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לכבוד:
-

יעל קוטון ,ממונה ארצית למנהיגות צעירה
מנחי מועצות תלמידים ונוער מחוזיות
מליאת מועצת התלמידים והנוער הארצית
מנהלי יחידות נוער
הדון :הגשת המלצות לאות מחה מצטיין במסגרת "המחה של המדיה" .2019

שלום רב,
לקראת הועידה הארצית של מועצות התלמידים והנוער שתערך במהלך חודש מאי  ,2019עמותת
במתנ"ה מפרסמת בזאת 'קול קורא' למלגות "המנחה של המדינה".
פרויקט "המנחה של המדינה" הוענק לראשונה בשנת  2018והינו אחד הדרכים באמצעותן פועלת
עמותת במתנ"ה לקידום מנהיגות הנוער הצעירה של מועצות התלמידים והנוער בישראל תוך
תמיכה במעמד מנחי המועצות ,קידום ערכים חברתיים ,ערכי תרבות ,רב תרבותיות ודמוקרטיה
והעצמת מקום הנוער ברשות במתן דוגמה אישית.
האות מיועד למנחי מנהיגות נוער נבחרת וייצוגית הפועלים בהנחיית מועצות התלמידים והנוער
הארצית ,המחוזיות או הרשותיות ,מתוך מטרה לעודד ערכים של ייצוגיות ,מעורבות ,הצטיינות,
מנהיגות ותרומה משמעותית לחברה.
האות ניתן למנחי מועצות תקינות על בסיס המלצות וקריטריונים המעידים על הצטיינות ותרומה
מעל למצופה בתחום מועצות התלמידים והנוער.
רשאים להיות מועמדים לאות מנחי מועצת התלמידים ונוער ברמה הארצית ,מחוזית ורשותית
בשנת תשע"ט שהמליצו עליהם לצורך קבלת האות חבריהם למועצה או מנחיהם בכפוף
לקריטריונים המצוינים בתקנון המלגה ובהתאם לטפסים המצורפים.
ממליצי המלגות נדרשים להגיש את כל הטפסים בצורה מסודרת באמצעות הדוא"ל לכתובת
הרשמית של עמותת במתנ"ה bematana@gmail.com :עד ליום א' .05.05.2019
ועדת האות ורכבת מועדת המלגות של עמותת במתנ"ה בשיתוף מועצת התלמידים והנוער
הארצית והאיגוד המקצועי למנהלי ועובדי יחידות הנוער .הועדה תקבל את הטפסים ותבחר את
הזוכים .הועדה רשאית להזמין את המועמדים לראיון .יש לציין כי רק מנחי מועצות תקינות לפי
קריטריוני עמותת במתנ"ה ובאישור המועצה המחוזית רשאים להתמודד.
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הועדה תפרסם את שמות הזוכים ותעניק את המלגה בטקס מכובד.
ועדת המלגות תתכנס בתחילת אפריל ותקבע את המצטיינים ,לכן לא תתאפשר אפשרות להארכת
המועד .נא עמדו בלוחות הזמנים.
להורדת טפסי הממליצים ולכל פרט נוסף יש להיכנס לעמוד הקרן באתר העמותה:
www.bematana.org.il

בהערכה רבה לכל העוסקים במלאכה,
שלי מוניצור
יו"ר עמותת במתנ"ה
העתקים:
מר חגי גרוס  -מנהל מינהל חברה ונוער
מר איתן טימן -מנהל אגף חברתי קהילתי  -תלמידים ונוער
מנהלי מינהל חברה ונוער במחוזות
גב' יעל נזרי -ממונה ארצית על חינוך חברתי קהילתי ברשויות המקומיות
ממוני חינוך חברתי קהילתי במחוזות
מנחי מועצות התלמידים והנוער המחוזיות
גב' הדר אליהו ,מנהלת מחלקת נוער וצעירים במרכז השלטון המקומי
מר גיא אליהו – יו"ר האיגוד המקצועי למנהלי ועובדי יחידות הנוער בישראל
דב' ליאל מלכביץ' ,יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית
חברי ועד הנהלת עמותת במתנ"ה וחברי ועדת המלגות
בוגרי המועצה
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