
 

  י' אדר ב תשע"ט ראשון יום

  

 

 מכתב להורי משגב לקראת מסיבות הנוער בפורים

 הורים יקרים שלום,

בחודשים האחרונים אנחנו עובדים על מהלך שמטרתו הסדרת מתחם קבוע למסיבות בטוחות עבור בני נוער 

וצעירים במשגב. למהלך שותפים גופי המועצה השונים, הורים, בני נוער ומשטרת משגב. כיוון שהמתחם הקבוע לא 

 המסיבות. להלן הפרטים:   נבחרו חלופות ביחד עם בני הנוער המארגנים את  ,פוריםיהיה מוכן ל

 י"ב: -שכבות י"א

  12.00-18.00תתקיים מסיבה באוהל יעל ביום שלישי הקרוב בשעות 

  לאחר סיום ביה"ס יתכנסו משתתפי המסיבה בחנייה הסמוכה לפארק אוסטרליה. שם יקבלו  11.00בשעה

 לחמנייה עם נקניקיה ובקבוק מים אישי 

  אוטובוסים ממשגב לאוהל יעל. לא תתאפשר עליית נערות ונערים נחל בסבב הקפצות ב 11.30בשעה

 שתויים לאוטובוסים! 

  .בזמן ההמתנה לאוטובוסים ישגיחו במתחם ביה"ס ומסביבו צוותי מורים ורכזי נוער 

 .מתחם המסיבה סגור ומגודר, לא תתאפשר הגעה ברכבים פרטיים ובטרמפים 

  באחריות מחלקת הנוער, בכפוף להרשמה  -הישוביםבסיום המסיבה יתבצע פיזור מסודר בהסעות אל

 מראש!

  המסיבה תאובטח ע"י מאבטחים בשכר ובנוסף במקום יהיו הורים מלווים ומארגנים בוגרים אשר יהיו

   ועל כל המתרחש בסביבתו. אחראים על התנהלות תקינה ובטוחה של האירוע

 משטרת התנועה תכווין את האוטובוסים בהגעה ובפיזור ותנהל את מהלך חציית הכביש 

 י':-ט' שכבות

  17.00-22.30המסיבה תתקיים ביום שלישי הקרוב בפארק אוסטרליה בין השעות 

 בכפוף להרשמה מראש! -הגעה למסיבה עצמאית, חזרה בהסעות מאורגנות ע"י מחלקת הנוער 

  המסיבה תאובטח ע"י מאבטחים בשכר ובנוסף במקום יהיו הורים מלווים ומארגנים בוגרים אשר יהיו

 ועל כל המתרחש בסביבתו. התנהלות תקינה ובטוחה של האירועאחראים על 

 הערות ודגשים:

בשתי המסיבות לא תותר שתיית אלכוהול ולא תתאפשר כניסת נערות ונערים שיכורים למתחם  .1

 המסיבות. הורים לנערים שיכורים יתבקשו להגיע באופן מידי לאסוף את ילדיהם. 

יביות. המארגנים והוריהם המועצה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בקיום מסיבות בטוחות ואטרקט .2

התחייבו לעשות הכל בכדי לעמוד בכללים המוכרים ולוודא שהמסיבות עוברות באופן מוצלח. אחריות 

 המועצה והמארגנים אינה תחליף לאחריות האישית של כל הורה לילדיו

 לדף זה מצורף פלאייר ובו הנחיות ודגשים למעורבות הורית לקראת ובמהלך המסיבות.  .3

 פורים שמח ובטוח, מחלקת נוער משגב בברכת חג


