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 :פרוטוקול

פותחת את הועדה. הצגת מצגת עם מחקר אורך ובו שאלות הנשאלות על ידי תלמידים, נתונים : גלית
 מהמשטרה ונתוני מת"ר. 

 לעשות סבב בין המשתתפים ולדווח בנושא המוגנות במסגרות.מבקשת : שרונה

. מטפלים באירועים משמעותיים של סיגריות : סיגריות אלקטרוניות פוגשות את תפןאיתי
 אלקטרוניות בבית הספר. 

הם חברתיים ואלימות שהולכת ומתרחבת, ישנם מופעים חריגים : בקשת עיקר האתגרים מירב
לדוגמא: זריקת אבנים, מכות לאיברים מסכנים. ילדים לא מסוגלים לקבל מענים מותאמים שבית 

חדה ביחס לשנים קודמות. הקצנו תקציב לסייעת חברתית.  הספר מציע להם והתנהגותם בהתדרדרות
של חרם שקט. רואים ביתר שאת אירועים שקשורים לחשיפת יתר לפורנו  'ישנן תופעות בכיתה ה

 ובנות שמרגישות מוטרדות בגלל שימוש בשפה כזו. בכיתה ה' ידוע על שימוש בסיגריות אלקטרוניות. 



 

 

 בכיתה ה'? א: למה דווקענת

לצורך העניין בחט"ב ביניים זה שכבה ח'. בקשת יש הרכב  –זה תמיד שכבות הביניים  יסיונ: מנימירב
תלמידים וילד אלים  26תלמידים, כיתה שניה עם  32יתה אחת עם כמאוד בעייתי של כיתות ה': ב

 בשכבה. 

: יש הרבה אתגרים. אנחנו לא מלווים אף ילד בתחום הסמים למרות שאנחנו מבינים שיש שרון
קל להסתיר את זה, נכנס לכיס. יש אירועי אלימות  –שימוש בסמים. המון סיגריות אלקטרוניות 

אתמול הוזמן חובש לאירוע של אלימות, לפני שבועיים גם הזמנו מד"א. כולנו  –בעיקר בכיתות חנ"מ 
השתלמויות במניעת התמכרויות, בעיקר מתמקדים באלכוהול ופחות בסמים. אלכוהול הוא  עוברות

 הצרה הכי גדולה בשכבות. 

אף אחד לא פונה, לא יוצר קשר. בני הנוער  –יש הרבה רצון למנוע חרם : בבלתי פורמאלי הילה
ל. הבוגרים מסיבת סילבסטר עם הרבה אלכוהו השותים בכל מרחב שהם יכולים. בשכבת י"א היית

מועדון נוער, זולה. ישנה פעילות מינית לא בריאה. הגדולים מעלים  –מחפשים מרחבים ללא מבוגרים 
 צורך לדבר על זה. 

יפעת פורמן ומאיה עושות קבוצה בנושא זה לבנות מכיתה י"ב. הבנות מגיעות על חשבון זמנם  שרון:
 הפנוי. 

 האם כולן משתתפות? חני:

 רק מי שרצתה. שרון:

 חשוב שכולן יהיו שותפות לסדנא כזו. חני:

 הנוער מרגיש שהיועצות לא נותנות מענה עבורן.  הילה:

 אחת הילדות מכיתה ח' סיפרה לילד בכיתה ז' שהיא רוצה לנשק אותו בפה.  שרונה:

 אנחנו לא מוזמנים למרחבים של הנוער הבוגר. הילה:

לי. האם יש משהו שאפשר י לבלתי פורמלפורמבין החשוב שנראה איך אנחנו עושים חיבורים  שרונה:
 להעביר לצוותים על מנת למקצע אותם בנושא?

 –: וגם איך אפשר להנגיש את הנוער לצוותים. המטרה היא שילד יפנה לדמויות שסובבות אותו גלית
 מחנכת, יועצת...

 : מבקשת שהילה תתייחס לנושא ההנגשה.מיי טל

שיש להם כח ויש  בקרב ההורים. הילדים חייבים להבין: יש קושי בעיקר בשכבות הבוגרות גם הילה
הם אחריות לזהות זאת ולבקש עזרה, כך נגביר את אם הם רואים ילדה שיכורה, יש ל –להם אחריו 

 הנוכחות שלנו. 

 : יכול להיות שיש להפעיל סיירת הורים לאורך כל השנה. שרונה

תה לנו את הילה וכעת היא כתובת טובה עבור סיירת הורים. יש מקום יהי : שנה שעברה לאחני
 ש. "שסיירת הורים תעבוד בסופ

יש : מספרת על חברה שהיה לה אח במסיבת טבע, נפל במהלך המסיבה וכיום הוא פגוע מח. שרונה
 להביא לנוער הרצאות שקשורות לנזק של השימוש בסמים. 

לי שיח יחד עם קבוצות הילדים שמאתגרות אותנו. המנחה יכול צריך להיווצר בכל שכבה מעג ענת:
 להיות איש הקשר לסיטואציות מורכבות. המנחים הללו יכולים להיות שגרירים. 



 

 

אנחנו מוצפים בתוכניות. בואו נסתכל מה יש לנו עכשיו ולא נכניס דברים נוספים. אני מרגישה  מירב:
 ת.שאני צריכה זמן להבין קודם מה יש לי במסגר

: נשמח לדעת מה יש בכל מסגרת ואיך ניתן להשתלב בקיים. זה מאוד חשוב מי המנחים ואיזו ענת
 אג'נדה הם מגיעים איתה. 

 גם להכניס יותר חוגים שקשורים למוגנות.  –לי : צריך לתת מקום לבלתי פורמהילה

 : אפשר לבקש שעובד הנוער יסתובב אחר הצהריים ושגם המגרשים יהיו מוארים. שרונה

: אנחנו נפגשים כבר פעם שניה, קבוצה של מבוגרים מודאגים, זו סיטואציה שהולכת ומחמירה. איתי
פות כמה יש כאן שילוב של סמכות הורית שיורדת. ההורים מרשים לעשן גראס. אנחנו לא יודעים למ

אז יש שיחה. זו הדרך  יה )כמו משטרה(והם יודעים שאין סנקצהנוער  אני מדבר עםהדבר רווח. כש
 להתמודד. עד שהתלמידים לא יחליטו שמוציאים את הנושא הזה, הכל ימשיך. 

את התופעות עם הנוער אז הוא לא צודק. כל עוד : אם מישהו חושב שהוא יכול למגר אייל שמואלי
ילדים היו צריכים  15היו שני ילדים שישנו בתחנת אוטובוס, אין שיתוף פעולה הורי. בסילבסטר 

קחו אותם מרוב שהיו שיכורים. אני בקשר צמוד עם המשטרה, כרגע אין פעילות בכפר ורדים, ישי
סוחרים  4פסו בכפר תהמשטרה לא מחפשת את הילדים, אבל הילדים עוזרים להם להגיע לסוחרים. נ

 מות בילוי של הנוער ושיח פורה בצופים. בחודשיים האחרונים, צריך לאפשר מקו

לא מובן מאליו הפתיחות והרצון לעבודה משותפת. חלק נכבד מהיישובים הבינו שיש צורך  ליטל:
לשנות את הפרדיגמה ולשים את רוב המשאבים בעבודה עם ההורים. הכי קשה לגייס אותם אבל כך 

ביסודי. הדגש הוא בעבודה סדנאית ולא  –נוצר השינוי. בנושא של מיניות יש להתחיל מוקדם מאוד 
 צוות והורים.  –במפגש אחד. חייב להיות משולב 

 

 נוערהוצג השאלון שאמור להיות מועבר ל

 

 : אני חושב שהסקר צריך לעבור במועצת הנוער. לא הייתי מכניס את זה לבתי הספר. אייל

ולחשוב עם נציגי מועצת הנוער  : אני מסכים וכדאי שהם יבנו את השאלות. מוכן להצטרף להילהאיתי
 על השאלון. 
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