כ"ז אייר תשפ"א
 09מאי 2021

פרוטוקול הועדה למיגור אלימות ומאבק בנגע הסמים מיום 4.5.21
נוכחים:
גב' עידית גינדי -חברת מועצה ויו"ר הועדה
מר יגאל זוהר – מנהל מח' נוער וצעירים
מר גיא שרעבי – אכיפה ושיטור
מר מוטי יעיש – קצין נוער משטרת רמלה
משתתפים :
רו"ח דני אורן – מנכ"ל
מר גלעד גולדמן – מנהל מח' חינוך
גב' ריקי בן ישי – מנהלת רווחה
מר משה מזרחי – מבקר המועצה
חסרים:
עו"ד אילנית הומינר – יועמ"ש
מר אברהם בוסקילה – משנה לראש המועצה
מר ג'קי גונגרדי – סגן ראש המועצה
גב' שלומית שלסקי – חברת מועצה
מר יניב חמאני – שיטור ואכיפה

מהלך הישיבה :
הישיבה הייתה בנושא מקומות הבילוי של בני הנוער והתחלואות שקיימות בשטח.
לרבות הערכות לאירועי קיץ.

יגאל זוהר  -עדכון בישיבות עם :
 .1אגף שחר
 .2נתוני גיוס צה"ל – צווי 12
 .3ועדה למיגור אלימות
נדרש שת"פ הדוק מול הגורמים המשטרתיים בעניין
מוטי יעיש :
מתאר את תפקידו כקצין נוער במשטרת רמלה  .אנו נדרשים למשוך תשובות  ,אחרת
רמלה מושכת את עיקר תשומת הלב אליה.
נדרשת מניעה לפני שמגיעים למצב שנפתח תיק במשטרה .
יש לתת הסברה לנוער טרם קיום אירועי הקיץ.
להכין הערכות לקיץ.
(באחריות גלעד להכין תוכנית עבודה מול בתי הספר לרבות יסודיים – כיתות ד' -ו')

גלעד גולדמן :
לקבוע פגישה קבועה אחת לחודשיים בשיתוף עם קצין הנוער
שנת  2021נפתחו כ –  5-7תיקים לנוער עד גיל 18

מוטי יעיש:
סקירה כללית על סוגי האירועים המאפיינים את פעילות הנוער בבאר יעקב
גיבוש סיירת הורים :יש כרגע  2פעילויות מוכנות לעבוד בצורה מסודרת
(פרילסריות)
מדריכי נוער שיכנסו לסיירת מדריכי נוער לפעילות איתור ומניעה

ריקי בן ישי :
בתקציב מפעל הפיס עובדת סוציאלית אחה"צ בבתי הספר לכיתות ח' וימשיך גם בחופש
הגדול.
גיוס חדש של עובד מוכר בנושא בתאום עם מנהלת  /יועצות.

גיא שרעבי :
מתאר דוגמאות של מקרי השחתה במספר מוקדים

עידית גינדי :
להעביר לכל הגורמים הפעילים בלילה את כל התוכניות המאושרות של פעילות הקיץ
העתידות לבוא ,לרבות שיטור עירוני  ,עובדי מועצה  ,רווחה ואחרים.
כך כל מי שצריך ידע בזמן על האירועים.

 5מוקדים להגברת נוכחות :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חצר בית הספר הדרים
שכונת הרצל
שכונת צמרות
מועדונית
רחבת הקניון
השטחים הפתוחים בכניסה הישנה למושב תלמי מנשה.

________________
עידית גינדי
חברת מועצה
ויו"ר הועדה

