
 

 

  21.03.0. 

 פרוטוקול המליאה המחוזית

הילה לוי ( אלעד)קדם כלף ( א שומרון.מ)עידו זאבי ( אורנית)נועה מאיר ( חבל מודיעין)מיקה חן , (אריאל)יהל קירשנר:נוכחים

אריאל , (גבעת שמואל)שונית מחאי ואילה פוסטיק , גרועי קניסבר, הדר טויטו (.א שומרון.מ)זמרת סרי ( צ"ראשל)ארזי 

וטליה לוי ולריה בונדקו , ויאולטה קורולוב, ליחיי מאייר,ארתור דרי,לינוי טשרטוק, סתיו כזיס, שקד חתוכה, רופי'שילה ג, קליימן

סתיו דהן , (בית דגן)ברק ישראל טוב (באר יעקב)אביחי חסיד וליאור שמעוני , בן כהן, מאור בוכריס, אופיר כהן, (ראשון לציון)

דניאל זיו , דון דדוש, (רחובות)שיר קזז ובר הרשקוביץ , תום אלוני, רינת מטיאס, (רמלה)וק ואור זירז אוראל מרז, (גני תקוה)

חיים ורום גור -אור בן-כליל, (נס ציונה)רופי 'שחר ג, (אורנית)ונעם קניאל שקד מיכאל , דריאופק א, (כפר יונה) ועידן פרידמן

נגה שטקל  ,(א שומרון.מ)ירדן מנטין וטום ולנר , טאל שחר, פדיה דיין, מירמעוז ש, אביה קורקוס, שמואל מייזל ,(הוד השרון)

אייל יקותיאלי ורעי , (לב השרון)רותם ארבל ודקל דוד ,(א דרום השרון.מ)' נדב מנדה ולי פרג, (א חבל מודיעין.מ)וסהר שמע 

אריאל , אלייה אייזל, מאיר נח ,(אלעד)זגורי  סלומה, (אריאל)אריאל סופר ומור גנון , מאיה מרקוס, אסף פרץ, (יהוד)יקותיאלי 

, נעם לביא, (קדימה צורן)רון לביא ואלון האדס , דניאל אריה, (רעננה)גל פביאן וגיא יעקב , נוי יונגד, טל אלכסנדר, קראוס

 (.כפר סבא)אוריאל גרנט ואופק נגב 

  :פתיחה

ואיחל למועצה המשך , דיבר מנהל מנהל חברה ונוער במחוז מרכז רפי דהן

 סבב שמות .עשייה ברמה מחוזית

 :מפתח הנציגות 

המפתח שעבדו עליו חברי המזכירות מאפשר לרשויות עם מספר בני נוער גדול 

 .יותר יותר נציגים מרשויות המכילות מספר קטן יותר

 :מפתח הנציגות המדוייקטיוטת 

 נציגים במחוז' מס בני נוער' מס -נקראת כ

 3 3,111עד  קטנהרשות 

 2 0,111עד  3,110בין  רשות בינונית

 0 0,111עד  0,110בין  רשות גדולה

 . 00,111עד  0,110בין  רשות ענקית

 6 ומעלה 00,110 רשות ענקית ממש



 

 

 

 :הערות המליאה

צריכות לקבל יותר נציגים מאשר שכתוב רשויות שפעילות במועצה המחוזית 

 .במפתח הנציגות

אין אפשרות לתת לרשות עוד נציגים בלי אישור של המליאה מבחינת  -.ת) 

וגם מפתח הנציגות בא כדי לתת לבני הנוער במחוז ייצוג פחות או יותר , נוןהתק

פ רמת פעילות הנציגים שבחרו "פ מספרם ולא ע"הוגן במועצה המחוזית ע

 .(במועצה

מהקטגוריה  3שזה פי , ערבני נו 31,111ראשון לציון היא רשות המכילה כמעט 

 "(.רשות ענקית ממש)"אליה משתייכת 

' רופי הציג את הבעיה וביקש להעלות את מס'שילה ג, צ"ר הפרלמנט בראשל"יו

 .6במקום  0צ ל"הנציגים המחוזיים של ראשל

הנציגים הגדול ביותר ' נציגים לרשות אחת כשהרשות עם מס 0אישור  :נגד

נציגים זה לתת כוח עצום לרשות ויכול להיווצר מצב  .במחוז תוכל לשלוח רק 

דעות ורוב , במחוז ומובילה אותו מבחינת תפקידים" שולטת"שרשות אחת 

 .במליאה

ם של בני הנוער נציגים זו פגיעה ישירה בייצוג 00צ פחות מ"לתת לראשל :בעד

ולכן , נציגים זה מספר גדול ומשמעותי מאוד בתוך מועצה 00אולם , בראשון

שות ענקית שמכילה כמעט שישית ראשון הם ר. נציגים 0מבקשים רק  ראשון

מכל בני הנוער במחוז ולא הגיוני שיהיה להם ייצוג של נציג אחד יותר מעיר כמו 

 .צ"רחובות שמכילה כמחצית מבני הנער שבראשל

 "מכאן"הרצאה 

בהרצאה ניתנו . שמענו הרצאה חיצונית על הוצאת פרוייקטים חברתיים לפועל

טיפים וכלים להרמת פרוייקט חברתי מבלי לבזבז יותר ידי משאבים או להשתמש 

 .בהמון כוח מיותר

 



 

 

 

 :עדכונים מהארצית

התקיים גיבושון למועצה הארצית בחיפה שבו התגבשה  31-30.03בתאריכים 

 .והתקיימה גם מליאה ארצית, קיבלה כלים להמשך העשייה, המועצה

תוכנן מאבק  ( שהתרחשה ביום השני של הגיבושון)במליאה הארצית האחרונה 

 גל ההפגנות יתרחש. ברשויות מכל הארץ 00הטסטים שמצופה להתקיים ב

 .למול משרד התחבורה ולמול הכנסת

פרסמה את תשובתה של מועצת התלמידים והנוער הארצית  -שעות אפס

לית משרד החינוך לפניית המועצה בנושא קיום שעות אפס בבתי ספר "מנכ

 .רבים בניגוד לחוק

בתי הספר היחידים במדינה שבהם מותר לקיים  01פירטה את , בתשובתה

במקרה ויש בבית ספרכם שעת אפס והוא אינו מופיע ברשימה של . שעות אפס

ק ואתם יכולים להסב את תשומת לבו של בית הספר עובר על החו, לית"המנכ

סליחה "המנהל לכך או לפנות למוקד זכויות התלמיד של המועצה הארצית 

 ".?באיזו זכות

י הארצית מול משרד "א כרגע מטופל ע"נושא הרפורמה חדשה של כיתות י

 .החינוך

 :המשך ההצבעה על מפתח הנציגות

 (:ראשון לציון= )נציגים לרשויות ענקיות ממש  3הצבעה על הוספת 

 בעד -.3

 נגד -01

 נמנעים 1

 .מצביעים .2כ "סה

 


