יחידת נוער מצטיינת לשנת 2018
 -הנחיות ונהלים –

 .1כללי
מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות יעניקו תעודת הצטיינות ליחידת
נוער מצטיינת ברשויות המקומיות.
התעודה תוענק ל 3-רשויות מקומיות – עירייה ,מועצה מקומית ומועצה אזורית,
זאת על מנת לאפשר למגוון סוגי הרשויות המקומיות לזכות בתעודת ההצטיינות
על פועלן הייחודי בשדה החינוך הבלתי פורמלי.

 .2תנאי סף להגשת מועמדות
על הרשות המקומית ויחידת הנוער לעמוד בכל תנאי הסף

א .ברשות המקומית מועסק מנהל יחידת נוער כמתחייב בחוק.
ב .ברשות המקומית מופעלת תכנית עבודה יישובית הוליסטית ,הכוללת את כל
תחומי הליבה של החינוך הבלתי פורמלי המפורטים להלן – מנהיגות,
התנדבות ומעורבות חברתית ,זהות ,פנאי משמעותי ,נוער בסיכון.
ג .בספר התקציב של הרשות המקומית קיים סעיף תקציבי ייעודי לתחום הנוער.

 .3תחומי הפעילות להערכת יחידת הנוער המועמדת לפרס
 .1פיתוח והפעלת מסגרות ,פעילויות ומיזמים להעצמה והתפתחות אישית
של בני הנוער.
 .2הפעלת מערך פעילויות להגברת הנכונות לשרות משמעותי – שרות
אזרחי ,שרות לאומי ,שרות בצה"ל.
 .3קיום פעילויות לקידום אקטיביזם חברתי בקרב בני הנוער ביישוב למען
ויחד עם הקהילה.
 .4שילוב והכלה של בני נוער עם צרכים מיוחדים במגוון פעילויות המוצעות
לכלל קהילת בני הנוער ברשות.
 .5הפעלת מערך הכשרה והשמה להתנדבות במגוון תחומים ולאורך זמן,
המאפשר לכל מתנדב לבחור את אופן ההתנדבות תוך העצמה וניתוב
יכולותיו וכישוריו האישיים למען פיתוח וקידום הקהילה וצרכיה הייחודיים.
 .6הפעלת רצף חינוכי" ,מבוקר עד ערב" ,הכולל פעילויות משותפות
למסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
 .7ניהול מערך פעילויות לנוער בשעות אחר-הצהריים ,המתקיים על בסיס
שותפויות בין-ארגוניות במרחב הקהילתי ביישוב.
 .8הפעלת מתנדבים מקהילת היישוב למען ועם בני נוער.
 .9ייזום תכניות ייחודיות במהלך חופשות החגים והקיץ.
 .10ייזום תכניות ייחודיות להכרת הארץ ואהבתה ,טיפוח מחויבות ,אחריות
ושייכות לנוף ,לטבע ,לאדם ,לחברה ולמדינה.

 .4הגשת מועמדות לפרס

א .רשות מקומית שברצונה להגיש את יחידת הנוער למועמדות להצטיינות,
תתאר את פעילותה בהתייחס ל 5 -תחומי פעילות בלבד לבחירתה מבין
ה 10 -המצוינים בסעיף  3לעיל (גם אם עוסקת היא בפועל ,ביותר
תחומים).
ב .הפעילות החינוכית של הרשות תתואר בטפסים המצורפים:
נספח  – 1מידע ונתונים על הרשות המקומית ויחידת הנוער.
נספח  – 2טופס שיש למלא לגבי כל אחד מ 5 -תחומי הפעילות שנבחרו
על ידי הרשות המקומית.
כל המידע יועבר כחומר מודפס בלבד!
ג .טפסי המועמדות המודפסים יוגשו ב 7-העתקים באמצעות הדואר או
במסירה ידנית ,לא יאוחר מיום ראשון 4 ,בנובמבר

,2018

לכתובת :רחוב הארבעה  ,19תל-אביב ,קומה 10
לידי  -להדר אליהו ,מנהלת מחלקת נוער וצעירים במרכז השלטון
המקומי.

 .5שלבי התהליך
* שלב א'  -בחינת עמידת הרשויות המקומיות שהגישו מועמדותן בתנאי הסף,
ובחירת הרשויות שיעלו לשלב ב' ,על סמך הניקוד שיוענק לפי הטפסים שהוגשו.
נדגיש ,כי במקרה של אי עמידה בתנאי הסף (כמפורט בסעיף  ,)2מועמדותה של יחידת
הנוער להצטיינות ,לא תידון בוועדה.

* שלב ב'  -סיורים ברשויות שעלו לשלב זה .הסיורים ייערכו החל מסוף דצמבר
ובמהלך ינואר .תאריכים מדויקים והנחיות יועברו לרשויות שעלו לשלב זה.
* שלב ג'  -בחירת הרשויות הזוכות.
 .6אמות מידה לבחירת הזוכים
בשלב א' תהיה הועדה רשאית לבחור בעד  4רשויות מקומיות מכל סוג (עד 4
עיריות ,עד  4מועצות מקומיות ועד  4מועצות אזוריות) ,שתעלינה לשלב ב'.
בחירת הועדה את הרשויות המקומיות תעשה על בסיס התרשמותם האישית
של חבריה מפעילותן של יחידות הנוער  -מהמסמכים שהוגשו ומהמידע שיוצג
בסיורים.
בין היתר ,יבחנו חברי הועדה את האופן בו הפעילות מביאה לידי ביטוי את
נקודות החוזק ומאפייניה הייחודיים של קהילת היישוב כולו ,לצד מתן מענה
לצרכים הייחודיים של מגוון האוכלוסיות המרכיבות את הקהילה.

 .7טקס ההכרזה על הזוכים
טקס הענקת תעודות ההצטיינות ליחידות הנוער המצטיינות ייערך במסגרת
"ועידת השלטון המקומי  ,"2019שתתקיים ב 27-28 -בפברואר .2019

 .8הרכב ועדת הפרס
יו"ר ועדת הפרס – הרב שי פירון
נציג מרכז השלטון המקומי
נציג מרכז המועצות האזוריות
נציג האגודה למנהלי יחידות נוער
נציג משרד החינוך ,מינהל חברה ונוער
נציג התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל
נציג מועצת ארגוני הילדים והנוער בישראל
נציג מועצת תנועות הנוער בישראל

 .9טפסים מצורפים
נספח  – 1טופס הגשת מועמדות
נספח  – 2טופס פירוט תבחין למועמדות לפרס

לפרטים נוספים:
הדר אליהו ,מנהלת מחלקת נוער וצעירים במרכז השלטון המקומי
מייל hadare@masham.org.il :טלפון053-4564364 ,03-6844282 :

