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השרון רמת עיריית ~ --
 והתמכרויות אלימות למניעת הרשות

 תשע"ח באדר כז'

14/03/18 

 הסמים בנגע למאבק וועדה האלימות, תופעת למיגור וועדה פרוטוקול

 העירייה. בבניין הישיבות בחדר וועדה התקיימה ,13/03/18 בתאריך 1ג ביום

 נוכחים:

 , בסמים למאבק הועדה ויו"ר האלימות למיגור הוועדה ויו"ר העיר מועצת חברת- אבנר נורית •גב
 גב' והתמכרויות, אלימות למניעת הרשות-ראש הק פזית •גב , הרווחה אגף-מנהלת נדיר טלי •גב

 מר ,עירונית נוער רכזת- חסון איימי •גב ! החינוך באגף יסודי על מחלקת מנהלת- לנון אורית

 חבר- עזגד טל מר , מועצה חבר- למדן עידן מר בעירייה, צעירים תחום אחראי- ק וקנצ~ אמיר
 קהילתי שוטר- סטראטן ווך יובל ב "רס עלומים, ב"חט מניעה מדריד- זוהר ל יאי מר , מועצה
 וועד ר' יו•- קפלינסקי איתי מר גלילות, תחנת נוער מחלק עבדי- רוני רס"ב ! השרון רמת מרכז
 נציגת- שילון עומר ציבור, נציגת- שיזף רחלי גב' ציבור,-נציג אפשטיין יוני מר יישובי, הורים
 יישובית נוער מועצת נציגת- סיוון מיקח יישובית, נוער מועצת

 וועדה .יחד הסטטוטוריות הוועדות שתי מכנסים אנו היום , הישיבה את פותחת- נורית

 בה פברואר בחודש שהתכנסה דחופה ישיבה לה קדמה אשר הסמים נושאב שתעסוק תית ומשמע

 נוער בני של ומתגברת שהולכת לתופעה עדים אנו .הנוער לבני הקשורים בעיר הגורמים כל נכחו
 ארצית כלל היא התופעה אומנם להם. ומחוצה הספר בתי כותלי בתוך וסמים סיגריות המעשנים

 עם שהתקיימה בשיחה התופעה. את ולמגר ולנסות מעשה לעשות צים ור אנחנו בעיר אצלנו אבל

 ביוזמה לצאת רעיון עלה העירייה מנכ"לית- יגרמו פאר שירלי וגב' העירייה ראש- ברגרו אבי מר
 הגורמים כל בשיתוף ייעשו התופעה מיגור בנושא הפעולות כל .מעישון נקיים ספר בתי של עירונית

 אלימות למניעת הרשות , העירייה מככ"לית לשכת העיר, ראש לשכת את ללים והכ העירוניים,
 מגוונים ,הספורט אגודת יישובי, הורים וועד ר" יו ,הרווחה אגף ,החינוך אגף והתמכרויות,

 בנושא. להורים מכתב יצא ובקרוב והמשטרה

 . מעישון נקיים ספר בתי של תכנית מתקיימת כבר כוניםיהת שבשני להבהיר מבקשת- אורית
 עוד להעמיס לא מבקשת .החינוכי והצוות הנוער בני מול עבודה ללת וכ התכנית נסגרו' עישון פינות

 .הספר בתי על תכנים

 ומה מתמודדים אנו איתם והבעיות הקשיים לדיון עלו פברואר בחודש שהתקיימה בישיבה- פזית

 חוק ילדיהם, עם יחד מעשנים הורים ובריא, כלגיטימי בחברה נתפס קכאביס . לעשות ניתן
 צריכים העירוניים הגורמים כל . לעישון לגיטימציה כנותך נתפס לתוקף נכנס לא שעדייו ההפללה

 לא הורים בחיכו,ך משמעותי כגורם בהורים רואה אני .להשפיע יכולים הם כיצד יחד ב ו לחש
 פעילויות מתקיימות הספר בתי בתוך .סמים לעישון שיש ולהשפעות לסכנות מודעים מספיק
 סטרילי ס" ביה על המדבר רובוטיקה קבוצת במסגרת שעלה קמפיין כגון הנוער בני בשיתוף
 מכת על והמאמנים הרכזים עם הן הספורט אגודת עם בשיתוף המתקיימות פעילויות ישנן מעישון.
 להגיע דרכים מחפשים אנו השונות. ספורט בקבוצות הנוער בכי מול והן המודעות את להעלות

 הספר. בבתי המשטרה של מוגברת אכיפה תהיה , כן כמו לבעיה. המודעות את ולהעלות להורים

 לא שלהם שהילדים חושבים מההורים גדול חלק ההורים, מודעות ברמת בעיה יש- אפשטיינ יוני
 המעורבים שהורים מציע . בבעיה לטיפול בעיר הגורמים כל את ם ולרת צריך . לנושא קשורים

 שהילדים תם וא וליידע אליהם לפנות צריך ,ההורים יתר על לחץ לו יויפע הורית רשת יקימו בנושא

 להקצות צריכה והעירייה המשטרה במקביל לעשך. מהילדים מחלק ותמנע שתקשה רשת , מעשנים
 בנושא. שתטפל פעולה קבוצת תצא שמהישיבה מקווה בבעיה. לטיפול משאביס

 . הילדים על רק אלא ההורים על מנדט לנו איך מנכ"ל, חוזר פי על פועלת החינוך מערכת- אורית
 לשיחה. ההורים את מזמנים מידע החינוכי לצוות ומגיע דה יבמ
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 להציג מדויק מספר לי איו סמים, בנושא תיקים מספר השרון ברמת נפתחו השנה מתחילת- רוני
 מספר עוד ויפתחו וייתכן אליהם להגיע שצריך נוער בני עוד של רשימה יש שנפתח תיק כל בתוך כי

 ידוע נוער בני בקרב בסמים השימוש תופעת מדויק. אינו כרגע לכם שאציג מספר כל לכן תיקים

 ביניים. חטיבות בגילאי המתחיל שימוש על מדובר ויורד הולן המשתמשים וגיל לנו

 מעשנים שלא מקום אין ובאלון לעשן מקום יש שברוטברג שעוברת בדיחה יש הילדים בין- עומר
 . לעשן הספר בבתי מקום ויש ידוע דבר זה בחטיבות, 'ט בשכבת סמים יש מקום. בכל מעשנים בו.
 .לעשן מקום מוצאים תלמידים נסגרו העישון פינות אם גם

 ולמשטרה? המקומית לרשות החינון מערכת בין המגשר כחוט לשמש יכולים אנחנו איד- טל

 המידע את מעביר בסמים שימוש על מידע מקבל שביה"ס פעולה דרך על סוכם בהרצליה- רוני
 ספציפי מידע מקבלת כשהמשטרה חוק פי על בעניין. מטפלת והמשטרה אנונימי באופן למשטרה

 לנוער. למבחן לשרות אותו להעביר מחויבת היא

 נתונים עם חודשי סיכום לקבל הוא הראשון המישור מישורים, בשני לפעול שצריך חושב- איתי
 טוב פחות האחרונות בשנים שלנו המצב כי העניין את להציף הציבור, את ולשתף קורה מה של

 שעליו שלט עם עומד יצטלם שהורה מקמפיין כחלק יוזמה עם לצאת לדוגמה אפשר שיח. ולייצר
 יש אם שיח, לייצר החורים בנו שתשתמשו מציע השני במישור סמים. יהיו לא בבית אצלי כתוב

 שיח. לייצר כדי החורים, וועד , בנו תשתמשו נקודתיים מיידעים

 נוער, בי בקרב בסמים השימוש תופעת את ולמגר לנסות מנת על שונות פעולות נעשות- נורית

 לפעול ההורים, בקרב המודעות את ולהעלות שיח ליצור צריך עליונה. בחשיבות בנושא הטיפול
 מערכתי. באופן בבעיה ולטפל התלמידים עם ויחד התלמידים מול הספר בבתי

 הק פזית : כתבה

 : העתקים
 העירייה ראש- ברגרו אבי מר

 הוועדה חברי
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