
 

  ישיבה: מס' הרשות למאבק בסמים ואלכוהול  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    17/6/18 נערך ביום:

 שני חן כהן  נרשם ע"י : שני חן כהן  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 אלימות ללא עיר -זימנר שירה

 וקהילה  צעירים נוער אגף מנהלת -הלפמן מירב

 נוער  מועצת ומנחת מנהיגות מדור מנהלת -הייטי חווה

 וקהילה  הנוער בתי מדור מנהלת -קליין ליאת

 נוער קבוצות ומנחה קליני ס"עו -בראון רן

 עירוני  שיטור -יהלומית

 עירונית הורים סיירת -רווק יוסי

 נוער אגף -אדינגר יוסי

 הנוער  אגף האבן בית מנהלת -ברונשטיין אלכס

 עליה  משמר -בועז גילי

 האבן בית חברתית רכזת -חובש תהילה

 שזר הורים וועד יור הורים סיירת -גולדברג יפית

 עירונית  הורים סיירת -יהודה בן ליטל

  עירונית הורים סיירת  -שחר חדווה

 הנוער  אגף לזרוס בית חברתי רכז -אברהמי רועי

 הנוער אגף עציון מנהלת -אהוד עמרם

 קפלן  שכונת משמר -קירשנר גל

 קפלן  שכונת משמר -שלו עדי

 ייצוגית חברתית רכזת -יחיאל לינוי 

 חברתי מדריך -גוליאן עומרי

 לזרוס בית חברתי רכז -עמר נועם

 הראשונים  מרכז מנלת -לוי מור

 יונה  הנוער בית מנהלת -שרוני תמר

 נוער ומדריכת מתנדבת -דויד בן אדווה

 עציון נוער רכזת -מחרבי יפית

 הורים  סיירת -קינן יפעת

 במשטרה מתנדב -גרינברג משה

 משטרה מתנדב -נדב רחל

 משטרה מתנדב -שלם שלום

 סה . )העיר מרחבי הורים,  המשטרה ביומן שנרשמו רבים משטרה מתנדבי הגיעו -ולא הגיעו הוזמנו
 (.איש 90 של נוכחות



 

 תאריך:
 
 
 
 

 סדר יום:
 

  הלפמן מירב -נוער אגף עי  קיץ פעילות פריסת 20:00
 תנועה  מחלקת מנהלת יהלומית /עירוני שיטור ממפקד המשטרה של דגשים  20:10
 רווק ויוסי כהן חן שני -הורים וסיירת אלימות ללא עיר, בסמים למאבק הרשות של דגשים  20:20
 נוער  מועצת מדבר  הנוער 20:30

 הקיץ  וסכנות הנוער בני תרבו -בראון רן של הרצאה  21:00
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 מנהלת אגף נוער צעירים וקהילה:  -מירב הלפמן

ובמרחבים שונים )כגון קניונים( בעיר מציגה את פריסת כלל פעילויות הקיץ לבני הנוער בבתי הנוער 

 לאורך חופשת הקיץ עם דגש על פעילויות ליליות. כולל הסעות עי הרשות למאבק בסמים ואלכוהול.

 

 מנהלת מחלקת תנועה משטרה: –יהלומית 

פריסת הפעילויות המשטרתית בחופש הגדול, עם דגש על מקומות הבילוי בלילה של בני הנוער 

את תחום האכיפה של אופניים חשמליים שנערך בעיר. מספרת על תחומי  והצעירים. סוקרת גם

 העבירות בהם עוסקת המשטרה בתקופה זו של השנה עם דגש על עבירות הרלוונטיות  לבני הנוער.

 

 סיירת הורים: -יוסי רווק

סיקרה על פעילות סיירת הורים בלילות חשיבותה ונחיצותה בשמירה על חיי ילדנו. בעיקר סביב 

 מתנדבים. –תארגנויות להסעות למסיבות גדולות. וחיפוש מתמיד להגדיל את שורות הסיירת ה

 

 מנהלת הרשות למאבק בסמים ואלכוהול: -שני חן כהן

סיקרה אודות התנהגויות סיכון בקיץ, חשיבות ההורים בתהליך כשותפים לכלל הפעילויות שעורכת 

 עירוני חדש שהוקם. העירייה, הסבר על פעילות מרכז הורים 

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה:



 

 

 מועצת הנוער: -גל רבינוביץ

 הרצאת טד על ריבוי העומס בלימודים בתקופת גיל ההתבגרות.

 מועצת נוער: -רועי שרדוון

הרצאת טד על איך בחר שלא להשתתף בתרבות בני הנוער בחופש הגדול של ישביה בפארקים 

 שיבות של הנל עבורו. ושתיית אלכוהול ובחירה לחפש עבודה ולהיות עסוק כמניעה והח

 מועצת נוער: -סקיי ביבליוביץ

טיפים להורים איך להקשיב ולהיות רלוונטיים לילידם  -הרצאת טד על תקשורת בין הורים וילדים

שלהם. "תקשיבו, אל תשפטו תמיד גם אתם טועים, אל תפחידו תנו מידע אוקייבטיבי, פחות מלל 

 מסר חד וברור".

 ר והתנהגויות סיכוניות בעיקר לקראת הקיץ עו"ס קליני:תרבות בני הנוע -רן בראון

תרבות בני הנוער המסכים: כל התוכנות החדשות/ישנות סנפ'צאט, יוטיוברים, פייסבוק, אינסטגרם 

למה הן ממכרות ומסוכנות? ההורים לא בתוכנות האלו ופחות קל לעקוב אחריהן ולכן  -ועד לטלגראס 

 ים להיות מודעים להן.בני הנוער שם. אנחנו כהורים חייב

 ישיבה מול מסך, בדידות, ניכור. -על הקשר בין התמכרות למסך לבין התמכרות לגראס ואלכוהול

כלים להורים ולאנשי מקצוע איך להיות מעודכנים במה נעשה עם ילדיהם גם על המסך, להיות קצרים 

 וחדים במסרים. 

 
 
 

 :ות/תוצאות ההצבעה
 

 אין הצבעות בוועדה הנל 
 
 
 

 החלטות:
 

 המטרה העשרה מקצועית, חשיבה משותפת וחשיפה לקהלי יעד  -אין החלטות בוועדה הנל
 
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה  הועדה חתימת יו"ר 
 שני חן כהן 

 
 
 
 


