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 הקדמה. 1
בות1 של בני נוער ותלמידי1 בחיי מועצות התלמידי1 והנוער משמשות כאמצעי להרחבת מעור

בי& תלמידי1 והורי1 ובי& בית הספר , הקהילה וכאמצעי להידברות ולשיתו9 פעולה בי& התלמידי1

תכנית מועצות התלמידי1 והנוער מופעלת על ידי מינהל חברה ונוער במשרד . לבי& הקהילה

עירה באמצעות מת& טיפוח מנהיגות צ; מטרות התכנית ה& יישו1 ערכי הדמוקרטיה. החינו-

יצירת ; האפשרות להתנסות בפועל בהליכי בחירה ובאמצעות קבלת אחריות ופעילות שוטפת

תנאי1 לתלמידי1 ולבני נוער להבעת דעת1 וקיו1 תהליכי תכנו& וביצוע משותפי1 לתלמידי1 

 .ולבני נוער
בכל . רציתמחוזית וא, רשותית; ספרית:בית: מועצות התלמידי1 והנוער פועלות בארבע רמות

תו- ייצוג הול1 של כל קבוצות , אחת מהרמות מתקיימות בחירות דמוקרטיות לנציגות במועצה

, יהודי1, דתיי1 וחילוני1: מיוצגי1 בני נוער ותלמידי1 מכל המגזרי1, ברמה הארצית. הגיל

 1.בשבעה מחוזות שוני1, בדואי1 ודרוזי1, ערבי1
העובר הכשרה לצור- , מלווה מבוגר בעל ניסיו&פעילות בני הנוער במועצות מונחית על ידי 

לש1 הקניית מיומנויות , בני הנוער הנבחרי1 למועצות עוברי1 הכשרה במהל- הקי=. התפקיד

ברמה הרשותית , נערכות הכשרות נוספות לחיזוק המיומנויות, במהל- השנה. וכישורי מנהיגות

 2.והמחוזית

 

  מבנה ותפקידי!-מועצות התלמידי! . 2
לכל בית ספר ניתנת .  המועצה נבחרת בהצבעה דמוקרטית:ספרית-ועצת תלמידי! בית מ2.1

אוטונומיה בקביעת תקנו& לבחירות בית ספריות ותקנו& למועצת התלמידי1 בבית הספר 

על בסיס עקרונות )  המצור9 בנספח�העל של מועצת התלמידי1 :המבוסס על תקנו&(

על המועצה להבטיח .  ידי כל בית ספר בנפרדועל פי שיטת בחירה הנקבעת על, דמוקרטיי1

האחריות ). ב"עולי1 וכיו, במסלולי לימוד שוני1(ייצוג הול1 לכל תלמידי בית הספר 

ההורי1 ונציגי , המורי1, הספר:להקמת מועצת תלמידי1 מוטלת על מנהל בית

 .הנושאי1 נקבעי1 לאחר בירור בי& הגורמי1 המעורבי1. התלמידי1
.  קיימת חובה להקי1 מועצות תלמידי20011ל משרד החינו- מספטמבר "פי  חוזה מנכ:על

כיו1 . הספר:ספרית נתונה לאחריות מנהל בית:ההחלטה להקי1 מועצת תלמידי1 בית

ספריות בחטיבות הביניי1 ובחטיבות העליונות אשר : מועצות תלמידי1 בית700:ישנ& כ

ר בתי ספר שלא עומדי1 ישנ1 מספ(ל "ספר בהתא1 להנחיות חוזר המנכ:הוקמו בבתי

בהתא1 ,  נציגי30:201בכל מועצה בי& ).  המועצות700:בהוראות ועל כ& אינ1 נכללי1 ב

 ). בני נוער16,500:כ כ"סה(הספר :לגודל בית
 :ספרית ומטרותיה כוללי!-תפקידי המועצה הבית

 ;ייצוג התלמידי1 בבית הספר כלפי ההנהלה  וגישור ביניה1 •

 ;ה בבית הספרשמירה על סביבה לא אלימ •

                                                 
 . ירושלי1 ומגזר ערבי, דרו1, א"ת, מרכז, חיפה, צפו&:  המחוזות ה11
מחקר : תתכנית ההכשרה למועצות התלמידי! והנוער הרשותיו. סיקרו& ליאת:ינסקי ואז&'סטרבצ:כאה&, פאולה 2

 .2002אוגוסט , ירושלי1, משרד החינו-. מכו& ברוקדייל ומינהל חברה ותרבות:וינט'ג. הערכה
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טיפוח תרבות הנהגה דמוקרטית וערכי1 של אזרחות פעילה במשטר דמוקרטי בקרב  •

 ;התלמידי1 ובאי בית הספר

 ;יצירת דיאלוג בי& התלמידי1 וצמצו1 פערי1 חברתיי1 •

 ;ביצוע פעילות חברתית ותרבותית בי& כתלי בי& הספר ודאגה לרווחת התלמידי1 •

 ;ל של משרד החינו-"חוקי המדינה ובחוזי מנככקבוע ב, הגנה על זכויות התלמידי1 •

 .ייצוג בית הספר במועצות הרשותיות לצור- הבעת עמדות ודעות התלמידי1 •

 

 המועצה נבחרת על ידי מוסדות החינו- :עירונית/מועצת תלמידי! ונוער רשותית 2.2

כיו1 ). ארגוני נוער, תנועות נוער, סי1"מתנ(הפורמאליי1 והבלתי פורמאליי1 בקהילה 

 . נציגי25:351בכל מועצה בי& .  מועצות תלמידי1 ונוער רשותיות104עלות פו
כולל בני נוער שאינ1 משתייכי1 (חברי המועצה פועלי1 לרווחת בני הנוער בקהילה 

 . ומקיימי1 דיאלוגי1 ע1 נבחרי הציבור בקהילה) למוסדות חינו-
 :תפקידי המועצה הרשותית ומטרותיה כוללי!

 ; ביישוב ובי& הנהלת היישוב ומקבלי ההחלטות בוגישור בי& בני הנוער •

 ;ייצוג כלל בני הנוער ביישוב בפני פורומי1 שוני1 •

 ;אחריות ושותפות בו, קידו1 בני הנוער ביישוב מבחינת מעורבות •

 ;ספריות והמועצה המחוזית:גישור בי& המועצות הבית •

 ;גישור בי& אוכלוסיות שונות ביישוב •

 והפניית צרכיה1  י1 או בעלי צרכי1 מיוחדי1 ביישובסיוע והקשבה לבני נוער חלש •

 ;לגופי1 הרלבנטיי1

 

 נציגי המועצה נבחרי1 מקרב מועצות התלמידי1 והנוער :מועצת תלמידי! ונוער מחוזית 2.3

בהתא1 , מספר1 נקבע על פי מספר בני הנוער ברשויות השונות. ידיה1:הרשותיות ועל

 . מועצות נוער מחוזיות370ישנ& , כיו1. לגודל ועל פי תקנו& המועצה המחוזית
 :תפקידי המועצה המחוזית ומטרותיה כוללי!

 ;גישור בי& בני הנוער במחוז ובי& הנהלת המחוז במשרדי הממשלה השוני1 •

 ;קידו1 החינו- לאורח חיי1 דמוקרטי •

סיוע לאוכלוסיות בני נוער חלשות או בעלות צרכי1 מיוחדי1 במחוז וצמצו1 פערי1  •

 ;חברתיי1

 ; וגישור בי& המועצה הארצית למועצות הרשותיות ובי& המועצות במחוזקישור •

 .שותפות ומעורבות במדיניות המחוז בכל הנושאי1 הקשורי1 לבני נוער •
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 . הגו9 המייצג של כל בני הנוער באר=: מועצת תלמידי! ונוער ארצית 2.4
, מגזר ערבימחוז , מחוז מרכז, מחוז חיפה,  נציגי1 נבחרי1 ממחוז צפו&45במועצה ישנ1 

למחוזות .  נציגי51מכל מחוז נשלחי1 . מחוז ירושלי1 ומחוז דרו1, מחוז תל אביב

: במועצה הארצית מיוצגי1 מגזרי1 שוני1 . תל אביב וחיפה יש ייצוג נוס9, ירושלי1

 . בדואי ודרוזי, ערבי, דתי, חילוני
 .המועצה מוכרת על ידי משרד החינו- כגו9 המייצג של בני הנוער

 :י המועצה הארצית ומטרותיה כוללי!תפקיד

 ;ייצוג כלל בני הנוער באר= בפני גופי1 ממלכתיי1 ובפני מקבלי ההחלטות •

 ;שמירת החוק וקידומו, קידו1 החינו- לדמוקרטיה •

 ;גיבוש מדיניות ארצית לגבי מועצות תלמידי1 ונוער בפרט ולגבי נוער בכלל •

שאי1 העומדי1 על סדר היו1 בתקשורת ונו, בפורומי1 שוני1" קול הנוער"השמעת  •

 .הציבורי

 
 :מבנה המועצה הארצית

 )זאב:כעת מכהנת בתפקיד רוית ב&(ר "יו

 

 
 ר"סג& יו

  

 
 ר ועדת נוער וקהילה     דובר המועצה"ר ועדה משפטית     יו"ל     יו"מזכ

 

 
 מליאה                                                   

 

 

 ועצות התלמידי! והנוער בהליכי! פרלמנטרי!השתלבות מ. 3
, קיימת חשיבות עליונה לשילוב1 של נציגי1 מועצות התלמידי1 והנוער בהליכי1 הפרלמנטריי1

כמי שמייצגי1 את עמדותיה1 ומשקפי1 את הנושאי1 החשובי1 בסדר יומ1 של בני הנוער 

לנעשה , בי& השאר, ורי1 הנושאי1 המעסיקי1 את בני הנוער והתלמידי1 כיו1 קש3.והתלמידי1

תאונות , )ב"טיולי1 וכיו, תכניות לימודי1, תלמידי1:יחסי מורי1, בגרויות, מבחני1(בבית הספר 

לימודי נהיגה וקבלת רישיו& , בעיית האלימות, אלכוהול ועישו&, התמכרויות לסמי1, דרכי1

 .ועוד, המצב הכלכלי הקשה של ילדי1 ובני נוער רבי1, ל"גיוס לצה, נהיגה
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ר מועצת התלמידי1 והנוער הארצית "ר הכנסת ויו" נחתמה בכנסת אמנה בי& יו1999בינואר 

משמשי1 נציגי ,  מאז4.נוער:לשיתו9 נציגי המועצות בכל הדיוני1 וההחלטות הקשורות לבני

בנושאי1 שוני1 " מומחי1"כ, בתיאו1 ע1 מועצת הנוער הארצית, מועצות הנוער והתלמידי1

 . ערהקשורי1 לבני נו
בדיוני ועדות הכנסת , בתדירות של פע1 בשבוע ויותר, נציגי המועצות משתתפי1 באופ& קבוע

ובתיאו1 ע1 , בכל שבוע מגיעה מועצה רשותית למשכ& הכנסת). מלבד דיוני ועדת חו= ובטחו&(

 .מתפזרי1 נציגי המועצה לוועדות השונות, )חנה גנור' בהנהלת הגב(המחלקה לדמוקרטיה בכנסת 
 . משתתפי1 ג1 נציגי המועצה הארצית, הדורשי1 תיאו1, אי1 לה1 יש המשכיותבנוש

הצמצומי1 בתקציב החינו- : בי& הנושאי1 שנדונו בכנסת בה1 השתתפו נציגי המועצות הארציות

 .ועוד, חוק זכויות התלמיד, סמי1 ואלכוהול, והרווחה

 
שמטרתה , לטו& המקומי נחתמה אמנה בי& חברי המועצה הארצית ובי& מרכז הש1999במאי 

לא כל , בפועל. להבטיח שיתו9 פעולה בי& נבחרי הציבור הבוגר ברשויות השונות לבי& בני הנוער

וחלק מ& הרשויות אינ& מקצות משאבי1 לנושא ומנחי1 , הרשויות מקיימות כיו1 מועצה רשותית

 .לפעילות

 

למידי! תגובת משרד החינו9 לקשר ולבעיות הקיימות בעבודת מועצות הת. 4

 והנוער
מרבית המנהלי1 מודעי1 . קיי1 שיתו9 פעולה טוב בנושא המועצות בבתי הספר, באופ& כללי

 .לחשיבות הנושא
 :הבעיות העיקריות בעבודת מועצת התלמידי! מול בתי הספר וההורי!

יש היענות הולכת וגוברת של מנהלי מחוזות : קושי להשתחרר מלימודי1 לצור- פעילות :

 . הבעיה מתרכזת ברמת המחנכי1.לפתרו& הבעיה

בפגישות ע1 מגזרי1 ,  בעיה בעיקר במגזר הדתי:עידוד הנציגות להשתלב במועצה הרשותית  :

 . שוני1

 ;ס לפעילות במועצה לאור המצב הבטחוני"דאגת ההורי1 בנוגע ליציאת ילדיה1 מביה :

 לו לקבל ס מוכרת חשיבותו של מלווה המועצה כבעל מקצוע וכאד1 שיש לסייע"לא בכל בי :

ויש מחסור במשאבי1 לשליחת המנחה , הכשרה והשתלמות לצור- מילוי תפקידו

 .להשתלמויות

 

 

 זאב-רביד ב;, ר מועצת תלמידי! ונוער ארצית"תגובת יו. 5
 :הבעיות העיקריות העומדות בפני מועצות התלמידי!

                                                                                                                                            
 .3.11.02:מכתב תגובה מתארי- ה. ר מועצת התלמידי1 והנוער הארצית"יו. זאב:רביד ב&3
 :בות מתארי- ההתכת. משרד החינו-, מינהל חברה ונוער. מנהלת יחידת מועצות תלמידי1 ונוער,  הדרה רוזנבלו41

15.10.02. 
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ת בתחבורה קיימת בעיה חמורה של הבאת נציגי המועצות לפגישו, בשל המצב הבטחוני הקשה :

 ;ציבורית

ברשויות מקומיות רבות אי& עדיי& מלווי מועצות תלמידי1 ונוער או בעלי תפקידי1 אחרי1  :

, נוצר מצב שבמקומות רבי1, כ-. האמורי1 לרכז את עבודת מועצת התלמידי1 הרשותית

 ;לא מתאפשרת פעילות תקינה של מועצות התלמידי1 והנוער, ברשויות או במחוזות

 .מחוזיות בה& לא מיוצגי1 יישובי1 מסויימי1 במחוז או שהנציגות איננה מלאהישנ& מועצות  :
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 מקורות
 

תכנית ההכשרה למועצות התלמידי! והנוער . סיקרו& ליאת:ואז&, ינסקי פאולה'סטרבצ:כאה&

. ירושלי1, משרד החינו-, מכו& ברוקדייל ומינהל חברה ותרבות:וינט'ג. מחקר הערכה: הרשותיות

 .2002אוגוסט 

 
 .2.9.01, א"ד באלול התשס"י, )א(1/ל סב"חוזר מנכ

 
, משרד החינו-, מינהל חברה ונוער, יחידת מועצות תלמידי1 ונוער. מטרות מועצת התלמידי!

7.2.02. 

 
. פרוטוקול מישיבת הוועדה לקידו1 מעמד הילד. פגישה ע! מזכירות מועצת התלמידי! הארצית

 .4.10.99, ס"ד בתשרי תש"כ

 
 .לפו; וקבלת מידעשיחות ט

מכתב , משרד החינו-, מינהל חברה ונוער. מנהלת יחידת מועצות תלמידי1 ונוער. רוזנבלו1 הדרה

 .15.10.2002מתארי- 

 
 .15.10.2002שיחת טלפו& מתארי- . היחידה לדמוקרטיה בכנסת. גנור חנה

 
 3.11.02:מכתב תגובה מתארי- ה. ר מועצת התלמידי1 והנוער הארצית"יו. זאב רביד:ב&

 
 אינטרנט

Owl.education.gov.il/ 

/il.12k.snunit.www 
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	áîåòöä éùðí 45 ðöéâéí ðáçøéí îîçåæ öôåï, îçåæ çéôä, îçåæ îøëæ, îçåæ îâæø òøáé, îçåæ úì àáéá, îçåæ éøåùìéí åîçåæ ãøåí. îëì îçåæ ðùìçéí 5 ðöéâéí. ìîçåæåú éøåùìéí, úì àáéá åçéôä éù ééöåâ ðåñó. áîåòöä äàøöéú îéåöâéí îâæøéí ùåðéí : çéìåðé, ãúé, òøáé, áãåàé åã
	äîåòöä îåëøú òì éãé îùøã äçéðåê ëâåó äîééöâ ùì áðé äðåòø.
	
	îáðä äîåòöä äàøöéú:
	3. äùúìáåú îåòöåú äúìîéãéí åäðåòø áäìéëéí ôøìîðèøéí

	4. úâåáú îùøã äçéðåê ì÷ùø åìáòéåú ä÷ééîåú áòáåãú îåòöåú äúìîéãéí åäðåòø

	÷åùé ìäùúçøø îìéîåãéí ìöåøê ôòéìåú: éù äéòðåú äåìëú åâåáøú ùì îðäìé îçåæåú ìôúøåï äáòéä. äáòéä îúøëæú áøîú äîçðëéí.
	òéãåã äðöéâåú ìäùúìá áîåòöä äøùåúéú - áòéä áòé÷ø áîâæø äãúé, áôâéùåú òí îâæøéí ùåðéí.
	ãàâú ääåøéí áðåâò ìéöéàú éìãéäí îáéä"ñ ìôòéìåú áîåòöä ìàåø äîöá äáèçåðé;
	ìà áëì áé"ñ îåëøú çùéáåúå ùì îìååä äîåòöä ëáòì î÷öåò åëàãí ùéù ìñééò ìå ì÷áì äëùøä åäùúìîåú ìöåøê îéìåé úô÷éãå, åéù îçñåø áîùàáéí ìùìéçú äîðçä ìäùúìîåéåú.
	
	
	
	
	5. úâåáú éå"ø îåòöú úìîéãéí åðåòø àøöéú, øáéã áï-æàá





	áùì äîöá äáèçåðé ä÷ùä, ÷ééîú áòéä çîåøä ùì äáàú ðöéâé äîåòöåú ìôâéùåú áúçáåøä öéáåøéú;
	áøùåéåú î÷åîéåú øáåú àéï òãééï îìååé îåòöåú úìîéãéí åðåòø àå áòìé úô÷éãéí àçøéí äàîåøéí ìøëæ àú òáåãú îåòöú äúìîéãéí äøùåúéú. ëê, ðåöø îöá ùáî÷åîåú øáéí, áøùåéåú àå áîçåæåú, ìà îúàôùøú ôòéìåú ú÷éðä ùì îåòöåú äúìîéãéí åäðåòø;
	éùðï îåòöåú îçåæéåú áäï ìà îéåöâéí ééùåáéí îñåééîéí áîçåæ àå ùäðöéâåú àéððä îìàä.
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