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   :דוד שטרית

והאלכוהול בקרב בני מברך את הנוכחים על פעילותם, ושיתופי הפעולה בנושאי מניעת האלימות, הסמים 

 קהילה.הנוער ובכלל ה

 

  :בועז בן גל

בנושאי סיגריות, סיגריות אלקטרוניות והקנאביס,  עולמםמציג סרטון העוסק בשיח של בני הנוער ובתפיסת 

בין השאר הודעות סמס שמתקבלות לנייד, קלות ההשגה, והנורמליזציה שנעשית לקנאביס בארץ. מוצג מודל 

ביס כגון: ראש ממשלה, שר ביטחון, שרי חדשים על מגרש הקנא לבחינת אפקטיביות של מניעה, "שחקנים"

דרגות, ההשפעה על  6 -ועוד, מוצגים משתמשי קנאביס בחלוקה לל משטרה "בריאות, משפטים, מפכ

 האוכלוסיה וכן הפגיעות שיש למשתמשי הקנאביס.

 פעילויות הרשות לביטחון קהילתי בשיתוף האגפים השונים בעיר:סקירה על ניתנת 

 

 
 

 אס"א. אירועי יות המתוכננות בהמשך השנה אשר מטרתן למתן ולמזער ואף למנועהפעילומוצגות 

 לאחר מכן ניתנת סקירה מורחבת בקרב כלל המשתתפים, אודות פעילותם בנושא.

 )הנושאים מוצגים בפרוטוקול זה בתמצות(

 ציון דוד:

מורגש בקיץ  אנו נתקלים בלילות בנערים, המטרה היא לקיים הסברה ולא להגיע איתם חלילה להתנגשות.

יש קשר רב לפעולות שמתבצעות ברשות על ידי הנוכחים. פעילויות האחרון ירידה בכמות האירועים, מניח כי 

  אלו הם תוסף משמעותי.

 בבתי הספר התיכוניים יש תלונות שכנים על לכלוך סיגריות, אנחנו נגיע לקיים הסברה בנושא.

 עשהאל שריר:

דריכי , יש לבחון את האפשרות להרחיב את מתתוספת מדריכי המוגנות בשנה האחרונה מאוד משמעותי

 המוגנות לבתי"ס נוספים כדוגמת אורט אורמת על מנת להעלות את רמת המוגנות בקרב התלמידים.

 אנו מקיימים גישור בבתי הספר וכן פעילויות הסברה והדרכות מקצועיות.

 חן שמוחה:

ימי מבקשת לשים דגש על מקומות בילוי לבני הנוער, ניתן לרתום את סיירת ההורים לפתיחת מועדון הנוער ב

 שישי בשעות הערב כפי שהיה נהוג בעבר.

 חן נותנת סקירה על פעילות הקיץ הענפה שהתקיימה בחודשי יולי אוגוסט לבני הנוער בעיר.

 אביבה ברוך:
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מחזקת את דבריהם של חן וציון, בנוגע לסיירת הורים יש לה ערך מוסף, בימים אלו יוצא מכרז לקליטת 

ת מאופיינות בכך יקוירת הורים בשכונות הוותיקות, השכונות הוותסיישנה  רכזת חדשה לסיירת ההורים.

 .למדריכי המוגנות בעיר יש ערך ותרומה רבהבימי שישי. כמו כן  שהם שומרי שבת ולכן הסיירת לא יוצאת

 שירה רייניץ:

תפוקה גבוהה יותר מאשר לכך יקט לכל אורכו, יש תחליף לכח אדם איכותי שמלווה פרומדגישה כי אין 

יקטים בכדי לקיים פרוה חיצונית על ידי ספק חיצוני שלא מלווה את הקבוצה לכל אורך הדרך. לכן כהדר

ים חברתיים, ישנו סקירה על פעילות האגף לשירותיקט. נותנת א טוב שיחזיק את הפרוארוכי טווח צריך כ"

מכרויות. בנושא אלימות צוות נוער באגף כאשר דיסו היא ראש הצוות, מקבלות פניות ומטפלות בנוער עם הת

 ולא רק כלפי נשים, יש תקן במשרה וחצי שמטפלים בנשים וגברים כאחד. במשפחהבמשפחה בדגש על 

 יש טיפולים פרטניים.

 כמו כן, קיבלנו תקן של עו"ס קהילתי.

 שירה נותנת סקירה על הפעילות עם אורלי גולנסקי.

 תמיר רגב:

בכדי לטפל ולדעת היכן נכון להשקיע את המשאבים, אני מאמין בשיטת טיפול של  DATAלי אישית חסר 

 אכיפה לצד הדרכה.

 לכן הדרכת צוותים היא חשובה לצד הדרכת תלמידים. ,ישנם פערים בין הידע של הצוותים

 אושרת מיארה:

לבית הספר, יש  מחזקת את דבריו של ציון דוד, בתוך בית הספר חל איסור לעשן, התלמידים יוצאים מחוץ

סיגריה אלקטרנית, אנו לא מאפשרים זאת בבית הספר עד כדי  כך גם בנושא ,בנושא זה אכיפה בבית הספר

 הרחקה הבייתה.

 טלי דרור:

 -50הגיעו רק כ שהתקיימה בבית הספר הורים לא מרבים להגיע לפעילויות, גם להרצאה של אלה שוורצמן

מבחינת הסברה: "לי זה לא יקרה" יש עבודה חשובה לעשות על על הורי התלמידים  לתת דגשיש   הורים.

 מנת לספק ידע וכלים להורים.

 תמר דוד:

 . יב הבית ספרחמצטרפת לדבריו של עשהאל, למדריכי המוגנות תפקיד חשוב במר

 כפי שאמרה שירה אין תחליף לכ"א איכותי. כמו כן, 

בכדי להגביר זאת והיועצות בבית הספר להוסיף תורנויות במרחבי בית הספר,  הצוות החינוכיהנחיתי את 

 את רמת המוגנות של התלמידים.

 הול וסמים.ובחטיבת הביניים באופן טבעי יש פחות התמודדות עם נושאי אלכ

 אורי איטח:

ם אלינו תלמידים שנפלטו ממערכת החינוך מגיעי, בקידום נוער יש לנו קבוצת תלמידים בפרויקט הילה

 בהפניות מסודרות.

 בגרויות. השלימוש"ל וחלקם אף  12תל' סיימו  18בשנה האחרונה קבוצה של 

מתוך  , זאתעל סוסים ועוד טיפולית אנו פותחים בפני התלמידים מיומנויות כגון: אמנות לחימה, רכיבה

 מטרה לתת להם ביטחון, גבולות, ושליטה עצמית.

שמים דגש על גיוס לצבא מאמינים כי כאשר הנערים מתגייסים לצבא אנו אנו ממשיכים את הרצף הטיפולי, 

 זה מהווה להם פלטפורמה להשתלבות בחברה., יותר ובריאה מקבלים חברה טובה

 רמי מיכאלה:
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אחד הדברים החשובים שאני מתומדד איתם בבית הספר הוא נושא המוגנות, יש לי תלמידים שמגיעים עם 

את נושא זה. תוספת של מדריך מוגנות  במוקדגז פלפל לבית הספר מתוך הצורך להגן על עצמם. אני שם 

תחושת המוגנות לם תושבי יבנה, הוא משמועתי מאוד מה 70% -תלמידים, כ 180 -בבית ספר אורמת המונה כ

 בקרב התלמידים. 

  יש פינות עישון מחוץ לבית הספר. הספר, לא מאפשר לתלמידים לעשן בתוך ביתאני 

 של בית הספר.  ותלמידים חתמו כולם על תקנון חדשהורים 

  דגש על שיח מכבד בקרב בני הנוער.שמים 

 מענה לכולם.משולש חשוב הוא: הורים, צוות ובני נוער ואנו עושים הכל כדי לתת 

 מיכאל ברהנו:

תלמידים מהקהילה ומטרתי לסייע להם  27בתפקידי אני נותן דגש לשילובם של יוצאי אתיופיה, ישנם כ

 בהשתלבותם ולתת להם מענה.

 

 סיכום:

 תיבחן אפשרות להרחיב את מספר מדריכי המוגנות בהתאם לתקציבים ממשלתיים שיתקבלו. .1

 בספסיפיקציה לכל בית ספר ולצרכים שלו. תי הספר יתקיימובפעילויות והסברה ב .2

 

 

 

 בועז בן גל: םשר         
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