
: הרשות למאבק בסמים, עיר ללא אלימות ומחלקת משותפת בנושא קיץ בטוח וועדה סטטוטורית

 30/6/16 נוער

 

 מוזמנים:

 

 רווחה -סילביה בקר

 עיר ללא אלימות -שרון גורגי

 עיר ללא אלימות -שירה זימנר

 הרשות למאבק בסמים -שני חן

 קידום נוער -שירה חכמון

 עירונימפקד שיטור  -אריאל ישראלוב

 ביטחון -טובי אלמוג

 סיירת הורים -יוסי רווק

 מוקד עירוני -עדי אוליקר

 שיטור עירוני -נוח חיימסון

 חינוך -תמר צ'אשו

 מדור הדרכה נוער -שירי אפרתי

 29מנהל גלריה  -בן צוק

 מנהלת מדור בתי נוער נוער -ליאת אלמוג

 מנהלת בית הנוער לזרוס -אסנת שוויקי

 נוער -ליאת יצחק

 פיקוח עירוני -כל בן הרושמי

 חינוך -ענת ניר

 בן ביטחון -אולג

 

 -סדר היום

 הפנאי של הנוער לקיץ בעיר תוכנתהצגת  -מירב הלפמן מנהל מחלקת נוער

 מנהלת קידום נוער מענים טיפולים לנוער בקיץ -חכמון שירה

 אכיפה ועבירות נוער בקיץ –שוטר עירוני אריאל ישראלוב 



 שימוש לרעה בחומרים ממכרים בקרב בני נוער -שני חן כהן

 אימון לנוער )הרצאה ממומנת עי הרשות למאבק בסמים( -שמעון אמסלם

 

  משמעותי חינוכי אתגר  - הקיץ תקופת -מירב הלפמן

 בעיר וילדים הנוער לבני כולל אטרקטיבי מענה

 הרשות, העירונית הנוער מועצת  פורמאלי הבלתי החינוך גורמי ויחדי חברנו כך לצורך - שותפים

 הגורמים,  אלימות ללא עיר, בדרכים לבטיחות העירונית הרשות, ולאלכוהול בסמים למאבק

 של וביטחונם רווחתם לטובת הקיץ במהלך, כולם שיפעלו והפיקוח האכיפה גורמי, בעיר הטיפוליים

 ר.הנוע ובני הילדים

 קיץ  exit נוער .1

 לעיר מחוץ אטרקציות 7 ל  יציאה', ו-'ה כיתות למסיימי קיץ תוכנית

Ice cube 

 ...התרבות היכל, ערים קניון, g קניון, 29 בגלריה יפעל, לחטיבות מתחם .2

 כספית עלות ללא מגוונות פעילויות ויציע 24:00 -20:00 השעות בין שבועות 4 במשך יפעל

 " הדק מתחם"

, אושילנד, אונים בריכת, הבליס מועדון בעיר שונים מוקדים במספר יפעל, לתיכוניים מתחם .3

, נושא ערבי, הופעות, מגוונות מפעילויות ייהנו הנוער בני.  22:00-02:30 השעות בין... ועוד

 שבועות 4 במשך יפעל המתחם. ועוד חינוכיים תכנים

 העיר ברחבי שפזורים נוער מועדוני 6. 4

 דתי נוער מרכז, יונה מועדון, האבן בית, ראשונים, עציון, לזרוס

 והלילה הערב בשעות מענה ויתנו אוגוסט יולי במהלך יפעלו

 לעיר מחוץ ואטרקציות טיולים, פעילויות, סדנאות במגוון

 

 מענה טיפולי בקיץ -שירה חכמון -קידום נוער

 עלייה כולל צוות נירים בשכונותפעילות בשלושה מוקדים שלושה ערבים/ לילות בשכונת 

 בשכונת קפלן ויוספטל שלושה ערבים/ לילות כולל צוות של קידום נוער

 מרכז העיר שני לילות מרכז קבוע בספיר ועוד צווות איתור כולל צוות עלם.

 

 אראיל ישראלוב מפקד שיטור עירוני -אכיפה

 13עבירות איכות חיים. על הפעילות המשטרה בקיץ. משמעות  הצגת נתוני מוקד ונתוני ונתוני

 שוטרים השיכיים לעיר בלבד ביקץ.



 

 על מניעה בנושא סמים ואלכוהול בקרב בני נוער -שני חן כהן

 הרשות למאבק בסמים מממנת לכל בית נוער  פעילויות בקיץ שהן נטו מניעה.

למה הוא סם קשה וכמה טיפים למדריכי  –סם האלכוהול הוא הסם הקשה שאנחנו מתמודדים איתו 

 הנוער

 ועל הפעילות של סיירת הורים וההכשרה שהם עברו בעיקר סביב נואש האלכוהול

 

 

הרצאה של שמעון אמסלם. )הוזמן ברנו דגניה לדבר על פליליים בעיקר עברות בקרב בני נוער אך לא 

 הגיע בשל פיגוע(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


