
 

 

 

 

 

 

 

 המסוכנים הוועדה למאבק בנגע הסמים  פרוטוקול
 2019/12/12מתאריך  19/30מס' 

 
 משתתפים : 

 עיריית כרמיאלראש  ומ"מיו"ר הועדה   טניה מזרסקי 
 רכזת הוועדהאלימות סמים ואלכוהול הרשות ל מ"מ מנהלסיגל לוצקי                 

 תחום התמכרותראש צוות  רקפת סלע רוביסה 
 אורט כרמים בי"סמנהל   אילן פרסטר 

 
                
 חסרים :

 ראש מינהל חינוך   אודי איזק 
 חברת מועצה  נטלי ביטון
 נציג ציבור   ליאון פורר

 חבר מועצה  רותם בז'רנו  
 נציגת ציבור אילנה פליישמן 

 
 
 
 
 ל סדר היום : ע
 

   דיון פתוח, עדכונים ושונות. .1
 

 הדיון והחלטות: מהלך 
 

 דיון פתוח, עדכונים ושונות   – 1דיון בסעיף מספר 
וקראה את המכתב המופנה לרשויות המקומיות מטעם   את הנוכחים  ברכה  מזרסקי  טניה

המשרד לבט"פ העוסק במהותו של שבוע המאבק בסמים המסוכנים ובהצעות לפעילויות  
 הציעה לרכז את כל הפעילויות בנושא ולשתף את הציבור.  . במסגרות השונות

 יות:תכבר פורסמה פנייה ברשתות חבר

הסטטיסטיים שפורסמו לרגל השבוע הלאומי למאבק בנגע הסמים שיצוין בין  על פי הנתונים הורים יקרים! 
, תופעת השימוש בסמים ובאלכוהול בקרב בני נוער וילדים בבתי ספר יסודיים הולכת 22-31/12התאריכים 
 .ומתרחבת

 !הנתון מדאיג ומזעזע

 .חשוב שתבואו, תקבלו כלים לזיהוי והתמודדות עם התופעה והשלכותיה

 .רשם, כי מספר מקומות מוגבלמהרו להי 

 052-6091158, מירב 052-8398302סיגל: 

 .19:45בשעה  19/12, מועדון "ויצו" ב 20רח' שריג 

 



 

 

 

 

 
 
 

,  2020תכניות שעל הפרק לשנת    ,עדהוסקרה בקצרה את המפגש הקודם של הו  סיגל לוצקי
במסגרות לנוער  ביניהן המשך והרחבת פעילויות בתחום מניעת הסמים לכלל תושבי העיר ו

פורמלי  החינוך והבלתי  התכניות.  הפורמלי  יתר  לסיורים    בין  תקציב  להקצות  אפשרות 
בקהילה טיפולית, בקשה שעלתה במפגש הקודם על ידי אילן. לרגל שבוע הסמים המסוכנים  

נזקי בנושא שימוש בקנאביס ויוצאים בקמפיין עירוני הקורא לא לסמים ואלכוהול. מצגת  
פעם וכן פליירים להורים ולתלמידים שהועברו לידי הרשות המקומית נשלחים    בו  השימוש

. מספרת על שתי תוכניות חדשות  מאז חודש מאי  למנהלי בתי הספר להפצה חוזרת  נוספת  
נו של  קשר  חיזוק  הפרק:  המשטרהשעל  עם  בסיכון  אופי    ער  בעלות  התנהגויות  להפחתת 

וכן הקמת והפעלת קבוצות מנהיגות נוער עירונית שיוכשרו לשמש בין היתר, שומרי   עברייני
 מבקשת לפעול בכל הצינורות האפשריים לגיוס הורים לסיירת העירונית.סף בקהילה. 

 
לטניה   צדקיהו  משה  הורים  הנהגת  יו"ר  עם  פגישה  לקבוע  מתנדבים יש  גיוס  למען  פעול 

כיצד נערכים לשבוע הסמים בבתי ספר, להפעיל ש"ש    ––פרי  לסיירת הורים. לשוחח עם אסף
איש שיעברו מבית ספר אחד לאחר. יש חומרים רבים באתר   3בהפסקות פעילות. צוותים של  

 משרד החינוך שניתן להשתמש בהם לצורך הזה.  
 
  

מספרת על הניסיון הטוב שהיה לבני נוער בסיכון עם הרצאה חוויתית      סלע רוביסה  רקפת
שעברו לאחרונה להתמודדות עם אלכוהול ועל הניסיון הטוב שהיה בעבר עם ביקור בקהילות 
טיפוליות. לא בטוחה מה משפיעה יותר, אירוע חווייתי או סדנאות והרצאות לנוער, חשוב  

כיווניו.   מכל  הנושא  את  להבילתקוף  ידע  חשוב  להעביר  וחשוב  אלכוהול  שותה  שהנוער  ן 
לצעירים ששותים, שיש למזער את הנזקים ככל האפשר, כמו בהרצאה של "דור האלכוהול" 
ועל   שנה  בתחילת  איתם  ניסיונה  על  עתיד  מנהלת  את  לשאול  כדאי  לנוער.  שהתקיימה 

 המלצות עליהם ליתר המנהלים.  
 
 

מ  אילן פרסטר תכנית  ממשרד  ויש  תופעת הסמים סדרת  עם  והתמודדות  למניעה   החינוך 
כי עדיין יש עבודה    ,  שב ומדגיש. הנתונים בכרמיאל בתחום אינם טובים כלל.  והאלכוהול

האכיפה   כוחות  של  מוגברת  רבה  לנוער עלאכיפה  אלכוהול  המוכרים  עסקים  ולנראות    ל 
  באזורי בילוי מרכזיים של בני הנוער, לאור תלונות הנערים על חוסר נוכחות מספקת של 

 השיטור באזורים הללו.  
   אילן מציע לקראת שבוע הסמים לפנות לאסף מנהל אגף נוער להפעלת ש"ש בהפסקות

הרשות   של  ספר  בבתי  עמדה  להקים  מציע  בתחום.  יצירתית  פעילות  על  לחשוב  פעילות, 
 למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול לחלק פליירים או חומר פרסומי אחר.  
 יש לכנס פורום של רכזות ויועצות של בתי הספר לבחינת הצרכים והמענים.  
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 לסיכום: 
להגביר נוכחות באזורי בילוי בני  להגביר אכיפה על עסקים המוכרים אלכוהול לנוער;    יש  

אלכוהול  הנוער יש  הספרבו  בבתי  הסמים  שבוע  ציון  לרגל  פעילויות  לקיים  לקבוע ;  יש   ;
 .  פגישה עם יו"ר הנהגת הורים משה צדקיהו לפעול למען גיוס מתנדבים לסיירת הורים

 
 טניה מזרסקי מודה לנוכחים ומסיימת את הישיבה.

 
 

 בבקשה רשמו לפניכם ביומנים : 
 

, בחדר   :0018בשעה :       29.3.20 הישיבה הבאה תתקיים ביום
 . 2, קומה קטןישיבות 

 
 
 
 
    

 סיגל לוצקי   רשמה:
 
 

 העתקים : 
 משה קונינסקי 

 שולה מנחם
 יפה רז 

 חברי הוועדה 
 אלכוהול בבסמים ו  למאבק באלימותהרשות  תחום בכירה )מחוז צפון(    מנהלתתמי חצ'ואל /  

 


