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 ' בתמוז תשע"טט, כ2019 אוגוסט 1חמישי  יום
 

 31/7/19פרוטוקול הועדה העירונית למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מיום  דון:הנ
 

 נוכחים:

 מנהלת מחלקת חינוך יסודי ענת הדר יו"ר הועדה חבר מועצה, עו"ד משה חנוכה 
 החברתייםראש צוות אגף הרווחה והשירותים  אתי הרפז  סגנית ומ"מ ראש העירייה יעל ברזילי

 מנהל היחידה לקידום נוער זיגו קוגן סגן ראש העירייה מאיר חלוואני
 מנהלת יחידת הנוער נעמי אשר חברת מועצה עו"ד כנרת כהן

 , קידום נוערמנהלת חינוכית טיפולית רינה הופמן חברת מועצה עדי ברמוחה
 מתנדב סיירת הורים עופר רדליך חבר מועצה נדב דואני

 מתנדב סיירת הורים גיל וויט משרד לבט"פ -רחב שרוןמנהל מ אסף כגן
 יו"ר ועדת סיכונים-סיירת והנהגת הורים יניב שנל יו"ר הנהגת הורים מרום שיף

 רווחההעו״ס התמכרויות, אגף  מצדה סעדון יו"ר הנהגת הורים ס. טל בנימיני

 פעיל חברתי, מנהל דף "הורים תתעוררו" עופר סלומון מנהלת תיכון הדרים עירית קרס
 עוזר סגנית ראש העיר דיויד בנאקסס יו"ר סיירת הורים רויטל בן שחר

 לקידום החינוך והתרבותמנכ"ל החברה  מיתר שוורץ מתנדבת סיירת הורים ליאורה הלפרין
 מנהלת תחום החממות סמדר דרימלר גורדון מתנדב סיירת הורים עמיחי שלומי

 הנהגת הורים ליאת לוי הנהגת הורים סימה אביב
 מדריכת מיניות בריאה, מתנדבת סיירת הורים נעם אולמן הנהגת הורים גלית אשר

  אלימות, סמים ואלכוהולמנהל תחום מניעת  אסף יפת תושב  סגן עמרי טאוב
 מרכז הועדה

 

אני מברך את כל הנוכחים ומתכבד לפתוח את הועדה העירונית שעוסקת בנושאים החשובים  יו"ר הועדה:משה חנוכה, 

סרט קצר המתעד את הסוגיות הבוערות בחיי בני הנוער בישראל. -פתיחה בהתמודדות עם התנהגויות סיכון בחיי הנוער.

Di8TS-RNX13KEw1021WpK45KCL9R-Pm-https://drive.google.com/open?id=1  

סופר חשובה זו. ההון האנושי שנמצא כאן הם השותפים הטובים ביותר בעיר  האני שמחה להיות שותפה לוועד יעל ברזילי:

לכל רעיון או חלום. התחלנו בחודשים האחרונים לעשות דברים ולהעלות רעיונות ומחשבות ואשמח שנמשיך את העשייה יחד 

 ר. ובהצלחה למשה.אני רוצה להודות לאסף יפת שעובד לאורך כל השנה ועושה עבודה מדהימה בעי עם כלל השותפים.

אני מברכת על הועדה החשובה. אני עובדת בשיתוף פעולה עם אסף עוד מהקדנציה הקודמת ובטוחה בהצלחת  כנרת כהן:

 הועדה להשפיע לטובה על חיי הנוער שלנו.

סם בהוד השרון אנו עכשיו -בצוות שלי באגף הרווחה יש את היחידה להתמכרויות. עם סיום פעילותה של אל אתי הרפז:

 התמכרויות לבני הנוער בנושא של סמים ואלכוהול.בתהליך גיוס של עו"ס 

נר הפעילים של סמיד מחודשים משתחרר מהצבא. בתיכון הייתי אח 'תושב, בוגר תיכון רמון. בעוד מס עומרי טאוב:

 בנושא סמים ואלכוהול. אני מרגיש תחושת שליחות להמשיך ולהשפיע בנושא. נוערהדרכות על בוהשפענו -עמיתים

אסף. יחד עם זאת, כל העשייה לא שווה אם אנו כהורים  בהוד השרון למצטרף לדברי הפתיחה עם המחמאות  עופר סלומון:

 ובאלכוהול, מי שעדיין לא מבין את זה חבל כי הוא מפספס בגדול.לא נעשה את השינוי ונפנים שהנוער שלנו מלא בסמים 

-הוד השרון היא בין הרשויות שנמצאות תחת מרחב השרון שאני מנהל. מכיר את יכולותיו הגבוהות של אסף יפת כ אסף כגן:

ד השרון הצטרפה כמו שנים. השבוע נפגשנו עם מנכ"ל העירייה בנושא טכנולוגיה, הזכרנו את הנושא של שיטור עירוני. הו 8

. יש המון עשייה שנעשית ויש עוד המון רעיונות שנרצה לפתח, רשויות לרשות לביטחון קהילתי במשרד לביטחון הפנים 220

 יש לנו פרטנר ואין ספק שנצליח.

בריא אני מחנכת למיניות בריאה. אני חושבת שיש להוסיף את נגע בפורנוגרפיה לנושא הועדה. דרך המקום ה נעם אולמן:

 אפשר לתת לבני הנוער כלים להתמודדות בעולם הזה. אשמח לעזור ולסייע.

שימשתי כיו"ר הועדה בקדנציה הקודמת. עבדתי בשיתוף פעולה עם אסף והא ללא ספק אחד העובדים הטובים  נדב דואני:

בברכת הצלחה, אני שמח רך את משה שות את הדברים בענק. אני רוצה לבשיש לנו בעירייה. ואני מאחל לך שתמשיך לע

 שהועדה הזו הפעם קיבלה יו"ר מטעם הקואליציה ואני בטוח שיהיו לך שיתופי פעולה מצוינים עם מינימום קשיים.

 בנוסף להיותי חברת מועצה אני כאן כמתנדבת סיירת הורים, משה בהצלחה ואסף תודה על כל העשייה שלך. עדי ברמוחה:

ף בשם הנערים, התרומה של אסף לעשייה גדולה. אנו מצליחים בקיץ הזה לעשות הרבה אני רוצה להודות לאס רינה הופמן:

 דברים וזה מורגש. חסרים לי סביב השולחן נציגי המשטרה כי נושא האכיפה בעיר שלנו בדגש על סמים חלש.

נושאים להתמקד  באילוהוא בוחר זה מבחירה. המשטרה עובדת בשיטה פשוטה. יושבת עם ראש עיר ו ,רינה עופר סלומון:

 המשטרה עוסקת בזה. אם ירצו המשטרה תתמקד בנושא הסמים.-בפריצות לבתים תאם הוד השרון מתמקד ולאכוף.

https://drive.google.com/open?id=1-Pm-RNX13KEw1021WpK45KCL9R-Di8TS
https://drive.google.com/open?id=1-Pm-RNX13KEw1021WpK45KCL9R-Di8TS
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אני גם מצטרפת לתודות לאסף בשם כל המנהלים של העיר שאמרו זאת כמה וכמה פעמים. אני מאמינה  עירית קרס:

פים שיושבים כאן כדי לעשות את הדבר הזה. צריכים לחשוב שביה"ס הם חלק גדול בעשייה אך הם צריכים את כלל השות

 מחדש ולהתאים את הדברים לדור החדש.

במשך שנים רבות עסקתי ועוסק במסגרת פעילותי בהנהגות ההורים בבני הנוער שלנו ובהתפתחותם. אני מאיר חלוואני: 

בהנהגה החדשה בראשות ראש העירייה השיח חושב שהועדה מאוד משמעותית לטובת העיר ובטיחות הילדים והנוער שלנו. 

 עם ההורים הוא חשוב ובריא ויש משמעות גדולה לכך. אמיר מוסר את ברכתו.

בדגש על בניית מיפוי, כתיבת תכנית  2019-סמים ואלכוהול למניעת אלימות,העירונית היחידה סקירת פעילות  אסף יפת:

קהילה ואכיפה. לסקירה המלאה ניתן להיכנס ללינק הבא:  עבודה בנושאים השונים: חינוך, רווחה, פנאי ונוער,

J8qZXwGzQV8o-https://drive.google.com/open?id=1wm2xDj1doYspKPOk3tk  

   _PD5oS-cA2Pv8Ti2Mm-https://drive.google.com/open?id=1LQqhe5ox29ZkOקליפ קצר על ה"זולילה":  

סיירת הורים העירונית היא קבוצה של הורים מתנדבים שפועלים תחת היחידה למניעת אלימות, סמים  -רויטל בן שחר

הם  מתבגרים אינם רוצים שתיעלמו," האני מאמין של סיירת הורים:הול בעיריית הוד הרון והמשרד לביטחון הפנים.  ואלכו

 . המטרה שלנו: לצמצם התנהגות סיכונית. רוצים שתהיו מעבר לפינה כשהם זקוקים לכם"

הנדרש אם זה רק ע"י שיחה  ןהביטחומפגש עם בני הנוער בשעות הערב המאוחרות מתוך מטרה לספק להם את  היא הפעילות

לסיירת ההורים תכנית שנתית של הכשרות. כמו כן  אזורי בילוי.\או הגשת עזרה לבני נוער הסובלים משתיית יתר במסיבות

  מסיבות המוניות, מנוהלות באופן פרטי ע"י קבוצת בני נוער ששוכרים מפיק פרטי.חשוב לדעת כי 

המפיקים  מסיבות מחוץ לעיר, במיקום מרוחק.ל ועל כן הנוער יוצא םמתאיאין מקום בולטת מאוד העובדה שבהוד השרון 

 .חלק מגיעים "שפוכים" -הנוער שותה לפני המסיבה תמנסים לחסוך ומזמינים פחות הסעו

סיירת הורים נוכחת במסיבות, ממתנת התנהגות סיכונית, פועלת מול הנוער, המארגנים. סיירת הורים מזהה מיקרים 

כמו כן חשוב להעביר מידע להורים על המסיבות הפרטיות שמתקיימות בבתים  שים התערבות מקצועית ומפנה לטיפול.שדור

 בעיר.

 להוסיף שצוות קידום נוער נמצא בסיורים בספורטק והמתחם חשוך מאוד. יש שם נוער שיושב בחושך.  רוצהאני רינה הופמן:

 תפני אליי מחר ונטפל. מאיר חלואני:

לגבי מסיבות חוקיות ושתיה בבית. טעות יש בידי כל מי שחושב שהבתים האלה ריקים. מדובר במסיבות  סלומון:עופר 

חוקיות שבהם ההורים נמצאים במסיבה ואף קונים את האלכוהול, הם יודעים שהילדים שלהם שותים ונותנים לזה 

 .18או  17, 16הילדים ששותים בני  לגיטימציה. זה לא בתים ריקים. ההורים מעורבים באירוע ולא עושים הבחנה אם

יש בשנים האחרונות יש שיתוף פעולה רחב מאוד עם כלל הגורמים בנושאים ההתנהגויות הסיכון של בני הנוער.  מרום שיף:

כאן שותפות מלאה יחד עם הביטחון, החינוך, מנהלי ביה"ס, אסף וכלל הגורמים בעיר מתעסקים בנושא וזה לא מובן מאליו. 

 עשינו יחד:אני רוצה להעלות מספר נושאים שחרונות נעשה המון ולא סתם בירכו כולם את אסף. בשנים הא

 משותף.עיר וזה הישג מט לא יוצאים -בני הנוער תלמידי כיתות זפורים וחנוכה  יבת נוער בטוחותמס 

 והדרים. מתקיים שיח פורה ותדריך עם המארגנים והביטחון, נשלח  הסדרה וחלוקת אחריות בנושא מסיבות רמוסינזון

 מידע מקדים להורים, הנהגת הורים לוקחת אחריות על מתחם ההסעות וסיירת הורים בשטח המסיבה.

 .'הרצאות, סדנאות ופעילויות להורים בעיר אלכוהול, סמכות הורית, אלימות ברשת וכו 

 הצלחה מסחררת.שת"פ שהניב  -הורות בסלון בהוד השרון 

 ם מסייע בהעברת מידע לכלל ההוריםעמוד הפייסבוק של הנהגת ההורי -הורים מודעים בעיר. 

 החל משנת העבודה הבאה נציע להורים סדנאות והכשרות כמו: עזרה ראשונה, סמכות הורית ועוד. 

  יות בביתםמסיבות פרט מידע להורים בנושא בתים בטוחים ואחריות הורית לגבי הפצת -בתים בטוחים. 

 טלפון ראשון בטוח לילדיהם, בקרוב כנס בנושא. תנו לגדול על שקט. הורים רוכשים -בקרוב 

 :לשנות את תרבות הפנאי יש להשתמש בכל הכלים שקיימים בעיר-ומסודר אני מצפה מהועדה שתצא לקמפיין עירוני רחב

עירייה, הנהגות הורים, בתי ספר, קהילה, נוער בכל הנושאים: סמים, אלכוהול, אופניים חשמליים וסכנות באינטרנט  דוברות

 הורה צריך להבין שכשהילד שלו יוצא למסיבה ולפני שהוא יוצא מהבית הוא צריך להכיר את הסכנות השונות. ועוד.

ודברים נעשו ונעשים בנושא המסיבות. היום  שת"פכולנו היא השותפות עם ההורים היא קריטית. ההצלחה של  עירית קרס:

אנו מדברים על זה בבית הספר פעם לא היינו מדברים אך כיום התלמידים מארגני המסיבות נכנסים לחדרי ואני מחברת 

ות אותם להורים ולאט לאט הם יעבירו את השרביט הלאה. חשוב לדעת כי לפני המסיבה יש איוונט שרץ ברשתות החברתי

והם ברמה של מסוכנות )השמצות, השפלות...(. ביה"ס עושים רבות בכל הנושאים הללו ואני מדבר בשם כל המנהלים. חשוב 

 שלתלמידים יהיה עם מי לדבר, הם צריכים בתוך ביה"ס או ברמה העירונית מישהו שאיתו אפשר יהיה לדבר. 

https://drive.google.com/open?id=1wm2xDj1doYspKPOk3tk-J8qZXwGzQV8o
https://drive.google.com/open?id=1wm2xDj1doYspKPOk3tk-J8qZXwGzQV8o
https://drive.google.com/open?id=1LQqhe5ox29ZkO_-cA2Pv8Ti2Mm-PD5oS
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מינג צריכה להתחיל כבר בסוף כיתה ג כשהילדים רכים החינוך להתנהלות מכבדת ומונעת שייראשיתו של תהליך  ענת הדר:

 התלמידים וההורים בבתי הספר.להשפיע על על מנת רבות אסף ואני עושים בשנתיים האחרונות  ניתן עדיין להשפיע עליהם.ו

 היסודיים.: ההורים אינם מגיעים להרצאות שאנו מקיימים בבתי הספר שנליניב 

כולם עושים עבודה טובה. יש שדרוג ענק בשנים האחרונות אך בואו נעיר את ההורים ונצליח לגייס אותם  עופר סלומון:

  .הוריםהדרכת קמפיין. להורים היום אין סמכות הורית. הילדים היום מנהלים את ההורים. צריכים בית ספר לב

רים יחנכו את הילדים שלהם אך בעולם האמתי אנו רואים שזה לא כך : בעולם אידיאלי זה נכון שחשוב שההונעם אולמן

 בני הנוער. לתת לנוער את הכלים. ביה"ס לא מחויבים היום לנושא של מיניות בריאה.בולכן מציעה שנתמקד 

אנחנו צריכים צריכים להיות השופר לנוער. הצעירים והנוער הבוגר צריכים להשפיע על הנוער. ובריו עומרי  ליאורה הלפרין:

 אותם בהשפעה על הנוער. דיוויד פעל בעבר בתיכון הדרים יחד עם עופר וסיפר בגובה עיניים על הסכנות. זה נשמע משכנע.

 טלפון בטוח. בנושא: סייעהעיר צריכה לחבק ול תכניות חינוכיות. ולהטמיע כיתה ג' זה הגיל לחנך :סמדר דרימלר גורדון

 ושא הטלפון הבטוח והמתנגדים הגדולים טוענים שזה רק דחייה של הבעיה ולא פתרון.יש לא מעט דעות בנ מרום שיף:

. אנו צריכים לצאת אנו עושים הרבה אך צריכים לחזק את הסנכרון ושיתוף הפעולה בנושא הנוער בפארקים נעמי אשר:

 להורים עם הרבה יותר מידע על מה שנעשה פה.

 הנוער, מועצות הנוער לטובת הקמפיין.בני אני חושב לחבר את מנהיגות  משה חנוכה:

 ניהול הקמפיין צריך להיות לשני קהלי יעד: נוער והורים. גיל וויט:

: תודה על העובדה שהציבור מוזמן להגיע לפגישות אלו. ההורים היום נמצאים במרוץ. הנוער היום קולט מהר עומרי טאוב

רים צריכים להעלות את הקצב. גם החברים שלי מעשנים וכולם יותר, מעבד מסרים בחומר מתומצת יותר וזה אומר שההו

בני טובים ואני מסכים עם הנחת העבודה שכולם מעשנים ושותים ובואו נוריד את הכמויות. אני בכיתה י' הבנתי שמשתיית 

ר היו את , סבלתי מסחרחורות כתוצאה משתייה מופרזת. כך הפחתתי בהדרגה את הצריכה. בעבר בעיעאלכוהול אפשר להיפג

 מתנדבי על"ם והיה עם מי לדבר, היום אין עם מי לדבר. יוזמת הקמפיין מבורכת.

על קמפיין שיעסוק בכל הנושאים שעלו כאן.  אני מגיע מתחום חיי הלילה. במקביל לוועדה הזו אנו עובדים דיוויד בנאקסס:

פועלים בכל מיני דרכים על מנת למזער את  חשוב להדגיש שלא מדובר בתופעה רק של העיר, מדובר בתופעה ארצית שכולנו

 התופעה אך בסופו של דבר נצטרף את שיתוף הפעולה של כל היושבים כאן בתהליכים נוכל  לטפל בזה יותר מהר.

לאכיפה יש המון כוח גם מול הורים. כשנער נתפס אפשר לראות את המסר ששאר החברים מקבלים. צריכה  רינה הופמן:

 בנושא זה. הלגורמי האכיפה שיש לנו ציפיילהיות אמירה בדרישה 

העבודה המשותפת בין משטרה, חיבור, רווחה דסק מרובה משתתפים. יש פה אנשי מקצוע מעולים וכל אחד מרוכז  אסף כגן:

התופעה שתיארתם איך מגיעים להורים היא דרך משאבי אנוש, מנכ"ל החברה לקידום, הורים בשלו ולעיתים יש כפילויות. 

הורים ועוד ועוד. אנחנו רוצים לחזק את שומרי הסף. בנוסף, אני רוצה להתייחס לאנשים שפוגשים את בני הנוער:  מהנהגות

ילד שגילו  -מוניות, פיצריות, ספרים ועוד. אנחנו רוצים ללכת לנותני השירות לנוער ולהעלות את המודעות דרכם. ואכיפה

כל מה שצריך  מסודר? יש מסלול מהחינוך? לאכיפה ולקבוצת טיפול?שהוא משתמש בסמים מה עושים איתו בעיר? יש נוהל 

 שאסף יקצה רכז קהילתי וקמפיין דיגיטלי חיובי "לגדול בסיכוי".

 חייבים לנצל את אגודות הספורט כשומרי סף.  ליאורה הלפרין:

 קנס או מוזמן לתחנת משטרה.₪  750-נדרשת אכיפה. חוק עזר עירוני אם נער שותה אלכוהול מרחב ציבורי אסף כגן:

אנו ניקח את כל הדברים שעלו כאן מכל השותפים. נקדם את נושא הקמפיין המשולב בשיתוף הועדה על מנת משה חנוכה: 

 שלקראת הועדה הבאה נציג את התוצרים. מודה לכולכם.

 

 תפוצה:

 מזכירות העירייה

 משתתפים

 


