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 קידום מדיניות לאומית בתחום הנוער ברשויות המקומיות בישראלהנדון: 
 

במרכז השלטון המקומי פועלת ועדת נוער אשר אמונה על גיבוש מדיניות בתחום נוער והחינוך 

פורמאלי והטמעתן ברשויות המקומיות בישראל. הוועדה פועלת לחיזוק פעילות ערכית  -הבלתי

הנוער, קידום יוזמות מקומיות ותקצובן ומקיימת דיונים אודות סוגיות  –חינוכית בקרב בני 

לים מן השטח. הוועדה מורכבת מנציגות: ראשי רשויות, מחזיקי תיקי נוער, מנהלי וצרכים העו

יחידות נוער, חברי מועצות התלמידים והנוער, תנועות נוער ונציגי גופים מרכזיים העוסקים 

 השלישי. המגזר בתחום הנוער מקרב המגזר הציבורי ו
 

מדיניות נוער ואשר על סדר היום בקרב על מנת לדון בנושאים לקידום אודה על קיום מפגש עמך 

 הרשויות המקומיות בישראל.

 

 . התייחסות לרצף החינוכי –המקומיות קידום תחום הנוער והצעירים ברשויות  .0

מספר גדל והולך של רשויות מקומיות מקדם פעילות חברתית ערכית המשלבת את 

. נבקש להציג חברתית לוסיית הצעירים כחלק מרצף חינוכי בתחומי מנהיגות ומעורבותאוכ

את הפעילות המתקיימת ביחידות נוער וצעירים בקרב מספר רשויות מקומיות כמודל פעולה 

 מוצלח ולבחון דרכים לקידום שיתוף פעולה. 

הגדרת אחריות לצד  - חוק הרשויות המקומיות )מנהל יחידת הנוער ומועצת תלמידים ונוער( .9

, החוק מחייב מינוי של 9102ס לתוקפו ביולי חוק מנהל יחידת הנוער יכנ – כלים וסמכות

פורמאלית.  –מנהל יחידת נוער בכל רשות מקומית אשר יהיה אמון על פעילות החינוך הבלתי 

 עצמה פעילותההחקיקה כיום אינה מתייחסת לעבודת מנהל יחידת הנוער הן בתחום קידום 

מרכז השלטון המקומי טנות. והן בתחום מדרכי הנוער ואף אינה מבחינה בין רשויות גדלות וק

ואיגוד מנהלי יחידות הנוער הקימו צוות עבודה לבחינת החוק הקיים, נבקש בישיבה להציג 

 את עמדתנו.

 

 



 

 

 

 

הרשויות המקומיות רואות חשיבות רבה בקיומו של פרס זה   – פרס יחידת נוער מצטיינת .0

ת הנוער והחינוך לואשר השכילו לקדם באופן משמעותי את פעיאשר ניתן לאותן לרשויות 

הבלתי פורמאלי במגוון תחומים ואשר משמש כמקור של ידע ולמידה חדש בקידום פעילות 

הנוער והשמת נושא חשוב זה על סדר היום הלאומי. לאור החלטת שר החינוך ויו"ר מרכז 

השלטון המקומי להשיק את הפרס מחדש, נבקש להציג את ממצאי צוות העבודה המשותף 

 המקומי ומנהל חברה ונוער במשרה"ח. למרכז השלטון

הוועדה שותפה ליוזמת  –אפליקציה לבני הנוער לקידום תרבות הפנאי וצריכה מושכלת  .2

משרה"ח לקידום הפעילות החינוכית לקידום הפעילות החינוכית במהלך חופשת הקיץ 

הקיץ לילדים ונוער. בד בבד אנו מבקשים לבחון מיסוד האפליקציה שתופעל במסגרת פעילות 

לטובת המשך עבודה עם בני הנוער לכל אורך השנה באופן שיקדם פעילות ערכית חברתית 

 וצריכה מושכלת.

משרד החינוך מוביל תכנית התנדבות רחבה לגילאי התיכון.  –מעורבות חברתית קהילתית  .5

אנו רואים חשיבות רבה ברתימת הדור הצעיר ובתרומה לקהילה. בעניין זה נבקש להעלות את 

 יית ביטוח המתנדבים הפועלים בתחומי הרשות המקומית. סוג

 

 בברכה,

 

 שלומי לנגר

 המועצה אורניתראש 
 יו"ר ועדת הנוער

 במרכז השלטון המקומי
 

 
 

 יםהעתק
 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי – שלמה דולברגמר 

 מועצות האזוריות מנכ"ל מרכז ה –מר ישראל נדיבי 
 משרד החינוך ראש מינהל חברה ונוער, –מר ארז אשל 

 ראש מנהל חנוך וחברה, מרכז השלטון המקומי –גב' מיכל מנקס 
 יו"ר איגוד מנהלי יחידות הנוער –מר נמרוד גלנטה 

 ראש תחום חינוך נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי – זיו ברמר 
 ועדת הנוער במרכז השלטון המקומיחברי 

 

 


