המועצה המקומית כפר שמריהו

סיכום הוועדה למאבק בנגע הסמים ,אלכוהול ואלימות – התכנסה באולם רכטר ב – 18.11.2019

נוכחים:
נתנאל הירשנזון  -יו"ר הועדה
סרג' קורשיא -ראש המועצה
אניק זבליק -חברה
יגאל ראדה -קב"ט
שאדי טאפש -שוטר קהילתי
אדוה חלפון -מנהלת מחלקת חינוך
מיה ודרור -שבט הצופים
אילה ברטור -מנהלת מחלקת הרווחה
ליטל גבריאלי -רכזת הועדה (עו"ס נוער)

במסגרת וועדה זו עלו הנושאים הבאים:
 .1נתנאל היו"ר החדש הציג את הבנתו כי הועדה צריכה לעסוק בתכניות מניעה וחינוך.
הנושאים שהוחלט לעבוד עלייהם השנה הם סמים ,אלכוהול ,אלימות ותקשורת הורים
ילדים .הוא הציג את הבעיה אותה הוא רואה בהבאת ההורים וכיצד מגיעים להורים
שבדרך כלל לא מגיעים.
 .2הוצגה גם הבעיה להגיע לבני הנוער שלא חלק מהצופים וטרם נמצאה הדרך להגיע אליהם.
 .3סרג' ראש המועצה הציע לקיים מפגש עם הרשות למלחמה בסמים שנפגשנו איתם בעבר
ברשות דני שחר וללמוד מהם על מנת לבנות תכנית מערכתית אשר מותאמת לרשות שלנו.
 .4הגענו להבנה כי העבודה צריכה להיות מערכתית ולכלול בתוכה את החינוך הרווחה
הקהילה ושבט הצופים.
 .5רכזות שבט הצופים אמרו כי לדעתן יש לעבוד עם ילדיי היסודי על נושא האלימות ועם
חטיבות הביניים על נושא הסמים והאלכוהול.
 .6ליטל הציגה את התכנים שכבר נקבעו:
•

הרצאה של אייל דורון ב  28.1בבית וייל

•

הרצאה של עינת נתן ב  5.3בבית וייל
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•

פעילות לשכבות ה' -ו' בבית הספר העוסקת באלימות המשלבת הצגה יחד עם הילדים.
תוכן ההצגה נבנה תוך כדי הפעילות בהתאם למה שקורה באותה שכבה.

•

ביקשה את אישור הועדה לקבוע תאריכים לשתי הצגות לנוער וההורים במהלך השנה
העוסקות באלימות וקשר השתיקה סביב זה ובסמים -קיבלה אישור.

•

העלתה בפני הועדה את רצונה להחזיר את חוגי הבית ונקבע כי נתנאל יתאם פגישה עם
ראשי והעדים על מנת לבדוק התכנות לכך.

 .7שבט הצופים אמרו כי יעשו פעילות בצופים לאחר הפעילות שתתקיים לשכבות ה' -ו' בבית
הספר בנושא האלימות על מנת לייצר המשכיות לכך .באחריות ליטל להעביר להם את
עיקרי הדברים שעלו במסגרת הפעילות בבית הספר
 .8בנוסף ,ליטל שוב את הדגישה את החשיבות של מעורבות ההורים בהבאת הורים וילדיהם
לפעילויות ורק שיווק מסיבי ושכנוע מצד ההורים יביא הורים נוספים -נראה כי חבריי
הוועדה נרתמו לכך.
 .9באחריות יו"ר העודה לתאם בסיועו של סרג' פגישה עם דני שחר וחברי הועדה על מנת
לבנות תכנית מותאמת לכפר שמריהו בנושא הסמים.

להמשך עבודה פורייה ומשותפת לכולנו

רשמה :ליטל גבריאלי
אישר -נתנאל הירשנזון יו"ר הועדה.
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