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 אלימות, סמים ואלכוהול ועדתפרוטוקול 

 

 28/7/2019שהתקיימה ביום  אלימות, סמים ואלכוהול ועדהפרוטוקול ישיבת 

 

 בהשתתפות:

 תפקיד שם

 יו"ר אביטל תבור

  ניצן מחנאי גרמן

  עומרי מרקוביץ

  שניר שבתאי

  אפרת מזרחי

  ענת אשד טרומפ

  שרית ברננקה

  יובל בדנר

 

 

 :על סדר היום

 הצגת הוועדה המאוחדת .1

 מצגת מנהל ישובי לביטחון קהילתי.2

 חוף מבטחים עדכון.3

 . הכשרות סיירת הורים4                    

 . הרצאות ישוביות5                    

 

 :והמלצותדיון 

 

  – 1סעיף מספר 

הוועדה הינה איחוד של וועדת מיגור סמים ואלכוהול ומיגור  דיון

 אלימות. 

הוועדה מתווה מדיניות ציבורית , הסברתית וחינוכית למניעה 

 .והתמודדות עם השימוש בסמים והשימוש לרעה באלכוהול

הוועדה מתווה מדיניות ציבורית , הסברתית וחינוכית בנוגע למעשי 

 .אלימות, עבריינות ופשיעה

 

הוועדה תבחן את הנתונים הנוגעים לתחומים אלו אשר יאספו  המלצה
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 .ת המנהל היישובי לביטחון קהילתיבאחריו

הוועדה תבחן את תוכניות העבודה אשר יציג המנהל היישובי 

 לביטחון קהילתי.

הוועדה תגיש לאישור ראש המועצה את התוכניות ותעקוב אחר 

 ביצוע התוכניות המאושרות.

 

 

 

 - 2סעיף מספר 

 

 מצורפת -מצגת מנהל ישובי לביטחון קהילתי דיון
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סקר תושבים למיקוד הפעילות על פי צרכים יועבר לחברי הוועדה טרום פרסומו  המלצה

 לתושבים לשם הערות/ הארות. 

  םבמקביל בקשה למשטרה לקבלת נתונים עדכניים בנושאים הרלוונטיי
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 - 3סעיף מספר 

 

 עדכון –חוף מבטחים  דיון

 בשל עלויות גבוהות בשלב זה לא נתחיל בתוכנית.

תבנה תוכנית הכשרה קהילתית בעלת תכנים זהים ע"י עומרי ותוצג בפני חברי  המלצה

 הוועדה. 

 

 - 4סעיף מספר 

 

 הכשרות סיירת הורים  דיון

 שיתוף מתנדבי האגף לשירותים חברתיים  -ענת

תבנה תוכנית הכשרה מתאימה למתנדבי סיירת הורים במקביל לגיוס מתנדבים  המלצה

 נוספים לפעילות. 

 יתוף פעולה עם מערך מתנדבי האגף לשירותים חברתייםיבדק ש

 

 -5סעיף מספר 

 

 הרצאות ישוביות דיון

לרוב מביאים הרצאות מעניינות ורלוונטיות אך הפורמט לא אטרקטיבי, יש 

 לבחון פורמטים נוספים על מנת להנגיש את המידע להורים

 הרצאות לצוותים חינוכיים

 

  המלצה

 

 

 


