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 ח/תשע"אב/י"א

 23.7.2018 – התכנסה באולם רכטר ב –ואלימות   אלכוהול ,הסמים סיכום הועדה למאבק בנגע 

 נוכחים:

 יו"ר –סיון אבנרי 

 חבר –דרור אלוני 

 חברה  –אניק זבליק 

 חברה -גולדשטייןתמר 

 חברה –ליאת מינץ 

 חברה  -גלי בדש

 חברה -כרמית נופך מוזס

 עו"ס נוער וצעירים -ליטל גבריאלי

 רכזת הועדה –אילה ברוטור 

 נעדרים:

 חבר -ישראל ספירו 

 חבר -שי רז 

 

 עו"ס נוער וצעירים –מדווחת ליטל גבריאלי 

השנה היה ריכוז תיקים של חוק הנוער. משפחות שעברו אלינו מרשויות אחרות עם תהליך פתוח  .1
בבית המשפט ופניות מבית המשפט. עבודה עם משפחות שקיים קושי עמם בשיתוף הפעולה 

 וקיימת דאגה ממשית לשלום הילדים. 

 ם והתיכונים. בנוסף, עסקה בטיפולים פרטניים עם בני נוער שהופנו אליה מחטיבות הביני .2

 ציינה שיתוף פעולה מצוין עם בית הספר בכפר שמריהו ועם בית הספר בחוף השרון.  .3

 ית. חכוער לאור קשיים בתפקודה בשנה הנוביקשה לבחון מחדש את העבודה עם ועדת הנ .4

סיוון יו"ר הועדה התייחס לחוסר התפקוד של ועדת הנוער מאמין כי יש צורך בכוח שכיר אשר יפעיל את 
 ס ע"י מועצה אזורית חוף השרון ויהיה תחת אליעד מקצועית. הנוער אשר יגויכל הפעילות סביב 

א יודעים מה נדה שלנו בנוגע לנוער ואז אנחנו ל'אניק ציינה כי הבעיה היא שאנחנו לא יודעים מה האג
 אנחנו רוצים. 

חושבת שלא התפתחה מנהיגות מקומית אשר תוביל  ליטל ציינה כי היא חושבת שהבעיה יותר עמוקה והיא
 את כל המהלך הזה. כי בסופו של דבר מי שצריך ל הוביל את כל הנושא זה אנשים מתוך הקהילה. 
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 נחה מקצועית. חברי הועדה הבינו כי האחריות היא שלהם וליטל מהווה עבורם מ

ירדן רכזת שבט הצופים סיפרה אודות העשייה בצופים במהלך השנה שחלפה. אמרה שהשיא היה במחנה 
 מהילדים ובני הנוער לצופים.  50%הקיץ והציבה לעצמה מטרה לגייס לפחות 

 חבריי הועדה שיבחו את עשייתה של ירדן לאורך כל השנה ואת ענת ובועז ראשי שבט הצופים. 

 

     ליטל גבריאלי רשמה:
 

 יו"ר הועדה -נריעל ידי סיון אב אושר
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