עיריית נס-ציונה
Municipality of Ness Ziona

סמדר מוצפי אהרוני
סגנית מ"מ ראש העיר

פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום מעמד הילד
מס'  01/2019מתאריך 2/10/19
נוכחים:
תפקיד

שם

ראש העיר
חברת מועצה ויו"ר הועדה
סגנית מ"מ ראש העיר
מנהלת אגף החינוך
מנהל מחלקת בתי הספר
מנהל מחלקת נוער קהילה וצעירים
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי
מנהלת קריית החינוך "בן יהודה"
אחראית תחום חינוך ברשות לביטחון קהילתי
נציגת מורי בתי הספר היסודיים
יו"ר ועד הגנים
יו"ר ועד הגנים
נציגת ציבור
נציגת ציבור ,נס הורים
עוזרת אישית לסגנית ראש העיר

שמואל בוקסר
מאיה פז שקולניק
סמדר אהרוני
ריבה קליין
מוטי סגל
כפיר פוניי
ורד צברי מזרחי
נטלי זקין שלום
מיכל בר אוריאל
נירה מלח
רעות יצחק
כפיר גולדשטיין
שלומית אריכא
אוסו באיו
רינת אלון

חסרים:
תפקיד

שם

מפקחת על זכויות הילד ,משרד החינוך
נציגי ועד ההורים הישובי

טובה בן ארי
נתי כהן ואפי פרנקל

על סדר יום:
מס"ד
1
2
3
4

תוכן
דברי פתיחה  -יו"ר הועדה מאיה פז שקולניק
תמונת מצב חרמות בארץ ובעיר – ח"מ מאיה פז שקולניק
דיון
המלצות

מהלך הדיון והמלצות:
לאחר שהוצגה מצגת בנושא חרמות ונעשתה סקירת שירותים מוניציפליים רלוונטיים ,נערך
שיח בין המשתתפים והועלו ההמלצות הבאות:
באחריות
המלצה
הצגת נתוני שאלון אקלים של בתי הספר בעיר בוועדה הבאה ריבה קליין
1
ריבה קליין
הצגת מדריכי מוגנות /מתודולוגיה סדורה למקרי חרמות
2
לאנשי חינוך בוועדה הבאה
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3
4
5
6
7
8

ריבה קליין

תגבור ועידוד ההסברה בקרב הורים בנושא חרמות ,באמצעות
מת"ל ,הרשות לביטחון קהילתי ,ועדי הורים
ורד צברי +
הסברה על מוקד  105לתלמידים ,הורים ,תושבים
דוברת
נטלי זקין שלום
הצגת רעיון "הספסל החברתי" והצגתו בוועדה הבאה
אגף החינוך
בחינה עם השפ"ח – טור אישי חודשי לעיתון על האתגרים
החברתיים ומעורבות הורים
סמדר אהרוני+
חיזוק פעילות בקהילה לילדי נס הורים והצגתה בועדה הבאה
אוסו באיו
רינת אלון
פיתוח מטרות מדידות למעקב בנושא כולל פיתוח אפליקציה
שתיתן משוב ישיר למורה על מצב רוחו של הילד בזמן אמת

הועדה תתכנס שוב בעוד כחודשיים ,כדי להעלות פתרונות אפשריים לעידוד השיח וטיפול
בנושא חרמות.
רשמה :רינת אלון -עוזרת אישית לסגנית ראש העיר.
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