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 תשרי תשע"הו' 

 

 41.9.03התכנסה באולם רכטר ב  –סיכום הועדה למאבק בנגע הסמים אלכוהול ואלימות 

 נוכחים:

 יו"ר –סיון אבנרי 

 חבר –דרור אלוני 

 חברה  –אניק זבליק 

 חברה –ליאת מינץ 

 חברה –כרמית נופך מוזס 

 חברה -תמר גולדשטיין 

 חבר -ישראל ספירו 

 חבר -שי רז 

 עו"ס נוער וצעירים –ליטל גבריאלי 

 רכז נוער –איזי שפירא 

 רכזת הועדה –אילה ברטור 

 

 עו"ס נוער וצעירים –מדווחת ליטל גבריאלי 

עובדים בצמידות במטרה לגייס ואיזי שפירא רכז הנוער, עו"ס נוער וצעירים ברשות ליטל גבריאלי  .0

 את בני הנוער לפעילות היוצרת תחושת שייכות לכפר ולקהילה.

 בני נוער. 01נערכה סדנת פעילות בשוקולד לשכבת ח', הגיעו  .2

נערכה פגישה עם הורי ילדי חטיבת הביניים , הועלו נושאים חשובים, היה מיעוט משתתפים,  .4

 ילת השנה במוסדות החינוך.יתכן שלאור ריבוי אספות הורים ומפגשי תח

 חשף לסדנא בנושא מניעת עישון, יאחרי סוכות שכבת ו' ת .3

בנושא התבגרות ומעברים לשכבת ו', הסדנא תיערך משולבת להורים וילדים מתוכננת סדנא  .1

לגבי אורך ותיארך לאורך יום הלימודים ביום ו', נתבקשנו ליידע את ההורים היסודי בבית הספר 

 הסדנא.

אלי נמצאת בעיצומו של סבב הכרות עם יועצות בתי הספר השונים בחטיבת הביניים ליטל גברי .6

 ובתיכון.

 חברי הוועדה העלו מס' נושאים שלדעתם יש לתת עליהם את הדעת:  .7
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  בנושא הסדנאות הקשורות לסכנות שבשתיית אלכוהול יש להגיש לילדים את הנושא כך

 אל מול היתרונות,  החסרונות יהיו ברוריםש

  לגבי גילאי הילדים ישנם הורים שחושבים שהילדים צעירים מידי לעסוק בנושאי מניעה בגיל

להבין את החשיבות ולהכיר במטרה ביה"ס היסודי והחט"ב, יש לעשות פעולה בקרב ההורים 

 מתחילות בגיל צעיר ואינן פוסחות על הילדים בקהילה שלנו,  מדוברותבכך שהתופעות ה

 לכך הצורך להתייחס העלה את ו "סיקרט"תכנת הגבי השימושים הנעשים ביו"ר הועדה נתן רקע ל

 נקודתית בעבודה מול בני הנוער.

  מציאת דרך חינוכית הוליסטית דרכה ניתן להגיע דרור אלוני דיבר על הצורך בראש מועצה

לא לחפש פתרונות של אתמול השונים במקום לתת מענה נקודתי,  למעגל  של הילד בתחומים

 ל מחר, המשימה היא ללמד את הנוער להבדיל בין טוב לרע.לבעיה ש

 ליטל גבריאלי נתבקשה להכין תכנית עבודה שנתית בנושא מניעה הכוללת מטרות ויעדים מדידים .8

  ומכוונת בעיקרה לקהל היעד של חטיבות הביניים.

 

 

 

     רשמה: אילה ברטור.
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