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 ירושליםל מצדיעיםמנהיגי העתיד 

פרדס חנה מפגש סיכום שנה של המנהיגות הצעירה ב
 ירושלים  שנה לשחרור 50התקיים בסימן  כרכור 

 קיימו הסיכום מפגש את .וענפה עשירה פעילות של שנה חותם כרכור חנה בפרדס צעירה מנהיגות פרויקט
 ירושלים.  העיר לשחרור שנה 50 בסימן התלמידים השנה

    תחנות         במגוון ופעלו בפרויקט המשתתפים הספר בתי מכלל התלמידים מועצות נציגי הגיעו לאירוע
    התלמידים התנסו ב"כביסה ירושלמית" תחנה בה כל ילד מעצב חולצה ירושלמית תוך שימוש .  ערכיות

                  שלישיות" תחנות נוספות היו משחק " .את העיר  יםי ירושלים, פתגמים ומילים המתארבתמונות נופ
) בדומה לרביעיות המוכר לרבים(, חידון על ציר הזמן, סיפורה ההיסטורי של ירושלים הקדומה וירושלים 

 עם ירושלמים , חדרי בריחה ועוד. של היום, ריקודי

שרון שמאי,   אילנה זגול , מנהלת מחלקת בתי הספר  בתי הספר, מנהלת אגף החינוך  כחו מנהליבאירוע נ
 . ונציגים נוספים מהמטהאילת אוסטר המנחה המחוזית לחיים בחינוך לחברה 

   הפרויקט המצליח הינו יוזמה של אגף החינוך לפעילותה של תכנית מנהיגות צעירה.  שישיתההשנה זוהי 
    עידוד ערכי מנהיגות        -הוקם בכדי להעמיק את החינוך הערכי בישוב. מטרת הפרויקט במועצה והוא

 שונים בישוב. קהילתיות ומעורבות חברתית, וחיזוק הקשר והדיאלוג בין התלמידים מבתי ספר 

ו' מבתי ספר בכל רחבי -תלמידים מכיתות ד' 60-הפרויקט כולל מפגשים חודשיים בהם לוקחים חלק כ
חברתיות אקטואליות ומגבשים יחד פתרונות  הישוב. בפגישה נחשפים המנהיגים הצעירים לסוגיות

 ורעיונות למיזמים קהילתיים המספקים מענה לצרכים החברתיים בישוב.

תמיכה מלאה של ראש המועצה, את התהליך  יזמה מנהלת אגף החינוך בישוב אילנה זגול בשיתוף וב
ם משרד החינוך, הגב' לאה יגור. התהליך יצא לדרך לאחר הסכמה ושל המפקחת מטע חיים געש, 

לשיתוף פעולה של כל המנהלים בישוב. לצורך כך  גויסו הרכזות החברתיות בבתי הספר בהן מעיין 
  המובילה את הפרויקט בשנים האחרונותשושנה הרכזת החברתית של בית הספר ממלכתי "כרכור" 

 שרון שמאי מנהלת מחלקת בתי הספר. פועלת בשיתוף פעולה מלא עם אשר ו

חינוך ליזמות ולמעורבות ולעשייה  הפרויקט משקף חינוך ערכי ,:" ראש המועצה, חיים געש, מסר כי
חברתית. השנה התכנית התנהלה בשיתוף פעולה עם מועצת הנוער כדי לחזק את החיבור בין כלל 

התכניות למנהיגות במערכת החינוך. הטמעת ערכי מנהיגות בגיל צעיר מסייעת בגיבוש סולם ערכים 
סל כלים לעשייה חברתית אישי לתלמידים בפרויקט, מעמיקה את הקשר עם הקהילה ומעניקה 

ולמימוש יוזמות קהילתיות. כל הכבוד למנהיגים הצעירים שלנו ולמועצת הנוער. גאים בכם ומאחלים 
 לכם חופשה נעימה ובטוחה."

השנה מעיין שושנה רכזת הפרויקט והרכזת החברתית של בית הספר ממלכתי "כרכור " מספרת: "
מנהלת מחלקת הנוער היישובית באגף החינוך, בלתה של בשותפות עם מועצת הנוער בהוהתכנית התנהלה 

דים בהנחיית צוות הרכזים החברתיים ומעין שושנה מובילת מילתגיבשו ה. במהלך השנה ודי בנר 'ג
הפרויקט יוזמות לקידום כישורי מנהיגות. במפגשים הילדים עברו פעילויות אתגריות, הוכשרו בקורס 

” רגילה“הפיכת קבוצה במטרה להצליח בת של כל תלמיד/ה  הדרכה במיקוד זיהוי היכולות האישיו
לנבחרת מנצחת .פיתוח מסוגלות של הדרכה ותרומה לקהילה וחיזוק הקשר בין הצעירים לקהילה, 

הזדמנות למימוש עצמי , פיתוח יחס חיובי לערכי היסוד של החברה בישראל, ביניהם: כבוד האדם, ערכי 
מעורבות חברתית וקהילתית ועידוד צעירים לשותפות בקהילה  צדק ומוסר, סובלנות לשונה, פיתוח

 ",לאזרחות טובה ולעודד ילדים להירתם לתפקידי מנהיגות, הנהגה והדרכה .

 פעילות האגף ותכנית האב היישובית בתחום החינוך, אנובמסגרת ציינה:  מנהלת אגף החינוך, אילנה זגול
לאורך השנים מאז  שמים דגש על שילוב שיח ערכי לצד מחויבות לעשייה ולשינוי. המנהיגים הצעירים

נחשפים לסוגיות חברתיות ולוקחים חלק פעיל וחשוב במעורבות הקהילתית המאפיינת  תחילת הפרויקט,
ת בישוב את הישוב. חיזוק והטמעה של ערכי המנהיגות בקרב התלמידים מצויים בלב העשייה החינוכי

 .יית חברה בריאה, תורמת ומתפתחת."מסבירה זגול במטרה לסייע בבנ
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 לכל ,לדרך השותפים לכל להודות ברצוני אישית : "בנימההוסיפה מעיין שושנה רכזת הפרויקט היישובי

 והפרגון התמיכה על תודה .המנהיגות בתוכנית המוסף והערך הטוב את איתי ביחד ראו שתמיד אלה
נמשיך לפתח, להעצים ולקדם מנהיגות . מובילה מנהיגות מתוכנית חלק להיות והאפשרות והאמון החיזוק,

 ". בפרדס חנה כרכור

 

 

 


