מחלקת הבטחון
המחלקה לנוער ,צעירים וקהילה

פניה להורים לקראת הקיץ
הורים יקרים,
הקיץ כבר כאן

 ,רכזנו עבורכם דגשים והמלצות לנושאים לשיחה עם ילדכם המתבגרים ודרכי פעולה ,כדי שכולנו נתעורר לבוקר נעים

ובטוח.

המחלקה לנוער ,צעירים וקהילה
המחלקה מציעה בחודשי הקיץ פעילות לבני נוער החל מכיתות ה' עד יב' .אנו ממליצים להתעדכן באתר העירוני וברשתות החברתיות על
אופי הפעילות והמועדים המדויקים .אנא הפנו את ילדכם להתעדכן גם כן.

תאריכים

שעות

הערות

אוכלוסיית
היעד
כיתות ה'-ו'

'  Exitנוער'

אטרקציות מחוץ
לעיר כגון :סקי
בגלבוע ,לונה
פארק ,סופרלנד
ועוד...

לאורך חודש יולי

לאורך שעות
היום

לתלמידי
חטיבות הביניים

'מתחם הבועה'
בגלריה  , 29רחוב
גלר 29

הופעות
סטנדאפ,
מסיבות ,ערבי
מוסיקה מגוונים,
קריוקי ועוד
מתחם ענק
לנוער הכולל:
ערבי סנטדאפ,
מסיבת רחוב,
מופעי להקות
ידועות
ומקומיות.

6/7-13/8
ימים ב',ד',ה'

21:00-01:00

בליווי
מדריכים
מוסמכים
הרשמה
דרכי מרכזי
הנוער
והקהילה
מדריכי נוער
וקהילה
נוכחים בכל
זמן האירוע

לתלמידי
בתי הספר
התיכוניים

אופי
שם
המתחם/הפעילות הפעילות

'מתחם הדק'
רחוב תע"ש 10

5/7-29/7
ימי א'-ד'

22:00-02:00

מדריכי נוער
וקהילה
נוכחים בכל
זמן האירוע

השיטור העירוני
השיטור העירוני פועל למעלה מחודש בעיר ועל פי מיפוי נקודות חמות ולמידה משנים קודמות הכין תכנית קיץ בטוח לביטחון בני הנוער
בפרט ולרווחת התושבים ולביטחונם בכלל .מחלקת הביטחון והשיטור העירוני נערכים למבצע 'לילה שקט' ולנוכחות ולאכיפה ברחבי העיר
בלילות הקיץ כל הקיץ.

'עיר ללא אלימות'  ,הרשות העירונית למאבק בסמים ובאלכוהול והרשות העירונית לבטיחות בדרכים
ריכזנו עבורכם ההורים המלצות לקראת הקיץ.
חופשת הקיץ טומנת בחובה הזדמנויות משפחתיות רבות ,אך יחד עם זאת גם סיכונים רבים המגבירים את הנטייה להתנהגות סיכונית עקב
ריבוי שעות פנאי ומנגד שעמום והיעדר מסגרות עם השגחת מבוגרים .הביעו עמדה מול לילדיכם בנוגע לשתיית אלכוהול ,להיגררות
לקטטות ,השחתת רכוש וסיכונים נוספים.
הנחיות מופרטות לגבי התנהלות בקיץ בבטיחות בדרכים  :כללים להתנהגות בחופשת הקיץ ,נהיגה באופניים חשמליים ,מניעת נהיגה
בשכרות הסח דעת ועוד ניתן למצוא באתר העירוני.
הורים ערים ונוכחים -אל תהססו לשאול לאן הם יוצאים ועם מי .מוזמנים להצטרף למשמרת לילה-סיירת ההורים העירונית לסיורי הורים
בגנים וברחבים הציבוריים לנוכחות הורים פיזית ולשמירה על הילדים.
לפרטים ולהרשמה ,09-7669766 :חפשו אתנו בפייסבוק  :משמרת לילה -סיירת הורים עירונית

קשר משפחתי-

מומלץ שתקיימו מפגש משפחתי קבוע על מנת לקיים שיחות ולתכנן את יום המחר .שיחות אלה תורמות לתחושת

המוגנות והשייכות.
הצבת גבולות ותכנון הקיץ -הילדים לא במסגרת לימודים ,חשוב להגדיר גבולות :שעת החזרה הביתה בלילות ,אזורי בילוי וכדומה.
הצעתנו תכנון מוקדם לחופשת הקיץ ותיאום ציפיות לגבי סדר יום ברור ,מטלות ,בילויים אישיים ומשפחתיים.

דברו איתם הדגישו את עמדתכם בנושא האלכוהול והחשיבות בשתייה מבוקרת ,אם כבר שותים .ברגע האמת הם יזכרו בכם ,ויש סיכוי
שיתנהגו באופן מבוקר יותר.
אל תניחו מראש שהילד שלכם אינו שותה זו עלולה להיות הפעם הראשונה -והפעם ראשונה מסוכנת מאוד וניתן לראות כי מרבית מקרי
ההשתכרות ואובדן שליטה התרחשו בפעם הראשונה.

דברו על ההיבטים החוקיים:
● בגיר (מי שמעל גיל  ) 18הנמצא במקום בו קיימת נוכחות מעורבת של קטינים ובגירים ובה מוגש אלכוהול -עלול להיות מואשם בפלילים.
● חל איסור חוקי על קטינים בכל שעות היממה להיות עם אלכוהול במקום ציבורי.
לגבי בגירים בין השעות  21:00ל 06:00 -חזקה על פי החוק כי השהייה במרחב ציבורי עם אלכוהול מהווה חזקה כי הדבר מהווה הפרת
הסדר הציבורי ושוטר מוסמך ישפוך את האלכוהול ,אלא אם מוכח לשוטר אחרת.

קיץ מהנה ובטוח

