זכויות הילד257148/

פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד – ישיבה מס' 1
מיום רביעי ,07.03.2018 ,בשעה 16:00
בתאריך  07.03.2018התכנסה הוועדה לקידום מעמד זכויות הילד ,בהשתתפות :
רות רזניק
יעקב נחום
יעל חקון
מישל עצמון
עדי חמו
שוש דקל
רקפת אמיר
הילה זיו
נעדרו :
עופרה בל
ירון עולמי
תום סטרוגו
אהרון סלצברג
שירי רפפורט
חגית אבירם
מתן נורי
אורלי וולף
משגב אלון
ניסן משכיל
מר שרון קוטלר
עמליה אלבז
מר ליאור לזר
טובה בן ארי
דניאל גלילי

-

מ"מ יו"ר הוועדה
ראש אגף החינוך
ס' ראש אגף החינוך ,מנהלת תחום בתי"ס היסודיים ,אגף החינוך
מנהלת מח' ועדות עירוניות ,רכזת הוועדה
מנהל מח' הבריאות
מנהלת מדור סייעות ,מחלקת חינוך מיוחד
רכזת מרפאת מתבגרים ,מח' הבריאות
תלמידת כיתה יב' ,תיכון חדש ,יו"ר מענ"ה
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

סגנית רה"ע  ,חברת ועדה וחברת מועצה
חבר מועצה וחבר ועדה
חבר ועדה וחבר מועצה
ראש אגף הרווחה
מנהלת מח' תנועות נוער וקהילה ,אגף החינוך
ראש תחום חט"ב ותיכונים ,אגף החינוך
מנהל מדור חינוך בלתי פורמלי ,אגף החינוך
מנהלת מרכזי למידה
עו"ס ,ראש צוות נוער ,אגף הרווחה
יו"ר ועד הורים עירוני
נציג ועד הורים עירוני
נציגת ציבור
סגן יו"ר ועד הורים
מפקחת ראשית ליישום חוק זכויות הילד ,משרד החינוך
נציג ציבור

על סדר היום:
 .1מרפאת המתבגרים הרצליה
 .2הפקת לקחים כנס "הילדים השקופים" שהתקיימה בדצמבר .2017
 .3התוכנית לשנת 2018

להלן עיקרי הדברים שעלו בישיבה :
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 .1מרפאת המתבגרים הרצליה
כללי :
רקפת אמיר ,פסיכותרפיסטית ,מנהלת בהתנדבות את מרפאת המתבגרים ,בליווי צוות
פסיכולוגים ודיאטנית ,בשנה האחרונה :
 המרכז נותן סיוע במגוון תחומים ,ללא הפנייה ,ישירות במרפאה לבני הנוער
בהרצליה .הייחוד של המרפאה – שירות חינמי עד  15מפגשים דיסקרטיים.
 הלקוחות במרפאה הם תלמידי העיר וכאלה שלומדים בעיר הרצליה
 בעיקר פועלים מ "פה לאוזן" ,מזמינים ופונים לבני נוער ,בחט"ב ותיכונים.
 הטיפול אישי ופרטני ,עם זאת ,מטפלים ב – כ  2 -תיקים לשבוע ,בהמלצת יועצות,
לא חייבים להגיע עם הורים אך במקרה של סיכון חייבים ליידע את ההורים.
 מקיימים סדנאות להורים
רות רזניק  :מרפאת המתבגרים בהרצליה היא היחידה הקיימת בארץ.
הילה זיו  :בכנס הוועדה שהתקיים בסוף דצמבר נחשפנו לראשונה למרפאת המתבגרים.
שוש דקל  :מטרה מדהימה וחשוב ביותר הדיסקרטיות ,שילדים יכולים להגיע עצמאית.
החלטות :
-

תקבע פגישה בנושא שיווק המרפאה ,בראשות ראש אגף החינוך ,באחריות עדי
חמו.
דר' יעקב נחום  :נבחן מפגשי קבוצות הורים בבתי הספר ,לגבות "דמי רצינות",
באישור השתתפות בפגישה.

 .2הפקת לקחים כנס "הילדים השקופים" שהתקיימה בדצמבר 2017
רות רזניק :
 כנס "הילדים השקופים" היה הצלחה – חשיפה לפעילות הוועדה.
 נוכחות מרשימה של הנהלת העירייה ,מנהלי אגף החינוך ,כולל סגנים וגננות
בכירות ,יועצות .פרלמנט הילדים ,צוותי חינוך בעיר.
 התכנים היו מרתקים.
יעל חקון :
 הדים חיוביים ,הכנס מעורר השראה וחשיבה.
 המורים מבקשים המשכיות במסגרת הרצאות בבתיה"ס.
מישל עצמון  :יש המשכיות ,רן בר-און יעביר הרצאות המשך בבתיה"ס ,בנושא סכנות
האינטרנט.
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 .3התוכנית לשנת 2018
בשנת  2018נקיים כנס נוסף :
אוכלוסיית היעד  :הנהלת העירייה ,מנהלי אגף החינוך ,כולל סגנים וגננות בכירות,
יועצות .פרלמנט הילדים ,צוותי חינוך בעיר.
רעיונות לכנס :
 תקשורת בין הורים לילדים הרצאות אורח  :סניגור ילדים ; מיכל דליות "סופר נני" ; תאטרון PLAYBACKתאריך משוער :אוקטובר ( 2018לאחר פתיחת שנה"ל)
מיקום  :מרפ"ד הרצליה

בברכת חג חירות שמח.

העתקים:
מר משה פדלון ,ראש העירייה
גב' מאיה כץ ,סגנית ומ"מ רה"ע
גב' איה פרישקולניק ,סגנית רה"ע
גב' עופרה בל ,סגנית רה"ע
מר יהודה בן עזרא ,מנכ"ל העירייה
תפוצת חברי הוועדה  /משתתפי הדיון

