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 יח' בתמוז, תשע"ח

 2018ביולי,  01

 לכבוד

 נוכחים

 24.6.2018' איום  -בנושא המאבק בסמים ואלכוהול 16פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס' 

 . 12:00 והסתיימה בשעה 011:0בשעה  :בה החלההישי :הישיבה מועד כינוס

 משתתפים:

מנהלת  -אביגיל אנגלמן, פטרבורג נציגת ציבור -ילובסקימיכל  עו"ד , חבר מועצה  -חיים אלקובי יו"ר הועדה , -ישראל פרץ
קב"ט,  -אליק מגורימתאמת,  -שרון שרביט מגןעו"ס  מדר"צית מחלקת הרווחה,  -עו"ס חגית פרלמן ,הרווחהמחלקת 

 הרצוגתיכון יועצת  -ליאורה פז, מנהלת יחידת הנוער -מיכל ליס

 :ונעדר

 רחלמנהלת מחלקת חינוך ,  -סיגל דאי ,ואלכוהול בסמים למלחמה הרשות -הבר פליטמן לנה,  ציבור נציג -אסולין אלי
 איתן תיכון יועצת -דניאלי פאני , חבר מועצה -ישראל וינברגר ,חינוך מחלקת -גרינמן

 להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:

 .וציין כי זוהי פגישתנו האחרונה לפני הבחירות נוכחיםפתח בדברים ובירך את ה , ישראל פרץ, יו"ר הועדה .1

תחנת רמלה ומודיעין  בסמים קיים,שימוש הנראה כי  - מועצהבסמים באליק סקר את הידוע לו על השימוש  .2

הציבורי מאפשר לגיטימציה. המשטרה לאחרונה ה עוסקות בזה רבות. השימוש נפוץ בכל הגילאים. השיח

הח"מ דיווחה על פגישה שהתקיימה במחלקת  ויורד. ךהמשתמשים בסמים הולפשטה על האזור, ונראה כי גיל 

  של משטרת מודיעין שאחראית על הישובים נוף איילון ושעלבים.  הרווחה עם קצינת הנוער 

מבחינה פרוצדורלית ואישורים בעייתיים. התקבלה הנחייה ממשרד  -הח"מ הסבירה על קושי בניצול התקציב  .3

ניתן לאשר תשלומים למנחים לפי מחירי הנש"מ כיוון שהמחירים בתהליכי כי לא ים לפני מספר ימהפנים 

 ., ואנחנו פועלים מול המשרד כדי לבדוק איך בכ"ז לממש את התקציבעדכון

כרגע הכל מותנה בהליך מול המשרד  הח"מ הציגה את הפעילויות שהיו עד כה ואת תכנית העבודה החדשה. .4

 שמקווים כי יסתדר. 

. הועלתה מחשבה כי בקדנציה הבאה כדאי להציג בפני חברי המליאה את תפקיד הנוכחים ותודות סיכום של .5

הועדה והנושא בו עוסקת. ניכר כי חל שינוי ביחס לנושא הנדון בועדה וחלחלה ההבנה כי הנושא אינו שייך רק 

 לקבוצות קצה או שוליים והיקפו רחב הרבה יותר לצערנו.       

 שרביט מגןרשמה: עו"ס שרון 
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 לידיעה:

 יו"ר המועצה -מר פטר וייס

 ס' ראש המועצה -מר יובל אנוך

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר

 משתתפים


