
בשעה  25\10\2021 שהתקיימה פרוטוקול ישיבת וועדת מאבק בנוגע הסמים
10:00 

 נוכחים:

 רכז רישוי. –מאיר אסולין  .1
 מנהל מחלקת חינוך. –מחמוד עלי אלסאלח  .2
 מש"ק . –איאד מטר  .3
 סגן ראש המועצה. –עזמי עלי אלסאלח  .4
 רווחה.מנהל מחלקת  –סאמר כנאנה  .5
 אלימות.מנהל עיר ללא  –סאמי ח'ליליה  .6
 יושב ראש הוועדה. –חוסיין ח'טיב  .7
 מבקר פנימי של המועצה. –עאדל ג'מאמעה  .8
 עוזרת מנכ"ל ועורכת הפרוטוקול. –אורג'ואן עבאס  .9

 נעדר:

 חבר וועדה. –תחריר בסול ערוק  .1
 חבר וועדה. –ראמי ג'מאמעה  .2

  בישיבה היום נדון בשני נושאים: –חוסיין 

 לנהל את הנושא.עניין הסמים בבתי ספר, לבדוק איך  .1
 איחוד בין וועדת הסמים והאלימות. .2

 הנושא השני בהזמנה:

 אתה בודק שתהייה את שתיהן ביחד.

 שתיהן ביחד קשה, –עזמי 

 צריך אישור מליאה. .א
 אי אפשר בגלל יש לכל וועדה יו"ר לבד. .ב
 כל וועדה היא חובה. .ג

 מההתנהלות. רלפטאין לי בעיה  –חוסיין 

 הפנים כל אחת בנפרד.לפי תקנון משרד  –סאמי 

 יש שתי וועדות, יש התכנסויות בניהם  –סאמר 

 בגלל שבשתי הוועדות אתם נותנים את אותו הנחיות. –מאיר 

אין לי בעיה באיחוד, אבל להתייעץ עם ראש המועצה ולהביא את הנושא  –עזמי 
 למליאה.



 יהיה עתירה בין  שתי הוועדות. –סאמר 

 פתרונות. כמה אנשים משתמשים ולמצוא ך לבדוקצרי בישיבה היום -סאמי
 ע אם יש תקצוב או לא.אני לא יוד

עבודה ונגמר כשעושים  כדי להגיש הרצאות. הוועדה צריכה לדאוג איך לתקצב
 כסף להמשכיות, אי אפשר לסמוך על המשרד שלנו.  התקציב אנו נלחם למצוא

 היה כסף, אבל היום אנו עומדים באפס מהכסף. אלף שקל 530

תמונת מצב, מה שיש צריכים לדעת המטרה, המטרה היא להועיד, מה  –מחמוד 
 ת הדרישות, תמצי

 לימות בבית ספר צריך להזמין קב"ט לישיבה של היום.איך למנוע א

 בישיבה הבא קב"ט צריך להיות מוזמן בישיבת הסמים.מבקש 

רכז קב"ט מחוזי של משרד  -סעד תנצל אותו ) להסתייע בו( ראפיק –מאיר 
 חינוך, הוא יממן ויעזור בנושא בזה.

 ??יש לנו מיפוי איפה אנו עומדים באחוז הסמים שמשתמשים וכו'.. -מחמוד

 כום:  ס

  המליצה הוועדה פה אחד לאחד שתי הוועדות אלימות וסמים.

 הנושא הראשון בהזמנה:

אירועים) אחזקה, שימוש וסחר לפי כמות(  2020שעברה בהשוואה לשנה  -איאד
 אירועים. 116בשימוש כללי ביפיע 

 אירועים. 71כולל היום  2021בשנת 
 תיקים: 

 2020 2021  
  תיקים 11 תיקים  21 סחר כולל גידור 
 40%יש ירידה  45 56 שימוש הדוחות 
 10%ירידה  45 49 החזקה ושימוש

עבירות של קנס 
 ₪  2000של 

7 0  

 

 .70%בתי ספר חתך גילאים 
בבית, בבתי מבחינת סמים בין קלים לכבדים שזה מתחיל מהבית, אין הדרכה 

 .ספר לא היה לי
אני יכול לעשות הרצאות בנושא הזה, מי שתופסים אותו משתמש או אני כשוטר 

ופעם שלישית ₪  2,000קנס, פעם שנייה  לפעם ראשונה₪  1,000מחזיק ישלם 
 פתיחת תיק שלא נמחק.



 יש פרויקט בשם מיל"ה, שהוא ימחק את התיק.
הרכז יכנס לתמונה לכל שימוש וסחר שיהיה. בתוך בתי ספר יש יותר חוקרי נוער 

 שאני אעביר להם תמונה לטיפול. המצב לא קל.
 ים.יש תלמידים משתמשים בבתי ספר אבל אין דיווח -סאמי 

דעות בכפר, מה שמדאיג שלא נעשה טיפול בזה שאלה יש כמה תחנות שי –עזמי 
 בגלל שהמקום קרוב לגנים ולשכנים.

 יש בכל בית ספר יש מדריך מוגנות. –סאמי 

פאן חוקי אומר חוץ שאני ראיתי ומתקשר, אם המשטרה תרצה מודיעין, הבעיה 
 היא אין שיתוף פעולה עם המשטרה. 

 ר שוטרים בזמן פיזור מבקש תגבורת.חוסיש לנו  –סאמי 

ינה, עילוט ונצרת חסר בא כוח אדם, מבקשים שמכסה ריבתחנת נצרת  –סאמר 
לא רק נוכחות להיות בסוף, למה לא עושים שיטור עירוני? למה לא מתקשר לרכז 

 עין.ימוד

 יביאו נקודת משטרה לכפר יפיע. –מאיר 
 אני מדבר ממקום תושבות, צריך לעבוד לאחד בלילה. - סאמר

ישיבה, אנו מדברים עם מחסורים ובעיות מה לעשות. אנו באים על ה –מחמוד 
, מדברים על שני טיפוסים מסמים: סם צחוק, אונס, צריך לעבוד ולקחת בחשבון

 נייס ג'אי , אז אני בן אדם, אני דואג מה צריך לעשות? 

 ספרי סמים(.בית חינוך מב"ס ) מוביל  .1
למשרה, הסברה וידע  10%צריך לדעת מה התפקיד שלו הוא מורה 

 שהתלמידים והתלמידות יבינו איך להתנהג ומה לעשות.
 לבתי ספר מגזר ערבי לכל משרדי הממשלה.₪ מיליארד  35בתור רשת  .2

 יש משטר צבאי שהוא טופס את המשתמשים.

 צריך לשמוע על בתי ספר –סאמי 

 חט"ב צריך להיות הסבר לכל ילד וילדה. 3 –מחמוד 
 מה שאמרנו בהתחלה סמים, אלכוהול ואלימות כולם דבר אחד.

שומרים וחברת שמירה צריך אנשים עם כוח, ההתנהגות עם מוגנות.  –סאמר 
 אצל פיסל טאהא.

 ות סיור, לשבת עם מנהל בית ספר ובדיקת שמירה.צריך לעש –חוסיין 

 ות השומרים.אני לא יודיע את אחרי -איאד



 עניין השומרים הוא מצב כללי, יותר קל עניין הסמים מהנשק. -סאמר
 חייבים לדעת איך לפתור ונבקר בית הספר אבל צריך להיות צנזורה מקיפה.

 כום: ס

 זימון קצין נוער שייתן תמונת מצב. .1
 נתונים ברורים של בתי ספר. .2
 סיור לבתי ספר. .3
 לדאוג להביא תקציב. .4
 הבאה. זימון קב"ט לישיבה .5
 סאמי ח'ליליה(. –לעשות תכנית ) בעל הבית  .6

 

 11:15ננעלה הישיבה בשעה 

 

 

 

 

 


