
 1.3.17 

לכלל מועצות הנוער והמועצות הבית  יישובי כנס לראשונה נערך השבוע 
 ספריות בפרדס חנה כרכור

מועצת הנוער של פרדס חנה כרכור זכתה בכנס נתבשרנו כי 
 !יישום מטרות המועצה הארציתעל באות הצטיינות 

את הוועידה המחוזית השנתית אשר תלווה בכל  כן, פרדס חנה כרכור תארחכמו 
 מנהלי המחוז, מפקחים וחברי כנסת

אגף החינוך במועצה לראשונה כנס יישובי לכלל  לערכה מחלקת הנוער היישובית ש 28.02ה  , יום ג',אתמול
בנוכחות  במרכז הנוער בית יובל הכנס נערך  ת בישוב ולמועצת הנוער היישובית.המועצות הבית ספריו

מנחים ומפקחים מהמחוז ויו"ר מועצת הנוער הארצית, חנן יזדי. במהלך הכנס התבשרה מועצת הנוער של 
הרשות על זכייתה באות הצטיינות מטעם מועצת הנוער הארצית על פעילותה רחבת ההיקף בהתאם 

היא מקדמת בהם כנס המתגייסים למרות שהוצגו על ידי המועצה הארצית, על האירועים הרבים ש
 המושקע אותו היא עורכת מידי שנה בהצלחה רבה.

הכנס הייחודי ורב המשתתפים נועד לאפשר לכלל בני הנוער והצעירים אשר נבחרו לכהן במועצות הנוער 
הבית ספריות ולמועצת הנוער היישובית לפעול באופן מתואם, כגוף אחד המדבר ומבצע באותה שפה ולמען 

ם משותפים. היעד המרכזי העומד בפניהם הוא  קהילת בני הנוער אשר בחרה בהם כמובילי עשייה יעדי
את הכנס פתח יו"ר המועצה הרשותית שלנו אשר נבחר לאחרונה, אופק קמחי ואחריו עלה  וכמקדמי שינוי.

המועצה יזדי שיתף את בני הנוער בעשייה הנרחבת של  לנאום יו"ר מועצת הנוער הארצית חנן יזדי. 
הארצית למען בני הנוער בכל רחבי הארץ, מועצת הנוער הארצית מאגדת ומגדירה את פעילותן של מועצות 

הנוער ברשויות המקומיות , תומכת ומסייעת. מנהלת מחלקת הנוער היישובית באגף החינוך, ג'ודי בנר 
דבריו של  למענם. הנוער התפעל מהפעילות הרבה והמשמעותית שעושה המועצה הארצית מספרת כי :"

 יזדי העניקו משמעות רחבה יותר לעשייה המקומית, וזה נפלא."

הכנס כלל אף פעילות חברתית שכללה סדנאות להיכרות אישית יותר בין חברי המועצות. את הפעילות 
בה התאפשר לכל המשתתפים לחשוף דעות וחלומות ולבחור יחד מטרה  ,מועצת הנוער של הרשותארגנה 

תהווה בסיס לפעילויות לכל אורך השנה. מטרה אחת המשקפת את עולמם, חלומותיהם  משותפת אשר
 וסדרי העדיפויות של בני הנוער בישוב.

, שהתאושש  מפציעה קשה ואנושה במהלך שירותו הצבאי. 669לסיום הכנס עלה יואב אסא בוגר יחידת 
נחישות להצבת המטרות ול לחוסן נפשי זקות,חל שנחשפואת בני הנוער  ההרצאה טלטלהלדברי בנר: " 

ולספר את סיפורו מעורר  לעמוד בהרצאה מולנואף ו  ,לבנות חזרה שגרה בריאהשהביאו את יואב 
כמו כן, הוחלט כי מועצת הנוער של פרדס חנה כרכור תארח את הוועידה המחוזית השנתית  " .ההשראה

 חוז, מפקחים וחברי כנסת.של מועצת הנוער הארצית , הוועידה תלווה בכל מנהלי המ

ציין  כי :". לצד הישגיות ומצוינות לימודית ישנה חשיבות רבה לעשייה קהילתית,  ראש המועצה חיים געש,
, ערבות הדדית וטיפוח הנוער המהווים מודל חיובי לחיקוי עבור לחינוך ערכי המקדם מנהיגות חברתית

ומרכזית בקהילה המקומית, וזוהי ברכה גדולה עבור בני הנוער כבר היום מהווים חולייה חשובה . הילדים
יש לנו נוער נהדר, פעיל, אכפתי, מסור, אנו רואים זאת לכל אורך השנה בטקסים היישובים, כולנו.  

ההישגים הרבים והמרשימים של  ובנוסף, ללא ספק,באירועים הרבים שהם יוזמים ומובילים בהצלחה.  
יישר כוח למועצת הנוער, לג'ודי בנר  .ת ספריות הם מקור לגאווהמועצת הנוער שלנו ושל המועצות הבי

מנהלת מחלקת הנוער באגף החינוך, על העשייה, המעורבות ועל התבססותם כמובילים גם ברמה 
 הארצית."

מחלקת הנוער היישובית מובילה בהצלחה מוכחת מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול מסרה כי : " 
שובית ומועצות הנוער בבתי הספר. תעודת ההצטיינות שקיבלו כעת ממועצת הנוער ייאת מועצת הנוער ה

הארצית מחזקת ומעניקה רוח גבית לפעילויות הרבות של הנוער למען הנוער בישוב. אנו ממשיכים 
ומרחיבים את פעילות מחלקת הנוער ביוזמות חדשות המעניקות מענה למגוון הצרכים של בני הנוער 

ברכותי והערכתי לפעילות מחלקת .והוקרה לג'ודי בנר על הובלה 'ביד רמה' את יחידת הנוערהערכה בישוב. 
 הנוער ומועצת הנוער. גאים בכם" 

" הכנס היה מוצלח, המטרה הושגה, בני הנוער קיבלו כלים לעשייה משותפת למען בני הנוער והקהילה." 
מועצת הנוער הנפלאה לראש המועצה,  , רגע לפני שהגישה את מסמך ההצטיינות שלסיכמה בנר  בנחת

 געש. ברכות לנוער שלנו!
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