וועדה סטטוטורית בנושא קיץ בטוח -תרבות הפנאי לנוער  5/6/17שעה 19:00

מירב הלפמן -מנהלת מחלקת נוער
שרון גורגי -מנהלת עיר ללא אלימות
אראיל ישראלוב -מפקד שיטור עירוני
שירה חכמון -מנהלת קידום נוער
נוח חיימסון – שיטור עירוני
נטלי יפרח -מחלקת נוער
יוסי רווק -סיירת הורים
ליאת אלמוג קליין -מנהלת מדור בתי הנוער
שי זייד -מנהל אגף ביטחון
חווה הייטי -מנחת מועצת הנוער מנהלת מדור הדרכה ומנהיגות צעירה
עדי אוליקר -מוקד עירוני
בן צוק -הגלריה 29
טבי סנדלר -אגף ביטחון
אמיר גורן
יניב וויצמן -מנכל טינק
חברי סיירת הורים
עובדי המחלקה לנוער (מדריכים חברתיים ומנהלי בתים)
שיטור עירוני

פתיחה
אריאל ישראלוב – מפקד שיטור עירוני.
סקירה אודות -פריסת המוקדים החמים לקיץ עם פריסת כוחות של שיטור.
עיקר העבירות שקורות בקיץ בקרב בני נוער
הצגת הנתונים הקיימים מהמוקד העירוני סוגי עבירות.
הנחיות למי לפנות בעיר אל מול מצבי סיכון.

שרון גורגי -סקירה אודות הפעילות של סיירת הורים בקיץ בעיקר סביב ההסעות לקראת מסיבות
מחוץ לעיר .הסבר על מכתב משותף שיצא מכלל גורמי המניעה בעיר בשת"פ אגף החינוך לכלל
ההורים בעיר.
שני חן כהן -סוגי התנהגויות הסיכון בקרב בני נוער ,בקיץ בפרט.
הסבר על דרקרימנליזציה של גראס ,שיח על אלכוהול וסכנותיו .
מירב הלפמן -פריסת פעילויות הנוער בעיר במתחמים השונים :פעילויות בתחם הדק ,פעילויות
במתחם אושילד .הסעות ברחבי העיר ,פעילות בבתי ומרכזי הנוער בעיר .מידע אודות הפרסומים
בקבוצות הוואטצאפ.חשיבת על פתיחת ערוץ יוטיוב לנוער.

שירה חכמון -פריסת המוקדים והמענים של הצוותים הטיפולים לנוער בעיר.
שכונת עליה -נירים .הפעילות במרכז דויד ושכונות מזרחיות מרכז העיר.

יניב ויצמן -תרבות הפנאי של בני נוער.
הימצאות מרובה ברשת ביומטוב ,הצורך להמציא עצמם מחדש .הסבר על יוטיוברים .הצגצ סרטו של
בני נוער מה הם חושבים על פרסמות בעבבר ללמוד מהם מה מושך אותם כיום.
לאחריו שיח -עובדי הנוער צריכים להיות מעודכנים באיפה שהנוער נמצא היום על מנת להיות
רלוונטיים עוברם בשיח ובתוכניות שמציעים להם בקיץ.
שני חן כהן -הערה על כך שזה דווקא מגביר את הניכור והשהייה מול המסכים והציפיה לא פעם
להגיע רחוק להיות מעודכן ולהמציא עצמך מחדש משאירה בני נוער רבים מבולבלים  ,ובדיכאון וצריך
להיות ערים ולכך ולכן דווקא חשובה הפעילות של עובדי הנוער .השיח הבלתי פורמאלי לראות את
הנער לא רק דרך המסך והצורך של כולנו בשיח אישי פנים מול פנים בלהשתייך לקב' .הצד השני של
המטבע שאסור לשכוח ולשים אליו לב .ואיך זה מקביל לשתיית אלכוהול כתרבות פנאי בקרב בני
נוער.

