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בחירות בפרדס חנה כרכור!
השבוע נבחרה מזכירות מועצת הנוער היישובית לשנת תשע"ו
בפרדס חנה כרכור .יו"ר המועצה הנבחרת -שיר גוב
מועצת הנוער מתכנסת מידי שבוע וכלל בני הנוער בישוב מוזמנים להגיע ולהיות
חלק מהמליאה
השבוע נערכו בחירות בפרדס חנה כרכור .מועצת הנוער היישובית בחרה את נציגיה למזכירות המועצה.
הנציגות כוללת את כל ארגוני הנוער ,מהחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ביישוב ,חטיבות הביניים
והתיכונים ביישוב ,תנועות הנוער השונות וארגוני הנוער .לכל גוף נוער מנהיגותי ביישוב מוקצבים מספר
נציגים ,על-פי מפתח נציגות מסודר ומאורגן אשר אושר במועצת הנוער היישובית ברוב של כלל המליאה.
הבחירות התנהלו בהליך דמוקרטי וחשאי כאשר הנציגים הנבחרים מגיעים אל המועצה עם הזכות להשפיע
על קבלת ההחלטות ,להצביע ולהתמודד על התפקידים השונים.
הצעירים הנבחרים למועצת הנוער היישובית לשנת תשע"ו הם – שיר גוב לתפקיד יו"ר המועצה ,סגן
יו"ר המועצה – אופק קמחי ,מזכ"ל המועצה-עדי מורחיים ,דוברת המועצה-אוריה ערב ,ומבקרת
המועצה ליאל בן שמואל.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,מסר את ברכתו לבני הנוער הנבחרים .לדברי געש "הצעירים
הללו נבחרו לייצג את בני הנוער בישוב וזוהי זכות גדולה וחובה גדולה לא פחות .בפני הצעירים עומד אתגר
חשוב לייצג להוביל ולקדם את בני הנוער בישוב ולשקף את צרכיהם הרבים והמגוונים .אנחנו גאים בבני
הנוער שלנו על הערכיות והמנהיגות ,ואני משוכנע כי הם יעמדו בתפקידים הללו בהצלחה רבה".
בהליך הבחירות נכח חבר המועצה ומחזיק תיק הצעירים ,איציק בוחבוט לוין.
זו השנה השלישית לפעילותה של מועצת הנוער ,כאשר בשנה זו תפעל המועצה על פי ארבעה עקרונות יסוד:
נוער עושה למען נוער ,מועצה פעילה ויוזמת בעלת אופי דמוקרטי ,מבנה ארגוני וצורת עבודה יסודית
ומסודרת ודגש על יוזמות ,שיתופי פעולה ומעורבות קהילתית.
שני הנושאים שנבחרו לעמוד במוקד פעילות המועצה בשנת תשע"ו הינם חיזוק הקשר עם המועצות הבית
ספריות וצירופן לעשייה משותפת למועצה היישובית וכן איתור שני צרכים מרכזיים בקרב בני הנוער
ביישוב וגיבוש מענה הולם אשר יקדם וישפר באופן פרואקטיבי את איכות חיי הנוער בישוב.
מנהלת אגף החינוך במועצת פרדס חנה כרכור ,אילנה זגול ציינה כי" מעורבות קהילתית ומנהיגות צעירה
הינו חלק מרכזי ומשמעותי בפעילות החינוכית בישוב ,ואנחנו שמחים ומברכים על הצלחתה של מועצת
הנוער היישובית שלנו להוביל מהלכים חברתיים –ערכיים ניכרים ".מנהלת מחלקת הנוער ,ג'ודי בנר
הוסיפה " :הקשת הרחבה של הארגונים המיוצגים במועצת הנוער היישובית מאפשרת להשמיע את קול
הנוער בפני מקבלי ההחלטות השונים בישוב בצורה מיטבית .אני משוכנעת כי ההנהגה החדשה תדע להוביל
את הנוער בפרדס חנה ,להישגים מרשימים ושיאים חדשים ,תוך טיפוח תרבות של כבוד הדדי ,אחריות
אישית ומעורבות קהילתית ,כאזרחים שתורמים לעצמם וליישובם".

מועצת הנוער נפגשת בכל יום חמישי ,בשעה  20:30במרכז הנוער כרכור בצמוד לבית הספר
מעיינות .הישיבות פתוחות לכל בני הנוער המעוניינים להיות חלק מהמליאה במועצת הנוער.
בהצלחה לכל חברי המועצה ולבני הנוער שלנו!


30/12/2015

