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ז'אבתשע"ב

6116יולי62

לכבוד

חבריועדתחינוך



שלוםרב,

 6611-ל6מס'פרוטוקולישיבתועדתחינוךהנדון:

מנהלתביה"ס-מנהלתביה"סאזוריגןרוה,ליאורהברש-ראשהמועצה,אהובהפוקס-מוניאלימלךנוכחים:

,שרוןבןעזרארכזתנוער-קאריןגזלהורים,היו"רהנהגת–יו"רועדתהחינוך,אורייעקובי-בטב"ע,שייקהבילו

.ראששבטהצופים–

.מנהלמחלקתתרבות,נוערוספורט-גוטליבמיכאלגלעדבכר,יוסידוד,אמירחן,נעדרו:

 

 על סדר היום:

 .  0210 -ל 1חינוך מספר העדת ופרוטוקול ושר א .1

 גן רוה: ביה"ס יסודי .0

שנה,אירועיםסיכום–עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבביה"סמדווחתעל:אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי

בנוסףנמסרונמסרהתמונתהמצב,–ערכותלתשע"גמיוחדים,ה מספריתלמידיםבשנתהלימודיםתשע"ב.

לביתהספר,חלקםמהישובנתוניםעלפעילותהתלמידיםבמהלךשנתהלימוד.עדייןנרשמיםתלמידימידייום

 תלמידים.221-הערכההיאכיהשנהילמדובביה"סלמעלהמ.שוביהמועצהיומשארימבסיסהילהאירוס,

 טיםייחודיםשהתקיימובמהלךהשנה:נמסרדיווחעלפרויק–קיימובתשע"בווחעלפרויקטיםשהתדי

 כיתותה'השתתפובחידוןירושלים,תלמידביתהספרזכהבמקוםרביעי.–תחרותירושלים 

 ח'כנ"ל.-ו',ובכיתותז'-זכינובמקוםראשוןלכיתותה'–בתחרותאיותאנגלית 

 הממציאהצעירוחישובקית,שניפרויקטיםבמימוןהמועצה,זכינובמקוםשניובמקוםשלישי–תעשידע. 

 

כמהתלמידיםרוציםויכוליםלהשתתףהאםישרצוןלהמשיךעםהפרויקטגםבתשע"ג?ואםכן,שייקה בילו:

?במסגרתהפרויקטבשנההבאה

 

-ל01-וישלנויכולתלהכפילאתכמותהמשתתפיםמבתשע"ג,ישרצוןרבלקחתחלקבפרויקטאהובה פוקס:

במיוחדלאורהצלחתהפרויקטוההגעהלהישגיםנכבדיםביותרבמסגרתו.111

 

מברךמאדעלהפרויקטורואהאתהמשךהפרויקטבחשיבותרבה.הפרויקטמאוד: ראש המועצה –מוני אלימלך 

 בהכנסתהפעילותהייחודיתהזואלתוךביתהספר.רואהחשיבותרבהחשובלקהילתהלומדיםואניבהחלט
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שייקה בילו: כי מאהובה הבנתי רצון הקיים בהמשך המהותי הצורך הוגדר וכמובן עז תעשידעפרויקט של

הבקשהלהמשךמימוןהפרויקטהוגשהבפניועדתהחינוךשמצאהלהמליץגםבשנתהלימודיםתשע"ג,והגדלתו

ש"ח.60,111–בחיובלראשהמועצהלהמשיךולתמוךבפרויקטבשנתהלימודיםתשע"ג.העלותהמשוערתהינה

 

בחנתיאתהפרויקטבמהלכלשנתתשע"ב,פגשתיתלמידיםשהשתתפובפרויקטראש המועצה:-מוני אלימלך

נושאמאדמדרךההפעלהובעיקרמהצלחתהמשתתפיםוזכייתםבהכרהובפרסים.אנימבטיחכיוהתרשמתי

 במלואהמרץ.פעולליישמואניאמשיךלבחיוברבויבחנוהמשךהפרויקטוהגדלתובשנתתשע"ג

 

רכזתשעותתגבורבאנגלית,מימוןרוצהלאודותלראשהמועצהעלכלהתמיכהאותההואנותןבאהובה פוקס:

ישצורךלרכושלשנה–רכשציודתקשובלשנתהלימודיםתשע"גלגבימוסיקה.מורהלשילובומורתמחשבים,

הם היום והילדים השתלם שצוותההוראה כיוון לתקשוב. הקשור בכל מדרגה ולהעלות רב תקשוב ציוד הבאה

שביםקבועיםומקרניםקבועיםבכללרשתאתכלכיתותביה"סשמחצורכיםבשקיקהמסריםויזואלייםישצורך

אנימודעתלכךשעלותהפרויקטהיאכבדהאךלעניותדעתיהיאהכרחיתבנקודתהזמןבהאנחנונמצאים.כיתה.

 

לטובתפרויקטהתקשוב.אניסבורארבעיםאלףשקליםתרוםזכוםשלעדאנחנוההוריםמוכניםלאורי יעקובי:

להעמידאתהפרויקטכברבשנתתשע"ג.ניתןהמועצההדומהשלהשקעכיידבידעם

 

ראשיתאנימקבלבשמחהאתבקשתהשלאהובהלשדרגאתכלכיתותהלימוד: ראש המועצה –מוני אלימלך 

בחנתי,הוריםעלהרצוןשלהםלקדםפרויקטיםמסוגכזהאתהנהגתהברךלאניבתקשובמתקדם.בנוסףאנירוצה

להצטרףהואוכלשנותרליברכשהציוד,האמיתיוריםממוחשבים,כךשאנימודעלצורךאתהנתונים,נכחתיבשע

כיתותביה"סמחשב,מקרןוחיבורלאינטרנט.התקנהבכלפרויקטתקשובשיכלולמימוןל

 

חדרהמחשביםבאודיטוריוםלאהיהלעומתופעילבכלימותהשבוע,החדשןבבנייחדרהמחשביםאהובה פוקס:

 כך השנהפעילכל , המחשביםשבאודיטוריוםיהפוך חדר והתאמות בדיקה אנגליתלאחר ללימוד לחדראנגלית

מתוקשבת.

 

כלהכבודעלהרעיוןשלהקמתחדראנגליתשהיהחסרמזהכמהשניםלאחרשחדרהאנגליתהפךשייקה בילו:

לכיתתלימוד.אנישמחכמובןעלכךשהואיהיהמתוקשב,דברשישדרגללאספקאתרמתלימודיהאנגלית.



פרויקטיםת,מפעילהפעילה,יוזמ,אנירוצהלצייןכיהשנההנהגתההוריםהנהגתההוריםבנושאאהובה פוקס:

במהלךהשנהעםצוותההוראהמלאהבשותפותוהכל . רבשלנערכו פעילויותמשותפותמגוון מדהימות.שהיו

כיום,בהרכבההנוכחי,רצוןותרומה.הנהגתההוריםמהווה,כמאגרבלתינדלהשלידעושובההוריםהתגלושוב

האתתפקידהבמלואו.לאממתווךביןביה"סלהורים,וככזההיאמהגוףה
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ובאמתראש המועצה: –מוני אלימלך  ההורים הנהגת פעילות בנושא אהובה לברכותשל להצטרף רוצה אני

אנחנורואיםהשנהאתפעילותהנהגתההוריםכפעילותמבורכת,יוזמותברוכותותפקודיעילומקצועי.



רוצהלהודותלראשהמועצהעלההשקעההמבורכתאותההואמשקיעהללאלאותהזדמנותזואניבאהובה פוקס:

במערכתהחינוךבגןרוה.



סיכוםתשע"ב-ביתהספרגןרווה

 מה היה לנו השנה?

 השנה-בתחוםהחברתי זו במסגרתפרויקטשגריריםזכינו במסגרתהפעלתהכתות. הכיתותפעלו ועדי

שקל.0111השנייהבפרסע"ס

 הפעילהפעי תלמידים מועצת כתות, לימדו כתות כיוונים: בכמה השנה לאורך התקיימה חברתית לות

ופעלהלאורךכלהשנה.

 נתרמהפינתאוכללמחלקתילדיםבאסףהרופא.-כתותז'-ירידאיכרים

 .המשכנובתוכניתהטיוליםוהסיוריםהמורחבתבזכותסבסודההסעותשלראשהמועצה

 

 בתחום הלימודי

 .מקוםרביעימחוזיזכינוב–במסגרתשעותפרטניות-תחרותירושלים

 .ח-וומקוםראשוןלכתותז-מקוםראשוןאזורילכתותהזכינוב–תחרותאיותאנגלית

  וח-תעשידעפרויקט הצעיר המועצה-קיתובשיהממציא ראש של במימונו בפרוייקט זכינו שני, מקום

.הפועליםהשנהבמסגרתהפרויקטושלישימתוךמאהבתיספר

 אתמורשתהשלהגב'גולדהשחקרהשלתלמידיביה"סהשתתפותקבוצהנבחרת-מיזםמנהיגידורהעבר

.לנושא₪0111,קבלנוסכוםשלמאיר

 

 תחום לימודי

 .נערכומבחניםמשוויםבכלהכיתות

 רקפנימיים.יערכומיצ"ביםנערכומיצ"ביםחיצונייםבאנגליתובמדעים.בשנההבאה

 במקצועותהליבהוכךגםלשלושקבוצותלמידהבכיתותבהןמספרהתלמידיםגדוליחסיתנעשתהחלוקה

תתשע"ג.בשנצפוישיעשה

 .לקבוצותתרבותישראלומורשתוהחלמכתהה'שנההבאהמתוכננתחלוקהשלסוסיבהמשיךתהליך
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 תחום התקשוב

 בביה"ס.בתחוםהתקשובמונתהרכזתפדגוגית

 מקרנים0מקרניםבמימוןראשהמועצה(+6מקרניםקבועיםבכתותשונות)השנהנרכשו2קיימיםכיום

.ניידים

 ישן.1+מחשביםניידיםחדשים0כרגענמצאיםשמישיםבביה"ס

 במחשב+מקרן+חיבורלאינטרנט.השאיפהוהחלוםלרשתאתכלהכתות 

 ראה חוברת הסבר המצורפת לפרוטוקול זה.–שדרוגההוראהלמידהלמּודלתוכנתלרכושאת

 השימושבלוחהחכםבהלידיביטויבכלהשעורים.פעילכלהשבוע.בבנייןהחדשחדרהמחשבים

 למידהמתוקשבת.בלכתתאנגליתהופךמתשע"ג-יהיבבנייןהספרחדרמחשביםישן 

 

 הנהגת הורים

 ובדיווחמלאעםצוותההוראהוההנהלהבשיתוףפעולהכלחבריהעובדיםהנהגתהוריםחדשהופעילה,

עלהנעשהוהמתוכנןבביה"ס.שוטף

 .יחדעםצוותביה"סיוםקהילתיירוקבטובשבטתכננווהעבירו

 בשיתוףפעולהמלאעםצוותביה"ס.ביתספריהטיולתכננוותמכובכלהקשורל

 העבירוהרצאותבנושאלכלהשכבות.רביםהורים-יוםבריאותיםמלאיםבתכנוןובהפעלתהיושותפ

 .הועברבהצלחהרבהשיוםרבידעהיושותפיםמלאיםבתכנוןובהשתתפות



חניכים.670רציתילמסורכיהשבטמונה)מתנדב( ראש שבט הצופים:  - שרון בן עזרא-פעילות הצופים  .3

חניכים.אנומארחיםשבטמישובאחרבמועצההאזוריתוכמובןאנחנומפעיליםאת661מוציאיםלמחנהקיץ

אתאות הםקיבלו שלעובדתסוציאלית. כוללהכשרהעםליווי עצמו ביה"סבטב"עשהםצוותבפני ילדי

ח של פעילותם בעקבות המצטיין מאדהפעיל היא בצופים הפעילות בטב"ע. ביה"ס במסגרת הצופים ניכי

אינטנסיבית,במיוחדעלילדיהשכבההבוגרת.לאחרונהישטרוניותשלהוריםעלעומסהפעילותשלחניכי

הצופים.

 

תלונותהוריםתמידיהיו,הילדיםבוחריםאתבחירותיהם,הילדיםמאדפעיליםבחוגיםשלהמועצה,אורי יעקובי:

בפעילותחברתיתאחרתונוספתוכמובןפעילותבתנועתהנוערלכןאיןלהתרגשמתלונותההוריםלגביהעומס.

חבללךלהתעסקעםזהתמשיכובפעילותבמבורכת.

 

ו,המועצההאזוריתאנירוצהלשיםדגשעלכךשמהשמחמםאתהלבזהשישלנראש המועצה:  –מוני אלימלך 

 בארץ, 111%היחידה בוגרי כמובן שהם שלמתגייסים החינוך נומערכת . לערכים במועצה,החינוך אצלנו
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כלהפעילותשלתנועותהנוער,שמתחילבביתההורים,ממשיךבמערכתהחינוךהפורמאליומשםמתחזקבמסגרות

הםשמביאיםאותנולהישגיםכהמכובדים.להא



 מנהלת בית הספר:ליאורה ברש –ביה"ס"בטב"ע" .4

 פעילותאנירואהב-ערכותלתשע"גשנה,אירועיםמיוחדים,הסיכום–עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבביה"ס

"ה עםהמדריכים"צופיםתנועתהנוער יחד ישבנו בתחילתהשנה אנחנו השנה. מגולותהכותרתשלנו אחת

והצוותהמקצועישלנוויחדבנינותוכניתעבודהשנתיתהכוללתהשנהפעילותמשולבתיחדעםההוריםפעם

לדימוי ותרומתה הצופים הנוער בתנועת הפעילות של אתחשיבותה גילינו הפעילות במסגרת אחתבשבוע.

מתלמידיביתהספרבטב"עבמסגרת13מצבהתפקודהאישישלהתלמידים.הצופיםישלבוהשנהלצמיוהע

פעםראשונהשפעילותשלמחנהקיץ זו יוצאיםללאלי. מורותשלנו.והילדיםשלנו הוריםיחדעםשתי וי

ספרית בית חוץ במסגרת צופים לפעילות תתרחב שהפעילות הוא הבאה לשנה הפעילוהצפי פשוט. הזו ת

 מרגשתואנירואהאתזהכחלקבלתינפרדמפעילותביתהספר.

 הלימוד, במקצועות התמקצעות לפי שונים, בתחומים מוביל צוות בנינו השנה נקבעו שכבה, נקבעורכזות

ל מקצועיות רכזות תרומהלמדעים, קבלת לאחר כיום מחשבים, לנו למרותשהיו בנושאמחשוב, מחשבים.

מהמועצהשל כיתתמחשביםשפעילהכלהשבוע. וניידיםהקמנו נייחים מחשבים הואלידיעתכם, המחשוב

 התלמידיםלומדיםומיישמיםתוכנותמהלימודיםהיוםמתוכניתחלקאינטגרלי ביה"ס. ,Officeחבילתשל

 ומיישמיםבאמצעות עבודותלומדים ומגישים בטוחהבאינטרנט גישה כללי למדו האנימציה, באופןתוכנות

מתוקשב.

 ההדרכה צוות כל השנה החינוך. ממשרד הוא ורובםהחל מוכנים כבר הלימוד חומרי כל הבאה מהשנה

מתוקשבים. מערכתהתאמהשלחומריהלימודלחינוךהמיוחדכפישנעשהאצלנו.–בתחוםהפדגוגיערכנו

ו.צוותההוראההכיןעבורכלילדאמצעילימודייחודייםהמותאמיםעבור

רכשנכון,–מחשוב,ריפויבעיסוקכוללהדרכתמורות,צרכנותנכונה–שמנודגשהשנהעלכישוריחיים

השנהל ניתן חישובדגשמיוחד ויםשל קניותבשימושבמטבעות ביצוע בדיקתעלויותלפני קבלתשטרות, ,

כהמשךמתבקשתהליךתרגולוהדמיהשלחייםאמיתייםולכןאנחנוכעתמטפלים,בעזרתמירהומוני.עודף

תאפשרלהפעילמספרתוכניותמגרהשכברהכנתישיאפשרוושרשתאלכאישור"דירתאימון"אשרבנושא

לנולבצעהדמיהשלתהליכיפעילותיומיומיתעלמנתלתרגלאותםלחיים.

 טיםשהתקיימובתשע"ב:ווחעלפרויקדי 

 פעילותקןהצופים. .1

 .מביתהספרלמרכזמע"ששעהתרומהשלכלתלמיד .6

פעילותעםקהילתהגמלאיםוכאןהמקוםלאודותלאביבהחיימוביץעלהחיבורהנהדרעםמועדון .3

 הקשישיםשלהמועצה.

 צעירה.החטיבהמהתלמידמהשנהכלתלמידחטיבהבוגרתחונךומאמץ–חונכותפנימיתבביה"ס .0



 מועצה אזורית גן רוה
 ועדת חינוך

 

 2 

תלמידיביה"סיציאהלטיוליצרנומערכתקשריםמעולהעםקק"לכךשכיוםלפניכל–קשרעםקק"ל .0

 טיול.כלמחציתמעלותתמממנתורמיםשעותעבודהלקק"ל,ישלצייןכיקק"ל

 הסבר מצורפת לפרוטוקול זה. מצגתראה לפרויקט"נתיבהאור"שלחברתהחשמל.השנהנכנסנו .2

  תשע"ג לקראת וטכנולוגיה ציוד –רכש השנה כבר למידה אמצעי בהרבה הצטיידנו חדשים בשנהונמשיך

מדעים,קיבלנואישורמהביטוחהלאומילרכשנוסף.ושאלרכושאמצעילמידהנוספיםבנהבאה

 מהבוגריםיחזרובשנההבאהלקהילה.11%היעדיםהפדגוגייםהשנההיועלהחטיבההבוגרת, 

  –תלמידנומשולביםבביה"סיסודיגןרוהובכפרהנוערעיינות-רוצהלהוסיףדיווחעלנושאהשילובאני

ב ביתהספר, גיחההטיוליבכלכלטקסי עובדיםהתלמידיםכיתותגןרוהמגיעותלביה"סבטב"עוהקצרים.

ה"ס.עלכלפעילותשילובביעבורהצגותשמוזמנותכמוכןאנחנומשולביםביחדעםתלמידיביה"סבטב"ע,

 .,נערךתחקירומפיקיםלקחיםלקראתהשילובהבאביןבתיהספרנעשיתפעילותשלניטורומשוב

 עותמחשביםואומנותלחטיבההבוגרת.ובגרויותבמקצהשגהלבשנההבאהאנחנורוציםלהכניסאת 

 יצרנוקשרעםשביה"סמקבלהחלטתיוהתקצובהנמוךלמרות,גבוהלהילוךנושאהתרפיותהשנההכנסנואת

בעזרתםאתנושאהתרפיה.אנחנויכוליםלעבות.בתרפיהבאומנותמתמחיםשלוחתאוניברסיטתלסלישהם

 אנחנו זה ובנותמתבשלב בנים ומטפליםבנושא מראשהמועצהבגרים מקבליםתמיכהמלאה אנחנו כמובן

 וממירהדהקלו.

 .0 רוה גן נוער יץקבפעילותמחלקת –תשע"ב –רכזתהנוערקארין דיווחעל ותמחלקתהנוערפעילמסרה

 במסגרתשנתתשע"ב:

 

 מטרות מחלקת הנוער

מחלקתהנוערתפעללחיזוקהקשרשלהנוערלישובולקהילה. .1

מחלקתהנוערתפעללטיפוח,פיתוחוהעצמהשלמנהיגותנוער. .6

הפנאיוחיזוקם.מחלקתהנוערתפעלליצירתמסגרותשלתרבותשעות .3

 

 פרויקטים שנתיים

 .'הרצאות:שיווקופרסום,בנייהמחנאית,בנייהבגובה,נהיגהואלכוהול,עמידהמולקבוצהוכו

 .חגים:הפנינגפורים,מצעדלפידים,נטיעות

 .'אירועים:סטאנדאפ,יוםספורטבשת"פעםביתהספר,ימיכיףבאתריםשונים,טיוליםוכו

 מתגייסים.מתגייסים:טיול

 בנינוערמגןרוהקיבלואתאותהפעילהמצטייןמטעםמנהלחברהונוערמחוזמרכז0אותהפעילהמצטיין:

עלפועלםבביתספרבטב"ע.
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 תנועת הצופים

 י"ב.-בנינוערבכיתותד'671-השנהלקחוחלקבפעילותכ

 הפעילויותהבאותבמהלךהשנהנערכו: 

ושלים,טיולפסחלאורךשלושהימיםבגלבוע,יוםצופהבגבעתהקיבוצים,מחנהטיולפתיחתשנהבהרייר

ביערלביאועוד.יץק

 מהחניכים.11%-חניכים,המהוויםכ661מחנההקיץיוצאים:6116פעילויותקיץ

 הגבוהבמחוז,ומביןהגבוהיםבתנועה.אחוזהיציאהשלהשבטהוא

 

 בני המושביםתנועת 

 השנהבגןרוה:מטרותהתנועה

חיזוקהקשרעםהמועצהוהמושבים. .א

 גיוסחניכיםוהרחבתמעגלהחניכים. .ב

 הגברתהמודעותהקהילתיתלפעילותבניהמושבים. .ג

 .תרומהלקהילה .ד

 י"ב.-בנינוערבכיתותד'10-השנהלקחוחלקבפעילותכ

 :הפעילויותהבאותבמהלךהשנהנערכו

מסעיוסייפה,טיולחנוכה,חגמעולת,פורימון,מחנהפסחופעילותליוםסמינרפתיחתשנה,סמינרסובלנות,

העצמאות.

 

 ו'ברמתהגולן,מסעפלמ"חלכיתות-:סמינרמד"צים/מד"מים/מש"צים.מחנהד'6116רשימתפעילויותקיץ

ז',מסעבעקבותלוחמיםלכיתותח'.

 יוצאתקבוצתולא-וכימדריךשלאיוצאלהכנההכנתצוותמדריכיםלפניכלטיולדהיתרהעלפקיימתהק

למחנהוזאתכדישהמדריךיעבוראתההכנההמקצועיתביותרשתאפשרלולהדריךבמחנהעצמובצורה

 .הטובהביותר

 מדריכים.11-צוותההדרכהגדלב-צפילשנההבאה 

                                                           

 הקהילהקשר עם 

 ביתספרבטב"ע:אחתלשבועבימישישימגיעיםבנינוערמתנועתהצופיםלהדריךקבוצותבביתהספר.

תלמידיביתהספרמצטרפיםליוםבמחנההקיץ.

 .אגודהלמעןהחייל:איסוףחבילותלמעןהחייליםבפורים

 חוחלקבאירועספורטייחודיהמרכזלכלבינחייה:בניהנוערמגןרוההתנדבובמרכזלכלבינחייהולק

לעיווריםולבנימשפחותיהם.
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.שעתחרום:במסגרתהערכותהמועצהלשעתחרוםהתקיימהפעילותמשותפתעםפיקודהעורףבמטרהלרתום0

אתהנוערכגוףמתנדבלסיועבשעתחרום.

ניכימע"ששקמים..מע"ששקמים:לקראתחגהחנוכההתקיימהפעילותמשותפתביןבניהנוערלביןח0



 תוכניות לקיץ

 .טיולמתגייסיםוחלוקתשילכלמתגייסמטעםהמועצה 

 שלתנועותהנוער.מחנותקיץיציאה

 שלחניכיתנועותהנוער.קורסיהדרכהיציאהל

 .קורסיםלבעליתפקידיםהעברת

 .מסיבתבריכהלנוער

 .סרטופיצה

 .הצגותלילדים

 גלישהבטוחהבאינטרנט.הרצאהלבנינוערוהוריהםבנושא

 .ימיכיףבסופרלנדובהחלקהעלהקרח



 תוכניות לשנה"ל תשע"ג

 .בימיםאלונכתבתתוכניתהעבודהלשנתתשע"ג

 ורצונותיהםומתןמענהבהתאם.צרכיהםבבנייתהתוכניתניתןדגשעלשיתוףבניהנוערבאיתור

 חומררלוונטילפרסוםבאתר.לאחרונהמשדרגיםאתאתרהמועצהואניאשמחלקבלכל

 

בחגשבועותנערכהפעילותשלהדמיהשלםבכלהקשורלבטיחות,כלתשומתליבראש המועצה: -מוני אלימלך 

פעילותהתהפכות שהביאהרכב, נהיגהלחשיפה רשיון נוערהאמוריםלקבל גדולהשלבני הנושאלקבוצה של

בקרוב.



שמיסמדרניצןואנימקיבוץפלמחים,אניאםלנערבגיןהעשרה:רוההקמת סיירת הורים בגן  -סמדר ניצן  .2

רוצהלהציגבפניכםאתנושאסיירתהוריםוכלהקשורלתפעולסיירתכזו אני מקיףברנר. הלומדבתיכון

ביישוביגןרוה.אניבקשרעםהרווחהועםהשוטרהקהילתיולאחרששוחתיעימםוקיבלתיאתברכתושל

רוצהלהציגבפניכםאתנושאהקמתסיירתהוריםבמועצה.חקרתיאתהנושאעםארגוןמצילהשייקהאני

שאתהמצגתשלואנימוסיפהלהסברשלי.אניסבורהשההוריםישמחולהתנדבלנושא,ההוריםמקבליםיעוץ

נערכותפעילויותמל ומוסברבחוברתהמצורפת, פשוט די הוא התהליך מצילה. וותבנושאוהדרכהמארגון

הקרובים הפעילות במוקדי סיורים מקיימים ההורים אלימות. ומניעת שתיה מניעת בסמים, שימוש מניעת

פעילויות מספר ישנן עצמו לתהליך הקהילה. בכלל ולנערות לנערים להסביר לסייע, להנחות, ותפקידם

 מקדימות.
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אורי יעקובי: נען,קיבוץשילר,קבוצתיתכןכיאנינאיבי,אבלהחברהשלנונוסעיםלבלותבאזורהקרוב,

ראשוןלציוןוכדומה.אנימכירחלקגדולמהנעריםוהנערותולכןאנישואלהאםאנחנו,רחובות,ברנרגבעת

ניסעלמקומותאחריםומהנעשהשם.

 

כמושארבניהנוערבארץ.זהנהוגשלנו,שותיםומעשניםהילדיםשלנו,מגילצעיר,בישוביםסמדר ניצן:

קיימתבמועצהשלנו,כמובכליישובקהילתיאחרמצבכדומה.ל"גבעומרובבשפתהים,במסיבותשנערכות

עבורבנינוערוהתופעהתופעהשלרכששתייהע"ימבוגריםקיימתגם"ביתריק"בוחוגגיםבניהנוער.של

הילתי.ישהתארגנותשלבלייניםמסוימיםיחצ"ניםשמוכריםכרטיסיםלבילוייםבמקומותידועהלשוטרהק

יותרעםהסעותכאשרהםנכנסיםלמועדונים .רחוקים חושבת צריכיםלמהשאני הקיםסיירתזהשאנחנו

יהיהלנטראניחושבתשכלתפקידה.באיזורהעםסיירותהוריםהקיימותהוריםמקומיתשתבצעשיתוףפעול

השתי תופעת על הסבר לתת משקאות, עימם לוקחים לא מסודר, למקום נוסעים כי ולוודא ההסעות היאת

ופשוטלהיותשםלפנישהםיוצאיםלבילוי.



לבצעמיפוישלמקומותהבילויבמועצהיחדעםהשוטרהקהילתיואחרכפעולהמקדימהאנימציעשייקה בילו:

ויותרבשליםלדיוןיהימידעעםהצעהפרקטיתשלתוכניתעבודהוןנוסףכאשרהכךנביאאתהנושאלדי

 ראו מספר חוברות ומצגות בנושא המצורפות לפרוטוקול זה..והחלטות

 

לאחרמאמציםרביםוכנגדכלהסיכוייםהצלחנולקבלהקצאהלאוטובוסחדשראש המועצה: -מוני אלימלך 

 נתהלימודיםהבאה.נוסףלטובתהסעותילדיםלקראתש

 

בכבודרב,

 שייקה בילו

חינוךהיו"רועדת

מועצהאזוריתגןרוה

 


