ח' תמוז תשע"ח
 21יוני 2018
לכבוד :יושבי ראש מועצות התלמידים והוער הרשותיות

הדון" :אות המועצה היוזמת"  -העקת אות הצטייות למועצות תלמידים ווער תקיות
יוזמות ומועצות המיישמות את מסמך הוועידה לשת תשע"ח
יושבי ראש יקרים,
מועצות התלמידים והנוער הן הגוף הרשמי ,הנבחר והמייצג של בני הנוער במדינת ישראל .המועצות אמונות
על ייצוג הנוער בקרב מקבלי ההחלטות )ברמה הלאומית ובשלטון המקומי( ,לשמור על זכויותיהם ולפעול
לרווחתם .המועצות הינן גוף יוזם ומעורב בקהילה החותר לשינוי חברתי.
הוועידה הארצית של מועצות התלמידים והנוער שהתקיימה ביום י"ג אייר תשע"ז 09.05.2017 ,התרכזה
בנושא "ישראליות משותפת" .נושא זה מדגיש שיתוף פעולה ודרכים יצירתיות לפתרון בעיות חברתיות תוך
חשיפת השונות והמורכבות באוכלוסיות המורכבות המגוונות בישראל ,תוך קיום פעילויות משותפות על מנת
לעודד שיח ,לצמצם את הפערים החברתיים ולהטמיע סובלנות וכבוד הדדי כדי ליצור מכנה משותף .למסמך
הוועידה נוסף נספח בו הצעות יישומיות למימוש החלטות הוועידה והציפייה מהרשויות היא ליישם לפחות
שלושה סעיפים מתוכו .בשנה שעברה הוענק לראשונה אות הצטיינות לרשויות המיישמות את מסמך
הועידה.
מתוך הרצון להוקיר מועצות הפועלות בצורה תקינה אשר יוזמות פעילויות שונות לטובת הנוער תוך יצירת
מעורבות של בני נוער רבים ,עמותת במתנ"ה )בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית( שמחה לפנות אליכם
להגיש מועמדות לאות הצטיינות למועצות תלמידים ונוער רשותיות תקינות יוזמות ומיישמות את מסמך
הוועידה לשנת תשע"ח.
אנו קוראים למועצות תלמידים ונוער תקינות אשר יזמו במהלך השנה האחרונה פעילויות לשינוי חברתי לצד
יישום מסמך הועידה "ישראליות משותפת" להגיש מועמדות .התעודות יוענקו לרשויות אשר יעמדו
בקריטריונים הבאים:
 .1מועצת התלמידים והנוער הרשותית הינה מועצה יוזמת ובחרה נושא כלשהו ופעלה למענו תוך
יצירת מעורבות של בני נוער רבים )לדוגמה :מאבק בתאונות דרכים ,מאבק באלימות ,מאבק
לשמירה על הסביבה ,וכדומה(;
 .2מועצת התלמידים והנוער הרשותית קיימה פעילויות המיישמות את נושא "ישראליות משותפת";
 .3המועצה יישמה לפחות שלושה סעיפים ממסמך היישום וביצעה אותם באופן יצירתי;
 .4מועצת התלמידים והנוער תקינה באישור מועצת התלמידים והנוער המחוזית )על האישור להיות
מצורף( לפי הקריטריונים הבאים:


התקיימו בחירות חשאיות לנציגות נבחרת מבתי הספר וכל ארגוני הנוער ביישוב;



מתקיימת פעילות שוטפת פעילה;



קיימת תכנית שנתית הכוללת יישום מסמך הוועידה הארצית;



נבחרו בעלי תפקידים במועצה )יו"ר ,סגן יו"ר ,מבקר ,נציגי הרשות במחוז(;



תקנון המועצה מסתמך על תקנון העל;



קיום פגישות בין המועצה למקבלי החלטות ,השתתפות בוועדות וכדו'.



קיום מעורבת בקבלת ההחלטות במוסדות הרשות )ישיבות ,ועדות(;



ישיבות המליאה מתקיימות באופן סדיר;
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המועצה עוברת תהליך הכשרה במהלך השנה )מינימום  10שעות(;



קיימת נציגות קבועה בגלגל המועצות הבא.



הרשות מקצה משאבים למועצה;



קיים מערך הכנה לקראת בחירות למועצה;



המועצה מקיימת תהליך ביקורת;



מנחה המועצה הרשותית הוכשר והוסמך ע"י מינהל חברה ונוער.



הגשת טפסים לפי המתואר בנפסח לקול קורא זה

יודגש כי גודל רשות ואמצעים כלכליים לביצוע הפרויקטים לא יהוו שיקול לקבלת האות.
כל רשות המעוניינת להגיש מועמדות תגיש את הטפסים המצורפים למסמך זה עד ליום  29/7/2018באמצעות
דוא"ל.bematana@gmail.com :
ועדה מיוחדת לנושא תדון בכל המועמדים ותקבל החלטה .התעודות והפרסים יוענקו במהלך טקס הענקת
קרן החלומות של עמותת במתנ"ה .לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל אל עמותת במתנ"ה.
בברכה,
אור מורדו
יושב ראש
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 קוטון  -ממונה ארצית למנהיגות צעירה נבחרת וייעודית



גב' יעל נזרי  -ממונה ארצית על חינוך חברתי קהילתי ברשויות המקומיות



ממוני חינוך חברתי קהילתי במחוזות



מנחי מועצות התלמידים והנוער המחוזיים



מר יובל חלביה  -יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית



בוגרי המועצה
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ספח א'  -הגשת מועמדות
על מועצה המעוניינת להגיש מועמדת להמציא טופס הכולל את התנאים הבאים:
 .1ושא מוביל  /ציטוט הסעיף ממסמך הועידה אותו הפרויקט מיישם
 .2שם הפרויקט
 .3תכית פרויקט הכוללת:


רעיון הפרויקט



מטרות



קהל היעד



תבנית אירוע



תכנית פרסום



שיתופי פעולה



משאבים ותקציב



מדדי הצלחה



תיאור יישום הפרויקט



קשיים ואתגרים



הערות נוספות )במידה ויש(



תמונות מהפרויקט ופרסומי הפרויקט )במידה ויש(

 .4אישור ממועצת התלמידים והנוער המחוזית על תקינות המועצה
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לאחר בדיקת מועצת התלמידים והנוער המחוזית אנו מאשרים כי מועצת התלמידים והנוער
הרשותית תקינה לפי הקריטריונים הבאים:
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 בגלגל

כן  /לא

תאריך קיום הבחירות לבעלי התפקידים:

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 השנה

כן  /לא

יש לצרף תכנית הכשרה

)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

פרטי בעלי התפקידים במועצה
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תפקיד

שם מלא

טלפון ייד

דוא"ל

יושב ראש
ס .יושב ראש
מזכ"ל
דובר ויו"ר ועדת
דוברות
יו"ר ועדת נוער
וקהילה
יו"ר ועדה אתית
משפטית
מבקר
פרטי הציגים בגלגל הבא:
תפקיד

שם מלא

טלפון ייד

הערות:

אנו מצהירים כי כל המצוין במסמך זה אמת ונכון וכי המועצה תקינה:
חתימה:
יושב ראש המועצה -שם מלא:
מחה המועצה -שם מלא:

חתימה:

יושב ראש המועצה המחוזית -שם מלא:

חתימה:

מחה המועצה המחוזית -שם מלא:

חתימה:
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דוא"ל

