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רוח צעירה במושבה

מועצת הנוער בפרדס חנה כרכור בתנופת עשייה:

יוזמים כרטיס הנחות לנוער הישוב שיחלוק לכ 3000-בני נוער באירועהשקה בתיכון החלקי
מקדמים הקמתה של תנועת נוער חדשה בישוב "כנפים של קרמבו"לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים
מובילים את יום המעשים הטובים השבוע – מוכרים שוקולד למען בנינוער וילדים בסיכון

הצעירים קבלו השבוע את ברכת הדרך של ראש המועצה,
חיים געש ,ליוזמות אלו
השבוע נפגשו חברי מועצת הנוער של פרדס חנה כרכור עם ראש המועצה ,חיים געש ועם מנהלת
אגף החינוך במועצה ,אילנה זגול ,לקבל את ברכת הדרך לתכנית העבודה של בני הנוער .חברי
מועצת הנוער מתכנסים מידי שבוע לדון בסוגיות מחיי הקהילה המקומית ולגבש יחד מענים
לצרכים בשטח.
במסגרת זו יזמו חברי המועצה מספר פעילויות אשר מטרתן עידוד מעורבות קהילתית ,תרומה
לקהילה והעצמת כוחם של בני הנוער בישוב.
בין היוזמות המתוכננות – כרטיס הנחות לנוער הישוב ,אשר יחולק באירוע השקה בתיכון
החקלאי המקומי .כרטיס ההנחות יאגד הנחות עבור הוצאות ורכישות המאפיינות את בני הנוער
ונועד להעצים את כוחם כקבוצה מהותית ומשפיעה בקהילה.
יוזמה חשובה נוספת היא קידום הקמתה של תנועת נוער חדשה בישוב "כנפים של קרמבו"
המיועדת לילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים.
פרויקט זה מצוי בתחילת דרכו אך הינו מרכזי ומהותי עבור הצעירים .קידום והרחבת פעילותן של
תנועות הנוער בישוב הינו עוגן משמעותי עבור חברי מועצת הנוער אשר בהם נציגים של תנועות
הנוער בישוב .במסגרת זו אף קיבלו עדכון מראש המועצה לגבי הקמתם של מבנים חדשים עבור
תנועות הנוער כאשר אחד מהם צפוי לקום בשטח התיכון החקלאי.
חברי מועצת הנוער עדכנו את ראש הרשות על מסיבת פורים שהמועצה מארגנת יחד עם תנועות
הנוער שתתפרס על פני יומיים בוואדי.
כמו כן השבוע יובילו חברי המועצה הצעירים את יום המעשים הטובים הכולל הצבת דוכנים
להחתמה על כרטיס אדי ב 4מוקדים וכן התרמה של שוקולדים למען קידום בני נוער וילדים
בסיכון.
ראש המועצה ,חיים געש ,נתן לצעירים את ברכת הדרך למימוש התכנית המרשימה וכן חתם עם
הצעירים על אמנה משותפת בה כל הנציגים מתחייבים לייצוגיות ,אחריות ,מעורבות וכבוד הדדי.
געש התרשם מהנכונות הרבה של הצעירים לתרום לקהילה ומרוח המנהיגות והערכים שהפגינו
הצעירים בפגישה .געש ציין  " :כל אחת מהיוזמות שהציגו בני הנוער חשובה וראויה לציון,
פעילותם הולכת והופכת למרכזית בקהילה וזהו דבר נהדר אשר רק מגביר את החוסן החברתי.
"אנחנו צריכים להיות גאים בצעירים שלנו ,איכותיים וערכיים ,מעורבים ומובילים .יישר כוח"
מנהלת יחידת הנוער היישובית ג'ודי בנר ציינה כי בני הנוער יצאו מרוצים מהפגישה ובהחלט
מחכים למפגש הבא.
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