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 בס"ד

  ועדה סטטוטורית למלחמה בפשיעה, סמים ואלכוהולסיכום 

 13/12/2018 יום חמישי ה' טבת תשע"טהתקיימה ב

 :בדיון נוכחים

 מנכ"לית המועצה - יפה שטרית

 מנהל האגף לשירותים חברתיים –אביה קדרי 

 חבר מליאה, כפר עציון –שמואלי חגי 

 הב"חבר מליאה, בת עין, מנהל תכנית לה –יאיר גולדשמיט 

 מנהל היחידה לעבודה קהילתית -ר אבי אונג

 עו"ס התמכרויות מבוגרים -הילה שולחני

 360 הלאומית לילדים ונוער בסיכון תכניתהמנהל  -שלומי רביבו

 מנהל קידום נוער -אמציה הילר

 עו"ס התמכרויות נוער -עידן בן סימון

 עו"ס מוגנות -הדס לויתן

 מנהלת השפ"ח -אביגיל דוידי

 קב"סית  - תמר סיטרון

 וה חנהומנהל אולפנת נ - רונן בן דוד

 מנהל אגף החינוך - אבי אלון

 צוות נוער משטרת עציון -דסטה  סלומון

 אפרתמניעה ומטה צעירים מנהל  - אבי רומנו

  הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול , יו"ש()מחוז ירושלים ומנהל תחום בכיר  - דובי גלר

 קצין מניעה והסברה, משטרת מחוז ש"י - איתי אליאס

 קצין נוער, משטרת עציון - רועי כהן

 מש"'ק שיטור קהילתי, מערב גוש עציון - גדי אקוע

 .מש"ק שיטור קהילתי, מזרח גוש עציון - קובי גבאי

 

 עיקרי הוועדה:

 הדס ווייס: סקירה קצרה של גוש עציון: פריסה גיאוגרפית, ישובים רבים ומגוונים. -

 היתה 2017סקירה של פעילות המניעה בשנתיים האחרונות ותכנית לשנה הבאה: הסבר על כך שב

 : תכניות ליבה ע"פ נושאים.2019: התמקדות וריכוז מאמץ. 2018פריסה על נושאים רבים, 

 

 רועי כהן, קצין נוער עציון: נתונים עיקריים של פתיחת תיקים של בני נוער בגוש עציון. -

 29תיקים, מתוכם  144ס"ה  ישנה עליה במספר התיקים שקשורים לפגיעות מיניות ותקיפת שוטר.

תכניות משטרה: הרצאות בבתי  הוגשו תביעות. 36הועברו לפרקליטות,  14נסגרו,  66ה, בתהליך עבוד

 ספר, עין טובה, תכנית בישוב בת עין. 
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 דיון בנושא סמים:

הנקודות  )עמדות ותפיסות(. לרעה בסמיםהתפתח דיון משמעותי בנושא שימוש במהלך המפגש, 

 שעלו:

 ולדעת להתאים מענה לקהל היעד. של השפעה, הצורך להבין מה המצב, ליצור אדוות -

 פעילה מאוד בגוש עציון.פלטפורמת טלגראס,  -

 האם אכיפה היא הכרחית?ו? במסגרת האכיפה האם להגביר אכיפה? איך מייצרים מניעה -

 מה הגישה: מלחמה בסמים או מזעור נזקים? -

 להקנות ידע להורים ולבני הנוער, גישה חינוכית.צורך יש  -

 .1/4/19וחשיפה יחד עם מניעה והסברה. הסבר על החוק החדש שייכנס במניעה  -

 מה רצף הטיפול והאכיפה? האם לךחכות לפגיעה עצמית או פגיעה באחרים? -

 

 תוצרי הדיון:

 חיבור למועצה מקומית אפרת. .1

 כניסה לבתי ספר וישובים בשיתוף המשטרה, האגף לשירותים חברתיים ואגף החינוך. .2

 בכל פעילות שעושים להבין איפה נמצאים על הרצף. איפיון בעיה, הגדרת משימה, פעילות מכוונת. .3

 מדידה והערכה, לפני ואחרי פעילות. .4

הרצף הוא גדול, יש כאלה שצריכים מסר חינוכי, יש כאלה שצריכים מסר טיפולי ויש כאלה  .5

 שצריכים אכיפה.

 

 לסיכום: 

במסגרת הדיון הובן באופן חד משמעי שיש צורך עה בסמים. התפתח דיון משמעותי בנושא שימוש לר

הפללה ועוד...( מצריך מאיתנו לקיים יום עיון בנושא באופן מיידי. -)לגליציה, אי ות הללובליבון הסוגי

 הנושאים הללו מעסיקים אנשי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי כאחד.

ואבי רומנו יפעלו לשיתופי פעולה מועצה מקומית אפרת מקיימת יום עיון בנושא, הדס ווייס 

 משמעותיים וטובים ביחד כחלק ממהלך אזורי לטיפול וחשיבה עמוקה בנושא.

 

 המשך דיון ושיח בנושא זה. עלסוכם 

 

 

 הדס ווייס -סיכום 

 נהלת תחום המניעהמ


