מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL
המחלקה לשירותים חברתיים
ח' באלול  ,תשע"ו
 11בספטמבר 2016
לכבוד
נוכחים
פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס'  9בנושא המאבק בסמים ואלכוהול -יום ג' 6.9.2016

מועד כינוס הישיבה :הישיבה החלה :בשעה  9:00והסתיימה בשעה .11:00
משתתפים:
ישראל פרץ -יו"ר הועדה  ,עו"ד מיכל ילובסקי -נציגת ציבור  ,אלי אסולין -נציג ציבור ,לנה פליטמן הבר -הרשות למלחמה
בסמים ואלכוהול ,אביגיל אנגלמן -מנהלת מחלקת הרווחה ,עו"ס שרון שרביט מגן -מתאמת ,רחל גרינמן -מחלקת חינוך,
רותם אלקובי -מנהל יחידת הנוער ,ליאורה פז -יועצת תיכון הרצוג ,פאני דניאלי -יועצת תיכון איתן.
נעדרו:
חיים אלקובי -חבר מועצה  ,ישראל וינברגר -חבר מועצה ,סיגל דאי – מנהלת מח' החינוך ,דני שגב ,שוטר קהילתי
להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:
 .1יו"ר הועדה ישראל פרץ פתח בדברים וברך את הנוכחים.
 .2הח"מ הציגה את עדכון התוכנית השנתית ואת הנעשה עד כה ,ואת הצורך להכין תוכנית שנתית לשנת .2017
בתוכנית נעשה עד כה:


 2קבוצות העצמה לנערים ונערות



הדרכה לצוות חינוכי בהרצוג



 3פעילויות במסגרת התיכונים



 2סיורים ברטורנו לנוער בישובים



 3פעילות פרסום בפעילויות המועצה



פעילות  1לילדי יסודי



סדנא לרכזי הנוער



התקיימו  2הרצאות להורים בישובים ,הוזמנו עוד  3הרצאות



נקבעו  2קבוצות הורים לנובמבר

בית חשמונאי בית עוזיאל גזר גני הדר גני יוחנן חולדה יד רמב"ם יציץ ישרש כפר בילו כפר בן-נון כפר שמואל
משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים

כרמי יוסף מצליח משמר איילון

משרדי המחלקה בבית חשמונאי  .99789טל' ,08-9274040 ,08-9274067 :פקס08-9208563 :
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 .3ליאורה פז ,יועצת הרצוג -הציגה את נושא שימוש בסמים בשכבת יא' בהרצוג ,שהתגלה לאחרונה .בית הספר
פועל בתחום המניעה להוסיף הרצאות לשכבת התלמידים ולהוריהם -בשיתוף עם הח"מ ,בנוסף יגיע שוטר
לכיתות שירצה להם על תחום העבירה הפלילית.
 .4עלתה הצעה להזמין את יועצי כל בתי הספר ולקיים ישיבה בנושא האפשרויות הקיימות בתחום המניעה של
סמים ואלכוהול והיכולת שלנו לשלב זאת בבתי הספר ,במיוחד נוגע לבתי הספר היסודיים.
 .5רחל גרינמן הציגה תכנון הפנינג של בטיחות בדרכים במשמר דוד ,יש לבדוק אפשרות לשלב את תחום המניעה
שלנו.
 .6הוצגה על ידי לנה פליטמן הבר תוכנית "יום של תכלת" -תוכנית חינוכית מניעתית לגני הילדים ,בה עוברות
הגננות הכשרה מתאימה ולאחר מכן הן יכולות להעביר את התכנים לילדי הגנים שלהן ,הח"מ התבקשה להציג
את הנושא בפני רכזת גנים.
 .7הועלתה הצעה ע"י לנה פליטמן הבר לקחת את רכזי הנוער לכפר איזון ,במקום למלכישוע (כיוון שהרכזים היו
ביום עיון ברטורנו שזה דומה לדבריה למלכישוע) הנושא יבדק מול רותם אלקובי ,מנהל יחידת הנוער.
 .8נציגי הציבור עו"ד מיכל ילובסקי ואלי אסולין העלו את תחושתם שמרכזי הגמילה ואנשים שנגמלו מאלכוהול
וסמים השאירו חותם עליהם ומאמינים כי ישאירו חותם דומה על הנוער שלנו ,יועצות בתי הספר הסבירו כי
יש הנחיה ממשרד החינוך לא להביא נגמלים או לקחת למרכזי גמילה ,כיוון שלטענתם הדבר יוצר תגובה
הפוכה ממניעה.
 .9הועלתה בקשה להזמין את השוטר הקהילתי /האחראי על המשמר האזרחי לפגישות -יש לציין כי הוזמן ולא
הצליח להגיע ברגע האחרון.
 .10ישנה אופציה לקדם את נושא סיירת ההורים ,כיוון שיש מתנדב שמוכן להתגייס לנושא -הנושא ייבחן לעומק.
 .11הועלתה הצעה לשמוע את דעת הילדים לגבי הפעילויות המתוכננות ואלו דברים הם רוצים שיביאו להם
והוחלט כי הישיבה הבאה תתקיים בשיתוף פעולה עם מועצות התלמידים של בתי הספר התיכוניים ,היועצות
יתגייסו לנושא ,לצורך כך תוקדם הישיבה הבאה.
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 .12הישיבה הבאה תתקיים ביום א'  .30.10בשעה  09:00בבוקר  ,נא אשרו השתתפותכם.
רשמה :עו"ס שרון שרביט מגן

לידיעה:
מר יובל אנוך -סגן ראש המועצה
מר אריאל הילדסהיימר -מנכ"ל ראש המועצה
משתתפים
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