
 השרון מת ר עיריית---•

 והתמכרויות מות אלי למניעת הרשות

 תשע"ט באייר כב'

27/05/2019 

 צעירים וועדת הסמים בנגע למאבק ועדה האלימות, תופעת למיגור ועדה פרוטוקול

 . העירייה בבניין הישיבות בחדר וועדה התקיימה ,26 05/2019/ בתאריך 1א ביום

 נוכחים:

 יו"ר- לב בר רמי מר האלימות, למיגור הוועדה ויו"ר העיר ראש ומ"מ סגנית- וויזר זברת גב•
 אלימות למניעת הרשות ראש- הק פזית גב' , צעירים ועדת ר" ויו הסמים בנגע למאבק הועדה

 יסודי על מחלקת מנהלת- לכוך אורית גב' הזהב, גיל מינהל ראש- אורן לאה גב• והתמכרויות,

 אמיר מר עירונית, נוער-רכזת חסון איימי גב' נוע,ר חלקתמ מנהל- דייר חיים מר החינון, באגף

 עידן מר הרווחה, באגף צוות ראש עו"ס- פרוסט פרי 'ב ג בעירייה, צעירים תחום-אחראי קנצ•וק

 ,הרווחה תיק ומחזיקת מועצה חברת- אלקובי שבע בת •גב , מגוונים ויו"ר מועצה חבר- ןלמד
 יובל רס"ב השרון, ברמת המשטרה נקודת מפקד- וויחמ טל פקד מועצה, חבר- דורון מיכאל מר
 גב' גלילות, תחנת נוער עבדי-מחלק רוני רס"ב השרון, רמת מרכז קהילתי שוטר- סטראטן וון

 הדר מר קלמן, חט"ב מוגנות-מדריכת פלד צילי גב• קלמן, חט"ב מנהלת- רוגובסקי אורית
 הורים וועד ויו"ר קלמן חט"ב הורים הנהגת ר" יו- קפלינסקי איתי מר ,מילגאים נציג- עוקשי
 ס"ביה הורים ועד ר" יו- נון בן יובל מר רוטברג, תיכון הורים הנהגת ר" יו- גלס דרור מר יישובי,
 'גב• ציבור נציג- ורבין גור מר ציבו,ר נציגת- אלי בן יעל 'גב• ציבור נציגת- אבנר נורית גב• הדר,

 דנה גב• ציבור, נציגת- צור עמית גב' ציבור, נציג- לנגר לירון מר ציבור, נציגת- ברנשטייו הילה

 . עירונית נוער מועצת נציגת- קניגר

 : הישיבה נושאי
מצב תמונת- פשיעה נתוני הצגת .1 

תשע"ט לשנת הפורמלי בחינון מניעה תוכניות הצגת .2 

לנוער קיץ תוכניות הצגת .3 

 צעירים ועדת I יחד סטטוטוריות וועדות שלוש מכנסים אנו היום ,הישיבה את _פותחת- זברת

 להיות מטרתנו הסמים. בנגע למאבק וועדה אלימות למיגור ועדה עם פעמי חד באופן התאחדה

 אלימות, בנושאי ממשקים יש להס הגורמים כל ביו פעולה שיתופי וליצור משאבים לאגס I יעילים
 .וצעירים סמים

 הציבורי במרחב בביטחון שנים הרבה ועוסק ביטחון ועדת בראש עומד היתר שביו כמי- רמי

 של ששילוב ומאמין המשפחתי התא של נוער, בני של האישי ביטחונם על שנדבר בעיניי חשוב

 .זה במרחב המתרחש על להשפיע יכול יחד כולנו

 בחינון ילדה או ילד אף על לוותר לנו אסור I כיוון שאיבדו לילדים אדישים להיות לנו אל- זברת
 . וילדה ילד כל להציל מנת על יחד לפעול צריכים ומשטרה רווחה חינו,ן . פורמלי והלא הפורמלי
 הנוער בני שיעור את לצמצמם מנת על היישובית ברמה לפעול צריכים אנחנו מקומית כרשות

 אחרות. להתמכרויות פונים או בסמים המשתמשים

 סוציאלית עובדת להקצות הוחלט כי לעדכן צה ור אני הרווחה תיק כמחזיקת- שבע בת

 לקבל הופנו כה שעד בעיר נוער לבני מענה לתת ותוכל נוער בני בקרב התמכרויות בנושא שתתמחה
 הסמוכות. בערים טיפול

 את מיוחד באופן לצייו רוצה אני השרון' ברמת המשטרה נקודת למפקד מוניתי כחודש לפני- טל
 : הביטחון רמת להעלאת התחנה פעילות להלן . המקומית הרשות עם הפעולה שיתופי

 וסמויים. גלויים מחסומים ביצוע .1

 . פילוח פי על פשיעה מבצעי .2

 ."הנץ עין " והפעלת פעילות .3
 שב"ח. מבצעי .4

 . בשכונה אבטחה מצלמות מיפוי .5
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 '" / השרון רמת עיריית ~
 רו•ות והתמכ אלימות למניעת הרשות

 .התופעה את לצמצם כיצד הסברה פלאיירים חלוקת .6
 .מגדלור קוםימ היתר כין השרון רמת עיריית פ יי שת .7
 ומצלמות. תאורה עמודי הצבת .8

 בולטות. נוכחות סטטי יידת נ הצבת .9

 . השכונה משמר הקמת .10

 : ירותעב סוגי 4 פילוח
 סחר1אספקה1שימוש- סמים עבירות

כייסה  ש"רמה עבודה שנת

187 22 2017 
179 90 2018 

68 6 2019 

'כ 'סה ש "רמה  עבודה שנת

71 13 2017 
53 15 2018 
22 4 2019 

סהייכ רמה"ש  עבודה שנת

148 6 2017 
125 12 2018 

51 6 2019 

 עבודה שנת

2017 
2018 
2019 

 כללי רמה"ש

731 
1328 

48 

 הרצאות הספר. יכת בתוך הנוער מחלק שוטרי של הרצאות כוללת המשטרה של 1ההמניע תוכניות

 כימים ברההס פעילויות כיהייס. והורי תלמידי כפני התחנה שוטרי כללי של ו המש"קים של

 נוער- ה ''מעש גרןכ ופרויקטים סוכנים הפעלת . העצמאות ויום כעומר ג"ל כגון יים ספציפ ומועדים

 טווח). ארוך (פרויקט ומשפט ערכים ' למנהיגות מוביל

 גם נתקלים חנואנ השנה ומעלה, תיכונים היו סמים בעכירות המעורבים גילאי רבעב אם- רוני

 מתקיימת ניםותיכו חטיבות לגילאי מיועדת ה יימעש תוכנית .ביניים חטיבות יגילא במעורבות

 תמכרויות 1וה אלימות למניעת והרשות ישראל משטרת של תביעות מדור עם פעולה בשיתוף

 אישית חויבותמ במסגרת לתרכנית ונחשבת שנתיים מזה פועלת התוכנית שרון.ה רמת בעיריית

 הקשורים שונים בנושאים והעשרות הכשרות שעוברים הנוער בני את גייסנו . וניםובתיכ בחטיבות

 כגישות יש יוםכ אחרים. נוער לבני הסברה כנושא שיסייעו אלה הם הכאה שנהוכ ומשפט לחוק

 שלנו השפה . יתהב עד ושליחים שונות אפליקציות דרך- קונבנציונאליות שאינן כדרכים לסמים
 בני אל שפה אותהכ שידברו נוער בני להכשיר הוחלט ולכן נוער בני אל מדברת מידת לא המבוגרים

 . המניעה של המסר את שיעבירו אלה םה , אחרים נוער

 המוגנות ומדףיכי ההורים הנהגת עם פעולה שיתוף יש למניעה, נרתמה החינון כתמער-גם אורית

 וקפה הרצאות לושכל הררים ערבי , החינוכיים לצוותים הכשרות התקיימו .הספר ככתי הנמצאים
 כמות השתתפה בהס זמנית בר בתים במספר מניעה בנושא ושיח הרצאות- בוקרה בשעות הורים

 . הורים של מבוטלת לא
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 אלימות עכירות

 אלכוהול קוספ / ומכרו אירועים שארגנו לקטינים שנפתחו תיקים- לכוהולא עבירות

 פריצות- ר 'פע'
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 השרון רמת עיריית--•

 והתמכרויות אלימות למניעת הרשות

 ניםבג אלכוהול ששותים דיםהיל שכמות םרואי אנחנו שהחד האלכוהול קחו עקבותב- פזית

 בבתים המתקיימות מסיבותה תופעת סביב ההבעי עיקר אך תי ומשמע באופן תה חהופ בורייםיהצ

 פרטיים.

 ציה לגליז של מסרים מקבלים . הפללה אי חוק בנושא שיש לבלבו עם םמתמודדי אכחכו- רוני
 קית.חו איכה סמים שצריכת להדגיש חשוב ,מהתקשורת

 ם יעובר חיכוך יאנש מתהליך. חלק הן אך הבעיה, את תפתור לא אחרת או כזאת-הרצאה אורית
 שותפים להיות צריכים וההורים וסדנאות הרצאות הספר בבתי מקבלים הילדים , הכשרות

 חשיבה ותעשילה צריכה ולכן וילדינ את נךחשמ ור ד אותו וזה סמים מעשן y ה דור . םיבומעור

 עמדות אילו לבדוק צריך אחר, חשי םיהתקיל צריך למניעה! אותם מגייסים כיצד אחרת, קצת

 תוכניות . למניעה אותם לגייס כיצד לבדוק צריך למערכת טובים צעירים מורים משדרים. הם

 באלכוהולו סיגריות ישוןבע בעיקר העוסקות תוכנירת ~ט ' ח • ז כיתרת : הפורמלי בחינוך מניעה
 של לכיתות הוכניס תוהרצאו סדנאות מתקיימות . בסמים שימוש במניעת גם עוסקים •ט ובכיתות

 מדעים, לימודי במסגרת גס רמועב המניעה נושא . פלילית יותחרא רעל החוק על המדבר נוער קציו
 . רפואה וביו טכנולוגיה ביו תקשורת, ,תאטרון

 םמקבלי אנחנו . פזית עם פעולה שיתופי מקיים יםדיל 2000 ל בקרו המונה םצופי ה שבט- מייאי
 שאצלם שההורים למדנו . הרלוונטיים הגורמים את לעדכן ודואגים ג "שכבה מסיבות לגביי מידע

 . עליהם שיש האחריות גודל את ם ימבינ אול החוק את מכירים לא מסיבות ותיממתקי בבתים
 שינוי על עומק תוכנית הצופים. שבט עבור מניעה תוכנית יתניב של בתהליך ים נמצא אנחנו

 .בעירייה אלימות ומניעת נוערה מחלקת עם חדי התנהגות תפיסות

 בו אחה~וצ לשערת התכנסות מקום אין ,הנרעד מועדון נושא את למודעות להעלות מבקש- ם יחי

 מניעה. םלקיי נוכל

 גורם ם יר ההו . ינוןהח ומסגרת םילדי הררים, לש המשו את עליונה ת ו ב שיבח רואה- ת ינור
 צריכים ם יההרר יעה.במנ אותם ולשלב המודעות את להעלות איד דוקלב צריך ולכן משמערתי

 אישית. דוגמה לשמש

 צריך . נרעד לבני אמיתית בהינטאלטר םמביאי איך ולנזרק הנוער מועצת את לשתף צריך- עמית

 . ם יילק מעוניינים הם יותופעילו מניעה תוכניות אילו הנוער יבנ עם לבדוק

 .ההבא דהוועב בתוצאות לשתף חותשמ בעיר הנרעד בנו צרכי של מיפוי עשתה נוער מועצת- איימי

 שמנו ליפורמ יהבלת בחינוך . טחמהש העולים לצרכים בהתאם מותאמות המניעה תוכניות- זית פ

 .המסר את ומעבירות הנושא את שמשגדרות קטנות קבוצות עם עבודה- סף ישומר על דגש
 . המעש קבוצת יקה.בוטור קבוצת זון. ח עם תאטרון קבוצת

 תר יו מורכבים םידי תלמ של מתמהיל המורכבת מניעה קבוצת יצרנו קלמן בתיבחט- צילי
 כקבוצת קר יבע משמשת הקבוצה מורכבת. הםיבינ היחסים שמערכת פחות בים כמור תלמידים ו

 ומחוייבות. מסוגלות תחושת להם ומעניקים שבועיים חד חינם המפגשים ומנהיגות. שייכות

 . שמתקיימות בשיחות שעולים לנושאים התאםב תמועברו הפעילויות

 עם בשיתוף לנוער אינטרנטי תעסוקה יריד משיקה נוער מועצת לקיץ, היערכות במסגרת- חיים
 ביו החיבורים את . תעשה הנרעד מועצת עסקים. רישוי חלקתמ נהלתמ ושרי פזית , אמיר

 . לחוק םבהתא יהיה כמובן והכל לעבוד םיצורש הנוער בני לבין המעסיקים
 שיח דוח ייתבנ קהל, פני ב לעמוד כיצד הכשרות ובריע- ם יצעיר שגרירים

 '.ט ילבוגר מיועד- צעירה ותיזמ
 .הצופים תתנוע של קיץ מחנה

 .תאומה לעיר נוער משלחת
 ופשת ח לאורך נוספות ופעילויות הכבויה וןד מוע ב ועוד שולחן משחקי , מחשב י חקמש- בןל לילה

 . קיץה
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 השרון מת ר עיריית---4

 והתמכרויות אלימות למניעת הרשות
 לגביי חדשה חשיבה מאתנו המצריך ההתמכרויות נושא בכל חדש בעידן שמצויים סבור- עידן

 רעיונות לקבל מבקש בקשיים. להתרכז וצריך להשתנות חייב נוער בני עם השיח . מניעה תוכניות

 . צעירים ועדת מחברי חדשים

 מה לבדוק מציע . בחזרה מקבלים ומה משקיעים וכמה מה , תועלת מול עלות לבדוק צריך- רמי

 שלנו. טובים הכי השגרירים הם הילדים יותר! הצעירים בגילאים מניעה לדבר כשמתחילים קורה

 אפשרות לבדוק מציע בנושא. לדון דייר חיים עם ואשב רעיונות מספר לי יש נוער, מועדון לגביי
 נוער. בני לשלב גם ניתן בו תעשיה באזור יריד אוגוסט יולי בחודשים לקיים

 : סיכום

 . נוער בני של הבילוי תרבות בנושא נוער מועצת ידי על שהועבר סקר יוצג הבאה בישיבה
 .105 ולמוקד אופק לכלא הועדות לחברי סיור יתואם
 . הקנאביס בנושא החדש החוק בנושא דיון יתנהל הבאה בישיבה

 הק פזית : כתבה

 העתקים,

 הוועדה חברי
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