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נוער מצוין זה כאן!
על פי נתוני הגיוס העדכניים:
בשנת  82.1% 2014מצעירי הישוב התגייסו לשירות
בצה"ל ו 74.4% -מהבנות
הממוצע הארצי לגיוס בנים ,74.6%-ממוצע ארצי לגיוס בנות58.8% -

ראש המועצה חיים געש ":יש לנו בני נוער מצוינים ,בני נוער
ערכיים ,אכפתיים ומעורבים "
בשבוע האחרון התקיימה פגישה עם ראש מדור קהילה בלשכת הגיוס בחיפה ומנהלת אגף החינוך בה הוצגו
נתוני הגיוס היישוביים העדכניים ביותר (לשנת  .)2014על פי נתוני הגיוס אחוז גיוס הגברים בישוב לשנת
 2014עומד על  82.1%כאשר הממוצע הארצי הינו  .74.6%אחוז הצעירים אשר מתגייסים ללחימה עומד על
( .65.6%הממוצע הארצי  .)64.1%אחוז גיוס הנשים לשנת  2014הינו ( 74.4%הממוצע הארצי הינו . )58.8%
כאשר  87.6%מכלל הצעירות מתגייסות לשירות משמעותי.
יש לציין כי בתיכון החקלאי "ברנקו וייס" הנתונים אף גבוהים יותר ומרשימים יותר ,אחוז הצעירים
(הבנים) שהתגייסו בשנת  2012עומד על  94.3%ואילו  89.5%מתלמידות החקלאי התגייסו בשנת .2012
בתיכון ממ"ד אלישבע בין  70%-60%מהבנות מתגייסות לשירות לאומי.
נתוני הגיוס הישובים מצויים במגמת עליה ,בשנת  2011אחוז הגיוס לבנים היה  78.8%ואילו אחוז הבנות
המתגייסות היה  59%בלבד (לעומת  65.6%כאמור ב)2014
נציין כי בתי הספר התיכוניים בישוב -החקלאי "ברנקו וייס" וממ"ד אלישבע ,מדורגים ברשימת בתי הספר
הערכיים ביותר בארץ של משרד החינוך לשנה זו.
ראש מדור קהילה מלשכת הגיוס צינה לשבח את אחוז הגיוס בישוב בכלל ואת אחוזי הגיוס בבית הספר
החקלאי ואלישבע בפרט בהשוואה לממוצע הארצי  ,בהשוואה ליישובים מאשכול סוציואקונומי דומה ואף
בהשוואה לישובים מאשכול סוציואקונומי גבוה יותר" .ראש המדור אף ציינה כי "השאיפה היא לשיפור
מתמיד אך הנתונים הללו מצביעים לדבריה על החשיבות שמייחסת הרשות המקומית לנושא ועל התכניות
המגוונות המתקיימות בישוב לשירות משמעותי בצה"ל".
ראש המועצה חיים געש ,ברך על הנתונים המרשימים ועל מגמת העלייה .לדברי געש ":יש לנו בני נוער
מצוינים ,בני נוער ערכיים אכפתיים ומעורבים .אנחנו רואים את זה במספר תנועות הנוער הפעילות בישוב
ובצמיחתן המתמדת .זה ניכר בפעילות יחידת הנוער היישובית ביוזמות הרבות של מועצת הנוער האיכותית
ובמספר בני הנוער המתנדב בפרויקטים קהילתיים " .
געש " :הטמעת ערכים -מנהיגות ,אהבת הארץ ,תרומה וסיוע  ,מעורבות קהילתית אינם תוצר של מידי
המגיע "יש מאין" ,אלו זרעים הנזרעים עוד מהגיל הרך לאורך שנים ארוכות ,.בהן מטפחים מצמיחים
ומשקיעים בגידול בני הנוער " .עוד הוסיף געש  " :אנחנו ממשיכים לכוון למעלה ,להמשיך ולהעלות את
נתוני הגיוס ,להעלות את אחוז הזכאים לבגרות ולשמור על אחוז הנשירה האפסי ועל כל בני הנוער
במסגרות החינוך הטובות בישוב" .
מנהלת אגף החינוך במועצה ,אילנה זגול ,ציינה כי אנו גאים בנתוני הגיוס שלנו לצה"ל שמלמדים על הנוער
המצויין שלנו המוכיח את יכולותיו ואת כישוריו.
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פעולות ההכנה שנערכות בבתי הספר התיכוניים ביישוב לקראת הגיוס מוכיחות את עצמן ומלמדות
על החשיבות הרבה שאנו מייחסים לשירות משמעותי בצה"ל ולתרומת המתגייסים לחברה הישראלית
ולמדינה .נמשיך לפעול להעלאת המוטיבציה ולעידוד הגיוס והשירות הצבאי המשמעותי ".אמרה זגול.

