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לכבוד
נוכחים
פרוטוקול ועדה סטטורית מס'  5בנושא המאבק בסמים ואלכוהול -יום ג' 10.3.2015
משתתפים:
ישראל פרץ -יו"ר הועדה  ,חיים אלקובי -חבר מועצה ,דרורה נבון -מנהלת מחלקת הרווחה ,עו"ס שרון שרביט מגן -
מתאמת ,רחל גרינמן -מחלקת חינוך ,רותם אלקובי -מנהל יחידת הנוער ,אלי אסולין -נציג ציבור ,ליאורה פז -יועצת הרצוג,
לנה פליטמן הבר -הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול
נעדרו:
עו"ד מיכל ילובסקי -נציגת ציבור  ,אביטל בוקלמן -יועצת הרצוג ,ד"ר יצחק יוחנן – מנהל מח' החינוך

להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:
יו"ר הועדה ,ישראל פרץ ,פתח בדברים ודיווח על מפגש שהתקיים עם מנהלי בת הספר במטרה ליצור שותפויות בפעילות
של הועדה עם מערכת החינוך .נמסרו נתונים ,דובר על חשיבות שיתוף הפעולה והיה מענה חיובי.
 .1משה כהן כבר לא חבר מועצה והתפטר מתפקידו כחבר הועדה ,על כן מחכים למינוי של חבר מועצה חלופי.
 .2יועצת ביה"ס ,ליאורה פז הציגה אירוע שקרה בבית חשמונאי -במהלך מסיבה של תלמידי כיתה ט' אחד
הנערים השתכר וקיבל הרעלת אלכוהול ,אף אחד לא קרא לעזרה ,עד שהשוטר הקהילתי דני שגב הגיע ופינה
את הילד .בעקבות המאורע מחנכות הכיתה ויועצות ביה"ס דיברו עם התלמידים בכיתות .עו"ס שרון שרביט
מגן דיברה עם האם והציעה את עזרתה .מספר שבועות לפני הילדים השתתפו בהצגה למניעת אלכוהול .תגובת
הילדים בשיחות איתם הייתה מפתיעה "הילד לא יודע לשתות".
 .3הוצע להתנות השכרת מועדונים ציבוריים לבני נוער בנוכחות מלאה של מבוגר .ולאסור שתיית אלכוהול
במקומות ציבוריים .כצעד ראשון נכתוב מייל לכל הועדים "בעקבות האירוע שקרה " ...עם בקשה לעמוד
בהתחייבות.
 .4הוחלט על קיום הצגה "עדים של אלכוהול" להורים ברחבי המועצה ,באשכול הפיס בבית חשמונאי בשיתוף
פעולה עם מחלקת בטיחות בדרכים.
 .5דווח כי במספר ישובים מחוץ למועצה קיים רכז/מדריך שילדים יכולים להתקשר אליו במקרה חירום כשאינם
יכולים לפנות להוריהם.
בית חשמונאי בית עוזיאל גזר גני הדר גני יוחנן חולדה יד רמב"ם יציץ ישרש כפר בילו כפר בן-נון כפר שמואל
משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים

כרמי יוסף מצליח משמר איילון
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 .6התבקשנו להתחבר ליותר אירועים קהילתיים של המועצה ולעשות פרסום .במאי יתקיים יום בריאות מועצתי
והח"מ תדאג לפרסום בנושא המאבק באלכוהול וסמים.
 .7הוצע שהפגישה הבאה תתקיים בפורום מורחב של חברי הועדים הישוביים וועדי ההורים.
 .8הישיבה הבאה תתקיים ביום ג'  , 9.6.2015נא אשרו השתתפותכם.
רשמה :שרון שרביט

לידיעה:
מר יובל אנוך -סגן ראש המועצה
מר אריאל הילדסהיימר -מנכ"ל ראש המועצה

בית חשמונאי בית עוזיאל גזר גני הדר גני יוחנן חולדה יד רמב"ם יציץ ישרש כפר בילו כפר בן-נון כפר שמואל
משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים

כרמי יוסף מצליח משמר איילון

משרדי המחלקה בבית חשמונאי  .99789טל' ,08-9274040 ,08-9274067 :פקס08-9208563 :

