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מפגש פסגה
אגף החינוך במועצה מקדם חיבור בין המנהיגות הצעירה
בבתי הספר היסודיים למועצת הנוער היישובית
בשבוע האחרון נערך המפגש הראשון בין שתי הקבוצות
בשבוע האחרון נערך המפגש הראשון בין שתי קבוצות המנהיגות הצעירות בישוב -מנהיגות צעירה
בבתי הספר היסודיים יחד עם המנהיגות הבוגרת -מועצת הנוער היישובית .המפגש בין הקבוצות
הוא תוצר של מודל חדש אותו מבקש לקדם אגף החינוך במועצה להעצמת הצעירים הפעילים
ולחיבור בין המנהיגות הצעירה למנהיגות הבוגרת.
מועצת הנוער היישובית פועלת באמצעות מחלקת הנוער באגף החינוך לצד פעילות נפרדת של
המנהיגות הצעירה בה חברים נציגים מכלל בתי הספר היסודיים בישוב .כאמור ,החל משנת
הלימודים תשע"ז יזם אגף החינוך מפגשים משותפים לקבוצות אלו בו מתקיימים מעגלי שיח
לדיון בנושאים קהילתיים ולקידום יוזמות משותפות למען הקהילה המקומית.
במפגש הראשון עלו רעיונות רבים לקידום יוזמות ופעילויות -אמיר מבית הספר "מעיינות" ציין :
" חשבתי שאנחנו צריכים לדאוג ולעזור לילדים בישוב עם צרכים מיוחדים" .אורי מבית הספר
"שדות" הציע  ":לתרום ולעזור לאחרים  ,למשל גיוס מכירה משותפת" אורי (מבית הספר
"שדות") וגיא (מ"אלונים") " :אני חושב שאנחנו מנהיגים וביחד יכולים לעשות הרבה למען הישוב
 ,מחכה כבר להתחיל לפעול ביחד "
תמר (ממועצת תלמידים בבית הספר חקלאי ) ואוריה (בכיתה י"א בבית הספר החקלאי פעילה
במד"צים ) סיכמו את המפגש באופטימיות ובראייה קדימה  " :היה לנו דיון נהדר ומעניין
בקבוצות שהובלנו  ,עלו המון רעיונות .פגשנו ילדים בוגרים ,רואים שאתם מנהיגים ונשמח
להמשיך להוביל דברים ביחד".
ראש המועצה ,חיים געש ,מסר כי פרויקט זה משקף את הסינרגיה החשובה הנוצרת בחיבור בין
החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי .אנחנו בשנים האחרונות מקדמים יוזמות המשלבות בין
הפרויקטים הרבים של מחלקת הנוער ושל תנועות הנוער בישוב בקהילה יחד עם פרויקטים של
אגף החינוך מתוך מטרה להביא למערכת חינוך הנושמת את הקהילה תוך הפרייה והזנה הדדית"
מנהלת אגף החינוך ,אילנה זגול מציינת" :המטרה שבחיבור בין המנהיגות הצעירה למנהיגות
הבוגרת היא ליצור קשרים ורצפים בין אוכלוסיות התלמידים של בתיה"ס היסודיים ,התיכוניים,
תנועות הנוער והחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בהיבטים קהילתיים ותרבותיים שונים.
אני מאמינה שהעבודה המשותפת תעשיר את שני הצדדים ,תהיה חוויתית ומעניינת ותטפח את
המחוייבות הקהילתית-חברתית-סביבתית .תפיסה זו תקדם דיאלוגים מעצימים ,למידה
אקטיבית ויצירת מנהיגות יישובית כוללת .זו תרומה נוספת להבנייתה של מערכת חינוך ערכית" .
ג'ודי בנר מנהלת מחלקת הנוער היישובית מספרת " :מטרת הפרויקט היא להעצים את הצעירים
שבאים מכיתות ו' לשלב אותם בפרויקטים יחד עם מועצת הנוער למען הקהילה ובכך ליצור מגיל
צעיר יחסית את המודעות האישית ,המודעות לאחר ,הנתינה ,הקבלה  ,החיבור לשונה ועל ידי כך
להוביל ליצירת קהילה ובעתיד חברה שונה  ,בעיקר בריאה יותר" .
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עוד הוסיפה בנר " :הצעירים העלו רעיונות מדהימים לפרויקטים משותפים ,הראו מוטיבציה
להתחבר לבוגרים בכדי לשנות .זה היה מדהים לראות את הצעירים והבוגרים כל כך מגויסים
למשימת השינוי".

