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 משתתפים: 

לפרן )מנהלת האגף לשרותים  אראש המועצה(, ליאורה  גדי ירקוני )רויטל דג'אווי )נציגת מליאה(,  

נופי  עינב אווקרט )יועצת ומב"סית , כהן )שוטר קהילתי(חן אבי יאנוס )מנהל אגף חינוך(, חברתיים(,  

קרן  הנהגת הורים(,  –ציבור נעמה שקד לוי )נציגת בת שחר נוביקוב )עו"סית קידום נוער(, , הבשור(

 שריקי )רכזת להב"ה(, ערבה אלמקייס )עו"ס להב"ה(, ענת מורד )בטחון קהילתי(. 

 דיון וסיכום: 

ובנוסף זהו זמן היערכות לקראת  דצמבר הוא חודש לציון העלאת המודעות במאבק בסמים ואלכוהול  

   ולכן נדרשת היערכות מיוחדת.  שכוללות לרוב גם מצבי סיכוןמסיבות הסילבסטר 

לצרף נציג/ה מהנהגת  לגבי החוסר בנציגי ציבור הצלחנו  לאחר הארה בפגישה הקודמת  .1

 .  ה שקד לוי מקיבוץ גבולות נעמ -ההורים של נופי הבשור  

נתונים ארציים לגבי צריכת סמים  הוצגו החודש להעלאת המודעות למאבק בסמים ואלכוהול:  .2

והוצג קמפיין   מצ"ב  על פי סקר ארצי של הרשות לבטחון קהילתי.ואלכוהול )נוער ומבוגרים( 

 שיתלה בביה"ס, קידום נוער  ולמרכז הנוער 

 עידכונים:  – שוטר קהילתי  – חן כהן  .3

אפשרות למשטרה לעדכן  נכון לעכשיו החקירות לא הושלמו ולכן אין   –  א. אירוע הסמים

כדי  )ט"מ(  זמניים תיקים במקרים אלה הם תיקים במידה ונפתחים חשוב להבין שבנושא זה.  

 לחרוץ את גורלם. ולא  הזדמנות נוספת לנער/ה המעורבים לתת 

הוצע לזמן לאחת הפגישות הבאות של הועדה קצינת מבחן כדי להבין מה התהליכים   -

 והסמכויות במקרה של עצירת נערים. 

מבקשים לשפר את רמת המעורבות והשיתוף שלהם  חלק מהגורמים הרלוונטים בתחום זה  -

 באירועים חריגים כגון אלה. 

בפעם הקודמת שהיתה תפיסת סמים בנופי הבשור היה שיתוף פעולה רחב של הרווחה,   -

במעורבות של ההורים. רק לאחר שסיימו את   בית ספר ומשטרה כדי לייצר תוכנית לנערים 

 השתתפותם בתוכנית  

יופעלו הניידות של  היערכות בחמישי ובשישי,   ב. היערכות השיטור הקהילתי לסילבסטר:

פועלים גם כתגובה לזיהוי תנועה ערה  ילתי וסיורים של מתנדבי המתמיד. השיטור הקה

 . למקום מסויים

 לקראת סילבסטר )ענת(: היערכות  .4

o  בניהול מדור נוער   –  מרכז נוער והחינוך החברתי בישוביםפעילות אלטרנטיבית ע"י

 ומרכז נוער. 

o  .סיורים ונוכחות סיירת הורים לילות חמישי ושישי 

נהיגה ואלכוהול לשכבות יא / יב בנופי הבשור )אלה שוורצמן(,  . הרצאות על ג

 י"א. - צורי דהאן לי  –ובחודש שעבר   בשבוע שעבר )יאיר קויפמן( - לשכבה י' 

o  באמצעות מרכז נוער, אינסטגרם וכו',   – הסברה לנוער 

o  כדי  הזמנת להצטרפות לקבוצות וואצאפ שכבתיות של  – הרחבת רשת הורית

 ייצר שיח משותף ואחיד. , ללהסכים על גבולות 

o   קב'    – הפצת פלייר להורים עם קישור לסרטון ולאתר הורים  -הסברה להורים

 וואצאפ שכבתיות, ועדות חינוך, פייסבוק מועצה, קב' בצפר להורים כו'.. 

o  דיברור ע"י יפעת 

 

 

 



 

 

 קרן שריקי(: דיווח ע"י )  מעורבות הורים  .5

עושים על מנת לייצר מעורבות הורים ברמת המשפחתית וברמה  קרן הציגה את הפעולות שאנו 

 הקהילתית: כנס רשותי, הרצאות הורים, סדנאות בישובים. 

 הוצג גם האתגר בגיוס השתתפות של הורים ולקיחת אחריות. 

 הצעות להגברת המעורבות והמגוייסות של הורים: 

חוסר אינטימיות, חוסר קשר עין    –, החסרון יותר נגיש ונוח   –הרצאות זום לכלל הורי המועצה  -

 ותקשורת בין המשתתפים ועם המנחה.

 צריך משוגע לדבר שיארגן ויגייס  – לתוך הישוב לתת לישוב סדנה  – ברמה הישובית  -

הישוב אחראי לפרסום וגיוס  ואז  ישוב שירים את הכפפה יקבל תקציב / סדנא   – קול קורא   -

 גנות. כפי שקורה עם צוותי המו משתתפים. 

)הוצג ע"י עינב אווקרט יועצת ביה"ס ואחראית על תחום התנהגויות   תוכנית מניעה בנופי הבשור.6

עינב הציגה את תוכנית ההרצאות והסדנאות למניעת התנהגויות סיכון שנוגעת במגוון   –  סיכון(

 הנושאים בכל השכבות.  

 לכל הרצאה מתלווית גם הדרכה למחנכים על מנת שיעשו עיבוד בכיתות. עינב ציינה כי כל 

 מצ"ב התוכנית 

. לדבר עינב  ם ואלכוהולצויינה תוכנית עמיתים שהתקיימה לפני הקורונה של קב' מנהיגות בתחום סמי

 פניות של הצוות לכך.  יש רצון לחדש אבל אין 

ברווחה, להב"ה בטחון    יים למשלמקצוע ם )צוותילהשתמש במשאבי המועצה  לבית הספר  הוצע  

מומלץ לשלב  חווים צוותי החינוך בבית הספר. והשחיקה ש על מנת להתמודד עם העומס   ( קהילתי

 למען ילדינו, כוחות ולחזק שיתופי פעולה  

 

 נפרדב ישלחלא הספקנו לדון.   – , עפ"י מודל של מ.א יואב למודל מניעה קהילתי הצעה .7

 

 רשמה: ענת 

 

 


