חברה וחינוך

שמים סוף לסמים ולאלימות

משולחנה של הדוברת:

יומני היקר...
מאת :ד"ר אייל מדני

גננות וסייעות
ערד בסיור
לאתר הפסולת
”דודאים“
במסגרת השתלמות גננות וסייעות בנושא "גן
ירוק ,שמטרתה יצירת שינוי תודעתי בקרב
צוות הגן והטמעת החינוך הסביבתי בכל שטח
הגן ,יצאנו ביום ב' האחרון ,ה ,3/5/10-לסיור
חוויתי באתר הפסולת "דודאים".
דודאים הוא אתר לסילוק פסולת המשתרע על
שטח של  470דונם ,ממוקם כ 10-ק"מ צפונית
מערבית לבאר שבע ,בשטחה של מועצה
אזורית בני שמעון ,ופועל מאמצע שנות ה.90-
החל משנת  1998שודרג אתר דודאים והחל
לפעול על פי תקנות מחמירות של טיפול
בפסולת .כיום משלב האתר הטמנה פעילה

עורך ומגיש תוכנית רדיו "שמים סוף לסמים ולאלימות",
במוצ"ש ב –  22:00ברדיו לב המדינה FM91 ,
FM93.3

ומרכז ללימוד נושאי סביבה .ייחודיותו של
האתר בכך שהוא מחולק לאגפים המטפלים
בפסולת מסוגים שונים .החל בפסולת ביתית
וכלה בגזם גינות.
בשנת  2004החל לפעול אתר להטמנת
פסולת יבשה ,בצמוד לאתר הקיים .מטרת
האתר לצמצם את נפחי הפסולת המגיעה
להטמנה ,ולהגביר את המיחזור בסוגי פסולות
הניתנים למיחזור על ידי הפרדתם מהפסולת
הביתית.
באתר הוקצה שטח להקמת מפעלי מיחזור.
המפעלים מתוכננים לטפל בכל סוגי הפסולות

המגיעים לאתר ,כגון :מפעל לקומפוסט,
לפסולת ביתית ,מיחזור פסולת בנין
וכדומה.
קבלנו הדרכה על האתר ,צפינו בסרטון
המיועד לילדים וסיירנו באתר.
האתר פתוח למוסדות החינוך ללא תשלום
החל מגילאי גן חובה ובמסגרת הביקור
מתקיימות בו גם סדנאות יצירה מחומרים
ממוחזרים.
מוסדות חינוך המעוניינים לבקר באתר
מוזמנים לפנות לשרית מהיחידה לאיכות
הסביבה בטל' .9953224

מבצע פינוי גרוטאות רכב מנחל יעלים
בהמשך למבצע הניקיון בנחל יעלים שהתקיים
בתאריך  22לאפריל במסגרת אירועי כדור
הארץ בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה ,רשות
ניקוז ים המלח ,רשות הטבע והגנים וקבוצת
הקשר של מדבר יהודה ,נערך השבוע מבצע
משלים רחב היקף לפינוי חמש גרוטאות רכב
ממעמקי ערוץ הנחל אשר היוו מפגע סביבתי

זהר.
ונופי בנחל.
הפינוי נעשה ע"י רתימת כבלים לגרוטאות מבצעים אלו לא יכלו להתקיים ללא הסיוע של
הרכב והעלאתם למעלה ע"י טרקטור .המבצע רשות ניקוז ים המלח ,רשות הטבע והגנים,
החל בשעות הבוקר המוקדמות והסתיים קבוצת הקשר של מדבר יהודה ברשותו של
דב פוניו.
בצהריים.
בהמשך למבצעי פינוי גרוטאות רכב מנחלים יחד נצליח לשמור על סביבתנו נקיה ויפה
מתוכנן מבצע פינוי של  15גרוטאות מנחל עבורנו ועבור המטיילים באזורנו!

היום ,כמעט בכל מסיבה אליה אתה נכנס,
תוכל למצוא את הסמים .כי כולם כנראה
חושבים או רוצים לחשוב ,שמסיבות בלי
סמים הן מסיבות בלי "סבבה".
אבל להזכירכם  -היו גם זמנים אחרים ,בהם
המוסיקה היתה הטריפ האמיתי.
איפה הימים שהמסיבות היו מסיבות בלי
שנזדקק לכימיקלים :לגראס ,למריחואנה,
להירואין ,לקוקאין ולכל החומרים המובילים
אותנו לגיהנום.
השבוע החלטתי להביא בפניכם קטעים
מיומנה של נערה בת חמש עשרה )שהתפרסמו
בעיתונות(  ,שהיתה יכולה להיות השכנה
ממול שמתארת לפרטי פרטים חוויות
מההיכרות שלה עם עולם הסמים.
….מתוך יומנה של בת חמש עשרה " :בבית
הספר – "סבבה" .הכרתי המון סטלנים וכולם
סבבה איתי .אני ורונית הכרנו איזה פראייר בן
ארבעים שמביא לנו גראס וסיגריות".
היא רק ילדה בת חמש עשרה – מה יש לה
לחפש עם גבר בן ארבעים ????!!!!.
ועוד מתוך היומן של הנערה" :נהג המונית
הביא לי אקסטה ,גראס וקוקאין ,אנחנו הרחנו
והחברה רק עישנה .יותר מאוחר בערב הרחנו
קריסטל ואז נסענו לחברה ושוב עישנו גראס
 כולנו".מצער לראות שבתקופה האחרונה מצאו להם
כמה נהגי מוניות דרך נוספת להתפרנס.
ובהמשך…" .לפנות בוקר ,חיים הוציא לי
קוקאין ואמר שזה מוריד את הטריפים ,הרחתי
כדי שאמא שלי לא תראה אותי במצב הזה
 שאני עומדת להשתגע!"ילדה בת חמש עשרה ,שבסך הכל כמו כל
הילדים בגיל חמש עשרה ,רצתה לעשות קצת
חיים ותראו לאיזה סכנת חיים היא נכנסה.
נתמזל מזלה שהיומן שלה נתפס כשהיא
עדיין לא התרסקה טוטאלית! אבל לא כל
נער או נערה שמתגרים בגורל – יד חיצונית
מונעת בעדם.
"…ליד המיטה שלי יש חבל תליה שאף
אחד לא יודע עליו ,למקרה שלא אוכל יותר
להחזיק מעמד".
להזמנת סדנאות "בגובה העיניים" לבתי ספר וערבי
הורים.
טלפון  03-5358552/3 :פקס03-5358551 :
הזקוקים לסיוע או המעונינים להשתתף במאבק בסמים
ובאלימות יפנו לטלפון050-5566400 :

יום שישי 21.5.10
בשעה 22:00

באולם האזורי ע"ש "אבני"
קיבוץ עין גדי
להזמנת כרטיסים :מתנ"ס 08-66888340
אולם08-6594819 :
בהזמנה מוקדמת עלות הכרטיס  100ש"ח )עד לתאריך
 ,(10.5.10לאחר תאריך זה יהיה מחיר הכרטיס  120ש"ח
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