תאריך 13 :בספטמבר2016 ,
מספרנו229313 :

פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד – ישיבה מס' 3
מיום ראשון ,11/09/2016 ,ח' אלול ב תשע"ו ,בשעה 16:00
בתאריך  11.9.2016התקיימה ישיבת הועדה לקידום זכויות הילד ,בהשתתפות חברי
הועדה ומוזמנים:
רות רזניק

:

נציגת ציבור ,מ"מ יו"ר הועדה מר משה פדלון ,רה"ע

מישל עצמון

:

מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הועדה

שירי רפפורט

:

מנהלת מח' תנועות נוער וקהילה ,אגף החינוך

עדי חמו

:

מנהל יח' בריאות עירונית

שפרה מויאל

:

עו"ס ,מנהלת מח' משפחה ,אגף הרווחה

מתן נורי

:

מנהל מדור חינוך בלתי פורמלי ,אגף החינוך

אורלי וולף

:

מנהלת מרכזי למידה

זיו עומר

:

נציג ועד הורים עירוני ,בי"ס אלון

דניאל גלילי

:

נציג ציבור

עמליה אלבז

:

נציגת ציבור

ספיר כהן

:

תלמידה בתיכון היובל ,כיתה יב' ,מועצת הנוער

גיא ואיתמר

:

תלמידי כיתה ח' בית ספר הנגיד ונציגי מועצת הנוער

נעדרו :
עופרה בל

:

סגנית רה"ע  ,חברת ועדה וחברת מועצה

ליאת תימור

:

חברת ועדה וחברת מועצה

ירון עולמי

:

חבר ועדה וחבר מועצה

תום סטרוגו

:

חבר ועדה וחבר מועצה

יעל חקון

:

ראש תחום בתי הספר היסודים ,אגף החינוך

גב' טובה בן ארי

:

מפקחת ראשית ליישום חוק זכויות הילד ,משרד החינוך

על סדר היום:

-

מרפאת המתבגרים והפצת מידע אודותיו (מרכז המתבגרים לנוער במרכז
העירוני לקידום הבריאות)  -מר עדי חמו
מרכז למידה –הגב' שירי רפפורט ,מנהלת מחלקה לנוער וקהילה

עדכונים :
 התקדמות בנושא אופניים חשמליות. אלימות בתוך בית הספר ובדרך אליו.1

להלן הנושאים שהועלו בישיבה :
 מרפאת המתבגריםעדי חמו :מרפאת המתבגרים קיימת כבר  9שנים ,נותנת שירות למתבגרים בסודיות מוחלטת.
מסתבר כי הילדים לא יודעים שהמרפאה עומדת לרשותם בחינם ובסודיות מוחלטת.
בישיבה האחרונה קבענו המטרה  -חשיפה ונראות ,שיתוף פעולה של יחידת הבריאות
העירונית ,הוועדה לזכויות הילד ולשכת הדוברת ,באמצעות קמפיין ,באנרים ,ביקור צוות
מהמרפאה בכיתות בתיה"ס ,סלוגן קצר וקולע ופרסום באמצעות הפייסבוק.
זיו  :ממליץ על קמפיין "קול הילדים"  -המלצות של ילדים על המרפאה וסיפורים בעילום שם.
עדי חמו  :נפעל לבצע זאת.
רות רזניק ,יו"ר  :במפגש עם ילדים כיתות ה-ו סיפרתי על המרפאה ואלה מוכנים לקחת חלק
פעיל .חשוב מאד שמועצת הנוער תקים קבוצה "נוער שוחר בריאות".
גיא  :ניתן לפרסם בדף הפייסבוק של ביה"ס.
שירי  :הדרך לעשות זאת באמצעות מציאת "בעלי עניין"  -המעורבות החברתית ,קב' המתנסים,
בשת"פ עם דב ירד מאגף התנו"ס ,ממליצה לפנות אליו לשת"פ.

-

מרכז למידה –הגב' שירי רפפורט ,מנהלת מחלקה לנוער וקהילה

שירי רפפורט :
כללי  -מרכזי הלמידה פועלים למעלה מ  15שנה בעיר במענה אזורי מ א עד יב'.
המרכזים מציעים הוראה משלימה המתבססת על לימוד בקב' למידה קטנות ומסגרת פרטנית
במידת הצורך .הדגש הוא על הקניית מיומנויות ואסטרטגיות למידה ,ניהול זמן ,חשיבה חיובית
ועוד ,כפי שמפורט בתוכנית המצורפת.
בנוסף ,המרכז מפעיל תכנית חונכות טכנולוגית בשיתוף עם חב' הייטק במטרה לחשוף את עולם
ההייטק בפני ילדים ובני נוער ולכוון להשכלה אקדמאית וטכנולוגית.
הילדים משתתפים במפגשים בחברות ההייטק עצמן ומקבלים כלים בסיסיים בעולם התוכנות
והטכנולוגיה ,במפגשים אישיים עם מהנדסי תוכנה בחברות הללו.
העירייה מסבסדת את שינוע בהסעות התלמידים לחברות ההייטק.
דניאל גלילי  :האם המורים פועלים בהתנדבות ? שירי  :חלקית ,מסובסד ע"י העירייה.
רות רזניק ,יו"ר  :האם מרכזי הלמידה נותנים שירות גם לילדים עם המוגבלות ? אורלי  :לא.
המרכז פועל להנגשת הלמידה לטובת לילדים שזקוקים.
רות רזניק ,יו"ר  :האם יש פעילות עם המרכז הבינתחומי ? שירי  :עדין אין קישור אולם יש
סטודנטים שעובדים במתנ"ס "יד התשעה".
אנו פונים לוועדה לקחת חלק ולסייע במימון ההסעות למען הרחבת תחום החונכות הטכנולוגית.
מזמינים את חברי הוועדה לביקור באחת מחב' ההייטק.
* לבחון אפשרות לתאם למפגש הבא של הוועדה.
זיו  :עובד בחב' הייטק בפ"ת ואנו מארחים קבוצות ילדים ,אלה נפעמים מהחשיפה לעולם
ההייטק .מבקש להגיד בשם ההורים כי מרכזי הלמידה חשובים ,בעיקר בגלל צפיפות בכיתות
חלק גדול מילדי העיר משתמשים בשיעורים פרטיים ואם ניתן להוזיל מחירים הרי זה מבורך.
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בנוסף חשוב לציין כי ההמשכיות בישיבות חשובה ולכן חשוב כי אותם נציגי בתיה"ס יגיעו
לישיבות.

-

אופניים חשמליים :

רות רזניק ,יו"ר  :בישיבה קודמת דיווח ראש העיריה ויו"ר הועדה ,מר משה פדלון ,כי העיריה
מתכוונת לפעול במספר צעדים .כיום ,כל הצעירים ובתי הספר חייבים לעמוד בהנחיות החוקיות
השונות .אין לקשור אופניים לגדר בית הספר או להכניסם לתוך מתחם ביה"ס.
העברנו מכתב שנשלח להורים ובני הנוער שהופץ ע"י העיריה הכולל את החומר הפרסומי,
המסביר את הסכנות והתקנות.
דניאל  :אולי כדאי לעשות כתבה בעיתון להעלאת המודעות ?
זיו  :צריך לעשות מבצע אכיפה רחב בבתיה"ס ואז להוציא כתבה לעיתונות.
-

אלימות בתוך בית הספר ובדרך אליו  :הדיון יידחה לישיבה הבאה ,בהשתתפות בני הנוער

העתקים:
מר משה פדלון

:

ראש העירייה

גב' מאיה כץ

:

סגנית ומ"מ רה"ע

גב' איה פרישקולניק

:

סגנית רה"ע

משתתפים ומוזמנים שנעדרו מהדיון
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