
 

 תאריך:
 

 
 
 

 סדר יום:
 

 כהן חן   שני פתיחה
  בחינוך בסיכוי לילדים המחלקה מנהלת -ברכה נתי 10:35
 העיר  מועצת חברת -כהן לן  רויטל 10:45
 רמון  אילן בחטיבת התפתחותי גינון פרויקט  -אוחיון ומקסים שמר אוהד, לביא עידו 10:55
 קהילתי  שיטור מעיין רן -מילה פרויקט 10:20

  ישיבה: מס' וועדה סטטוטורית של הרשות למאבק בסמים ואלכוהול  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    17/7/18 נערך ביום:

 שני חן כהן  נרשם ע"י : שני חן כהן  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 חינוך  אגף בסיכוי לילדים המחלקה מנהלת - נפתלי ברכה נתי

 עיר ראש סגנית העיר מועצת חברת -כהן לן רויטל

 נוער קידום  מנהלת -חכמון שירה

 וקהילה  צעירים נוער אגף מנהלת -הלפמן מירב

 אלימות ללא עיר -זימנר שירה

 בסמים למאבק הרשות מניעה רכז -חימנס  פרננדה

 בדרכים לבטיחות המחלקה מנהלת -שיטרית סיגל

 לב בר חטיבת קטנה כיתה מחנכת -הילית

 רמון  אילן חטיבת מנהלת -לביא עידו

  נוער ומאמן, אוורטס מנהל -שמר אוהד

  ושיתופיות אסטרטגי לתכנון המחלקה מנהלת -מור אופירה

 התפתחותי  גינון מדריך -אוחיון מקסים

 התפתחותי  גינון מדריך -מדינה ניצן

 עירוני שיטור מפקד -חרפי אפי

 מילה  פרויקט מוביל המשטרה נציג -מעיין רן

 הוועדה מזכירת בסמים למאבק רשות מנהלת -כהן חן שני

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

  :להגיע יכולו לא אך הוזמנו

 החינוך  אגף סדיר ביקור -שבו אלי

 החינוך  אגף מנהל סגן -לוי יהורם

 י"מת -קרייזר שושי

 הרווחה  ואגף סם אל

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה:



 

 סיכום  10:30
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 הורים מרכז ומנהלת  ואלכוהול בסמים למאבק הרשות מנהלת – כהן חן   שני פתיחה .א
 :עירוני

 התקציב 60% מ  למעלה הינן החינוך במערכת וריכוז קשב והפרעות למידה ללקויות מניעה  תכניות
  של והעצמה מניעה כי הבנה מתוך האחרונות שנים בשש בסמים למאבק העירונית הרשות של
 בגיל ועבריינות בסמים שימוש, סיכון התנהגויות ומצמצמות קריטיות הינן זה בגיל אלו ה'חבר

 סטטוטורי כגוף הרשות וביטול בחינוך הרפורמות  נוכח המניעה תוכניות חשיבות. יותר מאוחר
 נכות כבעלת לרוב מוכרת שאינה זו אוכלוסייה משאבים  צמצומם של בזמן , האחרונה בשנה עולה
  ההכרה יוצא וכפועל בה המושקעים המשאבים ואיתם הכיסאות בין  נופלת וכו לאומי ביטוח עי

 .אלו ילדים של בקשיים
 גלגל מעין הינה השונות במחלקות המקומית הרשות עי  מניעה תוכנית יצרת של חשיבות לכך אי

 או/ו למידה בקלויות המאובחנים אלו ישנם בביתם אשר ומורים הורים ,  ילדים לאותם הצלה
 .וריכוז  קשב הפרעות

 .והתיכונים הביניים בחטיבות הפעילות הצגת
 

 .החינוך באגף בסיכוי לילדים המחלקה מנהלת -נפתלי ברכה נתי .ב
 .שלהם והמורים הוריהם, זו אוכלוסייה לקדם מנת  על" מכילה עיר"  של לכיוון  צועדים אנחנו

 לאותן  כלים גם שתיתן העצמה תוכנת בונים אנחנו סייעות להם ויש משולבים רבים וילידים היות
 גם ובקשר  שלהם למורים ילדים אותם בין ומתווך מכוון, מרגיע גורם להיות איך  שידעו סייעות

 .אלימות ללא עיר תוכנת בשיתוף הסייעות את תמקצע התוכנית. שלהם ההורים עם
 .שלו  רפואי הפרה הצוות כל על מתי עם מלא בשיתוף  הזו העובדה את עושה החינוך אגף

 
 ילד מורה הורה במשולש ולהיכנס לעזור יכול עירוני הורים מרכז גם כאן -כהן חן שני .ג

 קבוצות בספטמבר ונפתחות. לקויות עם ילדים  ישנם שבביתם הורים  לאותם כילים ולתת ולעזור
  היועצות ודרך המורות דרך גם יעבור הנל הורים הקבוצות אודות שהמידע חשוב. בנושא הורים

 .הספר בבתי גם כאלו קבוצות לקיים וניתן
 

 והחוק הרפורמה אודות מסבירה: העיר ראש וסגנית העיר מועצת חברת -כהן לן רויטל .ד
  העזרה חשיבות. א: חשובים נושאים כמה מדגישה בנוסף. מצורף קובץ ראו. החינוך של החדש
  אלה הילד עם רק לא להתנהל איך לדעת צריך  הספר ובית לקויות עם ההורה  גם שלרוב למשפחות
. ב. לקריסה פעם לא מגיעות העומס שנוכח  מסוגלות עם משפחות לרוב זה. משפחתו עם גם

  הילדים את להנכיח מנת  על דבר כל לשיים כיצד מציאות יוצרת שפה היות הסמנטיקה חשיבות
 בחינוך שנמצא ילד אלה, דפרנציאלי  ילד לא. " לחוד איתם מתמודדים שהם הבעיות ואת כילדים

  ."ילד  הוא הילד כי  דיפרנציאלי
 

 התפתחותי גינון פרויקט התנהל איך  בפעול הסבר -אוחיון ומקסים שמר אוהד, לביא עידו . ה
 הקניית רחוק לטווח תכנון, העצמה שכלל שלו והתפקיד אחד כל,  רמון אילן הביניים בחטיבת
 קיום של החשיבות. החינוך במערכת מקבלים ולא חייבים האלו שהילדים כלים. ועוד מטרות
 וליוצרים  בתחומם למובילים שהופכים הנוער בני את להעצים מנת על הספר בית בתוך הפרויקט

 מוסף ערך ובעל יפה ערכי משהו שהרימו כחברה מוצגים הם -כל לעיני נראה שלהם והפרויקט
 דגש. הבאה בשנה גם שימשיך מוצלח פרויקט. מוצלחים כלא שוב אותם מתייגים ולא ספר לבית
 למתג לא שוב מנת על התפתחותי גינון אלה טיפולי גינון  לו לקרוא שלא הפרויקט של השם על

 ! לטיפול שזקוקים  ככאלו הילדים את ולתייג
 

 הנוער לבני  שהיו הפעילויות כלל של מצגת הקרנת. מילה פרויקט הצגת -מעיין רן .ו
, בסיכוי לנוער הערכיים התכנים  של החשיבות.  האחרונות שנים בשלוש עלומים בפנימית

 של החשיבות.  נערים  לאותם  העצמה לתוכנית בשבוע פעמיים שמגיעים שוטר של הרבה ההשקעה
  להבין בסיכוי לנוער ולגרום השני לכיוון למשוך ואף אנטגוניזם למוסס במדים שוטר של הגעה



 

,   בהצלחה מילה תוכנית את לעבור שהצליח נוער על. להם  להרע ולא עליהם להגן מגיע ששוטר
 .עמו להתייעץ ומתקשרים רן עם בקשר ונשארים המשטרה לשירות  ואף ל" לצה התגייס

 
 

 בסיכוי לנוער והכרחית  עשירה חשובה היא, מילה, התוכנית כי הסכימו בחדר הנוכחים  כלל
 . גוונים ס"בבי הבאה בשנה אותה להתחיל ומבקשים

 
 
 

 :ות/תוצאות ההצבעה
 

 אין הצבעות בוועדה זו 
 
 
 

 החלטות:
 

 לפתוח קבוצת מיל"ה בבי"ס גוונים.
 
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה  חתימת יו"ר הועדה 
 

 שני חן כהן 
 
 


