מועצת הנוער

נוהל מועצת נוער העירונית
על פי חוק יחידות הנוער לרשויות מקומיות תחת יחידת הנוער צריכה לפעול מועצת נוער רשותית.
מועצת הנוער משמשת כפה לנוער בעיר כאשר נציגיה משולבים בנושאים הקשורים לנוער בעיר.
מועצת הנוער הינה גוף מייצג של כל בתי הספר  ,תנועות הנוער וגופי הנוער האחרים בחינוך הבלתי
פורמאלי.
כל מועצת נוער מכהנת כשנה ומוזנת ממועצות הנוער הבית ספריות ומהגופים.
כל גוף מבצע בחירות דמוקרטיות לנציגיו ללא התערבות על סמך מצעים שבני הנוער מביאים וספר בוחרים
בקריית ים פועלת מועצת נוער על פי המפתח הבא:
 7נציגים מבית ספר רבין חט"ב וחט"ע
 5נציגים מלוינסון
 2נציגים מקידום נוער
 2נציגים ממפתן
 3נציגים מהצופים
 2נציגי נוע"ל
 2נציגי בני עקיבא
 2נציגי הפוך על הפוך
 2נציגי מש"צים
 1נציג מד"צים
כיום קבלה המועצה אישור לפעול עם  13נציגים בלבד לאחר הקטנת המפתח כתוצאה מאישליחת נציגים
לפי הנדרש מכל הגופים.
נציגי מועצות הנוער שנשלחו למועצת הנוער מחויבים לבחור:
יו"ר  ,סיו"ר ,מבקר  ,דובר וכן  4נציגים למועצת הנוער המחוזית .ניתן לבחור תפקידים נוספים על פי
החלטה.
בני הנוער קובעים את תקנון הבחירות וכן את תקנון התנהלות השוטפת של המועצה ומצביעים על
הסעיפים בצורה דמוקרטית

מועצת הנוער

כיום מכהנים מטעם קריית ים במועצת הנוער העירונית  4בני נוער כאשר יו"רית מועצת הנוער העירונית
כיום אור נגר נבחרה בבחירות במחוז כמזכ"לית מועצת הנוער המחוזית.
מועצת הנוער עוסקת בכל דבר הקשור לנוער החל מקידום בני הנוער העיר מאספקטים פיזים ועד
אספקטים פדגוגים אידיאולוגיים .בשנה האחרונה עסקה מועצת הנוער בבנית קיץ על פי רצונות הנוער ,
יצירת מודעות בקרב מקבלי ההחלטות על קול הנוער וכן בתקינותה כלפי משרד החנוך.
מועצת הנוער אמורה להתחלף לאחר בחירות דמוקרטיות חדשות עד אמצע נואר לאחר שבוצע כבר כנס
מועצות רשותי שבו הכרנו את הנציגים החדשים ונתנו הכשרות בסיס לעבודה במועצת הנוער .בעתיד ינתנו
הכשרות נוספות וכן תוך חודש יוצא דוח ביקורת ע"י המבקר של המועצה על פעילות המועצה הנוכחית.
ישיבת מועצת נוער הינה ישיבה שבועית בימי רביעי החל משעה  18:00עד 20:00
וכן בנוסף על פי היקף הפעילות הנדרש

