
 

  

06/07/202 תאריך:  
 

 
 

 סדר יום:
 

 17:00התחלה: שעת 
 18:00שעת סיום: 

 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 נושא אלימות למניעת והרשות הילד מעמד לקידום הועדה את לפתוח שמח :דני
 הפעילות את להבין חשוב, המקצוע אנשי ידי על יוצגו הנושאים. וחשוב לליבי קרוב

 .הקיץ של
 מכל הבית את שעזבהשל נערה  וסבתא סבא אצלי היו היום, סיפור לכם אספר אני

 ובמקום דירה באיזה , מבוגר ממנה,מישהו עם לגור שהולכת והחליטה סיבות מיני
 15 בת נערה רקה, אדירה במצוקה הם כי עזרה ביקשו והם ובוהו תוהו יש הזה

 שלה מאוד וסבתא וסבא בסמים משתמשת היא, הוריה גרושים ולא מתפקדים
 . מודאגים

 שבית עד קשה ומאוד רצונה נגד אותה להוציא קשה מאוד שזה לי הסבירה רוזי
  צו מוציא המשפט

 ואנחנו לחופשה יוצא ילד לפעמים כי בקיץ גם הזה הרצף את לראות חייבים אנחנו
  הנערים לאותם לב שימו עובדים יקרים ,אחר ילד 1.9ב אותו רואים

 חשובו את הפעילות שנעשית ופרננדה לנוער המחלקה יציגו תכף, לכולם שלום :חווה
  שים עבודת קודש.עו הם , כיכאן שלא ולאלה כאן שנמצא שלי לצוות תודה להגיד לי

עד השעות  בערב 19:00 משעה השבוע במהלך המרכזים בכל מענה נותנים אנחנו
 מיני לכל סיוע נותנים שלנו החברה, לרחובות שיוצא צוות וישהקטנות של הלילה 

 .סיכון מצבי
 חיובי לפנאי שלנו האירועים את אציין

  2 ישיבה: מס'ה סטטורית בנושא מניעת סמים. ועד  :פרוטוקול נושא: 

 453328  אסמכתא :  06/07/2022 נערך ביום:

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

חברי שמות 
 הוועדה

 הנוכחים:

, שטרית סיגל, גרימברג אירית, חימנס פרננדה, כהן חן שני, קולמן אמיר, הרוש דני
 שני, דוד נירן, ממו לאה, רז ליאור, חיימסון נח, הייטי חווה, נבנצל תמי, יהודה בן נועם

 מנור ונרי לוי

שמות חברי 
 הוועדה

 :שלא נכחו

 

 שמות
 וזמניםמ

 שנכחו:

, שטרית סיגל, גרימברג אירית, חימנס פרננדה, כהן חן שני, קולמן אמיר, הרוש דני
 שני, דוד נירן, ממו לאה, רז ליאור, חיימסון נח, הייטי חווה, נבנצל תמי, יהודה בן נועם

 מנור ונרי לוי

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה /תמשתתפים, רכז תפוצה:



 

  

 ₪ 15ב נוער לבני סרטים
 יוצאים שהם יודעים אנחנו ואז מסיבות פה להם אין כי -הבלה במועדון מסיבות

 לעיר מחוץ
 שאטלים גם יש, אלכוהול של מחשש לפיזור במקום שנמצאים מאבטחים לנו יש

 להם לתת לנו וחשוב לעיר מחוץ יוצאים והם חטיבות גילאי שזה שבגלל אגיד אני
 את בקשו והחטיבות במעטפת עליהם לשמור יכולת לנו שיש כאן חיובי פנאי

  הזו הפעילות
 'יב עד 'ז מכיתה הנוער בני לכל יים'דיג של לילה -קיץ סוף אירוע
 נותנים המרכזים, בעיר הנוער מרכזי כלל על אדבר אני, 29 גלריה מנהל :ליאור
 מענה לתת ומתחילים פאזה משנים אנחנו ובקיץ צ"אחה בשעות הנוער לבני מענה

 המרכזים בתוך יש ולכן חיובי פנאי לתת וחשוב בחופש הנוער כי בלילות גם
 ערבי, סדנאות לנו יהיהולכן  סיכון ומצבי מוםעש, שוטטות למנוע כדי פנאי פעילויות

 גם חדשים נוער בני ךלמשו זה והמטרה אוכל גרפיטי, למיניהם טורנירים, נושא
 .המרכזים את להכיר

 בני להזמין כדי סיורים עושה שם שנמצא הצוות, העירוני הנוער המרכז את לנו יש
 שקורה למה ערניים אנחנו הפעילות בסיום בלילה 02 עד 21מ פועלים פנימה נוער

 ועוזבים כאשר אין לנו עוד נערים בחוץ בשלום הביתה מגיעים שהם מוודאים, בחוץ
 בריחה וחדר אומן כיתות מוזיקלית פעילות עושים, וערלנ מוזיקה מרכז -29 גלריה

 02 עד 21י מורביע שני ימי פתוחות ובמות הופעות, מוזקילי
 מאתגרים מרקעים נוער בני מושך -קפלן מרכז
 פעילויות פנאי -דתי נוער מרכז
 ורביעי שני פתוח וגם בעוצמה לפעול חזר -בירוקה נעור מרכז

 פעילים נוער חדרי יש ועציון ובלזרוס
  רחב מענה לתת כדי' וכד פארק לונה כמו פעילויות נעשה אנחנו הזמן במשך

  נוער לבני חם קובנוסף מדריכי הנוער מתפעלים  :חווה
 ?החם הקו על יודעים נוער הבני איך :אירית

 פרסם בצורה הזול כדאי, ביקור כרטיסי חלוקת מסוימת בשנה עשינו :סיגל
 לפרסום לצאת חשוב :חן שני

 שחשוב חושב אבל אינסטגרם לנו יש, שם לא הם אבל בפייסבוק אנחנו :ליאור
 טיקטוקלתפעל גם 

 להורים הלאה דברור ואין נוער הפעילות אתביקש שאשלח לו  )הדובר( אור: חווה
 אבל את כל החומר קבלו בדוברות.

 פרסום ונוציא מרוכז מייל תשלחו: אירית
 זה את לקדם גם ואדאג אותי תכתבו: אמיר
 קשה היה ספציפית שבגלריה אגיד ואני קורונה קיץ היה, שלי אישי ניסיוןמ: ליאור
 שתייה בקבוקי עם היוש בנות קבוצת ההגיע לגלריהוער באחת הפעמים נ לבני להגיע
הקשיבו לנו ובסוף  הבנות מזה ויותר בחוץ הבקבוקים את להשאיר ביקשנו אנחנו

 הפעילויות בכל והשתתפוממש השתלבו והפכו לחלק מהגלריה 
 קטנה זולה להם ועושים מחצלות שם פורסים ואנחנו חצר יש בחוץ מרכז בכל כמעט

 אלה את וגם הצעירים למרכז אותם מחברים אנחנו' יב סיימו שעכשיו חברה לנו יש
 איתנו לבין המרכזי נוער כדי להתוות כבר קשר ביניהם מתווכים ואנחנו' ו שסיימו

 לנו יש וגם מתנות חילקנו ואנחנו שלנו בפעילויות נוער בני את לעדכן דאגנו: לוי שני
 פעילויות על תוכן מפרסמים אנחנו ושם בחטיבות נוער הבני עם אפ וואטס קבוצת

  פנאי
כמו למשל הבלה, כדאי לפרסם על הצמיד  למסיבות צמידים מוציאים אתם אם: נח

  שיש קו חם לנוער



 

  

 אנחנו לפעמים כי החם הקו של המספר את לפרסם כדאי ספר בתי מנהלות דרך -נרי
 אותם לנתב לאיפה נדעש וחשוב מנערים שיחות מקבלים

 זה את לפרסם שם אפשר שכונות ועדי של אפים וואטס יש: סיגל
 בוגרים 34 שסיימו הילה לתוכנית מעבר, נוער לקידום ביחידה שקורה מה :לאה

 ומאתרים בלילה עובדים הזו בתקופה שלי המדריכים, שזה מספר שיא שלא הכרנו
המדריכים שלי בקשר עם נערים גם , הנערים עבור להיות כדי שם ואנחנו ברחוב

 .הרלוונטיים לגורמים התיווך את לעשות וידעים ואנחנו במהלך היום
והרבה משיטת העבודה זה "חבר מביא  בקצה שהם הנוער בני רב את מכירים אנחנו

למקום שיש עוד מפגש עם אנחנו פוגשים נער והוא ייקח אותנו היא שחבר" הכוונה 
נערים וככה אנחנו מרחיבים את מעגלי ההכרות. במידה ויש לנו מקרה סיכון, 

 המדריכים שלי הם גם אנשי מקצוע וילוו את אותם נערים. 
המדריכים שלי בזמן סיום לימודים עוברים למתכונת חוץ ואיתור ברחוב,  :פרננדה

 , לזהותסיכון מצבי ומניעת נוער בנית העיקריות שלנו זה לאתר אחד המטרו
 במרחב נוכחות, בהקדם הרוחות והרגעת לתגרה להתפתח שעלולים קונפליקטים

 הצורך בעת הרלוונטיים לגורמים דיווח, לנערות סיכון מצבי למניעת הציבורי
לפתח שיח עם נערים ונערות  '(וכד חינוכית מנחה, ספר בית יועצות, עירוני שיטור)

לוודא האם רשומים לבית ספר לשנה הבאה ולבצע מעקב. אנחנו עובדים בשת"פ 
 רחב יחד עם שאר המדריכים שנמצאים בשטח ועם שיטור עירוני למקרה הצורך.

הקמנו קבוצת וואטס אם של כל הגורמים העירוניים לקראת מועדי קיץ ומועדים 
 .ר בשטחמיוחדים וככה יש לנו קשר ישי

נכון להיום במרחב הציבורי יש לנו צוותים מיום ראשון ועד ליום שישי, ככה שאנחנו 
במעטפת מאוד גדולה על העיר כמעט כל השבוע, היום היחידי שאין פעילות חוץ הוא 

 מוצ"ש.
 תגידו -שכרות על אירועים ופותחים בלילה מסתובבים שאתם זה שחשוב מה: נח
 ולכן שיכור בלהיות עבירה שאין החליטה ישראל משטרת כי אלכוהול עם נוער בני

  הקריאות את יסגרו
 וזה לגמרי שונה הערכות זה כי מעודכנים יהיו ששיטור חשוב -בלה מועדון לגבי

. צוות להעמיד צריך שאני אומר וזה תוסס להיות הולך התעשייה שאזור אומר
 בקיץ אופניים לאכוף נוכל אנחנו ואם שלנו הסמכויות הרחבת על עובדת סיגל עכשיו

 עליהם שיכורים יעלו שהם תאונות נמנע אנחנו אז
 יש למישהו ואם הסכנות על אופניים על שנוסעים לנערים ותסבירו תבדקו: סיגל
 קסדה להם להביא אדאג אני אז קסדה לקנות כלכלית בעיה

 : תודה רבה לכל המשתתפים בועדהשני חן
 
 
 
 

 חתימת יו"ר הועדה
 שני חן כהן 

 רשם
 פרננדה חימנס

 


