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המנהיגים של המחר

תוכנית מנהיגות צעירה יוצאת לדרך זו
השנה החמישית
הפרויקט המצליח הינו יוזמה של אגף החינוך במועצה שמטרתו
חינוך ערכי בדגש על מעורבות ומנהיגות
בשבוע האחרון יצאה לדרך תוכנית מנהיגות צעירה זו השנה החמישית .הפרויקט המצליח הינו
יוזמה של אגף החינוך במועצה והוא הוקם בכדי להעמיק את החינוך הערכי בישוב .מטרת
הפרויקט הינה עידוד ערכי מנהיגות קהילתיות ומעורבות חברתית ,וחיזוק הקשר והדיאלוג בין
התלמידים מבתי ספר שונים בישוב.
הפרויקט כולל מפגשים חודשיים בהם לוקחים חלק כ 60-תלמידים מכיתות ד'-ו' מבתי ספר בכל
רחבי הישוב .בפגישה נחשפים המנהיגים הצעירים לסוגיות חברתיות אקטואליות ומגבשים יחד
פתרונות ורעיונות למיזמים קהילתיים המספקים מענה לצרכים החברתיים בישוב.
את התהליך יזמה מנהלת אגף החינוך בישוב אילנה זגול בשיתוף ובתמיכה מלאה של ראש
המועצה המקומית ושל המפקחת מטעם משרד החינוך ,הגב' לאה יגור .התהליך יצא לדרך לפני
כחמש שנים לאחר הסכמה לשיתוף פעולה של כל המנהלים בישוב .לצורך כך גויסו הרכזות
החברתיות בבתי הספר בהן מעיין שושנה הרכזת החברתית של בית הספר ממלכתי "כרכור"
שנבחרה להוביל את הפרויקט בשנה זו ופועלת בשיתוף פעולה מלא עם שרון שמאי מנהלת
מחלקת בתי הספר.
בשנה הראשונה התמקד התהליך בבניה ,גיבוש וליכוד הקבוצה .השנה תתמקד המנהיגות הצעירה
ביזמות ושליחות חברתית למען הקהילה בפרדס חנה –כרכור .המפגשים הראשונים יוקדשו
לגיבוש וליכוד הקבוצה  ,הגברת המודעות ,ההתנסות והתפיסה של הילדים ליזמות תוך הכוונה
לחשיבה חדשה ,יצירתית התומכת ובונה מציאות חדשה .בהמשך הדרך יעברו המנהיגים הצעירים
תהליך לקידום יוזמות .במסגרת התהליך יישמו ויתנסו בהתמדה בכל השלבים בניהם  :איתור
הזדמנויות ,מציאת רעיונות למימוש  ,קביעת לוחות זמנים לביצוע ,משאבים נחוצים  ,השגת
המטרה –הוצאה מן הכוח אל הפועל וכמובן הערכת התוצר.
מפגש ההיכרות הראשון נערך בבית הספר ממלכתי "כרכור" ,נציגי המנהיגים מבית הספר המארח
קיבלו את פני התלמידים והובילו אותם לסיור במרחבי בית הספר .הקבוצה נחשפה לקיר
המנהיגים המובילים ,קבוצת המחול הייחודית לבית הספר וממפעל לייצור האותיות שמנהלים
התלמידים .לאה קראוס ,מנהלת בית הספר ,ברכה את המנהיגים והרכזת מעיין שושנה הובילה
את המפגש.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ציין כי "פרויקט מצליח זה הינו יוזמה ייחודית לאגף
החינוך בפרדס חנה כרכור .התוכנית משתלבת ביעדי תוכנית האב לחינוך שגובשה לפני כחמש
שנים ועל בסיסה מקודם החינוך בישוב .מתן דגש להיבט הערכי -קהילתי הוא אחד מאבני היסוד
בתוכנית החינוכית ,ופרויקט זה הינו ביטוי לכך" .
מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית ,אילנה זגול מרחיבה ומוסיפה כי במסגרת העשייה מושם
דגש על שילוב שיח ערכי לצד מחויבות לעשייה ולשינוי .המנהיגים הצעירים נחשפים לסוגיות
חברתיות ולוקחים חלק פעיל וחשוב במעורבות הקהילתית המאפיינת את הישוב .חיזוק והטמעה
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של ערכי המנהיגות בקרב התלמידים מצויים בלב העשייה החינוכית בישוב במטרה לסייע בבניית
חברה בריאה ,תורמת ומתפתחת " .מציינת ומסבירה זגול .
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