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 41.40.30של מרכז השלטון המקומי מיום  וועדת הנוערסיכום דיון  הנדון:

 
  נוכחים:

ראש  -ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי, שלומי לנגר -חיים ביבס
, סלמאן ויו"ר ועדת צעירים ראש עיריית עכו -מועצת אורנית ויו"ר ועדת הנוער, שמעון לנקרי

 -אלעד שמעונוביץראש מינהל חינוך וחברה מש"מ,  -מיכל מנקסראש מועצת ג'וליס,  -עאמר
מנהל אגף חברתי קהילתי  -איתן טימןמחזיק תיק נוער וצעירים מודיעין ויו"ר מטה מש"מ, 

נועם מנכ"ל בפועל מועצת ארגוני הנוער,  -תלמידים ונוער משרד החינוך, שלומי קסטרו
יו"ר האגודה למנהלי  -דוברת מועצת התלמידים והנוער הארצית, נמרוד גלנטה -פייגנבאום

מנהלת מחלקת  -מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות, רחלי אברמזון -מחלקות הנוער, ישראל נדיבי
מינהל חברה ונוער, ערן  -אבי -איציק בן חינוך עיריית ערד ונציגת איגוד מנהלי מחלקות חינוך, 

 -מועצת תנועות הנוער נוער לאומי בית"ר, אמיר רימון -רכז פרויקטים מת"ן, ניסים שלם -זרגל
ראש תחום חינוך נוער וצעירים מינהל חינוך  -זיו ברויות מקומיות בנוער העובד והלומד, קשרי רש

 מתמחה במינהל חינוך וחברה מש"מ. -וחברה מש"מ, ליאת אמסלם
 

 סיכום עיקרי הדברים:
 

 ת נוער מצטיינתפרס יחיד .3
 

בקידום פרס מברך את משרד החינוך על החלטתו להיות שותף מוביל מרכז השלטון המקומי 
 והגדרת לוחות זמנים ומתווהמשרד החינוך יקדם הקמת ועדה לדיון בקריטריונים  הנוער.

 .לקידום הנושא

 

 צגת מאגר הנתונים לפעילות חינוך בלתי פורמאלי ברשויות המקומיותמ .2
 

 מהרשויות קיים תחום צעירים. 12%נים עולה כי במן הנתו .א

יש ליצור שירות המפרט את הסכומים שמשרדי הממשלה נותנים לטובת תחום הנוער,  .ב
 מיהם משרדי הממשלה הרלוונטיים, כיצד ניתן לפנות אליהם, וכיוצא בזה.

 

 יוזמת 'כרטיס הנוער' .1
 

 .הערכיו בעולם התוכן החינוכי יוזמותיש לשלב בפורמט הכרטיס  .א

 הכרטיס יספק מידע והנחות )ללא שימוש בכסף(. .ב

)כדוגמת "בנק ל"גירים"  אשר מומרת מערכת פעילות התנדבותית בעלת ערךהכנסת  .ג
 בשיתוף עם מועצת התלמידים והנוער הארצית.הזמן"( 

 רצון למסד את האפליקציה שאושרה לקיץ לאפליקציה רחבה יותר וקבועה. .ד



 

 

 החינוך. בקשה להיפגש עם מנכלי"ת משרד .ה
 

 תוכנית "ילדים ונוער בקיץ מסביב לשעון' .0
 

מרכז השלטון המקומי מבקש להוציא מסמך משותף אשר המתייחס לכל פעילות הנוער אשר 
 .תתקיים במרחב הרשות המקומית בזמן חופשת הקיץ

 

 תוף תנועות הנוער והשלטון המקומייצירת כנס משותף בשי .5
 

. שיתוף פעולה בין תנועות הנוער לראשי הרשויות מש"מ ומועצת תנועות הנוער יפעלו לקדם
קידום פרוגרמה מומלצת כגון: חידוש אמנת תנועות הנוער, תיקוף מודל התקצוב ופעילות, 

  לבניית מבנה לתנועות נוער אשר יבואו לידי ביטוי במפגש ראשי רשויות ותנועות נוער.
 

 
 

 ברכה,ב

 מי לנגרשלו

 ראש מועצת אורנית 
 נוערויו"ר ועדת ה

 
 
 
 

 העתקים:
 ויו"ר מרכז השלטון המקומי מכבים רעות מודיעין ראש עריית  -מר חיים ביבס 

 מנכ"ל מש"מ -מר שלמה דולברג 
 ראש מינהל חינוך וחברה, מש"מ   -גב' מיכל מנקס 

 מש"מראש תחום חינוך נוער וצעירים ,  -מר זיו בר 
 מתמחה במרכז השלטון המקומי -גב' ליאת בסעוד 

 הוועדהחברי 

 


