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שלוםרב ,
הנדון:פרוטוקולישיבתועדתחינוךמס'6ל-6116
נוכחים :מוניאלימלך -ראשהמועצה,אהובהפוקס -מנהלתביה"סאזוריגןרוה,ליאורהברש -מנהלתביה"ס
בטב"ע,שייקהבילו-יו"רועדתהחינוך,אורייעקובי–יו"רהנהגתהורים,קאריןגזלה-רכזתנוער,שרוןבןעזרא
–ראששבטהצופים .
נעדרו:גלעדבכר,יוסידוד,אמירחן,מיכאלגוטליב-מנהלמחלקתתרבות,נוערוספורט .
על סדר היום:
 .1אושר פרוטוקול ועדת החינוך מספר  1ל. 0210 -
 .0ביה"ס יסודי גן רוה:
אהובה פוקס מנהלת ביה"ס יסודי :מדווחתעלעדכוניםשוטפיםעלהנעשהבביה"ס–סיכוםשנה,אירועים
מיוחדים,הערכותלתשע"ג – נמסרהתמונתהמצב,מספריתלמידיםבשנתהלימודיםתשע"ב.בנוסףנמסרו
נתוניםעלפעילותהתלמידיםבמהלךשנתהלימוד.עדייןנרשמיםתלמידימידייוםלביתהספר,חלקםמהישוב
אירוס,מבסיסהילהומשאריישוביהמועצה.הערכההיאכיהשנהילמדובביה"סלמעלהמ221-תלמידים.
דיווחעלפרויקטיםשהתקיימובתשע"ב–נמסרדיווחעלפרויקטיםייחודיםשהתקיימובמהלךהשנה:


תחרותירושלים–כיתותה'השתתפובחידוןירושלים,תלמידביתהספרזכהבמקוםרביעי.



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



תעשידע–הממציאהצעירוחישובקית,שניפרויקטיםבמימוןהמועצה,זכינובמקוםשניובמקוםשלישי.

שייקה בילו:האםישרצוןלהמשיךעםהפרויקטגםבתשע"ג?ואםכן,כמהתלמידיםרוציםויכוליםלהשתתף
בשנההבאהבמסגרתהפרויקט? 
אהובה פוקס :ישרצוןרבלקחתחלקבפרויקטבתשע"ג,וישלנויכולתלהכפילאתכמותהמשתתפיםמ - 01ל-
111במיוחדלאורהצלחתהפרויקטוההגעהלהישגיםנכבדיםביותרבמסגרתו .
מוני אלימלך – ראש המועצה :מברךמאדעלהפרויקטורואהאתהמשךהפרויקטבחשיבותרבה.הפרויקטמאוד
חשובלקהילתהלומדיםואניבהחלטרואהחשיבותרבהבהכנסתהפעילותהייחודיתהזואלתוךביתהספר.
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שייקה בילו :הבנתי מאהובה כי קיים רצון עז וכמובן הוגדר הצורך המהותי בהמשך הפרויקט של תעשידע
והגדלתוגםבשנתהלימודיםתשע"ג,הבקשהלהמשךמימוןהפרויקטהוגשהבפניועדתהחינוךשמצאהלהמליץ
בחיובלראשהמועצהלהמשיךולתמוךבפרויקטבשנתהלימודיםתשע"ג.העלותהמשוערתהינה–60,111ש"ח .
מוני אלימלך-ראש המועצה:בחנתיאתהפרויקטבמהלכלשנתתשע"ב,פגשתיתלמידיםשהשתתפובפרויקט
והתרשמתימאדמדרךההפעלהובעיקרמהצלחתהמשתתפיםוזכייתםבהכרהובפרסים.אנימבטיחכינושא
המשךהפרויקטוהגדלתובשנתתשע"גיבחנובחיוברבואניאמשיךלפעולליישמובמלואהמרץ.
אהובה פוקס :רוצהלאודותלראשהמועצהעלכלהתמיכהאותההואנותןבמימוןשעותתגבורבאנגלית,רכזת
מחשבים,מורתשילובומורהלמוסיקה.לגבירכשציודתקשובלשנתהלימודיםתשע"ג– ישצורךלרכושלשנה
הבאה ציוד תקשוב רב ולהעלות מדרגה בכל הקשור לתקשוב .כיוון שצוות ההוראה השתלם והילדים היום הם
צורכיםבשקיקהמסריםויזואלייםישצורךלרשתאתכלכיתותביה"סשמחשביםקבועיםומקרניםקבועיםבכל
כיתה.אנימודעתלכךשעלותהפרויקטהיאכבדהאךלעניותדעתיהיאהכרחיתבנקודתהזמןבהאנחנונמצאים .
אורי יעקובי :אנחנוההוריםמוכניםלתרוםזכוםשלעדארבעיםאלףשקליםלטובתפרויקטהתקשוב.אניסבור
כיידבידעםהשקעהדומהשלהמועצהניתןלהעמידאתהפרויקטכברבשנתתשע"ג .
מוני אלימלך – ראש המועצה :ראשיתאנימקבלבשמחהאתבקשתהשלאהובהלשדרגאתכלכיתותהלימוד
בתקשובמתקדם.בנוסףאנירוצהאנילברךאתהנהגתההוריםעלהרצוןשלהםלקדםפרויקטיםמסוגכזה,בחנתי
אתהנתונים,נכחתיבשעוריםממוחשבים,כךשאנימודעלצורךהאמיתיברכשהציוד,וכלשנותרליהואלהצטרף
למימוןפרויקטתקשובשיכלולהתקנהבכלכיתותביה"סמחשב,מקרןוחיבורלאינטרנט .
אהובה פוקס :חדרהמחשביםבבניין החדשפעילבכלימותהשבוע,לעומתוחדרהמחשביםבאודיטוריוםלאהיה
כל כך פעיל השנה ,לאחר בדיקה והתאמות חדר המחשבים שבאודיטוריום יהפוך לחדר אנגלית ללימוד אנגלית
מתוקשבת .
שייקה בילו : כלהכבודעלהרעיוןשלהקמתחדראנגליתשהיהחסרמזהכמהשניםלאחרשחדרהאנגליתהפך
לכיתתלימוד.אנישמחכמובןעלכךשהואיהיהמתוקשב,דברשישדרגללאספקאתרמתלימודיהאנגלית .

אהובה פוקס :בנושאהנהגתההורים,אנירוצהלצייןכיהשנההנהגתההוריםפעילה,יוזמת,מפעילהפרויקטים
והכל בשותפות מלאה עם צוות ההוראה .במהלך השנה נערכו מגוון רב של פעילויותמשותפות שהיו מדהימות.
ההוריםהתגלושובושובכמאגרבלתינדלהשלידע ,רצוןותרומה.הנהגתההוריםמהווהכיום,בהרכבההנוכחי,
הגוףהמתווךביןביה"סלהורים,וככזההיאממלאהאתתפקידהבמלואו .
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מוני אלימלך – ראש המועצה :אני רוצה להצטרף לברכות של אהובה בנושא פעילות הנהגת ההורים ובאמת
אנחנורואיםהשנהאתפעילותהנהגתההוריםכפעילותמבורכת,יוזמותברוכותותפקודיעילומקצועי .

אהובה פוקס:בהזדמנותזואנירוצהלהודותלראשהמועצהעלההשקעההמבורכתאותההואמשקיעהללאלאות
במערכתהחינוךבגןרוה .


ביתהספרגןרווה-סיכוםתשע"ב 
מה היה לנו השנה?


בתחום החברתי - ועדי הכיתות פעלו במסגרת הפעלת הכתות .במסגרת פרויקט שגריריםזכינו זו השנה
השנייהבפרסע"ס0111שקל .



פעי לות חברתית התקיימה לאורך השנה בכמה כיוונים :כתות לימדו כתות ,מועצת תלמידים הפעילה
ופעלהלאורךכלהשנה. 



ירידאיכרים-כתותז'-נתרמהפינתאוכללמחלקתילדיםבאסףהרופא .



המשכנובתוכניתהטיוליםוהסיוריםהמורחבתבזכותסבסודההסעותשלראשהמועצה .

בתחום הלימודי


תחרותירושלים-במסגרתשעותפרטניות–זכינובמקוםרביעימחוזי .



תחרותאיותאנגלית–זכינובמקוםראשוןאזורילכתותה-וומקוםראשוןלכתותז-ח .



פרויקט תעשידע -הממציא הצעיר וחישובקית -פרוייקט במימונו של ראש המועצה ,זכינו במקום שני
ושלישימתוךמאהבתיספרהפועליםהשנהבמסגרתהפרויקט .



מיזםמנהיגידורהעבר-השתתפותקבוצהנבחרתשלתלמידיביה"סשחקרהאתמורשתהשלהגב'גולדה
מאיר,קבלנוסכוםשל0111₪לנושא .

תחום לימודי


נערכומבחניםמשוויםבכלהכיתות .



נערכומיצ"ביםחיצונייםבאנגליתובמדעים.בשנההבאהיערכומיצ"ביםרקפנימיים .



בכיתותבהןמספרהתלמידיםגדוליחסיתנעשתהחלוקהלשלושקבוצותלמידהבמקצועותהליבהוכךגם
צפוישיעשהבשנתתשע"ג .



המשיךתהליךביסוסשלתרבותישראלומורשתוהחלמכתהה'שנההבאהמתוכננתחלוקהלקבוצות .
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תחום התקשוב


מונתהרכזתפדגוגיתבתחוםהתקשובבביה"ס .



קיימיםכיום2מקרניםקבועיםבכתותשונות(השנהנרכשו6מקרניםבמימוןראשהמועצה)0+מקרנים
ניידים .



כרגענמצאיםשמישיםבביה"ס0מחשביםניידיםחדשים1+ישן .



השאיפהוהחלוםלרשתאתכלהכתותבמחשב+מקרן+חיבורלאינטרנט.



לרכושאתתוכנתמּודללשדרוגההוראהלמידה–ראה חוברת הסבר המצורפת לפרוטוקול זה .



חדרהמחשביםבבנייןהחדשפעילכלהשבוע.השימושבלוחהחכםבהלידיביטויבכלהשעורים .



חדרמחשביםישןבבנייןהספרייה-הופךמתשע"גלכתתאנגליתבלמידהמתוקשבת.

הנהגת הורים


הנהגתהוריםחדשהופעילה,כלחבריהעובדיםבשיתוףפעולהמלאעםצוותההוראהוההנהלהובדיווח
שוטףעלהנעשהוהמתוכנןבביה"ס .



תכננווהעבירויוםקהילתיירוקבטובשבטיחדעםצוותביה"ס .



תכננוותמכובכלהקשורלטיולהביתספריבשיתוףפעולהמלאעםצוותביה"ס .



היושותפיםמלאיםבתכנוןובהפעלתיוםבריאות-הוריםרביםהעבירוהרצאותבנושאלכלהשכבות .



היושותפיםמלאיםבתכנוןובהשתתפותיוםרבידעשהועברבהצלחהרבה .


 .3פעילות הצופים -שרון בן עזרא ( -מתנדב) ראש שבט הצופים:רציתילמסורכיהשבטמונה670חניכים.
מוציאיםלמחנהקיץ661 חניכים.אנומארחיםשבטמישובאחרבמועצההאזוריתוכמובןאנחנומפעיליםאת
ילדי ביה"ס בטב"ע שהם צוות בפני עצמו כולל הכשרה עם ליווי של עובדת סוציאלית .הם קיבלו את אות
הפעיל המצטיין בעקבות פעילותם של חניכי הצופים במסגרת ביה"ס בטב"ע .הפעילות בצופים היא מאד
אינטנסיבית,במיוחדעלילדיהשכבההבוגרת.לאחרונהישטרוניותשלהוריםעלעומסהפעילותשלחניכי
הצופים .
אורי יעקובי: תלונותהוריםתמידיהיו,הילדיםבוחריםאתבחירותיהם,הילדיםמאדפעיליםבחוגיםשלהמועצה,
בפעילותחברתיתאחרתונוספתוכמובןפעילותבתנועתהנוערלכןאיןלהתרגשמתלונותההוריםלגביהעומס .
חבללךלהתעסקעםזהתמשיכובפעילותבמבורכת .
מוני אלימלך – ראש המועצה :אנירוצהלשיםדגשעלכךשמהשמחמםאתהלבזהשישלנו,המועצההאזורית
היחידה בארץ , 111%מתגייסים שהם כמובן בוגרי מערכת החינוך שלנו .החינוך לערכים אצלנו במועצה,
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שמתחילבביתההורים,ממשיךבמערכתהחינוךהפורמאליומשםמתחזקבמסגרותהפעילותשלתנועותהנוער,כל
אלההםשמביאיםאותנולהישגיםכהמכובדים .

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


עדכוניםשוטפיםעלהנעשהבביה"ס–סיכוםשנה,אירועיםמיוחדים,הערכותלתשע"ג-אנירואהבפעילות
תנועת הנוער "הצופים" אחת מגולות הכותרת שלנו השנה .אנחנו בתחילת השנה ישבנו יחד עם המדריכים
והצוותהמקצועישלנוויחדבנינותוכניתעבודהשנתיתהכוללתהשנהפעילותמשולבתיחדעםההוריםפעם
אחת בשבוע .במסגרת הפעילות גילינו את חשיבותה של הפעילות בתנועת הנוער הצופים ותרומתה לדימוי
העצמיולמצבהתפקודהאישישלהתלמידים.הצופיםישלבוהשנה 13מתלמידיביתהספרבטב"עבמסגרת
פעילותשלמחנהקיץ.זופעםראשונהשהילדיםשלנויוצאיםללאליוויהוריםיחדעםשתימורותשלנו.
הצפי לשנה הבאה הוא שהפעילות תתרחב לפעילות צופים במסגרת חוץ בית ספרית .הפעילות הזו פשוט
מרגשתואנירואהאתזהכחלקבלתינפרדמפעילותביתהספר.
השנה בנינו צוות מוביל בתחומים שונים ,לפי התמקצעות במקצועות הלימוד ,נקבעו רכזות שכבה ,נקבעו
רכזות מקצועיות למדעים ,למחשבים .בנושא מחשוב ,למרות שהיו לנו מחשבים ,כיום לאחר קבלת תרומה
מהמועצה של  מחשבים נייחים וניידים הקמנו כיתת מחשבים שפעילה כל השבוע .לידיעתכם ,המחשוב הוא
חלק אינטגרלי היום מתוכנית הלימודים של ביה"ס .התלמידים לומדים ומיישמים תוכנות מחבילת ,Office
לומדים ומיישמים באמצעות תוכנות האנימציה ,למדו כללי גישה בטוחה באינטרנט ומגישים עבודות באופן
מתוקשב. 
כל צוות ההדרכה השנה הוא ממשרד החינוך .החל מהשנה הבאה כל חומרי הלימוד כבר מוכנים ורובם
מתוקשבים .ערכנובתחוםהפדגוגי– מערכתהתאמהשלחומריהלימודלחינוךהמיוחדכפישנעשהאצלנו.
צוותההוראההכיןעבורכלילדאמצעילימודייחודייםהמותאמיםעבורו .
שמנודגשהשנהעלכישוריחיים– מחשוב,ריפויבעיסוקכוללהדרכתמורות,צרכנותנכונה– רכשנכון,
דגש מיוחד ניתן השנה לחישובים של שימוש במטבעות ובשטרות ,בדיקת עלויות לפני ביצוע קניות ,קבלת
עודף . כהמשךמתבקשתהליךתרגולוהדמיהשלחייםאמיתייםולכןאנחנוכעתמטפלים,בעזרתמירהומוני
בנושאאישור"דירתאימון"אשרלכשתאושרתאפשרלהפעילמספרתוכניותמגרהשכברהכנתישיאפשרו
לנולבצעהדמיהשלתהליכיפעילותיומיומיתעלמנתלתרגלאותםלחיים .



דיווחעלפרויקטיםשהתקיימובתשע"ב:
 .1פעילותקןהצופים.
 .6מע"ששעהתרומהשלכלתלמידמביתהספרלמרכז.
 .3פעילותעםקהילתהגמלאיםוכאןהמקוםלאודותלאביבהחיימוביץעלהחיבורהנהדרעםמועדון
הקשישיםשלהמועצה.
 .0חונכותפנימיתבביה"ס–כלתלמידחטיבהבוגרתחונךומאמץמהשנהתלמידמהחטיבההצעירה.
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ועדת חינוך
 .0קשרעםקק"ל–יצרנומערכתקשריםמעולהעםקק"לכךשכיוםלפניכליציאהלטיולתלמידיביה"ס
תורמיםשעותעבודהלקק"ל,ישלצייןכיקק"למממנתמחציתמעלותכלטיול.
 .2נכנסנוהשנהלפרויקט"נתיבהאור"שלחברתהחשמל.ראה מצגת הסבר מצורפת לפרוטוקול זה.


רכש ציוד וטכנולוגיה לקראת תשע"ג – כבר השנה הצטיידנו בהרבה אמצעי למידה חדשים ונמשיך בשנה
הבאהלרכושאמצעילמידהנוספיםבנושאמדעים,קיבלנואישורמהביטוחהלאומילרכשנוסף. 



היעדיםהפדגוגייםהשנההיועלהחטיבההבוגרת,11%מהבוגריםיחזרובשנההבאהלקהילה.



אנירוצהלהוסיףדיווחעלנושאהשילוב -תלמידנומשולביםבביה"סיסודיגןרוהובכפרהנוערעיינות–
בכלטקסיביתהספר,בכלטיוליהגיחה הקצרים.כיתותגןרוהמגיעותלביה"סבטב"עוהתלמידיםעובדים
יחדעםתלמידיביה"סבטב"ע,כמוכןאנחנומשולביםבהצגותשמוזמנותעבורביה"ס.עלכלפעילותשילוב
ביןבתיהספרנעשיתפעילותשלניטורומשוב,נערךתחקירומפיקיםלקחיםלקראתהשילובהבא.



בשנההבאהאנחנורוציםלהכניסאתהשגהלבגרויותבמקצועותמחשביםואומנותלחטיבההבוגרת.



השנההכנסנואתנושאהתרפיותלהילוךגבוה,למרותהתקצובהנמוךשביה"סמקבלהחלטתיויצרנוקשרעם
שלוחתאוניברסיטתלסלישהםמתמחיםבתרפיהבאומנות .אנחנויכוליםלעבותבעזרתםאתנושאהתרפיה.
בשלב זה אנחנו מטפלים בנושא בנים ובנות מתבגרים וכמובן אנחנו מקבלים תמיכה מלאה מראש המועצה
וממירהדהקלו.

 .0פעילות מחלקת נוער גן רוה בקיץ תשע"ב – קארין רכזת הנוער – מסרה דיווח על פעילות מחלקת הנוער
במסגרתשנתתשע"ב:
מטרות מחלקת הנוער
 .1מחלקתהנוערתפעללחיזוקהקשרשלהנוערלישובולקהילה .
 .6מחלקתהנוערתפעללטיפוח,פיתוחוהעצמהשלמנהיגותנוער .
 .3מחלקתהנוערתפעלליצירתמסגרותשלתרבותשעותהפנאיוחיזוקם .
פרויקטים שנתיים


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



חגים:הפנינגפורים,מצעדלפידים,נטיעות .



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



מתגייסים:טיולמתגייסים .



אותהפעילהמצטיין:0בנינוערמגןרוהקיבלואתאותהפעילהמצטייןמטעםמנהלחברהונוערמחוזמרכז
עלפועלםבביתספרבטב"ע .
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תנועת הצופים


השנהלקחוחלקבפעילותכ-671בנינוערבכיתותד'-י"ב. 



במהלךהשנהנערכוהפעילויותהבאות:
טיולפתיחתשנהבהריירושלים,טיולפסחלאורךשלושהימיםבגלבוע,יוםצופהבגבעתהקיבוצים,מחנה
קיץביערלביאועוד .



פעילויותקיץ:6116מחנההקיץיוצאים661חניכים,המהוויםכ-11%מהחניכים. 



אחוזהיציאהשלהשבטהואהגבוהבמחוז,ומביןהגבוהיםבתנועה .

תנועת בני המושבים


מטרותהתנועההשנהבגןרוה :
א.

חיזוקהקשרעםהמועצהוהמושבים .

ב.

גיוסחניכיםוהרחבתמעגלהחניכים.

ג.

הגברתהמודעותהקהילתיתלפעילותבניהמושבים.

ד.

תרומהלקהילה.



השנהלקחוחלקבפעילותכ-10בנינוערבכיתותד'-י"ב. 



במהלךהשנהנערכוהפעילויותהבאות: 
סמינרפתיחתשנה,סמינרסובלנות,מסעיוסייפה,טיולחנוכה,חגמעולת,פורימון,מחנהפסחופעילותליום
העצמאות. 



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




קיימתהקפדהיתרהעלהכנתצוותמדריכיםלפניכלטיולוכימדריךשלאיוצאלהכנה-קבוצתולאיוצאת
למחנהוזאתכדישהמדריךיעבוראתההכנההמקצועיתביותרשתאפשרלולהדריךבמחנהעצמובצורה
הטובהביותר.
צפילשנההבאה-צוותההדרכהגדלב11-מדריכים.


קשר עם הקהילה


ביתספרבטב"ע:אחתלשבועבימישישימגיעיםבנינוערמתנועתהצופיםלהדריךקבוצותבביתהספר.
תלמידיביתהספרמצטרפיםליוםבמחנההקיץ. 



אגודהלמעןהחייל:איסוףחבילותלמעןהחייליםבפורים .



המרכזלכלבינחייה:בניהנוערמגןרוההתנדבובמרכזלכלבינחייהולקחוחלקבאירועספורטייחודי
לעיווריםולבנימשפחותיהם .
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.0שעתחרום:במסגרתהערכותהמועצהלשעתחרוםהתקיימהפעילותמשותפתעםפיקודהעורףבמטרהלרתום
אתהנוערכגוףמתנדבלסיועבשעתחרום .
.0מע"ששקמים:לקראתחגהחנוכההתקיימהפעילותמשותפתביןבניהנוערלביןחניכימע"ששקמים .

תוכניות לקיץ


טיולמתגייסיםוחלוקתשילכלמתגייסמטעםהמועצה.



יציאהמחנותקיץשלתנועותהנוער .



יציאהלקורסיהדרכהשלחניכיתנועותהנוער .



העברתקורסיםלבעליתפקידים .



מסיבתבריכהלנוער .



סרטופיצה .



הצגותלילדים .



הרצאהלבנינוערוהוריהםבנושאגלישהבטוחהבאינטרנט .



ימיכיףבסופרלנדובהחלקהעלהקרח .



תוכניות לשנה"ל תשע"ג


בימיםאלונכתבתתוכניתהעבודהלשנתתשע"ג. 



בבנייתהתוכניתניתןדגשעלשיתוףבניהנוערבאיתורצרכיהםורצונותיהםומתןמענהבהתאם .



לאחרונהמשדרגיםאתאתרהמועצהואניאשמחלקבלכלחומררלוונטילפרסוםבאתר .

מוני אלימלך  -ראש המועצה:לתשומתליבכםבכלהקשורלבטיחות,בחגשבועותנערכהפעילותשלהדמיהשל
התהפכות רכב ,פעילות שהביאה לחשיפה של הנושא לקבוצה גדולה של בני נוער האמורים לקבל רשיון נהיגה
בקרוב .

 .2סמדר ניצן  -הקמת סיירת הורים בגן רוה:שמיסמדרניצןואנימקיבוץפלמחים,אניאםלנערבגיןהעשרה
הלומד בתיכון מקיףברנר .אני רוצה להציגבפניכם את נושא סיירת הורים וכל הקשור לתפעול סיירת כזו
ביישוביגןרוה.אניבקשרעםהרווחהועםהשוטרהקהילתיולאחרששוחתיעימםוקיבלתיאתברכתושל
שייקהאני  רוצהלהציגבפניכםאתנושאהקמתסיירתהוריםבמועצה.חקרתיאתהנושאעםארגוןמצילה
שאתהמצגתשלואנימוסיפהלהסברשלי.אניסבורהשההוריםישמחולהתנדבלנושא,ההוריםמקבליםיעוץ
והדרכה מארגון מצילה .התהליך הוא די פשוט ומוסבר בחוברת המצורפת ,נערכות פעילויות מלוות בנושא
מניעת שימוש בסמים ,מניעת שתיה ומניעת אלימות .ההורים מקיימים סיורים במוקדי הפעילות הקרובים
ותפקידם להנחות ,לסייע ,להסביר לנערים ולנערות בכלל הקהילה .לתהליך עצמו ישנן מספר פעילויות
מקדימות.
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אורי יעקובי :יתכןכיאנינאיבי,אבלהחברהשלנונוסעיםלבלותבאזורהקרוב,קבוצתשילר,קיבוץנען,
גבעתברנר ,רחובות ,ראשוןלציוןוכדומה.אנימכירחלקגדולמהנעריםוהנערותולכןאנישואלהאםאנחנו
ניסעלמקומותאחריםומהנעשהשם .
סמדר ניצן :הילדיםשלנו,מגילצעיר,בישובים שלנו,שותיםומעשניםכמושארבניהנוערבארץ.זהנהוג
במסיבותשנערכותבשפתהים,בל"גבעומרוכדומה .קיימתבמועצהשלנו,כמובכליישובקהילתיאחרמצב
של"ביתריק"בוחוגגיםבניהנוער.קיימתגםתופעהשלרכששתייהע"ימבוגריםעבורבנינוערוהתופעה
ידועהלשוטרהק הילתי.ישהתארגנותשלבלייניםמסוימיםיחצ"ניםשמוכריםכרטיסיםלבילוייםבמקומות
רחוקים יותר עם הסעות כאשר הם נכנסים למועדונים .מה שאני חושבת זה שאנחנו צריכים להקים סיירת
הוריםמקומיתשתבצעשיתוףפעולהעםסיירותהוריםהקיימותבאיזור.אניחושבתשכלתפקידהיהיהלנטר
את ההסעות ולוודא כי נוסעים למקום מסודר ,לא לוקחים עימם משקאות ,לתת הסבר על תופעת השתייה
ופשוטלהיותשםלפנישהםיוצאיםלבילוי. 

שייקה בילו:אנימציעכפעולהמקדימהלבצעמיפוישלמקומותהבילויבמועצהיחדעםהשוטרהקהילתיואחר
כךנביאאתהנושאלדיוןנוסףכאשרהמידעעםהצעהפרקטיתשלתוכניתעבודהיהיויותרבשליםלדיון
והחלטות.ראו מספר חוברות ומצגות בנושא המצורפות לפרוטוקול זה.
מוני אלימלך  -ראש המועצה:לאחרמאמציםרביםוכנגדכלהסיכוייםהצלחנולקבלהקצאהלאוטובוסחדש
נוסףלטובתהסעותילדיםלקראתשנתהלימודיםהבאה.
בכבודרב, 
שייקה בילו
יו"רועדתהחינוך 
מועצהאזוריתגןרוה 
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