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 א' בסיוון, תשע"ו

 2016  ביוני        7

 לכבוד

 נוכחים

 7.6.2016ג' יום  -בנושא המאבק בסמים ואלכוהול 8פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס' 

 

 . 10:00 והסתיימה בשעה 9:00בשעה  :בה החלההישי :הישיבה מועד כינוס

 משתתפים:

הרשות למלחמה בסמים  -לנה פליטמן הבר נציג ציבור, -אסוליןחבר מועצה, אלי  -חיים אלקובי יו"ר הועדה , -ישראל פרץ
מחלקת חינוך, רותם  -מתאמת, רחל גרינמן -שרון שרביט מגןהרווחה, עו"ס מנהלת מחלקת  -ואלכוהול, אביגיל אנגלמן

יועצת  -אמיתיאיתן, שולי  תיכוןמנהלת  -סיגל סטרשנוב, , הרצוגתיכון יועצת  -מנהל יחידת הנוער, ליאורה פז -אלקובי
 איתן. תיכון יועצת  -פאני דניאליאיתן, תיכון 

 :ונעדר

  מנהל מח' החינוך, –חבר מועצה, ד"ר יצחק יוחנן  -ישראל וינברגרנציגת ציבור ,  -מיכל ילובסקי עו"ד

 להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:

 יו"ר הועדה ישראל פרץ פתח בדברים וברך את הנוכחים. .1

לתקציב. התקציב עומד על ₪  20,00נוספו  הציגה את עדכון התוכנית השנתית ואת הנעשה עד כה.הח"מ  .2

70,000  .₪ 

תכנית עמיתים שהוא מקיים בבית הספר, הח"מ הציעה לעבוד בשת"פ והועלתה איתן הציג את  צוות תיכון .3

 של בית הספר.הנושא ייבדק בדרג הניהולי  -הצעה לבית ספר הרצוג לקיים את התוכנית גם אצלם

 כרון בין כל המערכות ושתתקיים התייעצות והוספת תכניות לסל. נישראל הסביר שחשוב שיתקיים ס .4

 חברי הועדה מבקשים להיות מיודעים על פעילויות שוטפות במהלך השנה, במידה וירצו להצטרף. .5

 מפיצה.יש לשקול איך להוסיף מסרים של מניעת אלכוהול וסמים בתוך התכנים שהמועצה  .6

מאמץ נוסף להקמת סיירת הורים. חיים אלקובי סבור שבגלל המבנה הטופוגרפי של עשה ישראל פרץ ביקש שי .7

הח"מ הסבירה שכדי שהמאמץ יצליח יש להשקיע באדם נוסף שייועד להקמת  -המועצה כמעט בלתי אפשרי

 הסיירת.

 י פורמאלי.שיבות של הנוכחות ההורית בישובים ועבודה עם החינוך הבלתהודגשה הח .8

 לנה הציעה לקיים סיור בסיירת הורים אחרת של חברי הועדה. .9
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סיגל הדגישה את האופציה לעבודה עם המנהיגות הישובית והועלתה הצעה לקיום שולחן עגול עם חברי הועד  .10

 הנושא ייבדק ע"י ישראל מול הנהלת המועצה. -המועצתיים

 במועדונית של הרווחה.תואר מקרה של ונדליזם בגלל שתייה באחד הישובים  .11

כיום הפעילות יותר רחבה, ויש חשיבה להרחיב את הפעילות של הרשות בתוך המועצה. לנה הדגישה כי הרשות  .12

 למלחמה בסמים ואלכוהול מוכנה להוסיף עוד כסף לתקציב המועצה, על מנת להגדיל את הפעילות במועצה.

לקיים סוג של מפגש במתכונת של "שולחן עגול"  ישראל פרץ סיכם שתעשה בדיקה מול ראש המועצה פטר וייס .13

 ולהזמין אליו נציגי הישובים וגורמים מקצועיים ע"מ לבחון דרכים ורעיונות נוספים להמשך פעילות בנושא.

  , נא אשרו השתתפותכם. בבוקר 09:00בשעה  6.9.2016הישיבה הבאה תתקיים ביום ג'   .11

 

 רשמה: עו"ס שרון שרביט מגן

 

 לידיעה:

 סגן ראש המועצה -יובל אנוךמר 

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר

 משתתפים

 


