
 

 

 81.2.81 

 פרוטוקול המליאה המחוזית

זמרת ,  ונציגה ארצית ק"ר נו"יונועה מאיר ,(חבל מודיעין) .ר המועצה"יו.סמיקה חן, (אריאל) ר המועצה ונציג ארצי"יויהל קירשנר: נוכחים

 , (חבל מודיעין)נציג ארציסהר שמע , (אריאל)נציגה ארציתמאיה מרקוס ,(אלעד) מבקרתקדם כלף ,(שומרון) ל  ונציגה ארצית "מזכסרי

 :אריאל. נוי יונגד ואריאל קראוס, מאיר נח :רעננה (.החל מהמליאה הזו.)ר אתית משפטית"מ נציגה ארצית ויו"מ , (אלעד)סלומה זגורי

. רועי יקותיאלי:יהוד. גילי חצרוני, מעוז שמיר, פדיה דיין, שמואל מייזל, טום ולנר :א שומרון.מ. אסף פרץ ומור גנון

הדר טויטו  :גבעת שמואל. יואב שפין וליאור לינדר, אורי דקל, דון דדוש, לורן אסאילוב :כפר יונה. אורי אדרי: דלו

ולריה  :ןראשון לציו. דקל דוד" לב השרון. רותם פינגר ואלון אדס, דניאל אריה :קדימה צורן. ורועי קניסברג

, רינת מטיס :רחובות. נגה שטקל :חבל מודיעין. שקד חתוכה ולינוי סולימני, ויאולטה קורולוב, טליה לוי, בונדרקו

 נוכחים 44 -כ"סה .נדב מנדה :דרום השרון .רופי'שחר ג :נס ציונה. אורי הרשקוביץ וטל אבידור, תום אלוני

 :עדכונים מהארצית

פגישה בין שר התחבורה ישראל כץ למזכירות המועצה הארצית ובה סוכם התקיימה  2..8ב -מחאת הטסטרים

 .כך שיקוצר זמן ההמתנה בין טסט לטסט, טסטרים 22על הוספת 

הארצית פועלת דרך צוות אותו מובילה מאיה מרקוס בשילוב חינוך כלכלי ופניננסי במסגרת  -"דרך לחיים"

 .לפנות אליה או לשאר הנציגים הארצייםניתן  -להצעות ובקשות. שיעורי האזרחות בבית הספר

הוקם צוות כתיבה שיחד עם הסופר משה גרומב יכתבו ספר שיעסוק בפן היפה  -"ספר לשיפור תדמית הנוער"

 .את הצוות  מובילה נעה מאיר. והטוב של בני הנוער במדינה

 .רים ארצי שיעסוק בנושא הועידה הארצית"יתקיים פורום יו 2..2ב

רי ועדות "ליום חילופי שלטון בין המועצה הארצית לכנסת במסגרתו יתלוו חלק מנציגי המועצה יתקיים יו 28.2ב

 .ושרים

 .להצעות בקשות ושאלות יתן לפנות לנציגים הארציים -א"צוות י

יות תוך שיתוף גרפי דהן מנהל מינהל חברה ונוער במחוז העביר לנו שיחה על מנה-

 .בסיפור חייו

 :האתית משפטיתמ הועדה "בחירות למ

וענו על השאלות , נאמו([ כפר יונה)ולורן אסאילוב ( נס ציונה)רופי 'שחר ג, (אלעד)סלומה זגורי]המתמודדים 

 .ר הועדה האתית משפטית"סלומה זגורי מאלעד זכתה למספר הקולות הרב ביותר ונבחרה ליו .ועברנו להצבעה

 :מ נציג ארצי"בחירות למ

נאמו וענו על שאלות ([ אלעד) וסלומה זגורי( כפר יונה)דון דדוש , (א שומרון.מ)שמואל מייזל ]המתמודדים 

סלומה זגורי מאלעד זכתה למספר הקולות הרב ביותר ונבחרה לממלאת מקום נציגה  .ועברנו להצבעה

 .במועצת התלמידים והנוער הארצית

 :בחירות לחבר בועדת הביקורת הארצית

אף אחד  .נאמו וענו על שאלות ועברנו להצבעה([ כפר יונה)ולורן אסאילוב( נס ציונה)רופי'שחר ג] המתמודדים

 .ועדת הביקורת הארציתלולכן לא נבחר חבר מהקולות  2%.מהמתמודדים לא קיבל מעל 

 


