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 מיגור סמים ואלכוהול ועדתפרוטוקול 

 

 13/5/2019שהתקיימה ביום  מיגור סמים ואלכוהול ועדהפרוטוקול ישיבת 

 

 בהשתתפות:

 תפקיד שם

 יו"ר אביטל תבור

 מועצהחבר  שניר שבתאי

 חברת מועצה אפרת מזרחי

 נציגת ציבור שושנית

 ענת קציר
מנהלת המחלקה 

 לשירותים חברתיים

 חידה לקידום נוערמנהל הי שמוליק

  יאיר

 ניר תדמור
מקים פרוייקט "חוף 

 מבטחים"

 

 

 על סדר היום:

 הצגת פרוייקט חוף מבטחים –ניר  .1

 הערכות לל"ג בעומר -סיירת הורים .2

 סקירה על פעילות קיץ מתוכננת .3

 

 :והמלצותדיון 

 

  – 1סעיף מספר 

שנים  4-אשר נוסד לפני כ קהילתי פרויקט חוף מבטחים הינו דיון

לאנשים המתמודדים עם משברים מכל סוג  ליווי ותמיכה ומציע

בהינתן תמיכה  שהוא במהלך פסטיבלים ומסיבות. אנו מאמינים כי

חוויה שיכלה להיות מטלטלת ואף מסוכנת, יכולה  ,וסביבה בטוחה

 .להימנע

בשיתוף פעולה צמוד עם  צוות המלווים של חוף מבטחים פועל

ל האירוע ומציע תמיכה מקרקעת הרחק ש מד"א ומערך האבטחה

מהסביבה עתירת הגירויים של האירוע. הנוכחות שלנו באירועים 

וחוויות טראומתיות  למנוע אשפוזים, מעצרים שלא לצורך עוזרת
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של אנשים  במאות רבות במסגרת העבודה שלנו תמכנו  נוספות.

 יותר ממאתיים והכשרנו –מקלים ועד קשים  –שחוו משברים 

)המתנדבים עוברים הכשרות . לליווי מקרים אלה יםמתנדב

 ממוקדות(

מקימים מתחם באירוע, מזמינים למתחם אנשים שנמצאים 

 במצוקה רגשית או נפשית על רקע של שימוש בחומרים.

בין  -מריחואנה -סקירה על חומרים הנמצאים בשימוש היום

שעות יש שינוי חושי  8-16בין  lsdשעתיים לארבע, אלכוהול, 

פיסתי עמוק יכולות להתעורר פרנויות מגיע בנוזל או נייר, ת

mdma-  הנושא המרכזי הוא של הטרדות מיניות,  -שעות 4-8בין

 מגיע באבקה. נשים מרגישות לא בטוחות. 

בבנימינה למסיבות של הנוער  "חוף מבטחים"איך אנחנו מקימים 

שבהם בעיקר משתמשים באלכוהול ושילוב של אלכוהול 

הנוער מארגן מסיבות עם הסעות למיקום מחוץ  ומריחואנה?

לבנימינה . מה המעמד החוקי של זה? יש נוער ששותה אלכוהול 

 בניגוד לחוק. הסיירת הורים לא נותנת מענה מחוץ לישוב.

האם יש אפשרות להכשיר הורים על מנת לתת מענה במתחם של 

 מסיבות. 

במקום. שיפוטית  והלא הדבר המרכזי הוא הנוכחות המרגיעה 

 . להעביר הכשרהלעזור לתווך 

האם אפשר לתת מענה בחוף מבטחים וירטואלי? מתן מענה טלפוני 

 לנוער במצוקה

 תהכשרה לקבוצת ההורים הייעודי

לבדוק חוקית וביטוחית את האפשרות להקים קבוצת הורים 

 מתנדבים.

 ניר יבנה תוכנית הכשרה להורים

 סגרת בית הספר עם אשרלבדוק במ -בנוסף הכשרה לנוער
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 הוועדה ממליצה על הקמת פרויקט חוף מבטחים בנימינה המלצה

 

 

 - 2סעיף מספר 

 

 חשיבה על תוכנית שנתית בנושאים מטעם הרשות דיון

 בשנה( 4)  הוועדה ממליצה על מתן תקציב להרצאות בנושא מטעם הרשות המלצה

 

 

 

 

 

 - 3סעיף מספר 

 

 ית הקיץ לנוערסקירה על תוכנ דיון

 סקירה על הערכות סיירת הורים לל"ג בעומר

 תצא הודעה מטעם המועצה לגבי גיוס הורים לסיירת ל"ג בעומר המלצה

 

 

 

 המלצות לראש המועצה/הנהלת המועצה ריכוז

מתן מענה למסיבות  -הוועדה ממליצה על הקמת פרויקט חוף מבטחים בנימינה .1

 הנוער

 הרצאות בשנה 4 -להרצאות בתחום יתקציב ייעוד הוועדה ממליצה על מתן .2

 


