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 משתתפים:

הרשות  -לנה פליטמן הבר , נציגת ציבור -מיכל ילובסקי עו"דחבר מועצה ,  -חיים אלקובי יו"ר הועדה , -ישראל פרץ
מחלקת  -מתאמת, רחל גרינמן -שרון שרביט מגןהרווחה, עו"ס מנהלת מחלקת  -למלחמה בסמים ואלכוהול, אביגיל אנגלמן

ן, איילת מנהלת בית ספר אית -סיגל סטרשנוב , הרצוגתיכון יועצת  -ליאורה פזמנהלת בית ספר הרצוג,   -אפרת  זיוחינוך, 
 איתן. תיכון יועצת  -פאני דניאלימנהלת חט"ב בבי"ס הרצוג,  -מנדלסון

 נכחו חברי מועצות התלמידים:

יותם כהן אמין (כיתה ט'), נועה רפאלי (כיתה ט'), שקד הנדלר (כיתה י'), משי קוממי (כיתה י'), אופיר נח  -בית ספר הרצוג
 (כיתה יא'), אפרת אלישע (כיתה יא')

אביתר אלבז (כיתה ט'), עידו בוילור (כיתה ט'), רוני אפנאי (כיתה ט'), עדי הושמנד (כיתה י'), שירה ברקת  -איתןבית ספר 
 (כיתה י'), יובל פלג (כיתה יא')

 :ונעדר

 מנהל יחידת הנוער -רותם אלקובי מח' החינוך, תמנהל – סיגל דאינציג ציבור ,  -אלי אסוליןחבר מועצה,  -ישראל וינברגר

 

 להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:

רית בפני טובנוסף הציג את משמעות הועדה הסטטו יו"ר הועדה ישראל פרץ פתח בדברים וברך את הנוכחים. .1

 הנוכחים. את החשיבות שאנו רואים במאבק ומניעת השימוש באלכוהול וסמים.

מאבק בסמים, ובדקה את הידע של הנוכחים על ידי בנושא הנוכחים סרטון קרינה בפני הלנה פליטמן הבר ה .2

 . סמרטפוניםהבאמצעות שאלון אינטראקטיבי 

מה היקף התופעה שידוע להם  הבאות:השאלות בין היתר הועלו  -תלמידי בתי הספר בהשתתפותדיון  התקיים .3

 שימוש באלכוהול וסמים?נגד במאבק  לות מסייעותעופבבית ספרם? אלו 
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לא ברור עד עם כי תופעה רחבה של שתיית אלכוהול ושימוש בסמים,  ציינו כי קיימת גתלמידי בית ספר הרצו .4

מה עושים כשנתקלים בבעיה בעקבות השימוש ולא לעסוק " :לכיתות הבוגרות בגישה שללבוא כמה. כדאי 

 משום שגישת הטבת מוסר אינה משפיעה על בני הנוער יותר. ,"בהטפת מוסר

עם תלמידי כיתות ט' וז' על משוחחים תלמידי יא' כאשר  –בנושא  גלי השיחציינו לטובה את מעהתלמידים  .5

שתלמידי יא' יעברו הכשרה בכך, את החשיבות  כמו כן, ציינו. והסכנות הכרוכות בכך השימוש באלכוהול

התלמידים  שתייה.הלעידוד עלול השיח להתפרש אחרת ולהביא אף אחרת  מתאימה לפני קיום מעגלי השיח.

 משיחות עם מחנך או איש מבוגר. מושפעיםפחות וציינו כי הם , 'גובה העיניים'חשיבות בשיחות ברואים 

בהעברת נוער על ההשפעה גדולה בבית הספר שיש לה ציינו את קבוצת "העמיתים"  תלמידי בית ספר איתן .6

שהיו שם",  "אנשיםאותנטיים מ. רואים חשיבות בהגעה לקהילות טיפוליות ושמיעת סיפורים מידע ומניעה

 קרובים לגילם. המדובר בצעיריםבמיוחד כשכהגדרתם. 

הצהריים. לדעתם יש לחזר אחרי בני  -התלמידים מדגישים את החשיבות בפעילות הפנאי שלהם בשעות אחר .7

במועצה מודל שעובד  אמץהנוער שלא נמצאים בתנועות הנוער ולערב אותם בפעילות בישוב. ממליצים ל

מגיעים לישובים עם מחצלות בסופי שבוע ובחופשים הצעירים  מו בבית ספרם:ליישבבאר טוביה והאזורית 

 להעבירויוצרים שיח עם בני הנוער. לקיים מסיבות ופעילויות פנאי מטעם המועצה לנוער, ללא אלכוהול ו

מגנטים ממותגים עם  לתנועות הנוער שם חולקואת טקס פתיחת שנת הפעילות ציינו דוגמא ל. בנושא םמסרי

 "יותר אלכוהול, פחות אתה!" בנוסח:סלוגנים 

התופעה רחבה הרבה ומתוצאותיו עולה כי  תלמידיםבקרב הסקר  סיפרו כי ערכוהתלמידים בבית ספר איתן  .8

מגלים כי הסקר  ממצאיכבר בשכבות הקטנות.  השתיית האלכוהול מתחילחשבו בתחילה ושלמעשה יותר מש

 רחב. הואאף סמים השימוש בו כולם מתנסים בשתיית אלכוהול

שימוש הסכנות בהסביר להם על לבית הספר אשר שוטר בחיוב את עובדת בואו של תלמידי הרצוג ציינו  .9

 .שוניםעזרים  . בין היתר, המחיש את הסכנות באמצעותבסמים

במהלכו יביעו את על מנת שבנושא בכיתות  שיחשאחרי הצגות יתקיים  רבה לכך,התלמידים רואים חשיבות  .10

דים נשארים ללא כשאין עיבוד של הדברים התלמי". יעלו שאלות רלוונטיות ויפיקו לקחים בהתאםדעתם, 

 מענה והאפקט יורד" ציינו.
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? התלמידים הדגישו את חשיבותם של ההורים ואת בנושא של ההורים מקומםשאלה מה בתוך כך, עלתה ה .11

להורים ולתלמידים בנפרד ואחר כך פעילות  קייםהקושי לדבר איתם על הנושאים האלה. הועלתה הצעה ל

 מעגלי שיח בין ההורים לתלמידים.  קייםל

הדגיש את החשיבות שאנו רואים לא לפני שוהודה לנוכחים.  ישיבהיו"ר הועדה ישראל פרץ סיכם את ה .12

. בנושא כדי להביא ליתר שיתוף פעולה והצלחה בצמצום התופעה עד כדי מיגורה של התלמידים קולםבשמיעת 

 כי יתקיימו מפגשים נוספים עם התלמידים בפורומים שונים. הצלחת המפגש המעניין והמועיל, הוצע בעקבות

  , נא אשרו השתתפותכם. בבוקר 09:00בשעה  .6.12.16ג',  הישיבה הבאה תתקיים ביום .13

 

 

 

 רשמה: עו"ס שרון שרביט מגן

 

 לידיעה:

 סגן ראש המועצה -מר יובל אנוך

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר

 משתתפים

 


