
"מחוברים לנוער בחופים"  





כי בקיץ בני הנוער מבלים בים  . 

 כדי לסייע במניעה וטיפול במצבי סיכון 

  לאתר מראש 

  לתת מענה מידי למצוקות 

 להפנות לגורמים המוסמכים להמשך

  .טיפול

 

ערב בו אנחנו לוקחים אחריות  זהו 

 .קולקטיבית על כלל בני הנוער במועצה

?למה אנחנו פה  



 תיאור הפעילות
 בחוף בית ינאי 22:00-3:00שעות. 

 בחוףלמתחם הנכים  21:45בשעה מגיעים 

 עמדת טעינה  , משחקים, פופים, מחצלות)את הזולה מקימים

 (.שתייה חמה, מיחם, כיבוד, לטלפונים

 נהליםבתחילת הערב יעביר מנהל הערב תדריך וריענון 

לובשים חולצות של הפרויקט 

ונסתובב בין , במהלך הערב ניתן מענה למקרים שיפנו אלינו

 :בחוףהזולות 

מתנדבת בפרויקט מחוברים לנוער  . . . אני , שלום": עצמנואת נציג 

  -מטענים , משחקים, יש לנו פה מתחם מגניב עם אוכל, בחופים

 "מוזמנים. בשבילכםפה אנחנו 



   ת ערב/מנהל

 על משמרת הלילה הספציפיתת /אחראי

,  במתחםטכניים צרכים )שיעלה זמינות ומתן מענה בכל נושא , ייתן לכם ליווי

 ('שאלות וכדו, דילמות, החלטות

 ת הערב/באחריות מנהל' טופס סיכום משמרת'בכל סיכום משמרת ייכתב 

 תדריך לפני כל לילה

 ריענון נהלים ועדכונים מלילות קודמים

 להסתובבות ולמתחםחלוקה לזוגות ושלשות 

 

 

 

 

 



(?..ומה לא עושים)אז מה עושים   
מזמינים אותם לבוא אלינו, מדברים איתם, עוברים בין הזולות. 

אפשר  , במידה והוזמנו. ללא הזמנהשל בני הנוער ( לזולות)נכנסים לטריטוריה  לא

 .להתארח בזולות מעט ולהמשיך

אנחנו יוצרים שיח בגובה העיניים 

שופטים אותם לאו( גם לא על הלבוש)מעירים להם הערות  לא 

 מתחייבים לשמור להם   לאאבל  -אנחנו מציעים לבני הנוער להטעין את הטלפונים

 .ציוד

 לתת להם אוכל  , לצלצל להורים)אנחנו מציעים לבני הנוער עזרה במה שצריך

 .תרופות, אמורים לתת להם הנוער כסף לאאבל , ('שתייה וכו



 אלכוהול
 והם  במקרה גם , הנוער אלכוהולשופכים לבני  לאאנחנו

 (לא בסמכותנו)שתויים 

באים  לא , לא מדברים על החוק – לא עוסקים באכיפה

 .מטיפיםובטח לא לומר להם מה מותר ומה אסור 

 ?מה כן

 אם נראה לנו שמישהו עבר   –אנחנו מסתכלים ושמים לב

לבוא לאכול  , מציעים לו להפסיק לשתות, את הגבול

 .אצלנו ולנוח

ה שישימו עין ולא יתנו לו להמשיך לשתות/מבקשים מחבר 

 לבקש מהם לצלצל להורים -–במקרים שהם שפוכים 



ה ששתו כמות  /נער
?מה עושים -גדולה   

 (על הגב ולא על הבטןלא )הצד על להשכיב •

 לשמור על פתחי אוויר על מנת שלא ייחנק בזמן שינה מהקיא של עצמו•

 לא לגרום להקאות נוספותכדי  –מדי לא בכמויות גדולות מים לתת לשתות •

 להימנע ממקלחת קרה או משתיית קפה•

 (ולטביעהלגרום לשוק יכול )הים לא להכניס לתוך •

 !ה לבד/להשאיר את הנעראופן לא בשום •

 101מוקד  –א "ה מאבד הכרה או לא מגיב יש להזעיק מיד את מד/במידה והנער•



אין כניסה של אלכוהול וסמים לתוך המתחם. 

לקבל מנער סיגריות/אסור לעשן סיגריות במתחם ואין לתת. 

אסורה אלימות במתחם . 

אסורה כל התנהגות מינית בתוך המתחם . 

 התנהלות המתחם



 שמירת סודיות

 ( של הנערמצבו הרפואי והפסיכולוגי , תוכן השיחות, זהות) סודיותחובת חלה עלינו 

מתעדים לאומצלמים  לא! 

 

 ?מתי כן

 ת הערב/למנהלרק  –העברת מידע 

 תועבר אינפורמציה ( פירוט בהמשך)דיווח אזרחית חובת במידה וחלה עלינו

 ת ערב/י מנהל"לגורמים המוסמכים ע



 שרשרת דיווח

 מבוגרבקטין על ידי התעללות 

 ירייהכלי החזקת 

אובדנות 

סחר בסמים 

 ת הערב/לדווח למנהל –כל דבר חריג שאנו נתקלים 



 בטחון הצוותים

 האחראים לבטיחות ונהלי החוף הם פיקוח החוף ולא אנחנו

 :אנחנו לא אמורים לתת מענה למצבים כמו

ה אשר יזמין /ת המוביל/ליידע את הרכז, יש להתרחק, במקרה כזה –אלימות

 100מוקד  –המשטרה /את פיקוח החוף כוחות הסיוע

 

 הצוות מתבקש לעזוב את המקום בשקט   -סחר בסמים או בקיום יחסי מין

 ה/ת המוביל/וליידע את הרכז



-מטרת העל   

לייצר נוכחות  , להיות שם עבור בני הנוער

 .בוגרת משמעותית וכתובת לפנות אליה

  ליזום ולקיים דיאלוג וקשר אישי בגובה

 .העיניים עם בני הנוער בחוף

לייצר אווירה מוגנת ובטוחה בחוף. 

לתת אלטרנטיבות העשויות להפחית סכנות. 

הענקת תמיכה ועזרה במקרה של מצוקה 

  תיווך וחיבור לגורמים מוסמכים על פי צורך 



!לנו בהצלחהושיהיה   

 תודה רבה


