
 

 

51.66.62 

 פרוטוקול המליאה המחוזית

, (אלעד)קדם כלף וסלומה זגורי, (קדימה צורן)דניאל אריה , (הוד השרון)רום גור , (נס ציונה)רופי 'שחר ג :נוכחים

אריאל , (יהוד)אייל יקותיאלי , (א חבל מודיעין.מ)נגה שטקל וסהר שמע , מיקה חן( אריאל)יהל קירשנר ומור גנון 

, (ס"כפ)אוריאל גרנט , (אורנית)שקד מיכאל ואופק אדרי , )צ"ראשל)ארזי-הילה לוי, (רעננה)ק'איז קראוס ואלייה

 (.א שומרון.מ)שמואל מייזל וזמרת סרי , עידו זאבי, (ש"גב)אילה פוסטיק 

 :שלההתחלנו בסבב בו כל רשות הציגה קצת מהפעילות 

 .עסוקים בהקמת המועצה :חבל מודיעין ואלעד

 טקס זכרון ביום רבין  :נס ציונה

 .חיבור בין בני נוער שונים בעיר :כפר סבא

 .מליאת פתיחה ועכשיו מגייסים נציגים ומתכוננים לבחירות :רעננה

 .ג ברכה וממתקים.יזמו יום מרוכז שבו כל הנערים בשומרון הביאו לשמרים בש :א שומרון.מ

 .נסעו לאלקנה לעזור להם להקים את המועצה ועובדים על כרטיס הטבות לנוער :אורנית

 .עובדים על סמינר חיבור בין נוער דתי לחילוני ומתכוננים לאיורעי חנוכה :אריאל

 :עדכונים של המחוז מהמליאה האחרונה

 .פגישת המזכירות עם עמליה מנהלת המחוז

 .נציגות בטקס יום רבין לנוער

 .רשותיים רים"פורום יו

 :סרטון תנו לגדול בשקט

התפתח דיון  בקבוצת הווטסאפ של המחוז והועלה רעיון להוציא סרטון , בעקבות המצב הביטחוני

, שיצר את הסרטון -הנציגים התחלקלו לצוות סרטון .שיציג את הצד של הנוער בישראל במצב בנוכחי

לייקים בדף  084הסרטון גרף  .הסרטוןשהתעסק בהפצתו ובפרסום  -וצוות דוברות, צילם ערך וכתב

 !אנשים  8,5,4שיתופים של הפוסט והגיע ליותר מ 054, )!!!(של המחוז רק 

בינהן )רשויות שונות , המועצה הארצית, הדוברת הארצית, ר מחוז חיפה"יונמנים  משתפי הפוסטבין  

  .והעמוד של פרס ירושלים לאחדות ישראל( א שומרון.לצ ומ"ראש

כתבי : עבודה על הסרטון ועל הפצתו נוצרו קשרים שיוכלו לסייע לנו בהמשך העשייהכתוצאה מה

 .החינוכית ומעריב, (אתר חדשות לנוער" )פרוגי":חינוך של 

 ! התאמצו ונתנו מעצמם למען הצלחת הסרטון, כל הכבוד לכל הנציגים שהשקיעו

 



 

 

 

 .השניות לקדנציההמליאה התחלקה לועדות והתקיימו הישיבות ועדה *

 

 :סמינר חנוכה

הכשרות וגיבוש ובאמת , הסמינר מלא בכיף -ים שסיפרו על סמינר חנוכה למליאההגיעו שני בוגר

 .יגיעו לסמינר!( ובעיקר הנציגים המחוזיים)שחשוב מאוד שכל הרשויות במחוז 

 :עדכונים מהארצית

 .תפו כל המליאה הארציתהתקיימה ועדה לזכויות הילד בכנסת בה השת 50.66ביום שלישי 

 .תחרות נגד שיימינג ובריונות ברשת בשיתוף הפסטיגל עוד מעט מסתיימת ויוכרזו הזוכים

לשאול לגבי התפקיד אפשר . במליאה שאחרי הסמינר יתקיימו בחירות לחבר ועדת ביוקרת ארצית

 . להתייעץ עם זמרת סרי המבקרת הארצית


