
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 י"ג ניסן תשפ"ב

 2022אפריל  14

 לכבוד:

 מנחי מועצות תלמידים, רכזי התנדבות

 נוער וארגוני תנועות

 נוערובנות בני 

 

 ב"אות הנוער המתנדב נשר" לשנת תשפ"הענקת    הנדון:

 רב, שלום

 המתקיים בחודש מאישל משרד החינוך אירועי חודש הילדים והנוער  בהתאם למסורת השנתית שלנו בסיום

נוער העירונית תלמידים והמועצת הולקראת סיום שנת הלימודים ושנת הפעילות בחינוך הבלתי פורמאלי, 

ובנות אותות הצטיינות לבני  - "אות הנוער המתנדב" יעניקו גם השנה נשרעיריית בהנוער העירונית  ויחידת

 בחברה ובקהילה. מהעיר המצטיינים בפעילותם והתנדבותםנוער 

 ומים:המלצות על בני נוער פעילים המצטיינים בתח הנכם מוזמנים להעביר אלינו

 מועצות תלמידים ונוער -

 תנועות נוער -

 ארגוני נוער -

 קבוצות מנהיגות  -

 תכנית "מעורבות חברתית" )מעבר לשעות ההתנדבות(התנדבות בקהילה שאינה במסגרת  -

 

 להלן תהליך הבחירה והגשת המועמדות:

 מוזמנים מהעיר נשר( / גוף עירוני אחר תנועת נוער / בית ספרארגון או )גוף התנדבות /  גוף או בן/בת נוערכל תושב /  .1

 .באופן משמעותי וייחודי התנדבובקהילה ו נערים ונערות הפעילים/ות - יםלהמליץ על מצטיינ

ההמלצה יכולה להיות מוגשת על ידי נו מספר מוגבל של מצטיינים אותם ניתן להגיש. לכל גוף ישמו לב שי .2

 - )באישור והמלצת הגוף התומך( על חבריהם הממליציםבני ובנות נוער  /תושבים או על הגורם האחראי 

 . על כל ממליץ לצרף המלצה של גוף ההתנדבות)או על ידי הוריו( אין אפשרות לבן נוער להמליץ על עצמו

 . 8.5.2022 – ראשוןליום הנוער העירונית עד  יחידתאל . ההמלצות יועברו (1)נספח 

 הועדה תהא מורכבת מ:ה מרכזת ל"אות הנוער המתנדב" הנוער העירונית תקים ועד יחידת .3

 הנוער העירונית יחידתמנהל  .א

 נועררכז  .ב

 הנוערוארגוני תנועות  רכזי ת/נציג .ג

 מועצת הנוער העירונית נציג/ת .ד

תזמין את במידת הצורך, לשיקולה, ו ותרכז את המצטיינים מכל גוף התנדבות תמיין את הפניותהועדה  .4

 .שלאחריו יוחלט על הענקת תעודות ההוקרה המועמדים לראיון אישי בפני הועדה

פרידה מבוגרי המועצה העירונית יוענקו במסגרת ו , הענקת אות תקינות המועצהתעודות הצטיינות לפעילים .5

 פרטים נוספים יישלחו בחוזר נפרד.  -רוני עי אירוע

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  :הקריטריונים

הגשת המועמדות לא תהא  –)תלמיד כיתה י'  לפחות שנה באופן רציף הפועל בהתנדבות י"ב -'חתלמיד כיתה  .א

 "(.מעורבות חברתית"תכנית על בסיס פעילותו ב

 .הצטיינות בתחום הפעילות .ב

 . ובעלי מוטיבציה להובלת שינויים רצופה ומתמידה בקהילה התנדבותית חברתית פעילות .ג

 .פעילות ייחודית ובלתי שגרתית .ד

 .ייחודיותו של הפעיל המתנדב הבאה לידי ביטוי בהמלצה כתובה המפרטת את הכרת הקהילה בתרומת הפעיל .ה

נציג מועצה ייבדק לפי האם הינו משמש דוגמה אישית בהתייחסות לערכי אמנת המועצות )ייצוגיות,   .ו

 ( ובהתייחס ליישום מסמך הועידה הארצית האחרונה.ואמינות אחריות, מעורבות, כבוד הדדי

באופן יוצא דופן וביותר מפעם י"ב המתנדב )וירטואלית / פיזית( בתקופת משבר הקורונה  –' חתלמיד כיתה  .ז

 פתוח להמלצות התושבים ובני ובנות נוער.  – אחת )התנדבות מתמשכת(

 

 :מאפיינים נדרשים

אותם אחריו  ה/את חבריו וסחף ה/מהלכים לשינוי חיובי בחברה ובקהילה, שהניע ה/המוביל נער/ה: מנהיגות .א

 .יוזם/ת פרויקטיםבעשייתו; 

 .לזולת ה/ובגישתו ה/, הומאני בהתנהגותוה/צנוע –האיכותית  ה/באישיותו ת/בולט נער/ה: אישיות המועמד  .ב

 .קהילהבהחברתית וההתנדבותית  ה/בפעילותו ת/בולט נער/ה עשייה ופעילות:  .ג

 .בטופס הדיגיטליאנא העבירו את המלצותיכם  •

 

לדוא"ל:  המצורף לשלוח את טופס ההמלצהאו  טופס ההמלצה בקישוראת  אניתן למל

or.m@nesher.muni.il  עם הכותרת: המלצה על מתנדב 

יש   .8.5.2022המלצות לא יתקבלו לאחר התאריך לו"ז הכרחית  על מנת שנוכל להיערך בהתאם. עמידתכם ב

 לוודא שהטפסים הגיעו ליעדם.

 

 בברכה ותודה על שיתוף הפעולה,

 אור מורדו

 העירוניתהנוער  יחידתמנהל 

 
 

 העתקים:

 ראש העיר נשר –מר רועי לוי 

 מ"מ וסגן ראש העיר –מר ישי איבגי 

 סגן ראש העיר  –מר גיאורגי גרשקוביץ 

 משנה לראש העיר –גב' אדוה קאופמן 

 מנכ"ל עיריית נשר –מר צחי שומרוני 

 מנהלת מחלקת החינוך, נשר –גב' גלי כהן 

 החינוךמר איתן טימן, ראש אגף רשויות מקומיות, מינהל חברה ונוער, משרד 

 מינהל חברה ונוער במחוז חיפה, משרד החינוךמנהלת  –גב' עינב יניב שוורץ 

 מפקח רשותי, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך –מר פטין ביראני 

 מנחה בית ספרית, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך – גילה לוטטיגב' 

 מנהלת תחום מתנדבים –גב' בת שבע זגורי 

 עוזר ראש העיר –מר ליאור האס 

 רשת המתנ"סים נשר

 מנהל קריית החינוך נשר – משמר עדו ש

הרשות למלחמה בסמים, אלכוהול ואלימות מנהלת  -ראובני -גב' ענת ביליה

 בנשר

 קהילתי חט"ע נשר –רכזת חינוך חברתי  –גב' ורז רז רומאו 

 מנחה מועצות התלמידים והנוער העירונית נשר –מר ארקדי פופוב 

 יזמות והכנה לשירות משמעותימדריך  – מר מורן פריש

 יו"ר מועצת התלמידים והנוער העירונית נשר – עומרי אפק מר 

 נציגי מועצת הנוער העירונית

  

https://forms.gle/yEBPhFNQKrwgDHsK7
mailto:or.m@nesher.muni.iol


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 טופס ההמלצה המקוון כולל את הפרטים הבאים:

 טופס המלצה על מועמדות לקבלת תעודת הצטיינות
 הגשת המועמדות כוללת זה יש לצרף:

פירוט על , מהות ההתנדבות המלצה של ממליץ חיצוני )יכול להיות בן נוער( המפרט: -טופס זה  -

 פרטי גוף ההתנדבות, ההתנדבותתקופת , פעילות הנער/ה

 מכתבים / אישורים / המלצות נוספות  -

 

 פרטים אישיים של הממליץ  .א
   

 טלפון שם משפחה שם פרטי

    

 רשות / גוף בי"ס  כיתה דוא"ל כתובת

  

 האם אתה בן/בת נוער / תפקיד עם המועמד היא מתוך ךהיכרות

 

 
 פרטים אישיים על המועמד/ת .ב

 
   

 שנת לידה משפחהשם  שם פרטי

    

 דוא"ל טלפון נייד

    

 רשות בי"ס כיתה כתובת

 זכר / נקבה 

 מין מקום ההתנדבות

 
 לנציגי מועצה:

 כן / לא כן / לא נציג / פעיל 

חבר המועצה  נציג / פעיל הגיע למועצה העירונית מ..
 המחוזית

חבר המועצה 
 הארצית

 

 הזוכים יוזמנו ליום צילומים •
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   :על הפעילות / ההתנדבותפרטים  .ג
 

   

  תדירות הפעולה מועד תחילת הפעילות

)מס' שעות ליום וכמה פעמים 
   בשבוע(

 רצף הפעילות

 

 :תיאור הפעילות/התנדבות  .א
 מידע על הפעיל המתנדב )רקע רלוונטי( .1

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

)מתנדבים הפעילים   .פרטים על אופייה הייחודי של הפעילות/התנדבות ונימוקים להענקת הפרס .2

 בבתי הספר צריכים להיות עם דגש על פעילות בקהילת העיר הרחבה מעבר לפעילות הבית ספרית(

           

           

           

           

            

 –, נציגי מועצה (חודומהי הצטיינותו בתחום הפעילות, מה ייא ראוי לדעתנו לפרס הוקרה )מדוע הו .3

 כיצד בא לידי ביטוי במימוש אמנת המועצות ומסמך הועידה הארצית

           

           

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 אופי ההכרות עם המועמד/ת ומשך ההיכרות .4

           

           
            

 

 

 רלונטי נוסף:מידע  .5

           

           

           

           

           

           

            

 

 משפטים( 8נסחו את ההמלצה אותה נקריא כלשונה בטקס )עד  .6

           

           

            

 :הממליצים .ב
 

קרבה  שם משפחה שם פרטי 

 לזוכה

 דוא"ל כתובת לשלוח דואר טלפון נייד

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 ניתן לצרף המלצות נוספות -


