וועדה סטטוטורית מסכמת לשנת  2018הרשות למאבק בסמים ואלכוהול

הרשות למאבק בסמים ואלכוהול אשר התנהלה כרשות אוטונומית ,נסגרה בשנת  2018ע"פ החלטת
השר ארדן ומשנת  2019תתנהל כגוף אחד שנקרא הרשות החדשה למאבק באלימות סמים
ואלכוהול אשר יהיה כפוף למשרד לביטחון פנים .במסגרת החלטה זו בשנת  2018התרחשו שינויים
רבים תוך כדי עבודה  .טרם גובשו סופית נהלי העבודה וחלק מהתכנים.
בעיריית כפר סבא הרשות למאבק בסמים ואלכוהול פעלה רבות בשיתוף כלל המחלקות והגורמים
העירונים ועסקה במניעה על שלושת רמותיה עם כלל הקהילה .
נדבך חשוב של הרשות למאבק בסמים ואלכוהול היה (ויהיה עד ל  )31/12/18פעילויות בתוך
מסגרות החינוך הפורמאלי ,בהן התקיימו תכוניות עומק תהליכיות ומתמשכות ייחודיות לעיר במטרה
להעשיר ולהעמיק בתכני מניעת התנהגויות הסיכון  -מה שאסור היה לתוכנית עיר ללא אלימות לקיים
(פעילויות לנוער וילדים במערכת החינוך).
דג' לשתי תכוניות ייחודיות וחשובות שכתבה הרשות העירונית למאבק בסמים ואלכוהול בעיר
למערכת החינוך הפורמאלית:
א .העצמת נוער בסיכוי בחטיבות הביניים בעיקר בשכבת ח' .הרשות נכנסה לאורך השנה אחת
לשבוע לכיתות ח' למשך שעתיים בהם שעה אחת הוקדשה לפעילות בעלת אפקטים
תרפויטיים כגון :פסיכודרמה ,גינון טיפולי ,קולנוע תרפיה ,אייקידו וכו' ובשעה השנייה נכנס
מדריך מתחום קידום נוער /חינוך בלתי פורמאלי והעביר מערכי שיעור בנושאי :קבלת
החלטת ,מניעת שימוש בחומרים ממכרים ,מיניות ,נהיגה בהשפעת אלכוהול  ,חוקי נוער
ועוד .המטרה הייתה מעיין "פאוזה" במהלך יום לימודים של אותם תלמידים המתקשים
וסובלים לרוב מדימוי עצמי נמוך עקב הישגיהם הלימודיים לצד התייחסות לכוחות ולחזקות
שבהם  .הפעילות ההפגתית לא פעם הייתה מוצגת לכלל השכבה /בי"ס (הקרנת הסרט,
הצגה ועוד) ,או שניתן לה מקום של נראות בתי ספר (כגון הגינות הטיפוליות שהקמנו) על
מנת לשפר ולהעצים מעמדם החברתי  .התוכנית הנ"ל רצה בעיר משנת  2011בכל כיתות
ח' גדלה והתעצמה והשנה אנחנו מקיימים למעלה מ  6קבוצות כאלו במקביל בבתי הספר.
ב .תוכנית נוספת שכתבנו עוסקת במיניות בקרב בני נוער בהשפעת חומרים ממכרים .
במהלכה כל כיתה ,לרוב נכנסו לכיתות ט' -אלה אם היו בעיות או בקשות ספציפיות ,מקבלת
סדרה של ארבעה מפגשים בהם מדברים על :מגדר ,מיניות בריאה ,מיניות תחת השפעת
חומרים ממכרים ומיניות פוגענית .לעיתים הקבוצות נערכו בנפרד לבנים ולבנות כאשר יועצת
ו/או המחנכת היו מעורבות גם כאשר המנחה היה חיצוני היות ובאופן עקבי היו עולים תכנים
לא פשוטים מצד בני הנוער בשיחות אלו וגילויים של פגיעות ולא מעט שאלות.
כיום לאור השינויים שחולל המשרד לביטחון פנים ,תכוניות אלו מצריכות אישור של משרד החינוך
והמשרד לביטחון פנים על מנת להעבירם בבתי הספר .התקציב שלנו העירוני ,של הרשות החדשה
למאבק באלימות סמים ואלכוהול ,גדול וחשוב לנצל אותו לטובת מערכת החינוך – שלא יכולה לעסוק
לעומק בתהליכים אלו ללא עזרה תקציבית ,עזרה של כוח אדם ומעטפת עירונית.
המשמעות היא שאם לא יתנו לנו אישור לקיום תכניות אלו במערכת החינוך ,הן מצד הבט"פ והן מצד
משרד החינוך ,הנ"ל יופסקו .
מנהלי מורי ויועצות בי"ס מגויסים ויעזרו בכל מה שצריך על מנת שנמשיך עם הנ"ל ,וגם את
המפקחת על היועצות (ורד גבאי) האחראית על הרשות שלנו גייסתי לדבר.
מטרת הוועדה להציג שתי תכניות מתוך חמש שאנו רוצים לקיים על מנת שנגיש הכל מסודר
למשרדים הרלוונטיים ונמשיך בעבודת המניעה החשובה בתוך בתי הספר.

תכניות הליבה בהם נרצה ,להמשיך ,לעסוק במערכת החינוך:
.1
.2
.3
.4
.5

העצמת כיתות קטנות במערכ' החינוך (לקווית למידה והפרעות קשב וריכוז -הקשר של אלו
להתמכרויות והתנהגויות סיכון מובהק ומוכח מחקרית מזה שנים)
פגיעות מיניות בקרב ילדים.
נהיגה בשכרות לרבות נהיגה באופנים חשמליים בשכרות.
אלימות בזירות החברתיות של הילדים והנוער עם דגש על הזירות הווירטואליות.
העלאת המודעות לנזקים בשל שימוש לרעה בחומרים ממכרים .

המציגים בוועדה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סקירה קצרה על שנת הפעילות ולאן פנינו מועדות שנת  2019במערכת החינוך -שני חן כהן
רן בראון -אלימות ברשתות החברתיות הווירטואליות (עו"ס ויועץ אירגוני -ספק אשר עושה
עבודה רבה בכפר סבא עם בני הנוער)
מקסים אוחיון ועידו לביא -חטיבת אילן רמון ,הצגת פרויקט גינון טיפולי לנוער עם לקויות
למידה והפרעות קשב וריכוז.
יוליה אל סם -סקירה קצרה של תופעת השימוש בחומרים ממכרים והטיפול בבני נוער בעיר.
אפי חרפי ורן ומעיין -שיטור קהילתי  ,יוצגו נתונים משטרתיים מתחום החומרים
הפסיכואקטיביים והצגת פרויקט שחקים בעיר.
סיכום.

