
 

1 
 

 1993-2017הישגי מועצות התלמידים והנוער 

 .של משרד החינוך התחלת שותפות במזכירות הפדגוגית - 1993

י לנציג נבחר, כתיבת קוד את  -ועידה ראשונה של מועצות התלמידים והנוער בבנייני האומה בירושלים  - 1995

 אמנת המועצות.

הכרזת "גלגלי השיניים" כסמל למארג המועצות ולפעילות המשפיעה ומכתיבה בין גלגל לגלגל ובזיקה  - 1995

 שביניהם.

 שותפות מלאה בעצרת המרכזית לנוער לזכרו של יצחק רבין ז"ל. - 1995

ישראל מבגרות במתמטיקה,  תלמידיאת  פוטרים - נציגי המועצה משתתפים פעילים בהגרלת בחינות הבגרות - 1995

 אנגלית וספרות.

שהתרחשוֱ באותה  בעקבות רצח רבין והפיגועים ,קלינטון ארה"ב, פגישת נציגי המועצות בארץ עם נשיא - 1995

  .התקופה

 מילון מושגים לכל חברי המועצות בתקנון העל של המועצות.כתיבת   - 1996

היועץ  ,אליקים רובינשטיין סורצות התלמידים והנוער, תקנון שהוכר על ידי פרופלמוע "תקנון על" כתיבת - 1996

 המשפטי לממשלה. 

י"ב ברחבי -א"לקיים את הגרלות בחינות הבגרות לאחר פרץ מחאות תלמידי י ,זבולון המר ,שכנוע שר החינוך - 1996

 הארץ.

המורים וביטול פעולות  המורים והמדריכים לאחר האוצר בעיצומי משרד משרד החינוך ו, גישור בין המורים - 1996

  שעות הלימודים הפרונטאליות.

 שותפות בארגון מ.צ.י.ל.ה של המשטרה וכנס גדול עם השר שחל והשר קהלני.  - 1996

 פרסום דברי המועצה באמצעות "ארציתון".  - 1996

 פרס. , שמעוןמשלהמפגש נציגי מזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית עם ראש המ - 1996

 השר זבולון המר ומזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית. - המצאת שיטת המיקודים לבגרות - 1997

תרומות של מאות אלפי שקלים למען ילדי קוסובו במלחמה העקובה מדם שהתחוללה גיוס  -"שקל לחיים" - 1997

 במדינות הבלקאן.

 למתגייס."מנילה" -שותפות בכתיבת ה - 1997

 אמנה עם השלטון המקומי לשיתוף פעולה ולהקמת מועצות תלמידים ונוער רשותיות. - 1997

 תחילת שותפות בוועדה לטיפול בסמים ובאלכוהול. - 1997

 שותפות פעילה וחברות בוועדת זכויות הילד.תחילת  – 1997

 שנה הבאות. 50-לה של  המועצות לכתיבת " מגילת הנוער" בחג היובל למדינת ישראל ובה תכנית פעו - 1998

 אמנה עם כנסת ישראל לשיתוף פעולה.  - 1998

 בנימין נתניהו. ,פגישת מזכירות מורחבת של המועצה עם ראש הממשלה - 1998

 פעילות משותפת עם הוועד למען החיל לאימוץ חיילים בודדים.  - 1998
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 ., עזר וייצמןנשיא המדינה עםפגישה  - 1999

 יום ארצי לניקיון חופים ונחלים עם החברה להגנת הטבע. - 1999

 הצעה לחוקק את חוק זכויות הצעירים שהובילה לחוק זכויות התלמיד. – 2000

 .17-הורדת גיל רישיון הנהיגה ל - 2000

 שיתוף פעולה ושותפות בארגון "לתת". - 2000

 .17הורדת גיל הבחירה לרשויות המקומיות לגיל  - 2001

 אהוד ברק. ,פגישה עם ראש הממשלה - 2001

 .שויות המקומיותזכויות הילד ברל ההכנסת נציג נוער לוועד - 2001

 מיסוד יועצי נוער לראשי ערים במספר ערים בארץ. - 2001

 שיתוף פעולה עם ארגון על"ם. - 2001

 שותפות בוועדת וילנאי לצמצום נגע האלימות בקרב בני הנוער. - 2001-2002

 לוי לבדיקת זכויות הילד.-שותפות פעילה בוועדת השופטת רוט - 2001-2002

 פגישה עם אריאל שרון בחווה טרם התחלת כהונתו כראש הממשלה להחלפת דעות ורעיונות. - 2002

 הקמת פורום לנציגי המועצות ואתר למועצה. - 2002

 עם האפיפיור בירושלים. המועצה פגישת יו"ר המועצה וסיו"ר - 2002

 שותפות בוועדות איכות הסביבה. - 2002

 משיא משואה בשם בני הנוער ביום העצמאות.  , קובי צורף,יו"ר המועצה הארצית - 2002

 רשויות המקומיות.ת החינוך בוהכנסת נציג נוער נבחר לוועד - 2003

 אמנה עם משטרת ישראל לשיתוף פעולה. - 2003

 חודשים לחודשיים.  6-הורדת זמן מלווה לנהג צעיר מ - 2003

 פגישה עם ראש ממשלת פולין ונשיא פולין. - 2004

 הזכות להצביע(. 17הכנסת נציג נוער להנהלת המתנ"ס המקומי )מגיל  - 2004

 פגישה עם דליה רבין וסיעור מוחין לשיתוף פעולה עם מרכז רבין. - 2004

 ביישובים בהם היו פיגועים. "חוויה קיצית" -שותפות נציגי המועצות בקייטנות הקיץ  - 2004

 עידוד מפגשים ופיילוט מפגשים בין נוער ערבי ויהודי. - 2004

 פגישת נציגי המועצה המורחבת עם נשיא גרמניה. - 2005

 "כנס שדרות לחברה" והצגת המועצות בכנס.-שותפות קבועה בתחילת – 2005

 הנוער העובד. זכויותנושא התחלת שיתוף פעולה עם הנוער העובד ב - 2005-2006

 "אוהלי הידברות" בשיתוף עם משרד ההסברה.-תחילת פעילויות למפגשים בין דתיים וחילונים ב - 2006

 שותפות בוועידת ישראל לעסקים והצגת המועצה בוועדות השונות. -2006

 סיוע לילדי הצפון בעת מלחמת לבנון השנייה. - 2006

  , ירושלים ומרכזי קליטה אחרים.סיוע למפוני ההתנתקות ביישובים ניצן - 2006
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 בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית –הקמת עמותת במתנ"ה  – 2006

 חופשי.-שותפות בוועדות שישי - 2006-2007

 ערבים ויהודים.בין מיסוד ערים תאומות  - 2007

 שנים והקמת מנהלת הטיולים. 13תכנית  -שותפות בנושא מערך הטיולים לבתי הספר  - 2007

והפגנה מול משרד ראש הממשלה כנגד הכוונה לקצץ מילארד שקלים  12:00השבתת הלימודים החל מהשעה  – 2007

 מתקציב החינוך.

 שותפות ומעורבות בארגון "אור ירוק". - 2007

 שותפות בהעלאת נושא ניצולי השואה ומצבם על סדר היום הציבורי. - 2007

 אפס בבתי הספר היסודיים.-ביטול שעות ה - 2007

 שיתוף בוועדות הכנה לצה"ל והשירות בצה"ל ובמיוחד בנושא ההשתמטות. - 2008

 שלימים הפך ל "הנוער בוחר בערך כדרך" שותפות מרכזית בפרויקט "הנוער במרכז העניינים" - 2008

 שנה למדינה.  60של רוה"מ לקביעת צביון אירועי ת שותפות בוועדה הציבורי -2008

 שותפות בהעלאת נושא הצמצום במשאבי החינוך לסדר היום הציבורי. - 2006-2008

 נשיא ,שותפות מלאה בניסיון לפתור את בעיית שביתת המורים, פגישות עם ח"כים יו"ר וועדת החינוך - 2008

 צמרת משרד החינוך.ו יו"ר ארגון המורים ,המדינה

 שותפות בארגון בני הנוער ברשויות בפעילות בעקבות שביתת המורים. - 2008

 כתיבת מחוון להחזרת ימי שביתת המורים.  - 2008

בכתיבת  מועצת התלמידים בבית הספר של רק עם שותפות - תלבושת אחידהכתיבת חוזר מנכ"ל בנושא  – 2008

 .קוד הלבוש

 אלי" בכנסת.שותפות בחקיקת "חוק החינוך הבלתי פורמ - 2008

 ."עופרת יצוקה"שובי שדרות ואשקלון במלחמת יסיוע לתלמידי י - 2009

 לאחר המלחמה בדרום.  בפרטובבחינה במתמטיקה  השגת הקלות מיוחדות בבחינות הבגרות בכלל - 2009

 חיזוק הקשר בין דתיים וחילוניים בין חברי המועצות. - 2009

 תכונת ובחינות הבגרות.מיסוד יום חופשה לפני בחינות המ - 2010

 לברלין לציון יום השואה הבינלאומי. ,פרס , שמעוןשותפות במסע הנשיא - 2010

 בוועידת הנשיאים. , הדר שומן,השתתפות יו"ר המועצה - 2010

 בכנס אילת למלחמה באלימות. , הדר שומן,השתתפות יו"ר המועצה - 2010

 שותפות בוועדה ארצית לצמצום האלימות בקרב בני הנוער. - 2010

 .שותפות בכנס יום זכויות הילד - 2010

 שותפות בתוכנית חקיקה בנושא ה"מלחמה" באלכוהול. - 2010

 אלימות ואלכוהול. בנושאהשגת ימי סמינר למועצות בחנוכה להכשרה  - 2010

 לכוהול ומעורבות חברתית.חידוש אוהלי איכות החברה בנושא אלימות, א - 2010
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 הקמת אתר עצמאי למועצת התלמידים והנוער הארצית. - 2010

 סיוע לנפגעי השריפה בכרמל. -2011

 אלכוהול לא!". –הארץ סביב נושא "נוער מוביל שינוי רחבי בכל  "איכות חברה"קיום אוהלי  – 2011

חברי המועצה לקחו חלק פעיל ומוביל  .בפני מליאת הכנסת , אשר אלון,נאום יו"ר המועצה הארצית – 2011

 בפרויקט "כנסת צעירה".

חקיקת "חוק הרשויות המקומיות" שמסדיר ומחייב את פעילות מחלקות הנוער ברשויות המקומיות ובנוסף  - 2011

 גם מחייב הקמת מועצות תלמידים ונוער עירוניות. ,להם

 המועצה הארצית הצליחה למנוע את ביטול חוק זכויות התלמיד. - 2011

 שותפות בוועדת קיצור החופש הגדול. - 2011

 .שותפות בוועדת הגדלת המלגות לנסיעה לפולין - 2011

מדינות  15-אירוח נציגים מ .בשנת הנוער הבינלאומי "Take the lead"הובלת סמינר בינלאומי  - 2012

 עולה ביניהן.תוף פיוכתיבת אמנה לש

 ביום ההולדת של הכנסת מעל בימת הכנסת. המועצה הארצית, אופק הרניק, נאום יו"ר - 2012

ויושב  ,"כ גדעון סערהשר  החינוך, ח עםאינטרנט וברשתות החברתיות במוש אחראי יחתימה על אמנה לש- 2012

 ."כ אלכס מילרהח ,ראש ועדת החינוך

 .קיום סדנאות ארציות בדבר מיתוג מועצת התלמידים והנוער הארצית – 2012

 וועדה הבודקת את בחינות הבגרות.בשותפות  - 2012

 .רשויות המקומיות השונותבשותפות בקיום שולחנות עגולים במסגרת "מתחברים" - 2012

 .ן""עמוד ענ במבצעהקמת חמ"ל נציגי מועצות לאירוח בני נוער ומשפחותיהם  – 2012

עדת החוץ והביטחון ולראשונה בו ארצית, אופק הרניק ודובר המועצה, גיא גריאני המועצה יו"רשותפות  – 2012

 ."גיוס חרדים לצה"ל ולשירות האזרחי" נושאשל הכנסת ב

 .17פניה לחברי הכנסת להורדת גיל הבחירה לכנסת לגיל  - 2013

 נט וברשתות החברתיות.הוצאת חוברת לבני נוער לשימוש בטוח באינטר - 2013

 שיתוף פעולה עם חטיבת דובר צה"ל. - 2013

 שיתוף פעולה עם תנועת "הכל חינוך", ארגון ההורים הארצי והתאחדות הסטודנטים הארצית. - 2013

 כנס בינלאומי בנושא "מחויבות בני נוער וצעירים לחיים בחברה דמוקרטית". - 2013

 פגישה עם מפכ"ל משטרת ישראל וצמרת המשטרה בנושא מיזם ה"גירים". - 2013

 שותפות עם משרד החינוך בנושא קיצור החופש הגדול לבתי הספר היסודיים. - 2013

הצליחה במחאה נגד עיצומי המורים  ע"י איום על השבתת הלימודים לבתי הספר העל  המועצה הארצית – 2014

 יסודיים.

 .17לת נוער בכנסת בנושא הורדת גיל הבחירה לכנסת לגיל כינוס שדו - 2014

 ניהול ועדת חינוך בכנסת ע"י מועצת התלמידים הנוער הארצית בסימן "ונהפוך הוא".  – 2014
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 שותפות עם משרד החינוך בכתיבת רפורמת הבגרויות. - 2014

 מטבע וירטואלי לבני בנוער. –השקת מיזם ה"גירים"  - 2014

 ., גל יוסףהמועצה הארצית יו"רשואה בטקס בהר הרצל ביום העצמאות ע"י הדלקת מ - 2014

 התנדבויות במקלטים, והקמת חמ"ל ותיאום משפחות לאירוח במבצע צוק איתן. - 2015

 יצירת ניוזליטר חודשי הפוקד אלפי תיבות מיילים פעם בחודש. - 2015

 לכתיבת לוח הבגרויות.ישיבה עם ראש אגף בחינות בגרות במשרד החינוך  - 2015

 קמפיין "אותי זה לא מצחיק" למניעת וצמצום אלימות ברשתות החברתיות. - 2015

שביתת תלמידים בכל בתי הספר העל יסודיים בארץ כמחאה על  -"מחזירים את התלמידים לשבילים"   - 2015

למשרדי ארגון עיצומי ארגון המורים הארצי, והצלחה בהפסקת העיצומים, הקמת מאהל מחאה מתחת 

 המורים ופתירת בעיות מקומיות בבתי ספר.

 "סליחה באיזו זכות?!" הנותן מענה יומיומי לבני נוער בנושא זכויותיהם. מוקדהשקת  - 2015

מיתוג מועצת התלמידים והנוער הארצית תחת נושא "מחברים את הנוער" וסיום תהליך המיתוג עם שינוי  -2015

 .לוגו מועצת התלמידים והנוער הארצית והפרדתו מלוגו מינהל חברה ונוער

 בחינות הבגרות.על כל מחברות בשם המועצה כתיבת ברכה  - 2015

מפגש עם נשיא המדינה, מר  – ת הבחירות לכנסת, ובסיומהלקיחת חלק בצעדה מת"א לבית הנשיא לקרא - 2015

 ראובן ריבלין, והצגת נושא הורדת גיל הבחירה בפניו.

 שיתוף פעולה עם "מיטב" לקראת שינוי ושיפור בשירות הניתן למלש"בים. - 2015

 כתיבת אמנה עם המפמ"רית באזרחות ומורי האזרחות בנושא פוליטיקה בשיעורי האזרחות. - 2015

 "גירים".-התקדמות משמעותית לקראת השקת מיזם ה - 2015

והתקדמות , פגישות עם חברי כנסת 17בניית תוכנית אסטרטגיות לקראת הורדת גיל הבחירה לכנסת לגיל  - 2015

 משמעותית לקראת העברת תיקון החוק.

 פתיחת מענה טלפוני לפניות בני נוער. - 2015

 ועדות כתיבת חוזר המנכ"ל.שותפות של נציגי המועצה בכל  - 2016

בהשתתפות ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה, מובילי דעת קהל ועוד  יצירת קמפיין "שבוע #אהבת_חינם" – 2016

 .2015חיובי בקרב אזרחי ישראל לאור אירועי קיץ במטרה לעודד שיח 

 בנושא היבחנות פנימית בבתי הספר.חדש חוזר מנכ"ל  כתיבת – 2016

בריונות ברשת שכלל סרטון משותף של יו"ר מועצת קמפיין משותף עם הפסטיגל למניעת תופעת ה – 2016

 .הארצית התלמידים בפסטיגל, השחקן דניאל מורשת, עם יו"ר המועצה

 אלימות כלפי נערותתופעת הלהעלאת המודעות ל ארגון 'נעמת'קמפיין משותף עם  -תפריט 'מחיר האלימות'  – 2016

 בציון יום המאבק באלימות כנגד נשים.

צוות משותף שקם בהשתתפות נציגי המועצה ובכירי משרד החינוך בעקבות פגישה  –הקמת "צוות י"א"  - 2016

 .ברפורמת הבגרויות שצפומנכ"לית משרד החינוך בנושא הקשיים עם בין נציגי המועצה 
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זמני בנושא מאבק ממושך ה"כ ישראל כ"ץ כחלק מה ופגישה עם השר, חמיסוד הקשר עם משרד התחבור – 2016

גל הפגנות בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, כלל המעשיים. המאבק  מבחני הנהיגהההמתנה הממושכים ל

ועדות בכנסת בנושא והפגנה גדולה מול כנסת ישראל בהשתתפות חברי כנסת ומובילי דעת  ארבעכינוס 

 קהל.

הוגשה עתירה לבית המשפט העליון עליה חתומה מועצת  –התלמידים והנוער לראשונה מאז הקמת מועצות  – 2016

 !התלמידים והנוער הארצית

 צוות הסברה ישראלית של בני נוער אשר עסק בדימוי ישראל בקרב בני נוער בארץ ובעולם. הוקם – 2016

מודעות לתופעה, הצעת ירת קמפיין להעלאת חקיקה בנושא זכויות המלצרים בקרב בני נוער ויצ קודמה – 2016

 .חברי כנסת. 61בוועדת השרים לענייני חקיקה, בחתימותיהם של  החוק הועלתה להצבעה

הקמת "פרוייקט גלגלים" במסגרתו מבקרים נציגי המועצה הארצית בבתי ספר בכל רחבי הארץ וחושפים  – 2016

 בפני התלמידים את פעילות מועצות התלמידים והנוער.

 כנגדלחץ ציבורי  באורך יומיים ולאחר מכן שביתה נודדת במשך כשבועיים במטרה ליצור כללי שביתה – 2016

ספריות ושביתת בוחני הנהיגה כנגד -להפסיק את קיומן של הפעילויות החוץ ביתהחלטת ארגון המורים 

 משרד התחבורה.

הוועדה, בראשות ח"כ ד"ר  חתימה על אמנה עםהובלת יום זכויות הילד עם הועדה לזכויות הילד בכנסת ו  – 2016

 ביטון בנושא הגנה ושמירה על זכויות נוער ותלמידים בעבודה.-יפעת שאשא

ת הילד בכנסת בסימן "ונהפוך הוא" כחלק מקיום יו"ר המועצה מנהל את ועדת החינוך ואת הוועדה לזכויו – 2016

 יום חילופי שלטון בין חברי המועצה לחברי הכנסת.

 ויות והוספת מועדי ב' במקצועות היסטוריה ומדעי המחשב.שינוי לוח הבגר – 2016

 הקלת העומס ומיקוד במקצועות תנ"ך ואנגלית. – 2016

 קמפיין משותף עם עמותת 'הכפתור האדום' כחלק מהמלחמה בבריונות ברשת. – 2016

 מאבק תקשורתי נרחב כנגד קמפיין "תן חמש" של משרד החינוך. – 2016

 .הוספת ערך האמינות לאמנת המועצות בועידה הארצית – 2016

 זוכה באות הנשיא למתנדב. , אליאב בטיטו,יו"ר המועצה – 2016

שבוע  #אהבת_חינם התקיים בפעם השנייה עם דגש על תופעת השיימינג ברשתות החברתיות ופתיחת שנת  – 2017

 הלימודים בסימן #אהבת_חינם. 

 ית במחוזות הגיאוגרפיים ובמועצה הארצית. שילוב נציגי החברה הערב – 2017

תלמידים שבוטלו להם פעילויות חוץ בית ספריות במסגרת עיצומי ארגון המורים וניצחון המוקד  פעילות – 2017

 במאבק על החזרתן לאחר איום בהשבתת הלימודים. 

הרפורמה יוצאת לפועל  – פנייה מוצלחת לבית הדין לעבודה לצורך זירוז הליכי הרפורמה במבחני הנהיגה – 2017

 ויחד אתה יורדים זמני ההמתנה למבחני הנהיגה המעשיים. 
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יום "כנסת צעירה", כל ועדות הכנסת עסקו בנושאים הנוגעים לנוער וצעירים ונוהלו על ידי נציגי המועצה  – 2017

ת הכנסת וסטודנטים, התקיימו שולחנות עגולים לקידום נושאים שעל סדר יומם של בני הנוער ומליא

 נוהלה על ידי יו"ר המועצה והשתתפו בה נציגי המועצה. 

תו "המפיק החברתי", הוזלת עלויות הפקת נשפי הסיום בכיתה י"ב תוך תשומת לב על שינוי אופי  – 2017

 הנשפים. 

 הקמת שדולה בכנסת העוסקת בהנהגות בית ספריות )מועצות תלמידים ונוער( – 2017

שלוחות  קיוםלצוות שעוסק בכלל החינוך העל יסודי במדינת ישראל  רפורמההרחבת צוות המשך  – 2017

 במחוזות.

 הקמת פינה קבועה בעיתון ראש אחד העוסק בזכויות נוער עובד ולומד. – 2017

 הובלת יום זכויות הילד בכנסת יחד עם יו"ר ועדת זכויות הילד.המשך  – 2017

 ם.סיוע לנפגעי גל השריפות באמצעים שוני – 2017

בתדירות פתרון מצוקות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ ושינויים פגישות עם מנכ"ל משרד התחבורה ל – 2017

 .קווים רבים ברחבי הארץכתוצאה נוספו  ובנגישות.

 בתפוצות לעיר ירושלים. כנס משותף עם משרד התפוצות בנושא חיבור הנוער – 2017

 מאבק להזזת מיכל האמוניה ממפרץ חיפה בעקבותיו בית הדין החליט שהמכל אכן יזוז. צטרפות לה – 2017

שבו סביב יכנס "קול החינוך", לראשונה, חברו כל הגורמים הקשורים למערכת החינוך במדינת ישראל ,י – 2017

 שולחנות עגולים ודנו בבעיות השונות במערכת, מסמך תובנות מהכנס הוגש לשר החינוך. 

הקמת אתר חדש למועצה הארצית שמנגיש את כל המידע על המועצה לבני הנוער וכולל גם כתבות וטורי  – 2017

 דעה על הנושאים השונים בהם המועצה העוסקת. 

 


