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 הנוער תקנון מועצת 

 כפר יונה
 

 הנוער כפר יונהמועצת  .1

 

 . בכפר יונההמתגוררים היא הגוף הנבחר והמייצג של בני הנוער מועצת הנוער כפר יונה 

 . משרד החינוךהרשות וסגרת חינוכית המקיימת דיאלוג עם נציגי הינה ממועצת הנוער כפר יונה 
 

כפי שנקבע באמנת מועצות  -לת להפנמתם  לבני הנוערהמועצה  מושתתת  על ערכי הדמוקרטיה  ופוע

 התלמידים והנוער של ישראל.  

 , מעורבות, אחריות וכבוד הדדי. ייצוגיותהאמנה מתבססת על ארבעה עקרונות: 

 

 של מועצות התלמידים והנוער בישראל".  -הוא "תקנון העלמועצת הנוער הבסיס לתקנון 

 ה של כל מועצה וכל תקנון שנכתב על ידי נציגי המועצות השונות.  מהווה בסיס לפעילות תקינתקנון העל 

 

 _____15.3.2020התקנון הובא להצבעה ואושר על ידי המליאה ברוב קולות  בתאריך __

 ון זכר אך מיועד לשני המינים.# התקנון מנוסח בלש

 

 

 מועצת הנוער כפר יונהמטרות  .2

 

  ולשמש בכפר יונההחלטות  מקבלישל  בפורומים השוניםהתלמידים והנוער לייצג את ,

 .מוסדותהגוף מתווך בין הנוער ו

 .לחזק ולטפח את הזיקה ותחושת השייכות בקרב בני הנוער לעיר כפר יונה 

  לבין  וקבוצות נוער בכפרלהיות גוף מקשר וערוץ הדברות בין מועצות התלמידים

 מועצת התלמידים והנוער הארצית. 

 קבוצות נוער שונות ותנועות נוער ולה בין וליצור שיתופי פעלגשר  ,לחזק את הקשר

 .כפר יונה ובקרב קבוצות נוער ככלל באזור, הקיימים בכפר יונה

 .לקדם ולעודד תכניות ופעילויות לגיוס משמעותי ומועיל 

  להגן לשמר לטפח ולהעלות לסדר היום הציבורי מודעות וקיום זכויות התלמיד וזכויות

 הילד.

 ת הספר.יועצות תלמידים בבלעודד לתמוך ולעזור בהקמת מ 

  בכפר יונה.מענה לצרכים ופניות שעולות על ידי בני הנוער לתת 

  הנוער ברשות.פעילויות לפרסם ולשווק את 
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 מועצת הנוער של כפר יונהחברי  .3
 

 .ממלאי המקום והפעילים ,םייהרשות הנציגיםצה כוללים את חברי המוע

 

 

 נציג במועצת נוער כפר יונה .א

 

 בבחירות אשר אושרו קבוצת ענייןיג אשר נבחר על ידי הוא נצ כפר יונה נוערהג במועצת נצי ,

 .מועצת הנוער כפר יונהעל ידי 

  שלה חייב לגור בתחום השיפוטמועצת הנוער כפר יונה נציג. 

 19' ועד סיום כיתה י"ב או הגיעו לגיל הוא נער מסיום כיתה ו ת הנוער כפר יונהנציג מועצ ,

 ין השנים. המוקדם מב

 קדנציה -רשות שלו עד יום הבחירות הבאותב רובחימיום ה כהונת נציג במועצה הרשותית

 .שתקפותה כשנה

  המועצה הרשותית לא תבחר מתוכה נציג אשר ביודעין מראש ידוע כי לא יוכל לעמוד לפחות

יסים בכהונה של תשעה חודשים. )כלומר אין המועצה הרשותית יכולה לשלוח תלמיד שידוע כי 

תוך פחות מתשעה חודשים(.למעט מקרים בהם   -המוקדם מבין שנים -19לימודיו או יגיע לגיל 

 הדבר פוגע ברצף כהונה כנציג.

  נציג במועצת הנוער יודע כי אחריותו להיות מעורב ואף נוכח במהלך הפעילויות בשגרת

 הלימודים ובמיוחד בחופשות ובחופשת הקיץ.

 ות והזכיות כפי שמפורטות בהמשך התקנוןקיימות החוב תיתעל כל הנציגים במועצה הרשו - 

 .זכיות וחובות חברי המועצה הרשותית

 

 . נציגות במועצה הרשותית די לאשרבכ #על כל נציג למלא טופס נציגות 

 נציג אשר אין לו טופס נציגות מואשר דינו כפעיל.

 

 #מקרים מיוחדים ידונו ויחולטו על ידי הועדה המשפטית.

 

 

 מחוזיתבמועצה ה גנצי .ב

 

  כפר הנוער נציגים שייצגו את מועצת  לושהכפר יונה לשלוח למחוז שעל  מועצת הנוער

 יונה במחוז.

  חייב להיות נציג באחת מן הרשויות הקשורות למועצה המחוזית. המחוזיתבמועצה נציג 

 כיתה החל מיום סיום לימודיו ב המחוזיתבמועצה המחוזית רשאי להיות נציג במועצה  נציג

 , המוקדם מבין השנים.19ועד יום סיום לימודיו בכיתה י"ב או הגיעו לגיל  ז'
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 .מועצת הנוער כפר יונהזכויות וחובות חברי  .4
 

 חובות .א

 

 גם בחופשים השונים.על כל חבר מועצה להיות נוכח באופן קבוע בכל מליאות המועצה , 

 מועצת הנוער בוע באחת מן הועדות של על כל חבר מועצה להיות חבר ולהשתתף באופן ק

 .(מזכ"ל לשיבוצו באחת מהןלעליו לפנות כפר יונה )

 כל חברי המועצה חלה חובת נוכחות. על 

  אם וחבר מועצה לא מגיע לאחד מהנ"ל חלה עליו חובת הודעה מראש על כך לאחד מחברי

 ע שעות מראש, מלבד מקרים מיוחדים.מזכירות המועצה לפחות עשרים וארב

 :כל עוד הם לא היו צפויים מראש() קרים מיוחדים הםמ .א..א

 .לידה .1.א..א

 אבל עד מדרגה שנייה. מקרי  .2.א..א

מחלה המגבילה את הנציג לצאת מביתו )חום, דלקת, התקף אסתמה  .3.א..א

 .וכו(

 .פציעות .4.א..א

 בלת"מים המהווים שיבוש בהמשך תפקודו היום יומי של הנציג. .5.א..א

 נות בנושאים שהועלו ובמה אם ונעדר חבר מועצה לאחד מן הנ"ל חלה עליו חובת התעדכ

 שנעשה והוחלט בישיבה. 

  דק' ללא הודעה מראש, האיחור יחשב כחיסור. 20חבר מועצה אשר מאחר מעל 

  ברצף, חבר המועצה יעמוד לוועדת הדחה.שאינם מוצדקים חיסורים  2מעל 

  במצטבר, חבר המועצה יעמוד לוועדת שאינם מוצדקים בשלושה חודשים חיסורים  3מעל

 הדחה.

  חיסורים בשלושה חודשים שהם מוצדקים במצטבר, חבר המועצה יעמוד לשימוע. 5מעל 

 .חיסורים מוצדקים נתונים לשיקול דעתה של יו"ר הוועדה האתית משפטית 

  ם אחר לעדכן ולדווח על כך אשר ייצג את המועצה בכל פורוחובה על נציג המועצה

 מסגרת זמן המליאה., בהנחה ושאר הנושאים שעל סדר היום טופלו בלמועצה

 .פעיל במועצת הנוער מחוייב להיות חבר בלפחות וועדה אחת של המועצת 

 

 זכויות .ב

 

 ולהיבחרהזכות לבחור מועצת התלמידים ונציגים מקבוצות נוער ביישוב אך ורק ל. 

  כל קבוצת נוער פורמאלית ובלתי פורמאלית יכולה לשלוח מספר נציגים שיוקצבו לה על

 נתה המזכירות.פי מפתח הנציגות שב

 המועצה.ולנציגויות בחר היא לבחירות למזכירות יהזכות לבחור ולה 

 .לכל חברי המועצה הזכות להביע את דעתם על פי כללי הנימוס 

 .בהחלטות מליאה הזכות לקול היא רק של נציגי המועצה 

 

 מבנה המועצה .5
 

ורחבת, ,הנהגה והמזכירות בנויה על ארבעה מוסדות: המליאה , המזכירות המ מועצת הנוער כפר יונה

 המצומצמת.

 

 / פרלמנטהמליאה .א

 

בעלות הזכות לנציגות בה לפי מפתח מועצת הנוער כפר יונה המליאה היא כינוסם של כל חברי 

. המליאה תתכנס מועצת הנוער כפר יונההנציגות. המליאה היא הגוף הפורמלי הרחב ביותר של 

אשר מועצת הנוער כפר יונה מראש ע"י  יו"ר . סדר היום של המליאה יוכן פעם בחודשלפחות 

. יערך בה מועצת הנוער כפר יונהתדון בכל הנושאים הקשורים לפעילות ,אחראי יהיה על סדר היום 
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מועצת עדכון על פעילות הרשויות, ועל פעילות  הועדות. כמו כן יועלו בה הצעות לפעילות של 

ירצו להעלות נושאים לדיון במליאה יפנו על כל חברי מועצה אשר על ידי החברים.  הנוער כפר יונה

המליאה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני כן בכדי שיוכל לאשר זאת ולהכניס  נושא שיובא בפני

 את הנושא ללוח הזמנים.

 

 

 

 

 

 מצומצמת )צוות מוביל( מזכירות .ב

 

  חברי המזכירות הם :, נושאי התפקידים העיקריים במועצהבנויה ממזכירות המועצה  

 ויו"ר וועדות. , דובר )יו"ר ועדת פרסום(, מזכ"ליו"ר, סיו"ר

 

 על המזכירות להתכנס לעדכון מועצת הנוער כפר יונהועל ידי נציגי  ,המזכירות תבחר מתוך .

. כמו גם עליה האחריות להכין את הנושאים אשר יובאו במליאה בשבועשוטף לפחות פעם 

 המחוזית.  

 

 

   כללית( )מזכירות המזכירות המורחבת .ג

 

למחוז מרכז ויושבי  מועצת הנוער כפר יונהונציגי המזכירות המורחבת כוללת את חברי מזכירות 

שיוכרז על  או לפי צורך לחודשאחת . המזכירות המורחבת תתכנס ראש מועצות הנוער הבית ספריות

י החלטות .  המזכירות המורחבת תדון ותגיע לידמועצת הנוער כפר יונה המצומצמתידי מזכירות 

. אפשר לכנס את המזכירות מועצת הנוער כפר יונה ולמחוזבנושאים אשר נוגעים לרשויות השייכות ל

וגם לצורך סיעור מוחין ויצירת קשר מועצת הנוער כפר יונה המורחבת כאשר יש קושי בתפקוד 

על מנת רשויות שונות על מנת ליצור שיתופי פעולה.  גם קבוצות נוער שונות בכפר ומכוון בין 

המזכירות המצומצמת של מועצת הנוער כפר להביא לידי דיון ופתרון דילמות וקשיים שנתקלו בהם 

 .יונה

 

 

 ת הנוער כפר יונה.דרך העבודה במועצ .6

 

: וועדת נו"ק, הוועדה האתית משפטית וועדת המועצה תעבוד מלבד דרך מוסדותיה בשלוש ועדות

  דוברות.

 

 

 וועדת דוברות .א

 

 ותפעל בראשות יו"ר הועדה שנבחר לכהן בראשה. אשות הדוברבר וקחהועדה תפ .1

 .של/בשיתוף המועצהפרסום אירועים תכנון, ביצוע ומתפקידה הוא  .2

 . אמצעי מדיה אחריםפרסום בעיתון המקומי וול תפעול אתר האינטרנט של המועצה אחראית ע .3

 ים וכו'. על הועדה לקדם שיתוף פעולה עם כלי התקשורת השונים כמו: רדיו, מקומונ .4

 .בחודש פעםתתכנס לפחות  דוברותועדת  .5

 

 .נוער וקהילה )נו"ק( ועדת .ב

 

 הועדה תפעל בראשות יו"ר הועדה שנבחר לכהן בראשה.  .1

 הועדה האחראית על פרוייקטים שונים הקשורים לתחום הנוער. .2

 אחראית על הוצאתם לפועל של הפרוייקטים השונים במועצה. .3

 .רתייםם אירועים חבמתפקידי הועדה ליזו .4
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יום חילופי שלטון, שבוע מנהיגות וכנס וכן שבשגרה  פרויקטיםהועדה אחראית על תפעול  .5

 וכו'. מתגייסים

 .וימי גיבוש סמינריםהועדה אחראית על בניית  .6

ם העוסקים בתחומים הועדה תקדם פרוייקטים ערכיים ותעבוד בשיתוף פעולה ותאום מול גופי .7

 אלה.

 

 

 

 

 

 משפטית -הועדה האתית .ג

 

 נציגי המועצתדה תפעל בראשות יו"ר הועדה שנבחר לכהן בתפקיד זה על ידי הוע 

 .הועדה אחראית על ההליכים והפעולות הקשורות לחוק ואתיקה במועצה 

 .הועדה תפעל בשני מישורים: פנים מועצה וחוץ מועצה 

 

 פנים מועצה:

 .במידה ויו"ר  על הועדה לתקן ולחדש את תקנון המועצה ולהביאו לאישור המליאה אחת לשנה

הוועדה אינו נוכח בעת תיקון, עדכון ואישור התקנון, סגן היושב ראש יהיה אמון על חלק זה. 

 .)להוציא מבקר( במידה וזה נעדר, יעבור התפקיד אל יושב ראש המועצה ובעל תפקיד נוסף

  .על הועדה לאכוף את תקנון המועצה 

 אתיות ולא סותרות את תקנון המועצה הן  הועדה אחראית לבדוק כי פעולות והחלטות המועצה

 המחוזית ואת תקנון העל.

 חות הנציגים. כבאמצעות הפרוטוקולים של המליאות ועבודת הועדות תערוך הועדה בדיקה של נו 

  ,אמון במקרה הנדרש זאת בנציגי המועצה.-להציע איועל הועדה לדון בהצעות אי אמון 

 

 

 חוץ מועצה: 

 על מנת לבצע זאת ישב נציג  -העיר התלמיד וזכויות הילד ברחבי  הועדה אחראית על נושא זכויות

החינוך מחוז  דשל הועדה בישיבות זכויות הילד המחוזיות ובדיוני משמעת שהגיעו לדיון במשר

 מרכז.

 

ותלווה אותן בתחילת תלמידים בית ספריות חדשות. תעודד בנוסף, הועדה תפעל למען הקמת מועצות 

 הרשותית. הנוער מועצת עם בדרך דמוקרטית, תעזור לחזק את הקשר  דרכן, תסייע להן לפעול

הועדה תשלח נציג מטעמה לבחירות לנשיאת תפקידים ולבחירות למועצה המחוזית על מנת לסייע להן 

 לבצען בדרכים דמוקרטיות וחוקיות.

 

המועצה ימלא במידה ויו"ר הוועדה האתית משפטית לא נוכח בעת הצורך למילוי תפקידו, סיו"ר  הערה:

 תפקידו, ואם זה לא נוכח, אז בעל תפקיד אחר שאינו המבקר ימלא תפקיד זה.

 

 )אירועים חד פעמיים(מטות עבודה .ד

 

כוח אדם בו צריך לכלול ע או פרוייקט חד פעמי אשר הצורך במטות העבודה יוקמו לצורך עבודה על אירו

העבודה ויפעל בקשר עם יו"ר המועצה  חברי מועצה מועדות שונות. המטה יבחר לו ראש אשר ירכז את

 ועם יו"רי הועדות.

 

 בעלי תפקידים במועצה הרשותית .7
 

 יושב ראש מועצת הנוער )יו"ר( .א

 

  .יו"ר המועצה יבחר באופן דמוקרטי על ידי המליאה 
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 בלבד.אחד  מועצה. למועצה יהיה יו"רתפקיד היו"ר הוא להבטיח פעילות שוטפת ותקינה של ה 

   שנקבעה. בתדירותהיו"ר אחראי על כינוס המועצה למליאה 

 סדר הזמנים והנושאים במליאה.ל היו"ר הוא האחראי ע 

  נבחר נציג אלא אם  מקבלי החלטות וועדות,ם מול הנציג הרשמי של המועצה בכל פורוהיו"ר הוא

 .לשם כך

 רי הועדות וראשי המטות."יו"ר המועצה יהיה בקשר שוטף עם יו 

 ה באופן זמני סיו"ר המועצה ליו"ר. במקרה נו"ר פרש, סיים את תפקידו או הופרש, יתמבמקרה והי

 ואין סיו"ר יתמנה אחד מחברי המזכירות ליו"ר זמני על פי החלטת המזכירות.

 במועצת הנוערשנה עצה חייב הנציג וותק של לפחות על מנת להיבחר ליו"ר המו 

 

סעיף זה הוא להקל בסעיף הקשור לוותק דמות היו"ר. מועצות התלמידים הבית ספריות יורשו  הערה:

 3. )המינימום הנדרש על פי תקנון העל הוא הסעיף היחיד שניתן להקל בו במועצות הבית ספריות

 .חודשים(

 

 

 

 

 

 

 )סיו"ר(  הנוערסגן יושב ראש מועצת  .ב

 

 .סיו"ר המועצה יבחר באופן דמוקרטי לכהן בתפקיד זה 

   יהיה  -של זה, או כאשר אין יו"ר "ר ולכן יחליף את מקומו בהעדרוהסיו"ר הוא ממלא מקום היו 

 הסיו"ר בתפקיד היו"ר באופן זמני עד אשר יבחר מהמליאה יו"ר.

 .הסיו"ר אחראי לפקח על פעילות הועדות 

 .הסיו"ר הוא יד ימנו של היו"ר, יפעל איתו בשיתוף מלא ובאופן שותף 

 .הסיו"ר אחראי על המטות 

 

ד מיושבי ראש הוועדות לא נוכח בעת הצורך למילוי תפקידו, סיו"ר המועצה ימלא במידה ואח הערה:

אם אין אדם אשר ממלא את  תפקידו, ואם זה לא נוכח, אז בעל תפקיד אחר שאינו המבקר ימלא תפקיד זה.

 התפקידים הללו, על יו"ר המועצה לקדם בחירות לבעלי תפקידים אלו.

 

 (מזכיר כללי של מועצת הנוער)מזכ"ל .ג

 

 המזכ"ל אחראי על החלק האירגוני לוגיסטי של המועצה 

 .אחראי על הקשר בין פעילות המועצה לחבריה 

 .אחראי על העברת המידע על עבודת והחלטות המזכירות אל נציגי המועצה 

 .אחראי על רישום הפרוטוקולים 

 ת מראשי הועדות לצורך תיועד.צמאחראי על ריכוז החומר המתו 

 רכיו.לו עוזרים לפי צזכ"ל רשאי למנות המ 

 מינוי הדובר תלוי  מקרה ואין מזכ"ל ימנה היו"ר מזכ"ל מתוך נציגי המועצה באופן זמני.ב

 בהצבעת המזכירות.

  כל שלושה חודשים על מזכ"ל המועצה להעביר דו"ח אודות הנוכחות של כלל נציגי המועצה

 בכלל המליאות והאירועים שהמועצה קיימה באותה תקופה.

 

 .תרבות של מועצת הנוערשב ראש ועדת דובר ויו .ד

 

 .הדובר אחראי על הקשר בין המועצה לבין אמצעי התקשורת 

 אשר נקבעה ע"י המליאה ומפוקחת על  של המועצהתדמידתה קדם ולשווק את הדובר אחראי ל

  ידי יו"ר המועצה
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 .הדובר אחראי לפרסם את פעולות המועצה 

  כלי התקשורת ועל כן יהיה איתם בקשר הדובר אחראי לפרסם את פעולות המועצה בקרב

 מתמיד.

 .על הדובר להוציא בסוף כל חודש דו"ח ובו סיכום פעולות המועצה לאותו חודש 

  המועצה המחוזיתדובר המועצה יעבוד בשיתוף עם דובר. 

 מינוי הדובר תלוי בהצבעת במקרה ואין דובר ימנה היו"ר דובר מתוך נציגי המועצה באופן זמני .

 המזכירות.

 

 משפטית -יושב ראש הועדה האתית .ה

 

  אחראי על כתיבת, או תיקון, והוצאת התקנון  אחת לשנה, והבאתו לאישור המליאה. הועדהיו"ר 

 אחראי על ישום ואכיפת התקנון הועדהר "יו 

 היבדוק למען עזר וחיזוק, את פעילות המועצר הועדה "יו. 

 ויסייע להם  -התמונת מצב על פעילותעל מנת לקבל  -נציגי המועצהיהיה בקשר עם ר הועדה "יו

 בתפקידם.

 אחראי על ההליכיים המשפטיים במועצה.ר הועדה "יו 

 .אחראי על ניהול ההצבעות במועצה 

 וזכויות הילד.  אחראי להביע למודעות בקרב בני הנוער במחוז את זכויות התלמיד 

 

 יושב ראש ועדת פרוייקטים )יו"ר פרוייקטים(. .ו

 

 אחראי על הוצאתם לפועל של הפרוייקטים השונים במועצה.ועדת פרוייקטים ר "יו 

  מתפקידי יושב ראש ועדת פרוייקטים ליזום אירועים חברתיים לחברי המועצה, והמועצות

 המחוזיות.

 ושמחוץ לשגרה. ועדת פרוייקטים אחראי על תפעול פרוייקטים שבשגרהר "יו 

 ש.על בניית סמינרים וימי גיבואחראי ועדת פרוייקטים ר "יו 

 ועדת פרוייקטים יקדם פרוייקטים ערכיים ויעבוד בשיתוף פעולה ותאום מול גופים ר "יו 

 .העוסקים בתחומים אלה 

 

 מבקר המועצה .ז

 

 המועצה מחוייבת לבחור באופן דמוקרטי מבין נציגיה מבקר בכפוף לתקנון העל. 

  מבקר.אין למנות 

 .מבקר המועצה ימלא את תפקידו באופן אובייקטיבי ואתי 

 קר לא יכהן כבעל תפקיד נוסף במועצה .המב 

  על המבקר להוציא אחת לשלושה חודשים דו"ח ובה יבקר את פעילות המועצה , הועדות, המטות

 ובעלי התפקידים.

  .המבקר יהיה חבר מזכירות אך לא בעל זכות הצבעה בה 

 על  המבקר רשאי להיות חבר באחת מועדות המועצה, אך עליו להיות חלק מכל אחת מהועדות

 מנת לסקור את עבודתן.

  .המבקר רשאי למנות לו עד שני עוזרים שיעזרו לו לעקוב אחר פעילות הועדות 

  את דו"ח הביקורת יכתוב המבקר לבדו תוך כדי שהוא נשען על הפרוטוקולים השונים, ועל

 הסיקור שכתב הוא וכתבו עוזריו בזמן קיום הועדות והמטות.

 הרשותית נה במועצההמבקר יהיה בעל ותק של לפחות ש. 

 .המבקר חייב להיות נוכח בוועדות השימוע 

 שעות ממועד הפגישה 72עד  כל מפגש אליו המבקר ירצה להגיע, ידרש המבקר לשלוח מכתב 

היו"ר  \מארגן הפגישה  המבקש ומסביר את השיקולים לבקשתו אל מארגן הפגישה והיו"ר.

מארגן הפגישה  \המבקר. במידה והיו"ר  מחויב לענות בתשובה חיובית או שלילית לבקשתו של

שעות מרגע הפגישה, מבקר המועצה רשאי להגיע  6-לא עונים על מכתבו של המבקר עד ל
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אם הפגישה נקבעה במועד שלא מאפשר למבקר לשלוח את מכתבו למעלה  לפגישה בכל מקרה.

 יום הפגישה.שעות לפני מועד הפגישה, על המבקר לשלוח את המכתב ברגע שנודע לו על ק 72מ

 .באחריות המבקר להיות מעודכן על כל הפגישות הנמצאות על סדר היום 

 

 

 .מחוז מרכז תוער במועצהננציג מועצת  .ח

 

  מחוזינציגים לייצגה במועצת התלמידים והנוער ה שלושהמהמועצה יבחרו. 

  שלה אם רשאי נציג במועצה להתמודדועדת הבחירות תקבע על פי מידותיה וקריטריונים 

 המחוזית.עצה למו

  תפקידם מול המועצה הוא להעביר אל המליאה את הפעולות וההחלטות שנעשות במועצה

  המחוזית.

 

 

 .הליכים משפטיים במועצה .8
 

 ת הנוער:מועצמפרישה מרצון  .א

בוחר משיקוליו לפרוש מתפקידו עליו להגיש מכתב התפטרות  מנציגי המועצהאם אחד            

רט את הסיבות והשיקולים לכך, במסגרת צנעת הפרט. בו לפו ליו"ר הועדה האתית

מרגע שאושר המכתב על ידי הועדה המשפטית מחוייב הנציג להמשיך בנציגותו בכל 

)אם יום. עליו להעביר את החומר שאסף וכתב במסגרת  תפקידו 14הכרוך בכך לעוד 

בחר לכהן לנציג שנבחר למלא את מקומו באופן זמני, או לזה שנ היה לו תפקיד מרכזי(

 המוקדם לקרות מבין השניים. -בתפקיד

 

 

 אי אמון .ב

 אי אמון מידי נציג ואי אמון מטעם הועדה המשפטית -אי האמון נחלק לשני תחומים           

 

 אי אמון מידי נציג

. ההצעה י אמון בבעל תפקיד ובנציג במועצהכל נציג במועצה  רשאי להגיש א 1ב.

ציג את הסיבות להצעת אי האמון בנציג. את המכתב יש תכתב על ידי הנציג ובו יפרט הנ

להעביר לידי יו"ר הועדה האתית משפטית.  הועדה המשפטית תדון בהצעה ואם תמצא 

 :ונה יקבל הנציג המועמד לאי אמוןאותה לנכ

 

מכתב אזהרה מהועדה המשפטית ובו  –אם הסיבה הראשית היא תפקוד לא הולם  2ב.

יום, אשר בהם מליאה אחת או ישיבת ועדה .  21ו במשך תנתן לו האפשרות לתקן דרכי

אם ואחרי תקופה זו עדין מצאה הועדה המשפטית כי יש להעביר בנציג אי אמון תתקיים 

הצבעה חשאית בנושא וזאת לאחר קיום שימוע בנוכחות הנציג המועמד לאי אמון. אם 

 .רשותיי מהמועצה הוהנציג לא הופיע לאותו שימוע שנערך עבורו יפוטר באופן אוטומט

 

אם הסיבה הראשית היא אחרת תדון בכך הועדה המשפטית ותחליט על דרכי  3ב.

 העבודה.

 

. אם יו"ר הועדה האתית הוא בעל התפקיד נגדו מוגש אי האמון, בקשת אי האמון 4ב.

ר. במקרה זה תדון תועבר לסיו"ר, ואם הסיו"ר לא מתפקד אז תעבור הבקשה ליו"

 האמון ותצביע על כך. המזכירות בבקשת אי

 

 אי אמון מטעם הועדה המשפטית 2.ג

אם ומצאה הועדה המשפטית ליקוי בתפקודו של נציג או בעל תפקיד במועצה תדון היא על 1.2ג.

 כך במסגרת הועדה. 
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נציג אשר לא עומד בחובות ועל פי מטרות המועצה כפי שמוכתבות בתקנון זה יקבל מיו"ר  2.2.ג

רו מנציגותו או מתפקידו במועצה. טובו  החלטת הועדה לפהועדה המשפטית מכתב 

מסיבות אתיות תשמור לה הועדה המשפטית את הנסיבות והראיות למסקנותיה עמה. 

עם זאת מרגע אישור  -החלטת הועדה לפיטורין בשל שיקולים תקנונים אין עוררין עליה

יש לנציג הזכות ו"ר הועדה המשפטית לידי הנציג המועמד לפיטורין, יקבלת המכתב מ

ולבוא , אם החליט יו"ר הועדה המשפטית כי זכאי  -במשך שמונה ימים לסנגר על עצמו

בנוסף, כל החלטה לפיטורין של נציג או בעל  הוא לכך, לשימוע מול הועדה המשפטית.

תפקיד תבוא להצבעה אל מול המזכירות והיא תאשר את החלטת היו"ר הוועדה האתית 

 משפטית באופן סופי.

 

 

 

לבעלי התפקידים במועצה הרשותית יתנהלו בהתאם לתקנון  וההצבעות אופן התנהלות הבחירות

 העל.
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 גלגל המועצות
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 מבנה המועצות
 

 מועצת תלמידים בית ספרית :

 

 בית הספר ועבורה . מועצה הפועלת בתוך בית הספר , עם אוכלוסיית

נציגי המעוצה נבחרים בשיטה דמוקרטית ובוחרים על פי שיטת בחירות הנראית להם ) בחירה אישית 

,לפי רשימות או מפלגות לפי שכבות גיל וכד'( על בסיס תקנון בית הספר ,ועל פי תקנון המועצה הנבחרת 

 ותקנון הבחירות שלו. 

בה ניתן ייצוג הולם של כל תלמידי בית הספר )תלמידים  עקרון חשוב הוא שעל המועצה ליצור מסגרת

 במסלולים שונים , תלמידים חלשים וכד'( .

ביה"ס מחויב להכיר בגוף הנבחר עפ"י עקרונות דמוקרטיים . מעניינו של ביה"ס לטפח את המועצה 

 ולאפשר לה את פעולתה .

 

 מועצת תלמידים ונוער רשותית :

 נוער ביישוב ופועלת למענו .מועצה המייצגת את מגוון בני ה
ספר -על המועצה לדאוג שיהיו בה נציגים מכל מסגרות החינוך ביישוב , הפורמלי והבלתי פורמלי )בתי

,מרכזים קהילתיים ,תנועות נוער וארגוני נוער (,ואת כל אוכלוסיות בני הנוער , על ייצוג הולם ויחסי 

 לחברים השותפים בכל הגופים המייצגים . 

 ייבת להכיר במועצה ולאפשר לה לפעול )הנהלת העיר , מחלקות הנוער והחינוך בה (.הרשות ח

 

 מועצת תלמידים ונוער מחוזית :

המועצה המחוזית מייצגת את מגוון בני הנוער במחוז ופועלת למענם היא כוללת את נציג הנוער ברשויות 

 נציגי מועצה מבית הספר .במחוז ) נציגים שנשלחו בצורה דמוקרטית מהמועצות הרשותיות (  ו

 הנציגים למועצה המחוזית נבחרים מקרב מועצות תלמידים ונוער רשותיות .

מספרם נקבע על פי מספר בני הנוער ברשויות השונות , תוך התייחסות הוגנת לגודלם , ועל פי תקנון 

 המועצה המחוזית . 

 המועצה המחוזית תפעל בהכרת משרד החינוך במחוז.

 

 ם ונוער ארצית : מועצת תלמידי

מועצת התלמידים והנוער הארצית היא הגוף  המייצג של כל בני הנוער בארץ . הנציגים נבחרים בבחירות 

 אביב ,מרכז ,חיפה , מגזר ערבי ,דרום וצפון(-דמוקרטיות מבין נציגי המועצות המחוזיות )ירושלים ,תל 

,ערבים ויהודים .כמו כן נכללים בה נציג  המועצה מכילה בני נוער מהמגזרים השונים :דתיים ,חילונים

 דרוזי ונציג בדואי .

 המועצה מוכרת על ידי משרד החינוך , כגוף הייצוגי של בני הנוער .

 

 

 


