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מועצת הנוער של פרדס חנה כרכור
השתתפה בוועדת השקיפות של הכנסת!
מועצת הנוער של פרדס חנה כרכור הוזמנה להשתתף בחגיגות  50שנים לכנסת ישראל .הצעירים
האיכותיים שלנו לקחו חלק בוועדת השקיפות של הכנסת יחד עם חברי הכנסת סתיו שפיר ואורי
מקלב.
חברי המועצה הצעירים השמיעו את עמדתם בוועדה כמייצגים את קולם של בני הדור הצעיר
בישראל .ה דיון נסב סביב חשיבות השקיפות בכנסת ישראל מול הציבור הישראלי .בני הנוער
התייחסו לתדמית של הכנסת בעיני הדור הצעיר ואף הציעו דרכים אשר לתפיסתם יכולות לשפר
את התדמית .חברי הכנסת התעניינו ושאלו את הצעירים שלנו מה לדעתם יסייע להגברת
השקיפות ובכך גם להגברת אמון האזרחים בבית המחוקקים .כמענה הציעו נציגי מועצת הנוער
שלנו מעורבות גדולה של בני הנוער והציבור בתהליכי חינוך וחברה וכן שמירה על טוהר המידות.
ראש המועצה ,חיים געש ,מסר כי השתתפותם של הצעירים שלנו בחגיגות הכנסת והשתתפותם
בדיון בוועדה הם גאווה גדולה! ניכר כי בקרב בני הנוער במועצה ישנה מעורבות גבוהה ורצון
לתרום לשנות ולהיות חלק מהחברה ומהקהילה המקומית .מועצת הנוער המקומית מייצגת את
בני הנוער בישוב ומשקפת את איכותם הגבוהה ערכיהם המצוינים ויכולותיהם .יישר כוח!
מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית ,אילנה זגול חיזקה וציינה כי עידוד מנהיגות ומעורבות
קהילתית הם ערכים מרכזיים בפעילות מערכת החינוך המקומית .מועצת הנוער היישובית שלנו
פועלת בהצלחה בשנים האחרונות ומובילה מהלכים חברתיים משמעותיים .המועצה הצעירה
משקפת ומבטאת קבוצות רבות בקרב בני הנוער כולל נציגות לתנועות הנוער בישוב .אנחנו שמחים
וגאים על הייצוג המכובד בכנסת ישראל ומשוכנעים כי הישגים רבים ומרשימים עוד לפניהם".
מועצת הנוער היישובית היא חלק ממערך חינוכי רחב לעידוד מנהיגות ומעורבות קהילתית .בין
הפרויקטים הרבים ניתן לציין את פרויקט מנהיגות צעירה המתחיל כבר בבתי הספר הממלכתיים
יוזמה מקומית שלנו אשר מצליחה ונהנית מביקוש גבוה בקרב התלמידים .הבחירות למועצת
הנוער החדשה התקיימו בחודש האחרון ופעילותם מתקיימת במסגרת יחידת הנוער בניהולה של
ג'ודי בנר.
מועצת הנוער נפגשת בכל יום חמישי ,בשעה  20:30במרכז הנוער כרכור בצמוד לבית הספר
מעיינות .הישיבות פתוחות לכל בני הנוער המעוניינים להיות חלק מהמליאה במועצה הצעירה
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