מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL
המחלקה לשירותים חברתיים
טו' באלול ,תשע"ז
 6בספטמבר2017 ,
לכבוד
נוכחים
פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס'  14בנושא המאבק בסמים ואלכוהול -יום ג' 5.9.2017
מועד כינוס הישיבה :הישיבה החלה :בשעה  16:00והסתיימה בשעה .17:20
משתתפים:
ישראל פרץ -יו"ר הועדה  ,חיים אלקובי -חבר מועצה  ,לנה פליטמן הבר -הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול ,אביגיל
אנגלמן -מנהלת מחלקת הרווחה ,סיגל דאי -מנהלת מחלקת חינוך ,רחל גרינמן -מחלקת חינוך ,עו"ס שרון שרביט מגן-
מתאמת ,מיכל ליס -מנהלת יחידת הנוער ,סיגל סטרשנוב -מנהלת תיכון אית"ן ,ליאורה פז -יועצת תיכון הרצוג,
נעדרו:
ישראל וינברגר -חבר מועצה ,עו"ד מיכל ילובסקי -פטרבורג נציגת ציבור ,אלי אסולין -נציג ציבור  ,פאני דניאלי -יועצת
תיכון איתן
להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:
 .1יו"ר הועדה ,ישראל פרץ ,פתח בדברים ובירך את הצטרפותה של סיגל דאי מנהלת מחלקת החינוך לישיבת
הוועדה .הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה והנחיצות של מערכות החינוך במאבק שלנו בסמים ואלכוהול.
 .2דובר על כך ,שהבעיה נותרה והינה שהתושבים אינם משתפים פעולה עם פעילויות שאנחנו מציעים להם ועם
דרכי הפעולה שאנו נוקטים בתחום .הדבר פוגם ביכולת שלנו להתמודד עם התופעות שאנחנו רואים והבעיות
הולכות ומתעצמות.
 .3אופיר כורזים יו"ר ועד בית חשמונאי ביקש להגיע ולהשמיע דברים בנושא ,אך נבצר ממנו לבסוף להגיע .הועדה
מעודדת את מנהיגי הישובים להירתם לפעילויות משותפות בתחום במטרה להביא למעורבות יתר של ההורים.
 .4הח"מ הציגה את פעילויות הקיץ ,מצ"ב טבלת סיכום פעילויות עד כה.
 .5הנוכחים הדגישו את הנחיצות של הסיורים ל"רטורנו" ,ועלתה לדיון שוב הבעיה שמערכות החינוך מנועות
מלקחת את התלמידים לסיורים בכפרי נגמלים וכיו"ב בגלל איסור מצד הפיקוח של משרד החינוך .הוחלט כי
יצאו  2סיורים לצוות החינוכי ולהורים המעוניינים בכך מבתי ספר "איתן" ו"הרצוג" .באחריות יועצות בית
הספר לתאם זאת מול שרון שרביט מגן ובשיתוף פעולה עם רחל גרינמן ,מנהלת תחום הבטיחות בדרכים
במועצה.
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 .6הועלה חשש כי חשיפת יתר למידע בתכנים הנוגעים בסמים ואלכוהול בפני בני הנוער שלנו ,עלול לגרום
לתופעה הפוכה  -עניין וגירוי לשימוש.
 .7לנה פליטמן הבר ,מהרשות ,הדגישה כי אי ידיעה אינה מונעת מכך שבסוף הנוער שלנו יבין מה קורה והם
חשופים למידע הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים .הרעיון הוא להנגיש את המידע בצורה מבוקרת ועם הכוונה
נכונה.
 .8סיגל דאי ,מנהלת מחלקת החינוך ,דיברה על נושא האלכוהול שהוא לדעתה המטריד ביותר .השפעתו חזקה,
הרסנית ומידית והוא זמין יותר לילדינו .בשנה האחרונה אירעו מספר מקרים שתלמידים שתו לשכרה ולא
ידעו כיצד להגיב וחששו לערב מבוגרים .הדבר עלול היה להסתיים באסון .ליאורה ציינה אירוע שבו תלמידים
הגיעו לבית הספר כשהם מתנדנדים ושיכורים לאחר ששתו קודם לכן ,בעת עליה לתורה של תלמיד.
 .9בבית ספר "הרצוג" מתקיים בכל שנה מעגלי שיח בנושא בין תלמידים בוגרים לצעירים יותר ,דבר חשוב ונחוץ.
 .10לנה פליטמן הבר ,הציגה את החוק החדש שעבר בכנסת ב 7.8.17 -המאחד את הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ואלכוהול עם מציל"ה ועיר ללא אלימות ,בהתאם להחלטת השר לביטחון פנים .בראשית חודש
פברואר תוקם הרשות חדשה -הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול -לא סטטוטורית ,כאגף במשרד
הפנים .לא ידוע עדיין ההשלכות על המשרה של העובדת ועל התקציבים שלנו.
 .11הוצע לקיים סרט ושיח בין ההורים לתלמידים באחריות בתי הספר.
 .12לסיכום ,יו"ר הועדה הדגיש כי הישיבה הייתה מלאת תובנות ופרודוקטיבית מאוד ,והדגיש שוב את חשיבותם
ונחיצותם של גורמי החינוך בישיבות וועדה.
 .13הישיבה הבאה תתקיים ביום א' .3.12.2017 ,בשעה  8:30בבוקר  ,נא אשרו השתתפותכם.
רשמה :עו"ס שרון שרביט מגן
לידיעה:
מר פטר וייס -יו"ר המועצה
מר יובל אנוך -ס' ראש המועצה
מר אריאל הילדסהיימר -מנכ"ל ראש המועצה
משתתפים
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