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 פתיחה:



 

, הודעה על סגירת הרשות למאבק בסמים כגוף 2018סקירה על מרכז הפעילות של  -שני חן כהן

ניהול של הרשות החדשה לאלימות סמים ואלכוהול  2019אוטונומי ורשות סטטוטורית. והחל משנת 

 :2019עי  הנל.  הצגת יעדי הפעילות במסגרות החינוך לאישור הבט"פ לשנת 

 פגיעות מיניות צמצום .1

 ה בנושא חומרים ממכריםהסבר .2

 הווירטואליתפעילות מניעה בנושא אלימות כולל ברשת  .3

 צמצום נהיגה בשכרות לרבות באופניים חשמליים .4

 הרחבת והמשך פעילות תחום העצמה לנוער וילדים בעלי לקוויות למידה / הפרעות קשב. .5

 

סיכון כגון ג'יטיאיי.  האלימות ברשתות הווירטואליות, משחקי מחשב המלמדים התנהגויות -רן בראון

על המבוגרים להבין במה הילדים צופים, לטווח להם את זה למציאות, להגביל אותם ולהיות שם 

איתם לעבד תכנים לא ראויים שעולים. וללמד אותם להיזהר מליצור קשר עם אנשים ברשת שאינם 

 מכירים.

ת בעיר. עבודה תהליכית עם הצגת פרויקט לקויות למידה בכיתות קטנו -מקסים אוחיון ואוהד שמר

. למידה שמראה תהליכים ומונעת התנהגויות אימפולסיביות ,נוער בסיכוי למידה מהשטח ולא בכיתה

נותנת לבני הנוער תחושת מסוגלות ומחזקת תכונות חיוביות בהם. עבודה שמניבה מזרע קטן 

 שתילים איתנים ומעלה את המסוגלת של אותם בני נוער גם בפן החברתי.

סקירה על אפיוני בני הנוער שמגיעים לטיפול ועל הלך העבודה איתם.  הדבר הבולט  -ליה אל סםיו

השנה זו הלגיטימציה לגראס שהתקבלה בארץ ואיך מפרקים את זה מול נער שמגיע לטיפול, כיצד 

 מראים לו את ההשפעות השליליות וכמה שונה השימוש בגראס בקרב נוער ממבוגרים .

נתונים של שימוש בחומרים ממכרים ובאלימות. עלייה בחשיפת עבירות בקרב נוער  סיקור -אפי חרפי

 בתחום הממכרים.

סיקור על תנועת הנוער שחקים. תנועת נוער משטרתית בשיתוף הרשות למאבק באלימות  -רן מעיין

סמים ואלכוהול. לייצר מהם שליחים בקרב בני הנוער המניעה החשובה ביותר היות ובני נוער 

 יעים על חבריהם יותר ממרצים חיצוניים.משפ

הרווחה סגרה עם אל סם את החוזה בעודה, ישנה הארכה עד חודש יוני  -רוזי נוימן מנהלת אגף חינוך

2019. 

העבודה של אל סם חשובה אסור שתיפסק, חשיבות העובדה בנושא  -רונית מפקחת מטעם שפי

 תקרה.מניעה של כולנו אנשי חינוך כי בלעדינו העובדה לא 

 

מספר על פעילות סיירת הורים. רואה שהנוכחות של הסיירת והורים מעורבים בשטח  –יוסי רווק 

 מורידה את התנהגויות האלימות והשיכרות.

הנושא חשוב וקרוב  2019הגיע מברך את הנוכחים. רוצה ללמוד את שנת  -ראש העיר רפי סהר

 לליבו. נקיים פגישה בנושא יחד עם שיטור .

הנה עוסקים פה בנושאים שאנחנו רגילים לעבודת העירייה השגרתית.  -ר מנכל העירייהאיתי צח

 חשוב שלכל נער יהיה על הכתף את האיש הנכון שיגיד לו תמיד במצבי סיכון מה הדבר הנכון לעשות.



 

 

 

 

 

 


