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 2/2021אפתח את ועדה למניעת סמים ואלימות  -צבי רענן
 אבקש לכבד את ראש המועצה בסקירה בנושא. 

 

ז בעייתי ביישוב דירה ששם גרו משפחה שהתרכזו בעיקר בסופי שבוע והיוו  כהיה לנו מר  -יצחק רביץ 
נערים מישובים אחרים אבל ברוך ה' מחודש  גם    למקום  מתרכזיםמגיעים ומוקד לצריכת סמים. היו  

 . לאחר שהמשפחה עזבה את היישוב תמוז האירוע מאחורינו

סמי צריכת  של  האפשרות  על  עין  ששמים  נוער  מדריכי  בסופי    םיש  הנערים  את    שבועומפעילים 
נכון  לעדכן שכל הנערים שלא היו מסודרים במוסדות לימוד,    שמח  אני  חינוך,כשחוזרים ממוסדות  

ירחמיאל, הרפז, גוטמן, ברכי      -כולם מסודרים במוסדות אודות לטיפול החרוץ של כל הצוותלהיום,  
יו  נמצא   הצוות .  ע  שיהו יומיבמעקב  ויש קשר הדוק עם המשטרה    ם  ירידה    ניכרתעם המוסדות 

ודואגת להשגת  הזמן    כל  בת בפעילויות שונות מחלקת רווחה שמתרחתודות ל  ,בדיווחים  משמעותית 
הדרדרות.  ועצירת  שיקום  של  החתךוחבים  התקצי  תקציבים  קבוצות  לשלוש  לפי    לקו  הוא 

יואל עמיחי וקבוצה נוספת של הבלתי משויכים,    ,רפזהיש גוטמן,     ולא לפי גיל,  השתייכות וחברויות
ז בניית בית הכנסת של אסולין יש צורך  א בחורים בבית הרב גוטמן. מ   15שבת הקרובה יתכנסו  ב
יעים  גרבים שמב, יש תקציבים  ותק מהישומנו  שיהווה מקום מפגש  להצבת קרוון  מקום  מציאתב
ם וכו' יש  ינוחם, מרכז לילד, יתד צעיר   -תוכנית כגון  בתקציב  כמובן  הפעילויות תלויההתקדמות  ו

מחקת רווחה מקפידה לשים לב לכל נער ונערה    .בתוכניות חדשות שהגיעו מרווחה והכל תלוי תקצי
 . יודעים עליושל כל הנערים, אין ילד שלא  מפורטת יש רשימה  הזקוקים לסיוע ברחבי היישוב,

בקיץ האחרון עזבה את היישוב משפחה, לה בן    אבקש להביא לידיעתכם כמה נקודות:  -נתי בקר
שהרבה לשוטט כאן ברחובות קריה. נער נוסף נמצא במסגרת פנימייתית מוחזקת ומגיע לכאן פעם  

כבן   נער שלישי  ניסיון לסייע בהשמתו לא צלח. אנו לא חוש  17בשבועיים.  וכל  שים  ללא מסגרת 
 מבעיות התנהגות מכיוונו באשר הוא בדרך כלל לבד, וללא שותף שיחזק את ידיו. 

ידוע לנו כי ישנם נערים ונערות המתאספים יחד בלילות שבת בכיכר הכניסה לעיר. לא קיבלנו פניות  
ישירות של תושבים אודות הדבר, אך אנו מניחים שהשעמום עלול להוליד מצבים התנהגותיים לא  

שבת, ומקווים שהדבר  -שם כך אנו מתקצבים את הרב הרפז המפעיל בביתו מסיבות עונגנאותים. ל
עילית,   ביתר  כמו  אחרות  בערים  עבודה  של  שמודלים  זאת  עם  לציין  מבקשים  תופעות.  יצמצם 
ובירושלים בנווה יעקב, לא החזיקו לאורך זמן. זאת ועוד, גם אם תתקיימנה תכניות, כאשר שעת 

ה לעשות ככל העולה על רוחו/ה. לכן, איננו סבורים שנכון להשיק  /ה יכול/התכנית תסתיים, נער
 תכניות ייעודיות מעבר למצוין לעיל.  

נוח"ם  ב נערים,  )נוח"ם  יודעים  אתם  עליהן  הקיימות,  וצעירים  נוער  ולתכניות  לפעילויות  מקביל 
צעירות(, אנו משיקים תכנית נוספת לנערות בכיתה ח' המצויות על רצף    נערות, ית"ד צעירים, ית"ד

ל מיועדת  והיא  בנות',  'מעגל  נקראת  התכנית  התחלתיים..(.  )שלבים  מגיל    12-הנשירה    13בנות 
 ש"ש.   5ומעלה. תכנית זו תעבוד במתכונת דומה למועדונית ילדות, אך בהיקף של 

  



 

ה לבנות  נוספות  תכניות  השקת  בודקים  הקמת  אנו  נסיים  כאשר  רק  אך  הזנות,  רצף  על  מצויות 
 פרויקטים מתוכננים מהשנה החולפת. 

 

 

 

 
  
  

 

 


