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 201925.6. – התכנסה באולם רכטר ב –ואלימות   אלכוהול ,הסמים סיכום הועדה למאבק בנגע 

 

 נוכחים:

 יו"ר -ברוךזוכוביצקי אמירה 

 ראש המועצה  -סרג' קורשיא

 רכזת הגנים -שירי הרפז

 יו"ר ועד הורים בית ספר גש"ר -יעל אורון

 חברת ועדה -נגה אורון

 חברה  -גלי בדש

  נעדרה-חברה -יעל לב ארי

 עו"ס נוער וצעירים -ליטל גבריאלי

 רכזת הועדה –אילה ברוטור 

 

 ברוך: זוכוביצקי אמירה  -דברי יו"ר הועדה 

 דחופים ציג תחילה שני נושאים להלי , חשוב דיווח מהגורמים המקצועיים בכפרשמע לפני שנ"

  לדיון ואחרי כן נקבל סקירת מצב מאילה וליטל.

בהמשך לפגישה  . 0192 בחוק הקנביס החדש שנכנס לתוקפו באפרילראשית, אני רוצה לדון 

, לנה פליטמן הברהגב. של סרג' ושלי עם מנהלת מחוז תל אביב של הרשות ללוחמה בסמים, 

בסמים בנושא וגם אסביר בקצרה את החוק למיטב הבנתי. מצגת של הרשות ללוחמה  אציג

חשוב לדון בחוק החדש משום שהחוק יוצר בלבול המצגת מצורפת בלינק לפרוטוקול [  -]הערה

אין משמעות החוק החדש כי מדובר בלגליזציה של השימוש בקנביס. עבירת השימוש   מסוים.

הנו מודל מקל יותר וכולל  ,מוצג בחוקמודל הענישה שך בקנביס עדיין מסווגת כעבירת עוון א

מתוך ראייה כי נכון לקדם הסדר זאת  קנסות מנהליים.  כלומרשימוש באמצעים מנהליים, 

שלא יסווגו במישור כך פעם הראשונה והשנייה שימוש במקל על שימוש עצמי בקנביס ב

 הפלילי. 

שנים.   3שעה למשך ונקבע כהוראת  2019החוק החדש נכנס לתוקף כאמור באפריל כאמור, 

אינו ווחיילים   18מתחת לגיל  צעירים מחריגשוב חשוב להדגיש כי החוק מתייחס לבגירים ו
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אין משמעות הדבר שיש כאן לגליזציה בשימוש בקנביס אלא מודל ענישה  שובחל עליהם. 

 אחר בנוגע לבגירים. 

 25לגילאי  חשוב להמשיך ולהדגיש את ההשפעות השליליות של הסם על צעירים מתחת

וההשפעות ההרסניות שיכולות להיות לו על התפתחות המוח, שעדיין מתפתח בגילאים אלו. 

 ."בנוסף, עשוי הסם לגרום להתקפים פסיכוטים קשים. ולמנוע בלבול בקרב צעירים

 -החלטות

 ולאחר מכן לילדים ולנוער באגרת לתושבפנות קודם כל אל ההורים לאחר דיון הוחלט ל .

בנוסף, בשלב יותר מאוחר תעשה פנייה לינק למצגת באתר המועצה.  , יופיעבבאגרת לתוש

 : שלושה שלביםביעבור המסר  נקבע כיבמיילים להורים דרך ועד ההורים של בית הספר. 

 18/7- שתעביר תכנים ויעל  באחריות איילה ברטור –באגרת לתושב "טיזר"  -מסר ראשון

 . מרתיעאורון שתדאג לעיצוב ותמצא סרטון או תמונה עם מסר 

 15/8- באחריות יעל אורון ויעל לב ארי. -פנייה נוספת בטיזר להורים -מסר שני 

 5/9- הסרטון ומי שירצה לסייע בנושאאורון יוכן סרטון על ידי אמירה יעל  -מסר שלישי .

  להורי בה"ס במיל. םישלח בתחילת הלימודי

  בדבר ניהול איתי מלר, סדנא להורים עם מנחה שיו"ר הועדה המליצה עליו, בנוסף, תערך

 טרם נקבע מועד. מקדם עם ילדיהם על נושא הקנביס והשפעותיו.שיח 

 קשה להנהגת ההורים של חוף השרון להעביר גם את המסר דרכם לכלל ההורים. תועבר ב 

 

 מסיבות הקיץ:יון הנו נושא הנושא השני שאני מעלה לד

הדבר עלול לגרום למצבים בהם . שבים ממסיבות הקיץ לאחר ששתו אלכהולרבים, בני נוער "

בני הנוער נמצאים ללא ליווי,  או אדם אחראי שייקח אותם הביתה. התופעה שכיחה יותר 

 ".לבעיה ולחשוב על פתרונותלהידרש חשוב  בקרב בנות. 

 , הוא הסביר. שאת יזמיו פגש יחד עם איילה הסביר על מיזם צילהציע פתרון וראש המועצה 

לים לכתוב ולקבל וכבני הנוער י. זוהי אפליקציה בה, שבנוי על אפליקציה מיזםמדובר בכי 

קטנים מידי  הוא ציין כי אנוסיוע בזמן אמת כאשר הם נמצאים במצוקה. מענה מהיר, כגון 

 עם עיריית הרצליה. בנושא עובד על יצירת שיתוף פעולה  הואמספרית למיזם זה אך 

 -החלטות

  בנושא התנהלות חכמה בדמות הפלייר שחולק לאחר דיון בנושא הוחלט כי יוכן פלייר

 את הפלייר והוא יופץ באגרת לתושב.  עדכןוזהירה במסיבות. יעל אורון ת
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 .לא היו עדכונים מרכזת הועדה 

 עבודה  ידונו תכניותבבוקר ובה  9:00בשעה  10/9/19 -הועדה הבאה תתכנס ביום שלישי ה

תכין מחלקת רווחה וחברי הוועדה ידונו בה וההמלצות את תכניות העבודה . 2020לשנת 

 בהתאם.

 

 

 רשמה: ליטל גבריאלי 

 אמירה ברון יו"ר הועדה. -אישרה

 וההשלכות השימוש בו בבני נוער. לינק לסרטון של הרשות למלחמה בסמים על הקנביס

 https://youtu.be/NyJk_KOeIOo

https://www.youtube.com/watch?v=NyJk_KOeIOo#action=share 
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https://youtu.be/NyJk_KOeIOo 
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