
 

 

 

 תשע"ו ' באיירח
  2016במאי  16

 65652סימוכין: 
 

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 
 שלום רב,

 
 לקידום מעמד הילד  שיתוף בני נוער בוועדות הנדון:

 
פועל לחיזוק פעילות ערכית חינוכית  ,באמצעות ועדת הנוער, מרכז השלטון המקומי

דיונים וקיום גיוס תקצוב ממשלתי, , הנוער, קידום יוזמות מקומיות בקרב בני 
 אודות סוגיות וצרכים העולים מן השטח. 

 
 -ועדת הנוער שמה לה למטרה לפעול לקידום מדיניות בתחום הנוער והחינוך הבלתי

 פורמאלי למען הרשויות המקומיות בישראל.
 

בתוך כך, מנהלת מחלקת נוער וצעירים במרכז השלטון המקומי שותפה קבועה 
בוועדות העוסקות בנושאים שונים הקשורים לתחום הנוער, לייצוג וקידום מדיניות 
מרכז השלטון המקומי מול משרדי המשלה וכנסת ישראל, ביניהן הועדה המיוחדת 

 לזכויות הילד בכנסת.
 

, במסגרת "כנסת 2016במרץ  21התכנסה ביום  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד
יום בו נציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית התארחו בכנסת, השתתפו  -צעירה" 

 בישיבות ועדות הכנסת וניהלו אותן. 
 

בדיון העלו נציגי המועצה את הסוגיה לפיה, נציגים מטעמם לא מוזמנים לישיבות 
 הוועדות לקידום הילד בעיריות.

 
חייהם, בעלת חשיבות רבה הנוגעים לסוגיות בשל בני הנוער במהלכים ו םמעורבות

של הנוער כמחוללי שינוי בקהילה לה הם  ומעורבותוומשמעותית למיצוב מנהיגותו 
 שותפים ובה אנו מעוניינים שימשכו ויקיימו את חייהם הבוגרים.

 
לזכויות ז לפקודת העיריות)נוסח חדש( מגדיר כי רשימת חברי הועדה 149סעיף 

יושב ראש מועצת התלמידים העירונית ונציג תנועות  -הילד כוללת נציגות נוער 
 הנוער בעיר.

 
 



 

 

 

אני קורא לכם להזמין את נציגי הנוער לחברות בוועדה לזכויות הילד ברשות 
המקומית, וליהנות מפרי שותפותם לתהליכים הרשותיים בתחום הרלוונטיים 

 לחייהם.
 
 

 
 
 

 בברכה,
 

 ביבס חיים
 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות   

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי  
  

 
 
 

 העתק:
 יו"ר הועדה המיוחדת לזכויות הילד -ח"כ ד"ר יפעת ביטון שאשא

 המקומי השלטון במרכז נוער ועדת ר"יוו אורנית מועצת ראש -לנגר שלומי מר
 ראש עיריית רמת גן ויו"ר ועדת חינוך במרכז השלטון מקומי  -מר ישראל זינגר

 מרכז השלטון המקומי ,מנכ"ל -מר שלמה דולברג
 סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס

 מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי -הדר אליהוגב' 
 אשקלוןמינהל לחינוך ותנו"ס,  יו"ר איגוד מנהלי חינוך וראש -מר אבי קמינסקי 

 נוער וצעירים ראש העין 'ומנהלת מח  הנוער איגוד מנהלי יח'יו"ר  -גב' ליאת מוסרי
 מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך -מר דני רוזנר

 מנהלת יחידת מועצת תלמידים ונוער, משרד החינוך  -גב' הדרה רוזנבלום 
 זכויות התלמיד, משרד החינוךמפקחת ארצית   -גב' טובה בן ארי 

 יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית -אליאב בטיטו
 

 
 


