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סיגל ברששת
הדפס ע"י:

מספר דיון:
נוהל ע"י:
תועד ע"י:
הוקלד ע"י:

5573
תומר גלאם
סיגל ברששת
לירז רוקח

נושא הדיון:
השתתפו:

וועדת חינוך מס'  -2בנושא התוכניתהלאומית

יובל זוזט  -ס.מנהל מינהל חינוך ותנו"ס
תומר גלאם  -ראש העיר
מיריי אלטיט  -חברת מועצה  -חברת מועצה
סופי חוטובלי-פנחס  -יו"ר פורום הורים עירוני
נמרוד גלנטה  -מנהל אגף תרבות ,נוער וספורט
סיגל ברששת  -עוזרת אישית של ראש מנהל לחינוך ותנו"ס
יעקב אטיאס  -מנהל המחלקה לנוער
אהרון ששון  -מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
אלעד פורטל  -מנהל אגף פדגוגיה
איילה חדד  -מנהלת המחלקה למניעת נשירה ,קידום נוער וביקור סדיר
גלית מרציאנו  -מנהלת מח' חינוך מיוחד
סהר שליקר
להב סבן -עורך דין לשכה משפטית
אילן זנו  -ס' מנהל אגף למינהלה וטכנולוגיות
יוסי מאנע  -מנהל השירות הפסיכולוגי
ליז כהן  -מנהלת מחלקת גני ילדים
משה אמסלם  -מנהל מחלקת חינוך חרדי
רות מלול  -מנהל יח' לטיפול בפרט
לא השתתפו :אורלי פולאט  -מנהלת תוכניות למניעת אלימות
זיוה מימון  -מזכירת משנה לראש העיר
מכותבים:

סעיף  1משתתפים נוספים-
מולו אגייב -עיר ללא אלימות
מוטי עזריה -יו"ר ועד הורים בי"ס מקיף ה'
דודו לוי -יו"ר ועד הורים בי"ס בית יחזקאל
אופירה אלמליח -יו"ר ועד הורים בי"ס נאות אשקלון
אהוד חסן -ניצי מועצת נוער עירונית
סעיף  2מהלך הדיון:
אהרון ששון:
הצגת המצגת.
התוכנית הלאומית  -מטרתה  -צמצום היקף הסיכון בקרב ילדים ובני נוער בסיכון .לאפשר להתמודד בצורה
הטובה ביותר.
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מחוייבות החברה = מחוייבות ההורים  +קהילה  +רשויות מקומיות  +ממשלה.
איגום משאבים חינוך ,רווחה ,קליטה ,בט"פ ,בריאות.
על מוסדות המדינה מוטלת החובה להעניק להורים תמיכה וסיוע בתחומים בהם אינם יכולים לאפשר לילד
לממש זכויותיו.
 3וועדות בשנה:
להכניס נציג הורים לוועדה יישובית בין מקצועית.
ליז  -ריכוז הגיל הרך
כרמית אוחיון  -נוער  +רווחה
כל תכנית יש צוות מלווה :חינוך ,רווחה ,בריאות ,בטחון פנים.
פריסה תקציבית:
גיל הרך  1,176,400ש"ח
ילדים ונוער  2,545,700ש"ח
סה"כ התקציב  3,722,100ש"ח.
ממצאי המיפוי:
טופס בית סיפרי חדש -נבצע מיפוי מחדש.
סה"כ משאבים לטיפול ומניעה בילדים ונוער בסיכון והוריהם  14,747,336ש"ח.
סה"כ ילדים מאותרים . 1/3
ממשקי עבודה:
מחלקת גני ילדים ,עיר ללא אלימות ,נוער ,פדגוגיה ,רווחה חינוכית ,מניעת נשירה ,חינוך מיוחד ,זהירות
בדריכם ,יחנןך חרדי ומחלקת רישום.
תוכניות:
מעג"ן
אתגר
סדנאות להורים
אור
אוריון  -צילום בוידאו
מרכז הורים וילדים
שפ"ח
דלת פתוחה
מניעת אנמיה
 529מטופלים.
מושפעים .1220
סופי חוטובלי:
מכירה את התוכנית כתוכנית לאומית ,פעם ראשונה נחשפת למצגת בתחום הזה ,רואה בזה פספוס ,המוטיב
המרכזי הוא ההורים ראוי שנציגת הורים תשב בפורום הזה.
תומר גלאם:
תוכנית ' 360התחלתי ללמוד אותה לפני חצי שנה על מנת לייעל אותה ,זו תוכנית מצילת נפשות.
נושא המיפוי -מי שיכול לעשות זאת הכי טוב הם הגננות  /מנהלים שמכירות את דפוסי ההתנהגות של הילדים.
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מעל  98%אני רואה בעלי תפקידים מקצועיים יותר ,שמח שזה השתנה ,היום יש חשיבה מהותית בבחירת
סייעות.
אחת ההצלחות שלי בחינוך הוא שאני מעורב בחינוך ולא מתערב.
תוכנית זו היא מתכללת את כל האוכלוסיה שלא תמיד מגיעים אליהם.
קיבלנו החלטה  -גם ילדי רווחה יקבלו חוגים.
עם כל הקשיים בשנה האחרונה ,מינהל החינוך עומד בכל האתגרים המוצבים בפניהם ואני מודה לכם על כך.
תודה גם לסופי חוטובלי ולכל ההורים.
מיריי אלטיט:
יישר כוח.
הייתי רוצה לראות מצגת כללית של כל הנושא של מעמד הילד.
תוכנית רשותית שתכנס את כל התוכניות בנושא מעמד.

 IDנוסח החלטה
החלטת ראש העיר-
5730
להביא  20בני נוער מהתוכנית הלאומית לעבוד בחופש בעירייה.
5732

ת.תוקף
03/07/2018
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מאושרת

 03/07/2018מאושרת

לבחור מתנה לפתיחת שנת לימודים ממרכז נש"ר.

אחראי
פירוט המשימה
ID
מרכז הלמידה צריך להיות יובל זוזט
מתוקצב ,יישר כוח
לעובדים שם ,צריך
 34635להכניס לתוכנית עבודה
תקציבים למרכז למידה
לקדם תוכנית כזו
(ל.)2019

סטטוס

הערה אחרונה
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