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 ד' באדר ב', תשע"ו

 6142במרץ         41

 לכבוד

 נוכחים

 6202.3.9יום ד'  -בנושא המאבק בסמים ואלכוהול 7פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס' 

 

 . 44:11 והסתיימה בשעה  11::4הישיבה החלה בשעה  :הישיבה מועד כינוס

 משתתפים:

מנהלת מחלקת הרווחה,  -הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, אביגיל אנגלמן -הבר לנה פליטמן יו"ר הועדה , -ישראל פרץ
מנהל יחידת  -מחלקת חינוך, רותם אלקובי -נציגת ציבור , רחל גרינמן -מיכל ילובסקי עו"ד מתאמת, -עו"ס רינת גרינברג 

 יועצת ביה"ס איתן.  -אלירכזת חברתית ביה"ס איתן, פאני דני -, ויויאן עופרייועצת הרצוג -הנוער, ליאורה פז

 :ונעדר

 נציג ציבור, -אלי אסולין מנהל מח' החינוך, –חבר מועצה, ד"ר יצחק יוחנן  -חבר מועצה, ישראל וינברגר -חיים אלקובי
 -מנהלת ביה"ס איתן, שולי אמיתי -יועצת ביה"ס הרצוג, סיגל סטרשנוב -מנהלת ביה"ס הרצוג,  אביטל בוקלמן-אפרת זיו

 יועצת ביה"ס איתן. 

 להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:

אביגיל אנגלמן ואת ממלאת  -, פתח בדברים והציג את מנהלת הרווחה החדשהיו"ר הועדה מר ישראל פרץ .4

 עו"ס רינת גרינברג. לאחר מכן  נערך סבב היכרות בין המשתתפים. -מקום למתאמת

יגה את תכנית הפעילות לשנת והצ 6141סיכמה את הפעילות בשנת  מתאמתממלאת המקום ל גרינברג רינת .6

 )התכניות מצורפות במייל זה לעיונכם(.  6142

החשיבות בגיוס הורים למאבק ונערך דיון  פליטמן הבר מהרשות למלחמה בסמים ואלכוהול הסבירה על לנה .1

, פעילויות הורים בבתי הספר תבדרכים האפשרויות לגיוס ההורים ) הרצאות מועצתיות, פעילויות בזמן אסיפ

 ועוד(.  אשר בהן משתתפים אקטיבית הילדים/ בני הנוער

על מסיבות הבר/בת מצווה בהן עושים הילדים בר אקטיבי  -מעיתונים: האחת הציג שתי מודעות ישראל פרץ .1

להרצאה יתכנות הללא אלכוהול.  ובשנייה, מודעה פרסומית על הרצאה של צופית גרנט. ישראל ביקש לבחון 

  . ₪ 11ועלתה ההצעה לגבות מהמשתתפים של צופית גרנט  הרצאההגבוהה עבור  נערך דיון בנוגע לעלות  דומה.

ישראל פרץ ביקש לכתב במייל את משתתפי הועדה לגבי כל הפעילויות הבאות אשר אמורות להתקיים על מנת  .1

 שיוכלו לבחור אם להשתתף בהן. 
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פעילויות במועצה ולפיכך דובר על דרכי הפצה של פעילויות: דרך גזרי עלה כי ישנה בעיה בהפצת מידע על  .2

 מידע, וועדי ישובים, פייסבוק, פלאיירים, מחנכים בבתי ספר ועוד.

מיכל ילובסקי ציינה כי הביקור מרכז הגמילה 'רטורנו' הינו משמעותי ביותר וכי יש לכוון לחשיפה מרבית עו"ד  .:

את התלמידים  הגמילה הציעו לשלוח למרכזרי ופאני דניאלי מביה"ס איתן עופשל תלמידים למרכז זה.  ויויאן 

אשר נמצאים בתכנית "עמיתים" )הכשרה לקבוצת הנהגה( ואותם תלמידים יעבירו את המסר לשאר 

התלמידים. לנה פליטמן הבר ביקשה לציין כי ישנה חשיבות גדולה להכשרת מורים ולחשיפת הורים לנושא 

 ות לשלוח את המורים ו/או ההורים לסיור ב'רטורנו'.  ולכן יש לבחון אפשר

  סיירות הורים ביישובי המועצה השונים. ביקש לקדם את נושא  ישראל פרץ .4

 ועלתה הבקשה לקיימן בשעות הבוקר. 2.46.6142, 2.9.6142, 2.6142.:נקבעו תאריכים לועדות הבאות:  .9

  , נא אשרו השתתפותכם2 בבוקר 36:33בשעה  7292.3.9הישיבה הבאה תתקיים ביום ג'   32.

 

 רשמה: עו"ס רינת גרינברג

 

 לידיעה:

 סגן ראש המועצה -מר יובל אנוך

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר

 

 


