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 ועדת מיגור סמים ואלכוהולפרוטוקול 

 

 במשרדי המועצה 25/3/2019שני שהתקיימה ביום מיגור סמים ואלכוהול  ועדהפרוטוקול ישיבת 

 יו"ר וועדה –אביטל תבור  משתתפים:

 חבר מועצה -שניר שבתאי

 חברת מועצה -אפרת מזרחי 

 מנהלת אגף חק"ר -מוניק וקנין 

 רתייםמנהל האגף לשירותים חב -ענת קציר

 מנהל יחידת הנוער -יאיר גרינברג

 מנהל קרית החינוך אורט בנימינה -אשר מוצני

 נציגת ציבור -שושנית עציון

 נציגת ציבור -רויטל גרביץ

 נציגת ציבור -שרית ברננקה נעדרו:

 

 

 על סדר היום:

 

 נהלי עבודה וועדה .1

 מטרות הוועדה .2

 סקירת המצב בבנימינה גבעת עדה .3

 עבודה רב שנתית . תוכנית4

 

 

 

 

 :והמלצותדיון 

  – 1סעיף מספר 

 נהלי עבודה והתכנסות וועדה דיון

הוועדה תתכנס אחת לחודש וחצי על מנת לייצר קבוצת עבודה  המלצה

 אופרטיבית. 

 באחריות אביטל אחריות
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 - 2סעיף מספר 

 

 מטרות הוועדה, סבב בין חברי הוועדה  דיון

 לשים על השולחן את הנושא  מה החינוכית, ישובית וקהילתית.תהליך בר -מוניק

להסתכל באומץ על הקיים ולגייס את כלל הקהילה הנוער וההורים לעבודה 

 יש לבנות תוכנית חינוכית הנוגעת במערכת החינוך ובקהילה. משותפת.

סימון יעדים שנצליח אנחנו בתקופה בה השיח בנושא השתנה. מציעה  -אפרת

 תוך שיח ציבורי פתוח הורים וילדים.לעמוד בהם 

 יש לחשוב יצירתי בנושא המסיבות, איך לא מרחיקים את הילדים מהישוב.

מציע לשנות את שם הוועדה. מוטרד מרמת סיכון גבוהה סביב מסיבות  -יאיר

ונושא האלכוהול. מציין שסיירת הורים כפי שהיא היום מיצתה את תפקידה 

 ם שונים לסיירת. יש מתנדבים רבים.וצריך לקיים חשיבה לגבי יעדי

 ) יו"ר מועצת נוער(-מבקש להוסיף לוועדה נציגות של בני נוער

 )להוציא קול קורא למתנדבים?( -ולהוסיף נציגים לוועדה שחושבים אחרת

 מספר בקצרה על תוכנית "חוף מבטחים" אליה נחשף.

עה ממקום מנהלת האגף לשירותים חברתיים ועו"ס לחוק נוער מגי -ענת קציר

לרווחה מגיעים מקרים בודדים מאוד, מציעה לבדוק מה קורה מעט שונה. 

משרד הרווחה אמון על טיפול ומניעה עם  בישובים דומים וללמוד מהצלחות.

בכדי לאפשר פלטפורמה זאת מרגישה שיהיה נכון לעשות את החיבורים לחינוך 

 מקיפה. 

 נוכחות הורית במסיבות.מציעה לא להתנגד לבני הנוער, הסברה ו –רויטל 

 מתנגד לגישה של לזרום עם הילדים. ילדים צריכים גבולות ברורים. -אשר

הסברה ברמה  שם דגש על חשיבותיש מספר רב של ילדים ששותים ומעשנים. 

שנה אכיפה, הסברה וסדנאות. יש גבולות והסברה והילדים הישובית. באורט י

יש תוכנית הסברה ופעילות מותאמת לשכבות באורט יודעים לקחת אחריות. 

 השונות ולגילאי הילדים. 

ולכן צריך להתמקד  וימשיך לקיים מסיבות הנוער רוצה לקיים מסיבות -שניר

לסגור מסיבות גורם למסיבות לצאת מחוץ לישוב. צריך לגרום  בהסברה.

ף אני על החברים שלי והם עלי. מציע שיתו -להסברה ברמה של אחריות אישית

בוגרים מהישוב יגיעו לאורט להרצאות הסבר )קרובים  -פעולה עם וועדת צעירים

 בגיל(. 

המטרות המרכזיות הן הצפת מידע לנוער ולהורים ויכולת להתמודד  -ששונית

 עם סיטואציות חריגות. שיתוף מידע הורי עובד בצורה יעילה מאוד בגבעת עדה.
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 לה סיטואציה חריגה.חשוב לתת כלים לנוער כיצד להתמודד כאשר עו

הסברה ברמה הישובית, תוכנית משלימה לתכנים שיש באורט. הילדים  -אביטל

לייצר פלטפורמה של הרצאות מטעם  חשוב עוברים הרצאות באורט אך בנוסף

צריך להנגיש להורים, ההרצאות האחרונות באורט היו הישוב, הורים וילדים. 

ור ההורים כשןתפים בתהליך, לא בתפוסה מלאה וקיבלו פידבקים מצוינים. חיב

 אחרי אירועי קצה כגון מסיבות. 

חשיבה על חיבור לערכים. החינוך הוא בבית באחריות ההורים, אנחנו כאן בכדי 

 לתת כלים לילדים ולהורים. 

 חווה עלייה משמעותית ברמת האחריות ההורית המשותפת בנושא. -אשר

 ערכתית בנושאעל הרשות לקיים תוכנית הסברה  כלל מ המלצה

 

הצגת תוכנית הלימודים בנושא בשנת הלימודים הבאה במפגש הבא  -אשר אחריות

 והנוכחית

 הרצאות משלימות בשעות אחר הצהריים ערב -יאיר

 – 3סעיף מספר 

 יאיר מציג את תוכנית חוף מבטחים דיון

 להציג את תוכנית חוף מבטחים בצורה מפורטת בפגישה הבאה המלצה

 ריאי אחריות

 

 –  4סעיף מספר

  דיון

 הוועדה תתמקד בכל פעם בפרויקט אחד ישים  המלצה

  אחריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום המלצות לראש המועצה/הנהלת המועצה

 בשלב זה עוד אין המלצות  .1

2.  

 


