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 הורים יקרים שלום,

בחרנו לשתף אתכם לכן, וילדיכם  חינוךעל  יםומשפיע יםמשמעותישותפים בכם  אנו רואים  

 תלמידנו. -בדאגה שלנו לשלומם ולבריאותם של ילדיכם 

עליה כללן תופעות חברתיות של התנהגויות סיכוניות בקרב בני הנוער וב מיודעים עלאנו  לאחרונה

שימוש בקנאביס אסור על פי וזאת, למרות שה בשיעור בני הנוער המתנסים בשימוש בקנאביס

 חוק במדינת ישראל.

שיעורי חינוך, בסמים ואלכוהול  הכוללת לשימוש  בביה"ס מתקיימת, מדי שנה תכנית מניעה 

  .ועוד הרצאות, סדנאות

  doc.תשע"ט מניעה תכנית מלאה לשנה זוהתכנית הלעיונכם מצורפת 

מתוך אחריות ודאגה, קיימנו בשבוע שעבר דיון רחב על התופעות במטרה לבחון דרכים נוספות 

לטיפול בהן. בדיון השתתפו צוות בית הספר, מנהלי המחלקות הרלוונטיות במועצה ויו"ר הנהגת 

צוות ייעודי שיגבש בהקדם תכנית פעולה שתעסוק  ההורים. בסיכום הדיון הוחלט על הקמת

 בהסברה, מניעה ואכיפה.

מאמינים שרק ב"שילוב ידיים" נצליח יחד, כל השותפים, למגר התנהגויות סיכוניות בקרב אנו 

תנו להם את אנו קוראים לכם להיות מעורבים בחיי ילדיכם ובתרבות הפנאי שלהם.  התלמידים.

 כדי שישמרו על עצמם.ם על הנושא הרלוונטי ושוחחו איתהמידע 

 במקרה הצורך ניתן להתייעץ עם בעלי התפקידים הבאים:

 ותיועצות השכב 

  09-7960230מנהלת מדור מניעה והסברה במועצה  –לירון גלאם 

  09-7960240עו"ס התמכרויות  –נדב כץ 

                                                                 

 בברכה,                                                              

 

  מועצה אזורית "לב השרון"                                             הנהלת חטיבה עליונה "דרור"
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 לנוחיותכם, ריכזנו מידע רלוונטי וחשוב בנושא

 וש בקנאביס והשימוש בוהדיון הציבורי המתקיים לאחרונה בשאלת הלגליזציה של השימ

לגבי  לצרכים רפואיים, חושף את בני הנוער למסרים סותרים בהקשר לשימוש בקנאביס ובעיקר

"מחקרים רבים מראים שקנאביס לא מסוכן" מסבירים לנו ולעצמם המתבגרים, "זה  והשפעותי

מצב זה יוצר מציאות מורכבת בה גם מבוגרים  ."זה בריא יותר מסיגריה" ועוד ,טבעי" חומר

 .קולות המתבגרים ולא בטוחים בנוגע למסר הנכון שיש להעביר עצמם מבולבלים מול מוצאים

 :גיל ההתבגרותהמועצמות מחקרים מצביעים כי לשימוש בקנאביס השפעות מזיקות ומסוכנות 

   כמו כישלון, חרדה, תבגרות ה חוויות עם וביכולת ההתמודדות ההתבגרות בתהליכי פוגע ●    

 פתרון לבעיות. די שלידחייה חברתית ועוד כי הוא נותן מענה "אשלייתי" ומ         

 ובמוטיבציה.בזיכרון , למידה בתפקודי, מוטוריים בכישורים, המוח בהתפתחות פוגע ●    

 (.פסיכוטית הפרעה, חרדה, דכאון, )סכיזופרניה נפשית להפרעה סיכון מגביר ●    

 .להתמכרות בגיל צעיר ההסתברות את מעלה ●    

 מהחיים. נשירה מבית הספר, אבטלה בעתיד, שביעות רצון נמוכהלקשור  ●    

 .דרכים בתאונות למעורבות הסיכון את מעלה ●    

 כמה המלצות:

 באופן , לכן, אל תפסיקו לשוחח עימם .רוב הילדים יודעים שהוריהם רוצים בטובתם

 השימוש בחומרים. יגו את עמדתכם ודאגתכם לגבי השלכותפתוח וכן והצ

 חזרו והביעו בשיחה עם ילדיכם את דאגתכם. גם אם נראה לכם שהם לא 

 .מקשיבים לכם, המשיכו לומר ולהסביר את עמדתכם וחששותיכם במסרים ברורים

 .בדקו עם ילדיכם מהן תכניותיהם לבילוי הפנאי ועם מי יבלו 

 ולמצבי סיכון אחרים.סמים ובאלכוהול נות שבשימוש בוודאו שילדיכם ערים לסכ 

 חיים  להתמודד עם משימות ומצבי לשמוח, על דרכים בריאות יחד עם ילדיכם שבויח

 ים.שונ
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