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     7201 יוליב 16מיום עדת מיגור הסמים והאלכוהול ות פרוטוקול ישיב
 

, בחדר ישיבות  16.7.2017 ,ראשון תקיימה ביוםהשמיגור הסמים והאלכוהול ועדת פרוטוקול ישיבת 
   .בבנימינה של המועצה המקומית

  יו"ר הוועדהחברת מועצה,  – אפרת מזרחי : משתתפים
 חבר מועצה –חנוך אילוז 

 נציגת ציבור –ית בר חג
 ענת קציר מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 מנהלת קריית החינוך אורט בנימינה –אשר מוצני 

 שוטר קהילתי –יוני אמסלם  : מוזמן

   המועצה חבר –לומי סלמה ש :נעדרו
  נציגת ציבור –שושנית עציון 
 מנהלת מח' חינוך וקהילה –מוניק ווקנין 
  חידת הנוערמנהל י -יאיר גרינברג 

 

 על סדר היום:

 השוטר הקהילתי החדש –עם יוני אמסלם  . היכרות1

 . עדכונים והחלטות2

 

 מתעכב קצת בטיפול בארוע.השוטר 

 רב מערכתית. אשר מוצני: הפעולה למיגור סמים ואלכוהול צריכה להיות 
 ריגשית.הורים, מציאת אלטרנטיבות וטיפול ברמה ה -מועצה -חינוך בלתי פורמאלי  -בי"ס

 ההרצאות טובות אך הן לא מספקות. 

 חנוך אילוז:  דוגמא מבית הספר בו אני עובד הביאו אוטובוס פעילויות ייעודי לשבוע. 
 הקרנת סרטים, שיחות פעילות חוויתית שהשאירה חותם.

אפרת: חופשת הקיץ החלה, ילדי הצופים עסוקים במחנה הקיץ. ולגבי כל השאר ישנה פעילות 
 כל שכבה.נקודתית ל

סימנים לזיהוי, הבהרה לעניין הבילבול שנוצר לגבי להורים, הסבר אני מבקשת שנוציא מכתב 
 .חתומים כל חברי הועדההמכתב נהיה על "לגליזציה" לכאורה. 

 

 יוני אמסלם: תמונת מצב הארועים השנה
 אין עלייה דרסטית: –ככלל ארועים של סמים 

 2016רה שנה שעב )עד יולי( 2017שנה נוכחית  

 אין ארוע אחד גידול סמים

 ארועים 6 ארועים 10 שימוש בסמים )תפיסה(

 ארועים  2 ארועים )לא אותם אנשים( 2 סחר בסמים

  קשה לחשוף עבירות של קטינים. 2009מ  –קטינים 

 .ההורים יודעים אחרונים, צריך ללמד את ההורים סימנים מזהים לשימוש 

  מסוכן מאוד –סמים קונים אצל עבריינים 
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  "לתשומת ליבכם. –ישנה היום גם אפליקציה זמינה נקראת "טלגראס 

 יעין.דאם קיים דיווח מהנהלת בית הספר היא מוצלבת עם רכז המו 

  מדווחות משמשות לחשיפה.עבירות סמים ואלכוהול 
 ממשתמשים קלים עולים בפירמידה לסחר.

 בסופ"ש האחרון היה ארוע ונדליזם חמור בגן יד לבנים. 

 .אם ידוע על מסיבות חשוב לדווח למשטרה לשם נוכחות. ניידת תגיע לסייר בשטח 
בקבוקים פתוחים שופכים. בקבוקים סגורים  –מסיבה בנוכחות קטינים אם יש אלכוהול 

 מחרימים.

 

 ענת קציר: צריך להעביר מסר חינוכי של הסכנות והפגיעה.
 מה את עבודתה.ייתה בגבעת עדה סילעניין התמודדות עם התמכרויות שהמעדכנת שהמטפלת 

 חגית בר: עיסוק בספורט חשוב מאוד. מגרשים מוארים בלילות בליווי של מדריכי ספורט.

 

 לסיכום:

 . בניית תוכנית רב מערכתית לשנת הלימודים הקרובה.1
יועצת בי"ס אורט בנימינה שמובילה כעת את תיק מיגור סמים  –לישיבה הבאה תוזמן מירב קליין 

 והול במקומה של אורלי כהן שיוצאת לתפקיד חדש. ואלכ
 בבי"ס בשנים האחרונותהרבות  בהצלחה לאורלי ותודה על פעולותיה

 חשוב שלתוכנית הקיץ ייכנס עניין מגרשי הספורט המוארים )כפי שהיה בשנתיים האחרונות(. 2

המכתב יועבר  – יוור המועצה בשם חברי הועדה כולם. יוצא מכתב להורים שיופץ בפייסבוק ובד3
 בין חברי הועדה ולאישור יאיר מנהל יח' הנוער טרם הוצאתו.

  

   

 
 

 רשמה: אפרת מזרחי


