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 חגיגה דמוקרטית

למועצת   בחירותנערכו  בשבוע האחרון
 הנוער היישובית של פרדס חנה כרכור

 אופק קמחי  -ר מועצת הנוער”יו

 סגניתו הנבחרת היא מעיין ענטר
גובשה  מסגרתובבשבוע האחרון נערכו בחירות למועצת הנוער היישובית של פרדס חנה כרכור, 

 רשימת הצעירים המוכשרת שתוביל את בני הנוער במושבה בשנה הקרובה. 

לתפקידים הנחשקים.  כל מועמד/ת הציגו את  רבים וצעירות בבחירות השנה התמודדו צעירים
  הצבעה המכריעה. משנתם ותפיסת עולמם לנוכחים טרם ה

והיא מנוהלת  היא הגוף הנבחר והמייצג של התלמידים והנוער ביישוב מועצת התלמידים והנוער
. המועצה הוקמה במטרה לחנך תלמידים על ידי מחלקת הנוער היישובית באגף החינוך ברשות

בכיתות ז'  נוערוה תלמידיםהמועצה היא המייצגת הרשמית של ה .דמוקרטיםחברתיים ו  לערכים
נציגים מהמועצה הרשותית לוקחים חלק במועצה כאשר בישוב מכהנת מועצה רשותית, י"ב' .עד 

 מועצת נוער ארצית המובילה את בני הנוער מכל הארץ. . בנוסף, מתנהלת המחוזית

הייתה מתוחה וההתרגשות ניכרה אצל כל המתמודדים. נערכה הצבעה  במהלך הערב האווירה
 חשאית ולאחר ספירת הקולות הוכרזו הזוכים.

מבקרת המועצה הצעירה היא לתפקיד יו"ר המועצה נבחר אופק קמחי, סגניתו היא מעיין ענטר. 
ד הנהלת תמר שיאון, אוריה ערב נבחרה לתפקיד דוברת המועצה ושיר אמיתי  היא מזכ"לית. מלב

בני נוער אשר ייצגו את  4המועצה נבחרו חברי וועדות תרבות, איכות הסביבה, נוער וקהילה וכן, 
 הישוב במועצה המחוזית.

ראש המועצה, חיים געש, מסר את ברכותיו לנבחרים הצעירים וציין כי אנחנו רואים הלכה 
ייתה שנה ישמו בפועל. הלמעשה מידי שנה את כוחו של הנוער המקומי ויכולתו לגבש חזון ולי

. המעורבות הקהילתית הנפלאה של בני הנוער היא עוגן גדושה בפעילויות למועצת הנוער היוצאת
אני משוכנע כי גם חברי משמעותי בישוב, הם לא רק חלק בלתי נפרד אלא חלק יוזם ומוביל. 

הנוער למען  הנוער מועצת הנוער החדשים ימשיכו את המהלך החיובי ואת העשייה הפורה של בני 
 וכמובן למען הקהילה. "

" יש לנו נוער נפלא וערכי! למועצת הנוער תפקיד , אילנה זגול : ברשות לדברי מנהלת אגף החינוך
חשוב במרקם החינוכי והקהילתי. מועצת הנוער היוצאת הותירה חותם, יזמה פעלה והובילה את 

 ה רבה בתפקידים אליהם נבחרו". בני הנוער בישוב, ואני מאחלת למועצה הנבחרת הצלח

חגיגה דמוקרטית פה והי זמנהלת מחלקת הנוער היישובית באגף החינוך ג'ודי בנר ציינה כי  
.שמחתי לראות את ההיענות  וראויה בפרדס חנה כרכור. הבחירות התנהלו בצורה מכובדת

להזדמנות לקחת חלק פעיל ואחראי במועצת הנוער היישובית. נרתמים הגבוהה בקרב בני הנוער 
כדברי דוד בן  -יש לנו נוער איכותי וראוי להתגאות בו. מזל טוב מועצת נוער פרדס חנה כרכור

 "נוער שלא בז לקטנות ולא נרתע מגדולות". ציטטה בנר :גוריון 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94
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