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נוכחים:

ישראל פרץ- יו"ר הועדה לסמים מסוכנים, יהודה שנייויס - סגן ראשת המועצה ויו"ר הועדה למיגור 

אלימות, כרמל טל - מנכ"לית המועצה, מיכל ילובסקי-נציגת המליאה, חנה עמר- נציגת ציבור, שלי קרן 

ראשת אגף חינוך, עינב עמר- שוטר קהילתי, אלון, נציג משטרת רחובות, פאני דניאלי- יועצת תיכון איתן, 

ליאורה פז- יועצת הרצוג, בנצי רפפורט- יועץ ישיבת שעלבים, שני שמעוני- מנהלת מדור הנוער, בת שבע 

פיק- מנהלת אגף הרווחה,  עדינה פלצ'ר-מנהלת מחלקת פרט, שרית חוזה מנהלת השירות הפסיכולוגי, 

ליטל ארז – מנהלת יישובית, הרשות לביטחון קהילתי.  

נעדרו: 

חדווה דנינו- סגנית מנהל מחוז מרכז 

אילנה טוויג נציגת ציבור  

להלן עיקרי הנושאים שהועלו בוועדה וסיכומים:

1. פתח את הישיבה, יו"ר הועדה ישראל פרץ שבירך על התכנסות הרחבה של כלל אנשי המקצוע 

לטובת הועדה והדיונים בה כמעט שנה לאחר הישיבה הראשונה שהתקיימה בפורום מלא 

ופרונטלית. כמו כן, ציין שישיבה זו אינה פורמלית ומתקיימת בתוכנת זום לעדכון. ישראל הדגיש 

את מורכבות השנה החולפת ושלמרות משבר הקורונה, הוא שמח לדעת על העשייה במועצה 

בתחומים החשובים. מטרת המפגש היום היא לקבל סקירה על נעשה, ולהבין את ההערכות לשנת 

2021, שאף היא צפויה להיות שנה בעייתית נוכח הבחירות והמשך משבר הקורונה.

2. ליטל - הציגה הפעילות שנעשו בשנה החולפת לפי תקופות השנה והאירועים המרכזיים שהיו בה. 

הוצגה התפיסה המקצועית לפתיחת המחלקה לחינוך חברתי קהילתי – ביטחון קהילתי וחשיבות 

העבודה בשיתוף פעולה צמוד והוליסטי עם מדור הנוער והפעילות החינוכית הקהילתי ביישובים. 

3. להלן הנקודות המרכזיות שהוצגו בתוכנית העבודה: 

הכשרת רכזי/זות הנוער לעבודה ממוקדת סביב העצמה נשית בגיל ההתבגרות, המשך הטמעת 

עבודת מדריכי המוגנות הקריות החינוך, פיילוט-  ”safeup"  -רשת ביטחון קהילתית לנשים 

ביישובים, קבוצות העצמה באמצעות חלופות בגילאי חטיבת הביניים, עבודה ממוקדת עם ועדי 

יישובים בהם יש צורך.  

ל עובדים ומצליחים ולעוסקים בדבר שלמרות הכשוב לאחר הסקירה, מבקש להודות  -ישראל .4

לייצר פעילות. 

תקבע פגישה  – מבקש להדק את שיתופי הפעולה בתחום המניעה עם משטרת רחובות -אלון .5

בהקדם.

6. שלי– שמחה על השותפויות בתכניות יחד עם מנהלי מחלקות נוספות במועצה ומעודדת את כך. 

המועצה רואה בתחום הביטחון קהילתי חשוב ביותר ולכן למרות שלא התקבל החזר מהרשות 

הארצית, המועצה ממשיכה לתמוך בעשייה החשובה ובעבודה של מדריכי המוגנות.  

7. ישראל – סיכם את המפגש בתקווה להתראות בפעם הבאה פנים מול פנים ומודה לכל השותפים 

על נוכחותם בוועדה זו. 

נרשם: ליטל ארז

נרשם: ליטל ארז7 . ישראל – סיכם את המפגש בתקווה להתראות בפעם הבאה פנים מול פנים ומודה לכל השותפים על נוכחותם בוועדה זו.הארצית, המועצה ממשיכה לתמוך בעשייה החשובה ובעבודה של מדריכי המוגנות.המועצה רואה בתחום הביטחון קהילתי חשוב ביותר ולכן למרות שלא התקבל החזר מהרשות6 . שלי– שמחה על השותפויות בתכניות יחד עם מנהלי מחלקות נוספות במועצה ומעודדת את כך.5 . אלון- מבקש להדק את שיתופי הפעולה בתחום המניעה עם משטרת רחובות – תקבע פגישה בהקדם.4 . ישראל- לאחר הסקירה, מבקש להודות שוב לעוסקים בדבר שלמרות הכול עובדים ומצליחים לייצר פעילות.ביישובים, קבוצות העצמה באמצעות חלופות בגילאי חטיבת הביניים, עבודה ממוקדת עם ועדי יישובים בהם יש צורך."- רשת ביטחון קהילתית לנשים ”safeup"" הכשרת רכזי/זות הנוער לעבודה ממוקדת סביב העצמה נשית בגיל ההתבגרות, המשך הטמעת עבודת מדריכי המוגנות הקריות החינוך, פיילוט-"2021, שאף היא צפויה להיות שנה בעייתית נוכח הבחירות והמשך משבר הקורונה. 2 . ליטל - הציגה הפעילות שנעשו בשנה החולפת לפי תקופות השנה והאירועים המרכזיים שהיו בה. הוצגה התפיסה המקצועית לפתיחת המחלקה לחינוך חברתי קהילתי – ביטחון קהילתי וחשיבות העבודה בשיתוף פעולה צמוד והוליסטי עם מדור הנוער והפעילות החינוכית הקהילתי ביישובים. 3 . להלן הנקודות המרכזיות שהוצגו בתוכנית העבודה:את מורכבות השנה החולפת ושלמרות משבר הקורונה, הוא שמח לדעת על העשייה במועצה בתחומים החשובים. מטרת המפגש היום היא לקבל סקירה על נעשה, ולהבין את ההערכות לשנתלטובת הועדה והדיונים בה כמעט שנה לאחר הישיבה הראשונה שהתקיימה בפורום מלא ופרונטלית. כמו כן, ציין שישיבה זו אינה פורמלית ומתקיימת בתוכנת זום לעדכון. ישראל הדגיש"1 . פתח את הישיבה, יו""ר הועדה ישראל פרץ שבירך על התכנסות הרחבה של כלל אנשי המקצוע""ישראל פרץ- יו""ר הועדה לסמים מסוכנים, יהודה שנייויס - סגן ראשת המועצה ויו""ר הועדה למיגור אלימות, כרמל טל - מנכ""לית המועצה, מיכל ילובסקי-נציגת המליאה, חנה עמר- נציגת ציבור, שלי קרן ראשת אגף חינוך, עינב עמר- שוטר קהילתי, אלון, נציג משטרת רחובות, פאני דניאלי- יועצת תיכון איתן, ליאורה פז- יועצת הרצוג, בנצי רפפורט- יועץ ישיבת שעלבים, שני שמעוני- מנהלת מדור הנוער, בת שבע פיק- מנהלת אגף הרווחה, עדינה פלצ'ר-מנהלת מחלקת פרט, שרית חוזה מנהלת השירות הפסיכולוגי, ליטל ארז – מנהלת יישובית, הרשות לביטחון קהילתי. נעדרו : חדווה דנינו- סגנית מנהל מחוז מרכז אילנה טוויג נציגת ציבור להלן עיקרי הנושאים שהועלו בוועדה וסיכומים:"נוכחים:פרוטוקול ישיבת הועדה למיגור אלימות סמים ואלכוהול בזום 23.12.2020




