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 יו"ר הוועדה, עו"ד מאיר דהן:
 

 לאורך כל השנה עם גב' רחל דביר, מתאמת המלחמה בסמים ואלכוהול.  הפורהמציין את שיתוף הפעולה 

התקיים יום עיון וסיור במרכז הגמילה לנוער ומבוגרים "רטורנו" בו השתתפו חברי  28/11/16בתאריך 

. הביקור הוועדה. מוסד זה עוסק בכל סוגי ההתמכרויות, סמים, אלכוהול, פורנוגרפיה, הימורים וכיוצ"ב

היה מועיל ומרגש. בהמשך נשמע התרשמות מחבר המועצה מר אלי מזוז ומנציגת הציבור גב' עליזה במקום 

 צ'פניק.

 

 תוכניות חדשות אשר החלו לפעול:
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של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. מיועדת בעיקר לקהילת  – תוכנית "דרך חדשה" .1

העדה. תקציב  /תבן ,מניעה  והסברה לקהילה במשרה מלאה /תיוצאי אתיופיה, במסגרתה יקלט רכז

 .2018 – 2017והיא תמשך גם בשנים  9/16התוכנית החלה בחודש ₪.  90,000 -כ

מיועדת לנוער מנותק, עיקרה הוא קיום סדנאות הורים. התוכנית מתוקצבת  – 360תוכנית לאומית  .2

 לאחר ביצוע איגום משאבים.דביר ע"י רחל 

תוכננה ע"י מר אלי אלוש מנהל הרשת למרכזים קהילתיים  – לאומי לנוער בסיכוןהביטוח ה תוכנית .3

₪ מליון  1.5ומר  אורי איטח מנהל היח' לקידום נוער ואושרה ע"י הביטוח הלאומי. סך התקציב 

ות שנתית. כיום פועל רכז  בשם אילן ובנוסף יגוייס מדריך. המטרה היא ביצוע פעיל-תוכנית תלת

 .בלבד בני העדה האתיופיתאת ה ולא יל האוכלוסילרוחבית בכל העיר שתכלול נוער בסיכון מכ

 

רוב הפעילות התבססה על תקציב מציל"ה והתקציב שלי  ןבה : בניגוד לשנים קודמותרחל דביר

, החל מהשנה קיימים תקציבים נוספים לפעילות בתחום החינוך הבלתי פורמלי. יש צורך כמתאמת

 ואת קבוצות הנוער הזקוקים לתוכניות אלה.צרכים לאתר את ה

 

אכן נעשית פעילות ברוכה, יחד עם זאת חשוב שהפעילות תראה ולא רק תיעשה. נושא  דוד שטרית:

יש לעבוד בשיתוף פעולה  –חשוב מאוד לצורך חשיפת הפעילות לאוכלוסייה רחבה יותר  הפרסום לציבור

 עם דובר העירייה.

 

 רשמים  מהסיור במרכז הגמילה רטורנו:

 

, אלא בקרב סטודנטים ניתן לזהות מכורים לסמים בקרב נוער שאינו בהכרח נוער שוליים אלי מזוז:

. טענתם היא הדבר חוצה מגזרים וגילאים .ואף בקרב  מובילי החברה הלומדים לתואר ראשון ושני,

. כמכורים קשים לסמים קליםשהשימוש הינו רפואי. קיימת התכחשות להתמכרות. ניתן להגדיר זאת 

התלות היא קשה. חשוב לדעת שגם סם קל פוגע בזיכרון הקצר. מרוץ החיים מוביל את אותם אנשים 

עלינו כחברה להביט סביבנו ולתמוך  – הושם דגש על אנשים רגישים הנוטים להתמכרלהתמכרויות. 

 בחלשים. 

 

מרכז רטורנו הינו מקום איכותי, חבל שאינו יכול לתת מענה למכורים נוספים. המקום  עליזה צ'פניק:

מקום מסביר פנים. יחד עם זאת, המדריך שהינו מכור הנעים לשהות בו,  ,משדר יותר חופש, פתוח

 לשעבר מסר לנו כי החוקים מאוד נוקשים.

הסיורים שלנו כסיירת הורים בלילות שישי אנו לא נתקלים במסוממים או במשתמשי אלכוהול מ

 הזקוקים לשהות במרכז כזה, פרט לגן הסנהדרין. 

הנוער מגורש מכל מקום בו הם מתרכזים,  מחסור במקומות בילוי.הבעיה העיקרית של הנוער היא: 

 בימי החורף אין להם היכן לבלות.כיכרות וכו'. כעת רה"ע הנחה לא לגרש מהכיכרות אך 

מועדון הנוער בנווה אילן אשר היה מיועד לימות החורף נסגר מאחר שבני הנוער לא מגיעים, המיקום 

 בלב יבנה ובשכונה הירוקה. הם ים של בני נוערהעיקרי יםרחוק להם. הריכוז
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נוער בערבי שבת. מבקשים במתנ"ס ליפקין שחק בשכ' הירוקה יש חדר המתאים למפגש בני  רחלי דביר:

  את הסכמת רה"ע לשימוש בו. סיירת ההורים תשגיח על הפעילות.

 :קיים שיתוף פעולה ביני כמתאמת הרשות למלחמה בסמים לבין דוד עדיני, רכז  החינוך הפורמלי

מציל"ה. בבתי הספר התיכוניים: אלון, האורן, נריה, אורמת, ארזים ואף בפלמחים מתקיימת 

 מה חווייתית לכלל התלמידים.פעילות משלי

 בעיקר לילדים ונוער בסיכון, כגון: טיפול בבע"ח,  ,: מתקיימות סדנאות חליפיותחינוך בלתי פורמלי

 דרמה, משחק, ריקוד.

 

 : רות שרעבי

  יח' והשתתפו בפעילויות  5נפגשתי עם בוגרי ביה"ס גינזבורג, טובי בנינו אשר סיימו בגרות

הדבר גרם ומשתמשים בסמים.  30לשם העלאת המודעות, כיום הינם בני  המתקיימות בבית הספר

ספורט הוא תחום  –לי לחשוב אולי צריך דרך אחרת בנוסף להסברה. לדוגמא: חוגי ספורט בחינם 

 המעודד אורח חיים בריא.

  לא צלח. אין שיתוף פעולה שיתוף תלמידים, הורים ומוריםלקיים סדנה בכמנהלת ביה"ס ניסיוני .

 של ההורים.

 ולא הרצאות  פעילות העצמהחשוב שתהיה  ,הפעילות שמתקיימת לכיתות תל"ם מב"ר או אומ"ץ

שלונות לאורך השנים והדבר עלול להתפרש יהסברה בנושא מניעת סמים. מדובר בתלמידים שחוו כ

 בעיניהם ככישלון נוסף.

 

קשורה לתנאים סביבתיים אלא התמכרות לא בהתייחס לדבריה של רות לגבי טובי בנינו, : מאיר דהן

 לנפש.

 

  רחל דביר:

  בחינוך הבלתי פורמלי התוכניות רובן ככולן הן העצמה ולא מניעה. לעומת זאת, בחינוך הפורמלי

ניתן לראות תלמידים בסופה  , כשמועלית הצגת יחיד .משלימה בלבד חווייתית הינההפעילות 

תלמיד אחד היה זה הצלחנו לעזור אפילו ל ניגשים למרצה או לשחקן ושואלים אותו שאלות. אםה

 שכרנו.

  בצע, אנו יכולים ל"לסמיםלא  –כן לספורט " תוכנית שנקראת קיימתברשות למלחמה בסמים 

ומגיל הגן צריך  כעיר של ספורטמתג את העיר צריך להגן. גיל אותה. התוכנית צריכה להתחיל מ

 וכל מה שקשור בכך. תחרויות לעודד הליכות, 

 

 : איטחאורי 

  מתחבר לדבריה של רות. ניתן לראות בפאבים במקום טובים נערים השותים אלכוהול לדעתי זהו

ניסיון לחקות את התרבות בחו"ל. יש להבהיר שאין הבחנה בין שימוש סמים קלים לסמים קשים. 

 התמכרות היא התמכרות. 

 זה . תחרותיולהיות מפוקס עליו משתמש  בסמים או באלכוהול, מאחר שינו בספורט א אדם העוסק

 שגי או עממי.יפלטפורמה לספורט תחרותי הניתן לבנות מפה והבסיס 
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מפנה את בנוסף, לשלב בין שני הנושאים. אבחן כיצד ניתן יו"ר ועדת ההיגוי לעיר בריאה. כ: מאיר דהן

 לגב' אורלי המטפלת בנושא. ירחל

 

בני הנוער  ".בני הקהילה האתיופית" את הנוערמכנים מצר על כך שבתוכנית "דרך חדשה"  שחר סימנה:

ההגדרה יוצרת אבחנה בין שתי  הם ילידי הארץ, ישראלים לכל דבר ואין לכנותם כיוצאי אתיופיה.

 קבוצות. 

 אקרא את התוכנית בעיון ואצור קשר עם רחלי כדי ללמוד את הנושא מקרוב ולשתף פעולה.

 

ומיועדת ברובה לבני הנוער יוצאי העדה האתיופית, גם : התוכנית נכתבה ברמה הארצית רחל דביר

 התקציב ניתן בהתאם. לא נראה לי שיש דרך אחרת להגדיר זאת.

 

 : הסמנטיקה פחות חשובה, מה שיותר חשוב הוא התוכן.דוד שטרית

 

 סיכום:

 סיור חברי הוועדה במרכז הגמילה רטורנו היה מועיל ומרגש כאחד. .1

 לשם חשיפה רחבה יותר.ת בנושא בשיתוף דובר העירייה יימיש לפרסם את הפעילות המתק .2

מאיר דהן יבדוק עם רה"ע אפשרות למתן חדר במתנ"ס ליפקין שחק  –מחסור במקומות בילוי לנוער  .3

 לפעילות בני נוער בערבי שבת. סיירת ההורים תשגיח על הפעילות במקום.

 לא לסמים. –מיתוג העיר כעיר בריאה, כגון: כן לספורט בחינת  .4

 .2017חולקה למשתתפים תוכנית יישובית למאבק בסמים, אלכוהול ואלימות לשנת  .5

. 

 
 

 פור-רשמה: יעל יצחק         
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 מנכ"ל – דוד שטריתמר 
 למשתתפים


