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לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות

הנדון :פרס "יחידת צעירים מצטיינת לשנת "2020
בסימן עשייה למען הקהילה בימי קורונה
פרס יחידת צעירים מצטיינת יוענק ,זו השנה השלישית ,לרשויות מקומיות
מצטיינות .הפרס מטעם מפעל הפיס ,מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות
האזוריות ,ויוענק לרשויות המצטיינות בעשייה ויזמות חברתית-קהילתית בזמן
משבר הקורונה.
הענקת הפרס היא חלק מתהליך רחב ומשמעותי למיצוב תחום הצעירים בסדר יומו
של השלטון המקומי .יותר ויותר רשויות מקימות יחידות צעירים רשותיות
ומאיישות בעלי תפקידים הפועלים לטובת אוכלוסיית הצעירים .השירות ניתן
במספר ערוצים כגון :תעסוקה ,השכלה ,מנהיגות צעירה ,הורות ,ושילוב יוזמות
חברתיות אותם מובילים סטודנטים וסטודנטיות ,ברובם ,מלגאים ומלגאיות של
מפעל הפיס והשלטון המקומי.
אנו מאוד גאים בתוצרת העבודה של אותם צעירים וצעירות ,על תרומתם לקהילה
בה הם חיים ,ועל תחושת השייכות אותה הם יוצרים ומבקשים לקדם פעילות כזו
בכל הרשויות המקומיות .עשייה שהתעצמה והרחיבה את מעגלי ההשפעה שלה,
עוד יותר ,במשבר הקורונה.
גם השנה ,תעמוד בראש הועדה הגב' מרים פרץ ,כלת פרס ישראל למפעל חיים,
וחברים בה נציגי מפעל הפיס ,מרכז השלטון המקומי ,מרכז המועצות האזוריות,
המשרד לשוויון חברתי ,המשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,עמותת "איילים"
וארגון "תוצרת הארץ" .הועדה תבחן את המועמדויות שיוגשו מטעם הרשויות
המקומיות

טקס ההכרזה על הרשויות הזוכות והענקת תעודות ההצטיינות ,ייערך ,במסגרת
ועידת השלטון המקומי לחדשנות  2-3 ,MUNIEXPOביוני .2021
אנו מאמינים ,כי התהליך כולו יהווה פלטפורמה להעלאת המודעות לידע ולניסיון
שנצברו בתחום ,ללמידת עמיתים והעמקת ההתמקצעות בקרב רשויות מקומיות
בכלל ומתן כלים ייעודיים לזמן חרום ,ותהווה אמצעי נוסף ומשמעותי בקידום
תחום הצעירים בישראל ,בחיזוק מעורבותם של צעירים במרחב הרשותי ובהגדלת
מספר הסטודנטים מקבלי המלגות מטעם הרשות ומפעל הפיס.
מצורפים – מסמך הנחיות ונהלים וטפסי הגשת המועמדות.

בברכה,
שי חג'ג'
ראש מועצה אזורית מרחבים
ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

אביגדור יצחקי
יו"ר
מפעל הפיס

חיים ביבס
ראש עיריית מודיעין מכבים רעות
ויו"ר מרכז השלטון המקומי

העתק:
גב' מרים פרץ – יו"ר ועדת הפרס
מר שמעון לנקרי – ראש עיריית עכו ,יו"ר ועדת צעירים ,מרכז השלטון המקומי
מר תמיר עידאן – ראש מועצה אזורית שדות נגב ויו"ר ועדת צעירים ,מרכז המועצות האזוריות
מר שלמה דולברג – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי  -מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר בני דרייפוס – מנכ"ל מפעל הפיס
גב' אסנת אלרואי – מזכירת החברה ,מפעל הפיס
גב' מיכל מנקס – סמנכ"ל חינוך ,רווחה וחברה ,מרכז השלטון המקומי
גב' הדר אליהו – מנהלת מחלקת נוער וצעירים ,מרכז השלטון המקומי
גב' מירב בן שימול  -מנהלת אגף חינוך ,רווחה וקהילה ,מרכז המועצות האזוריות
מר ארז גרניט  -מנהל תחום מלגות ומענקים ,מפעל הפיס

