
 

 

 לתושבים לגבי ליווי ההורים בפעילויות מועצה:   הנחיות 

נוער המשתתפים  התמודדות עם ילדים ובני בהתאם לסוגיות שעלו בקיץ הקודם ובמהלך השנה בנושא 

   . במהלך השנה והקיץ הישובי  אינם לוקחים חלק במסגרת החינוך החברתיו בפעולות מועצה 

 נער בפעילות המועצה השנתית המוצעת: \השתתפות של ילד תנאי מסמך המסדיר את להלן 

 ובני הנוער תושבי מ.א בני שמעון.   םילדיהפעילות המועצה מיועדת לכלל  .1
 

מדריכי  \יש לפרסם את הפעילות לכלל ילדי ובני הנוער בישוב דרך המזכירות או דרך מנהלת החינוך .2

 הישוב. 

 כיבוד וכו'(  \ל הסעה הינו מחיר זהה לכלל המשתתפים. )כול  מחיר ההשתתפות .3
 

 מדריך\יש להירשם בהתאם לתאריכי סגירת ההרשמה ופרטי ההרשמה אצל מנהל החינוך  .4
 

יצטרך ללוות    18, הוריו או בוגר משמעותי מעל גיל שובו יבי תושב שילדו אינו שותף למסגרת חברתית  .5

 אותו לכל פעילות המועצה. 
 

 בד. ארגון ואיסוף הילדים להסעה וממנה בארגון ההורים בל  .6

 

יאורגן על ידי ההורים  \נאפשר מפתח ליווי הורי שיתנהל שאינם שותפים למסגרת, לנוחיות ההורים  .7

 להלן המפתח בהתאם לאופי הפעילות:   בלבד שבו נתאים את המלווים על פי הפעילות הנדרשת. 
 

 ילדים.   5מבוגר על – הצגת ילדים . א

 ילדים.  3מבוגר על   -  ילדים טיול לילה  . ב

 ילדים   3מבוגר על  -  ילדים פעילות בריכה   . ג

 ילדים.  4מבוגר על  -  ילדים   טיול יום . ד
 בני נוער   5מבוגר על  -  מסיבות נוער .ה

 בני נוער  4מבוגר על  -  טיול בני נוער . ו
 בני נוער   5מבוגר על  -  פעילויות בר מצווה, קיץ .ז

כמו כן, פעילות  ישיים. א- תכנים אוניברסליים, קהילתיים ובין, יכילו יינתנו אנו מצדנו, מבטיחים כי התכנים אשר 

המועצה עומדת בכל הדרישות של הבטיחות והביטחון וכפופה לחוקי משרד החינוך, תיאום טיולים ומשטרת  

 ישראל. 

 חיבור קל וחיובי לשותפים נוספים בישובים. מסמך זה יהווה פתרון לדילמות ולסיטואציות בשטח ויהווה  

 בברכה, 

 רתי ילדים ונוער עפרה שיר לביא, מנהלת המחלקה לחינוך חב

 חיה עפרוני מנהלת תחום הנוער                                                         

 עדי לב מנהלת תחום הילדים  

 העתקים, 

 החינוך  אגףמנהל  - אמיר ברזילי. 1

 בישובים.  מנהלי החינוך החברתי . 2


