מועצת תנועות הנוער בישראל(ע״ר)

שאלון למועמד
"אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות" נועד להוקיר את ראשי הרשויות המקומיות המצטיינים בטיפוח פעולתן של
תנועות הנוער בתחום הרשות המקומית עליה הם מופקדים.

"אות יקיר תנועות הנוער לראש הרשות"
נועד לציין לשבח ,ראש רשות המקומית הפועל לקידום
פעילותן של תנועות הנוער ברשות

א .פרטים אישיים על המועמד/ת
שם _____________________ שם הרשות המקומית ___________________
מס' שנים בתפקיד ראש הרשות ____________
טלפון ____________ פקס' ________________
כתובת ______________________________________________________
מיקוד
עיר
מס'
רחוב
דואר אלקטרוני ________________________________________________
ב .איש קשר להשלמה ובירור פרטים:
שם ___________________ תפקיד ____________________________
כתובת ____________________________________________________
מיקוד
עיר
מס'
רחוב
טלפון ______________ פקס' ______________ נייד ________________
דואר אלקטרוני ______________________________________________
ג .הנמקות להמלצה ( יש לכתוב את ההמלצות בדף נפרד)
" .1אני מאמין" של ראש הרשות המקומית בנושא תנועות הנוער.
א) תאר את ה"אני מאמין" של ראש הרשות המקומית בנושא הפעלת תנועות הנוער ברשות.
ב) האם הרשות המקומית חתמה על אמנת תנועות הנוער וכיצד היא מיישמת אותה.
תנועת הצופים ♦ הנוער העובד והלומד ♦ בני עקיבא ♦ בנות בתי״ה ♦ השומר הצעיר ♦ המכבי הצעיר ♦ אריאל ♦ היכלי ענ״ג
♦ המחנות העולים ♦ עזרא ♦ האיחוד החקלאי ♦ התנועה הדרוזית ♦ בית״ר ♦ הנוער הלאומי ♦ הנוער הדתי ה עובד והלומד ♦ הנוער
הציוני
___________________________________________________________________________________________
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מועצת תנועות הנוער בישראל(ע״ר)

 .2ההיבט החינוכי בהפעלת תנועות הנוער ברשות המקומית.
א) מועצת תנועות נוער יישובית פעילה.
ב) תאר את שיתוף פעולה בין בתי הספר בישוב לתנועות הנוער( .התייחס לממדים הכמותיים והאיכותיים).
ג) תאר את תחומי עיסוקו של הממונה על תנועות הנוער ברשות המקומית.
 .3הקצאת משאבים לתנועות הנוער ברשות המקומית.
א .האם הרשות אימצה ומפעילה את המודל לחלוקת משאבים לתנועות נוער ברשות המקומית ( .ע"פ
ההצעה של משרד החינוך ,המרכז לשלטון מקומי ומועצת תנועות הנוער )
ב .תאר מהו תקציב הרשות לפעילות תנועות הנוער ביחס למספר הילדים ובני הנוער הכולל בגילאים  10עד
 18ברשות.
ג .תאר כמה ואיזה מבנים הוקצו ו/או שופצו לסניפי תנועות הנוער בחמש השנים האחרונות.
ד .תאר את אופן חלוקת התקציב לתנועות הנוער ברשות ( .בדגש על שקיפות הנתונים )
ה .תאר את אופן בו מאפשרת הרשות לתנועות הנוער לעשות שימוש במתקני הרשות.
ו * .כל האמור בשאלון זה מיועד לנשים וגברים כאחד

הנחיות להגשת המועמדות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יש למלא את השאלון על כל פרטיו (מודפס ).
את סעיף ג' יש להגיש בדף נפרד מודפס.
ניתן לצרף לשאלון חומר נוסף על המועמד ופעולותיו והמלצות מטעם
גופים מוכרים.
השאלון והחומר המצורף לא יוחזרו לשולח ,לפיכך ,אין לצרף מסמכים
מקוריים ,אלא צילומים או העתקים בלבד.
הודעה על הבחירה תימסר לזוכה ב"אות" בלבד.
את השאלון יש להעביר למועצת תנועות הנוער בישראל ,רח' היסמין 1
רמת אפעל מיקוד  ,52960פקס  03-7369101לא יאוחר מיום1..0..2011 :
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות אל מועצת תנועות הנוער בישראל,
טלפון 03-5354777 :וכן באתר המועצהwww.tni.org.il :

תנועת הצופים ♦ הנוער העובד והלומד ♦ בני עקיבא ♦ בנות בתי״ה ♦ השומר הצעיר ♦ המכבי הצעיר ♦ אריאל ♦ היכלי ענ״ג
♦ המחנות העולים ♦ עזרא ♦ האיחוד החקלאי ♦ התנועה הדרוזית ♦ בית״ר ♦ הנוער הלאומי ♦ הנוער הדתי ה עובד והלומד ♦ הנוער
הציוני
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