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 לכבוד 
 ראשי הרשויות המקומיות

 
 שלום רב,

 2019 -"יחידת נוער מצטיינת"  הנדון:

מצטיינת" מטעם מרכז השלטון המקומי אנו שמחים לבשר כי תהליך בחירת "יחידת נוער 
ומרכז המועצות האזוריות יוצא לדרך, זו השנה הרביעית. הפרס ביוזמת ועדת הנוער 

 במרכז השלטון המקומי.

וחברים בה נציגי מרכז השלטון  בראשותו של הרב שי פירון, ה,לצורך כך, מונתה ועד
יחידות נוער. הועדה  המקומי, מרכז המועצות האזוריות והאגודה המקצועית למנהלי

 3 -תבחן את המועמדויות שיוגשו מטעם הרשויות המקומיות. תעודות ההצטיינות יוענקו ל
על מנת לאפשר למגוון סוגי   -עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית  -רשויות מקומיות 

 הרשויות המקומיות לזכות בפרס על פועלן הייחודי בשדה החינוך הבלתי פורמלי ברשויות.

אנו מאמינים כי, המסורת לבחירת "יחידת נוער מצטיינת" מהווה פלטפורמה להעלאת 
המודעות לידע ולניסיון שנצברו בתחום, ללמידת עמיתים והעמקת ההתמקצעות בקרב 
רשויות מקומיות, ותהווה אמצעי נוסף ומשמעותי בקידום החינוך הבלתי פורמאלי 

הדור הצעיר והעלאת נושא חשוב זה על  בישראל מתוך חתירה לחיזוק העולם הערכי של
 סדר היום הלאומי.

 מסמך הנחיות ונהלים וטופס הגשת המועמדות. –מצורפים 

 
 בברכה,

 

 

 :העתק
 ראש עירית רמת השרון ויו"ר ועדת נוער, מרכז השלטון המקומי –אבי גרובר מר 

 יו"ר הועדה לבחירת יחידת נוער מצטיינת –הרב שי פירון 
 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי –שלמה דולברג מר 
 מ"מ מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –איציק אשכנזי מר 
 רכז השלטון המקומיסמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה, מ –מיכל מנקס גב' 
 מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי –הדר אליהו גב' 

 חברי וועדת נוער במרכז השלטון המקומי
 חברי הועדה לבחירת יחידת נוער מצטיינת

 

 חיים ביבס שי חג'ג'

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ראש המועצה האזורית מרחבים 

 ויו"ר מרכז השלטון המקומי  ויו"ר מרכז המועצות האזוריות



 

 

 2019לשנת  יחידת נוער מצטיינת
 

  –הנחיות ונהלים  -

 

 כללי .1

יחידת נוער מצטיינת לתעודת הצטיינות יעניקו מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות 

 ת. ומקומיהת יוברשו

, זאת על מנת מועצה אזוריתעירייה, מועצה מקומית ו – מקומיותרשויות  3-וענק להתעודה ת

על פועלן הייחודי בשדה  בתעודת ההצטיינותלזכות  סוגי הרשויות המקומיותלאפשר למגוון 

  החינוך הבלתי פורמלי.

 

 תנאי סף להגשת מועמדות .2

 

 לעמוד בכל תנאי הסףויחידת הנוער  על הרשות המקומית

 

 .כמתחייב בחוק נוער יחידתמועסק מנהל  המקומית ברשות .א

 הליבה תחומיכל  את הכוללת ,כנית עבודה יישובית הוליסטיתתמופעלת המקומית ברשות  .ב

, חברתית מעורבותו התנדבות, מנהיגות – המפורטים להלן פורמלי הבלתי החינוך של

 .בסיכון נוער, משמעותי פנאי, זהות

 ייעודי לתחום הנוער.תקציבי ית קיים סעיף בספר התקציב של הרשות המקומ .ג

 

 אלה: לכל בכפוףהגשת המועמדות 

חדשנית ייחודית  - יוזמה אחת בלבד  תציגמועמדות,  המגישה מקומית רשות .א

 .יחידת הנוער הרשותיתמופעלת על ידי הופורצת דרך, 

היוזמה שתוצג במסגרת המועמדות תהייה פעילה במועד הגשת המועמדות, או כזו  .ב

 (. 2018-2019שהתחילה והסתיימה בשנת תשע"ט )

 מיום לא יאוחרהרשויות המקומיות המעוניינות בכך,  מועמדות לקבלת הפרס תוגש ע"י .ג

  hadare@masham.org.il  ל:"דוא כתובת, ל24.11.19חשוון תש"פ בראשון כ"ו 

 . PDFכקובץ 'סגור' כדוגמת קובץ  ב,"המצ הטופס גבי על

ועדת הפרס תדון רק ביוזמות שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות במועד, ועמדו בתנאי  .ד

 הסף הקבועים לעיל.

 

 

mailto:hadare@masham.org.il


 

 

 

 התהליך שלבי .3

 'ובחירת  המקומיות שהגישו מועמדותן בתנאי הסף,בחינת עמידת הרשויות    - שלב א

נדגיש,  הוגשו.ש הטפסיםעל סמך על סמך הניקוד שיוענק הרשויות שיעלו לשלב ב', 

 (, מועמדותה של יחידת 2כי במקרה של אי עמידה בתנאי הסף )כמפורט בסעיף 

 .ה, לא תידון בוועדלהצטיינותהנוער 

 2מועצות מקומיות ועד  5עיריות, עד  3בשלב זה תהיה הועדה רשאית לבחור עד 

מועצות אזוריות, שתעלינה לשלב ב' )זאת בהתאם לחלקן מסך הרשויות המקומיות 

 במדינת ישראל(.

 

 'רשויות שעלו לשלב זה.פרזנטציה של    - שלב ב  

 במשרדי מרכז השלטון המקומי. , 2020ינואר חודש הפרזנטציות יערכו במהלך 

 יועברו לרשויות שעלו לשלב זה. הנחיות 

בחירת הועדה את הרשויות המקומיות תעשה על בסיס התרשמותם האישית של 

מהמסמכים שהוגשו ומהמידע שיוצג  -חבריה מפעילותן של יחידות הנוער 

 בפרזנטציה. 

 

 'הרשויות הזוכות. 3בחירת    - שלב ג 

 

 

 המועמדויות יבחנו בהתאם לשיקולים כמפורט להלן: .4

 לכל קריטריון יוענק משקל שווה בציון.* 
 

 .מידת היצירתיות, הייחודיות והחדשנות שביוזמה 

  ו/או מתוך אוכלוסיות נוספות  הנוערמתוך  –גיוון ושיעור אוכלוסיית הנהנים מהיוזמה

המשתתפות ביוזמה )נוער בסיכון, גיל הרך,  גיל שלישי, אנשים עם מוגבלויות ועוד(, 

 וסייה ברשות המגישה.זאת ביחס לגודל האוכל

  .מידת ההשפעה של היוזמה על הקהילה 

 .קיימות והיתכנות להפעלת היוזמה, לאורך זמן 

 

 



 

 

 

  טקס ההכרזה על הזוכים .5
 

ועידת "במסגרת  ייערךהמצטיינות נוער הת ויחידתעודות ההצטיינות להענקת טקס 

  . 2020בפברואר  19-20 -, שתתקיים ב"2020השלטון המקומי 

 

 ועדת הפרס הרכב .6

 הרב שי פירון –יו"ר ועדת הפרס 

 מרכז השלטון המקומינציג 

 נציג מרכז המועצות האזוריות

 נציג האגודה למנהלי יחידות נוער

 נציג משרד החינוך, מינהל חברה ונוער

 בישראל הקהילתייםהתאגדות המרכזים נציג 

 מועצת ארגוני הילדים והנוער בישראלנציג 

 הנוער בישראלנציג מועצת תנועות 

 

 ופס הגשת מועמדותמצ"ב ט .7

 

 

 לפרטים נוספים:

 מרכז השלטון המקומי, מנהלת מחלקת נוער וצעירים -הדר אליהו 

 4564364-053, 6844282-03טלפון:     hadare@masham.org.ilמייל: 

mailto:hadare@masham.org.il


 

 

 2019 -עמדות ליחידת נוער מצטיינת הגשת מוטופס 

 נתונים כלליים
 

 
 אין למלא את הטופס בכתב יד. טופס שיוגש בכתב יד יפסל.

 יש למלא במקום המיועד בלבד )השורות הריקות( ולא מעבר לכך.

 
 
 

 _________________ שם הרשות:
 

 _____________ שם ראש הרשות:
 

 _________________  שם מנהל יחידת הנוער ברשות:

 טלפון נייד: ______________ כתובת דואל: __________________________________

 
 
 
 

 :נתונים מספריים
 

 מספר התושבים הכולל ברשות: ____________

 מספר בתי אב: _____________

 מספר הישובים בתחום המועצה )רלוונטי למועצות אזוריות בלבד(: ___________

 _______________ הילדים ובני הנוער: מספר 

 _______________ :  ו'  -א' מתוכם בכיתות 

 _______________ ט' :  -ז' מתוכם בכיתות  

 _י"ב : ______________ -י'מתוכם בכיתות  

 



 

 

 
 שם היוזמה: ____________________

 
 תיאור היוזמה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 מידת היצירתיות, הייחודיות והחדשנות שביוזמה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

 

 שיעור אוכלוסיית הנהנים מהיוזמה וגיוון 

גיל שלישי, אנשים עם הגיל הרך, ו/או מתוך אוכלוסיות נוספות המשתתפות ביוזמה )נוער,  בני הנוערמתוך 
 מוגבלויות ועוד(, זאת ביחס לגודל האוכלוסייה ברשות המגישה.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 מידת ההשפעה של היוזמה על הקהילה

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

 

 קיימות והיתכנות להפעלת היוזמה, לאורך זמן.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

             __      _________________                _________________          _________________ 

 תאריך                        הצעיריםחתימת מנהל יחידת חתימת ראש הרשות                             
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