
 

 

51.61.62 

 פרוטוקול מליאה

אריאל קראוס ומאיר נח , ק'אליה אייז, גל פביאן, (חבל מודיעין)נגה שטקל וסהר שמע , (אריאל)מור גנון , מאיה מרקוס, יהל קירשנר: נוכחים

עדו בן דוד , (צ"ראשל)ארזי -הילה לוי, (ס"כפ)אוריאל גרנט , (גבעת שמואל)בקה שמחה זנד והדר טויטו , שירה דולב, אילה פוסטיק, (רעננה)

איתי , (שהם)טל ריבק , (רמלה)טום גאורגיב ונופר מזור , (אלעד)סלומה זגורי וקדם כלף , (קדימה צורן)דניאל אריה , (אורנית)ונעה מאיר 

 (.א שומרון.מ)יובל גדליה וזמרת סרי , שמואל מייזל, עידו זאבי, (ראש העין)שטיין 

 :סמינר חנוכה

באכסניית  8-61.65 סמינר חנוכה של מועצות התלמידים והנוער הרשותיות במחוז מרכז יתרחש ב

מומלץ מאוד . הסמינר מיועד לכל הנציגים שברשויות ובמיוחד לחברי המליאה המחוזית .אנא פקיעין

 !גם לבעלי תפקידים ברשות

 :שרשרת האחדות

החלטנו בכל . רשויות בחרו לא לקחת בו חלק כיאחוזים  611בד בלא ע' שרשרת האחדות'פרוייקט 

אחדות , מחוזית וכתבנו על רצועות בריסטול על אהבת חינם" שרשרת אחדות"מקרה להכין 

 .וישראליות

 :עדכונים מהארצית

 5נשלחו . המועצה הארצית הקימה צוות שפועל לפתרון בעיית ההמתנה הארוכה שבין טסט לטסט

ת בכנס על מצוקת הטסטריםהתקיימה ועדה ולשר האוצר ור ל משרד האוצ"מכתבים בנושא למנכ

לשאלות לגבי העניין אפשר לפנות . אליה הוזמנה המועצה וכרגע עוד עסוקים בקידום התהליכים

 .לזימרת סרי שמרכזת את הצוות

מאיה . ור הכשרה אינטרנטיתי נוער שיעב"ראלית שכולו יופעל עהוקם צוות הסברה יש -צוות הסברה

גם נוער שלא -)שמעוניין לקחת בו חלק ולהצטרף  אחת ממובילות ההפרוייקט וכל מי מרקוס היא

 .מוזמן לשלוח למאיה מרקוס מייל עם הפרטים שלו והיא תדבר איתו( במועצות

בנוסף למשצים )ל ובו השתתפו וייצגו את המחוז "התרחש טקס לנוער לזכר יצחק רבין ז 52.61.62ב

אפשר לראות סרטונים מהטקס יכול למצוא בדף הפייסבוק ובאתר  !היה מעולה. נציגים 8( מהמחוז

 .תישל הטלויזיה החינוכ

 .ביטול שעות האפסהמועצה פועלת ל -שעות אפס

 .המועצה פועלת למיגור התופעה שבעלי עסק רבים משלמים למלצרים בטיפים -טיפים

לייצג את הנוער מזל טוב למאיה מרקוס הנציגה הארצית מהמחוז שלנו שנבחרה אחרי מיונים 

 !בישראל במשלחת של המועצה הארצית

 

 



 

 

 

 :סדנת מטרות לקדנציה

 .מטרות עיקריות למועצה המחוזית שינחו אותנו בפעילותינו השנה 3קבוצות ובחרנו  5התחלקנו ל

 :המטרות שנבחרו הן

 (מוקד פניות לנוער -למשל)העלאת מודעות למועצות  .6

 .אחרות יחד עם הענקת כלים לבעלי תפקידיםחיזוק הרשויות וחיבורן לרשויות  .5

 .קידום התנדבות וחיבור בין שונים .3

 

 .ועדה הראשונות לקדנציהוו פגישות ההתחלקנו לועדות והתרחש, אחרי הסדנא

 


