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     2018במאי  9מיום עדת מיגור הסמים והאלכוהול ות פרוטוקול ישיב
 

, בחדר ישיבות של  9.5.18 רביעי  תקיימה ביוםהשמיגור הסמים והאלכוהול ועדת פרוטוקול ישיבת 
   .בבנימינה המועצה המקומית

  יו"ר הוועדהחברת מועצה,  – אפרת מזרחי : משתתפים
 וקהילהמנהלת אגף חינוך  –מוניק וקנין 

 מנהל יח' הנוער –יאיר גרינברג 
 מנהלת קריית החינוך אורט בנימינה –אשר מוצני 

 שוטר קהילתי –גיל סימון 
 קב"ט המועצה –אלון אגם 

 ארבעה בני נוער  : ניםמוזמ
 

 מנהלת מח' רווחה -ענת קציר :נעדרו
 חבר מועצה -חנוך אילוז

   המועצה חבר –לומי סלמה ש
  ציבור נציגת –שושנית עציון 

 נציגת ציבור -חגית בר
 

 על סדר היום:

 ג בעומרסיכום ארוע מסיבת שכבות י' י"א בל". 1

 .  תובנות ומציאת פתרונות חלופיים.2

 
 הישיבה הזו זומנה בעקבות המסיבה שהתקיימה בל"ג בעומר ולמזלנו כולנו לא נגמרה באסון.

 ין בני הנוער, הורים והרשויות.הפוסט החזק שהעלה יאיר בעקבות המסיבה הביא לשיח חשוב ב
 מטרת הישיבה היא להמשיך את השיח הזה בפורום רחב יותר.

 יאיר קיים פגישות במהלך הסופ"ש האחרון עם שכב"ג שבט עומר ושכב"ג שבט גפן.
חוזר כרגע מפגישות בפורום בני הנוער בגבעת עדה )לאו דוקא מהצופים( מחר מתוכנת פגישה עם בני 

 הנוער בבנימינה.
 ארבעת בני הנוער מגבעת עדה הגיעו ישיורת מהפגישה הזו.

 
 אפרת: מאמינה שאפשר למצוא פתרון משותף שיהיה מקובל על כל הגורמים

 אשר: כמנהל אנחנו לא יכולים לתת יד לעבור על החוק.
משתף בתערוכת צילומים פרויקט גמר של מגמת צילום בבי"ס רעות בחיפה בה הוצגו תמונות 

 ממסיבות טבע של נוער בגילאי התיכון.ת פרובוקטיביו
 התחושה היתה קשה. –כולל נערות ונערים שפוכים, חשופים ובאקטים מיניים 

לא יכולים לאפשר דבר  –המסיבות מזמנות ארועי אלימות. כרשות אנחנו מדברים בשפה אחידה 
 כזה ולעצום עיניים.

 ת.לא יכולים להחליף את ההורים. ההורים צריכים לקחת אחריו
המשטרה צריכה  -לצאת עם קמפיין תקשורתי לא לקיים את המסיבות הללו. אקצין עוד יותר

לעשות אכיפה מלאה על המסיבות ולעצור את המארגנים. ואם זה ילדים מתחת לגיל המותר לעצור 
 את הורי המארגנים.

כנס אלכוהול : אלכוהול זמין לנו בכל מקרה. גם אם מארגני המסיבה לא יביאו אלכוהול. יינער/ה
 למסיבה.

 לא מבקשים שתעצמו את העיניים.
 כתבנו את הרעיונות שלנו איך ניתן לקיים מסיבה.

 



  

 
  מיגור הסמים והאלכוהולישיבת ועדת רוטוקול פ

 

 .עצה מועבר לדיון ואישור הנהלת המופרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה 

 

- 2 - 

 אשר: אין נוער כמוכם בארץ כולה. חריגים לטובה.  איכותיים, ערכיים.. מה קורה בתפר הזה?
 אתם מסכנים את העתיד שלכם. מיונים לצבא. יחידות מובחרות.

 ארגן מסיבה ללא אלכוהול המועצה תוכל להקצות מקום מגודר.יש אפשרות שיזם חיצוני י

 לא יהיה. –מוניק: האם הציפייה שלכם מהמיפגש שניתן הכשר למסיבות עם אלכוהול 

 אמרי: המסיבות הן בעייתיות אך ניתן לתקן.
 האם הקמפיינים יגרמו לשינוי? מאמין שלא. לא לנו ולא להורים שלנו.

ית אלכוהול ומסיבות רק בבתים. הההורים מחויבים להחזיר את בני שתי 18מוניק: בקנדה עד גיל 
 הנוער בהסעות עד הבית.

 ל"ג בעומר היה קטליזטור והוציא את ההורים מאזור הנוחות.
 דוגמא ערכית ואני מאוד גאה בכם ! –חברת המופת שלנו  -אתם בני הנוער

ר לסמים ואלכוהול. יש הורים שלא בשיחה עם אשר ועם רוני צרפתי עלה נושא הזמינות של בני הנוע
 יודעים שהילדים שלהם שותים או מעשנים.

 איך אנחנו נרתמים לקיים מסיבות ולהנות ולא מכשירים את השרץ?
 לא נאפשר הבאת אלכוהול.

יכולים לחשוב יחד על קמפיין משותף. כמובילת חינוך אנחנו יודעים לעשות את זה )קמפיין חגורות 
 ..(הבטיחות, סמס בנהיגה

 מארגני המסיבה מסתכנים בעבירה פלילית. 
 בכל מקרה האחריות הינה של ההורים.

 -גיל: רוצה לשקף לכם איך זה נראה
אני מגיע למסיבה לאורך השביל ילדים מקיאים, שוכבים על האדמה, בין השיחים, מחזיקים אחד 

ת של סמים, תפקד את השני. בתוך המסיבה באנגים. ראינו סוחר סמים שהיה במסיבה, חילק מנו
 ועשה הרבה כסף. אתם מבינים מה זה אומר ?

 אלכוהול מביא לקטטות גדולות.

 נער/ה: חוויתי את זה על עצמי, שכרות ופגיעה שהסתיימה בבי"ח.

נער/ה: מהצד שלנו בני הנוער נהנו בטירוף מהמסיבה. המציאות אולי לא יפה אך בני הנוער נהנים 
 ואי אפשר לקחת את זה מהם.

 
 מיכל ורדיגר:

 השוואה לרכיבה על אופניים חשמליים. מציאת פתרונות שמאפשרות נסיעה בטוחה יותר.
סיפור אישי על ארז אפרתי. איש איכותי וערכי שיושב בכלא על אונס בעקבות שתיית אלכוהול 

 מופרזת וארוע אלימות מינית קשה. 
 חוק זה חוק ! 

 ים לעשות בזהירות. חינוך לאיך לעשות נכון.נער/ה: חינוך של ההורים שלנו לדברים שצריכ
 רוב הילדים שנשפכו זה ילדים שההורים שלהם לא יודעים. 

 אשר סומכים עלי ומכאן אני זהיר יותר כי אני מחויב להם. אני פתוח עם ההורים שלי

 -כתבנו יחד כללים שמגינים עלינו ועדיין יאפשרו לקיים מסיבה
י נכנס לתוך המסיבה. מניעת כניסת אנשים בלתי רצויים . נוכחות של חברת אבטחה לפקח מ1

 שעושים באלאגן.
 . חובש במסיבה.2
 . מיתחם סגור ומאושר.3
 לא לשתות על בטן ריקה. -. אוכל במסיבה4
 . כמות גדולה של  מים5
 . לא מגישים אלכוהול קיצוני )וודקה/וויסקי( רק בירות6
 דקות. 20חוק ה  –זמנים בין משקה אחד לשני  מרחקי -. סימון שעת הגשת האלכוהול על צמיד7
 . לא מגישים אלכוהול למי שכבר שתה יותר מידי.8

 אנחנו לא שמענו הרצאות על שתייה נכונה. אם אנחנו שותים אז לפחות שנדע לשמור על עצמנו.
 

 הסבר משמעות השתייה ואם נעשה בצורה מבוקרת. –אשר: קמפיין להורים ולנוער 
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ון לאישורי הורים להגעה למסיבה. קיום מסיבה תוך הקפדה על התנאים. ומה אם אלון: מעלה רעי
  כמערכת אין אור ירוק לשתייה במסיבות לקטינים.  לא תעמדו בתנאים ?

ככל הנראה מעכשיו, בגלל הארוע הזה, תעשו את המסיבות שלכם בלי שנדע אך לפחות הם יהיו 
 קבעתם.שבתנאים 

 שגורמות המסיבות הללו. בעד קמפיין שיציג את הסכנות
 תציעו אתם קמפיין, תבנו אותו לפי שלבי הסברה. -פונה לנוער

 שתייה נכונה. -נער/ה: אנחנו לא מקבלים מבית הספר חינוך לאלכוהול
 וגם לא את הנושא של הפורקן. אחרי לימודים ומסגרת אינטנסיביים זקוקים לפורקן.

 בטוח. חסר לנו הדרכה לכישורי חיים. איך עושים סקס
 ההרצאות בבי"ס הם יותר בשיטת ההפחדה ופחות בשיטת ההסבר.

 קיים עלינו לחץ גדול מאוד גם הורמונלי, גם חברתי וגם מההורים. –פורקן 

 מוניק:נשמח לבנות תוכנית יחד עם נציגות הנוער. תכנים שיגעו בכם ובחברים שלכם.
 מון ושימת גבולות.החזרת הסמכות ההורית, בניית תקשורת, א –מבחינת ההורים 

באירגון המסיבות אתם לוקחים אחריות, גם אם זה בתנאים שקבעתם. קחו בחשבון שאם המשטרה 
 תגיע, זה לא חוקי.

בתווך בין הנוער לשלטונות  פועליםאפרת: סיירת הורים, גוף מעוגן ע"י המשרד לבטחון פנים. 
 החוק.

 ובטיפול במקרי קיצון. ים בערבי שישיעבודה נהדרת במיגור האלכוהול במקומות הציבורי יםעוש
 לא פעם לקחה סיירת הורים על עצמה מקרים לטיפול נקודתי בנער/ה שנזקקו לכך.

 מבקשת לנצל את ההזדמנות הזו ולצאת בקריאה להורים להצטרף לסיירת ההורים.
 ם בכך.התקשורת של בני הנוער עם יאיר היא מצוינת. הוא זמין בכל שעות היום והלילה. והם נעזרי

 יש לכם בעיה אם סיירת הורים תגיע לסיור במסיבות ? -שאלה לבני הנוער
 לא. להפך. זה יכול להקנות ביטחון. -בהותש

 אני מאמינה שסיירת הורים יכולה לקחת על עצמה במסגרת פעילותה את הליווי של המסיבות.
 אם חלילה יהיה ארוע חריג תוזעק המשטרה.

 

 -סיכום

 מנחה מקצועי.מלווה בנקיים מפגש רחב  מיד לאחר חג שבועות
 יאיר ינסה לאתר את האדם המתאים לכך.

 .חינוךאנשי נקיים דיון בפורום רחב של הורים, בני נוער מגבעת עדה ומבנימינה, אנשי מטה, 
 .WIN WINוא פתרון צשיח רחב כדי לעזור ולהתקדם, להתגמש ולמ

 עביר את השרביט לבוגרים בשנה הבאה.יש חשיבות לכך ששיכבה י"א תהיה שותפה בתהליך ות
 נמשיך בתהליך ההידברות שהחל היום. ישיבת הועדה הקרובהב

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 רשמה: אפרת מזרחי


