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 לכבוד

 נוכחים

 20173.12.' גיום  -בנושא המאבק בסמים ואלכוהול 15פרוטוקול ועדה סטטוטורית מס' 

 . 9:30 והסתיימה בשעה 8:30בשעה  :בה החלההישי :הישיבה מועד כינוס

 משתתפים:

פטרבורג נציגת  -ילובסקימיכל  עו"ד ,חבר מועצה ,  -חיים אלקובי סגן ראש המועצה, -יובל אנוךיו"ר הועדה , -ישראל פרץ
מנהלת מחלקת  -אביגיל אנגלמן, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול -רלנה פליטמן הבנציג ציבור ,  -, אלי אסוליןציבור

יועצת  -ליאורה פז, מנהלת יחידת הנוער -מיכל ליסמתאמת,  -שרון שרביט מגןעו"ס חינוך, מחלקת  -רחל גרינמן, הרווחה
 יועצת תיכון איתן -פאני דניאלי, הרצוגתיכון 

 :ונעדר

  חבר מועצה -ישראל וינברגרמנהלת מחלקת חינוך ,  -סיגל דאי

 להלן עיקרי הנושאים שהועלו בועדה וסיכומים:

 נוכחים.פתח בדברים ובירך את ה , ישראל פרץ, יו"ר הועדה .1

הסיורים שהתקיימו ברטורנו של בית ספר אית"ן ובית ספר הרצוג. היועצות הדגישו את רשמים מ ודגשהו .2

נורות ולהבחין "בהחשיבות ואת נקודת המבט שזה נתן לצוותים לשים לב למקומות בהם הם יכולים לעזור, 

 דרדרות של בני הנוער שנמצאים בטיפולם.תבה ות"אדומה

 בתוך בתי הספר.המשך העיון לפעילות יו"ר הועדה הדגיש את החשיבות להפיק מימי  .3

 תחל לפעול 7/2/2018יום . בשהוקמה עפ"י חוק לנה פליטמן הבר הציגה את המתווה של הרשות החדשה .4

מה חת חוק הרשות למלאמבטלת במתכונתה החדשה והיא למעשה  רשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהולה

כמעין אגף ותחדל להיות  המשרד לביטחון פנים וךתפעל בת. הרשות החדשה , שפעלה עד כהבסמים ואלכוהול

, אליה במתכונת הקיימתהיא אמורה לתכלל את כל הפעילויות והתקציבים אמורים לעבור  רשות עצמאית. 

שהתקציבים לא יפגעו. הועדה בו הודיע לפחות בהתחלה. ראש הרשות החדשה מר דני שחר, שלח מכתב 

. עד היום ברשויות ישתנהשיכול להיות  הרכב התקציברה. תמשיך להתקיים כסד המקומית ריתטוהסטטו

עיר ללא מפרויקט 'רשות המקומית והשאר הגיע מהמהתקציב  25%  ,'עיר ללא אלימותשפעל פרויקט '

 .'אלימות

 .2017הוצגו עיקרי הדברים של סיכום שנת הפעילות ב .5
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 .2018הוצגה תוכנית עבודה ל .6

צריכות לבדוק את החינוכיות יועצות השיסעו לרטורנו.   םועדי הוריארגן בדוק אפשרות לחברי הועדה ביקשו ל .7

 הנושא.

היועצת ליאורה פז מתחילה לבנות קבוצת עמיתים בהרצוג, מתוכנן שיתוף פעולה עם אית"ן. הועדה אישרה כי  .8

 ניתן לתקצב את הקבוצות כחלק מפעילויות בית הספר. 

  , נא אשרו השתתפותכם. בוקרב 8:30בשעה  11.2.2018, 'א הישיבה הבאה תתקיים ביום .9

 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


