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התקיימה ישיבת הועדה לקידום זכויות הילד, בהשתתפות חברי הועדה   30.03.2017בתאריך 
 ומוזמנים: 

 
 נציגת ציבור, מ"מ יו"ר הועדה מר משה פדלון, רה"ע : רות רזניק
 חבר מועצה וחבר ועדה : ירון עולמי
 ראש אגף החינוך : יעקב נחום

 ראש תחום בתי הספר היסודים, אגף החינוך : יעל חקון )יוסף(
 עירוניתהבריאות המנהל יח'  : חמו עדי

 עו"ס, ראש צוות נוער,  אגף הרווחה : משגב אלון
 חינוך מיוחד : שוש דקל

 יו"ר מועצת התלמידים  : עומר יעיל
 מנהל מדור חינוך בלתי פורמלי, אגף החינוך : מתן נורי

 
 נעדרו :

 סגנית רה"ע , חברת ועדה וחברת מועצה : עופרה בל
 חבר ועדה וחבר מועצה : תום סטרוגו
 מנהלת ועדות עירוניות ומרכזת הועדה : מישל עצמון

 מנהלת מח' תנועות נוער וקהילה,  אגף החינוך : שירי רפפורט
 מנהלת מרכזי למידה : אורלי וולף

 מפקחת ראשית ליישום חוק זכויות הילד, משרד החינוך : גב' טובה בן ארי
 עירונייו"ר ועד הורים  : ניסן משכיל

 נציג ועד הורים עירוני, בי"ס אלון : זיו עומר
 נציגת ציבור : עמליה אלבז

 
 

 אלימות כלפי ילדים והדרכים להתמודד עם התופעה על סדר היום : 
 
 

 החלטות :

 
 . מניעת אלימותבו תעסוק הוועדה לזכויות הילד הינו  2017-2018 יםהנושא המרכזי לשנ .1

 
 רות רזניק לטיפול בתופעה.תוקם תת ועדה בראשות הגב'  .2

גרות בעיר, כולל מוסדות החינוך סמיפוי התוכניות והשירותים הניתנים היום בכל המ .3

 והחינוך הבלתי פורמלי.

נתנו סדנאות, הרצאות וכנסים, בכלל המסגרות העירוניות. כולל יבמסגרת הועדה י .4

 יציאה בקמפיין פרסום בשותפות עם לשכת הדוברות.

 1ישיבה מס'  –פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד 
 16:00, בשעה , תשע"זניסן' ג  , 30/03/2017, ראשוןמיום 



 הוועדה לקידום מעמד הילד 

 
 

 

 שונות :

ן לטובה שיתוף הפעולה בין הוועדה יצוי –הרחבת השירותים עם מרפאת המתבגרים  -

לבין יחידת הבריאות העירונית לחשיפת המרפאה בפני הילדים בעיר. יש לציין שהנושא 

 בתנופה גדולה.

 מצ"ב מאמר על תפקיד בית הספר במניעת אלימות רגשית, פיזית ומינית בילדים. -

 

 

 המשתתפים בחג פסח שמח, חופשה נעימה.מברכת את רות רזניק : 

 

 

 

 
  העתקים:

 ראש העירייה, מר משה פדלון
 סגנית ומ"מ רה"ע, גב' מאיה כץ

 סגנית רה"ע, גב' איה פרישקולניק
 מנכ"ל העירייה, עזרא ןמר יהודה ב

 משתתפים ומוזמנים שנעדרו מהדיוןתפוצת 


