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 ו' אדר תשפ"ג שני יום

 עבור:
 / רכזי קהילה מנהלי קהילה

 ועדות נוערמנהלי חינוך חברתי/ 
 נוער רכזי 

                                  
 הנדון:  מסיבות פורים

הבא נחגוג את חג הפורים. שימוש בחומרים משני תודעה )אלכוהול וסמים אחרים( לא מאפיין  בשבוע
 רק את מסיבות פורים ובכל זאת, יש לתת את הדעת בנושא מפאת מאפייניו של החג. 

צפויות להתקיים חגיגות פורים ממוסדות )המאורגנות על ידי הישובים(,  ובסביבתה ביישובי המועצה
 מסיבות נוער במרכזי הבילוי ומסיבות בארגון הנוער במקומות שונים. 

וכמו כן, למכתב זה מצורפים קבצי פרסום שונים לשימושכם עם בני  ריכזנו בעבורכם מספר דגשים
  הנוער וההורים. 

 
בנושאים שיש בהם  מסגרת פעילות החינוך החברתילקיים שיח עם בני הנוער בוי רצ .1

הזדמנות לשיח סביב החג: שתיית אלכוהול באופן לא מבוקר ושימוש בסמים; סכנות פיזיות 
ף מצוראחריות אישית וגם אחריות על הסביבה; מגע בהסכמה. ) -ונפשיות בשימוש בנפצים

 (. להפצה להורים בנושא םפרסו

 18שתיית אלכוהול איננה עבירה על החוק אך מכירת אלכוהול או שידול קטין מתחת לגיל  .2
)בכלל זה, מתן שתייה לקטינים שלא בנוכחות ואישור  לשתיית אלכוהול זוהי בהחלט עבירה

בהקשר זה, המלצתנו היא לא לאפשר כניסה למסיבות מבוגרים למי שלא מלאו לו הוריהם(. 
18.  

תשומת לב ושילוב  -שכיחותהן תופעות בקרב בני נוער  ושימוש בסמים שתיית אלכוהול .3
הורים, יכול לסייע בהפחתת   -ישוב-בית ספר –הסובבים את הנוער  כוחות של כל המבוגרים

במידה וידוע על קיומה של מסיבה יש לשתף מבוגרים נוספים בכך, אנו מעודדים  תופעה זו.
, מסרים אחידים כקבוצה, פיקוח על מסיבות בישוב) הורים משותפת סביב הנושאהתארגנות 

חשוב שבני הנוער ידעו  -וכמובן (. להפצה להורים בנושא םפרסוף מצור)וכו'(.  שיתוף במידע
הנוער לא יהיו רכזי זה המקום להדגיש כי . דמות מבוגר לפנות אליהכי במצבי קצה יש להם 

 הול.אלכונוכחות בני נוער ו אחראיים על מסיבות יישוביות בהן יש

. בני הנוער והילדים הקהילתית בנוגע לשתיית האלכוהולשימו לב למסרים העוברים ברמה  .4
בישוב חשופים גם הם לשיח הקהילתי )כולל פרסומים בשטחי הישוב ושיח שבילים(. האם 

 אפשר לפרסם את חגיגות פורים גם ללא דגש על נושא שתיית האלכוהול? 

צריכה לעמוד בקריטריונים אותם דורש  לקהלכל מסיבה במבנה/ שטח ציבורי המיועדת  .5
שימו לב, כי גם במידה ומדובר באירוע פרטי האחריות על המתרחש במבנה הציבור החוק. 

                                              מוטלת על הנהלת הישוב.

 ובטוח בברכת חג פורים שמח
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