פרוטוקול ועדת היגוי מס'  - 1עיר בריאה
22.9.19
משתתפים:
ראש המועצה -מר ניסים גוזלן
יו"ר רשת ערים בריאות -ד"ר מילכה דונחין
מנהלת לשכת ראש מועצה ומתאמת עיר בריאה-הגב' צ'רכי מסורי נטלי
יו"ר ועדת חינוך והיגוי משנה לחינוך חברת מעצה גב' מיזרחי טלילה
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק שפ"ע-מר גונגרדי ג'קי
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק הנדסה -מר ששון נועם
מחזיקת תיק הנוער-חברת מועצה הגב' עידית גינדי
מנהל מחלקת הנוער-מר יגאל זוהר
מנהלת מחלקת הרווחה-הגב' ריקי בן ישי
סגנית מנהל הספריה העירונית-הגב' אביבית גורין
מנהל מחלקת הספורט -מר אביב ירון
נציגי תושבים ה"ה דניאל ואילנה סלומון
מנהלת סניף קופת חולים מכבי בבאר יעקב -הגב' ליטל הרשקו
מנהלת בית ספר תלמים –הגב' מורן שחר
בעלת עסק מתארחת בועדה – הגב' מיכל ברק
●

יצוין ,כי מנהל מחלקת החינוך ,מר גלעד גולדמן ,נעדר מן הישיבה אך נתן את ברכתו לקיומה.

להלן עיקרי הדברים:
 .1יור הועדה -מתן הסבר על מטרות כינוסה של הוועדה והפעילות שתתבצע בשיתוף פעולה עם כל הגורמים
והצגת המשתתפים.
 .2ד"ר דונחין -דברי הסבר וברכה על הצטרפותה של באר יעקב לרשת ערים בריאות.
 .3ראש המועצה -דברי ברכה וסקירה של פעולות למען קידומה של באר יעקב כעיר בריאה תוך איגום משאבים,
בחינת הקיים והנעשה בתחומים השונים והגדרת יעדים עתידיים.
 .4חלוקה לקבוצות עבודה בעלות מכנה משותף ומילוי שאלונים .דוגמא לשאלון מצ"ב כנספח .1
 .5חלוקה מחודשת לקבוצות עבודה הטרוגניות ומילוי שאלונים .דוגמא לשאלון מצ"ב כנספח .2
 .6הוסבר כי תתבצע אנליזה על פי מחלקות של הנעשה והקיים עד כה .כמו כן ,יבחנו פעולות בכל תחומי
העשייה -חינוך ,הנדסה ,רווחה ,נוער ,גמלאים ועוד ,על מנת למצוא פעולות הכלה רוחביות כאשר
המטרה הנה לייעל את תהליך ,לחסוך בעלויות וליצור סדר וארגון.
 .7מחלקות שיש להן תכניות קיימות יעבירו אותן לדואל' של מתאמת עיר בריאה עד .22.11.19
 .8פרוטוקול זה ,יחד עם סיכום הממצאים כפי שהתקבלו יועבר לכל המשתתפים .בתום ניתוח הממצאים
יוגדרו מטרות על ותיבנה טיוטת תוכנית יישובית רוחבית שתועבר לכלל המשתתפים להערות והארות.
 .9ועדת היגוי תתכנס בעוד כשישה חודשים לבחינה ובקרה.

