תאריך 14 :במרץ2016 ,
מספרנו218628 :

פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד – ישיבה מס' 1
מיום ראשון ,13/01/2016 ,ג' אדר ב תשע"ו ,בשעה 16:00
בתאריך  13.03.2016התקיימה ישיבת הועדה לקידום זכויות הילד ,בהשתתפות חברי הועדה :
גב' רות רזניק
גב' מישל עצמון
מר עדי חמו
מר זיו עומר
מאי אליאל

:
:
:
:
:

נציגת ציבור ,מ"מ יו"ר הועדה מר משה פדלון ,רה"ע
מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הועדה
מנהל יח' בריאות עירונית
נציג ועד הורים עירוני ,בי"ס אלון
תלמידה בתיכון היובל ,מועצת הנוער

על סדר היום:
א" .קו חירום לילדים"
ב .מרפאת המתבגרים
להלן הנושאים שהועלו בישיבה :
א" .קו חירום לילדים" :
המטרה  :איתור ילדים הנמצאים במצוקה וסיוע באמצעות צוות מתנדבות הפועל  24שעות ביממה
 חלוקת סטיקרים בבתי"ס  -סטיקרים עם לוגו עירייה חדש – באחריות עדי חמו. פרסום בפייסבוק וברשתות החברתיות – להעביר למועצת התלמידים פלייר ופרטים "הורות עכשיו" – באחריות זין להעביר חומרים לרכזת הגב' ענת תמיר .יש להעביר לזיו אתהחומרים למייל ZIV.OMER@ORACLE.COM :
ב .מרפאת המתבגרים :
המטרה  :חשיפה ונראות ,הילדים לא יודעים שהמרפאה עומדת לרשותם בחינם ובסודיות מוחלטת.
חשיפה – שיתוף פעולה של יחידת הבריאות העירונית והוועדה לזכויות הילד באמצעות קמפיין,
באנרים ,ביקור צוות מהמרפאה בכיתות בתיה"ס ,סלוגן קצר וקולע – באחריות עדי זיו בשיתוף לשכת
הדוברות.
מאי  :מציינת לטובה את השירות במרפאה ,מצוין .ממליצה שהפסיכולוגים הם שיגיעו לבתיה"ס
לשוחח עם הילדים ולשווק את השירותים הניתנים במרפאה.
זיו  :מציע להוסיף באתר האינטרנט המלצות של ילדים וסיפורים בעילום שם.
עדי חמו  :יחדש את המלל באתר ,בשיתוף עם הדוברות.
הפצה  :בתי"ס ,הורים ,אתר האינטרנט העירוני ,הפייסבוק העירוני ,סדנאות של מרפאת המתבגרים
בבתיה"ס.
רות רזניק  :ממליצה לבנות דף משוב אנונימי.
ביקור במרפאת המתבגרים לחברי הוועדה – תיאום באחריות עדי חמו.
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ג .אופניים חשמליים :
עולה השאלה כיצד אוכפים את התקנה החדשה שקובעת כי ילדים מגיל  16יכולים לרכוב על
אפנים חשמליים.
יש לבדוק בעירייה כיצד פועלת בנדון.

העתקים:
 :ראש העירייה
מר משה פדלון
 :סגנית ומ"מ רה"ע
גב' מאיה כץ
 :סגנית רה"ע
גב' איה פרישקולניק
 :סמנכ"ל חינוך ומנהל אגף החינוך
מר אבי בנבנישתי
משתתפים ומוזמנים שנעדרו מהדיון
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