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 משתתפים:

 -רלנה פליטמן הב , נציגת ציבורפטרבורג  -ילובסקימיכל  עו"דחבר מועצה ,  -חיים אלקובי יו"ר הועדה , -ישראל פרץ
 -מיכל ליסמתאמת,  -שרון שרביט מגן, עו"ס הרווחהמנהלת מחלקת  -אביגיל אנגלמן, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

 יועצת תיכון איתן -פאני דניאלי, הרצוגתיכון יועצת  -ליאורה פז, מנהלת יחידת הנוער

 :ונעדר

אירוע חינוך )מחלקת  -רחל גרינמן, מח' החינוך תמנהל – יגל דאיסנציג ציבור ,  -אלי אסוליןחבר מועצה,  -ישראל וינברגר
 חירום( 

 להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:

יכולים להגיע בגלל  אינםש םלאחר הצהריים כיוון שיש חברילהעביר את ישיבות הועדה  ביקשיו"ר הועדה  .1

בתום הישיבה סוכם כי בפעם הבאה הישיבה תתקיים  עבודה. עלתה השאלה לגבי זמינותם של הסגל המקצועי.

 אחה"צ כניסיון. 

חשד לסחר בסמים בבית חשמונאי  ואירוע שתייה  היו מספר אירועים חריגים בישובים:מאז הישיבה הקודמת  .2

 הועדה דנה באירועים אלה. במושב ישרש.

הועדה עודכנה כי התקיימה ישיבה עם מנהלת מחלקת חינוך, הרווחה, לנה פליטמן הבר, חוקר נוער ברמלה  .3

והשוטר הקהילתי. הודגש כי המדיניות, תוכנית העבודה והדיון בדבר נושא המאבק בסמים ואלכוהול הינה 

חברי הועדה בנושאים . על כן במידת הצורך יש להיוועץ עם בלבד רית הנ"לטואחריותה של הועדה הסטטוב

 .הוועדה ישיבותבמנהלת מחלקת חינוך  רבה בנוכחות . ויש חשיבותהרלוונטיים

כי ידוע שישנם ישובים בהם קיימת בעיית שתיית אלכוהול אף במועדונים עצמם. ציינה מנהלת יחידת הנוער  .4

 רכזי הנוער פועלים רבות למיגור התופעה.

ם לרטורנו. יועצות בית הספר הדגישו כי קיימת הוראה חד את התלמידי הוציאהועלתה המלצה גורפת ל .5

 משמעית ממשרד החינוך כי אין להוציא תלמידים למרכזי גמילה. בישובים לא מצליחים לקיים התארגנות. 



 מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL 

 רותים חברתייםיהמחלקה לש

 

  משמר איילון מצליח  כרמי יוסף    כפר שמואל  נון -כפר בן כפר בילו  ישרש  יציץ   יד רמב"ם חולדה  גני יוחנן  גני הדר  גזר  בית עוזיאל   בית חשמונאי
 שעלבים רמות מאיר   פתחיה פדיה   עזריה  סתריה נצר סרני   נען נוף איילון   משמר דוד

 08-9208563, פקס: 08-9274040, 08-9274067. טל': 99789משרדי המחלקה בבית חשמונאי 

 

צאו נוער מהישוב נוף איילון לרטורנו ובתחילת ספטמבר תלמידי יב' מישיבת יהח"מ מוסיפה כי בקיץ י

 שעלבים.

 יש להגביר את הפרסום על הפעילות בנושא המאבק בסמים ואלכוהול. הועדה חידדה כי .6

הוצג ע"י אביגיל מנהלת מחלקת הרווחה כי הרווחה עוסקת גם בטיפול במשתמשים באופן שוטף, ע"י הפנייה  .7

 לגורמי טיפול ומרכזי גמילה מתאימים.

ת נכונות, לחץ חברתי וכד'. הוצגה תוכנית "יום של תכלת" שפועלת בגני הילדים ועוסקת בתכנים של בחירו .8

התוכנית אושרה על ידי מפקחות הגנים במועצה ותוצע לגננות לצאת להשתלמות בנושא בשנת הלימודים 

 הבאה.

הנוער, החינוך ויו"ר ועדי  רכזי ,נטייםווהרלמנהלי המחלקות חברי הועדה ביקשו כי תתקיים ישיבה גדולה עם  .9

 באחריות ישראל פרץ לבדוק את הנושא מול הנהלת המועצה. -הישובים, במעמד של הנהלת המועצה

באחריות לנה פליטמן הבר לבדוק  -הועלתה הצעה לבנות סקר בנושא השימוש ושתיית האלכוהול במועצה .10

 עלויות. ישראל פרץ יבדוק היענות מצד ראש המועצה.

ח' ופתיחת שנת הפעילות של תנועות הנוער בהם -לילה לבן לכיתות ז' בתכנית קיוםהקיץ.  הוצגה תוכנית .11

 הול.ותתקיים פעילות בנושא המאבק בסמים ואלכ

  , נא אשרו השתתפותכם. בערב 17:00בשעה  .5.9.2017, 'ג הישיבה הבאה תתקיים ביום .12

 רשמה: עו"ס שרון שרביט מגן

 לידיעה:

 יו"ר המועצה -מר פטר וייס

 ס' ראש המועצה -מר יובל אנוך

 מנכ"ל ראש המועצה -מר אריאל הילדסהיימר

 משתתפים


