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מנהיגים צעירים
בשבוע האחרון נערך טקס ההשבעה המרגש של
המד"צים החדשים בפרדס חנה כרכור
בשבוע האחרון נערך באכסניית אנא בבית שאן טקס השבעת המד"צים)מדריכים צעירים)
החדשים של פרדס חנה כרכור .המד"צים הוכשרו במסגרת פעילותה של מחלקת הנוער היישובית
באגף החינוך .לאחר הכשרתם ידריכו הבוגרים את בני הדור הצעיר מהם ,ילוו אותם ויהוו עבורם
מודל ודוגמא אישית.
הטקס המרגש היווה את שיאו של סמינר ארצי בן שבוע בו השתתפו המדריכים הצעירים
במסגרתו הם קיבלו כלים נוספים להכשרתם כמדריכים צעירים בישוב .בסיום הסמינר נשבעו
המדריכים המצעירים לכבד ,להוקיר ,לתרום ,להתנדב ולשמש דוגמא חיובית וערכית לכל חניך
אשר ידריכו במהלך השנה.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,מסר את ברכתו לבוגרים הצעירים" .זוהי תחנה חשובה
עבור הצעירים שלנו המבקשים להוביל את הדור הצעיר מהם .הקניית מנהיגות חינוך ערכי
ואחריות קהילתית וסביבתית הם יעדים מרכזיים בפעילות אגף החינוך והם באים לידי ביטוי
בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי כאחד" .
געש הוסיף כי " :אני שמח לראות את איכות הנוער שלנו ואת הצמיחה בפעילות תנועות הנוער
ובמחלקת הנוער של המועצה .אנו משקיעים משאבים רבים בצעירים שלנו בין השאר בבניית
מבנים לתנועות הנוער ובתכנים מגוונים ועשירים לנערים ולנערות במהלך חודשי חופשת הקיץ".
מנהלת אגף החינוך במועצה ,אילנה זגול ,מסרה" :אני מבקשת לברך את קבוצת המדצי"ם שלנו
שהוכשרו להדרכה ולמילוי משימות חברתיות וקהילתיות .אנו מבורכים בנוער איכותי וגאים
בהתנדבותם ובמעורבותם בפעילות מחלקת הנוער ,בהנהגתה של ג'ודי בנר ,ביד רמה.
על פי זגול "פעילות זו של בני הנוער הינה אחת מאבני הדרך שלנו לחינוך לערכים ,למצויינות
חברתית ולבניית סביבה אכפתית ואנושית יותר .אנו שמחים לקלוט את המדצי"ם החדשים
ומאחלים להם הצלחה במשימת ההדרכה".
ג'ודי בנר מנהלת מחלקת הנוער היישובית באגף החינוך במועצה ציינה כי " :הכשרת המד"צים
מהווה נדבך חשוב ביותר בהכשרת בני הנוער כמנהיגים צעירים משום שבהדרכתם הם באים לידי
ביטוי במגוון של כישורים ויכולות שכל חברה אנושית שואפת :לקיחת אחריות ,התמדה ,דוגמא
אישית ,תרומה לקהילה ,התנסות בהעברת מסרים ,קבלת החלטות והתמודדות עם בעיות
ופתרונן .המד"צ מקבל על עצמו להדריך להנהיג ולהוביל קבוצה חברתית של צעירים ממנו
במסגרות הקהילתיות השונות .במקביל ,הוא חבר בקבוצת עמיתים ,המד"צים בני גילו ולוקח בה
חלק פעיל".
בנר ביקשה להודות לרכז המד"צים מושיקו אברמוביץ "שמרכז ומנחה את המד"צים לאורך כל
השנה".
בנר מספרת כי " :הטקס היה מרגש עד דמעות  .אני מלאת גאווה בצעירים שלנו שנשבעו והתחייבו
להוביל את הצעירים מהם .יישר כוח !הערכה גדולה לכל אחד ואחת".
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