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 תשע"ח איירכ"ב ב
 0288 במאי 5

 לכבוד
 יסודיים תלמידי בתי הספר העל

  של מדינת ישראל 822-תהליך כתיבת חזון הנוער לשנת ה הנדון:
 למדינה 72-לכבוד שנת ה

  שלום רב,

  מבוא
רואה חשיבות רבה המייצג את כלל בני הנוער בישראל, הנבחר מועצת התלמידים והנוער, כגוף 

בני  הם שלחייבכל הקשור לעיצוב עיקר ב ,נושאים שונים ומגווניםבהשמעת קולו של הנוער ב
  .הנוער במדינה

מנקודת מבטם של בני  המדינה של 822-לשנת הכתיבת חזון לתהליך להוביל המועצה בחרה על כן, 
הוא החזון  הבנה כי אנו, בני הנוער בהווה, נעמוד בראש החברה הישראלית בעתיד.בהנוער, 

 בהן הנוער יפעל למימושו של החזון. שנים ש – השנים הקרובות 02-מסמך שאיפות ללמעשה מעין 

 נולהתבונן סביב למדנם. חשיבותלו "חלום"ו "וןחז" יםלמושג ףחשנ ,תהליך לכתיבת החזוןב
אנו עצמנו נהיה הורים כאשר  ,שנים 02בעוד הרצויה לדעתנו  מדינההולהגדיר לעצמנו את דמות 

נושאים ב נדון ,אזרחי מדינת ישראלכאותנו עסיקים נושאים המלמגוון תייחס נ. בני נוערל
 מגוונות עבודהלשיטות  ףחשנו תהשנים הבאו 02-בוכנראה גם  ימינובבשיח האקטואלי ים מרכזי

מו שימוש טכנולוגי באפליקציות, כתיבת מסמך חזוני, שאילת שאלות ועיסוק בדילמות כ –
. אנו יוצרת מציאותמחשבה א מימוש של יהחזון הכתיבת מרכזיות בחברה הישראלית. למעשה, 

  ם.נוער ירשו לעצמם לחלושואפים לכך שבני 
 

תהליך בניית החזון מלווה ע"י גורמים במשרד החינוך וביניהם אגף חח"ק ואגף תכנים את 
 .הכשרות והשתלמויות במינהל חברה ונוער, המזכירות הפדגוגית ושותפים נוספים ת,ותכניו

  מטרות

 שנה  72 מלאות י בני הנוער לכבודל ידנת ישראל עשל מדי 822-כתיבת חזון לשנת ה
 למדינה.

 שמש שי ,שיתוף עשרות אלפי תלמידים ברחבי הארץ במשאל החזון – הקשבה לקול הנוער
 בסיס לכתיבת החזון.

 נוער מחולל שינוי. – החזוןמימוש  םודיה תכנית פעולה לנוער לקייצירת מסמך שיה 

 במימושה. השתתפותתמונת עתיד ול תרי, ליצימהד בני הנוער לחלודיע 

  מנהיגות בעמדות בכירות לקראת תפיסת בני הנוער השותפים בכתיבת החזון פיתוח
 שנה. 02עוד ב המדינה
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 להופיע בחזון נושאים שנבחרו

 חינוך 

 תקשורת 

 תחבורה 

 קיימות 

  מנהיגות צעירה ומעורבות חברתית 

  בריאות 

 תעסוקה ורווחה 

 מדיניות וביטחון 

  תרבות 

 דמוקרטית -מדינה יהודית 

 חברה 
 

כלל בני הנוער בישראל, נבנו מערכי שיעור ומערכי לבירור החזון ולעיצובו על ידי  תהליךלקיום ה
רשויות לצד מחנכי הכיתות במועצות התלמידים יובילו את המהלך בבתי ספר ונרצה כי פעילות. 

  .נוער ברשויותהמועצות  ומנחי

הן בעידוד הן בהבעת עמדתך האישית , וו מבקשים את הירתמותך ל, אנת התהליךחהצללשם 
 .המשאללקיום חבריך 

 לשנות את פני המדינה.מעשייך, בבדברייך ובך הכוח, 
 

למדינת ישראל, שמחים לחגוג  םהארצית גאים על השתייכותוהנוער תלמידים חברי מועצת ה
ההזדמנויות העומדים אל ל האתגרים ואקדימה  מביטיםלהקמתה ו 07-השנת חגיגות  את עמה

 לפניה.

 בברכה,

 ליאל מלכביץ'
 יושבת ראש ועדת נוער וקהילה

 הארציתמועצת התלמידים והנוער 

 יובל חלביה
 יושב ראש 

 מועצת התלמידים והנוער הארצית
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 לפרטים נוספים: 

 :יובל חלביה, יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית 
 yuvajhal@gmail.com –, דוא"ל 7766988-252 –טל' 

  :ליאל מלכביץ', יושבת ראש ועדת נוער וקהילה במועצת התלמידים והנוער הארצית 
  lielki8@gmail.com –, דוא"ל 7878668-252 –טל' 

 קהילתי: -איילת גמליאל, מדריכה ארצית, אגף חינוך חברתי 
  ayegam@gmail.com –, דוא"ל 8028920-250 –טל' 

 העתקים 

 מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך
 גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי במשרד החינוך

 גב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי
 ד"ר משה וינשטוק, יושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך

יסודיים העל הספר בבתי ק"חח ממונה ארצית מפקחתגב' חנה ארז,   
ונוער חברה מינהל מנהל ,גרוס חגי מר  
ק"חח אגף מנהל ,טימן איתן מר  
והשתלמויות הכשרות ,ותכניות תכנים אגף מנהלת ,קנולר רות' גב  
המקומיות ברשויות ק"חח ממונה ,נזרי יעל' גב  
צים"ומד ונוער תלמידים מועצות צעירה מנהיגות ארצית ממונה ,קוטון יעל' גב  
ותכניות תכנים באגף מנהיגות ד"מה מנהלת ,עמר תהילה' גב  
שנה 72 רפרנטית ,ארצית מדריכה ,ראונר שלומית' גב  
רהיצע מנהיגות ארצית מדריכה ,קליין רותי' גב  
ק"חח אגף ארצית מדריכה ,גמליאל לתיאי' גב  

בית הספר מנהל  
ארצית ונוער תלמידים מועצת נציגי  
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