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 ..."חופשי זה לגמרי ביחד"...

פרדס חנה כרכור מקדמת תנועת נוער 
יישובית המשלבת פעילות לילדים עם 

 צרכים מיוחדים

המודל בתנועת "חופש" לכל חניך בעל צרכים על פי 
שילווה אותו מיוחדים יוצמד חונך תיכוניסט 

 בפעילות לאורך השנה
 פרדס חנה כרכור חושפת, השבוע ציינו בארץ ובעולם את יום הזכויות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים

במועצת פרדס חנה כרכור יחד עם תנועת מחלקת הנוער היישובית . יוזמה ייחודית  למען מטרה זו השבוע
הקמת תנועת נוער לפעילות  לאחרונה בבית הספר התיכון החקלאי המקומי החלו לקדם המש"צים
 בני נוער עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. מהחינוך הכללי עם  בני נוער וילדיםבין המשלבת 

אגף והיא צפויה לפעול כתנועת נוער מקומית המלווה מקצועית על ידי  תנועת "חופש"היוזמה קרויה 
ילדים ובני בימים אלו קולטת   ף לשירותי רווחה וקהילה ברשות המקומית. תנועת "חופש"החינוך והאג

יחד עם בני נוער מדריכים מהחינוך  אשר יפעלו 21עד  8נוער בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בגילאים 
 . 15-18הכללי בגילאי 

לווה אותו בפעילויות לאורך י על פי מודל הפעילות לכל חניך בעל צרכים מיוחדים חונך תיכוניסט אשר
החונכים יוכשרו ויודרכו  במסגרת פעילות המש"צים לשילוב מיטבי בין הקבוצות השונות ולמען השנה. 

חינוכיות. מפגשי -ם פעילויות חברתיותתנועת הנוער תוביל יוזמות קהילתיות ותקיי הצלחת הפרויקט.
שיא הפעילות צפוי בחודשי הקיץ  שעתיים.כיתקיימו אחת לשבוע אחר הצהריים למשך  תנועת "חופש"

 לקראת הפעלת "ההפנינוער" על ידי התנועה וחניכיה.

 , ונשלחו מידעונים  בנושא למנהלי בתי הספר הרלוונטיים.2017הפעילות צפויה להתחיל בתחילת 

הרווחה גם כיו"ר קרן שלם וכיו"ר וועדת בנוסף לתפקידו כראש רשות ראש המועצה, חיים געש, המכהן 
לבני נוער מהחינוך הכללי ומהחינוך  אישית וחברתית הזדמנות זו:"כי  במרכז השלטון המקומי ציין

לצערנו, וך למידה הדדית וכבוד הדדי. ת המיוחד להכיר ולחבור יחד ולקיים פעילויות משותפות ומעשירות
תי פורמאלי  בשעת אחר אין השתתפות גבוהה של צעירים בעלי מוגבלויות בפעילויות החינוך הבללרוב 

בין  שתאפשר פעילות משותפתהצהריים, הקמתה של תנועת "חופש" נועדה לייצר פלטפורמה קהילתית 
 .בהם גם החינוך המיוחד  הלומדים בשעות הבוקר במוסדות חינוך שוניםצעירים 

מענה מלא יצירת מערכת חינוך שלמה המעניקה להפרויקט הוא חלק ממדיניות יישובית  לדברי געש :"
אנחנו מבקשים לרתום את כלל בני הנוער  " מדגיש געש"מעבר לכך. "לעולמות התוכן והעניין של בני הנוער

בנתינה -כשווה בין שווים  והצעירים למען הקהילה ולתת לכל אחד ואחת את החופש לתת ולתרום
 ובקבלה.".

עת הנוער 'חופש' משמעותה הנגשת הקמת תנו" : מוסיפה אילנה זגולברשות המקומית מנהלת אגף החינוך 
פעילויות ערכיות בנושאים מגוונים לילדים בעלי הצרכים המיוחדים, כביתר תנועות הנוער ויצירת קשרים 
חברתיים עם ילדים ובני נוער אחרים. אני מאמינה כי בני הנוער שמובילים תנועה כזו הינם מנהיגי העתיד 

 "ת המיוחדות ויפעלו לשילובם  בקהילה, בקבוצת השווים.אשר יובילו שינוי ביחס הקהילה לאוכלוסיו

יוזמת  מחלקת הנוער היישובית" מנהלת מחלקת הנוער היישובית באגף החינוך, ג'ודי בנר ציינה כי
אירועים רבים לאורך השנה להגדלת מספר בני הנוער הפעילים בישוב, היוזמות מתנהלות בשיתוף פעולה 

היא לתת חופש  קמת תנועת "חופש"מטרת ה ים חלק גדול מהפרויקטים. עם בני הנוער עצמם כשהם מוביל
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לא ניתנת להם ההזדמנות לכך. לתת  להם  הבית ספריתביטוי ופעולה לילדים ולבני נוער שמעבר למסגרת 

 "את החופש לחלום ולהגשים.

המודעות  הוא הגברתיעד חשוב אותו אנו מבקשים לממש באמצעות המיזם  מספרת :" כמו כן,בנר 
 " ולשילוב מיטבי בקהילה. תיאמ הזדמנות לשיווין והענקתלאוכלוסיות מיוחדות, לנגישות חברתית 

ואת החלום הראשון נגשים כשהם , ים כי כולם יכולים להגשים חלומותאנו במחלקת נוער וקהילה מאמינ"
 " מציינת בנר בסיפוק ובציפייה.יפעילו את ה"הפנינוער" הראשון שלנו בקהילה.

 

 

 

 

 

 



 


