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את  מסכמת כרכור -פרדס חנהביחידת הנוער 
שנת פעילות חדשה לילדים ל נערכתהקיץ ו

 ולבני הנוער בישוב

כאשר גולת  בקיץ האחרוןבני נוער נטלו חלק בפעילויות  3500כ
 הכותרת היא פתיחתו של מועדון נוער חדש בכרכור

את השנה האחרונה ובעיקר את חודשי הקיץ אשר  מסכמת בימים אלה יחידת הנוער היישובית 
גולת הכותרת של פעילויות הקיץ  צעירי הישוב.מ 3500-כהיו נפלאים ועמוסי פעילויות מהנות ל

מסיבת  כלל פתיחה האירוע הייתה פתיחתו של מועדון הנוער החדש בכרכור באוגוסט האחרון. 
בני נוער הגרים במושבה. המועדון החדש שהוקם במימון  100אוזניות שהשתתפו בה למעלה מ 

למועדון הוותיק בני  . המועדון מתווסףמיועד לשרת את כלל בני הנוער ביישוב ,המועצה המקומית
  ברית והוא יאפשר הרחבת הפעילויות והתוכניות הייחודיות לבני הנוער ולצעירים בישוב.

איכותה של מערכת חינוך נמדדת בחינוך " ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, ציין כי : 
, שיהפורמאלי והלא פורמאלי גם יחד. כוחו של החינוך הלא פורמאלי הוא בהיבט הבינאי

האפשרות וההזדמנות לגשת ולשוחח עם הצעירים ולפגוש אותם במקומות ובתחומי עניין 
הקרובים לליבם. יחידת הנוער היישובית הפועלת תחת אגף החינוך בנתה הקיץ תוכנית פעילות 

מגוונת, מעניינת אשר זכתה להיענות יפה של צעירי הישוב. אנו שמחים ומברכים על הצלחת 
אשר בנייתו  ים להרחבתן בדרכים רבות בהן מועדון הנוער החדש בישובהפעילויות ופועל

 ."הסתיימה באוגוסט האחרון

בין יריית הפתיחה לפעילות יחידת הנוער בקיץ הייתה כנס המתגייסים היישובי המסורתי. 
האורחים שהגיעו לברך את בני הנוער המתגייסים היו מר חיים געש, ראש המועצה המקומית 

כור , חברי מועצה, חברי הנהלת המתנ"ס ומנהלת המתנ"ס המקומי, הגברת קולט כר-פרדס חנה
אוטובוסים של בני נוער  2בהמשך לכנס המתגייסים שנערך ביישוב נסע צוות היחידה עם  ריימונד.

. הנערים לא הפסיקו לרקוד בתחילת חודש יולי נס מתגייסים ארצי שנערך בתל אביבנלהבים לכ
ולפזז לצלילי להקות הדג נחש ו"התקווה שש" וזכו לחשיפה של יחידות צבאיות שונות שהגיעו 

מרכז הצעירים הפרדס  שיתוף פעולה עםל בין השאר הודותלאירוע. פעילות זאת התאפשרה 
 .עמית חזן בניהולו של

בני  רי מועדון בני ברית מידי יום.במהלך חודשי הקיץ עשרות רבות של בני נוער מילאו את שע
או הנוער המגיעים למועדון מוצאים בו סוג של בית נוסף בו הם יכולים לשחק, לצפות בסדרה 

פעילות העשרה המתאימה לגילם או לשוחח עם מדריך בוגר ו בסרט, להשתתף בפעילות חברתית
כל השנה ובמהלך  על מה שעובר עליהם. המועדון בבני ברית פתוח במשך שעות אחה"צ במשך

מגוון הפעילויות הותאמו לתחומי  .  24:00מרחיב את שעות הפעילות שלו עד אף חופשת הקיץ 
העניין הרבים של הצעירים טורנירים ספורטיביים, תחרות בישול, צפייה בסרטים וערבי בית קפה 

 במועדון ועוד. 

, נסיעות משותפות לסינמה ת נערכו טיולים רבים מחוץ לישובבמסגרת תוכנית הפעילות המגוונ
סיטי בהם הצעירים נהנו מבילוי מהנה במחיר נוח ומוזל. יציאה לפארק המים בשפיים, ביקור 

ועוד. מנהלת יחידת הנוער ג'ודי בנר  , לונה פארק תל אביבבאייסקייט, קיר הטיפוס בולדר בחיפה
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ני הנוער מהיישוב, הנגשת האטרקציות הללו במחיר מסובסד מאוד מושכת את ב מציינת כי : "

 "המגיעים בהמוניהם לפעילויות אלה.

שבוע הילדים והנוער של משרד החינוך מתחם הפעילות לראשונה הקיץ נערך בפרדס חנה כרכור 
בני נוער במשך כל השבוע.  600שנבחר היה רחבת הדשא שליד המתנ"ס, אליו הגיעו למעלה מ 

שנכח במקום לאורך כל  DJרקדו לצלילי ה הנערים שיחקו במשחקי מולטימדיה ומשחקי שולחן, 

 , ערב קריוקי ועוד.....DJהשבוע והשתתפו בסדנאות ייחודיות כמו סדנת מתופפים, סדנת 

 

בני נוער וילדים הגיעו לאירוע הערב שכלל את הצגת  1000-מספר המשתתפים הלך וגדל שכן כ
של יחידת הנוער מספרת הילדים "ילד  הפלא" והופעות של להקות מקומיות בהם להקת הבית 

קת . בסיום הערב לה12לרגעים שכחנו שמדובר בלהקה שהגיל הממוצע של חבריה הוא בנר: "
ועם הלהיטים הקבועים שלה, המדברים על שילוב ותקווה  קפה שחור חזק עלתה לבמה להקת 

 ."החזירה את בני הנוער עם חיוך והרגשה טובה לביתם

כחלק מפעילויות הקיץ של יחידת הנוער יוצאים חברי תוכנית המד"צים היישובית לסמינרי סוף 
שנה  40השנה שלהם. תוכנית המד"צים פועלת בכל הארץ מטעם משרד החינוך במשך יותר מ 

ומכשירה את בני הנוער להדרכת ילדים ולתרומה לקהילה אליה הם משתייכים. אירוע מרגש 
הוא טקס הסיום של סמינר כיתות ט', המתקיים בנוכחות הורי החניכים במיוחד בתוכנית זו 

באכסניית הנוער בבית שאן. במהלך הטקס נשבעים החניכים לדבוק בערכי התוכנית ולעשות ככל 
שביכולתם להתמיד ולהצליח בה. בסיום הטקס מקבלים החניכים את תעודת המדריך הנכספת. 

תר מד"צ מצטיין רשותי נוסף בפרדס חנה כרכור.  בעקבות רוע זה נכחו כל צוות היחידה והוכיבא
הפעילות המוצלחת של המד"צים ביישוב מתכננת היחידה לפתוח קבוצות נוספות של המד"צים 

 בשלוחה החדשה בכרכור.

בני הנוער הרבים בישוב מצאו מגוון תוכניות על פי תחומי עניין במקביל לקיום טורנירים 
דורגל, גם האומנותיים שבצעירים נהנו מהעשרה הקרובה לליבם. ספורטיביים בהם טורניר הכ

פגשו את השחקן המצליח שלומי קוריאט "הבורר" בסדנת אלו החולמים לעסוק באומנויות הבמה 
קבוצת התאטרון של יחידת הנוער . החלום" שנערכה במועדון בני בריתהעצמה " אל תוותר על 

, הופעה שזכתה לשבחים כבש השישה עשר" את ההצגה " ה איש 350העלתה בפני קהל של 
 ולתשואות מהקהל. 

אני מבקשת להודות לצוות "מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית, אילנה זגול מציינת כי : 
יחידת הנוער ולעומדת בראשו , ג'ודי בנר, על הובלת  יחידת הנוער ביישוב,  שנותנת מענה בתחומי 

התלמידים, ההורים והקהילה. הוקרה מיוחדת  על  התרבות, הפנאי והמנהיגות לרווחתם של
הפעילות הענפה שהתקיימה לבני הנוער ביישוב  במהלך חופשת הקיץ. ההשקעה בתכנון כמו גם 

פיה האחריות על החינוך -בביצוע במשך שלושה חודשים מסביב לשעון מקדמת את התפיסה על
וכי . אין ספק שהיה זה קיץ משותפת לכולם לאורך כל השנה ומיישמת את עקרון הרצף החינ

 "שוקק פעילויות מגוונות , חווייתיות ומעשירות .

ימי פעילות, נסיעות  50אז בתום למעלה מ  : " מסכמת ג'ודי בנר, מנהלת יחידת הנוער בישוב
בני נוער שלקחו חלק בפעילויות ,יכולה יחידת הנוער  3400לאטרקציות, סמינרים ולמעלה מ 

וליהערך לשנת הלימודים תשע"ו במהלכה היא תמשיך לסייע לבני הנוער לסכם קיץ מוצלח מאוד 
 "במושבה, להעשיר את חווית הפנאי שלהם ולהיות שם בשבילם. 
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