יושבי ראש מועצות התלמידים והנוער המחוזיות
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מועצת התלמידים והנוער הארצית הינה הגוף הנבחר והמייצגת הרשמית
של כלל בני הנוער בארץ ,זה  15שנה.
המועצה מייצגת כ 700-אלף בני נוער מכל הארץ.
המועצות ברחבי הארץ מונות כיום כ 32.000-נציגים בבתי הספר ,בגופי
נוער ,ברשויות ,במחוזות ובארצית.
במועצה חברים ופועלים בני נוער מכלל המגזרים :חילונים ודתיים;
ערבים ,יהודים בדווים ודרוזים.
הנציגים במועצה ,נבחרים משבעה מחוזות :צפון ,חיפה ,תל-אביב,
ירושלים ,מרכז ,דרום והמגזר הערבי.
מועצת התלמידים והנוער הארצית פועלת במסגרת  3ועדות :ועדת נוער
וקהילה ,ועדת דוברות ויחסי ציבור והועדה האתית-משפטית.
במסגרת פעילותם משתתפים נציגי המועצה בישיבות ועדות
הכנסת,בועדות משרד החינוך ,בועדות במשטרת ישראל ,במשרדי
הממשלה השונים ובגופים נוספים העוסקים בענייני הנוער.
מועצת התלמידים והנוער הינה הגוף המומחה לנושאים הקשורים
בתלמידים בפרט ובבני הנוער בכלל.
למועצה הארצית מגיעים הנציגים לאחר שנבחרו בבתיה"ס ,משם
למועצות הרשותיות ומהן למועצות המחוזיות .מכל מחוז ,עפ"י מפתח
נציגות ,מגיעים הנציגים למועצה הארצית .קיימת הלימה בין מועצה
למועצה במדיניות ,במטרות ובעשייה.
מועצות התלמידים והנוער ,פועלות להפנמת ערכי הדמוקרטיה ולעידוד
בני הנוער למעורבות ,לשותפות ולאחריות בביה"ס ,בקהילה ובחברה.
בוגרי המועצה הקימו עמותה בשם במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים
והנוער הארצית) המאגדת את בוגריה למען ייעוץ ,סיוע ועזרה לחברי
המועצה בכל פועלה .הבוגרים נפגשים באופן שוטף עם המועצה
ומקיימים סדנאות הכשרה.

בעלי התפקידים במועצה

פרטים כלליים ליצירת קשר

 לייצג את כלל בני הנוער במדינת ישראל בפני הגופים הממלכתיים ,בפני כל
פורום של מקבלי החלטות ובפני התקשורת על סוגיה השונים.
 להוות אוזן קשבת לבני הנוער על צורכיהם השונים.

אתר המועצהwww.mtna.org.il :
כתובת דוא"לmoatzaty@gmail.com :
פקס03-9180852 :

 לקדם חינוך לדמוקרטיה ,חינוך לערכים ,שמירת החוק וקידומו ,ליישם ערכים
של אזרחות פעילה ודמוקרטית מהלכה למעשה ,להתנדבות ,למנהיגות
ולטיפוח תרבות הנהגה דמוקרטית בקרב בני הנוער.
 לשמש ערוץ הידברות ושיתוף פעולה בין קהילת הבוחרים אל כל הגופים
הרלוונטיים.
 להעלות נושאים בוערים ,הנוגעים לציבור הנוער במדינה ,לסדר היום הציבורי.

כתובת למשלוח מכתבים:
מועצת התלמידים והנוער הארצית

בית הספר לעובדי חינוך ונוער
רחוב קפלן 42
פתח תקווה

 להוות גוף תומך למועצות התלמידים המחוזיות ,העירוניות והתלמידים ברחבי
המדינה.
 לגבש מדיניות ארצית למועצות התלמידים והנוער בישראל .
 לייצג את הנוער הישראלי בפני מדינות העולם בכלל ויהודי התפוצות בפרט.
 לפעול לצמצום פערים בחברה ושוויון הזדמנויות בה.
 ליזום חקיקה ולקדמה בנושאים הנוגעים לנוער.
 לפעול בשיתוף עם גופי הנוער במדינה ,לרבות תנועות הנוער.
 לקדם ולאכוף את אמנת המועצות ,תקנון העל והחלטות ועידות מועצות
התלמידים והנוער.
 לפעול בשקיפות מלאה כלפי קהל הבוחרים ולאפשר נגישות מלאה לכל
הפרוטוקולים והדיונים של המועצה.
 לשמור על זכויות התלמיד בכלל ועל חוק זכויות התלמיד בפרט.

מבנה ארגוני כלל ארצי:

מבנה ארגוני פנימי:

המשרד לביטחון פנים

ארגון ההורים הארצי

וועדת הדוברות ויחסי הציבור
הועדה אחראית להביא את דבר המועצה כגוף המייצג של כלל התלמידים והנוער
בישראל על דעותיו ועמדתו ,אל כלי התקשורת והגופים הרלוונטיים .כמו כן ,אחראית
הועדה לפרסם את החלטות ופעילות המועצה הארצית בקרב הציבור בכלל ,והתלמידים
והנוער בפרט בכלי התקשורת השונים ,דרך גלגלי המועצות ודרך חברי המועצה
הארצית .בנוסף ,אחראית הועדה על הפקת ותפעול אתר האינטרנט של המועצה
והפורום .תפקיד חשוב יש לועדה במתן תגובות לאירועים ולידיעות הקשורות לתלמידים
ולבני הנוער.

המועצה לשימור אתרים
"זרעים של שלום"

החברה למתנ"סים
מרכז ההסברה

מועצת תנועות הנוער
"כנס שדרות לחברה"

ועדת נוער וקהילה (נו"ק)
אחראית ליזום ולפעול בכל נושא הקשור לנוער וקשריו עם
הקהילה .כמו כן ,באחריות הועדה ליזום וליישם פעולות חברתיות
לבני הנוער בארץ ולמענו .הועדה מוציאה לפועל את תכניות
המועצה הארצית במגוון ועדות משנה ובפורומים שונים.

אור ירוק לחיים

הקונגרס הציוני

משרד הביטחון
זכויות הילד

הועדה האתית משפטית
תחום אחריות הועדה מתחלק לארבעה :קידום ושמירה על זכויות הנוער
ברחבי המדינה ,פיקוח ובקרה על הליכי העבודה במועצה הארצית(לרבות
אכיפת ועדכון תקנון המועצה) ,אחריות על תקינותן של מועצות התלמידים
והנוער במדינה וקידום נושאים הקשורים לבני נוער ותלמידים וקידומם
להצעות חקיקה .הועדה תשמש כועדת ערר עליונה של מועצות התלמידים
והנוער בישראל ,תוך דיון בערכאות שעברו את כל גלגל המועצות.

משרד התחבורה

המועצה הציונית

המועצה הציונית לנוער
מרכז רבין לחקר ישראל
יוניצ"ף

האגודה למען החייל

"חוקה בהסכמה"
המועצה לחילופי נוער

האיחוד האירופי
המשרד לבטיחות בדרכים
הרשות למלחמה בסמים

מועצת התלמידים והנוער הארצית פועלת בשיתוף גופים רבים ,בכדי לייצג את
הנוער והתלמידים בכל פורום נדרש ורלוונטי ,להביא את דעת הנוער ולהראות כי
העולם שייך לצעירים .בין הגופים:

המועצה לשלום הילד

משרד החוץ

כנסת ישראל

משרד החינוך

הטלוויזיה החינוכית

שגרירים צעירים

מרכז השלטון המקומי

משטרת ישראל
"מהות"

המשרד לאיכות הסביבה
המכון הישראלי לדמוקרטיה

הסוכנות היהודית

קק"ל
יונסק"ו

אמון הציבור

פורטל התלמידים
על"מ

יד ושם
אור ירוק

מציל"ה
צ"הל

ועדת הביקורת
כבכל גוף דמוקרטי ,גם במועצה הארצית קיימת ועדת ביקורת .ועדת הביקורת
אחראית על הביקורת השוטפת של גופי המועצה הארצית כולם (מליאה,
מזכירות ,ועדות ופעילויות נוספות) .חברי ועדת הביקורת יבחרו מתוך המחוזות ולא
יהיו חברי המועצה הארצית .חברי הועדה ישבו בועדות המועצה כדי שיוכלו
לבצע את עבודת הביקורת נאמנה .ועדת הביקורת אמונה על חיבור דו"ח
הביקורת ופירסומו ,אחת לחמישה חודשים ,ויחד עימו ,חיבור ופרסום דו"חות
מיוחדים.

אחת לשנה מתקיים מפגש העל של מועצות התלמידים והנוער בישראל ,מפגש
אשר מסמל את שיא העשייה השנתית" -הועידה הארצית של מועצות התלמידים
והנוער בישראל".
הועידה היא הגוף העליון ,הנבחר והדמוקרטי של מועצות התלמידים והנוער
במדינת ישראל ,אשר החלטותיו מחייבות את כלל מועצות התלמידים והנוער.
הועידה היא המתווה את חזון המועצות לשנה הבאה אחריה .הועידה באה
במטרה ליצור מסגרת רחבה של מעורבות ,שותפות ואחריות של בני הנוער
לתהליך אמיתי ,דמוקרטי וייצוגי של קבלת החלטות המחייבות את הגוף אותו
מיצג כל אחד מצירי הועידה .חברי הועידה הם צירי הועידה ,שישפיעו
בהחלטותיהם על בני הנוער במדינת ישראל .הועידה מהווה שיא של תהליך
העובר בכל סוגי המועצות ,והחלטות הועידה מחייבות את כלל חברי המועצות ,בין
אם השתתפו בה ובין לאו.
בוועידה משתתפים כ 700-בני נוער ,המכונים 'צירים' ,וזאת בהתבסס על מפתח
ייצוגי של ציר אחד ל 1000-בני נוער ,ובסה"כ ייצוגם של  700אלף בני הנוער
בישראל .הצירים המשתתפים בועידה מגיעים מכל גלגלי המועצות :המועצות
הבית ספריות ,גופי נוער ,המועצות הרשותיות ,שבע המועצות המחוזיות והמועצה
הארצית.

יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית הוא נשיא הועידה ,ויו"ר הועדה המתמדת,
אשר מכילה נציגים נבחרים מכלל צירי הועידה ,ותפקידה הוא לקבוע את
המלצות הועידה ,החלטותיה וניסוחן .בסופו של תהליך ובמושב המסכם ,מובאות
החלטות הועדה המתמדת לאישור כלל צירי הועידה ,באמצעות הצבעה
דמוקרטית.

תיקון לחוק פקודת העיריות (תיקון )97
( -)2005חובת הקמת ועדה רשותית לחינוך,
ובה חברות יו"ר מועצת תלמידים והנוער
הרשותית
בפקודת העיריות אחרי סעף 149ח יבוא:
(א) המועצה תבחר ועדת חינוך שתפקידה ליזום
ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לחינוך :הועדה
תגיש לאישור המועצה את תוכניותיה ותעקוב
אחר ביצוע התוכניות המאושרות :כן תייעץ הועדה
למועצה בתחומי האמור.
בין חברי הועדה :ראש העיר או ממלא מקומו,
שלושה עד חמישה חברי מועצת העיר ,יושב
ראש מועצת התלמידים והנוער העירונית ( אם
מלאו לו  ,17באם לא בא כוחו)
תיקון לחוק פקודת העיריות( תיקון  -)2000( )72חובת הקמת
ועדה רשותית לקידום מעמד הילד ,ובה חברות יו"ר מועצת
תלמידים והנוער הרשותית
אחרי סעיף 149ו יבוא :ועדה לקידום מעמד הילד:
(המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום
מעמד הילד ובני הנוער ,להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם,
לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד ,אי אפליה ,הזכות
להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע
את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות
לענייניהם.
בין חברי הועדה :יושב ראש מועצת התלמידים העירונית ,שלושה
העיר.
מועצת
חברי
חמישה
עד

להלן מקבץ חוקים אשר נחקקו בהצעת ובשיתוף מועצת התלמידים והנוער הארצית:
חוק "זכויות התלמיד" ,התשס"א 2000
מטרת החוק היא לקבוע עקרונות לזכויות התלמיד ברוח כבוד האדם ועקרונות
אמנת האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד ,תוך שמירה על ייחודם של מוסדות
החיוך לסוגיהם כמוגדר בחוק לימוד חינם ,בחוק חינוך ממלכתי ,בחוק חנוך מיוחד
ובכל דין אחר.
בין דברי החוק :הזכות לחינוך ,איסור אפליה ,טיפול בנושא ההרחקה לצמיתות של
תלמיד ממוסד חינוך ,עדות השימוע המחוזיות ,הזכות להבחן בבחינת הבגרות,
אמצעי משמעת ,סייע לענישה ,מימוש זכויות ,הקמת ופעילות מועצת התלמידים
בבית הספר וחובת סודיות (פרטיות התלמיד).
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס'  )30התש"ס
 -2000זכות בחירה לרשות -מגיל 17
חוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשמ"ה ( 1965להלן החוק
העיקרי) בסעיף : 13
 .1בפסקה  1במקום "יום הולדתו ה "18-יבוא "יום הולדתו ה."17-
.2בפסקה  3בסופה יבוא "או משום שיום הולדתו ה 17חל לאחר
היום הקובע לגיל הזכאות לבחור כהגדרתו בחוק הבחירות
לכנסת".
.3נתקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התש"ס ( 17ביולי . )2000
הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות חוק  2881מיום ג'
באייר התש"ס ( 5ביוני  )2000עמ' . 410

בשנת  ,1996נכתב תקנון העל ,אשר צמצם את הפערים בין כלל מועצות התלמידים והנוער
בארץ ויצר סביבן מכנה משותף .התקנות המאושרות בתקנון העל ,מחייבות את כלל מועצות
התלמידים והנוער בארץ .התקנון נפתח לעריכה מחדש ,אחת ל 5-שנים .בפעם האחרונה ,נפתח
התקנון לעריכה בשנת  ,2005ואושר ע"י  600בני נוער וצירים נבחרים.
תקנון העל פותח ב 11-עקרונות בסיסיים המאפיינים את מועצות התלמידים והנוער ואת פעילותן.

 .1חובה על כל נציג להבחר באופן דמוקרטי ע"י הגוף אותו הוא מייצג ,וכהונתו
תימשך עד סיום שנת הלימודים בבית הספר התיכון .כהונתם של נציגי
ארגון נוער תימשך עד סיום כיתה י"ב ,אך לא יאוחר ממלאת להם  19שנה.
 .2חובה על מועצה לאפשר לכל הגופים הזכאים (בתי הספר ,תנועות הנוער
וכל גופי הנוער הפועלים בעיר ).להיות מיוצגים בה לשלוח נציגים למועצה.
 .3חובה על כל מועצה להכין תוכנית אב שנתית הנתונה לשינויים תמידיים
בהתאם לצו השעה.
 .4חובה על כל מועצה לבחור ביושב ראש אחד ובממלא מקום לתקופת
כהונה (קדנציה) בת שנה.
 .5חובה על כל מועצה להגדיר מראש ובאופן דמוקרטי את דרך בחירת
בעלי התפקידים בה.
 .6חובה על כל מועצה לקבוע את סדרי עבודתה ודרכיה ולקבל על כך את
אישור מליאת המועצה.
 .7חובה על כל מועצה לקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי לחלוטין לפי
תקנון העל.
 .8חובה על כל מועצה לכתוב פרוטוקול ישיבה הכולל נוכחות חברי המועצה,
נושאי דיון הישיבה ,החלטות שנתקבלו ונימוקיהן ,ורישום מדויק של הצבעות
 ,ולהציגו לכל דורש.
 .9חובה על המועצה להתכנס באופן סדיר.
 .10חובה על כל מועצה לכתוב תקנון שאינו עומד בסתירה ל"תקנון העל" ,
למעט מקרים שיאושרו בועדת בוררות.
 .11חובה על כל מועצה לבחור מבקר למועצה ,באופן דמוקרטי.

בכ' באייר תשנ"ו ( ,)9/5/1995בועידת מועצות התלמידים והנוער הראשונה אשר התקיימה בבנייני
האומה בירושלים ,נחתמה אמנת נציגי המועצות ובה נכתב:
מועצות התלמידים והנוער בישראל יפעלו עפ"י ערכים דמוקרטיים.
נציגי הנוער והתלמידים בארץ מתחייבים לפעול עפ"י סעיפי האמנה ורוחה ,ליישמה ולהפיצה בקרב
מועצות התלמידים והנוער .
בעד סעיפי האמנה הצביעו ברוב מכריע  721מתוך  760הצירים – נציגים מכל בתי הספר העל
יסודיים בארץ ,שנבחרו באופן דמוקרטי.

ארבעת סעיפי האמנה

אמנה עם כנסת ישראל
בשנת היובל לכינונה של הכנסת נחתמה אמנה ב25-
בינואר  1999ח' בשבט תשנ"ט ובה נכתב :

"מתוך רצון להפיץ את עקרונות הדמוקרטיה ,אנו יושב
ראש הכנסת ויושב ראש מועצת התלמידים והנוער
הארצית מחליטים לפעול במשותף כדי לקרב את
הכנסת אל הנוער וכדי להביא למעורבות מעשית של
הנוער במהלך חקיקת חוקים הקשורים בחיי הנוער
ומעמדו"
חתמו :ח"כ דן תיכון יו"ר הכנסת ,ובן מיוסט יו"ר מועצת
התלמידים והנוער הארצית.

אמנה עם השלטון המקומי-
שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות
נחתמה באשדוד ב11/5/1999 -בוועידת
מועצות התלמידים והנוער.
חתמו :עדי אלדר -יו"ר מרכז השלטון
המקומי ,יעל ארמוני -יו"ר מועצת התלמידים
והנוער הארצית ואברהם עודד כהן ,
סמנכ"ל ומנהל מינהל חברה ונוער.
אמנת שיתוף פעולה עם משטרת ישראל
לשם יצירת דיאלוג וקשר פעילות משותף בין משטרת ישראל ומועצות
התלמידים והנוער בארץ ,בתחומים בהם שותף הנוער :אלימות ופשיעה ,מניעת
שימוש בסמים ,מניעת תאונות דרכים וסיכונים בכביש.
האמנה נכתבה בתהליך משותף בו היו חברים מליאת המועצה הארצית ומדור
הנוער במשטרה .
האמנה נחתמה ביום ב' – כ"ט בחשוון תשס"ד  ,ה. 24/11/2003-
חתמו :מפכ"ל המשטרה  ,רב ניצב שלמה אהרונישקי ,מנכ"לית משרד החינוך
הגב' רונית תירוש ויו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית ,שירין גבאי.

