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 2019בדצמבר  24

 פרוטוקול

 א. חבל מודיעיןמ. – למיגור נגע האלימות ועדההוישיבת 

 יוסי אלימלך, מנכ"ל המועצה יו"ר הוועדה:

 נוכחים: 

 מנכ"ל המועצהיוסי אלימלך, 
 מנהל מחוז מרכז הרשות לביטחון קהילתיאסף אלון, 

 דנינו, סגנת מנהל מחוז מרכז הרשות לביטחון קהילתי חדווה
 ד"ר רונית לב, מנהלת אגף הרווחה

 מנהלת אגף החינוך ן שני,שרו
 , מנכ"לית תאגיד מעגליםרבקה בליסטרא

 , מנהל האגף המוניציפלידני מימוני
 חלקת בתי ספרמנהלת מ גלי כהן,

 איריס דליות, מנהלת מחלקת קהילהעו"ס 
 מנהלת מחלקת הנוער נירית ברנשטיין, 

 מנהלת מדיה דיגיטליתאורית דניאל, 
 מנהלת היחידה לקידום נועראודיה שרוני, 

 מנהלת חדשנות, רכזי קהילה, תכניות עבודההדס פורת, 
 מנהלת שנת הקהילהמורן צדף, 
 רכזת הדרכהשירה בש, 

 אבישג טיירי שחר, רכזת קהילה בית עריף, צוות מו"ר ברקת
 רבקה לאון זדה, עו"ס קהילתית רכזת צוותי מו"ר וחד הוריות

 צוות מו"ר מזור לילי תגרי,
 רכזת מוגנות ממ"ד מודיעים נחיליםתמר יצחק, 

 רכזת מוגנות חט"ב נחשוןאסנת פנקס, 
 רכזת מוגנות יסודי בן שמןשירן אוקנינה, 

 ניעה(רכזת קהילה )מלאה איל, 
 מנהלת הרשות לביטחון קהילתי דניאל קנדלר,

 

 .שוטר קהילתי - ליאור נוח קב"ט המועצה, - אלון ביטוןמנהל השפ"ח,  -צביקה יערי  :חסרים

 

שיתופי הפעולה יוצגו החלטות להמשך. קבלת העלאת המודעות לנושא האלימות,  ועדה:ומטרת ה

 במועצה. )הרשות לביטחון קהילתי( והתכניות של התכנית למאבק באלימות, סמים ואלכוהול 

 

יהיה עו"ס התמכרויות לנוער ומבוגרים בתהליך גיוס האגף . מציגה את פעילות האגף -רונית לב

 .וכן עו"ס לקהילת הלהט"ב

 מציגה את שיתופי הפעולה בין האגף לבין רב"ק. -דניאל קנדלר

 

 צוותים כיום, שנה הבאה יקומו עוד. 8קיימים : "רמציגה את צוותי מו -רבקה ליאון זדה

תכניות מניעה, טיפול במקרים אישיים במושב, במידה ויש לאירוע השפעה עוסקים בהצוותים 

 פועלים בקהילה. -קהילתית
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 דניאל מציגה את שיתופי הפעולה.  מציגה את פעילות התאגיד בתחום הנוער. -רבקה בליסטרא

 

 צה ושיתופי הפעולה עם הרשות לביטחון קהילתי. את מערך החינוך במועמציגה  –שרון שני 

 

מציגה את תכנית המוגנות בהסעות: הכשרת נאמני הסעות ומיתוגם כ"נבחרת  -ל לאה אי

 הסעות", הכשרה מקבילה לנהגי ההסעות, חיזוק האמון בין הנהגים לתלמידים. 

 

 בבתי הספר השונים. פעילות מערך המוגנות, שירן אנקונינה, תמר יצחק: מציגות את סנת פנקסא

 

, כבר רואים פעילות ותי מו"רעבדו בשיתוף פעולה עם צוחשוב שרכזות הקהילה י -לילי ואבישג 

 בתוך הקהילה.

 

 : 2020לשנת יעדים  –דניאל קנדלר 

 הרחבת מערך רכזות המוגנות לחמישה בתי ספר במועצה. 

 מושבים. 15-פעילות מניעתית בנושא אלימות, סמים ואלכוהול ב 

 צמצום האלימות בהסעות התלמידים. 

  אחר.חברתית לראיית האחריות  –הטמעת תכנית אחל"ה 

 

 החלטות

 

יוסי מבקש לייצר סטטיסטיקות של מקרים חריגים במושבים על מנת לבדוק את יעילות  .1

 צוותי המוגנות.

 למועצה. ומוקד רואהמבקש ללחוץ במשרד לבטחון פנים לאישור מרכז הפעלה יוסי  .2

ספר הוא להיות חלק מצוות החשיבה שמטפל במקרים ההשלב הבא של תמר בבית  -שרון .3

 חריגים ולא רק להציפם.

ת תחום הספורט שקורה בנחשון לזמן הבלתי פורמלי אמציעה למנף  -רבקה בליסטרא .4

 במושבים.

 יגוייסו עוד שתי מדריכות מוגנות לבית ספר יצחק נבון ולתיכון נחשון. .5

 

 

 

 רשמה: לאה איל

 
 

 העתקים:
 המועצהראש  –מר שמעון סוסן 

 משתתפי הוועדה
 צביקה יערי
 ואסף אילוז אלון ביטון

 ליאור נח


