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ואלכוהול סמים אלימות ועדת
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פרוטוקול

 דורון-מנהלת מירב החינוך, מחלקת נביא-מנהלת ן ב המועצה,תמי ראש פינס-סגנית דנה נוכחים:

 שהם-הרשות עומר הנוער, מחלקת ביטון-מנהל אלי הרווחה, רוזנצוויג-מנהלת עידית השפ"ח,

קהילתי לביטחון הלאומית

קהילתי: לביטחון הלאומית הרשות על רקע

וטיפול. יווי במניעה,ל עוסקת קהילתי לביטחון הרשות •

הרשות. של הארצית לתכנית להצטרף נוכל המדינה תקציב שיאושר ברגע •

 זהו חצי, חצי מממנות המקומית והמועצה הרשות ,כאשר 50%-50% במצינג מדובר •

.20%-80% בעבר נהוג שהיה ממה שינוי

בסביון: הבוערות הסוגיות

ולאלכוהול. לסמים נגישות לכך מזומן,בהתאם לכסף נגישות •

 הפכו המסיבות לישוב. מסביב בשטחים וגם בבתים גם - מסוכנים חומרים עם מסיבות •

סמים. וסוחרי מפוקפקים אנשים ולל לאיזור,כ מחוץ קהל מושכות ו אונו בבקעת למותג

בסביון. בילוי במקומות בחשיש שימוש •

סמים. ו באלכוהול מופרז משימוש כתוצאה מינית לאלימות בבתים המפגשים הידרדרות •

 ואינם בבית אצלם שמתרחש למה מודעים לא מההורים חלק - גדולים מאד הבתים •

אחריותם. בדבר החוקיות להשלכות מודעים

 יקרה שזה מעדיפים - בסמים באלכוהול לשימוש לגיטימציה נותנים מההורים חלק •

אחרים. במקומות מאשר בבית אצלם

 על והשפעותיהן התופעות ועם עימה והתמודדות הבוגרת הנוער,לשכבה לתנועת זליגה •

המדריך. דמות המחנך- דמות

כיום: הקיים המענה

ובחטיבה. היסודי הספר בבית -בגן, הפורמלי החינוך במסגרות סדורה תכנית מתקיימת •

המועצה. ביוזמת -גםבבתיהספרוגם להורים ייעודים מפגשים מתקיימים •

ביישוב. המשטרה הסיור באמצעות אכיפה מתקיימת •

עתידית. מסיבה על יודעים ואנו במידה להורים פנייה עות באמצ הרתעה מתקיימת •
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וקהילה. ספר,משפחה ית מקיף:פרט,ב מענה האקלוגית-לתת השיטה פי על לעבוד •

זירה. לכל נפרד מענה ולתת הנוער בני נמצאים שבהן הזירות כל את לנתח •

פתרונות למציאת השכב״ג את ולגייס הצופים בשבט גם התופעה של אכיפה לבצע •

יצירתיים.
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