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 171583סימוכין: 
 לכבוד

 

 הנדון: סיכום מטה אס"א 

 

 נושא: נושאים שוטפים

חבר  -מנכ"ל המועצה, איתן בליין -ראש המועצה, דודי זביב-גיל ליבנה
חבר -חבר מועצה, אבי אלטלף-חבר וועדה, אשר פהאן -וועדה, אייל פרוסט

מנחת אזור מרכז הרשות  -דנינוחבר וועדה, חדווה  -מועצה, רביב בן אשר
מנהל מחוז מרכז עיר ללא  -למלחמה בסמים ואלכוהול, נעמה הרלינג

ראש תחום מדידה והערכה עיר ללא אלימות, מיכל -אלימות, אריאל כדורי
מנהלת אגף חינוך  -מפקחת מנהל חברה ונוער, אופירה ביטון -ורדי

סגנית יהלום,  -מנהלת חטיבת יהלום, שלומית בן עמי -אביבה וגנרוקהילה, 
מנהל ישיבה  -יהודה דומיניץ , הרבמנהלת אבני החושן -תרצה הולנדר

מנהלת  -מנהלת תיכון שוהם, נטע לביא-אולפנה שלהבת, אסתר פוסטר
 -מנהל יחידת הנוער, מירי רמתי -מחלקת שירותים חברתיים, מורן דורון

קצין מבצעים ראש העין מחליף  -רט, פקד יריב ברבינגמנהלת תחום הפ
יו"ר  -חנל'ה שוטר קהילתי שוהם, -יוני סלמון מפקד נקודת משטרת שוהם,

מחליפה עו"ס בנים רווחה, אתי  -הנהגת הורים יישובי, איילת אדיר מלל
 -רכזת סיורי גנים יישובית, אדיר בן טובים -עו"ס נערות, מאיה ביבלה -זלק

מנחה בתחום החינוך עיר ללא  -ת ביחידת הנוער, מיכל כהןרכז מנהיגו
מדריך  -איציק חודרה מדריכת מוגנות תיכון שוהם, -אלימות, הילי אלבז

נציג  -יו"ר הנהגת הורים רבין, עידן דקל -מוגנות שלהבת, עירית דקל
-מועצת תלמידים תיכון שוהם, אור איזנברג -מועצת נוער יישובית, גל שחר

 -מועצת תלמידים יהלום, עומר גרוס-ים יהלום, טל אמויאלמועצת תלמיד
 -נציג מועצת תלמידים תיכון שוהם, נדב -מועצת תלמידים, יהלום מתן לוי

יועצת יהלום,  -מועצת תלמידים, רונית ויזנטל -נציג תלמידי שלהבת, שי לוי
מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות  -יועצת תיכון שוהם. רחלי שליין-מיכל גרטי

 הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול.ו

 

 

 משתתפים:

 :הפגישה תאריך 29.12.14 סוכם ע"י : רחלי שליין

 
 

.2014נערכה ביחידות השונות בחינוך הפורמאלי והמשלים בשנת צגה במצגת פעילות ההסברה והמניעה שוה -בדיון  
 הטבלה המצורפת מציגה את עיקרי הדברים.

תשע"ד. 2014הנוער שנערך בחודש מאי  בנוסף, הוצגו ממצאים עיקריים מסקר  
 
 
 
 
 



 

 

 

לו"ז 

 לסיום

 מס' נושא החלטההנושא ואור ית אחראי

יחידת  

 הנוער רחלי

 * מתן כלים לעבודה עם נוער.

 סיירת גנים, מדריכי נוער.

הכשרות 

 אנשי מקצוע

1 

 דגנית  

 

 נטע

 העלאת מודעות, הנגשת מידע 

 הביטחון.* ככלי מניעה הסברה והעלאת תחושת 

 *העלאת והגברת מודעות לפעילות קפה לאוזן. וגיוס מתנדבים

 2 דיוור ופרסום

מיכל כהן  

רחלי שליין 

בתי ספר 

 יסודיים

תפיסה לגבי אלכוהול כבר  מחקרים מראים כי ילדים מגבשים  

על כן מומלץ להתחיל תוכניות מניעה והסברה , 10-12בגילאי 

 כבר בגילאי היסודי.

תוצאות סקר הנוער מראות שכבר בשכבת ז' מתנסים בשתיית 

מעידים על כך שיודעים איפה ניתן התלמידים אלכוהול לשוכרה וכן 

 לקנות סמים. 

תוצאות סקר 

 -נוער

תוכניות מניעה 

בבתי ספר 

 יסודיים

3 

רחלי  

ואריאל 

 כדורי

אלימות לנסח שאלה נפרדת ולהבחין בן בסקר נוער הבא  מומלץ 

 מילולית ואלימות פיזית. 

תוצאות סקר 

 -נוער

 ניסוח שאלון

4 

רחלי יחד  

 עם:

 תיכון יהלום

 יהלום

 שלהבת

 

גורם משפיע הינם הורים בעקבות הנתונים מתחזקת הדעה כי 

 ומשמעותי. 

 העלאת מודעות והסברה,על כן חשובה 

 הגברת פעילויות משולבות הורים ותלמידים.ו

תוצאות סקר 

 -נוער

מעורבות 

 הורית

5 

 בברכה ,

 רחלי שליין
 מנהלת תוכנית עיר ללא אלימות 

 ומתאמת הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול
 

 העתק:
 משתתפים                                 


