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 05מליאת פתיחת הקדנציה ה          

, מור גנון ,תמר .(כפר יונה)דון ושיר רם ,פריאל קשת .(רעננה)אריאל קראוס וטל אלכסנדר , מאיר נוח:  נוכחים 

אופק אדרי ונעה מאיר , עדו בן דוד ,דור ,ליעד, נועה .(רחובות)רינת . (אריאל)יהל קירשנר ואופל , מאיה מרקוס

הדר מרגלית , יובל גדליה, שמואל מייזל, ולנרטום . (ראשון לציון)טליה לוי וטל שלום , ארזי-הילה לוי .(אורנית)

חבל )סהר שמע מיקה חן ונגה שטקל  .(יהוד)רועי יקותיאלי ואייל יקותיאלי  .(א שומרון.מ)עידו זאבי וזמרת סרי 

עדיאל  .(באר יעקב)מאור בוכריס  .(אלעד)קדם כלף סלומה זגורי ושירה גרמה  .(יבנה)סטפני ובן משה  .(מודיעין

 (.כפר סבא)אופק נגב  .(לוד)אורי אדרי וניסים , ראל ואזנהשי,נדב טרבלסי, רגב

צים "רכזת מד)יעל קוטון , (מנחת מועצת הנוער מחוז מרכז)יעל יפרח  - דברי פתיחה

( מנהלת מרכז הדרכה במחוז)אורקלי קלינסקי , (ד במחוז"רכזת חמ)אביבית קאץ  , (במחוז

 (.מנהל מינהל חברה ונוער של מחוז מרכז)ורפי דהן 

רשות ומשהו שהמועצה הרשותית עשתה בקיץ או תעשה , כל אחד אמר שם - סבב רשויות

רשויות שנתקלות בקשיים מוזמנות לדבר עם !! כל הכבוד לכל הרשויות שפעלו. בזמן הקרוב

 .המזכירות

ויורי הועדות עברו במעגלית והעבירו פעילות  3המליאה התחלקה ל - מעגלי ועדות

 .הם השנהדיון קצר על הועדה של\קצרה

על דרך התנהלותה להשנה , ק"דיברנו על משמעות ועדת נו  - (נוער וקהילה)ק "ועדת נו

יצירת קשרים ביל , עמידה ביעדים ובדדלינים, עבודת צוות -ועל הדברים עליהם נשים דגש

ק היא המקום של כל נציג "וועדת נו... מימוש הנושא השנתי ועוד,יצירתיות, גלגלי המועצוצת

 !להוביל ולהיות שותף, רעיונותלהציע 

חוקים שנוגעים לבני  \זכויות 3המשתתפים קיבלו כרטיסים בהם  -הועדה האתית משפטית

. ראינו שברוב המקרים לא הצליחו לזהות מהו החוק המזוייף. שמתוכם אחד לא נכון, נוער

. האלו נערך דיון על חשיבות הועדה האתית משפטית שהויא לחשוף את בני הנוער לזכויות 

יתלו בבתי הספר וכך הזכויות יהיו ידועות "  סליחה באיזו זכות"פוסטרים של המיזם  -למשל)

 (.לתלמידים וגם למורים

במעגל דנו על דרכים שונות . אחראית על פרסום שיווק ומיתוג המועצה -ועדת דוברות

מועצות הועדה תתעסק השנה בהפצת פעילות ה. למיתוג המועצה וסיוע לדוברים הרשותיים

תקיים קורסים לדוברים מהרשויות , דרך הרשתות החברתיות השונות( הרשותיות והמחוזית)

ולוגו חדש למועצה תתפעל מוקד פנויות לנוער מהמחוז , שיתנו להם כלים דוברותיים

 .המחוזית

חברי המליאה המחוזית מתבקשים להרשם לועדה בה יקחו חלק השנה בשאלון 

 .הדוקס שישלח



 

 

 

, המועצה המחוזית מורכבת מנציגים מהרשוןיות  -זיתחועל משמעות המועצה הממצגת 

את תנועות הנוער שלהם במועצה הרשותית ואת  \שנבחרו לייצג את בית הספר שלהם

 . הרשות שלהם במחוז

מועצת התלמידים והנוער ניתן להעביר ל -הארה/ הערה/ רעיון/ בקשה/ כל שאלה

 .ארצית דרך הנציגים הארצייםה

  -עדכונים מהמועצה הארצית
שבוע שבא לעמוד כנגד פעולות השנאה שקרו בזמן האחרון : חינם _אהבת#סיכום שבוע 

מחבריו  3בצורה בה כל אדם רושם פוסט אוהב על , ובעצם הפיץ אהבת חינם דרך הפייסבוק

מובילי דעת . אותם לעשות את אותו הדבר ותהמשיך את שרשרת הפרגון" מאתגר"ובעצם 

ראש , ביניהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כים רבים השתתפו בפרוייקט"חברות וח, קהל

 .גל אוחובסקי ואברי גלעד, חברת קפהקפה, חברת קוקה קולה, י הרצוג'האופוזיציה בוז

בבוקר נקראות שעות  8שעות לימודים שמתקיימות לפני השעה  :המאבק נגד שעות אפס

תחילה לטפל בצורה ספציפית בבתי ספר בהן המועצה הארצית מ. אפס והן לא חוקיות

 .  מתקיימיות שעות האפס

יופץ שאלון דוקס בו יוכלו בתי הספר בהן מתקיימות שעות אפס להעביר את  

       .המקרה לועדה האתית משפטית הארצית

 

 

 

 

  

 (מבקרת המועצה, י קדם כלף"נכתבה ע)פינת ביקורת 

והיא בכדי שנשתפר כמחוז וכדי שנוכל , ביקורת בונה נטואני רוצה להדגיש שהביקורת הזו היא 

 . לעבור את השנה הזו בצורה הטובה ביותר

 

 :כמה נקודות 

  כל הכבוד לנציגים שהעבירו בצורה ! הייתה נוכחות מאוד מכובדת ממגוון רשויות  -נוכחות

  .הטובה ביותר לנציגים ברשות שלהם ולמזכירות שפנתה אישית לרשויות

  ואולי בגלל זה היו הרבה איחורים , מקום חדש לחלקכם, המליאה הייתה בתל אביב -איחורים

 .אבל המליאות הבאות יהיו ברובן בסמינר שיין אז תגיעו בזמן זה מעכב את המליאה וקוטע

  הייתה הקשבה ממש טובה אבל עדיין היו לחשושים שהפריעו -דיבורים. 

  הכל תלוי בהשתתפות . תגיבו ואל תתבישו, רודב, אם יש לכם משהו להגיד שתפו -השתתפות

 .שלכם

 


