
 בחירות למועצת התלמידים
 ף"תשס שרת "ריכוז חברתי ערכי בי



 ..חודש ההידברות יוצא לדרך

במסגרת ערך חודש 
,  מעורבות חברתית: חשון

נקיים בבית הספר בחירות  
.  למועצת התלמידים

  15.11-בהבחירות יתקיימו 
  חודש ההידברותבתום 
 .23.10-בשיחל 



 ('ו-'כיתות ד)תפקידי נבחרי המועצה 
 טיפוח אקלים בית ספרי * 

 גישור בין תלמידים  * 

 הפסקות פעילות* 

 פעילות בקהילה*  

,  ימי שיא)ארגון וניהול אירועים * 
 ..(לקראת חגים, תערוכות



 כישורים נדרשים מנבחרי המועצה
,  רגישות, אחריות, רצון לתרום
,  חשיבה יצירתית, אכפתיות

,  בטחון עצמי, יכולת ביטוי
 .מעורבות ועקביות



תחנות  
בדרך 

 ..לבחירה



 .  ס"פתיחת חודש ההידברות בביה 23.10.19 -( 1)שלב ראשון 
 

 :  במסגרת חודש זה ולקראת הבחירות יילמדו בכיתות הנושאים הבאים

 !לא לאלימות –אלימות מיגור •

 ניהול קונפליקטים  •

 חברות•

 קבלת השונה•

 ערבות הדדית –נושא שנתי •

 רצח רביןטקס  10.11 –רצח רבין •

 



 .  ס"פתיחת חודש ההידברות בביה 23.10.19 -( 2)שלב ראשון 
 

,  יום בחירות, תעמולה, מועמד, דמוקרטיה: כגוןמושגים  -הדמוקרטיה ערך •
 ועודלגיטימציה להבעת דעה שלא באופן אלים , הידברות, בחירות הוגנות, מצע

התכונות של מנהיג מתוך סיפוריים אישיים מעולמם של  חשיפת  -? מנהיגמיהו •
 (.  הילדים

הכרות עם  )סוגי מנהיגים ( מה תפקיד המנהיג, מי צריך מנהיג)? לשם מהמנהיג •
 (מגוון סוגי מנהיגים

 הבחירות וכיצד בוחרים את הנציג המתאים עבורי בכיתהתהליך •

 מצע בחירותכתיבת •

 עם אי בחירההתמודדות •

 ס"של הנהגת התלמידים בביהתפקידה •

 הבחירות הבית ספריותתקנון •

 



 בחירות כיתתיות –שלב שני 

 יתקיימו בחירות כיתתיות 8.11.2019בתאריך •

 הבחירות הסופיותלאחר  -בכיתות האם  נציגים 4בחירת •
 הפעיליםלקבוצת  2-למועצת התלמידים ו 2ייבחרו 



 תעמולת בחירות בית ספרית –שלב שלישי 

 . 14.11.19עד  10.11.19, תתקיים בימים שני עד חמישיהתעמולה •

,  תחביבים, תכונות אופי, המתמודד מפרסם כרזה בצירוף שם•
כל  , כמו כן, הסבר קצר המשכנע את בוחריו להצביע בעדו, תמונה

 .  מתמודד יכין דף אחד ממוחשב

ר ישווקו את עצמם  "השבוע המועמדים לתפקיד היובמהלך •
 .  בהפסקות

 



 ר המועצה"היכרות עם המועמדים ליו –שלב רביעי 

,  לקראת הבחירות הכלליות 11.11.2019-שני הביום •
 .אלווה את המועמדים בין הכיתות על מנת שיציגו עצמם



 יום הבחירות –שלב חמישי 

 .  יום בחירות -יום שישי  15.11.19•

 .לצפות בתהליך וללומדומגיעות ' ג-'אשכבות כאשר , בוחרים' ו-'דכיתות תלמידי •

 .כל תלמיד רשאי לבחור את המועמד שלו, הן חשאיותהבחירות •

( 'מכיתות ו 2-ו' מכיתות ה 2)סגן ונציגים לפרלמנט העירוני , ר המועצה"בחירת יו•
 .בהמשך במסגרת המועצהתעשה 

 :הבחירות למועצת התלמידיםז "לו•

 הצבעה 10:00-8:00•

 ספירת קולות 11:00-10:00•

 טקס הכרזת הנבחרים למועצת תלמידים ולקבוצת הפעילים   11:00•

 .תודה למועצה היוצאת+ 



קריטריונים לבחירת נציגי כיתות  
 (1)התלמידים למועצת 

 .בנאמנות וברצינות, הממלאים את תפקידם במסירות, יש לבחור ילדים אחראיים•

 .הקריטריון לבחירה צריך להיות על בסיס של התאמה ולא על בסיס של חברות•

ובשום פנים ואופן לא מנהיגים , נציגי הכיתות חייבים להיות מנהיגים חיוביים•
 .שליליים

 .רצוי שהנציגים יהיו בעלי כושר התבטאות•

 .הנציגים צריכים להיות מודעים לעובדה שהם משמשים דוגמא לילדים אחרים•



קריטריונים לבחירת נציגי כיתות  
 (2)התלמידים למועצת 

חברי מועצת תלמידים חייבים להזדהות עם התפקידים המוטלים עליהם על  מנת  •
 .לבצע אותם כראוי

 .על נציגי הכיתות לדעת שלא להבטיח דברים שאין ביכולתם לקיים•

מן הראוי שהילדים הנבחרים ידעו מראש מה משמעות התפקיד ומהי האחריות  •
 .המוטלת עליהם

 .חברותיים ומשתפי פעולה, רצוי מאוד שהילדים הנבחרים יהיו בני אדם פתוחים•

 .בשעת המפגש פנויים בימי חמישיצריכים להיות , התלמידים המבקשים להיבחר•

 



 תקנון בחירות

 .15.11.19הבחירות יתקיימו ביום שישי •

 (.'ו–'דשכבות )כל התלמידים זכאים להשתתף ולהצביע עבור הנבחר שלהם •

 .  הבחירות תהיינה חשאיות•

 .ס מחויבים למלא אחר הוראות התקנון"כל תלמידי ביה•

לאחר מסע התעמולה ובעת הבחירות  . בכל כיתה יבחרו ארבעה מועמדים•
שני התלמידים שלא יבחרו  . יבחרו שני תלמידים למועצת התלמידים, הסופיות

 ".קבוצת פעילים"ייצגו את התלמידים במסגרת 

בית הספר יפרסם בקרב הורי התלמידים מכתב המכיל אינפורמציה על •
 .ל"הבחירות הנ



 תעמולת הבחירות

חומרי התעמולה יש לתלות במקום המוקצה לכך בכיתה  את •
אין להדביק מודעות על . ולהקפיד על שמירה על ניקיון בית הספר

כמו כן אין  . קירות וחלונות, דלתות, שולחנות: כגון, ס"ציוד ביה
 .לאפשר להביא מדבקות לצורך התעמולה

 .המתמודדים יציגו את מצע הבחירות שלהם במהלך ההפסקות•

באופן חד משמעי אלימות מילולית או פיזית במסגרת  אסורה •
 .מיידיתמי שיעבור על סעיף זה מועמדותו תיפסל . התעמולה

 .להציע שוחד מכל סוג שהוא לבוחרים בגילאים השוניםאין •

 .להכריח אף תלמיד להקשיב למצע זה או אחר של מתמודדאין •

 .להשתמש באיומים בכדי לזכות בקולות הבוחריםאין •



 
 !המתמודדות והמתמודדיםבהצלחה לכל  .מראש עבור שיתוף הפעולהמודה 

 ,שלכם
 , ניסנבויםמור לוי 

 ערכי ומלוות מועצת התלמידים-רכזת החינוך החברתי
 

 ף"תש


