מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL
המחלקה לשירותים חברתיים
י"ב בטבת ,תשע"ז
 10בינואר2017 ,
לכבוד
נוכחים
פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס'  11בנושא המאבק בסמים ואלכוהול -יום ב' 9.1.2017
מועד כינוס הישיבה :הישיבה החלה :בשעה  9:30והסתיימה בשעה .11:00
משתתפים:
ישראל פרץ -יו"ר הועדה  ,חיים אלקובי -חבר מועצה  ,עו"ד מיכל ילובסקי -נציגת ציבור  ,לנה פליטמן הבר -הרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול ,יובל אנוך -סגן ראש המועצה ,אביגיל אנגלמן -מנהלת מחלקת הרווחה ,עו"ס שרון שרביט מגן-
מתאמת , ,מיכל ליס -מנהלת יחידת הנוער ,ליאורה פז -יועצת תיכון הרצוג ,שירי גרונר -יועצת תיכון איתן
נעדרו:
ישראל וינברגר -חבר מועצה ,אלי אסולין -נציג ציבור  ,סיגל דאי – מנהלת מח' החינוך ,רחל גרינמן -מחלקת חינוך
להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:
 .1יו"ר הועדה ישראל פרץ ציין כי שוחח עם ראש המועצה מר פטר וייס על כך שחלק מנציגי הצוות המקצועי
מהמועצה לא מגיעים .ראש המועצה סיכם שיעיר על כך – הועדה למאבק בסמים ואלכוהול הינה ועדה
סטטוטורית ולכן היא מחייבת .יצוין כי הועדה הועברה לשעות הבוקר על מנת שלנציגי המועצה יתאפשר
להגיע.
 .2יו"ר הועדה הציג הכתבה על האלכוהול במסיבות הצופים שפורסמה במוסף  7ימים בעיתון ידיעות אחרונות.
לדעתו מבחינה תדמיתית ,התגובה של המועצה בפייסבוק לא הייתה רלוונטית ועדיף לא להגיב כאשר אין
פרסום ישיר עלינו.
 .3נאמר כי חשוב להעמיק את פעילות המניעה מעבר לשעות הלימודים ,גם בתנועות הנוער ובחינוך הבלתי
פורמאלי.
 .4צוין כי בשנת  2016נלקחו  3קבוצות נוער מהישובים נען ונוף איילון לרטורנו ,כחלק מתוכנית המניעה .הועלתה
הצעה כי השנה נרכז מספר ישובים שיצאו ביחד לרטורנו .מר יובל אנוך סיכם כי יעזור עם נושא ההסעות.
 .5חיים אלקובי העלה את התרשמותו מפעילותה של סיירת הורים .הנושא נדון בוועדה והדעות חלוקות בה -
האם יש באפשרותנו להקים סיירת הורים בישובים שאין בהם מצב אקוטי ,וקיים קושי רב לגייס את
התושבים לכך .הועלתה הצעה ע"י עו"ד מיכל ילובסקי לנסות לפנות להורים דרך ועדי הכיתות .מר יובל אנוך
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
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סיפר כי בעבר היו סיורים של השוטר הקהילתי בשדות ובמקומות ריכוז ומחבוא של בני נוער ,והועלתה הצעה
לשקול האם זוהי דרך שניתן לפעול בה שנית.
 .6עו"ד מיכל ילובסקי העלתה לפתח הועדה את החשיבות של ההתייחסות של דברי התלמידים מהועדה
הקודמת:
א .נוער משועמם ולכן פונה להתנהגויות מסכנות.
ב .חשיבות הדיון והעיבוד בכיתות לאחר הרצאות.
ג .רצון לפעילות בגובה העיניים ,אופציה לשיח בין התלמידים.
ד .הרצאה של שוטר בכיתות הייתה חיונית ומלמדת ולדברי התלמידים הפיקו מכך רבות.
 .7גב' ליאורה פז העלתה כי בבית ספר "הרצוג" מתקיימים מעגלי שיח בין התלמידים ,שם יש התייחסות
להתנהגות חברית ולאו דווקא התמקדו בשתיית האלכוהול.
 .8צוין ,כי הפעילויות בבתי הספר מטרתן להעצים את התלמידים והן מותאמות גיל.
 .9חברי הועדה הדגישו כי קיימת חשיבות רבה במעורבות ההורים .הח"מ הציגה כי ב 2016 -התקיימו  5הרצאות
ו 2קבוצות להורים והפידבקים מאוד חיוביים .עם זאת יש קושי לגייס הורים להרצאות ולכן ההרצאות
מועברות בישובים עצמם.
 .10גב' לנה פליטמן הבר הציגה כי התקבל סיכום של המיצב  .2016בסיכום עולה כי השימוש של הנוער בסמי
פיצוציות בירידה ,כמו גם ירד השימוש באלכוהול .עם זאת ,השימוש בקנאביס עלה -מאחר ,שתפיסת
המסוכנות בשימוש בו פחתה.
 .11הח"מ הציגה סיכום של שנת ) 2016מצ"ב נספח(.
 .12הח"מ הציגה את תכנית העבודה של שנת ) 2017מצ"ב נספח(.
 .13יו"ר הוועדה הזכיר לנוכחים כי במאי  2017אמורה להיפתח הבריכה בבית חשמונאי ,דבר שיהווה כמוקד
משיכה לבני נוער .עלינו לחשוב האם יש אפשרות לשלב פעילות מניעה בבריכה .והאם יש אפשרות להכניס
סעיף בחוזה עם המפעיל כי לא תהיה מכירת אלכוהול לבני נוער.
 .14הישיבה הבאה תתקיים ביום ג' .26.3.2017 ,בשעה  09:30בבוקר  ,נא אשרו השתתפותכם.
רשמה :עו"ס שרון שרביט מגן
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מר אריאל הילדסהיימר -מנכ"ל ראש המועצה
משתתפים
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