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פרוטוקול הועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול
ישיבה מס'  1מיום  ,11.2.2020חדר ישיבות מועצה
נוכחים:
ישראל פרץ -יו"ר הועדה לסמים מסוכנים ,יהודה שנייויס  -סגן ראשת המועצה ויו"ר הועדה למיגור
אלימות ,כרמל טל  -מנכ"לית המועצה ,מיכל ילובסקי-נציגת המליאה ,אילנה טוויג נציגת ציבור ,שלי קרן
ראשת אגף חינוך ,שירי עופר מנהלת מחלקת בתי ספר ,עינב עמר -שוטר קהילתי ,דויד שושן -רכז מודיעין,
משטרת ישראל ,אלי זילברמן -שוטר קהילתי יישובי רחובות ,פאני דניאלי -יועצת תיכון איתן ,ליאורה פז-
יועצת הרצוג ,מיטל שרעבי -יועצת איתן ,בנצי רפפורט -יועץ ישיבת שעלבים ,רותם אלקובי -ראש אגף
קהילה ,מיכל ליס -מנהלת יחידת הנוער ,שירה בן אריה -עו"ס נוער וצעירים ,עדינה פלצ'ר-מנהלת מחלקת
פרט ,שרית חוזה מנהלת השירות הפסיכולוגי ,אליק מגורי -קב"ט המועצה ,אופיר עלווה קוטלי -עוזרת
ראשת המועצה ,שולי אנוקוב– רכזת קהילת הנקלטת ,טל נגר  -מדריך מוגנות בהרצוג ,ליטל ארז – מנהלת
יישובית ,הרשות לביטחון קהילתי ,חדווה דנינו -סגנית מנהל מחוז מרכז ,הרשות לביטחון קהילתי ,אסף
איילון מנהל מחוז מרכז הרשות לביטחון קהילתי
נעדרו:
חנה עמר -נציגת ציבור )התנצלה מראש(
נציגי אולפנת שעלבים )יוזמנו להבא(
להלן עיקרי הנושאים שהועלו בוועדה וסיכומים:
 .1פתח את הישיבה ,ישראל פרץ שבירך על התכנסות הרחבה של כלל אנשי המקצוע לטובת הועדה
והדיונים בה .ישראל הזכיר כי מטרת הועדה ,שהינה סטטוטורית ,להעלות סוגיות מרכזיות בכל
הקשור להתמודדות עם תחומי האלימות ,הסמים ואלכוהול בקהילה ,לייעץ ,להתוות מדיניות,
אישור תוכניות ותקציב ,מעקב ופיקוח על יישום ההחלטות.
 .2ליטל  -הציגה את תהליך המיפוי שערכה בחודשים האחרונים .התהליך כלל פגישות עבודה עם
שותפים רבים הן במועצה ,הן בקריות החינוך השונות והן עם ועדים /נציגי היישובים .מטרת
התהליך היתה להכיר את העשייה הקיימת ,לאתר צרכים ובהתאם לכך על לבנות את תכנית
העבודה של שנת  .2020רוצה להודות להנהלת המועצה שחרף ביטול תקציבי המדינה של תחום
הביטחון הקהילתי החלטת ההנהלה היא שהנושא חשוב מספיק ועל כן ממשיכים לעבוד עם
התקציב שהקציבה המועצה.
 .3להלן הנקודות המרכזיות שהוצגו בתוכנית העבודה :קליטת מדריכי מוגנות בקריות החינוך
וביסוס תפקידם; קליטת רכזת קהילה והתחלת פרויקטים קהילתיים לחיזוק חוסנן של
הקהילות; קיום פורומים והכשרות לעובדים ומתנדבים העוסקים בחינוך בלתי פורמאלי לילדים
ונוער במועצה; התנעת תכנית חינוכית מועצתית למניעת אלימות בהיסעים; תכנית קהילתית
רחבה למוגנות ברשת ושימוש מושכל בניידים.
 .4כרמל -מחדדת לנוכחים כי הנושאים הנידונים בוועדה זו הינם רגישים וקשורים גם לצנעת הפרט
ולכן חשובה שמירה על סודיות ואתיקה מקצועית.
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עינב  -סקר באופן כללי מאז הועדה האחרונה היו מס' מקרים מורכבים בבית ספר הרצוג .מחדד
את בעיית השעמום והשוטטות שמביאים איתם גם מעשי וונדליזם ואת כל קשת התנהגות הסיכון.
הנושא של העדר מועדון נוער בולט כחסר וחושב שיש לפעול כדי לקדם את הנושא.
כשוטר קהילתי מעביר פעילויות בגנים ,ובתי הספר היסודיים והתיכוניים בהתאם לגיל ולצורך
תוך תיאום עם צוות בית הספר .כמו גם בנהיגה הפרועה בטרקטורונים מתבצעת הסברה.
שרית – מעלה את הסוגייה של הסברה לעומת אכיפה .יש פעמים בהן צריך לעבור לשלב האכיפה
על מנת שתופעות לא יחזרו על עצמן.
פאני -גם היא חווה את מורכבות נושא האכיפה .לעיתים למשטרה אין כלים להתערב מבחינה
חוקית וההתמודדויות עם התופעות חוזרות לצוות בית הספר.
דויד -כרכז מודיעין מסביר שהיישובים והמושבים בהן יש שכירויות עלולים להיות חממה לסוחרי
סמים .הם כמשטרה עובדים ומנסים לאתר ולמגר את התופעה .יש מורכבות עם הזליגה של העניין
לבני הנוער וצריך להיות עם יד על הדופק בנושא .מוכן גם להגיע להרצאות בהתאם לתוכנית
שהוצגה ולהסביר להורים את המצב ולהעלאות בקרבם את המודעות והחשיבות של יד על הדופק
בנושא התנהגות סיכון בכלל ושימוש הסמים בפרט.
מיכל ילובסקי– ציינה כי זו שנתה השישית כחברת ועדה וכי היא שמחה מאוד על התרחבות
הפורום והעובדה שהנושא החשוב מקבל מקום בסדר היום .מדגישה את החשיבות ברתימת
הקהילות ביישובים למהלך בהתאם לתוכנית העבודה וממליצה לחבר אותם כמה שיותר.
מיכל ליס -מחזקת את האמירה של עינב וליטל שחסרים לנוער מועדונים בלתי פורמאליים לשהות
בהם ,אך מחדדת שחשוב מאוד שהציגה ויהיו כאלו הם בני הנוער ילוו במבוגרים משמעותיים
המהווים מודל לחיקוי.
שלי – הועדה חשובה כי כולנו ביחד מערכת אחת שבסוף מסתכלת בצורה הוליסטית על הילדים.
שיתוף הפעולה בין כולנו הוא שיאפשר את השפה היחידה והרחבת העשייה .בהקשר למיפוי שהוצג
לגבי תנועות הנוער ,אנו מבינים שבני הנוער בתנועות הנוער אינם חסינים להתנהגות סיכון אך
מבינים שאת בני הנוער שאינם בכלל בתנועות ביישובים מסוים אנחנו כיום פחות רואים וחשוב
לתת על זה את הדעת ונחשוב על כך בשיתוף פעולה בין בתי הספר לבין היישובים.
אסף -מברך על ההתכנסות והדיון המשמעותי .ועדה מקצועית כזו אינה ברורה מאליה .לקהילה
ולמועצה יש כוח ויכולת להשפיע על התופעות המורכבות הקיימות בחברה וממליץ לחבר את
תכנית שומרי הסף בקהילות וביישובים השונים כי הם כוח משמעותי שיכול לתרום רבות.
ישראל – סיכם את הישיבה והודה לכולם על הקדשת זמנם והירתמותם לנושא .רוצה לראות את
המועצה שלנו כמובילה בתחום החשוב הזה .מודל לחיקוי ואבן שואבת למועצות וערים לבוא
ללמוד על העשייה החיובית שלנו בתחום חשוב זה.
ישראל פרץ
יו"ר הועדה
רשמה :ליטל ארז ,מנהלת יישובית.

העתקים לידיעה:
רותם ידלין ,ראשת המועצה
חברי הוועדה

