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 10.9.2019 – התכנסה באולם רכטר ב –ואלימות   אלכוהול ,הסמים עדה למאבק בנגע וסיכום הו

 

 נוכחים:

 יו"ר -ברוךזוכוביצקי אמירה 

 ראש המועצה  -סרג' קורשיא

 חבר -סיוון אבנרי

 חברה -אניק זבליק

 חברה  -נגה אורון

  יו"ר ועד הורים בית ספר גש"ר -יעל אורון

 קב"ט -דהיגאל ר

 מנהלת מחלקת חינוך -אדוה חלפון

 מנהלת מחלקת הרווחה  -אילה ברטור

 רכזת הועדה )עו"ס נוער( -ל גבריאליליט

 

 עדה זו עלו הנושאים הבאים: ובמסגרת ו

הובהר אופן העבודה המשותפת עם חברי ועדת המניעה. הוסבר שהם השופר שלנו לקהילה  .1

לבנות את התכניות  להבין את צרכי הקהילה ובהתבסס על כך,ודרכם אנחנו יכולים 

ת התכנית ומציאת מנחים וסדנאות הן עבור ההורים והן ייות לבנירחלנו. האיות שווהפעיל

ובהתייעצות  בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך העבור הילדים היא של מחלקת הרווח

לאחר  ושיתוף עם הועדה למניעת אלימות. שיתוף הפעולה בין כל הגורמים הכרחי וחשוב.

זקוקים לחברי והועדה או מי מטעמם בשיווק הפעילויות כי רק בניית לו"ז הפעילויות נהיה 

 הורים מביאים הורים. 

תקשורת הורים ילדים, סמים ומיניות.  -מקדת בהמת עבודה הוצגה ע"י עו"ס נוער תכנית .2

התכנית מתוך הבנה כי יש להתמקד בשניים שלושה נושאים עיקריים לאורך השנה. 

 בשלושה ערוצים עיקריים: מתחלקת לעבודה

פעילויות מניעה בבית הספר היסודי שיבנו בשיתוף פעולה עם מנהלת בית הספר,   •

 מנהלת מחלקת החינוך ומחלקת הרווחה. 
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תי הרצאות שיא והצגה של איבגי הפקות להורים יקבעו בשיתוף פעולה עם מנהלת ש •

 לקת חינוך ומחלקת הרווחה.מרכז וייל, מנהלת מח

הוצג בפני חבריי עבודה תהליכית עם ההורים בקבוצות קטנות יותר בחלוקה לגילאים.   •

בדיקה ע"י חברי ם מארחים שנעשה בכפר לפני שנתיים, תיערך הועדה הרעיון של בתי

  . האם מתכונת זו מתאימה גם למצב הקהילה כיום הועדה

תכניות המניעה צריכות ושל מחלקת הרווחה כי העבודה הקהילתית  הוצגה התפיסה .3

נציגי הקהילה. וחברי הועדה עודכנו ולהבנות בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך, התרבות 

יו"ר ועד הורים ביקשה להיות כי כבר נקבעה פגישה עם כלל הגורמים על מנת לגבש תכניות. 

 חלק מהתכניות שיבנו עבור בית הספר היסודי. 

פגש עם איתי מלר ולראות אם יוכל לסייע לנו בבניית תכניות יהציעה לה -יו"ר הועדה

 ער לקבוע עמו פגישה ולבחון כיצד יוכל לסייע לנו.באחריות עו"ס נו -והעברתם

עדה הבאה יש לזמן נציגות של הצופים אשר מהווים גורם משמעותי בקשר ובנוסף, הוסכם כי לו

 שלנו עם הנוער.  

 ה ומשותפת לכולנוילהמשך עבודה פורי

 

 רשמה: ליטל גבריאלי 

 יו"ר הועדה. ברוךזוכוביצקי אמירה  -אישרה

 

 


