
 

 

 

 לכבוד, 

 חברי הועדה 

 

 20.12.2021-נגע הסמים והאלימות  ה למאבקועדה  ישיבת פרוטוקול

 

 נוכחים:

ביטחון  מנהלת מחלקת  –ארז  ליטל ר מיגור אלימות," מ"מ ויו ,סגן ראשת המועצה -שנייוס יהודה

מנהלת אגף  -קרן , שלימנהלת אשכול פרט  -חוזה שרית מרכזת הועדה מטעם המועצה, ,קהילתי

מנהלת מחלקת הספורט ויועצת  –גורלניק רדיע  , חןמנהלת מחלקת בתי הספר -חזן רונית החינוך, 

 פז, יועצת איתון הרצוג.  , ליאורהיועצת תיכון איתן  –דניאלי  , פאניראשת המועצה למעמד האישה

, מג"ב -עמר , עינבמנהלת מחלקת הנוער -שמעוני , שניולואלכוהיו"ר ועדת סמים  –פרץ  ישראל נעדרו:

 .נציגי קריית חינוך שעלבים, מנהלת מחלקת רווחה -פיק , בת שבענציגת ציבור -כהן חנה

 

 על סדר היום: 

מושגי יסוד בתחום הקנאביס הכללה גם התייחסות   התבצעה סקירה על ידי ליטל ארז אודות •

)מדיניות אי   אחרונותלשינויים שחלו בישראל ביחס למעמד הקנאביס בחוק בשנתיים ה

, והוצג המצב הנוכחי שבו אנו לקראת מעבר למהלך חוקי של 18ההפללה( למבוגרים מעל גיל 

אל. ההצעה נ"ל היא  בישר 18הסדרה מלאה לשימוש חברתי של הקנביס למבוגרים מעל גיל 

 של משרד המשפטים ומונחת לפתחה של הממשלה. 

 

הינה שאמנם עבורם לא היה ולא יהיה שינוי בחוק, אך קלות   המשמעות העיקרית לגבי בני נוער •

ההשגה בשילוב תפיסת מסוכנת שהולכת ופוחתת אודות סם הקנביס מעלה את אחוזי השימוש 

 ובהתאם לכך עלולה לעלות גם ברמה המועצתית.   ברמה ארציתבקרב בני נוער 

 

 בני נוער במועצה.  בים בקרשימושהלגבי  הוצגו לנוכחיםהנתונים ש נערך דיון בעקבות •

ברור לאנשי  וכן גם השפ"ח והמשטרה.  רואים חלק מהתמונההובהר כי הצוותים החינוכיים 

 ותרהדאות לתמונה מלאה. נום היא חלקית ואין דרך להגיע בויהשהתמונה שיש בידהמקצוע 

 למניעה. במטרה להגיעלגבי כמות האנרגיה שיש להשקיע פתוחה שאלה 

 

ועדיין שימוש   לא צריך להשתנותחברי הועדה הסכימו כי המסר של אנשי המקצוע במועצה  •

 .  נוער פוגע במובנים רבים ורחבים בסמים בקרב בני

 



 

 

 
 

 

כל  ולפעול בשיתוף פעולה ובהתאם לבנושא  הקייםעל כל מידע  יםחשוב לעדכן את הורי הנער 

 בני הנוער.   ע"ישימוש המקרה על מנת למזער 

: שיעורי  מגוונות כגוןפעילויות חינוך  וימשיכו לקיים ית הספר בשיתוף המועצה מקיימים צוותי ב •

שיחות פרטניות עם  , ייעוציות, ימים להעלאת המודעות חינוך, סדנאות בקבוצות קטנות, תוכניות

, הכשרות לרכזי הנוער ביישובים וסדנאות ביישובים בהתאם לצורך וכחלק מתכניות תלמידים

 העבודה של רכזי הנוער.

פחות לתת מענה ל מטרתןמתקיימות בהובלת הרשות לביטחון קהילתי וההתוכניות  סוקרו כלל •

חלק מהנאמר לעיל: מדריכי המוגנות בתיכונים, תוכנית תוך כדי תנועה להעצמת נוער נבחר  ל

ם תוך מתן הדרכת הורים לכלל משפחות התלמידיבאמצעות ספורט )בשיתוף ביטוח לאומי( 

וכן גם ליווי יישובים מסוימים בהרחבה המענים שהם מעניקים לבני נוער   ,המשתתפים בתוכנית

 בשעות הבלתי פורמאליות ליצירת תשתית מניעה קבועה ביישובים.  

בנוסף במקרים נקודתיים שבהם עולה צורך, ניתן לקדם תכנית בה מגייסים מנטורים מקהילת   •

 מאמני הספורט של המועצה. 

לתה סוגיית ההורים וגיוס ההורים ללקיחת אחריות על ילדיהם ועל דפוסי הבילוי  בנוסף, ע •

הרצאות להורים בבית הספר  או פעילות מקיימיםשכגם  רבות, פעמים  חשוב לציין כישלהם. 

 בעקבות כך, היו ששאלומגיעים דווקא ההורים שילדיהם פחות בסיכון.  ,ביישובים עצמם אףו

ולחבר  הועלתה הצעה לגייס בהתאם לכך   ?הנכונה לעבוד עם ההוריםך האם הרצאות היא הדר

 לשיח את ועדי היישובים על מנת שהמסר יעבור בצורה אחידה וברורה יותר להורים. 

התמכרות  –משמעותי נוסף חשוב ומכיוון שהועדה עוסקת בכלל ההתמכרויות, עלה נושא  •

 . הבאה ת לסדר היום בוועדהעלוהלנושא זה יש לדעת הנוכחים  .למשחקי מחשב ולמסכים

להמשך דיון   ,2022ועדה מורחבת נוספת ברבעון הראשון של שנת ישיבת לקיים  הוחלט •

ר ועדות הנוער  וגיבוש אסטרטגיה לחיבו בדגש על חשיבה על אחריות הורים בנושאים הנ"ל

 וועדי היישובים לנושא.  

 

 מנהלת מחלקת ביטחון קהילתי  -רשמה: ליטל ארז 


