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 :פרוטוקול

 מציגה את הועדה ומבקשת לעשות סבב הכרות בין המשתתפים.  – שרונה

מטרות ותפקיד הועדה, הסבר על תפקיד מנהל יישובי, פירוט הפעילויות  -  ובה הצגת מצגת - גלית 
 שנעשו, פירוט התופעות שעלו, הצגת מחקר בנושא וסיקור המטרות לישיבה הנוכחית. 

הציג את הנתונים : כפר ורדים יישוב סוציו אקונומי ברמה גבוהה. ישנה הסתרה של אירועים. מירון 
עולים שם תכנים שאינם מותאמים. מציע שיהיה איש  –החברתיות  יש מקום לשים לב לרשתות

 שאחראי על הרשתות החברתיות. 

 לאחר מכן נערך סבב בין המשתתפים:

לא מכירה את הנתונים בתפן, מניחה שאין הסתרה. התייחסה למקרה פרטני שבו היה אירוע  – סימה
 חריג ולהערכתה הטיפול בנושא היה מצוין. 



 

 

קבוצות העצמה לבני הנוער לאורך שנת  ויינתנהנשירה הגלויה מבתי הספר נמוכה מאוד.  – שירי
 הלימודים הקרובה. 

ר ורדים. יש לשים את פמכירה את הנושא מרשויות אחרות שהן במצב סוציו אקונומי דומה לכ - ליטל
 הנושא על השולחן ולטפל בו. 

עבודה עם צוות פרט.  –. יש לנו נהלי עבודה כגון בכל השכבות מדברים על התנהגויות סיכוניות - שרון
"פ עם המשטרה. ויחסי מין בגילאים צעירים. יש שתשתייה  –מודאגים מהירידה של גיל ההתנהגויות 

 ברור שיש פער בין המאמצים שלנו לבין תחושות בני הנוער שמרגישים לבד. 

 שינוי.  מסכים עם מירב. צריך לזעזע את המערכת על מנת לייצר – מירון

 עוד לא מכירה נתונים אבל ניתנים מענים מערכתיים.  –מירב 

 יש לנו בעיה להביא את ההורים למענים. – תושיה

 מתבגרים.צריך לעבוד על הקשר בין ההורים ל – מירב

צריך לסכרן בין עבודת מנהלת יחידת הנוער לאנג'ל ולקבל עוד משאבים על מנת לנטר את  –טל  מיי
 כמו כן, שואפת לבצע מיפוי של הפעילות הבלתי פורמאלית של הנוער. פעולות הנוער. 

 לקיים שיחה עם בני הנוער על הקשר לצבא )סביב נושא העברות( מציעה –מירב 

 מרגישה שת"פ מלא עם המשטרה, חושבת שצריך עוד שגרות של ביקורי משטרה בבתי הספר.  – ליאת

 המשטרה זמינה עבורכם בכל רגע.  – מירון

. צריך להדק את שיתופי מנותק לחלוטין מההוריםהנוער שאני פוגש פוגש את הנוער בקצה.  – אנג'ל
אלכוהול,  –שיש בקרב בני הנוער  התופעותדואג לכל הילדים שנמצאים מתחת לרדאר.  הפעולה.

 סמים, מיניות לא מותאמת. 

 צמן. וסרטונים של נערות שחושפות ע יש בכפר ורדים מסיבות קרחנה – מירון

נקודות עות אלכוהול, אירועים קשים בכפר שמעלים תופדיכאון,  –הקורונה גרמה לקשיים  – ענת גנץ
אדומות. היכולת לקרוא את הנורות האדומות הן רשת הביטחון. הנוער צריך שניקח את הדברים 

 שלהם ונעשה פעולות מתאימות. הנוער צריך לראות שהמבוגרים נוכחים בכפר. 

שבת שתפקיד המבוגרים לייצר עניין בקבוצות לרשתות החברתיות. חו סלהיכנמבינה שנצטרך  –חני 
העצמה בנוסף על צוות נוער ותנועות הנוער. כמו כן, יש תוכנית יישובית שמחזקת את הקשרים בין 

 המסגרות לבין התלמידים למבוגרים. מצפה שהמשתתפים יעשו חשיבה לקראת המפגש הבא. 

ספורט יכול להיות משמעותי לנוער. צריך לטפל באפקטיביות בנושא של סיירת הורים  – שרונה
 ובהדרגה לשתף את הקהילה במסרים שאנחנו עוסקים בהם. 

למשל בתים ריקים ולטפל בו דרך חינוך, אכיפה  –הייתי בוחרת נושא אחד להתמקד בו  – תמי
 3רים. מבקשת לקיים מפגש נוסף עוד והסברה. צריך לפצח את התופעה של חוסר השותפות עם ההו

 חודשים. 
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