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 ,הורים יקרים

בנושא שימוש/התנסות בסמים בקרב  ,בהמשך למכתב אשר הופץ לכם במשוב/באמצעות מחנכי הכיתות
תלמידי "דרור", ברצוננו לפנות אל כל אחד מכם באופן אישי ולשתף אתכם במידע נוסף אשר אנו 

 משיחות שהתקיימו עם צוות ביה"ס, במועצה ובכלל: אליו שותפים/חשופים 

בה יב' עולה בשיחות עם מחנכים, רכזי שכבות ושיחות מיקוד שנערכו בחטיבה העליונה עם תלמידי שכ .1

ואילו  %50מהתלמידים התנסו או משתמשים בקנביס. בשכבה יא' במדובר על מעל  70%-כי כ מהתלמידים

של התנסות בקנביס. התלמידים אומרים בגלוי לב כי לא כולם מעיזים לדבר  30-40%מדברים על בשכבה י' 

 .על כך עם ההורים ויש ביניהם שמצפים שהמערכת הבית ספרית תציף את הנושא

נמוכה בחצר ביה"ס ובאופן מוגבר וחופשי מחוץ לכותלי ביה"ס השימוש בקנביס, מתבצע בעצימות  .2

 ובמושבים.

. תלמידים מגיעים יב' -אצל תלמידי שכבה יא' ו לאור השימוש קיימת ירידה בתפקוד התלמידים ובהישגיות .3

 לביה"ס עם עיניים אדומות ועייפות מוגברת. 

גים, לבד מתופעת השימוש באלכוהול ב"בתים פתוחים", בתים בהם ההורים נמצאים בחופשה והילדים חוג .4

שהייתה מוכרת עד כה, השימוש בקנביס הפך למקובל. עקב כך, מסיבות אלו הפכו בחלקן למסיבות מין בהן 

 מעורבות נערות משכבות נמוכות בחט"ע.

מאחר ושימוש בסמים וביניהם קנביס ע"י בני נוער הינו עבירה על החוק, במקרה של חשד סביר על שימוש  .5

בסמים בין כותלי ביה"ס ו/או בטיולים, נדרש ביה"ס לערב את רשויות האכיפה על כל המשתמע מכך. 

ו למדים כי רבו במקרים אחרים מוזמנים הורים לביה"ס לשיחה. ממחלקת הרווחה וחינוך משלים במועצה אנ

 פניות הורים לקבלת יעוץ כיצד לטפל בילדיהם. 

לאור התעצמות התופעה, קיימת סבירות גבוהה כי רשויות האכיפה פועלות, ללא כל תאום עם ביה"ס, באופן  .6

סמוי או גלוי בחצר ביה"ס וכן בקהילה. לאוזננו הגיע מידע כי בעקבות פעילות זו כבר בוצעו עיכובים לחקירה 

 נוער חשודים. של בני

על מנת לנסות למגר/לצמצם את התופעה ומתוך דאגה לכלל ילדי הקריה, לילדנו, בטרם יהיה מאוחר, אנו 
פונים אליכם כהורים ומבקשים עזרתכם בהגברת הערנות ובלקיחת משנה אחריות על תרבות הפנאי של 

מוש בקנביס שהפך לכל כך ילדכם. החשיבה הרווחת של "לי זה לא יקרה" אינה רלוונטית במקרה של שי
נגיש, זמין ובשונה משכרות ללא תופעות לוואי מידיות הנראות לעיין. בקשתנו זו, הינה בנוסף על הפעילות 

 ידי המועצה, קרית חינוך "דרור" והנהגת ההורים. -המשולבת המתבצעת על

משותפת אפסי ונידון ללא הרתמות ומחויבות אישית של כל אחד מאתנו לעשייה הסיכוי להצליח במטרתנו ה
 לכישלון.

 תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.

 

 בברכה,

 הנהגת הורים מוסדית קרית חינוך "דרור"  


