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 מרכז הצעירים פרדס חנה כרכור מציין שנה 

 תחילת פעילותו מוצלחת וגדושת אירועים מאז 

משתתפים בקורסים  800-עד כה לקחו חלק באירועים המוצלחים  :כ
משתתפים בקבוצת  1800-עוקבים לדף הפייסבוק, כ 1800-ובסדנאות, כ

 דורשי העבודה של מרכז הצעירים

במרכז מתכוננים כעת לשנת פעילות נוספת ומוצלחת. בקרוב יפתח 
 במרכז קורס החייאה ועזרה ראשונה עבור הורים לתינוקות וילדים 

מרכז הצעירים של מועצת פרדס חנה כרכור "הפרדס" מציין שנה מוצלחת וגדושה בפעילויות מאז 
 . 18-35שתקד. המרכז הוקם בכדי לספק מענה רב תחומי לצעירי הישוב בגילאים א ביוליהשקתו 

לאורך השנה ערך המרכז  במסגרת תכנית העבודה פעילויות רבות לקידום השכלה, תעסוקה 
 -ושיפור איכות החיים לצעירי פרדס חנה כרכור. בין הפעילויות הרבות שהציע ונערכו במסגרתו

סוקה ומלגות, יריד התעסוקה לצעירים הגדול ביותר שנערך בשנים יעוץ אישי בנושא השכלה, תע

לאמנים ועסקים  etsyהאחרונות בישוב קורסי פסיכומטרי, קורס בשפת הסימנים, קורס , 
קטנים, קורס צילום, קורס אקסל, הכוונת קריירה לחיילים משוחררים, סדנת הכנה לעולם 

 התעסוקה, התנהלות כלכלית נכונה ועוד ועוד.

פעילויות להורים צעירים ואמהות בחופשת לידה. בהמשך לפעילות הענפה בקרוב יציע המרכז 
קורס עזרה ראשונה והחייאה להורים לתינוקות וילדים. הקורס ייערך בשיתוף הפעילות הראשונה 

 עם מגן דוד אדום.

נת צרכי לדברי ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, :"תהליך הקמת המרכז היה מלווה בבחי
צעירי הישוב כדי לאפשר הקמת מרכז אשר יספק מענה מקיף לצרכים אלו. שמחנו לראות כי 

לאורך השנה המרכז הפעיל הפך לעוגן חשוב בקהילה המקומית, וכי כעת ישנה כתובת ייעודית 
. הצלחתו של המרכז ניכרת בהן 18-35המתמקדת בנושאים המהותיים בחיי הצעירים בגילאי . 

 גבוהה לסדנאות ולקורסים והן בהרחבת תחומי הפעילות של המרכז."בהיענות ה

"הצעירים הם כוח מניע, מצמיח והם חלק חשוב במרקם החברתי. מרכז הצעירים שלנו מלווה 
ברכישת השכלה גבוהה, איתור תעסוקה לצעירים, מתן כלים ליזמות  -אותם בתחנות החשובות

פשר תמיכה, ייעוץ ומעודד למעורבות וקהילתית עסקית, קורסים להורים הצעירים . המרכז מא
 ומבסס בכך את החוסן החברתי שלנו. " מציין געש.

חבר המועצה יו"ר ועדת איכות הסביבה ומחזיק תיק הצעירים, איציק לב אשר היה פעיל ומוביל 
אחת המטרות המרכזיות בהקמת מרכז הצעירים בנושא הקמת המרכז לצעירים בישוב מסר כי: " 

בישוב, לקבל כלים מקצועיים תמיכה והדרכה לבניית  פשר לצעירים בני הישוב להישארהיא לא
חייהם פה, כהמשך טבעי לילדותם ובגרותם." על פי לב: " שמחנו לראות בשנה האחרונה כיצד 

ונהנה ממספר משתתפים הולך וגדל ומהדים חיוביים על המרכז הולך ומתבסס, מתרחב 
כי גם בשנה הקרובה הפעילות תצמח ותהווה חלק בלתי נפרד  הפעילויות הרבות. אני משוכנע

 מהקהילה המקומית בפרדס חנה כרכור."

מנהל מרכז הצעירים, עמית חזן מספר שהפעילויות הרבות אותן הציע המרכז מאז פתיחתו לפני 
  "עד כה השתתפו מאות צעירים במגוון תחומים.שנה זוכות להיענות גבוהה ומרשימה. 

לדברי חזן: "המרכז הוקם בכדי לספק מענה לצרכים המגוונים והחשובים של אוכלוסיית 
הכנה  -. טווח גילאים זה כולל צעירים בתחנות חיים משמעותיות18-35בני  -הצעירים בישוב

לגיוס, חיילים משוחררים, הכוונה תעסוקתית, הכנה ללימודים אקדמיים, מלגות, הורים צעירים 
ו לראות לאורך כל השנה את ההד החיובי ליוזמות המרכז ואת מספר ועוד ועוד. שמחנ
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המשתתפים ההולך וגדל. הנושאים בהם אנו מנסים לסייע הן באמצעות סדנאות וקורסים והן 

השכלה, תעסוקה, הכוונת חיילים, הורות ואנחנו פועלים כל העת  -באמצעות ייעוץ אישי הם רבים
 מקצועיים ונגישים לצרכים העולים מן השטח."להרחיב את תחומי הסיוע ולספק כלים 

הסבת קריירה,  –"עוד אנחנו פועלים כעת להרחבת השירותים כולל מענה לבוגרי תארים 
ימי פעילות שישלבו תוכן, תנועה  –פסיכולוג תעסוקתי, קבוצת עבודה, סדרת פעילויות לאימהות 

 החינוך והרווחה."וארוחה קלה ושיתופי פעולה נוספים עם אגפי המועצה בתחומי 

בקרוב יפתחו במרכז הצעירים משהו חדש קורה במושבה עם הקמתו של "הפרדס".   לדברי חזן: "
צעירי המושבה מזומנים אלינו ולהתעדכן מספר תפקידים נוספים ונשמח למועמדים מהישוב. 

 "בפעילויות בדף הפייסבוק שלנו.

 

 


