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לכבוד
נוכחים
פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס'  2בנושא המאבק בסמים ואלכוהול -יום ג' 10.6.14
משתתפים:
ישראל פרץ -יו"ר הועדה  ,חיים אלקובי -חבר מועצה ,דרורה נבון -מנהלת מחלקת הרווחה ,ד"ר יצחק יוחנן – מנהל מח'
החינוך ,עו"ס שרון שרביט -מתאמת ,עו"ד מיכל ילובסקי -נציגת ציבור ,אלי אסולין -נציג ציבור.
נעדרו:
משה כהן -חבר מועצה , ,ליאורה פז -יועצת הרצוג ,אביטל בוקלמן -יועצת הרצוג ,לנה פליטמן הבר -הרשות למלחמה
בסמים ואלכוהול ,

ישיבת ועדה סטטוטורית שנייה בנושא המאבק בסמים ואלכוהול .הישיבה החלה ב17:45 -

להלן עיקרי הנושאים שהועלו בישיבה וסיכומים:
א .חשיבות מתן אישור הגעה לפני הישיבות ע"י החברים.
ב .דיווח על הפעילות עד כה בהתאם לתוכנית שאושרה בישיבה הראשונה.
ג .דיווח על המתוכנן לפעילות בקיץ הקרוב בקרב בני הנוער.
ד .לגבש תוכנית שנתית מפורטת יותר כולל תיאום הרצאות מראש ,על מנת להתארגן כלכלית וארגונית בצורה
טובה ויעילה יותר.
ה .הועלתה הצעה לבדוק אפשרות להוציא מספר תלמידים נבחרים ל"רטורנו" ומתוך כוונה שהם יעבירו פעילות
חוויתית בפני שאר התלמידים בכיתות ,לאחר מכן.
ו .כמו כן ,הועלתה הצעה שגם חברי הועדה יצאו לסיור ב"רטורנו" .הנושאים ייבדקו ע"י המחלקה.
ז .הועלתה הצעה להשתמש בדף הפייסבוק של יחידת הנוער להעברת מסרי מניעה כחלק מהמאבק בסמים
ואלכוהול  -הנושא בבדיקה.

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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ח .הועדה המליצה לצרף כחברים את רחל גרינמן -מתאמת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ורותם
אלקובי מנהל יחידת הנוער במועצה ,עקב שיתופי הפעולה המוצלחים עימם.
ט .הוחלט לנסות לגייס שוב הורים לטובת סיירת הורים -בטיפול .יופץ קול קורא בנושא בדפי מידע ובקרב
הישובים.
י .הישיבה הבאה ,מס'  ,3תתקיים ב יום שני  25.8.14בשעה  .17:30המכותבים מבקשים לאשר את הגעתם.

רשמה :שרון שרביט

לידיעה:
מר יובל אנוך -סגן ראש המועצה
מר אריאל הילדסהיימר -מנכ"ל ראש המועצה
רחל גרינמן -מתאמת של הרשות לבטיחות בדרכים
רותם אלקובי -מנהל יחידת הנוער

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 :

