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 3/2021אפתח את ועדה למניעת סמים ואלימות  -צבי רענן
קידום תוכניות מנע לנערות ופיתוח התנדבות  בנושא  שנעשו וייעשו    סקירה על הדבריםנודה לקבלת  

   .בין דוריהבקהילה וחיזוק הקשר 

 

ראש המועצה הפיק    ,מלבד התוכניות הבסיסיות שפועלות ביישוב במסגרת מח' רווחה  -נתי בקר
ואני מברך על כך התפיסה המיידית של ראש המועצה היא נכונה    תוכנית נוספת לנערות נורמטיביות 

ים ע"י תוכנית בצוותא, ראיתי פרסומים על  רערות ולא רק נעאצל נגם  ומתמקדת במניעה ומבורכת  
 מח לקבל נתונים על כמות המשתתפים ישפעילויות שהארגון עושה, אני 

שהשתתפו  נערות    200תה פעילות עם  יח כסלו שהי"בר  וצבר תאוצה זה התחיל בקיץ    -יץיצחק רב
 פעילות המשך עם היענות מאוד מכובדת. תקיימה  ם בלילה הוושלש

המו הדברים  אחד  זה  פעילות  להם  תהיה  ר"ח  שכל  הוא  שק צלח הרעיון  ביותר  ביישובים    , ורים 
אני  ומנוסות  מדריכות נהדרות  באמצעות      מענה  תרבות לגיבוש בין הבנות ויוצרהפעילות תורמת  

גשנו בקשה בתיאום עם שרי רובין שהיא מנהלת  שהשמח מאוד על התוכנית הזאת, אני רוצה לציין  
בעניין לפי    םהרלוונטיימכתב למשרדי הממשלה    ניסחשמואל    .להגדלת התקציב  360התוכנית של  

, מגיע לנו סכום הרבה יותר גדול וכשיגע בעזרת ה' ננצל אותו  םהרלוונטיימספר הנערים בגילאים  
  ונמשיך להשקיע בפעילות.  360עד תום לנושא של תוכנית 

עם משרד הרווחה לנסות להשיג תקציב נוסף לטיפול הספציפי    20.12- גם לי יש פגישה ב  -נתי בקר
נות, משרד הרווחה פחות  הזה של מניעת נשירה אצל נערות בגילאים האלו ואני מקווה שתהיה היע 

 מכיר את הנוער הנורמטיבי ויותר מתעסק במקרי רווחה אבל אני מקווה ושואף להיענות מצידם. 

 אסנת קלימי היא המרכזת.    18-25עוד תוכנית נוספת תוכנית יתד לצעירות בגילאי   

ה יש  אנחנו צריכים לזכור שהעניינים האלו מצריכים התייחסות מותאמת ושטח מתאים ולעת עת 
 . לנו בעיה טכנית המקום שהם בד"כ מתכנסות בו שטח בית הספר

במהלך השנה היה פה תוכנית של קשר בין צעירות לקשישות והדבר הזה היה מאוד משמעותי ואני  
 אוד בעד לחזק את המערך הזה בהקשר ההתנדבותי ותרומה לקהילה.  מ

 

 

 
 


