
 

 

 
 אגף חינוך וקהילה

03-9723070 
 ב' אייר תשע"ב
 2012אפריל  24 

סימוכין: 
133337.docx 

 
 15.1.12וועדה סטטוטורית הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול 

 
-מנהלת אגף חינוך וקהילה,חדווה דנינו-אופירה ביטוןראש המועצה, -משתתפים: גיל ליבה

מפרחת מינהל חברה -מנחת אזור מרכז הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, מיכל ורדי
 מנהל אולפנה/ישיבה שלהבת,-הרב רפאל גורןמנהלת תיכון שהם,  -אסתר פוסטרונוער, 

-מנהלת בית ספר ע"ש רבין, משה מזרחי -אביבית קליין ,מנהלת חטיבת יהלום -אביבה וגנר

-חבר מועצה, מירי רמתי-מנהלת מדור בתי ספר, איתן בליימן-חגית אבירםחבר מועצה, 
מנהלת קדם -ת השירות הפסיכולוגי, ברכה יושעמנהל-מנהלת תחום הפרט, מיקה בן ניסן

מחזיק תיק החינוך וחבר -גלעד רבינוביץמנהלת החברה העירונית חמש, -, גבי הדריסודי, 
מחזיק תיק החינוך הממלכתי דתי וחבר מועצה,מורן דורון מנהל -מועצה. יצחק שטרנבר

ראש מועצת -שרכזת סיירת גנים וקידום נוער,צחי דבו-יחידת הנוער, אדוה זלקוביץ
יועצת -רונית ויזנטל מועצת נוער שלהבת,-נועה שטרןמועצת נוער, -דקל רטר התלמידים,

סגנית  -תרצה שטרןעו"ס בנות,  -מהלת מחלקת רווחה, אתי זלק -נטע לביאחטיבת יהלום, 
מתאמת הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ומנהלת  -מנהלת חטיבת יהלום. רחלי מרדכי

 לימות.תוכנית עיר ללא א
 

 .2011וסיכום  2012הצגת מבנה הישיבה ותוכנית עבודה  -גיל לבנה
 

בניית התוכנית משמשת בסיסי לאחר מפגשים של רחלי עם מנהלות מוסדות  -אופירה ביטון
החינוך. בראייה רב שנתית שתתמקד גם בעתיד גם בבתי הספר הייסודיים. רחלי עובדת 

 בקשר הדוק עם יחידת הנוער.
 

מעיד על עבודה רצינית שנעשית בשוהם. מבקשת לברך את  שמחה על הפורום -דנינוחדווה 
מן כה קצר נעשתה עשייה רבה. וכן על שילוב עיר ללא אלימות והרשות רחלי על כך שבז

 2012למלחמה בסמים. מאמינה שעם כל השותפים תצליחי. היעדים והמטרות של תוכנית 
 ם. מקווה להרחבת התהליך גם למגזר הדתי.הם נגזרות של יעדי הרשות למלחמה בסמי

 
"הגברת מודעות וצמצום תופעת הסמים  -הצגת המצגת והחזון היישובי -רחלי מרדכי

 פגישה והכרות עם השטח.למידה, לאחר  2012והאלכוהול. הצגת הדגשים 
: חינוך פורמאלי, הכרות עם החוק, הכשרות, מדריכי 2012הצגת יעדים ודגשים לשנת 

, קהילה, הורים, מגזר דתי, שת"פ המטה לבטיחות בדרכים ינוך בלתי פורמאלימוגנות, ח
 ופרסום.

 
נושא המעורבות ההורית חשוב כחלק עיקרי מתוך המעגלים הסובבים את  -אופירה ביטון

הילד. ההסברה והחשיפה חיוניים, יחד עם זאת אנו מוצאים עצמנו כל פעם עם אותו מספר 
 הורים. אנו חייבים לחשוב איך להביא את ההורים.

 
ד לביטחון מעגלי שותפויות. ראש המועצה, אגפי המועצה: נוער וקהילה, המשר -רחלי מרדכי

ארבע פעילויות הורים, הגדלת שילוב הורים בסיירת הגנים, צמצום פנים. מדדים להצלחה: 
תופעת השתייה. חינוך לצריכה מבוקרת של אלכוהול, השתתפות בקבוצות מנהיגות בקרב 



 

 

בני הנוער, סמינר עמיתים, בניית מערכי הדרכה לשימוש תנועות הנוער. ביצוע סקר נוער 
 בניית תוכנית מותאמת עם השותפים.לצורך מיפוי ו

 
 2011: תחילת עשייה אוקטובר 2011סיכום 

 .חטיבת יהלום: שכבת ז' מניעה ונזקי העישון 

 שכבת ח' סדנת מיתוסים ולחץ חברתי.                    
 שכבת ט' הצגה "אילו יכולתי".                    

 .תיכון: הצגה, הרצאות, סדנאות ונהיגה מונעת 

 
 י' ידע וכלים להתמודדות עם תופעת הסמים ואלכוהול.-תלמידים ט' 50 -סמינר עמיתים""
 

חשוב להיות בקשר עם קבוצת הילדים שהיו בסמינר. חשוב לעקוב ולראות כיצד  -גיל ליבנה
 הם מעבירים את המסר וכן לשמר את הקבוצה.

 
לי תנועות הנוער בנושא פעילות בחינוך הבלתי פורמאלי: הרצאה למדריכי ופעי -רחלי מרדכי

ערב בסימן  -תרבות הנוער. פעילות בשת"פ עם מועצת נוער. ערב הוקרה לנוער מתנדב
"נוער שוהם נותן לא לוקח" פעילות מקדימה בנושא מניעה והסברה אלכוהול ונהיגה. חלוקת 

 נשיפונים בערב הסילבסטר.
 

 ללא אלימות.מבקש לקבל התייחסות לשילוב התפקיד יחד עם עיר  -משה מזרחי
 

שתי התוכניות משלימות אחת את השנייה, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול  -רחלי מרדכי
משלבת את הפעילות בעזרת הדברים שעולים מוועדות עיר ללא אלימות וכן בשיתוף פעולה 

 המשלים ומאגם משאבים.
 

 מקבל את הצורך בסקר נוער לצורך מיפוי. -גיל לבנה
המשקף את עמדות הנוער, יש לקחת מומחה שיבנה את הסקר. לפני שנים נערך סקר 

 ולהפיצו דרך הכיתות ולדאוג לניתוח מקצועי של הנתונים.
 

יב' ענו על -השירות הפסיכולוגי של משרד החינוך העביר שאלון ותלמידי יא'  -אסתר פוסטר
 הסקר.

 
 תוכנית בהתאם. מבקש להעביר את הסקר לידיי רחלי על מנת שניתן יהיה לבנות -גיל לבנה

 
, עיר ללא בוועדות יש פגישות משותפות: רווחה, עו"ס ,שפ"ח :מבנה וועדות  -אופירה ביטון

 אלימות ורכזי מוגנות.
 

מבקשת להעלות לסדר היום את נושא ההימורים. התייחסות להתמכרויות  -אביבה וגנר
 בכלל.

 
אחת המשימות שצריך לקחת השנה היא נושא ההורים . קשה למדוד תוכנית  -מורן דורון

 שנים קדימה. 3-4שנתית. יתכן ויש לפתח תוכנית לפרקי זמן של 
 מדידה צריכה להיעשות כל חצי שנה.

 
 חושב שמשהו מקצועי צריך לעשות זאת. -משה מזרחי

 



 

 

ך מצוקה. חושב הפחתת המצוקה הגברת הרווחה, התמכרות באה מתו -יצחק שטרנברג
 שצריך לעצור במרוץ אחר ציונים. לשנות כיוון, לתת לצוותים החינוכיים הכשרה טיפולית.

 
 

 תר משפיעים מהחברים.ההורים הרבה יו -דקל רטר
 

הביקור בבית לוינשטיין היה מאוד משמעותי. יש בעיה של שעמום. ימי ו' בערב  -צחי דבוש
הנוער יוכלו להיות בו כמו באולינג, במקום להיות  הם מוקד בעייתי, יש לפתוח מקום בו בני

 בגנים.
 מבקש להודות לרחלי על הפעילויות המשותפות.

 
צריך להיות קשר משמעותי בין מבוגר למתבגר. בעקבות השאלון, אנו עובדים -אסתר פוסטר

 השנה על נושא של הקשר האישי.
 נושא ההתמכרות עלה באחוז קטן מאוד.

 
הוקרה לנוער מתנדב בסימן "נוער שהם נותן לא לוקח". ראינו בסוף בערב  -נציגת שלהבת

הערב שכמעט כל הפליירים נשארו יחד עם זאת בפעילות שנערכה כמעט כולם השתתפו, זה 
 היה הרבה יותר חזק.

 
מה חברת הנוער יכולה להמליץ לנו בנושא הנורמה החברתית. מה מועצת הנוער  -גיל לבנה

 יכולה לתרום?
 

לא נכון שכל בני הנוער שותים, התופעה לא קיימת במימדים כאלה גדולים. רוב  -צחי דבוש
בני הנוער בשהם מסתכלים בעין לא טובה על מי שמשתמש בסמים, אלכוהול וסיגריות. יש 

 חינוך טוב מאוד מהבית של ההורים, דברים צומחים מהבית.
 

משיחות שלי עם התלמידים רוב התלמידים מדווחים על המעשנים, רוצים למנוע  -אמיר בנר
 את זה. אולי אפשר לחשוב על שיתוף הנוער בסיירת הורים.

 
יכול להיות שצריך להגביר פעילות ספורט ואורח חיים בריא על מנת לצמצם את  –שלומי 

 התופעה הזו.
 

 אני רואה מקרי קיצון, יש כאלה בשהם. -אתי זלק
 

 יש לנו נערות ונערים שצורכים סמים, יש כמה עשרות בודדות של משתמשים. -נטע לביא
 י' ומעלה.-כיתות ט'

 
גם במגזר שלנו זה קיים. מי שלא מעשן לא מקובל, שותים. בפורים רואים את  -נועה שטרן

זה הרבה בבני עקיבא. מסתירים את זה מההורים ומהמורים. גם במשפחות טובות בהן 
 מעורבים בקהילה.ההורים 

 
חלק מהתהליך צריך להיות בציר התלמידים אך השיח חייב להיות לאוזניים  -אביבית קליין

 של ההורה והילד. 
 ההשתתפות של ההורים תהייה משמעותית יותר. השיח המשותף ימשיך אחר כך.

 
ר הצגת מודל שפותח בכמה ערים: שיתוף הורים. ברמת השרון הקימו בית ספ -חדווה דנינו

 להורים ולקחו בחשבון: מיתוג, סדרת הרצאות ממש כמו במנוי בתאטרון.
 



 

 

תודה על ההקשבה ושיח הועדה. מטרתנו היא מיפוי והצגת נתונים, ובניית  -אופירה ביטון
 תוכניות בעקבות הנתונים, סקר ואיתור צרכים. וכן שילוב ההורים.

 
 
 
 
 

החלטת הוועדה היא לקיים סקר נוער מיפוי התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער באמצעות 
 בתי הספר.

 
 
 

 
 

 


