"המחה של המדיה"  -תאים וקריטריוים
מלגת הצטייות בתחום החיית מועצות התלמידים והוער
א.

כללי:

) .(10הגוף התומך מקצה משאבים למועצה

.1

אחת לשנה ,במהלך שנת הפעילות ועל פי החלטת קרן המלגות ,מעניקה

) .(11קיים מערך הכנה לקראת בחירות למועצה

עמותת במתנ"ה מלגה למנחי מועצות תלמידים ונוער מצטיינים.

) .(12מנחה המועצה הבית ספרית /הרשותית עבר הכשרה ע"י מינהל

.2

המלגה ניתנת על בסיס המלצות וקריטריונים המעידים על הצטיינות ותרומה
מעל למצופה למנהיגות הנוער הייצוגית הנבחרת )מועצות תלמידים ונוער(.

.3

המלגה מיועדת למנחי מנהיגות נוער ייצוגית ונבחרת במועצות התלמידים
והנוער במדינת ישראל (מועצות תלמידים ונוער ברמה ארצית ,מחוזית
ורשותית) מתוך מטרה להוקיר את אנשי החינוך העוסקים במלאכת עיצוב
פני הדור הבא ,חיזוק מועצות תלמידים והנוער תקינות ולעלות על נס את
נושא החינוך הבלתי פורמלי בישראל.

.4

המלגה הינה שיתוף פעולה של עמותת במתנ"ה ומועצת התלמידים והנוער

חברה ונוער.

הארצית.

ב.
.1

תנאי סף לקבלת מלגת ההצטיינות :הזכות לקבלת מלגה ניתנת למנחי
מועצות התלמידים והנוער ברמה הארצית ,מחוזית או רשותית המוכרות על
ידי משרד החינוך בלבד .המלצה שתתקבל ולא תעמוד בתנאי הסף תידחה.
)בוגר מועצה שמכהן כמנחה מועצה יוכל להיבחר בתנאי ואינו לוקח חלק
בועדה הבוחרת(.

י.

הערכה בקרב עמיתים ובני נוער.

יא.

מקצועיות :נציג/ה המהווים מוקד ידע בתחומו.

יב.

התרשמות אישית של חברי קרן המלגות ו/או חברי הועדה הבוחרת
בעמותת במתנ"ה.

יג.

העמותה רשאית לבחור אם לקיים סינון ראשוני ולאחריו לקיים

.2

לצורך הערכת הצטיינות הנציג/ה נדרשת המלצה על ידי חבר עמותת

ג.

מי רשאי להמליץ על מועמד:

.1

הזכות להמליץ על מנחה מועצה לקבלת מלגה זו הינה לגורמים הבאים:

מידת ההצטיינות תוערך לפי קריטריונים הבאים כפי שאושרו על ידי
האסיפה הכללית של עמותת במתנ"ה ,כמפורט להלן:
הנחייה של לפחות ב 50%משרה של מועצת תלמידים ונוער ברמה

ד.

ארצית ,מחוזית או רשותית.

.1

ב.

המנחה מקדם את מעמד מנהיגות הנוער הנבחרת למרכז.

ג.

המנחה מכשיר בצורה חוויתית את המנהיגות הצעירה לערכים

א.

בני נוער ותלמידים החברים כנציגים במועצת התלמידים והנוער
הארצית או אחת ממועצות התלמידים והנוער המחוזיות ו/או
הרשותיות המוכרות ע"י משרד החינוך.

ב.

מנחה או מפקח של משרד החינוך העוסק בתחום מועצות
התלמידים והנוער ,ברמה המחוזית או הארצית.

במתנ"ה ,מנחה מועצה ברמה גבוה יותר בגלגל המועצות ,ו/או נציג רשות ו/או
מפקח ארצי ו/או מחוזי ו/או נציג במועצת התלמידים והנוער הארצית או
המחוזית או הרשותית.

א.

ט.

שיתוף פעולה עם בוגרים מהווה ייתרון

ראיונות טרם סינון נוסף.

קריטריוים ותאי סף לקבלת מלגת הצטייות:

.3

ח.

אחריותיות :הימצאות בקשר שוטף והעברת מידע לבני נוער.

ג.

חבר בעמותת במתנ"ה.

ד.

בוגר מועצה.

ה.

מועמד העונה לתנאי הסף רשאי להמליץ על עצמו.

ו.

קרובי משפחה אינם רשאים להמליץ על נציג לצורך קבלת המלגה.

מתן המלגה:
המועמד שיזכה ויבחר על ידי חברי הועדה הבוחרת בעמותת במתנ"ה יזכה
בפרס כספי או שווה כסף שייקבע על ידי קרן העמותה ,ושוויו עשוי להשתנות
מעת לעת וממועמד למועמד.

חברתיים ,ערכי תרבות וערכי רב תרבותיות ודמוקרטיה.

.2

ד.

המנחה פועל לעידוד הסקרנות ,מנהיגות ,פוליטיקה אקטואלית
ומציג את רלוונטיות העשייה לחיי היום יום.

העמותה רשאית לחייב את המועמד להשתתף בטקס או באירוע כזה או אחר,
כתנאי להענקת המלגה.

.3

העמותה תמסור הודעות רשמיות לזוכים במלגה בלבד .העמותה אינה

ה.

המנחה ייתן התייחסות לשונות בין בני הנוער תוך מתן מענה אישי
לכל בן/בת נוער לפי צרכיהם.

ו.

המנחה נותן דוגמה אישית ותרומה ייחודית לעיצוב האישיות של

מחויבת לתת דין וחשבון או לפרט סיבות לאי קבלת מלגה .העמותה אינה
חייבת למסור הודעות לנציגים שלא זכו במלגה.
.4

לאחר פרסום שמות הזוכים ,העמותה רשאית להעביר פרטיהם לאמצעי
התקשורת ולפרסום באתר העמותה .זוכה אשר אינו מעוניין כי שמו יפורסם
מתבקש לפנות בכתב ל חברי הועדה הבוחרת בעמותת במתנ"ה טרם קבלת
המלגה.

בני הנוער
ז.

מועצת התלמידים והנוער תקינה באישור חתום של מועצת
התלמידים והנוער המחוזית )חתימת יושב ראש וחתימת מנחה
מועצה( לפי הקריטריונים הבאים:

ה.

הערות:

התקיימו בחירות חשאיות  -נציגות נבחרת מכלל הכיתות/

.1

זכאותו של המועמד לקבלת מלגה תקבע לפי מצבו היחסי של המומלץ,
בהשוואה לכלל המומלצים לקבלת מלגה באותו מועד ובהסתמך על מדדים
נוספים כמפורט להלן:

.2

המלגות יחולקו על פי החלטת חברי הועדה הבוחרת בעמותת במתנ"ה אשר

).(1

ברשות -נציגות נבחרת מבתי הספר וכלל ארגוני הנוער ביישוב
).(2

פעילות שוטפת פעילה על בסיס תכנית שנתית הכוללת יישום
מסמך הועידה הארצית

).(3

בעלי תפקידים במועצה )יו"ר ,סיו"ר ,מבקר ונציגים בגלגל

תכלול שלושה אנשים שזהותם תקבע על ידי ועד ההנהלה של עמותת
במתנ"ה.

המועצות הבא .מהבית ספרית -למועצה הרשותית ,מהמועצה
הרשותית -למחוזית(

.3

).(4

תקנון המועצה בהסתמך על תקנון העל

התנאים המפורטים במסמך זה ,ובמסמכים המצורפים לו ,מנוסחים בלשון
זכר אך מתייחסים לשני המינים כאחד.

).(5

קיום פגישות מועצת התלמידים הבית ספרית לבין ההנהלה/

.4

המעוניינים להמליץ על מועמד זה או אחר לקבלת מלגת הצטיינות מתבקשים
למלא ולהעביר את הטפסים המצורפים לועדת קרן המלגות ,באמצעות אחת
הדרכים הבאות:

בין המועצה הרשותית למקבלי החלטות ברשות ,השתתפות
בוועדות וכדו'.
).(6

קיום ישיבות קבועות של המועצה

א.

לדואר אלקטרוני . bematana@gmail.com

).(7

המועצה עוברת תהליך הכשרה במהלך השנה )מינימום 10

ב.

להעבירם פיזית )ידנית( לאחד מחברי הועדה הבוחרת בעמותת

שעות(.

במתנ"ה.

).(8

נציגות קבועה בגלגל המועצות הבא.

).(9

המועצה מקיימת תהליך ביקורת

.5

לבקשה יש לצרף את האישורים הדרושים .בקשות שלא תמולאנה כראוי ו/או
שלא יצורפו אליהן האישורים המתאימים  -לא יבדקו.
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.6

פרטים נוספים יימצאו ויפורסמו באתר העמותה www.bematana.org.il

ו.

אישורים וספחים:

.1

.המלצה תכלול את כל האישורים המצורפים למסמך זה .אישורים
המצורפים לטופס הבקשה אינם מוחזרים בשום מקרה.

.2

ניתן לצרף לטופס הבקשה מכתב אישי ,כתבות או מסמכים המעידים על
הצטיינות.

ז.

מקרים חריגים:

.1

במקרים חריגים רשאית הוועדה לסטות מהתנאים שנקבעו מטעמים
שירשמו.

ח.

עדיפות בקבלת מלגה:

.1

תינתן עדיפות למגישי בקשה בפעם הראשונה.

ט.

חיסיון:

.1

דיוניה והחלטותיה של חברי הועדה הבוחרת בעמותת במתנ"ה.הינם חסויים
וזכות עיון בהם תינתן לחברי וועדת הביקורת של העמותה בלבד.
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טופס המלצה לקבלת מלגת הצטייות " -המחה של המדיה"
לפני שתתחיל/י למלא את הטופס ,קרא/י בעיון את התנאים לקבלת המלגה.
בקשות שלא תמולאנה כראוי ,או שלא יצורפו אליהן האישורים הדרושים המצורפים ,לא תטופלנה
יש למלא את השאלון בכתב יד ברור ,בעט ולא בעפרון
לכבוד:
ועדת המלגות – עמותת במתנ"ה
"המנחה של המדינה"  -לשנת תשע"ח 2018
הדון :המלצה לקבלת מלגת הצטייות "המחה של המדיה"

פרטי הממליץ:
שם פרטי:

שם משפחה:

ת.ז:.

טלפון ייד:

דוא"ל:
תפקיד:

מנחה  /מפקח  /נציג במועצת התלמידים והנוער הארצית  /נציג במועצת התלמידים והנוער
המחוזית  /נציג במועצת תלמידים ונוער רשותית /בוגר מועצה  /אחר

פרטי הציג/ה המועמד/ת למלגה:
שם פרטי:

שם משפחה:

ת.ז:.

שת לידה:

ארץ לידה:

טלפון:

כתובת:
דוא"ל:
תפקיד:



יש לצרף תמונה אישית איכותית של המועמד
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הריני להמליץ על המנחה

בשל הסיבות הבאות:

 .1רקע אודות החייתו/ה של המועמד/ת במועצות התלמידים והוער
א .היקף המשרה של המנחה והכשרות אותם עבר:

ב .דרכים בהם המנחה מקדם את מעמד מנהיגות הנוער הנבחרת:
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 .2האם המועמד מחה את מהיגות הוער הבחרת?
במידה וכן ,פרט לאילו ערכים ובאיזו דרך:
כן

לא

 .3האם המועמד מגלה דוגמה אישית
כן

לא

במידה וכן ,פרט בקצרה:

 .4האם המועמד פועל לחיזוק הקשר עם כלל גלגל המועצות
כן

לא

במידה וכן ,פרט בקצרה:

 .5האם המועמד/ת הוביל/ה פרויקט בעל משמעות למועצה?
כן

לא

במידה וכן ,שם הפרויקט:

אודות הפרויקט בקצרה:

 .6האם המועמד/ת מצא/ת בקשר עם מחים ברמות שוות וזוכה להערכה מצידם ומצד בי וער ועמיתים?
כן

לא

במידה וכן ,פרט בקצרה:

 .7האם לדעתך המועמד/ת מקצועי'ת כך שהוא/היא מהווה מוקד ידע בתחומו/ה?
כן

לא

במידה וכן ,פרט בקצרה:

 .8האם המועמד/ת האם המועמד/ת משתף/ת פעולה עם בוגרים?
כן

לא

לא ניתנה הזדמנות

 .9ושאים וספים שלא צויו והעשויים להעיד על הצטייות המועמד/ת )ביכולתך לפרט(:
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 .10מועצת התלמידים והוער תקיה
 -יש לצרף אישור ממועצת התלמידים והוער המחוזית

-

התקיימו בחירות חשאיות  -נציגות נבחרת מכלל

כן  /לא

תאריך הבחירות:

הכיתות /ברשות -נציגות נבחרת מבתי הספר וכלל
ארגוני הנוער ביישוב .לפי מפתח נציגות.
פעילות שוטפת וקיום ישיבות קבועות של המועצה

כן  /לא

תדירות המפגשים:

תכית שתית הכוללת יישום מסמך הועידה הארצית

כן  /לא

תאריך אישור התכנית השנתית על ידי
המליאה:
*יש לצרף את התכנית השנתית ולצין מה
בוצע בה

בעלי תפקידים במועצה )יו"ר ,סיו"ר ,מבקר ונציגים

כן  /לא

תאריך קיום הבחירות לבעלי התפקידים:

בגלגל המועצות הבא .מהבית ספרית -למועצה
הרשותית ,מהמועצה הרשותית -למחוזית(

*מילוי פרטי בעלי התפקידים

תקון המועצה בהסתמך על תקון העל

כן  /לא

קשר עם מקבלי החלטות  -קיום פגישות מועצת

כן  /לא

תאריך אישור תקנון המועצה:
*התקנון נשלח למועצה המחוזית לאישור
תדירות המפגשים

התלמידים הבית ספרית לבין ההנהלה /בין המועצה
הרשותית למקבלי החלטות ברשות ,השתתפות בוועדות
וכדו'
הכשרה  -המועצה עוברת תהליך הכשרה במהלך

כן  /לא

יש לצרף תכנית הכשרה

השנה )מינימום  10שעות
ציגות קבועה בגלגל המועצות הבא.

כן  /לא

יש לצרף פרטי הנציגים

מתקיים במועצה תהליך ביקורת

כן  /לא

האם נכתב דו"ח ביקורת ? כן  /לא

בית הספר /הרשות מקצה משאבים למועצה

כן  /לא

קיים מערך הכה לקראת בחירות למועצה

כן  /לא

מחה המועצה הבית ספרית /הרשותית עבר
הכשרה ע"י מיהל חברה ווער

כן  /לא
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פרטי בעלי התפקידים במועצה
תפקיד

שם מלא

טלפון ייד

יושב ראש
ס .יושב ראש
מזכ"ל
דובר ויו"ר ועדת
דוברות
יו"ר ועדת נוער
וקהילה
יו"ר ועדה אתית
משפטית
מבקר
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דוא"ל

הצהרת הממליץ
שם משפחה:

אני הח"מ ,שם פרטי:

מצהיר/ה בזאת כי קראתי את

המסמך המסביר את התנאים והקריטריונים לקבלת מלגה כפי שפורסמו על ידי עמותת במתנ"ה ובבקשתי זו
מתחייב/ת לקבלם ולפעול על פיהם.
בנוסף ,אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הנם נכונים ומדויקים.
אני מצהיר כי )במידה ולא המלצתי על עצמי( ,אין לי קרבה אישית או משפחתית לנציג/ה עליו/ה המלצתי.
תאריך:

חתימת הממליץ:
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