
2.20205.32מיום נגע הסמים והאלימות ישיבת הוועדה למאבק ב פרוטוקול

נוכחים:

חבר    -יוסי בסעד  ,סגן ראשת המועצה   -סשנייוי  יהודה חבר מליאת המועצה, יו"ר הועדה, –פרץ  ישראל

  -קרן , שלימנהלת אשכול פרט - חוזה , שריתביטחון קהילתימנהלת מחלקת  –ארז   ליטל  ,מליאת המועצה

,  מנהלת מחלקת הספורט ויועצת ראשת המועצה למעמד האישה –גורלניק רדיע  חן מנהלת אגף החינוך,

-שוטר קהילתי, חנה כהן - מנהלת מחלקת הנוער, עינב עמר -מנהל אגף קהילה, שני שמעוני -רותם אלקובי

תושב    –,  שמוליק רוזנטל פז, יועצת איתון הרצוג ליאורה  ,יועצת תיכון איתן  –דניאלי  פאנינציגת ציבור, 

 פתחיה, בעל חברת "ללא פילטרים",  

ישראל פרץ יו"ר הועדה:  -פתיחהדברי  •

שימוש בחומרים מסוכנים. אנחנו כחברה  ל המציאות התרבותית המורכבת בה אנו חיים בהקשר  

יוצרים לעצמנו איומים )כגון ייצור החומרים המזיקים( ואז נאצלים להתמודד מולם ולנסות למגר  

הבוקר התפרסמה כתבה אודות עליה ארצית ואף דרמטית בהתמכרויות של בני נוער. וזה  אותם. 

כוחות  הזה היא לרכז את הבנושא  חרף המציאות המורכבת הועדה הזו  בהחלט מדאיג. מטרת 

של כולנו נצליח לצמצם את התופעה כאן במועצה שלנו.  משותפות פעולות מקומיות ב המקומיים ו

כדי  סקרה את הפעולות שמרכזת המועצה יחד עם כל השותפים בכל מרחבי החיים.  –ליטל  •

לכן הוצגו  להתמודד עם תחום זה חייבות להיעשות פעולות הוליסטיות בכמה שיותר מרחבי חיים ו

 תוכניות מניעה במגוון מרחבים: 

אוניברסאליות לכלל תלמידים בית הספר, תכניות העצמה ופיתוח חוסן באמצעות ספורט לתלמידים  

מאותרים, עבודה עם היישובים על מניעה אחר הצהריים ובערב, תוכניות עבודה לקיץ כתקופה  

 ייחודית המקבלת התייחסות ומענה.  

מאגרת בנושא המניעה: עבודה עם הורים. ידוע כי ישנם הורים אשר לא   הועלתה לדיון סוגייה

רגנויות של בני הנוער נעשות בבתים ולא במרחב  אמתייחסים לתופעה בכובד ראש, חלק מההת

מדובר בקושי ארצי לגייס הורים. מתקיימות   ההתמודדות עם כך הינה יותר מורכבת.הציבורי ולכן 

 ון להגיע לכמה שיותר הורים.כל הזמן חשיבות בנושא כיצד נכ

מבקש לשמוע את התייחסותו של עינב למה שנאמר תוך התבססות על נתונים מהשטח שהוא   -יהודה •

 מכיר ויודע.  

בעיקר דרך תלונות של הציבור אודות הקמת   ישנם מס מושבים אשר איתם יש יותר חיכוכים.  -עינב •

ר'ה צעירים ללא מבוגר הורה/ מבוגר  ו בדרך כלל רואים חבנ רעש. כשאנחנו מגיעים למקום אנח

שמלווה אותם ולכן חשוב להתמקד ולהרחיב את תוכניות העבודה והחלופות שמוצעות לנוער  

   ביישובים הנ"ל. 

"ישראל פרץ – חבר מליאת המועצה, יו""ר הועדה, יהודה שנייויס- סגן ראשת המועצה , יוסי בסעד - חבר מליאת המועצה, ליטל ארז – מנהלת מחלקת ביטחון קהילתי, שרית חוזה- מנהלת אשכול פרט, שלי קרן- מנהלת אגף החינוך, חן גורלניק רדיע – מנהלת מחלקת הספורט ויועצת ראשת המועצה למעמד האישה, רותם אלקובי- מנהל אגף קהילה, שני שמעוני- מנהלת מחלקת הנוער, עינב עמר- שוטר קהילתי, חנה כהן- נציגת ציבור, פאני דניאלי – יועצת תיכון איתן, ליאורה פז, יועצת איתון הרצוג, שמוליק רוזנטל – תושב פתחיה, בעל חברת ""ללא פילטרים"","נוכחים:פרוטוקול ישיבת הוועדה למאבק בנגע הסמים והאלימות מיום 23.05.2022 "• דברי פתיחה- ישראל פרץ יו""ר הועדה: המציאות התרבותית המורכבת בה אנו חיים בהקשר ל שימוש בחומרים מסוכנים. אנחנו כחברה יוצרים לעצמנו איומים )כגון ייצור החומרים המזיקים( ואז נאצלים להתמודד מולם ולנסות למגר אותם. הבוקר התפרסמה כתבה אודות עליה ארצית ואף דרמטית בהתמכרויות של בני נוער. וזה בהחלט מדאיג. מטרת הועדה הזו חרף המציאות המורכבת בנושא הזה היא לרכז את הכוחות המקומיים וב פעולות מקומיות משותפות של כולנו נצליח לצמצם את התופעה כאן במועצה שלנו." • ליטל – סקרה את הפעולות שמרכזת המועצה יחד עם כל השותפים בכל מרחבי החיים. כדי להתמודד עם תחום זה חייבות להיעשות פעולות הוליסטיות בכמה שיותר מרחבי חיים ולכן הוצגו תוכניות מניעה במגוון מרחבים: אוניברסאליות לכלל תלמידים בית הספר, תכניות העצמה ופיתוח חוסן באמצעות ספורט לתלמידים מאותרים, עבודה עם היישובים על מניעה אחר הצהריים ובערב, תוכניות עבודה לקיץ כתקופה ייחודית המקבלת התייחסות ומענה. הועלתה לדיון סוגייה מאגרת בנושא המניעה: עבודה עם הורים. ידוע כי ישנם הורים אשר לא מתייחסים לתופעה בכובד ראש, חלק מההתארגנויות של בני הנוער נעשות בבתים ולא במרחב הציבורי ולכן ההתמודדות עם כך הינה יותר מורכבת. מדובר בקושי ארצי לגייס הורים. מתקיימות כל הזמן חשיבות בנושא כיצד נכון להגיע לכמה שיותר הורים. • יהודה- מבקש לשמוע את התייחסותו של עינב למה שנאמר תוך התבססות על נתונים מהשטח שהוא מכיר ויודע. "• עינב- ישנם מס מושבים אשר איתם יש יותר חיכוכים. בעיקר דרך תלונות של הציבור אודות הקמת רעש. כשאנחנו מגיעים למקום אנחנ ו בדרך כלל רואים חבר'ה צעירים ללא מבוגר הורה/ מבוגר שמלווה אותם ולכן חשוב להתמקד ולהרחיב את תוכניות העבודה והחלופות שמוצעות לנוער ביישובים הנ""ל."



 

 

 

 

 

הנתונים שעינב ציין חשובים ביותר ואכן ניק אותם בחשבון בשיח שלנו ובתוכניות העבודה   -שלי •

יה, אנו כאנשי חינוך לא  צ ת לעיתים לגיטימר שאפלאור התרבות שמשלנו מול היישובים.  בנוסף, גם 

ר על דרך החיוב לשמור על הגוף  פשחוסן ומא  חנרפה את ידינו. אנו מאמינים בספורט כגורם המפת

. נמשיך לפתח את התחום הזה כתחום שמייצר שינוי משמעותי יחד  לו במקום לעשות לו נזק ולדאוג 

עבוד בשיתוף בתי הספר והיישובים להרחיב ולדייק  נוסף נמשיך ל עם פנאי משמעותי לבני הנוער. ב

לגבי עבודה עם הורים, אנחנו מבינים שנכון יותר להתחיל מוקדם עם הורים   את התוכניות המניעה.

 שילדיהם נכנסים לגיל ההתבגרות כי כך יש לנו ולהם יותר מקום להשפיע. 

של ספורט. רואה את איך   גקבוצות ייצו מציין כי למיטב ידיעתו בבתי הספר מתקיימות –יוסי   •

הסמים מזיקים ומסכים שצריך לעשות כמה שיותר מעשים כדי למגר את התופעה ולא לאפשר  

 באפן חד משמעי.  ותהא

כניות העצמה סביב הספורט שהוצגו פה הן מעבר לקבוצות הייצוג שמתקיימות  ומחדדת שת -חן •

תר לתלמידים שלא בהכרח מגיעים לנבחרות  בבית הספר. הן נותנות מענה ממוקד והוליסטי יו

 הייצוג של בית הספר ולכן משלימות את הפעולות הנ"ל. 

הורים עמוסים ומונעים מרווחים. כל  ישנו קושי ארצי ומועצתי להביא הורים ולגייס הורים.  - פאני •

 עוד לא מרגישים שיש בעיה אקוטית, לא באים. צריך לחשוב מחוץ לקופסא כיצד לגייס הורים. 

  4שמשה שנוף איילון לפני מס' שנים משפחה מאמצת לשכבה וליוותה קבוצת בנים למשך  -חנה •

שנים. לקראת י"ב התגלתה תופעת שימוש בסמים ונעשו מס' התערבויות בין היתר הזמינו אותם  

כמשפחה מארחת. נעשתה שם קבוצת הורים וזה היה משמעותי. ממליצה לנסות להקים עוד כאלו  

מחזקת את המורכבות בעבודה עם הורים. לדוגמא מקרה   וד בשותפות עם ההורים.ולחשוב איך לעב

טרי שבו הורים יודעים על מסורות שיש בהן אלימות ואינם רואים בכך משהו רע ולכן גם לא  

מעודדים את ילדיהם להפסיק זאת. אנו מנסים כמובן לדברר ולמנוע מקרים כאלו, אך לא תמיד  

 מקבלים גיבוי מההורים.  

בשנים החדשות אנו עדים לתופעה של "מכורים מתפקדים" ונוצרת בחברה בכלל הטעיה   - מוליקש •

קשה בנושא הפגיעות של הסמים. יש העדר מודעות לחומרת הבעיה ולעומק התופעה שהינה קשה.  

מציע לקיים פורום של מנהיגים ביישובים/ ועדים, לחשוף אותם כמובילי דעת קהל ביישובים לעומק  

מתחבר לנאמר בנודע   תת להם כלים להשפיע ולייצר מדיניות ברורה ביישוב שלהם בנושא.הבעיה ול

ל"פרדוקס" ההורים. מצד אחד הם אמונים על ילדיהם ואף הורה לא רוצה שילדו ייפגע משימוש  

בסמים ומצד שני הם לא מגיעים שמזמינים אותם. מציע לקיים חשיבה מעמיקה יותר בנושא וכן גם  

   הסברתי להורים עם נקודות מרכזיות וכלים לקראת הקיץ.  לייצר פלאייר

סיכום הישיבה: מודה לכולם על השתתפותם ופועלם הרב בתחום במטרה לצמצם את  –ישראל  •

 ואישורה  2023הצגת תכנית עבודה לשנת   –התופעה באזורנו. הישיבה הבאה לקראת סוף השנה 

 

 רשמה: ליטל ארז 

 הפצה למשתתפים. 


