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 דף לבעלי תפקידים ומתנדבים בישובים בתחום הנוער

 2019דצמבר  -לקראת חודש 'בום אלכוהולי'

ואצלנו במועצה "בום אלכוהולי";  -חודש דצמבר הוא החודש הלאומי למאבק בתופעות השימוש באלכוהול וסמים
י הסברה והעלאת המודעות לסכנות שבשימוש בחומרים חודש בו מתקיימים במגוון ישובים במועצה מגוון אירוע

 זאת בנוסף על הקיים לאורך שנת הפעילות.  –.  משני תודעה

התוכן המובא לישובים בחודש זה נבחר על ידי הישובים עצמם תוך תיאום מקסימלי לקהל היעד )נוער, צעירים 
 שא.  אני ממליצה לקיים שיתופי פעולה בין ישובים קרובים בנו -והורים(

אני מזמינה אתכם, לבחור פעילות  מבין הפעילויות המוצאות בהמשך המסמך, עבור שכבות ו' ולפעול על פי 
אתם מוזמנים ליצור עמי קשר  -אינה מופיעה במסמך זה אשר ההנחיות. במידה וישנה פעילות הרלוונטית לנושא

  ונבחן את האפשרות לסייע במימון שלה.

ושרים על ידי המשרדים הממונים( ויפורסמו על ידי )תלוי בתעריפים המא 70%עד  50%הפעילויות כולן יסובסדו ב
  המועצה. 

פרטים נוספים על כך יועברו  -בנוסף לפעילויות היישוביות יתקיימו במהלך החודש גם הסברות לבעלי תפקידים
 המחלקות הרלוונטיות. דרך 

; מטה בטיחות בדרכים ן היישובים למחלקות המועצהכלל פעילויות החודש עתידות להתקיים בשיתוף פעולה בי
מחלקת הנוער, המחלקה לחינוך חברתי קהילתי, אגף החינוך, יחידת נוער וצעירים באגף תכנית להב"ה בבמועצה, 

 במועצה. לביטחון קהילתי ות והרש , המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים באגף קהילה ורווחהקהילה ורווחה

 

כניות פעילויות/ ת מנחה
 אפשריות

 הערות פרטי קשר

 -2סדרת מפגשים ) אלכס סוסנר
( לבני נוער או 3

לאבות ובנים 
בנושאי גיל 

התבגרות; בדגש ה
על סמים 
 ואלכוהול

עו"ס, בעל ניסיון עשיר בעבודה עם בני  050-6409370
 נוער והיכרות רבה עם ישובי המועצה

קופסאות בריחה,  גארי רודני
סדנאות והרצאות 

לנוער בנושאי 
התנהגויות סיכון 

ושימוש באלכוהול 
וסמים אחרים 
בשילוב סיפור 

 חיים אישי

פעילויות נייד שניתן לשלב  לגארי מתחם 052-7555405
 בו את הפעילות.

 -הסמכות החדשה גלית זיגמן
 הרצאה להורים

 052-9556033נייד: 
דוא"ל: 

merav@newauthority.org.il 

ב"יהח  -המרפאה לסמכות ההורית
 . שניידר

 -ד"ר חיים מהל
לשעבר, ראש אגף 

טיפול ושיקום ברשות 
למלחמה בשימוש 

שאים; הרצאה בנו
תופעת התרמילאי 
והסמים, קנאביס 

תמונת  -בישראל

 מעניין ומומלץ 052-4703872



   
 
 
 

  

מצב בהקשרי  בסמים ובאלכוהול
לגליזציה, קנאביס 

רפואי, בעיית 
 השימוש בבני נוער 

פעילויות הסברה  דודו כהן
בנושא חומרים 
ממכרים באופן 

חוויתי )חידונים, 
, o.d.tג'אגלינג, 

 מתחמי פעילות(

 לצת בחלוקה לשכבותפעילות מומ 054-9080019

גולן  -דור האלכוהול
יבלונובסקי ומוטי 

 מלניק

הרצאה להורים 
יב'( -ובני נוער )ט'

בנוגע לתרבות 
השתייה המועברת 
 על ידי שני ברמנים

 054-5302785  -גולן

 054-4665776 -מוטי

 

האופן בו הצבא  דורון נויאהוז
מטפל בסמים 

  אלכוהול ואלימות

054-6541800  

השכרת משקפי 
מח'  -אלכוהול נוער

 נוער/ נטלי

פעילות למידה 
וחוויה לבני נוער, 

השכרת ערכת 
פעילות דרך נטלי 
 פאר או מח' נוער

052-2512527 

04-6520078 

 

שא פעילות בנו חברת אבי בן רפאל
סימולטור,  -נהיגה

רכב מתהפך, 
 הרצאות ועוד

 בשיתוף מטה בטיחות בדרכים 09-7925348

אבי  -חברת פ.ר.ש
 מגיד

פעילות בנושא 
סימולטור,  -נהיגה

רכב מתהפך, 
 הרצאות ועוד

 בשיתוף מטה בטיחות בדרכים 052-5068585

חדרי בריחה בנושא 
 בטיחות בדרכים 

 א.ד.ר. בטיחות בדרכים- 1 
 054696440  הדס-איש קשר

 אבי בן רפאל-2
  0547925348  אלעד-איש קשר

/097925348 
 

מיסודי ועד תיכון לפי רמות שונות 
אפשרי גם כפעילות קהילתית הורים 

 וילדים

סדנאות משחק,  יאיר קויפמן
צפייה מונחית 

בסרט ושיח בנושא 
התנהגויות 

סיכוניות בשילוב 
 סיפור חיים אישי

יש לבדוק שאין  -מגיע גם לבתי הספר 052-6622921
 חפיפה

מפגש עם מדריך  כפר איזון, שחר
מכפר איזון 

 ומטופל לשעבר

055-6623165  

הרצאות להורים;  מורן מוסט
"לגדול מאחורי 

 -השער הצהוב"
שיח בנושא 

סיכונים במרחב 
 הכפרי

054-2326339  

ניתן להתרשם גם באתר "מכון יסודות"  09-7441355מפגש לבני נוער/  מכון יסודות



   
 
 
 

  

הורים/ יחד 
בנושא התנהגויות 

סיכוניות/ 
אלכוהול וסמים 

 בפרט

https://yesodot3.co.il/  

פארק אתגרי  תיקימלכישוע, 
 מלכישוע 

 לשכבות ט' ומעלה 052-2439176

הרצאה להורים/  עו"ד אלה שוורצמן
נהיגה  -נוער בוגר

 תחת השפעה

בשיתוף מטה בטיחות בדרכים, מגיעה  052-8361800
 יש לבדוק שאין חפיפות. -גם לבתי ספר

בני נוער  עו"ד עידית רייכרט
נורמטיביים 

ופלילים.  מפגשים 
 לבני נוער ולהורים 

פרקליטה שיח פתוח ומענה על שאלות.  050-6216884
 בעבר וסנגורית בהווה בפרקליטות

הרצאה להורים  עו"ד רוני מצליח
ובני נוער בוגרים 

בנושא נהיגה 
 ואלכוהול

בשיתוף מטה בטיחות בדרכים, מגיע גם  04-6769213
 לבתי ספר, יש לבדוק שאין חפיפה. 

הרצאה לנוער  עופר שרון
בוגר  והורים )לא 

סיפורי  -יחד(
חילוץ תרמילאים 

סמים  נפגעי
 במזרח

 מרתק, מתאים גם לצעירים 050-4092265

מפגש הורים  עידו רומיאנק
בנושא הסמכות 

 החדשה
  

054-2103331  

רן בראון/ מכון 
 מתבגרים

הרצאות לבני נוער 
בנושאי אלכוהול, 

גראס וסמים 
 אחרים. 

הרצאות להורים 
בנושא תרבות 
הבילוי של בני 

 הנוער
מפגשים משותפים 

 להורים וילדים

ניתן להתרשם גם באתר " מכון  054-2268360
 מתבגרים" 

https://www.rbmotive.com/  

 -שיטור קהילתי
מפגש עם חוקר נוער/ 

 שוטר קהילתי

מפגש עם שוטר 
 -בנוגע לחוק

אפשרי להורים 
 ובני נוער. 

-052תיאום ליישוב עם נטלי  
2512527 

וטר קהילתי במועצה או תיאום ש -עודד
 חוקר נוער על פי תחנה רלוונטית. 

תיאטרון "מהנאה 
 רות גנאל -להנעה"

הצגות בנושאי 
עישון אלכוהול, 
גראס בהתאמה 
 לגילאים שונים

 -הצגות איכותיות עם מסרים ברורים 03-5744012
כלל התכנים מומלצים. מתאים גם 
 לצפייה משותפת של הורים וילדים

 -וןתמיר לא
 אנתרופולוג יישומי

תרבות הבילוי של 
הרצאה  -בני הנוער

 להורים

054-4917160  

 

 

 

https://yesodot3.co.il/
https://www.rbmotive.com/


   
 
 
 

  

 הנחיות להשתתפות:

במועצה/ לביטחון קהילתי יש ליצור קשר עם הספק המבוקש, לציין כי הפעילות נעשית בשיתוף הרשות  .1
 המטה לבטיחות בדרכים, לבחון תאריך אפשרי ולבקש הצעת מחיר. 

 ועד שנקבע יש להעביר אלי על מנת לקבל אישור השתתפות מסודר. את הצעת המחיר+ המ
 כל ישוב יכול להגיש עד שתי בקשות, כאשר מחויבות המועצה לאחת מהן לפחות. -לתשומת לבכם

מעלות הפעילות יעשה  50% - 30%חיוב הישוב ב -הזמנת הרכש והתשלום למנחה תעשה על ידי המועצה .2
 (. באמצעות החו"ז )לאחר אישור כתוב

 .natalip@eyz.org.il -בדוא"ל חוזר לנטלי 31.10.2019חמישי יש להגיש את הבקשה עד ליום  .3
בנוסף ות יפורסמו בפרסום רחב של המועצה, הורים יוכלו להגיע להרצאות בישובים אחרים. הפעילוי .4

שובית תוך ציון השתתפות המועצה )פורמט פרסום באחריות כל ישוב לפרסם את הפעילות ברמה היי
 יישובי יצא לקראת חודש דצמבר(. 

 
 

 ,הערות או שאלות וישנן במידה לפנות אתכם ומזמינה משותפת הצלחה לכולנו מאחלת
 פאר נטלי

 במועצה לביטחון קהילתי הרשות מנהלת

mailto:natalip@eyz.org.il

