד על כמה דברים שיש לנו מוקדים של אנשים 
דיברנו על זה לפני שנכנס לבתי הספר   ים בישיבה הקודמת כברשמשתמשים וסוחר

טב דעתי יקים בשעות הלילה, לפי מ"ומוסדות חינוך, אנו מבקשים, תגבור של המש
. יאלי פנו אתם יודעים איפה, וזה ממש מוליד כמה בעיות לשכנים, הרבה אנשים

ם שלנו. קש להיות ריבוי של מצלמות, מערכות טכנולוגית למוקדים הבעיתיבמ
 ואחר כך נכנס לבעיות של בתי הספר.

הבקשה שלי איך להוריד את רמת השימוש בסיגריות האלקטרוניות האלה, 
השימוש בסמים יש לי כבר תלונות על שימוש בזה וזה מה שצריך לטפל בזה 

  בדחיפות.
בסוף אני אציג נתונים בואו נרגיש בנוח מי שירצה נפתח להתייחסות ומי  -ל יאי

 רוצה להגיד בבקשה.
לישיבה הזאת, אני פעם  ל אני מודה למר סאמי שהזמין אותיקודם כ -לוהאם

ש כמה דברים לעשות שתתף בישיבה בתור יושב ועד הורים ישובי, ימהראשונה 
פר אנו חייבים לשמור על רחובות לפני שאנו נכנסים לבתי ס ותקודם כל בשכונ

לטפל  תחנות משטרהוכל להעיר מוקד סמים ועל ושכונות פתוחות, אני אישית א
 בזה ברצינות.

עניין תופעות האלימות ומיגור תופעות האלימות הן ברחובות , בבתי הספר 
 ובבתים .

אני בעד שיתוף פעולה בין המשטרה והקהילה. אבל צריך לחשוב על אנטרס של 
שים אני מבקש שיהיה מיגור התופעה הזאת צריך להיות מניעתי וגם הסברתי האנ

וגם לעזור לאנשים שגם נופלים ולתת להם עוד צ'אנס הצעתי היא להשקיע 
  בספורט.



יש לי שאלה בעניין התקציב, מה המנגנון שבו מחלקים את תקציב  -דורג'אם 
ת בלי להגיש בקשות המועצה זאת אומרת האם התקציב יעבור לכל מועצה ספציפי

 או דרך קול קורא ?
התקציב הוא כדלכמן משרד ביטחון הפנים יש לו מפתחות חלוקת   -נאיף דגש

ובעיות   מפתחות שקלול של תלונות  תקציב לפי גודל הרשות, יש כול מינה
 ר ) מדד תופעות רשותיות"מהמשטרה של תופעת אלימות יש מה שנקרא מת

(שלוקחים השנה שעברה ואומרים בעצם זה מה שהיה בשנה שעברה אנו רוצים 
להתמודד עם התופעות האלה הכסף המוקצה לרשות מי שמטפל ההקצאה הזאת 

ראש המועצה וסאמי ח'ליליה ביחד צריכים לבנות תוכנית, איך צריך לבנות 
וא נוסיף עוד תוכנית, אחד לפי התופעות שאנחנו מביאים או דרך שולחן כזה עגול ב

מה שנקרא על הדברים מה שאנחנו יודעים אולי אתם לא יודעים )אני וסאמי ( 
כה אדרא אהל מ" שאנו נציגי משרד הפנים אבל אתם ברשות יודעים.

זאת אומר יש הרבה תופעות שמביאות לרווחה ויש תופעות שלא ".בשיעאבהא
 מטופלת ברווחה.

ן כדי לבנות ביחד תוכנית עבודה מה שאני אומר להציף את הנתונים על השולח
לאשר את התוכניות ברגע שמאשרים את   בשלב הזה עד סוף החודש שאנו צריכים

התוכניות זה הופך להיות שיק בפורטל ספקים במערכת המחשוב ואז אי אפשר 
 לשנות את זה וזה הזדמנות לסיים מבחינתנו את התהליך.

לפני שנכנסים לתוכנית לעשות ", אהל מכה אדרא בשיעבהא" אמרת מדגם -חוסיין
פרוגראמה מסויימת,צריך לדעת את המצב יש דברים שאני תמיד אומר אותם 

המשטרה בישראל יש לה בעיה רצינית במגזר הערבי כבר אתם צריכים להחזיר את 
האמונה, אנו בין התושבים ואני נבחר ציבור ואני מהכפר הזה האנשים לא עושים 

ים לא מאמינים במשטרה, אזי צריך להסיק שיטה חשבון למשטרה והאנשים הטוב
  שתחזיר את האמונה לאנשים. אנו רוצים שיהיה אכיפה

שנים מנהלת עיר ללא  10אחרי ניסיון של  הס אבל אני בא"אני מנהלת מתנ -עביר
אלימות ואני פעלתי המון שנים ומכירה לעומק את כל התופעות, אני חושבת שיפיע 

בחינת התופעות לא משנה כמה סופרים בגדול , לא שונה ממקומות אחרות מ
הסוגיה של האימון בין החברה הערבית לבין המשטרה זה לא משהו חדש את 

שומעים שצריך לפעול ולעבוד עליו אבל אני חושבת ביום מהקובע הבלתי פורמאלי 
 20%זה באחריות המשטרה זה עדיין  80%שלי אני חושבתי לפי הניסיון שלי אם 

ועובדים עם בני   מפתחים תוכניות  ילה אני רואה אכן בקהילה ככולבאחריות הקה
נוער בשכונות שלא מגיעים אליהם, כול עוד יש פשיעה אלימות היא בגדר מאוד 
קטן יחסית לפשיעה כול עוד יש נשק וסמים הקהילה לא יכולה לטפל זה משהו 

 אכיפתי.
פעות אלימות, סמים אני עובד עם נוער בסיכון, אלה הם הנחשפים לתו -מונדר 

( אזור מסוכן לסחר בסמיםוהמקום שאני עובד בו הוא נקודה למכירת ופרסום )
יום יש נוער בא אני אמרתי את זה בישובות וכואב הלב במצב שנמצאים בו, כל 

סמים אלוהים רק יודיע אם יש מכירת נשק , הנוער הזה מעצרים ב ומשתמש
כמורים משתמשים בה עם הנוער  הטיפולי שאנו  ומשפיעים לרעה את תהליכי

 שנמצאים אצלנו ביחידת קידום הנוער..



אני אומר ומאמין כל אחד אוהב חברתו ויש לו שייכות לחברה הוא הבן אדם 
 שבעזרתו נתקן את החברה.

המשפט הוא לאומי מדרגה ראשונה, אני רוצה לטפל בילדי חברתי, חשוב מאוד 
אל תשפשף ואני אומר )( שיעבהאאהל מכה אדרא ב כמו שנאמר בפתגם קודם )

אני מציע הצעה שההורים יש להם את האחריות הגדולה ( את הגב פרט לציפורן
בשביל להנמיך התופעה הזאת, אני מציע שיהיה סיירת הורים תהיה באופן מתמיד 

 עם תוכנית, תור ההורים בפתרון הבעיה. 22:00עד שעה 
המשך לדברי חברי אני מרגיש שזאת הפעם הרביעית שאני משתתף בישיבה  -אחמד

כזאת, לצערי נזכר בישיבות על בעיות מסויימת ומצבים בעיתיים, עד היום לא 
טופלו, פארק אלג'בל מקום חשוד, בית ספר אלחדיקה אחרי צהריים כאשר השומר 

היום כשמאשרים מסיים עבודתו תתחיל עסקות בין נהגי רכבים שחוניים בחניון, 
להשתמש בסגרה אפשר להיות שימוש הסמים שזמן הלימודים. התפרעויות רחוב, 
יש פעוליות אחרי צהריים כל אחד רוצה לנסות את הרכב הוא מתפנטז ברכב, אני 

  יש הרבה התפרעויות בעד שיהיה רכב משטרה לשמור על הביטחון,
 נות.משפט נראות, צריך לראות רכב משטרה מסתובב בין השכו

אני בעד האיש שממשיך לעקוב אחרי הדברים ולוחם כדי לפתור את  -נאיף 
  הבעיות, זה אומר שהוא מאמין יש מי שישמע קולו.

אני בא מרקע עיר ללא אלימות קודם יש ביטויים צריך להכיר בה פשיעה,  -סאמר
 נשק, סמים יש מה לפני כל אלה , אני אדבר על הנתונים שלי במשרד הרווחה, לפי

בן אדם אבל בפועל הרבה,  50-45הנתונים שיש לי בשנה יש מטופלים מהתמכרויות 
יש דברים שעלינו לעשות בה אבל לא זזים, יש מצבים שחוזרת על עצמה, אם נחזור 

  אחורה ונבדוק מה נעשה כלבי ההצעות אני לא רק מאשים את המשטרה,
ה, עשינו מעורבות ) עד היום מה עשינו, הגשנו הרצאה בבית הספר, הבאנו משטר

 תוכנית טיפול(, זה לא מספיק.
השאלה הנשאלת יש סוגים של עבירות, צריך לצאת עם תוכנית עבודה, לפרט 

תוכנית העבודה בפעם קודמת הצענו שתהייה תוכנית בבית ספר תיכון, חטיבת 
פנה אותם למי לפנות? צריך להיות דיבורים עם התלמידים, ל צריךיסודי, ביניים, 

ת ועדות וכל אחד אחראי שידבר על ליקויים לשפר, היום הילד יש לו מידע רב לעשו
 בעולם המחשוב אבל באותו רגע הוא לא מודע בעולם.

אני עם לצאת בתוכנית עבודה עם מנהלי בתי הספר, עם חברי המועצה , כל ילד 
  שנכנס חוג מסוים אני שומר עליו, אני מוכן לשים תוכנית עבוד לכולם

ום כמועצה בשיתוף פעולה עם המשטרה, צריך לעשות חשבון נפש, צריך הי -עזמי
 אם אני צריך להתייעץ עם האחר. לא משרתלשאול איפה אני 

אחת מדרכי העבודה היא אחת צריך לדעת נתונים כמה ילדים הולכים לבית  -נאיף
  הספר, מה עושים אחרי בית הספר? כמה מרכזי נוער יש ?

  .התלמידים והנוער שהם בסיכון, ההבדל בדרגת הסיכוןם לכל אנחנו פוני -אחמד
יך לרכוש את האימון של התלמידים, הסמכות היא פתרון לכל בעיה. אני צר –נאיף 

בעד לבנות תוכנית עבודה ונקיים צוותים שכונתיים לבנות תוכניות, סיירת הורות 
שמר לא תפתון את הבעיה וסיירת משטרה לא תפתון את הבעיה, אולי נעשה ממ



שכונתי חוץ מסיירת הורות, אולי נפתח אתם בתי הספר שהחצר שלהם הופך לסחר 
   נבאי תאורה מצלמות ונעשה פעילות עם המתנ"ס נגייס תקציבים בעניין הזה.

נשאל את התלמידים מה רוצים, מי יכול לעשות את זה, אתם אנשי  -מה התוכנית
זה רק אנשים שהם קרובים החינוך הבלתי פורמאלי, מי שיכול לעשות את זה, 

 לנוער, צריך למצות דמות חיקוי.
 אנו נלך להדליק אורות בשעות אחרי הצהריים. 

אני בדעה עם כל הנתונים הקשים מסגרת חזרת האימון, יצירת אימון בין 
 המשטרה והנוער 

אני נותן לסאמי  ,י מדריכים שלנו אחרי צהרייםיודיע איך להפעיל ולהוו סאמי את
לשנות את התוכנית יש זמן עד סוף החודש לבנות מה שהוא מערך אור ירוק 

שיתאים לסיירת הורים ומתנדבים ומשטרה לעשות משמר שכונה , לגייס הורים 
 ות.תושבים מתוך השכונ

אני חייב להגיד שאני נהניתי לשמוע בעיקרון את כולם, מרגיש שיש דאגה  -אייל
מבטיח שבישיבה הבא תתחיל במה ליישוב, משפט ראשון אנחנו לא מושלמים, אני 

דעת מה עשינו, היום תור ההורים להיות עקביים העלינו בישיבה הקודמת כדי ל
 אחר ילדיהם.

יש לי כמה פרויקטים שאני מנשה להוביל אותם בתחנה אצלי, אחד הפרויקטים " 
מילאן"  שנאמץ אותו בו. אני עובד עם ילדים שנפתח להם תיק פלילי עם זמינות 

 חיים חדשה בלי עבר פלילי  (deleteאני מסוגל  לעשות מחיקה ) הפרויקט
 אני מסכימה. -עביר
כלפי אלימות אפס סובלנות, כלפי אלימות כי אני יודיע שבדיעבד מי שתקף  -אייל

היום, הוא תקף אתמול ויתקוף מחר אפס סובלנות, אני יכול להתחשב באווירות 
 יותר קלות מינוריות הן פחות. 

ר הערבי, אלימות במגזר הערבי, מה שמאפיין יפיע יותר סכסוכים, במגזתופעת 
הורים לא מדברים על אקדמיה וחוגים הם מדברים על היחסים בין המשפחות וזה 

 מה שנכלל בתת מודע של הילד.
 .ביפיע ועולם הפשע השתלב במגזרים אירועי הירי

ים לא הצליחו לסיים יש תופעות ליווי בקורונה, תופעות כלכליות, שוק אפור אנש
 את החודש 

 אתה מדבר על תופעות סמים בתוך בית ספר, אל תדבר בפורום תלך למשקים
 .בריונותתופעת ותשתף אותם מעבר לנתון היבש, 

 אנו מבינים לאחרונה בלי ערך מוסף לפעילות שלנו אנו לא יכולים להתמודד.
אנו נעשה את הפורום אחד לחודש שימו לב איפה אנו חותים? העניין הוא להפוך 

את הישיבות האלה למעשים, תוכנית עבודה, פרקטיקה, רמדאן בפתח הצגתי 
תמונה בתחנה לחודש רמדאן, מה שמאפיין רמדאן, לילה נהפך ליום , התקהלויות, 

    כל הלילה.  מפגשי חמולות בלילה מה שמחייב התגייסות
עם שיתוף פעולה אני מתחייב להיות משקים, פעילות מבצעית, נוכחות משטרתית 

    אחד אני מתחיב לתת שלוש וארבע.  ןלתת, אתה תית םאנו מתחייבי
 

 לסיכום:



אני מבקש ממר סאמי ח'ליליה שיכין תוכנית עבודה עם כל המחלקות לעניין  -עזמי
 זה שיכול להציג את תוכנית בישיבה הבא.

 תוכנית עד סוף החודשבניית 

 קביעת ישיבה בתחילת כל חודש
  תוכנית מסויימת באופן מתמיד -סיירת הורים 

  צריך לעשות ועדות
 יש מגרש מוא"ר כמו בעראבה.

 למצוא דמות חיקוי להיות קרובה מהילדים שתתן להם את האימון
 .להדליק אורות בשעות אחרי הצהריים
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