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 חייל משוחרר בפרדס חנה כרכור?  

 !זה בשבילך

 ,במסגרת "הפרדס" מרכז צעירים פרדס חנה כרכור
 וליווי שירות ייעוץ 2017החל מתחילת  יופעל

 לחיילים משוחררים
ת מקומי תפרדס חנה כרכור רכז מרכז צעיריםחל לפעול במסגרת "הפרדס" ת 2017החל מתחילת 

לחיילים משוחררים. השירות יינתן במסגרת שיתוף פעולה בין המועצה  ייעוץ וליווי העניקהמ
 לאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.

חל לפעול תתחום חיילים משוחררים  תרכזכי  לאחרונה התהליך, סוכם הנעתשנה וחצי לאחר 
המסגרת החדשה תאפשר לחיילים משוחררים  לשנתיים הקרובות.בינתיים  ור חנה כרכ בפרדס

שנים מהשחרור( לקבל את מלוא  5מהישוב )חייל משוחרר משירות צבאי/לאומי/אזרחי עד 
 ההטבות והשירותים אשר ניתנים בלשכה המחוזית בחיפה, פה בפרדס חנה כרכור קרוב לבית. 

אחוזי  זהו צעד חשוב למען צעירי היישוב.:"מסר כי , חיים געש, ראש מועצת פרדס חנה כרכור
הגיוס בישוב גבוהים מהממוצע ואנחנו מעודדים את הנוער במסגרות החינוך הפורמאליות והבלתי 

פורמאליות להתגייס ולשרת שירות משמעותי. מן הראוי כי גם לאחר שחרורם של הצעירים 
 רכה ומיצוי מלוא זכויותיהם."מצה"ל נספק להם מענה מיטבי, ליווי והד

הוסיף כי אחת  , איציק לב,יו"ר ועדת איכות הסביבה ומחזיק תיק הצעירים חבר המועצה
המטרות המרכזיות ביוזמתי להקים את מרכז הצעירים הייתה לספק מענה לקבוצה החשובה 

אנו תפקידנו ו ,צעירים לפני ואחרי הצבא.  הצעירים הללו נותנים את מיטב שנותיהם למדינה -הזו
להקל עליהם ולספק להם מעטפת תומכת לאורך השנים הללו ואחריהן. שיתוף הפעולה עם הקרן 

להכוונת חיילים משוחררים הוא צעד ראשון לקראת הרחבת השירותים הניתנים במסגרת המרכז 
 לחיילים המשוחררים שלנו."

ות הפרדס מבקש להודות לכל צועמית חזן ציין כי מנהל "הפרדס" מרכז צעירים פרדס חנה כרכור 
האגף והקרן  -גב' חמדה מרק ומועין מקלדה לחיים געש, ראש המועצה, ל –מי שסייע בתהליך 

חבר המועצה, יו"ר ועדת איכות הסביבה ומחזיק תיק הצעירים, לו ,להכוונת חיילים משוחררים
עם זאת,  המשוחררים.והייעוץ לחיילים הליווי  יהיה מתןהשלב הראשוני  :"לדברי חזן.איציק לב 

כאן  ואף לקיים להרחיב את השירותים שאנו מעניקים  איהשאיפה שלנו בשלב הבא הכפי שצוין, 
" לדברי חזן :" מרכז הצעירים מאז תחילת אצלנו כנסי משתחררים למאות משוחררים מידי שנה. 

ב. אנחנו פעילותו לפני כשנה וחצי צמח והתרחב והפך לעוגן חשוב בפעילות הקהילתית בישו
פועלים למען הכוונה תעסוקתית, קורסי פסיכומטרי מסובסדים, מתן כלים ליזמים צעירים, 

את כולם להיכנס לדף הפייסבוק קורסים וסדנאות לאימהות צעירות ועוד ועוד. אנחנו מזמינים 
 . ושל המועצה ולהתעדכן בפעילויות הרבות שלנו"לצעירים מרכז של "הפרדס" ה

 

 

 


