
   
 

 
 

 

12/01/2020 

 המועצה הציונית בישראל–  39קול קורא קונגרס הנוער ה   
 " משפיעים ויוצרים עתיד"    -קהילתית הכוללת תחרות ארצית ועולמית    –בסימן יזמות ציונית       

 כללי .1

המועצה הציונית בישראל וההסתדרות הציונית העולמית )להלן הגופים( מזמינים  את הרשויות  

שיהווה חלק משמעותי מתהליך    ',39  -נית 'קונגרס הציוני לנוער הוכלתהמקומיות להצטרף  

אשר נערך בשיתוף של משרד  פיתוח חדשנות ויזמות אפקטיבית בנושאים ציוניים בקהילה,  

 ומרכז השלטון המקומי.  החינוך הקרן הקיימת לישראל

מספר  ה  ף,המפורטים בתנאי הס  םרשויות על פי קריטריוני  30-35בשנה זו יבחרו לתוכנית  

בני נוער מכלל   450הסופי יקבע על פי גדלי הקבוצות שיאושרו ועד למכסה כוללת של  

 הרשויות.

בבסיס התוכנית עומדת התפיסה בנוגע לחשיבותו של קיום השיח ויכולתם של בני הנוער להוות  

ו  לקיומ, קיומו של שיח רחב היווה ומהווה את הבסיס הרעיוני  חלק פעיל וכמנוע ליצירת שינוי  

הקונגרס הציוני, אשר ממנו נבע הפרויקט הציוני הגדול מכולם והוא הקמת המדינה  של 

 היהודית.

לתהליך ולנקודת מבט רחבה של    ף בני הנוער אשר יבחרו להשתתף בתוכנית יזכו להיחש

ההוויה הציונית כפי שהיא כיום בעולם היהודי, במדינת ישראל ובחברה הישראלית על גווניה  

 זמות שיפתחו בנושאים שיבחרו על ידם .עיל יו, ולהפואתגריה

 חשוב לציין כי תהליך מקביל נעשה בעולם היהודי באמצעות בתי ספר תאומים.

 כמו כן נוער זה כבוגרי התוכנית יהוו את עתודת השליחים של ההסתדרות הציונית.  

 מטרה .2

ת בחברה  בת מנהיגוהעשרת יכולת השיח והיזום החברתי בקרב נוער אשר רואה עצמו כשכ

 ישראלית וכחלק בעל אחריות על השיח בנוגע לישראל והציונות במשפחת העמים כולה.ה

המשתתפים יקבלו כלי חשיבה ויכולת ניתוח אשר יסיעו בתהליך היכרות עם התכנים והדילמות  

עידוד לחשיבה יזמית  הרחבות בהן עוסקת החברה הישראלית והעולם היהודי,  בתהליך של  

וכניות לטיפול בנושאים נבחרים  תתפים משימות הניתוח, הדיון, הצעת תיופקדו בידי המש

 שיבחרו בקהילתם.  ובהמשך הפעלת תוכניות

 

 



   
 

 
 

 

 

 מתווה התוכנית: .3

יב' הלומדים בבתי    -על הרשות לבחור את משתתפי קבוצת הנוער לתוכנית,  מקרב שכבות ט'

 ן שלבי התוכנית כולה:משתתפים. להל 12-20הספר בישוב, גודל הקבוצה יהיה בטווח שבין  

שעות כל מפגש,  3התהליך יורכב משני מפגשים בני  –  : טרום הקונגרס הציוני לנוער 1שלב  

לקבוצה הנבחרת בישוב, על ידי מנחה מטעם 'מכון יעדים' אשר נבחר להוביל את התהליך. על  

 משתתפי קבוצה זו להתחייב לתהליך כולו, על שלביו, כפי שמופיעים בהמשך.

, ה' בניסן  30/3/2020יום פעילות מרוכז שיערך בתאריך   – נגרס ציוני לנוער: קו 2שלב  

 .21:00, סיום משוער ועליה להסעות  10:00התש"פ,  בעיר המארחת לוד, החל מהשעה 

במהלך הפעילות יפגשו בני הנוער עם אישים בולטים בחברה הישראלית ובעולם היהודי, לשיח  

  .דיון והעמקה בנושאי הכנס  ,ו בקבוצות עבודה לניתוחיתכנסוכן    ,והרצאות בנושאים השונים

לכל אחד    תלך הכנס ישולבו מתודות הפעלה חדשניות אשר יספקו חוויה ייחודי במה

 מהמשתתפים.

כל משתתף יצויד  בתיק תוכנית הכולל מידע ולוחות זמנים למהלך הכנס. את הכנס ינעל מפגש 

 מרהיב.הסיום באולם המרכזי ויכלול מופע אמנותי  

במסגרת העירונית, יבטיח את  חלק זה שיערך   -פיתוח היוזמה ויישומה ברשות   :3שלב  

ההסכמה על היוזמה אותה תגיש הרשות מטעמה, לוועדת השיפוט הארצית. קבוצת הנוער  

 תלווה על ידי מנחה מטעם התוכנית אשר יוודא כי המתווה המוצע תואם עקרונות התוכנית.

ת שיפוט  כלל היוזמות אשר יוכנו על ידי הרשויות, יוגשו לתחרות. וועד  –  תחרות ארצית :4שלב  

ארצית,  שתורכב מנציגי המועצה הציונית, משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי, נציגי מנהיגויות  

יוזמות שיעלו לשלב הגמר. שלב    15נוער ונציגי מכון יעדים המוביל את התהליך, תצביע ותבחר  

  הגמר יתקיים במקביל גם באינטרנט. המשתתפים יוכלו לעודד את סביבתם להצביע ליוזמות

שלהם. פעילות זו תייצר חשיפה של הקהילה לנושא, והפצה נוספת של מסרים ציוניים חברתיים  

 בהיקף רחב.  

מות שיעלו לשלב הגמר, יוצגו בתערוכה בקונגרס  זיוה כל - העולמי  הציוני  הקונגרס :5שלב  

. היוזמות שיגיעו לשלושת המקומות  20-22/10/2020-הציוני העולמי אשר יערך בירושלים ב

 35%-מסך הנקוד, ו  65%ראשונים, באמצעות שקלול בין הצבעות ועדת השיפוט הארצית שיהוו  ה

 למי.  של ההצבעות באינטרנט, יוכרזו כזוכות בקונגרס הציוני העו

 

 



   
 

 
 

היוזמות שיגיעו למקומות הראשונים   3 –  ותהנבחר היוזמותוהפעלה של  הטמעה: 6  שלב

בחור מהן את היוזמה שברצונם לבצע. יוזמות אלו  יפורסמו. הרשויות המשתתפות בתהליך יוכלו ל

 ידי בני הנוער בכל הרשויות המשתתפות בתהליך בארץ ובעולם.-יבוצעו ויוטמעו על

 :ת בתוכניתלהשתתפו  תנאי הסף  .4

כל שלבי בבני הנוער וליווי הקבוצה בהמשך איתור וגיוס העמדת איש קשר ברשות לטובת  .א

 התוכנית.

בני נוער המוכוונים לעשיה חברתית   12-20רת קבוצה בת רוני לבחייעמיון קיום שלב  .ב

 ומעוניינים להשתתף באופן פעיל בקונגרס ובתהליכי המשך.

, מחשב ומקרן / טמקום מפגש הכולל חיבור לרשת האינטרנהרשות תעמיד לרשות הקבוצה  .ג

 מסך לצורך מפגשי ההדרכה והפעילות.

ישובים באשכול  :י אבחנה הבאהפ-₪ )על 2,500 -₪  5,000השתתפות בעלות כוללת של  .ד

 . (מלאומעלה תשלום  6, מפוחת תשלום  1-5סוציואקונומי 

הקודם זוכה'! כל רשות אשר תענה על הקול השתתפות בקונגרס תעשה על בסיס של 'כל   .ה

 הקורא תבחן ובאם עמדה בכל התנאים תכנס לרשימה.

 

 תנאי ביצוע  .5

מחויבות הקבוצה לכלל התהליך, הנציג יבדוק נציג הרשות יארגן את הקבוצה, יסביר משמעויות ו  .א

 נוכחות במפגשים ויעביר רשימות למנהל התוכנית מטעם המועצה הציונית.

 היה איש הקשר עם ראש הרשות לכל דבר ועניין הנוגע לקיום התוכנית כולה.נציג הרשות י .ב

י פניה  הרשות אחראית בלעדית על גיוס המשתתפים מטעמה ועדכון ההורים על התהליך , מכתב .ג

 להורים ולתלמידים יועברו לרשויות אשר יתקבלו לתוכנית.

  .ההרשמה בסופו כנדרש,  קיום הרשמה והגשת רשימת מועמדים על גבי מסמך זה ומילוי חלק   .ד

על ידי מורשה חתימה ברשות להתחייבות על עלות ההשתתפות וכן על ידי  םהמסמך ייחת

 מנהל אגף/מחלקת החינוך ברשות.

 

 

 לגיוס משתתפים:קריטריונים  .6

 יזמי. –חברתי  –הבעת עניין בלקיחת תפקיד מנהיגותי  .א

 מחויבות להשתתפות ונוכחות מלאה בתהליך. .ב

 והבנת משמעות השתתפותם של בני נוער בהובלת תהליכי שינוי בחברה הישראלית.הכרה   .ג

 

 

 

 



   
 

 
 

 

 הליך הגשת בקשת השתתפות .7

חר  לא יאורש לידי פאני יעקב,  חתום כנד  המסמך כשהואעל רשות המעוניינת בכך להגיש את  

תיבת  במשרדי המועצה הציונית, במבנה הארכיון הציוני ירושלים או לשלוח ל  30/01/2020  תאריךמ

 91077ירושלים ,   7772דואר  

 infomz@woz.org.il או לכתובת דוא"ל  

 .החתום  לת המסמךאת קב 02-6204807ן  יש לוודא בטלפו

 :אישור ובקשת הצטרפות

בהתאם לקול קורא המפורט , 39אנו החתומים מטה מבקשים להצטרף לקונגרס הציוני לנוער ה 

מודעים ועומדים בכל סעיף בתנאי הסף  מעלה, אנו מאשרים כי קראנו את תנאי ההסכם וכי אנו  

 .משתתפיםלבחירת הנאי הביצוע והקרטריונים  וכי נפעל בהתאם לת כפי שמפורטים כאן

 אנו מתחייבים להעביר סכום השתתפות בסך של בהתאם לסיווג הרשות באשכול סוציואקונומי  

חשבון מספר  בנק הפועלים,  ,  בנקאית  בהעברה  ציונותאשר יועברו לעץ עושים   _____________

 חתום זה.מסמך ים ממועד שליחת ימ 7לא יאוחר מ   698, סניף 192526

 ______________________שם איש קשר:  

 כתובת דוא"ל_________________פרטי קשר: טלפון _______________

 ________________ קומיתת הממה ברשויחתמורשה  ה וחותמתחתימ

  מנהל אגף חינוך___________________ה וחותמת חתימ
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