
 
 
 
 

 
 

  

   

 המסוכנים הוועדה למאבק בנגע הסמים  פרוטוקול

 29/9/2020מתאריך  20/20מס' 
 משתתפים : 

 יו"ר הועדה ומ"מ ראש עיריית כרמיאל   טניה מזרסקי 

 חברת מועצה   נטלי ביטון 

 ראש מינהל חינוך   אודי איזק  

 סמים ואלכוהול רכזת הוועדה מנהל הרשות לאלימות       סיגל לוצקי                 

 ראש צוות תחום התמכרות  רקפת סלע רוביסה 

 מנהל בי"ס אורט כרמים   אילן פרסטר 

 חסרים : 

 חבר מועצה   רותם בז'רנו  

 נציג ציבור   ליאון פורר 

 נציגת ציבור   אילנה פליישמן 

 נוכחים נוספים שהוזמנו לישיבה: 

 יו"ר הנהגת הורים עירונית   משה צדקיהו  

 מש"ק מ"י כרמיאל               אבו מנסור פאיז  

 יועצת בי"ס אורט פסגות   סימונה אפשטיין 

 מנהל יחידת אכיפה עירונית      דודו בטאן 

 

 

 על סדר היום : 

 סבב עדכונים. 

 מהלך הדיון והחלטות: 

 דיון פתוח, עדכונים ושונות  –  1דיון בסעיף מספר 

עם הבאה בתקווה  בפשזוהי הפגישה השנייה השנה ו מברכת את הנוכחים ומציינת  מזרסקי טניה
אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, מתאימים את עצמנו   שנוכל לאחד עם ועדת מיגור האלימות. 

למציאות החדשה ומשנים פעילות בקהילה בהתאם לתנאים, הנחיות והגבלות. סיגל תעדכן אותנו  
מה נעשה במסגרות אלה בתחום מניעת  על פעילות קיץ שהתקיימה, אודי ונציגי מוס"ח יעדכנו על 

סמים, אסף יעדכן על פעילות בקרב הנוער למיגור התופעה. פאיז יעדכן בנתונים ומגמות לאור  
 קורונה. רקפת תעדכן ותשתף מה נעשה במסגרת מינהל לשרותים חברתיים.  



 
 
 
 

 
 

לסמים   משווה את נתוני הסמים לשנה קודמת ומציין עלייה לא משמעותית בנתונים הנוגעים  פאיז
באופו כללי יש עלייה של מעורבות בני נוער באירועים בלתי חוקיים ופתיחת תיקים   אצל נוער. 
למצוא חלופות לתרבות הפנאי של הנוער בימים קשים  לייצר שת"פ בין כל הגורמים ו יש בהתאם.  

 של סגר בשל קורונה 

בה הוליסטית לגבי העיר  ישבנו עם פאיז על קידום תכנית לאורט כרמים. חייבים לעשות חשי אילן
כולה בשל חוסר מסגרות לנוער, סגר והפרת כללי והנחיות משרד הבריאות והמשטרה. חייבים  

מעורבות ואחריות הורית באופן כללי, לא רק הנושא סמים ואלכוהול או אלימות. הורים מתירים  
הוראות    הנוער מתכנס גם במרחבים הציבוריים, מפרים מפגשים בבתים בתקופה כה מסוכנת. 

 והורים מרגישים אובדן שליטה. צריך לאחד ניסיונות למיגור סמים יחד עם יתר התופעות.  

הם  , 21:00-01:00 שפועל בסופי שבועעם לבוש ממותג   מתנדבים 25בן  קיים משמר השכונה    פאיז
בקשר עם השיטור ועם המוקד ועם המשטרה, יש להם סמכויות מסויימות כמו עיכוב, תשאול  
ויתר הדברים מעבירים לטיפול המשטרה. אם יוצאים עם שוטרים, יש סמכויות מגוונות יותר.  

 הפנו אלינו אירועים שאתם מכירים בבתים ובחצרות ואנו נגיע לטפל בכך.  

ימים אלה נרקם קמפיין לגיוס והעלאת המודעות לאחריות  מספרת על סיירת הורים שב  סיגל
הורית. מתנהל בשיתוף עם מחלקת דוברות. הסיירים ממעטים לצאת בימים אלה מחשש להחשף  

 לקורונה.  

יש לנסח בכתובים פנייה שתרתיעה תושבים מלהתקהל או לארח בביתם ישיבות רבות    אילן
יועצות בתי הספר  כוף. בד בבד לקיים הסברה.משתתפים האסורות כרגע. זו דרך אחת לטפל ולא

 בונות תכניות. צריך להערך ברמה העירונית.  

יש להבין שהנוער משועמם, מתוסכל וסובל מפחד בשל חוסר וודאות. צריך לתת מענה    רקפת
אולי לארגן אותם לפעילות התנדבותית וצריך  במרחב הציבורי, לא רק בזום. זה רק ילך ויחמיר. 

 לפעול  יותר בתחום ההסברה. 

ור לנו לסכן  צריך לחשוב מה עושים, לא רק לדבר על מה הבעיות אלא מה הפתרונות. אס  – טניה
 את הנוער על רקע המגיפה.  

. הנוער רק מול מסכים, צריך למצוא  מספר על התארגנות אצלו להתנדבות בני נוער בקהילה  אילן
 חלופות.  

נוער מחקה את המבוגרים, ואם הוא חשוף להתנהגות המבוגרים המפרים הוראות והנחיות   אודי
בה מעמיקה עם הצוותים איך נערכים  קשה לצפות ממנו להתנהג אחרת. החל ממחר תעשה חשי 

לתקופה הארוכה והמסובכת הזו, בעיקר ברשתות החברתיות. אסף מוקף באנשים שיודעים  
לעשות את העבודה. צריך להתארגן עם מתנדבים שיפעלו ברשתות החברתיות שהאלימות בהן  

מעורבות  פסימי בנושא . חייבים להחזיר לזירה את הפלטפורמה האינטרנטית. הולכת ומתגברת
במרחב הוירטואלי, להעזר במובילים כמרכז כובד    –הורית. פועלים עם אסף על קורונה וילג' 

 משמעותי וחיובי. תותר פעילות רק לנוער בסיכון. 

אכן חייבים אחריות הורית, אסור להתייאש. אנו מציעים פעילות לתלמידים במדייה   – סימונה
הדיגיטאלית בשעות הערב ולא בבוקר, כאשר הם יותר פנויים לכך. אנו נעזרים רבות בש"ש שלנו.  

מתוכנן בבית הספר  . הבאנו להרצאה וירטואלית את דורון הרמן, היה מצויין ונוכחות גבוהה
הרצאה "אבודים לרגע" של יאיר קויפמן לשכבת יב' בנושא  יכולות לשנה זו : בהתאם להגבלות ול

הצגה " החברה  . הרצאה של שגיא יניב לגבי התנהגויות בסיכון לשכבת ח'. מניעת סמים ואלכוהול
פעילות " עדים של אלכוהול " לשכבת  .  מניעת סמים ואלכוהול ולחץ חברתי -הטובעים" לשכבת ט 

ההצגה :" עד ההודעה החדשה" בנושא שבוע בטיחות  .  לתלמידי שכבת זההצגה " שוטים" .  י'
 . ממליצה בחום על מעורבות חברתית של תלמידים בקהילה.  לשכבת ז'   ברשת

 

בזום  הכשרה ובחופשת הקיץ, הסברה   וההורים מספרת על הפעילות שנעשתה לטובת הנוער סיגל
  ופעילות  משתתפים( 80) , שלומי קוריאטמשתתפים( 12) , קרן טישלרמשתתפים(  40) של רן בראון



 
 
 
 

 
 

במרחבים הציבוריים.   של מדריכים של אגף הנוער והרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול 
 לפגוש נוער בהיתר של המשטרה, שלא יתפסו כמפירי הנחיות והוראות. מציעה להוציא מדריכים 

ת למשמר השכונה יהיה  מוסר שאם יצמידו מדריכים או גם תלמידים במסגרת מחוייבו פאיז
אפשר יהיה כנרקאה להתיר להם לצאת את בני הנוער לצורך הסברה ולשמוע אותם ואת הקשיים  

שלהם. פאיז מציע את עצמו על אזרחי לצאת לרחובות ולפגוש את הנוער. גם משה מוכן לקחת  
 חלק ולגייס הורים נוספים 

 סברה אם ידוענים עושים את העבודה יש לפעול בדרך הזו לה  אילן

בחוץ.   20בתוך מועדון ו  10 –מציינת שניתן להפעיל בני נוער בסיכון בתנאים מוגבלים  רקפת
צריך אולי להעזר בתלמידי יא יב במסגרת מחוייבות אישית שיצאו אל בני הנוער וידברו   – סימונה 

 .   . הרשות צריכה לייצר משהו שימשוך את בני הנועראיתם

 

 

 :הוחלט

תב משותף שיפורסם בסיוע דוברות לכלל תושבי העיר המתריע על ארוח  סיגל ופאיז ינסחו מכ
 יבדקו איך מוציאים מדריכים לרחוב בליווי ובהיתר משטרתי. בבתים והתכנסויות אסורות. 

טניה תפעל אצל אלי שדה לפרסום שומרי סף בקהילה כך שאז אפשר יהיה לגייסם בפועל לטובת  
 ת של המשטרה והעירייה לתושבים. ותקדם את פרסום הפנייה המשותפ האכיפה

 כיצד פועלים לאור הנסיבות.     -הקרובה יידון הנושא בהרחבה  עירונית שולחן נוער  ה ישיב

  

 

 

 

 מודה לנוכחים ומסיימת את הישיבה.  טניה מזרסקי

 בבקשה רשמו לפניכם ביומנים : 

 בזום, יישלח קישור סמוך למועד  22/12/20הישיבה הבאה תתקיים ביום 

 סיגל לוצקי רשמה: 

 


