מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL
המחלקה לשירותים חברתיים
כ"ט בתשרי ,תשע"ז
 31באוקטובר2016 ,
לכבוד
נוכחים
פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס'  10בנושא המאבק בסמים ואלכוהול  -יום א' 30.10.2016

מועד כינוס הישיבה :הישיבה החלה :בשעה  9:00והסתיימה בשעה .11:00
משתתפים:
ישראל פרץ  -יו"ר הועדה  ,חיים אלקובי  -חבר מועצה  ,עו"ד מיכל ילובסקי  -נציגת ציבור  ,לנה פליטמן הבר  -הרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול ,אביגיל אנגלמן  -מנהלת מחלקת הרווחה ,עו"ס שרון שרביט מגן  -מתאמת ,רחל גרינמן  -מחלקת
חינוך ,אפרת זיו  -מנהלת בית ספר הרצוג ,ליאורה פז  -יועצת תיכון הרצוג ,סיגל סטרשנוב  -מנהלת בית ספר איתן ,איילת
מנדלסון  -מנהלת חט"ב בבי"ס הרצוג ,פאני דניאלי  -יועצת תיכון איתן.
נכחו חברי מועצות התלמידים:
בית ספר הרצוג  -יותם כהן אמין )כיתה ט'( ,נועה רפאלי )כיתה ט'( ,שקד הנדלר )כיתה י'( ,משי קוממי )כיתה י'( ,אופיר נח
)כיתה יא'( ,אפרת אלישע )כיתה יא'(
בית ספר איתן  -אביתר אלבז )כיתה ט'( ,עידו בוילור )כיתה ט'( ,רוני אפנאי )כיתה ט'( ,עדי הושמנד )כיתה י'( ,שירה ברקת
)כיתה י'( ,יובל פלג )כיתה יא'(
נעדרו:
ישראל וינברגר  -חבר מועצה ,אלי אסולין  -נציג ציבור  ,סיגל דאי – מנהלת מח' החינוך ,רותם אלקובי  -מנהל יחידת הנוער

להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:
 .1יו"ר הועדה ישראל פרץ פתח בדברים וברך את הנוכחים .בנוסף הציג את משמעות הועדה הסטטוטורית בפני
הנוכחים .את החשיבות שאנו רואים במאבק ומניעת השימוש באלכוהול וסמים.
 .2לנה פליטמן הבר הקרינה בפני הנוכחים סרטון בנושא המאבק בסמים ,ובדקה את הידע של הנוכחים על ידי
שאלון אינטראקטיבי באמצעות הסמרטפונים.
 .3התקיים דיון בהשתתפות תלמידי בתי הספר  -בין היתר הועלו השאלות הבאות :מה היקף התופעה שידוע להם
בבית ספרם? אלו פעולות מסייעות במאבק נגד שימוש באלכוהול וסמים?

בית חשמונאי בית עוזיאל גזר גני הדר גני יוחנן חולדה יד רמב"ם יציץ ישרש כפר בילו כפר בן -נון כפר שמואל
משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים

כרמי יוסף מצליח משמר איילון
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 .4תלמידי בית ספר הרצוג ציינו כי קיימת תופעה רחבה של שתיית אלכוהול ושימוש בסמים ,עם כי לא ברור עד
כמה .כדאי לבוא לכיתות הבוגרות בגישה של" :מה עושים כשנתקלים בבעיה בעקבות השימוש ולא לעסוק
בהטפת מוסר" ,משום שגישת הטבת מוסר אינה משפיעה על בני הנוער יותר.
 .5התלמידים ציינו לטובה את מעגלי השיח בנושא – כאשר תלמידי יא' משוחחים עם תלמידי כיתות ט' וז' על
השימוש באלכוהול והסכנות הכרוכות בכך .כמו כן ,ציינו את החשיבות בכך ,שתלמידי יא' יעברו הכשרה
מתאימה לפני קיום מעגלי השיח .אחרת עלול השיח להתפרש אחרת ולהביא אף לעידוד השתייה .התלמידים
רואים חשיבות בשיחות ב'גובה העיניים' ,וציינו כי הם פחות מושפעים משיחות עם מחנך או איש מבוגר.
 .6תלמידי בית ספר איתן ציינו את קבוצת "העמיתים" בבית הספר שיש לה השפעה גדולה על הנוער בהעברת
מידע ומניעה .רואים חשיבות בהגעה לקהילות טיפוליות ושמיעת סיפורים אותנטיים מ"אנשים שהיו שם",
כהגדרתם .במיוחד כשהמדובר בצעירים קרובים לגילם.
 .7התלמידים מדגישים את החשיבות בפעילות הפנאי שלהם בשעות אחר  -הצהריים .לדעתם יש לחזר אחרי בני
הנוער שלא נמצאים בתנועות הנוער ולערב אותם בפעילות בישוב .ממליצים לאמץ מודל שעובד במועצה
האזורית בבאר טוביה וליישמו בבית ספרם :צעירים המגיעים לישובים עם מחצלות בסופי שבוע ובחופשים
ויוצרים שיח עם בני הנוער .לקיים מסיבות ופעילויות פנאי מטעם המועצה לנוער ,ללא אלכוהול ולהעביר
מסרים בנושא .לדוגמא ציינו את טקס פתיחת שנת הפעילות לתנועות הנוער שם חולקו מגנטים ממותגים עם
סלוגנים בנוסח" :יותר אלכוהול ,פחות אתה!"
 .8התלמידים בבית ספר איתן סיפרו כי ערכו סקר בקרב התלמידים ומתוצאותיו עולה כי התופעה רחבה הרבה
יותר משחשבו בתחילה ושלמעשה שתיית האלכוהול מתחילה כבר בשכבות הקטנות .ממצאי הסקר מגלים כי
כולם מתנסים בשתיית אלכוהול והשימוש בסמים אף הוא רחב.
 .9תלמידי הרצוג ציינו בחיוב את עובדת בואו של שוטר לבית הספר אשר הסביר להם על הסכנות בשימוש
בסמים .בין היתר ,המחיש את הסכנות באמצעות עזרים שונים.
 .10התלמידים רואים חשיבות רבה לכך ,שאחרי הצגות יתקיים שיח בכיתות בנושא על מנת שבמהלכו יביעו את
דעתם ,יעלו שאלות רלוונטיות ויפיקו לקחים בהתאם" .כשאין עיבוד של הדברים התלמידים נשארים ללא
מענה והאפקט יורד" ציינו.
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 .11בתוך כך ,עלתה השאלה מה מקומם של ההורים בנושא? התלמידים הדגישו את חשיבותם של ההורים ואת
הקושי לדבר איתם על הנושאים האלה .הועלתה הצעה לקיים פעילות להורים ולתלמידים בנפרד ואחר כך
לקיים מעגלי שיח בין ההורים לתלמידים.
 .12יו"ר הועדה ישראל פרץ סיכם את הישיבה והודה לנוכחים .לא לפני שהדגיש את החשיבות שאנו רואים
בשמיעת קולם של התלמידים בנושא כדי להביא ליתר שיתוף פעולה והצלחה בצמצום התופעה עד כדי מיגורה.
בעקבות הצלחת המפגש המעניין והמועיל ,הוצע כי יתקיימו מפגשים נוספים עם התלמידים בפורומים שונים.
 .13הישיבה הבאה תתקיים ביום ג' .6.12.16 ,בשעה  09:00בבוקר  ,נא אשרו השתתפותכם.

רשמה :עו"ס שרון שרביט מגן

לידיעה:
מר יובל אנוך  -סגן ראש המועצה
מר אריאל הילדסהיימר  -מנכ"ל ראש המועצה
משתתפים
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