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 באדר ב' תשע"ד

 2014במרץ        4

 לכבוד

 נוכחים

 4.3.14יום ג'  -רית בנושא המאבק בסמים ואלכוהולטוועדה סטטופרוטוקול 

 משתתפים:

ליאורה  ,מנהלת מחלקת הרווחה -דרורה נבוןחבר מועצה,  -חבר מועצה חיים אלקובי -משה כהן ,הועדה  יו"ר -ישראל פרץ
 -שרון שרביטעו"ס הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול . -לנה פליטמן הבר, יועצת הרצוג -, אביטל בוקלמןיועצת הרצוג -פז

 נציג ציבור. -אלי אסולין נציגת ציבור, -מיכל ילובסקי עו"ד ,מתאמת

 :ונעדר

 מנהל מח' החינוך –יצחק יוחנן ד"ר 

 

 17:45 -. הישיבה החלה ברית ראשונה בנושא המאבק בסמים ואלכוהולטוועדה סטטוישיבת 

 :מיםסיכוו עיקרי הנושאים שהועלו בישיבה להלן

  הכרות חברי הוועדה. .א

 לאיתור צרכים, חוזקות  וקשיים במאבק בסמים ואלכוהול -מיפוי של המועצה וצגה .ב

 -הצעה לקבוצה של סיירת הוריםהועלתה  .ג

 נעשה ניסיון בעבר שלא צלח.

 -הועלתה הצעה לבחור נערים מנהיגים מבית ספר ולהעביר להם סדנאות יחודיות .ד

 ."הרצוג"ישנה תוכנית כזו שנקראת "עתידים", תיבדק אפשרות לצרף נוער מ

 ק.נוער.יש לבדוק אפשרות עם השוטר הקהילתי להביא הרצאות מידע לבית ספר של  .ה

 2014לשנת  תוכנית עבודה וצגהה .ו

 הועלתה הצעה ליצור מאגר של אנשי מקצוע מתוך המועצה שיסכימו להרצות בהתנדבות .ז

 יש חשיבות בהתייחסות למגזר הדתי. .ח

 יש לקיים ישיבה עם היועצת והמנהלת של שדות איילון לתיאום פעילות בבית הספר. .ט

 .שרון תכין תוכנית עבודה מפורטת יותר  .י
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 במהלך השנה נוספות לו"ז לישיבות .יא

 בתיאום מול ישראל פרץ, יו"ר הועדה שרון שרביט של אחריות

 אחת לשלושה חודשיםלו"ז: 

 19:30הישיבה ננעלה בשעה 

 

 רשמה: שרון שרביט

 

 

 לידיעה:

 סגן ראש המועצה -מר יובל אנוך

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר


