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 :  נכחו

 
 פדלון, רה"ענציגת ציבור, מ"מ יו"ר הועדה מר משה  : רות רזניק
 ראש אגף החינוך : יעקב נחום

 ראש אגף הרווחה : אהרון סלצברג
 היסודים, אגף החינוך בתי"סראש תחום ס' ראש אגף החינוך  : יעל חקון )יוסף(

 , מ"מ רכזת הוועדה עירוניתהבריאות מח' המנהל  : עדי חמו
 ראש תחום חט"ב ותיכונים, אגף החינוך : חגית אבירם

 עו"ס, ראש צוות נוער,  אגף הרווחה : משגב אלון
 מפקחת ראשית ליישום חוק זכויות הילד, משרד החינוך : אריטובה בן 

 נציג ציבור : דניאל גלילי
 

 נעדרו :
 סגנית רה"ע , חברת ועדה וחברת מועצה : עופרה בל

 חבר מועצה וחבר ועדה : ירון עולמי
 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

 יו"ר ועד הורים עירוני : ניסן משכיל
 נציג ועד הורים עירוני : מר שרון קוטלר

 נציגת ציבור : עמליה אלבז
 סגן יו"ר ועד הורים  : מר ליאור לזר

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

 
 

אלימות כלפי ילדים והדרכים למניעת  - הילדים הדחויים –עירוני כנס :  על סדר היום 

 להתמודד עם התופעה
 

 להלן עיקרי הדברים שעלו בישיבה : 

בפגישה הקודמת הוחלט על קיום הכנס ביום זכויות הילד הבינלאומי, אך זה לא מסתדר עם הלו"ז 

 של טובה בן ארי. 

הנהלת אגף החינוך, כולל סגנים וגננות בכירות, יועצות. פרלמנט הילדים, צוותי  אוכלוסיית היעד:

 חינוך בעיר.

המנהלים בחינוך לנושא האלימות כלפי ילדים ובין ילדים עצמם. בהמשכו  חשיפת דרג מטרת הכנס:

 יועברו תכנים לתלמידים.

 לועדה יש תקציב שיכול לממן את הכנס. -

 3ישיבה מס'  –פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד 
 16:00, בשעה 10/09/2017, ראשוןמיום 
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 מקומות. 280-הכנס יתקיים בהיכל בעיר, שמתאים ל -

 ** הערה מישל : לוועדה תקציב מוגבל, יש לבדוק עלויות, כולל שכירת האולם.

 וקיומו יפורסם במקומונים. 15/12-ל 2/11יתקיים בין תאריך יעד : הכנס 

נשאלות שאלות בנוגע למטרת הכנס ואופן הארגון של הכנס, כולל תכנית וסידורים  -
 לוגיסטיים.

 
לאחר סיעור מוחות סוכם לחשוב על נושא ספציפי מזוקק מתוך תחום האלימות ולהתייחס  -

 אליו ברמה אקדמית.
 

 י תיווצר סקרנות.אם תהיה התייחסות לנושא ספציפ
 

תגייס את שגיא להעביר הרצאה בנוגע לילדים דחויים. לאחר שייקבע תאריך בן ארי טובה  -
 נדבר על הפרטים.

 

 , בהשתתפות נציגי החינוך, עדי חמו וטובה בן ארילקידום הכנס פנימית: יש לזמן ישיבה  לסיום

 

 .שנה טובה וגמר חתימה טובהבברכת 

 

 

 

 

 

 
  העתקים:
 ראש העירייה, פדלוןמר משה 

 סגנית ומ"מ רה"ע, גב' מאיה כץ
 סגנית רה"ע, גב' איה פרישקולניק

 מנכ"ל העירייה, עזרא ןמר יהודה ב


