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 לכבוד

 נוכחים

 29.3.2017' ביום  -בנושא המאבק בסמים ואלכוהול 21פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס' 

 . 0011: והסתיימה בשעה 03:9בשעה  :בה החלההישי :הישיבה מועד כינוס

 משתתפים:

 -רלנה פליטמן הב , נציגת ציבורפטרבורג  -ילובסקימיכל  עו"דחבר מועצה ,  -חיים אלקובי יו"ר הועדה , -ישראל פרץ
מנהלת  -מיכל ליס,  מחלקת חינוך -רחל גרינמן מתאמת, , -שרון שרביט מגן, עו"ס , הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

תיכון  סטודנטית מתלמדת ליעוץ -, דוני גורןיועצת תיכון איתן -פאני דניאלי, הרצוגתיכון יועצת  -ליאורה פז, יחידת הנוער
  איתן

 :ונעדר

מח'  תמנהל – יגל דאי,  סהרווחהמנהלת מחלקת  -אביגיל אנגלמןנציג ציבור ,  -אלי אסוליןחבר מועצה,  -ישראל וינברגר
 החינוך

 להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:

 את העדרה של סיגל דאי מנהלת מחלקת חינוך.יו"ר הועדה ישראל פרץ ציין  .1

תהה אם דיבר על כך שיש תחושה כי יש סוג של רגיעה בנושא הדיווחים על סמים והאלכוהול ויו"ר הועדה  .2

כי המועצה נמצאת במצב טוב מול רשויות  יחד עם זאת ציין,על ההתכנסות של הישיבה.  עובדה זו מקרינה

 אחרות ועם זאת אסור לנוח על זרי הדפנה ועלינו להמשיך בפעילות.

העלתה את הנושא של חופשת הפסח והשעמום של בני הנוער. הועלתה הצעה  רגפטרבו-עו"ד מיכל ילובסקי .3

כי רכזי הנוער בחופש בחול  ,הגיבה ,מנהלת יחידת הנוער ליס, שבישובים יתגברו את פעילות הפנאי. מיכל

 לפני תנועות הנוער נמצאות בטיולים. חלק מהישובים מתגברים את פעילות הפנאי לנוער. שובשבוע  עדהמו

טיפים להורים להתמודדות עם נושא ו המכיל הנחיותלוועדי הישובים פלאייר  שליחת -ובוצעה  הועלתה הצעה .4

 האלכוהול של הנוער.

ואיך יתמודדו עם  אתגר החדש שעומד בפתחנו בנושא אי ההפללה של משתמשי קנאביסהחברים התייחסו ל .5

ימוש. שיח על הסכנות ועל המשמעויות של אי . עלתה שאלה האם זה נותן לגיטימציה לשהנושא מול בני הנוער

 כרגע עדיין בבדיקה/דיונים בכנסת.ההפללה. 
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 -של קנאביס "מעצמההפכה ל"כי ישראל  הנתונים מצביעים על כך :נקודות מספרלנה פליטמן הבר העלתה  .6

 כמו כן, הביעה את משתמשים. הציגה את המודל הפורטוגלי שדוגל בטיפול של משתמשי הקנאביס. 27%

חששה מהמשך פעילות הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול לאחר שהצעה לסגירתה עברה לאחרונה בקריאה 

 ראשונה בכנסת.

 בנושא לילות לבנים. ,מנהלת יחידת הנוער ,הח"מ תחבור למיכל ליס -לשים דגש על פעילות הקיץ לנוער הוחלט .7

ין התושבים שלהם והם יסיירו בישובים. העלתה הצעה שהוועדים יעשו תורנות ב פטרבורג-עו"ד מיכל ילובסקי .8

לתכלל  מבלי שהוכשרו לכך ואת הקושיושתושבים יסיירו תחת אחריותנו מאחר הח"מ העלתה את הסתייגותה 

 לא התקבלה החלטה בעניין. . הכשרות כשמדובר בשעות הערב

ציינה את העובדה מיכל ליס הדגישה כי קיימת התייחסות לנושא המאבק בסמים ואלכוהול בתנועות הנוער. ו .9

 כי הרבה מבני הנוער ששותים לא מצטרפים לפעילות התנועה. 

 סיכון של בני הנוער והתמודדות איתם.בעלות התבקשתי לתאם הרצאה להורים לפני הקיץ בנושא התנהגויות  .10

יו"ר  שיתייחס לנושא שתיית האלכוהול בפייסבוק בשמו. ,המועצה מר פטר וייס ראשהוועדה הציעה לפנות ל .11

 הועדה ישוחח עמו בנושא.

  , נא אשרו השתתפותכם. בבוקר 09:30בשעה  .29.5.2017, ב' הישיבה הבאה תתקיים ביום .12

 רשמה: עו"ס שרון שרביט מגן

 לידיעה:

 יו"ר המועצה -מר פטר וייס

 ס' ראש המועצה -מר יובל אנוך

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר

 משתתפים


