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 וועדה ואלכוהול סמים בנגע למאבק ועדה האלימות, תופעת למיגור ועדה פרוטוקול
 הילד מעמד לקידום

 .העירייה בבניין הישיבות בחדר ,13.11.17 בתאריך ,'ב ביום התקיימה הישיבה

 נוכחים:

 בקנדה, הציבור לביטחון המשרד מנכל"ית- קונידיס ארנט אנגלה , העירייה ראש- גרונך אבי

 סקאג'ו ארווין ק11ךפ לבט"פ, המשרד- מצילה אגף ידע ופיתוח מניעה תחום מנהל- חומץ רונאל

 העירייה ראש וייזר-סגנית זברת העירייה, ראש סגן- קורצקי יעקב I השרון רמת נקודת מפקד-

 האלימות, למיגור וועדה ויו''י מועצה חברת אבנר- נורית היל,ד מעמד לקידום הועדה ר " ויו

 הק- פזית והקהילה, הרווחה אגף נדיר-מנהלת טלי מועצה, חבר- עזגד טל והאלכוהול, הסמים

 J החינון באגף יסודי על מחלקת לנון-מנהלת אורית והתמכרויות, אלימות למניעת הרשות ראש

 אגף עירונית נוער מועצת מנהלת נוער, חסון-רכזת איימי התנדבות, תחום אל-מנהלת בת מירי

 אושר-יו"ר דניאל מרכזי, הורים ועד יו"ר- קפלינסקי !איתי ב יצחקו סיוון רפ"ק עו"ד החינו,ך

 עילם תמר נוער, מועצת שילון-חבר עומר נוער, מועצת חבר- פאר עידו יישובית, נוער מועצת

 ההורים, בסיירת שיזף-מתנדבת רחלי מעש"ה, פרוייקט נציג- להב נווה מעש"ה, פרויקט נציגת

 ציבור-נציג גרינקר לוני , ציבור ציגת-נ יצחקוב אורלי הורים, בסיירת מתנדבת- עזר מיכל

 שהועלו: הנושאים

 השרון. ברמת והאכיפה המניעה בתחומי 2017 שנת פעילות סיכום הישיבה: מטרת

 במהלך שהתקיימו נבחרות מניעה תוכניות הצגת : הישיבה את פתחה אבנר נורית הוועדה יו"ר

 הפורמאליות במערכות המניעה תוכניות כל נבנו הנוכחית הלימודים שכת תחילת עם .2017 שנת

-

 עבודה פגישות במסגרת הספר בתי ומנהלי יועצות ע"י שהועלו לצרכים בהתאם פורמאליות והלא

 ספיראלי. באופן ונבנו י"ב-עד הגן לגילאי הותאמו הפעולה ודרכי השונות התוכניות .שקיימתי

 מיטבי נפשי חוסן ליצירת מיומנויות ופיתוח כלים מתן יצירת תינו התוכניות במרבית הדגש עיקר

 סיבוביות. התנהגויות לצמצום הנער/ה ו היל/דה אצל

 : השנה שפותחו תוכניות של רחב מגוון מבין מובילות תוכניות מספר להלן

.1 

.2 

 וכבר לדרך יצאה 2017-2018 לשכת להורים והסדנאות ההרצאות תוכנית הורות- חושבים

 . השנתית לתוכנית והרשמה מאד יפה הענות יש הנוכחית הזמן בנקודת

 העיר רחבי בכל ''השרון ברמת מעורבים "הורים- ייחודי קמפיין
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 כגון- ערולנ ייחודיות תוכניות .3

 ת והתנהגוי שוללי מסרים ומעבירים תאטרון 11 עושים11 הנוער בני זו בתוכנית-// חזון עם תאטרון "

 למלחמה הלאומית והרשות מצילה החינו,ך אגף בשיתוף תינה התוכנית , ם יאחר נוער לבני סיכון

 הלימודים תוכנית במסגרת חברתית מעורבות כתרכנית ומוכרת שנתית התרכנית ואלכוהול במסים

 כן11 נוער וקידום היל"ה תכנית במסגרת בסיכון ער ולנ תכניות לנערות- חם ובית הילה תכנית

 הנוער קבוצות של האימונים תכנית בתוך המשולבת שנתית תכנית-//ת וימללא לא לספורט

 .הספורט דת ובאג

 נוער. וקידום אכיפה, חינו,ך מקצועיים- לצורתי הכשרות .4

 50 מונה הקבוצה הרלוונטיים בתחומים בטוחה מושבה למתנדבי והכשרה העשרה ת יתוכנ .5

 . מתנדבים

 בסיכון נוער איתור ,הספר בית כתלי בתוך סיכון התנהגויות עתימנ ת- ובחטיב מניעה מדריכי .6

 הספר. בית כתלי בתרך פררמאלית לא קשבת ארזן

 .הגנים בתרך ת ואלימ למניעת תרכנית בגן- ב"זה .7

 הס עימם הפעולה דרכי פשיעה, במניעת בעיקר עוסק תפקידה כי מציינת : קונידיס ארנט אנגולה

 מתכנסים חודש מדיי בארץ. הקיימות הפעולה לדרכי דומות בקנדה הפשיעה ות יסוג ם ימתמודד

 דרכי כיצד לבדוק במטרה חינוך ואנשי סים11 עו ,שיטור : כגרן השונים רמים והג עגול שולחן סביב

 בקנדה. שונים באזורים הקיימות הפשיעה לתופעות מותאמות הפעולה

 מעש"ה רתרכנית "הורות חושבים" מרכז ,,,בטרחה מושבה" ההורים סיירת על סקירה הק: פזית

 חוק. ושמירת ערכים , למנהיגות מוביל נוער-

 ברמת ההררים סיירת של המייסדים ביו שהיה כמתנדב שלו האישית החוויה את הציג : לוני

 השרון.

 ערכים למנהיגות לימוב נוער- מעש"ה . בהרחבה ה"מעש תוכנית את הציגו : ונווה תמר ,סיוון

 תביעות מדור גלילות משטרת החינו,ך אגף בשיתוף ותינה בארץ ייחודית תרכניתה , חרק רת יושמ

 חניכי ואלכוהול. במסים למלחמה הלאומית והרשות מצילה , א11 ת מחוז של מותנה- והסדר

 ומשפט, חרק ,מנהיגות בתחומי והכשרות סדנאות קטיהפרו תקופת במהלך יעברו הפרויקט

 ייד על יועברו- אלה כל .הארץ ואהבת האחר קבלת ' החלטות קבלת , ת יוקהילת ת יאיש אחריות .

 מעורבות כתוכנית ומוכרת שנתית תכנית חינה זו תכנית חום"תב והמרצים המנחים טובי

 33 על כרגע עומדים אנו ילדים של הענות ובשל ם ימשתתפ 20 ל- תוכננה התוכנית חברתית.

 . משתתפים

 משמעותית רידה י חלה .2017 בשנת השרון ברמת הפשיעה מצב על משטרתית סקירה : ארוויו

 .פשיעה ועי ר באי

 קרנידיס ארנט לה 'אנג •הגב של לכבודה ת יהאנגל בשפה ימה יהתק הורעדה

 לנרן אורית : כתבה

 : םיתקעה

 וכחיםנ

 ירייהעה ת"לי נכמ ·ויגרמ ר אפ שירלי

 יהיריהע אשר רתזוע- ניש ורד

 הייריעהת לי" נכמר עזו- אבידור יערו
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