
מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל חברה ונוער
מועצת התלמידים והנוער הארצית

מטרת האמנה לשמש אבן יסוד 
לפעילות מועצות התלמידים 
והנוער בארץ.

האמנה מושתתת על חמישה עקרונות:

מועצת    
 התלמידים      

    והנוער

אמנת

ייצוגיות

מעורבות

אמינות

אחריות

כבוד הדדי

בעד סעיפי האמנה הצביעו ברוב מכריע 
721 צירים-נציגים מכל בתי הספר 
העל-יסודיים בארץ,
שנבחרו בבחירות דמוקרטיות

ובמחוזות במטה  ונוער  תלמידים  למועצות  היחידות 
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מינהל חברה ונוער – מטה ארצי 

02-5603188

אתר למידע, תוכניות ופעילויות ופורום 
לשאלות ולהתייחסות:

http://noar.ducation.gov.il

אתר מועצת התלמידים והנוער הארצית:
 www.moatzaty.co.il

moatzaty@gmail.com  :דוא"ל

www.facebook.com/moatzaty  :פייסבוק

תלמידים יקרים,

ידי  על  שנבחרו  התלמידים  את  לברך  ברצוני  ראשית, 
חבריהם לתפקידי נציגים במועצות התלמידים. הבחירה 

בהם מעידים עליהם כאלף עדים.

כדי למלא כהלכה תפקיד של נציג מועצה, על הנבחר 
מועצת  בערכי  אותו  שיחייב  אתי,  קוד  עצמו  על  להחיל 
התלמידים הישראלית: ייצוגיות, מעורבות, אחריות, כבוד 

הדדי ואמינות.

כשליח  עצמו  רואה  לבחירות,  עצמו  המעמיד  אדם  על 
ציבור, עליו לשמש דוגמא במעשיו ובהתנהגותו. מועצות 
ערכים  פי  על  פועלות  בישראל  והנוער  התלמידים 

דמוקרטיים וכן על פי סעיפי האמנה ורוחה.

אימוץ  בתפקיד,  מהנציגים  ואחת  אחד  לכל  מאחל  אני 
ערכי האמנה ופעולה שתסייע להצמיח מנהיגות אכפתית 

ופעילה בחברה.

נבחרי  מבין  יצמחו  הבאות  השנים  ובמהלך  ייתן  מי 
המועצות גם מנהיגי המחר, שימשיכו להוביל את החברה 
הישראלית הלאה ומעלה, אל הפסגות החדשות שהיא 

ראויה להן.

שלכם,

שמואל אבואב
מנכ"ל משרד החינוך

04-6500110 מחוז צפון  

 04-8632641 מחוז חיפה  

03-6896428 מחוז מרכז  

03-6896183 מחוז תל אביב  

02-5651515 מחוז ירושלים  

 08-6695973 מחוז דרום  

 03-6898854 מחוז התיישבותי  

yaelku@education.gov.il  :דוא"ל



חבר המועצה אחראי הן לפעולותיו והן להחלטות המועצה   
כולה.

חבר המועצה צריך להתמיד ולהגיע לפגישות, ולהשתתף   
בהן בצורה פעילה.

על חבר המועצה להכיר את תקנון המועצה ולמלא אחר   
סעיפיו כלשונם וכרוחם.

עליו  יותר,  או  אחת  בפגישה  נכח  לא  המועצה  חבר  אם    
לברר מה היו פעולות המועצה והחלטותיה ולהתעדכן בהן.

ביותר את המשימות  בצורה הטובה  יבצע  חבר המועצות   
המוטלות עליו.

על חברי המועצה לפעול בעקביות על פי תוכניות עבודה   
בלוחות  ועמידה  המטרות  להשגת  חתירה  תוך  מוסכמות, 

הזמנים שנקבעו מראש.

כל מועצה תקבע נהלים לביקורת עצמית.  

ההליכים  פי  על  דמוקרטיות,  בבחירות  ייבחרו  המועצה  נציגי   
הדמוקרטיים שנקבעו בתקנון המועצה.

בהתאם  דמוקרטית,  בצורה  ייבחרו  במועצה  התפקידים  בעלי   
לתקנון המועצה.

ועל  בוחריו,  ציבור  שליח  ובראשונה  בראש  הוא  המועצה  חבר   
כן הוא מחויב להביא לידי ביטוי בהחלטות המועצה את רצונות 

הבוחרים, זכויותיהם וצורכיהם.

חובת חבר המועצה לדווח באופן קבוע וסדיר לציבור הבוחרים   
על פעילותו ועל פעילויות המועצה.

ובפעולותיו,  במעשיו  אישית  דוגמה  לתת  המועצה  חבר  על   
ולהימנע מניצול מעמדו לצרכיו האישיים ולדעותיו הפרטיות.

חבר המועצה יפעל בתחומי הפעולה המאושרים באופן דמוקרטי   
על ידי המליאה או על ידי מי שקיבל ייפוי כוח מהמליאה.

לחבר המועצה הזכות לשכנע את חבריו לקבל את עמדתו על   
מנת להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות.

את  ומחייבות  דמוקרטי,  באופן  מתקבלות  המועצה  החלטות   
חברי המועצה ואת כלל ציבור הבוחרים.

חבר הנמצא בשליחות המועצה ייצג אותה בצורה מכובדת.  

אמינותייצוגיות

מעורבות

כבוד הדדי

אחריות

בכל  שותפים  להיות  זכותם  על  ויעמדו  יפעלו  המועצה  חברי   
תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לנוער בבית הספר, בקהילה 

ובחברה הישראלית.

חברי המועצה יפעלו כדי להרחיב את תחומי המעורבות של בני   
הנוער בבית הספר, בקהילה ובחברה כולה.

חברי המועצה יהיו מעורבים בנעשה במועצה וישאפו להשפיע   
על סדר היום, על קבלת ההחלטות ועל מימושן.

חברי המועצה ישתפו בני נוער אחרים, מתוך המועצה ומחוצה   
לה, באחריות המוטלת על המועצה ועל חבריה.

חבר מועצה טוב הוא חבר יוזם, שאינו רק מופעל על ידי אחרים.  

במגוון  נוער  בני  של  עצמאיות  יוזמות  יעודדו  המועצה  חברי   
תחומים.

חברי המועצה יהיו ערים למתרחש בחברה ויגיבו עליו.  

חברי המועצה יפעלו למניעת אפליה חברתית בקרב בני הנוער   
במועצה בפרט ובחברה בכלל.

חברי המועצה ינהגו איש ברעהו ביחסי כבוד הדדי, יושר והגינות.  

על חברי המועצה לשמור על כללי תרבות דיבור גם במקרים של   
חילוקי דעות.

על חברי המועצה לקבל את השונה בחברה ולכבד את אמונותיו   
ומנהגיו.

על חברי המועצה לדאוג למתן חופש ביטוי לכל אחד מהם.  

על חברי המועצה לשמור על זכויות הפרט ולהשגיח על   
קיום חובותיו.

על חברי המועצה להתחשב בדעת המיעוט ובצרכיו.  

חברי המועצה מתנגדים לכל ביטוי של אלימות ושוללים   
אותו.
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 התלמידים      

    והנוער

על המועצה לדווח על כל פעולותיה באמינות.  

קהל  וכלפי  המליאה  כלפי  בשקיפות  לפעול  המועצה  נציגי  על   
הבוחרים.

על חברי המועצה להנגיש לציבור מידע על פעילות המועצה.  

על חברי המועצה להקפיד על הליך ביקורת ובקרה אובייקטיבי   
והוגן.

על חברי המועצה לממש את התחייבויותיהם לקהל הבוחרים.  

בני  טובת  ולקידום  חברתי  לשוויון  לפעול  המועצה  חברי  על   
הנוער.

על נציגי המועצה לפעול באמינות ובאחריות.  

על חברי המועצה להתנהל בדרך הוגנת, תקינה, ישרה, שוויונית,   
צודקת, שקופה ונקייה.  

תפקידו  את  להבין  מידות,  טוהר  בעל  להיות  המועצה  חבר  על   
ולפעול בדרך ערכית.

על בעל תפקיד לבצע את תפקידו נאמנה.  

עניינים  לקידום  ואת מעמדו  ינצל את תפקידו  לא  מועצה  חבר   
אישיים או להשגת טובות הנאה.

חבר מועצה לא יטעה את בוחריו, את חברי המליאה ואת הציבור   
בכלל.


