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 22.6.20מתאריך  2ס' מ וועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול פרוטוקול 
 

 משתתפים: 
 , ראש העירעו"ד ניסן בן חמו, יו"ר הוועדה

 מר גרי עמל, מנכ"ל העירייה
 אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר מר

 מר משה קווס, חבר מועצה
 מר טלי צחי, חבר מועצה

 סנ"צ גיא חיון, מפקד תחנת משטרת ערד
 ומודיעין חקירות אגף קצין - שרפי יוסיק. אח"מ 

 פקד זוהר דדוש. ק. מודיעין תחנת משטרת ערד
 גב' עליזה בראון, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 , מנהלת מח' החינוךנררחל לנצ'גב' 
 גב' יפית ארבל, מנהלת גני ילדים

 מר ליאור הירש, ממונה ביטחון ובטיחות ערד
 גב' סופיה שקלרניק, מנהלת השירות הפסיכולוגי

 106 מוקד, עירוני מוקד מנהלתגב' מעיין וייצמן שטרית, 
 גב' מורן ענקי, ר"צ רווחה

 עירוני שיטור, עירוני ושיטור פיקוח מדור מנהלמר לאוניד חזן, 
 גב' איילת קלכמן, מנהלת ביה"ס קדם 

 גב' מיכל ברגמן, חונכת קדם
 

 
 על סדר היום:

סטטוס תכנית למניעת אלימות סמים ואלכוהול על ידי רכזת התכנית למאבק באלימות, בסמים  ·

 שיר אביקסיס.  -ובאלכוהול 

 
) בשל התפרצות של נגיף הקורונה בבסיס ולכן  "נבטים"שיר אבקסיס נמצאת כעת בבידוד ( במחנה  –גרי עמל 

 נמנע ממנה להגיע לישיבת הוועדה.
 נספח א' )  –גרי הציג את  עיקרי פעילותה של שיר בחודשים האחרונים . ( מצורפת מצגת 
בעיות שורש המהוות  את  12-על כשיר מצביעה, לאחר ביצוע סקר מקיף בשיתוף עם כל הנוגעים בדבר בעיר, 

בימים הקרובים יתקיים "שולחן עגול"  שמטרתו  תהיה להצביע בעתיד להתמודד בעיר.  נדרשהנושאים עמם 
 על שלושה או ארבעה מוקדי  שיח עירוניים ולבנות על בסיסם תוכנית עבודה של היחידה למיגור אלימות.

יעת אלימות מעבר לתקציב השכר שממומן ע"י גרי מצביע על העובדה שטרם אושר תקציב לפעילות למנ
 המשרד לבט"פ.

 
 .הישיבהאני נועל את 

 
_________________ 

 
 עו"ד ניסן בן חמו

 ראש העירייה
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 מצגת שיר אביקסיס –נספח א' 
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