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מנהל יחידת הנוער

"נועריחידתמנהלימונהמקומיתרשותבכל"
.1000מעל3-18בגילאיהנוערובניהילדיםשמספרברשות"

הנכלליםוישוביםבשכונותורקאךחובהלימודבחוקנכללים3-4גילאי

".2001-ו1999בשניםהחינוךשרי"עשפורסמוההרחבהצוויבמסגרת

2011א "חוק הרשויות המקומיות התשע



תהליך קליטת מנהל מחלקת נוער 
על פי חוק הנוער

רפ תנאי פרופיל מנהל מחלקת נוע"איתור מועמד ע

בשיין. למיון . הערכה ארצי מרכז 

קיום מכרז על פי עקרונות משרד הפנים

תחילת עבודה

עבודה ראשונותשנות 3והכשרה הערכה 



פרופיל מנהל מחלקת הנוער 

  פרופיל מנהל יחידת הנוער נקבע על פי מכרז משרד
.  הפנים

תנאי הסף לקבלת מועמד  :

.תואר ראשון. 1

.תק בהדרכהושלוש שנות ו. 2

.  שנת וותק בניהול. 3

:מיון פנימי

  מועמד שנכשל במרכז הערכה יכול לגשת פעם אחת
.חודשים6נוספת בלבד לאחר 

מנהל יח נוער ברשות- מסמך מעודכן.docx


מרכז הערכה
ק אמון על נושא רישום למרכזי הערכה מול יעל נזרי וכרמלה  "בכל מחוז ממונה חח

.  אפטקר

 אפטקררישום למרכז הערכה מתבצע דרך כרמלה

(carmelaap@education.org.il: דואל03-9180808: טל)

תואר  : רישום המועמד יקבע רק על סמך טפסי הרישום והעברת המסמכים הנלווים

.הרשותיהמפקח ח וסיכום ראיון אישי שנעשה על ידי "קו, ראשון

 ראשית מועמדים למחלקות נוער רשותיים ורק אחר -סדר קבלה למרכז הערכה

.רשותייםכך מועמדים למנהלים מוסדיים ורכזי נוער בשל לחץ למכרזים 

מועמדים . י יעל נזרי"בתום מרכז הערכה יועברו תוצאות המרכז למנהל המחוז ע

.שיבקשו יוכלו לקבל שיחת משוב עם מנחת מרכז הערכה



13

קיום מכרז על פי עקרונות  
הפניםמשרד 

 מכרזי  פי סגן מנהל מחלקת נוער יעשה על / מנהלמכרז קיום

.  הפניםמשרד 

 מפקח רשותי במכרז כנציג איש ציבור הינה מומלצת אך  נוכחות

.העיריותפקודת אינה מחויבת לפי 



תחילת העבודה
  קליטה בכוח אדם ברשות  והוצאת מכתב המצהיר על יום תחילת

.מחלקת הנוער ומספר מכרזכמנהל עבודה 

 של הרשות שמאשרת כי עלות שכרו של מנהל  66הנפקת טופס

.130,000₪מחלקת הנוער היא לא פחות 

  קבלת היתר הדרכה זמני למנהל מחלקת הנוער על ידי מנהל חברה

.חודשים18עד תוקפו . ונוער הינה הרשאה פדגוגית של משרד החינוך

  כדי לקבל היתר הדרכה קבוע על  -( אוריינטציה)רישום לקורס הכוון

(  אוריינטציה)מנהל יחידת הנוער החדש לקחת חלק בקורס הכוון 

.  חודשים18-ולסיימו לא יאוחר מ



והכשרההערכה 
קבלת היתר הדרכה קבוע וקביעות

 חודשים18על מנהל מחלקת הנוער לעבור קורס אוריינטציה תוך.

 הראשונההרשותי יקיים שלוש הערכות במשך שנה וחצי המפקח  .

  קבלת הנחייה תהליכית וליווי מקצועי של מנהל מחלקת הנוער יעשה

.ק"מחלקות ותיקים או מפקח רשותי או מדריכים מאגף חחמנהלי י "ע



. את הרשויות לקדם את ביצוע חוק הנוערבכדי לעודד 

:מקבלות תמיכה שנתית יחסית לשכר מנהל יחידת הנוער1-10בין האשכולות רשויות 

 117,000₪בהיקף של 90%גובה תמיכה עד 1-3אשכולות.

 104,000₪בהיקף של 80%גובה תמיכה עד 4אשכול .

 58,500₪בהיקף של 45%גובה תמיכה עד 5-7אשכולות.

 26,000₪בהיקף של 20%גובה תמיכה עד 8-10אשכולות.

כספית ואינן מחויבות לעמוד מקבלות תמיכה בני נוער לא 1000-רשויות מתחת ל

בחוק למעט אם ביקשו להכילו עליהם אך כן מחויבות להעמיד אדם המטפל בתחום 

.  הנוער מולנו

ז"תשעתקצוב חוק הנוער 



 התקצוב מבוסס על פי ועדת ההטמעה של חוק הנוער מול  תהליך
.פרוטוקול

 אישור תקצוב חוק הנוער יעמוד על שלושה תנאים2016החל מינואר  :

.מנהל יחידת נוער העומד בתנאי החוק.1

.היתרי הדרכה לעובדים. 2

.קיום מועצת נוער תקינה. 3

תקצוב חוק הנוער

תהליך קבלת התמיכה השנתית



תקצוב חוק הנוער

תהליך קבלת התמיכה השנתית

 לגבי  , הנתונים המעודכניםבאחריות מנהלי המחוזות להעביר את

.  למפקחת הארצית על חוק הנוער, הנוערהרשויות העומדות בחוק 

קורס  , מכרז, מרכז הערכהעבר -בתנאים מנהל מחלקת נוער שעומד 

.תאריך תחילת עבודה ומספר מכרז, אוריינטציה

י מפקחת הארצית ניתן להגיש את "לאחר אישור הטבלה הראשונית ע

".קול קורא"הבקשה על פי פרסום 

  תקציבני המחוזות מזינים בקשה במערכת המרכבה והנתונים מעוברים

.הנוערי מפקחת הארצית על חוק "לבדיקה ואישור סופי ע



היתרי הדרכה למדריכים

 נוער תקנית מחוייבת לדאוג כי לכל המדריכים ולכל המנהלים  מחלקת

.המוסדיים יש היתר הדרכה

 השנהלמדריכים קורסי הכשרה                                                                  :

.(שעות120)למדריכים מגזר כפרי קורסים 

(.                                                          שעות120)למגזר העירוני קורסים 

.הקורס מקבלים המסיימים היתר הדרכה באישור המדינהבתום 



הנועריישום והטמעת חוק 

:  הטמעת חוק הנוער בפועל
היתרי הדרכה   , תקצוב,תהליכים

אחריות מנהל המחוז  

-פיתוח מקצועי השתלמויות
ק המחוזי  "ממונה חחאחריות 



והשתלמויות בהתאם הכשרה
לליבת החינוך הבלתי פורמאלי  

ברשות המקומית 
הטמעת חוק הנוער אינה רק רגולציה אלא גם פדגוגית.

  הממונה הינו הסמכות האחראית על תחום הכשרה והשתלמויות
.  בשיתוף אגף הדרכה תכנים ותוכניות

 שעות שנתיות  30השתלמות חובה למנהלי מחלקת הנוער בת
יש לפתוח יומן השתלמות  -י הממונה בימי הכשרה "הנבנית ע

.י המפקחת הארצית"ולהוציא סילבוס להשתלמות המאושר ע

 צורך באכיפה והקפדה בנושא הנוכחות מנהלי מחלקות הנוער-
.חוסר נוכחות יגרום להפסקת התמיכות

30 שעות רשות-שעות השתלמות נוספות להרחבת הגמול-
(.ועידה ארצית', מושב ב', מושב א-כולל )לבקשת האגודה 



והשתלמויות לשנת הכשרות
ז "תשע

2קורסי אוריינטציה  .

 ארצימנטוריםקורס.

קורס מנהלים בכירים בבר אילן.

פורום למידת עמיתים למנהלי מחלקות נוער של הציונות הדתית  .

בד"החממרשויות דתיות בשיתוף עם כנס ארצי למנהלי מחלקות נוער-
23.3.

פורום למידת עמיתים למנהלי מחלקות נוער מגזר החרדי.

כנס מגזר כפרי באחריות דויד שטרית.

 לגעת בלב"כנס פתיחת שנת העבודה."

ועידה ארצית של האיגוד המקצועי למנהלי מחלקות נוער באילת.

כנס פתיחת הקיץ  .



ונוערתלמידיםמועצותחוק

:על פי חוק הנוער

.חברים15-61תוקם מועצת נוער בכל רשות שחברים בה 

.מפגש עם מנחה המועצה לפחות פעם בשבועיים

:מועצה תקנית תכלול את האפיונים הבאים

.תבחר בבחירות דמוקרטיות1.

מורכבת מנציגות בני נוער מכל  -מייצגת2.
.בתי ספר בעיר\תנועות\ארגוני

.מעורבות חברתית ברשות, בניית תכנית שנתית ערכית3.

.שליחת נציגות למועצה המחוזית4.

.מנחה בעל הכשרה על פי מנהל חברה ונוער5.

. הנוער ברשות' מפגש המועצה עם מנהל יח6.



נוערמועצתמנחההכשרה

 24מנהל מחלקת נוער שמנחה מועצת הנוער מחוייב לעבוד

.שעות הכשרה בתחום המועצות

 מנחה מועצת נוער שאינו מנהל מחלקת נוער מחוייב לעבור

.שעות120הכשרה רכז מנהיגות של 



טבלה משווה  
2016חוק הנוער החל מספטמבר בתקצוב 

(ז"תשע)2016ספטמבר  (ו"תשע)2015ספטמבר 

סכום אחוזים תקן  סכום אחוזים תקן  סוג רשות 

₪ 117,000 90% 1 ₪ 90,000 70% 1 1-3

₪ 104,000 80% 1 ₪90,000 70% 1 4

₪ 58,500 45% 1 ₪58,500 45% 1 5-7

26,000 ₪ 20% 1  ₪0 0% 1 8-10

2 1

-רשויות גדולות יותר מ

ילדים ונוער ברשות30,000

,  נתניה, צ"ראשל, ת"פ, יפו-א"ת

,  חולון, אשדוד, חיפה  בני ברק

,  אשקלון , ש"ב, ירושלים, מודיעין

.  מודיעין עילית 

50% 0 0 0%
1000-רשויות קטנות מ

(רשויות30)

19,150,950  ₪ כ תקציב  "סה



תקצוב ערך כדרך

.  את הרשויות לקדם את ביצוע התקנהבכדי לעודד 

 10,000₪בני נוער המתגוררים ברשות 500עד.

500-999 18,000₪בני נוער המתגוררים ברשות.

1,000-2,999 36,000₪בני נוער המתגוררים ברשות.

3,000-6,999 71,500₪בני נוער המתגוררים ברשות .

7,000 119,000₪ויותר בני נוער המתגוררים ברשות.

:השתתפות הרשות

 לפחות השתתפות הרשות1-410%אשכולות  .

 הרשותלפחות השתתפות 5-730%אשכולות  .

 הרשותלפחות השתתפות 8-1040%אשכולות  .



תקצוב עיר הילדים והנוער

.  את הרשויות לקדם את ביצוע התקנהבכדי לעודד 

499-15,000 15,000₪תושבים ברשות עד  .

15,001-29,999 25,000₪תושבים ברשות עד  .

30,000-40,000 85,000₪תושבים ברשות עד  .

41,000-80,000 100,000₪ברשות עד תושבים  .

81,000-200,000 160,000₪ברשות עד תושבים  .

201,000 250,000₪ברשות עד ויותר תושבים  .

:השתתפות הרשות

 לפחות השתתפות הרשות1-410%אשכולות  .

 הרשותלפחות השתתפות 5-730%אשכולות.

 הרשותלפחות השתתפות 8-1040%אשכולות  .



תכנית הליבה החינוך החברתי  
ברשות המקומית  

יצירת תכנית חברתית רשותית מבוקר עד ערב המבוססת על  : החזון

בשילוב אבני היסוד של מנהל  שבעת אבני היסוד של תכנית הליבה

.חברה ונוער

.  לאחרחיבור , וקהילהלחברה חיבור , חיבור לזהות, למקוםחיבור 
.ומעורבות חברתיתמנהיגות טיפוח 1.

.ענייןתרבות הפנאי ותחומי טיפוח 2.

.אזרחי\שירות לאומי, ל"בצהומוכנות לשירות משמעותי נכונות 3.

.בסיכויוהעצמת נוער טיפוח 4.

.מימוש אורח חיים דמוקרטי בקהילה5.

.חוסן קהילתי6.

.אהבת הארץ7.



שותפים לעשייה

שלטון מקומי  

מרכז  
המועצות  
האזוריות  

האגודה  
'  למנהלי מח

נוער

משרד הפנים
משרד הפנים

תנועות  
הנוער

ארגוני הנוער

מועצת  
תלמידים

האגודה למנהלי  
מחלקות חינוך

החברה  
למתנסים



קשר עם השלטון המקומי

ועדת פרס יחידת נוער מצטיינת.

ועדת חוק הנוער.

ועדת אוגדן בעלי תפקידים.

נוער' איגוד מנהלי יח.

עיר הילדים והנוער   .



שתוף פעולה עם האגודה למנהלי  

נוערמחלקות 

  קיים קשר הדוק בין מנהל חברה ונוער לבין אגודת מנהלי

.מחלקות נוער

קיום מושבים.

ועידה ארצית.

ועדת חוק הנוער.

ועדת אוגדן בעלי תפקידים.

מועצות תלמידים.

שוטף.



מטהאתגרים

לפעול להמשך קידום החוק באמצעות הלשכה המשפטית  1.

.בהיבט הקצאות הכספים החדשות

נושא ההכשרה עד שנת -המדריך בישראל קידום מעמד 2.

2018.

קידום חזון ליבת החינוך החברתי ויצירת תכנית רשותית של  3.

. החינוך החברתי מבוקר עד ערב

קידום חוק החינוך הבלתי פורמאלי שייתן מענה לסל פעילות 4.

. לנער בישראל בשילוב מיומנויות וערכים


