
                                                                              

 

                      

       

 

  23.2.16שהתכנסה בתאריך:  בהוד השרוןסמים ואלכוהול הועדה העירונית למאבק ב סיכום

 תפקיד שם
 יו"ר הועדה, חבר מועצת עיר, מר נדב דואני

 סגן ראש עיר ,מר יגאל שמעון

 סגן ראש עיר ,מר יואב רוזן

 משנה לראש העיר ,הגב' כנרת כהן

 חברת מועצת עיר, הגב' עדי ברמוחה

 חבר מועצת עיר, מר מאיר חלוואני

 חבר מועצת העיר, מר אמיר כוכבי

 לחמה בסמים ובאלכוהולהרשות הלאומית למ-מנהלת אזורית, הגב' חדוה דנינו

 מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים,  רהגב' אביטל ב

 מנהלת מחלקת חינוך יסודי, הגב' ענת הדר

 מנהל מחלקת ביטחון , מר נועם בן יהודה

 מנהל היחידה לקידום נוער, מר זיגו קוגן

 מנהלת יחידת הנוער, הגב' נעמי אשר

 ראש צוות באגף הרווחה והשירותים החברתיים, הגב' אתי הרפז

 רכזת בטיחות מחלקת תחבורה, הגב' הלנה לוי

 משטרת הוד השרון, מר אסף ואדעי

 יו"ר הנהגת ההורים עירוני. מר מרום שיף

 נציגת סיירת הורים, ועד הורי תיכון מוסינזון, הגב' ליאורה הלפרין

 הוד השרון-סם מנהלת תחנת אל, הגב' יוליה קרביץ פנר

 עו"ס אל סם, הגב' טלי מעוז

 יו"ר ועדת אלכוהול תיכון הדרים, הגב' ענת פרג'

 חט"ב הראשונים-צוות הנהלה, הגב' ברכה גולדנברג

 תחנה פסיכואנליטית לנוער  -תפס"ן, הגב' שרי אדלשטיין

 צוות הנהלה תיכון מוסינזון, הגב' סופי עוזרי

 ןצוות הנהלה תיכון מוסינזו, הגב' ורד כהן

 צוות הנהלה תיכון נעמ"ת, הגב' תמר שרת

מנהל תחום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול עיריית הוד השרון ורכז הועדה, מר אסף יפת



                                                                              

 

                      

       

 

 עיקרי הועדה:

  ,ף יפת, ריכז וניהל תחום נוער וצעירים בעיריית ראשל"צ. מציג את אס בירך את הנוכחים. יו"ר הועדהנדב דואני 

 כל מי שפגש את אסף יודע ומבין שמדובר בבחור רציני ואנו מאחלים לו בהצלחה.

 .סבב בין הנוכחים. עפ"י הפירוט המצורף בטבלה 

 :וניהול. תואר שני בחינוך, תעודת הוראה לביה"ס העל יסודיים, תואר ראשון במדעי ההתנהגות  33בן  אסף יפת 

  פירוטשובי וימיפוי יות בעיריית הוד השרון, הצגת עיקרי מניעת אלימאת מבנה היחידה העירונית לאסף מציג 

 תכנית עבודה ושיתופי פעולה.

  ,סבא בהפרעה" ולמסרים השליליים  מתייחס לסרטראשית, בהצלחה לאסף.  סגן ראש העיר:יגאל שמעון" 

 .אלימות, סמים ואלכוהולבנושא  בני הנוערהמועברים בו לילדים ול

  ,ידה, חמבקש להבין ממה מורכבת היאני מברך את אסף ושולח ברכת הצלחה.  חבר מועצת העיר:מאיר חלוואני 

 מדוע יש תוכנית מיוחדת דווקא לחינוך המיוחד; מבקש לשמוע יותר על מרכז להדרכת הורים ברמת השרון; האם 

 ם; מהו מרכז ההדרכה.יש מקום להתייחס בתוכנית ההתערבות לחיזור אלי

 אתחיל ואציין כי בתכנית העבודה שבניתי ודאי שקיימת התייחסות לנושא מתייחס לשאלות שנשאלו אסף יפת : 

 חיזור אלים זאת במסגרת מערכי הפעילות שאנו נייצר לתלמידי כיתות ז בחטיבות הביניים: חינוך למיניות בגיל 

 הנעורים.

 מורכבת ממני. לאחר כמעט עשור בעיריית ראשל"צ אני מבין ומכיר  כיום היחידה -לגבי השאלה על היחידה 

 מקרוב את העבודה ברשויות מקומית. הגעתי לעיריית הוד השרון ואני שמח להיות כאן, אני בטוח שעם תכנית 

 עבודה מסודרת וברורה נצליח לערוך שינויים ולייצר תוצאות בעיר. הוד השרון היא עיר צעירה, פעילה, מלאה 

 בים ובבני נוער טובים ואיכותיים. מכל מי שיושב כאן בשולחן נדרש לשתף פעולה יחד על מנת שנצליח במתנד

 למנוע התנהגויות סיכוניות מצד בני הנוער. אני מאמין שהדרך היעילה ביותר לפתור בעיה היא פשוט למנוע אותה 

 גשתי עם המון גורמים בעיר ואני ולשם כך אנחנו כאן. במהלך החודש וחצי האחרונים, מאז נכנסתי לתפקיד נפ

 שמח על הרצון לשתף פעולה יחד למען השגת מטרות התחום שבניהולי. אני לומד את התפקיד מערים אחרות, 

 תושבים שהצליחה להעלות את המודעות בקרב הורים  10,000-קחו לדוגמא את רמת השרון, עיר קטנה מאתנו בכ

 עובדי  5-רויות היא גוף עירוני משמעותי ומוביל המורכב מותלמידים ואצלם הרשות למניעת אלימות והתמכ

 עירייה: מנהלת תחום, מזכירה, מנהלת מרכז הדרכה להורים ושלושה מדריכי מניעת התנהגות סיכונית בחטיבות 

 הביניים. אני מגיע לעיריית הוד השרון מעיריית ראשון לציון. לא הייתי עושה את השינוי הזה אם לא הייתי 

 ר להצליח ליישם את תכנית העבודה בהוד השרון. אני מגיע עם מוטיבציה רבה ואין לי ספק שיחד מאמין שאפש

 מעיריית הוד השרון קיבלתי ואני מקבל את כל מה שנדרש. אני מוגדר  בעזרת שיתוף הפעולה של כולם נצליח.

 רבה מאביטל מנהלת תחת לשכת מנכ"לית העירייה אבל יושב פיזית באגף הרווחה שם אני מקבל תמיכה ועזרה 

 האגף ואתי ראש צוות וכל הצוות המנהלי וזו הזדמנות להודות להן על כך.

  ,הורים לפעילויות שונות ואת חשיבות העלאת העלתה בעיה של קושי בגיוס  חברת מועצת העיר:עדי ברמוחה 

 .המודעות בקרב ההורים



                                                                              

 

                      

       

 

 אני מברכת על הפעילויות אך מבקשת לציין כי כיום ביה"ס מקיימים מגוון פעילויות בנושאי המניעה.  ענת הדר:

 אשמח שנפגש ואציג את הפעילויות בביה"ס היסודיים בעיר. אנו רואים חשיבות רבה בפעילויות המניעה והעלאת 

 המודעות בנושאים החשובים שהצגת.

 :'לאחרונה יצרנו . להורים והרצאות בנושאים שוניםמשותפים בים ררוך עהייתה מחשבה לעאצלנו  ענת פארג 

 הורים ומבחינתנו מדובר בהישג. 70בביה"ס שיח הורים ותלמידים בנושא אלכוהול. הגיעו 

 קיימת חשובות רבה להגיע להורים ולגייס אותם באמצעי תקשורת רלוונטיים מיילים  :, יו"ר הועדהנדב דואני 

 חדשים: אינסטגרם, פייסבוק,  נדרש להעלות את מודעות ההורים באמצעים טייםועלוני פרסום כבר לא רלוונ

 לדבר איתם  –צ'אט -אינסטגרם, סנאפאליהם דרך להגיע חשוב לעורר מודעות ו-בקשר לנוערוכו'. סנאפצ'ט

 . ברשתות החברתיות בשפה שלהם

 .יבות פוריםהערכות לקראת מסברשותכם, נעבור לנושא השני שלשמו התכנסו. 

 מקום המסיבה צפי משתתפים יום בשבוע תאריך שם ביה"ס

  77משק  700-כ שישי 18.3.16 רמון + מוסינזון

  77משק  700-כ ראשון 20.3.16 הדרים

מסיבה -חטיבות ביניים

 אזורית

 09עמק חפר האנגר  מהוד השרון 400-כ שלישי 22.3.16

 

 :שינוי בתחום השימוש באלכוהול. 'אלכוהול' נדד מהפארקים לבתים, בשלש השנים האחרונות יש  נועם בן יהודה 

 פחות קטטות ופחות אלימות בחוץ. אומר בזהירות כי ברגע הכל יכול להשתנות. יש היערכות לקראת מסיבות 

 פורים בתיאום עם המשטרה סביב תופעת הנפצים וסביב האלכוהול. היערכות מוגברת של המשטרה בשעות 

 מחלקת הביטחון ערוכה ביחד עם צוותי המשטרה לקראת מסיבות פורים של בני הנוער.  -פוריםאירועי  מסוימות.

 לכל אורך ימי החג. אנו פועלים באפס סובלנות לאלכוהול  19:00-24:00ניידות בין השעות  5לטובת העיר יעמדו 

 ושופכים את בקבוקי השתייה של בני הנוער ברחבי ההסעות.

 :נו משתפים פעולה לאורך כל השנה למרות זאת בני הנוער כיום חכמים שולחים א אסף ואדעי, נציג משטרה 

 לשטח המסיבה רכב מלא באלכוהול ופותחים שם בקבוקים ומשתכרים. אין לנו אפשרות לטפל בזה כי זה לא 

 בשטח שלנו.

 :כרטיס צהוב  לפני כשלוש שנים בני נוער הגיעו שיכורים לרחבת ההסעות. קיבלו אמיר כוכבי, חבר מועצת העיר 

 ולא אפשרנו להם לעלות על ההסעות למסיבה. התקשרנו לאמא של אחד הנערים והיא אמרה לנו: "מי אתם שלא 

 תתנו לילד שלי לנסוע למסיבה?". נוצר מצב שאני כסגן ראש עיר מתעמת עם האם בעניין של בנה. לבסוף התברר 

 ה העניין סבוך ומורכב.כי בני הנוער שתו יחד עם האבא של הנער. הדבר מוכיח עד כמ

 :אני חושבת שעלינו להיערך נכון יותר למיקומי ההסעות של חט"ב למסיבות. אוטובוסים על דרך  ליאורה הלפרין 

 רמתיים זה מסוכן. נדרש שהלנה לוי תצטרף אלינו על מנת שנוכל לבחון מיקומים נכונים ובטוחים יותר של 

ההסעות למסיבות.



                                                                              

 

                      

       

 

 א גורם מקצועי על מנת שיבחן את העניין הבטיחותי.בשמחה. צריך להבי הלנה לוי:

 איך אתה מתמודד עם הבעיה שלמקום המסיבה מגיעים בני נוער שתויים? :, יו"ר הועדהנדב דואני 

 :משטרת  המסיבות הן מחוץ לתחום האחריות המוניציפלית של הוד השרון וזה כבר עובר לרשות נועם בן יהודה 

 ישראל.

 :ם פליירים של הסברה בנוגע לנהיגה ואלכוהול.אנחנו מוציאי הלנה לוי 

 :ים בקרב בני מלות לא רק את השימוש באלכוהול וסבשיח של שולחנות עגולים עם הורים חשוב לע ורד כהן 

 הנוער אלא גם את ההתנהגויות המסכנות שבאות בעקבות זאת, כגון הטרדה וניצול מיני.

 :ון מסיבות לחטיבות הביניים בתוך העיר שלנו, תהיה לנו אם היה אפשר לחשוב על מקום לארג ליאורה הלפרין 

 מציאת מקום מסודר למסיבות ילדים ונוער בגילאי בי"ס לחשיבות קיימת  יותר שליטה על מה שמתרחש שם.

 יסודי וחט"ב. כיום אין מקומות בהוד השרון למסיבות מסוג זה והדבר גורם לכך שבני הנוער מכיתות ז' ומעלה 

 עיר לבילוי. דבר מסוכן ואינו מתקבל על הדעת.יוצאים אל מחוץ ל

 בנושא התנהגות סיכונית: נדרש לבחון אפשרות ליצור "קו אדום" או קו חם לפניות  :, סגן ראש העיריגאל שמעון 

 אלכוהול, סמים וכו'.

 .יו"ר הועדה מודה למשתתפים 

 הועדה.אל סם הוד השרון שכתבה וסיכמה את מנהלת  - יוליה קרביץ פנרתודה רבה ל


