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8.7.2018 

 והאלכוהול פרוטוקול ועדה סטטוטורית בנגע הסמים

 נוכחים בוועדה:

 תים מנהלת המחלקה לשירו -הגב' רחל גיל

 מחלקת הילדים והנוער מנהלת -גב' ורוניקה בקשי

 מנהל מחלקת החינוך -מר סמי עטר

 מחוז דרום 360נהלת תכנית מ -הגב' אורנית טלגאוקר

 נציג המליאה -מר ציון מלכה

 יועצת תיכון מרחבים -ב' שמרית יוסףהג

 עו"ס נוער -מר נתי ויזמן

 עו"ס נוער -הגב' נעמה מדיוני

 

וכנים, סמים נעשית עבודה משמעותית עם נוער בסיכון וכלל הקהילה בכל הקשור לצריכת חומרים מס -רחל גיל

ת לדים והנוער, הרשוואלכוהול. יש עבודה משותפת כלל רשותית בין המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת הי

 כל נציגי הישובים, דבר המוכיח עצמו כאפקטיבי ובעל ערך רב בכדי להתמודד עם התופעה.

בתחום זה,   מבחינת מחלקת הילדים והנוער מתקיימים שני עוגנים נוספים מרכזי שתורמים לעבודה -ורוניקה

כונה עה וסיכון. שנית בניית מודל נהראשון, התרחבות הצוות שנותן את המנעים, להלן פיתוח צוות תחום מני

גם וואפקטיבית של התחום שזכתה לביקורת מצד התוכניות המפעילות, להלן: מצילה, התכנית הלאומית ולהבה, 

 מצד הפיקוח הארצי של מנהל חברה ונוער.

לא מציין את מהלך המעבר של הנוער לחופשה עם סיום הקשר עם המערכת הפורמאלית וכניסתם באופן  -נתי

שה לתחום הפעילות הבלתי פורמאלי. דיבר על החשיבות של תיווך בית הספר לעובדה שהתלמידים יוצאים לחופ

 וכניתית ספרית. בנוסף ציין את החשיבות של שילוב בניית תבאך עדיין נשארים במסגרת, גם אם לא השגרתית ה

 המניעה ומתן המענה של מחלקת הילדים והנוער עם תיכון מרחבים.

לדים תפיסתו כמנהל מחלקת חינוך אמור להיות שיתוף פעולה והלימה מלאה בין פעילות מחלקת היל -סמי 

 והנוער, הרווחה והתיכון לאורך השנה וככל הניתן בחופשת קיץ.

חכה וח להם או שנמה הנוהל ומי איש הקשר לנו בתיכון בקיץ מקרה חריג עם נער, האם מעוניינים שנדו -ורוניקה

 לתחילת הלימודים.

 .ניתן לפנות לרחל סיני והיא תדע להעביר את הטיפול או יידוע לדמות הנכונה -רחל ושמרית

ויציאה רבה של נערים לקורס  ין שחווה ירידה בשימוש בישובים ושמברך על פעילות נוער עניפהצימ -ציון

 מד"צים מכיוון שזה נותן להם תעסוקה ואין להם זמן לעשות שטויות.   
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 אלימות -פרוטוקול ועדה סטטוטורית 

 

 נוכחים בוועדה: 

 תים מנהלת המחלקה לשירו -הגב' רחל גיל

 מחלקת הילדים והנוער מנהלת -גב' ורוניקה בקשי

 החינוךמנהל מחלקת  -מר סמי עטר

 יועצת תיכון מרחבים -הגב' שמרית יוסף

 עו"ס נוער -מר נתי ויזמן

 מחוז דרום 360נהלת תכנית מ -הגב' אורנית טלגאוקר

 עו"ס נוער -הגב' נעמה מדיוני

 נציג המליאה -מר ציון מלכה

 

ירועים היו א נתנו סקירה על הקיף תופעות האלימות בקרב בני נוער, לדבריהם לאורך השנה לא -נתי ונעמה

 חריגים בכל הקשור לאלימות פיזית בקרב בני נוער.

ת מול כמחלקה לשירותים חברתיים אנו מטפלים בנושאים של אלימות במשפחה, יש עבודה שוטפ -רחל גיל

 המשטרה ועבודה מצד עו"סית לחוק נוער.

פקחת ליהן עין מביקש להבין מה קורה עם בני הנוער בקיץ ולהבין אם יש להם תעסוקה בכדי שתהיה ע -סמי

 ושנצמצם מרווח לאלימות והסתבכות.

תכנית אישית  אנחנו ממשיכים להיפגש עם כל בני הנוער גם בקיץ,  בנוסף להרבה נערים נבנית -נתי ונעמה

 הכוללת שיחות, מעקב, ביקורי בית והשמה מקצועית, כל זאת בכדי לייצר להם מסגרת.

 חופשת הקיץ, משמעותי ביצירת מרחב בטוח עבור ילדיהם לאורך גם להורים וועדי הישובים יש חלק  -ורוניקה

 לא מספיקה רק העבודה שלנו כמערכת.

רואה  360 מברכת על הפעילות ועל בניית התוכניות ומענים לבני הנוער, מדגישה שכנציגת תוכנית -אורנית

 חשיבות רבה בשיתוף פעולה בין המערכות לגבי נערים מאותרים ובכלל. 

 


