י"ג חשון תשע"ט
 22אוקטובר 2018
לכבוד:
בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית
בוגרי מועצות התלמידים והנוער המחוזיות
קול קורא שותפות בסמירי הכשרה מחוזיים – חורף 2018
שלום רב,
עמותת במתנ"ה )בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית( שמחה להשתתף ולסייע גם השנה
לסמינרי ההכשרה למועצות תלמידים ונוער המתקיימים כל שנה בחורף ,במהלך חופשת חג
החנוכה.
כגוף המרכז ומתכלל את פעילות בוגרי מועצות התלמידים והנוער אנו פונים אליכם – בוגרי
המועצות ,אם הינכם מעוניינים לקחת חלק משמעותי בסמינרי ההכשרה המחוזיים ברחבי הארץ
בתכנון ,בהדרכה ובניהול מוזמנים למלא קול קורא זה.
ניסיון העבר שלנו עד כה מלמד ,כי במקומות בהם ישנו צוות של בוגרים פעיל וזמין ,עולה הרמה
המקצועית של הנציגים ,ויש לכך חשיבות מקצועית ,חינוכית וערכית רבה מאוד.
שימו לב!


הסמינרים המחוזיים יתקיימו במהלך חופשת חג חנוכה )לכל מחוז תאריך אחר(,
באכסניות אנ"א ברחבי הארץ.



ההחלטה על זהות הבוגרים השותפים לסמינרים היא של המנחים המחוזיים בשיתוף
עמותת במתנ"ה.



הגשת מועמדות לא מבטיחה שותפות בסמינר – ישנם מקומות מוגבלים.



התשלום למדריכים יבוצע על ידי אנ"א ובהתאם לסולם השכר המוצע על ידם.



עדיפות השמת הבוגרים הינו למחוז ממנו הם מגיעים ,אך אינו חובה.

קריטריונים:


על בוגר המועצה להיות בוגר הרמה המחוזית ומעלה ,בעל תעודת בגרות.



על בוגר המועצה להתחייב לקחת חלק בפגישות ההערכות לסמינר ובכל ימי הסמינר.



על הבוגר להתחייב לפעול בהתאם להנחיות מנהל הסמינר ומנחה המועצה המחוזית .לא
לפעול כנגד מזכירות המועצה המחוזית ורצון המחוז ובהתאם לנהלים אותם קובעת
עמותת במתנ"ה )נספח א'(
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על כל פעילות הבוגר וקשר עם המחוז להיות בתיאום עמותת במתנ"ה.



עדיפות תינתן לבעלי רקע ויסיון בהדרכה.



עדיפות תיתן לבעלי תפקידים במועצה המחוזית והארצית ,בעלי ידע והתמצאות
בתפקיד ציג המועצה ודרכי פעולתו.



עדיפות תינתן לבוגרי מועצה חברי עמותת במתנ"ה ולמשתתפי תכנית "אח בוגר"

פירוט התפקידים והיקפה ייקבע על ידי המחוז לאחר שיחות שינהל עם עמותת במתנ"ה.
יש למלא את הטופס בקישורhttps://goo.gl/forms/XeJpiOLSe2UNeD3K2 :

לא יאוחר מיום

.05.11.2018
יש לשלוח את הצהרת המתנדב מלאה באופן ידני )נספח ב'( לעמותת במתנ"ה:
bematana@gmail.com
עמותת במתנ"ה תעביר הודעה לבוגרים המתנדבים בהתאם להחלטה.
בברכת הצלחה,
אור מורדו
יו"ר עמותת במתנ"ה
052-5292855
העתק:
גב' יעל קוטון ,ממונה ארצית מנהיגות נבחרת וייצוגית וייעודית
מר יובל חלביה ,יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית
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ספח א' – הלים וקוד אתי להתהלות בוגר מועצה
 .1השתתפות וביטול  -ההשתתפות בסמינר היא לכל ימי הסמינר ,ביטול השתתפות – במידה ומכל סיבה שהיא יחליט
המתנדב להפסיק את הפעילות יודיע על כך הבוגר למנחה המחוזית ובמקביל לעמותת במתנ"ה לפחחות שבוע לפני
הסמינר כדי שלמחוז יהיה זמן להערכות מתאימה.
 .2שיתוף פעולה עם מחה המועצה ומהל הסמיר – הבוגר יפעל לפי נהלי המחוז והסמינר ,נהלי מנהל הסמינר ואנ"א
יסייע למנחה המועצה בקשיים מול המליאה ,ישקף למנחה המועצה בעיות שנתקל בזמן אמת ולשתף פעולה באופן
מלא.
 .3פעילות בהתאם לערכי מועצות התלמידים והוער ועמותת במת"ה – יש לפעול בהתאם לערכי אמנת המועצות,
תקנון העל ותקנון המועצה המחוזית והארצית וכן תקנון העמותה וקוד האתי שלה.
 .4שמירה על פרטיות – הבוגר מתחייב לא לשתף חברים אחרים במועצה בסיפורים אישיים ובדילמות בהם שיתפו
אותו למעט במקרים יוצאי דופן שבהם הבוגר מרגיש שישנה חשיבות בהעברת המידע למנחה המועצה.
 .5ביקורתיות – הבוגר יתריע בפני בעלי התפקידים על פעילות שגויה ,לא תקינה והשלכות עתידיות.
 .6אובייקטיביות – הבוגר יפעל בצורה שקופה ואובייקטית בפעולותיו השונות ,הוא יכול להביע את דעותיו אך איננו
יכול להשפיע בצורה לא תקינה על קבלת ההחלטות במועצה.
 .7מעורבות פוליטית  -על הבוגר להמנע מהתבטאויות מפלגתיות ו/או ניסיון להשפיע מפלגתית על החניך ו/או על
פעילות המועצה .ין להשתמש בפעילות המועצה כמקפצה פוליטית אישית.
 .8שמירה על לשון תקיה  -אין לתקוף נציגי מועצה מכהנים ,לקרא להם בשמות ולהוציא דיבת החניכים והבוגרים.
ישמור על לשון תקינה ונקיה ,ימנע מגסויות ,העלבה והשמצה כל זאת תוך שמירה על שיח מקצועי עם בעלי התפקיד
השונים.
 .9פעילות חיוכית ראויה – הבוגר יפעל בצורה חינוכית ,יש לקיים שיח פלורליסטי בונה המכיל את השוני בחברה
הישראלית ללא הבדל דת ,גזע ,מוצא אתני ,מין ,מגדר ,העדפה מינית והשקפה פוליטית .על הבוגר להגיע למפגשי
החניכה בקוד לבוש השומר על עקרונות הצניעות והשילוב הראוי ,על מנת לאפשר שיח חופשי ללא פגיעה ברגשות
ואמונה .אין לקיים קשרים רומנטיים במהלך הסמינר.
 .10היעדר רישום פלילי – על הבוגר להיות בעל היעדר רישום פלילי במשטרת ישראל.
 .11אין להוציא דיבה  -אין לתקוף ולפגוע בשמה הטוב של מועצה )ארצית ,מחוז או רשות( .אנו מבחינים בין גאוות
יחידה ובין פגיעה ולא נאפשר הוצאת דיבה על מועצה .כמו אין אין לתקוף ולפגוע בשמה הטוב של עמותת במתנ"ה
ובוגריה.
 .12תמיכה למתדב – כאשר ישנו לבוגר המועצה דילמות בהיבט תפקידו יפנה למנחה המועצה וכן ליו"ר עמותת
במתנ"ה.
 .13דו"ח סיכום – בסיום הסמינר יעביר הבוגר סיכום למנהלי הסמינר בהעתק לעמותת במתנ"ה.
 .14משובים – בסיום הסמינר ישלח משוב על הפרויקט על ידי עמותת במתנ"ה על מנת ללמוד על רעיונות חדשים
ולמצות ולמקסם את פעילות הפרויקט.
 .15אנו מצפים מבוגרי המועצה לסייע אחד לשני ,לתמוך ולפעול ליצירת רשת חברתית רחבה המעלה נושאים חברתיים
בהם ניתן לפעול וראוי לקדם.
 .16ייתכן והבוגר יתבקש ללוות את האוטובוסים בהסעות הסמינר .דבר זה הינו חלק מתפקיד המדריך.
סעיפים אלו מנוסחים בזכר אך מכוונים לכל המגדרים.

עמוד  3מתוך 4
עמותת במתנ"הwww.bematana.org.il / bematana@gmail.com /

ספח ב' – הצהרת מתדב
פרטים אישיים
דוא"ל

טלפון ייד

אני הח"מ ,שם פרטי:
ת"ז:

שם משפחה:
מצהיר/ה בזאת כי קראתי את נהלי העבודה המחייבים

בהשתתפות בסמינרים המחוזיים של מועצות התלמידים והנוער כפי שפורסמו על ידי עמותת
במתנ"ה ובחתימתי זו מתחייב/ת לקבלם ולפעול על פיהם.
בנוסף ,אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הנם נכונים ,מדויקים ומלאים ומתחייב/ת להודיע
לעמותת במתנ"ה ולמנחה המועצה המחוזית על שינוי במידה ויתרחש .ידוע לי ,כי מסירת פרטים
שגויים יכולה לשמש סיבה במקרים חמורים גם להעמדה לדין ולתביעה כספית בעוון הונאה.
ידוע לי כי אם לא אעמוד בסעיפים שהוצגו בפני עמותת במתנ"ה ומועצות התלמידים והנוער
רשאים לא לשתף עימי פעולה בעתיד.
אני מיפה בזאת את כוחה של עמותת במתנ"ה ,לבדוק את הפרטים שמסרתי בטופס זה.
אי מודע לרגישות שבהליך חיכת בי וער ומתחייב לפעול באופן מיטבי להצלחת הסמיר.
תאריך:

חתימת הנציג:
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