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 ט/תשע"אדר א/ז

 12.2.2019 – התכנסה באולם רכטר ב –ואלימות   אלכוהול ,הסמים סיכום הועדה למאבק בנגע 

 

 נוכחים:

 יו"ר -ברוךזוכוביצקי אמירה 

 ראש המועצה  -סרג' קורשיא

 חבר -אבנריסיוון 

 חברה  –אניק זבליק 

 חברה  -גלי בדש

 חברה  -יעל לב ארי

 שוטר קהילתי -שאדי טאפש

 מחלק מודיעין -רכז נוער משטרת גלילות -עידו לובטין

 קב"ט -יגאל ראדה

 צופים -זיו אדן

 צופים -ירדן מנגוני

 עו"ס נוער וצעירים -ליטל גבריאלי

 רכזת הועדה –אילה ברוטור 

 

 ברוך: זוכוביצקי אמירה  -דברי יו"ר הועדה

בכפר  ,לאבחן את הבעיות ולשמוע מהגורמים המקצועיים השונים ,הייתמטרת המפגש הראשוני ה

 טרות לפעילות בשנה הקרובה.בנושא ולקבוע מאת עמדתם  ,משטרהוב

 שלושת מוקדי הבעיה להתמכרויות ואלימות בקרב ילדים ובני נוער. ניתנה סקירה על 

והגידול בשימוש בקנביס בעקבות השיח הציבורי המקדם את , זמינותם השימוש בסמים .א

ההשלכות הבריאותיות על תפקוד המוח כתוצאה  הלגליזציה של השימוש בסם.
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, כולל העובדה כי הוא יכול לגרום להפרעות 25מתחת לגיל השימוש בקנביס בגיל צעיר, מ

 כוטיים. עד התקפים פסי ,חברתיות ופסיכולוגיות קשות

 .הקשות הבריאותיות והשלכותיהשתיית האלכהול והעלייה בצריכת אלכהול מופרזת  .ב

מתחילה כבר החשיפה  ,ופורנו מכריםחשב מלמשחקים מ, יתר למסכיםהחשיפת בעיית  .ג

, הורדת חסמיםבבית הספר היסודי.  אחת מהשלכות לחשיפה זאת, באה לידי ביטוי ב

 לעליה באלימות בקרב ילדים ובני נוער.תורמת באופן ישיר, אמפטיה לזולת ועכבות ו

שיש מעבר חד מעבירות קטינים בתחום  ,לדוגמא, נתוני הפשיעה היום, מצביעים על כך

 הרכוש, לעבירות של אלימות בין אישית.

 : לקהילה לומדתלהפוך  טרת העל מ

  ."קהילה לומדת" -שלב א

 קהילה לומדת, קהילה משכילה בנושא סמים, אלכוהול וחשיפת יתר למסכים  יצירת

 התפיסה הנה, הנגשת מידע מסייעת למניעה.ופורנו. 

 חשיבות השיח הפתוח בין הורים לילדים. ,שתהגברת שיתוף הפעולה עם ההורים והדג 

שלהורים תפקיד משמעותי בבניית החוסן של ילדיהם,  ,זאת בהתבסס על התפיסה

 לצמצום שימוש בסמים ובאלכהול. ,ודדות מול מצבי סיכון וגיבוש התנהגותבהתמ

 והחשיבות שבכך שיפתחו את הכישורים המיוחדים של כל ילד ,תחומי עניין יצירת. 

 

 ייצור קהילה לומדת. -שלב ב

 הרחבת פעילות המנע החברתית במגוון תחומים.  -עם בית הספר עבודה בשיתוף 

 לדוגמא הימנעות מאלכהול כחלק   גישה כוללנית בבית הספר של קידום בריאות. פיתוח

  מחינוך לתזונה בריאה.

 .הטמעת התערבויות בשעת משבר 

 .שילוב הפעילויות על פי שכבות הגיל בתוכנית הבית ספרית 

 

 מניעה הנה ערובה להצלחה!

 : תגובות חבריי הועדה

 . ילות בשנה הקרובה.והעלו הצעות לפע חבריי הועדה דנו בדברים
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אמרה כי יש לבנות תכנית עבודה סדורה ולבצע חלוקת תפקידים לאנשים  ,עו"ס נוער וצעירים

 על מנת שהתכנית תצליח.  ,מתוך הקהילה

 ראש המועצה אמר כי יש לעשות עבודה עם הנוער בנושא סמים ואלכוהול.  -סרג'

כמו כן, . ונתן דוגמאותעבירות הוא הגורם שאליו מדווחים על  הסביר כיממשטרת גלילות  פ-עידו

 .והדגיש כמה חשוב לדווח 105הסביר על פעילות מוקד 

דיברה על נושא הדיווח וביקשה להציף את הבעיות  ,איילה מנהלת מחלקת הרווחה ורכזת הועדה

 מעל פני השטח על מנת שתוכל להיעשות עבודה. הסתרה רק מחריפה את הבעיה. 

לצורך מיגור שנתית, שתעבוד על תכנית עבודה  ,סיום הועדה הוחלט על הקמת ועדה מצומצמתב

יקבע  -התכנסות תת הועדה". מועד מדתיצירת קהילה "לוואלימות תוך אלכוהול , תופעת הסמים

 ע"י אמירה ברוך יו"ר הועדה וישלח לחבריי הועדה המצומצמת. 

 רשמה: ליטל גבריאלי 
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