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 פרוטוקול המליאה המחוזית

סלומה זגורי וקדם  :אלעד   .שקד מיכאל ונעם קניאל, אופק אדרי, זי ונציגה ארציתק מחו"ר נו"יונועה מאיר :אורנית:נוכחים

אריאל סופר , מור גנון, נציגה ארצית מאיה מרקוס, ונציג ארצי ר המחוז"יו יהל קירשנר :אריאל.טל ריבק :שהם.   מבקרת המחוז כלף

 :גבעת שמואל.   וויסבורד ברק ישראל טוב ואיתן :בית דגן.ליאור שמעוני ומאור בוכריס :באר יעקב  .ואסף פרץ

 מיקה חן :חבל מודיעיןא .מ  .רום גור :הוד השרון .ואופיר קונש' לי פרג :דרום השרוןא .מ .  נציגה ארצית אילה פוסטיק

, דניאל זיו, דון דדוש :כפר יונה.  דקל דוד ורונאל גודי :לב השרוןא .מ.  נציג ארצי נגה שטקל וסהר שמע, ר המחוז"יו.ס

תל    .רופי'שחר ג :נס ציונה .נעם לביא ואופק נגב :כפר סבא   .ובן משה ווטה נעם, גולן שם טוב, יואב שפיל

 :קדימה צורן.  קראוסגל פביאן ואריאל , גיא יעקב, מאיר נח :רעננה. שירה חלפון ועדן אופק, גל בירנבאום :מונד

, ארזי-הילה לוי, רופי'שילה ג :לציון-ראשון .רנילוב'זיו צ, רון לביא, רותם פינגר, רמן'איתי צ, אלון אדס, דניאל אריה

פדיה , דובר המחוז עידו זאבי :שומרוןא .מ .רינת מטיס ואורי הרשקוביץ, תום אלוני :רחובות   .טליה לוי ושקד חתוכה

 .95כ "סה .ל ונציגה ארצית"מזכמעוז שמיר וזמרת סרי, שמואל מייזל, גילי חצרוני, דיין

שמענו כמה צורות . איך אתה אוכל את המילקי שלך+ רשות+התחלנו בסבב שם

 !!סחטיין על היצירתיות... מאוד מקוריות לאכול מילקי

 :ים מהארציתונעדכ

סירב , ישראל כץ, אחרי תקופה ארוכה שבה שר התחבורה :מחאת הטסטרים

להיפגש עם מועצת התלמידים והנוער הארצית ולא ניסה לפתור את מצוקת 

הציבה המועצה בדיון שהתרחש בועדת , זמן ההמתנה ארוך שבין טסט לטסט

. בינואר 0 -להתקדמות בפתרון הבעיה פניות הציבור בכנסת אולטימטום

תקיימו ינואר יום מחאה מרוכז שבו יב  01והמועצה הכריזה על ה, התאריך עבר

אז כל הכבוד לרשויות מהמחוז שלקחו , הארץ ברחביהפגננות במגוון רשויות 

והגיעו  נציגים מהמחוז' גם בהפגנה המרכזית שבירושלים הגיעו מס !!!חלק

, זמרת סרי, מיקה חן, הל קירשנרי: משתתפים) !הכבוד לכולםכל . הרבה כלי תקשורת

 .(שמואל מייזל וסהר שמע

לפרסם על ההפגנות במקומות אחרים יותר  -הצעות לשיפור מהמליאה

למצוא פתרון מראש  .'פחות פייסבוק ויותר אינסטגרם ווטסאפ וכדו, רלוונטים

על ( 01מעל )חובת חתימה של מבוגר  -לבעיה שהרבה מהרשויות נתקלו בה

ברוב הרשויות עובדים של העירייה לא יכלו . לקיחת אחריות על ההפגנה

 (.01כי אין להם )וגם בני הנוער לא יכלו, לחתום



 

 

 

בעקבות תלונות רבות למועצה הארצית על עומס  :פאנל על הרפורמה החדשה

 1.0ב,  א"וחוסר איזון במטלות שכלולות בתכנית הלימוד החדשה לכיתות י

נציגים המועצה הארצית ושביעיסטים ממועצות מחוזיות עם הנהלת נפגשו 

 .א"משרד החינוך לפאנל שאלות תשובות על הרפורמה החדשה של כיתה י

לית הציעה להקים צוות "א והמנכ"י במפגש העלו את הקשיים שיש לתלמידי

  .שיפגש ויתעסק בנושא ויורכב מתלמידים ומעובדים ממשרד החינוך

יאיר  -ופעילים במועצה המחוזית אופק נגב, נועה מאיר, זמרת סרי, רשנריהל קי: פותהשת)

 (.רועי מנשה ומאיה קיני, מנדה

נציגים , 91שנים ולמשכן הכנת  21חגגה הכנסת  05.0ב :יום הולדת לכנסת

במליאה חגישגית ובכל הפעילויות שהיו באותו , מהמחוז נסעו והשתתפו בפאנל

, קדם כלף, נועה מאיר, יהל קירשנר, מיקה חן, שמע סהר, נגה שטקל: השתתפו) .היום

 .(מאיר נח וזמרת סרי, ארזי-הילהלוי, עידו זאבי, אופק נגב, סאופק אדרי מאיה מרקו

 :ספר פרוייקטים

ק המחוזית עובדת על ספר שיכיל פרוייקטים מכל הרשויות וישרת את "ועדת נו

 .ושיתופי פעולהבעזרה בפרוייקטים דומים , כולן בחשיבה יצירתית

ר "יו, כל חברי המועצה צריכים לדאוג שהרשות שלהם שולחת לנועה מאיר

 .הועדה את הפרוייקטים כדי שיכנסו לספר

 .ניתן לשלוח יותר מפרוייקט אחד*

 (:כפר יונה")המסיבה של נוי" -פרוייקט רשותי

הטמעת ערכים של כבוד בבני נוער שימנעו התנהגות לא  -מטרת הפרוייקט

יעברו נציגים רשותיים , במסגרת הפרוייקט .ה במסיבות בהשפעת אלכוהולנעימ

ולאחר , השתלמויות בכפר יונה שיעסקו בנושא' ש מכל הרשויות במחוז מס"וש

. מכן יעבירו את הכלים שרכשו בצורה יצירתית וכיפית למועצות הרשויות

 .והטרדותזלזול , חוסר כבוד, הפרוייקט יסתיים במסיבה נקייה ממפוגענות

 



 

 

 

 :שתה מהמחוזיופר ר הועדה האתית"יו תפטרותה

צ הודיעה על פרישתה מתפקידה כנציגה מחוזית ולכן גם "הילה לוי מראשל

 .מתפקידה כיושבת ראש הועדה האתית משפטית המחוזיתהתפטרותה 

ההשקעה , תודה רבה רבה להילה על החצי שנה האחרונה של העשייה

 !והמאמץ שהשקיעה במחוז

מ נציג ארצי וחבר ועדת ביקורת ארצית "מ, ר אתית"השלמת בחירות לתפקיד יו 

 (.חכו לעדכונים)יתקיימו בהמשך 

 

 .ועדותוהמועצה התחלקה לעבודה ב, אחרי כל העדכונים והדיונים במליאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


