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אכיפת נושא השימוש באלכוהול/סמים בסמינר חנוכה התש"פ ()2019
הורים יקרים שבוע טוב,
בשבוע הבא עלינו לטובה יתקיים סמינר חנוכה השנתי של נוע"ם במסגרתו תוביל מועצת
התיכוניסטים של התנועה ,מערכי פעילות בנושא הנבחר 'גוף ונפש' וכן תתקיים פעילות התנדבות
משותפת ,ועידה שנתית ,תפילות ,נשף ,ערב תיקון עולם ועוד .במקביל ,בקורס ההדרכה (כיתה ט')
יועברו תכנים רלבנטיים לתפקידי ההדרכה בנוע"ם .הסמינר יתקיים בקרית החינוך 'יד לשריון'
בלטרון (קוה"ד ישנו בכפר הנוער בן שמן).
לקראת הסמינר הממשמש ובא ולאור מקרים שקרו בעבר בסמינרים של התנועה חשוב לנו לחדד
את הנהלים של התנועה בנוגע לשימוש באלכוהול/סמים ,להביא אותם לידיעתכם ולבקש את
עזרתכם במניעה של התופעה.
-

-

-

אנחנו אוסרים כל שימוש באלכוהול ובסמים (או כל חומר אחר אשר הוא בחזקת אסור
ע"פ חוקי מדינת ישראל) במסגרת כל פעילות של התנועה.
למען הסר ספק ,האמור לעיל מתייחס הן בפעילות בסניפים ובמפעלים והן בנסיעה
אליהם ומהם.
איסור זה חל גם על אחזקת אלכוהול/סמים במסגרת הפעילות.
מדריך/ה או חניך/ה אשר ייתפסו עוברים על האיסור הנ"ל יושעו מהסמינר באופן מיידי
ועליכם כהורים תהיה מוטלת האחריות להחזיר אותם לביתם או לאשר להם להגיע
הביתה בתחבורה ציבורית .לא יינתן החזר כספי בעבור חניך או חניכה שהושעו מהסמינר
בשל הסיבות הנ"ל.
לאחר הסמינר יתקיים שימוע בעניינם ע"י צוות התנועה ולאור נסיבות המקרה יוחלט על
המשך דרכם בתנועה ועל הטיפול החינוכי בעניין.
מדריך/ה או חניך/ה אשר ייתפסו מספקים סמים ,הן בתשלום והן ללא תשלום ,לחבר
אחר בתנועה ,יושעו לאלתר מהתנועה וכן יימסר דיווח בגין העבירה למשטרת ישראל.

נהלים אלו יופצו למשתתפי הסמינר בימים שלפניו וכן תתקיים הקראה של הנהלים עם פתיחת
הסמינר .במהלך הסמינר יתקיימו 'שמירות חינוכיות' במהלך הלילות ע"י הצוות הבוגר של
התנועה במטרה לוודא שהכללים נאכפים.
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בתום הסמינר ,אנו נעדכן אתכם ההורים על מקרים אשר התרחשו (בעילום שם) בו ועל הנעשה
בתחום במהלך הסמינר עצמו וכמו כן נבקש ממכם להעביר אלינו מידע בנושא ,במידה ויש לכם,
על מנת להמשיך ולהשתפר בתחום בעתיד.
מעבר לכך ,חשוב לנו לומר שלצערנו אנחנו מבינים שתופעת השימוש בסמים ואלכוהול בקרב בני
נוער היא תופעה שחוצה מדינות ,ארגונים ותנועות ואינה מתרחשת אך ורק בנוע"ם .כל זה כמובן
לא גורע מהתפקיד שלנו בעניין .כמי שמחנכים לדוגמא אישית ולאחריות ,אנו רואים בתנועה
פלטפורמה לשיח חינוכי רחב בנושא ועל-כן לצד הצעדים המשמעתיים שצוינו לעיל ייבנה מערך
פעילות לתיכוניסטים אשר יעסוק בשימוש באלכוהול/סמים ,יינתן מקום לשאלות ,לדיון ולשיח
בגובה העיניים והוא יפעל בתנועה עוד בשנת הפעילות הנוכחית.
בברכה,
יאיר זעפרני ,מזכ"ל נוע"ם
איתי בקר ,יו"ר ועדת הנוער התנועה המסורתית
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