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 .....משהו חדש מתחיל

 לבשר  מועצת פרדס חנה כרכור שמחה 
 :על הקמתו של

מרכז הצעירים של 
 פרדס חנה כרכור

לראשונה יחל  מועצת פרדס חנה כרכור שמחה להכריז על הקמתו של מרכז הצעירים של הישוב. 
-18בפרדס חנה כרכור, הפונה לבני הישוב בגילאי  החל מחודש יולי מרכז פעילות לצעיריםלפעול 

35.  

עוץ והכוונה לצעירים הנמצאים בפתחן של תחנות חדשות בחייהם. יתמקד בייהמרכז החדש 
המרכז פונה לבני נוער לפני הגיוס, חיילים משוחררים, סטודנטים או צעירים המבקשים הכוונה 

הורים טריים ומשפחות צעירות המתמודדות עם וכן  ,ויעוץ בנושא מלגות והשכלהתעסוקתית 
 כניסתו של תינוק חדש לתא הזוגי והמשפחתי.

 עבודת רקע מקיפה כולל  וכלל ,לאורך השנה האחרונה המרכז לצעירים נמשך ו שלהקמתתהליך 
 נוגע לקהל יעד זה.סקר תושבים , מיפוי צרכים וגיבוש מדיניות מקיפה בכל המפגשי תושבים ו

התהליך כלל שכירת שירותי עמק כהן יעוץ אשר יחד עם חבר המועצה איציק בוחבוט לוין הכינו 
המרכז החדש הוקם ויפעל בשיתוף עם האגף לשירותי רווחה "מתווה לפתיחת מרכז הצעירים" .

  וקהילה והיחידה לשירותים קהילתיים , אגף החינוך ומתנ"ס פרדס חנה כרכור.

סדנאות הכנה לשוק התעסוקה והכוונה תעסוקתית ת זו יוצעו  כעת לבני הישוב הצעירים במסגר
או  סטודנטיםל קורסים ביזמות עסקית למבקשים להקים עסק חדש, יעוץ בנושאי השכלה ומלגות

והדרכה  יעוץ  וכאמור יעוץ פיננסי לזוגות צעירים, ,צעירים המבקשים להתחיל במסלול לימודים
הקורסים יוצעו לתושבים הצעירים בעלות מופחתת עד סמלית בסבסוד המועצה  הורים טריים.ל

 המקומית.

והוא יפעל בשלב ראשון במועדון הנוער "בני ברית" כאשר  ,המרכז החדש ינוהל על ידי עמית חזן
 הקורסים עצמם יתקיימו בכל רחבי הישוב.

נה לפסיכומטרי של דנת הכס כאשר הקורס הראשון הוא  ,הסדנאות הראשונות כבר יוצאות לדרך
עוד צפויות  . מעלותו לכל נרשם על ידי הרשות המקומיתכמחצית  במימון של חברת "קידום" , 

פר מפגשים לצעדים סדנת הכוונת קריירה לחיילים משוחררים הכוללת מס -להיפתח בקרוב
 וקהסדנת הכנה לשוק התעסתוצע לצעירים  זה אף בהיבט  עסוקה האזרחי.ראשונים בשוק הת

 נות עבודה והכנה למרכזי הערכה. מית, כתיבת קורות חיים הכנה לראיוהצגה עצ -הכוללת 
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 "מעוף" " המשותף ליוזמים עסקקורס מעניין נוסף שצפוי להיפתח במסגרת פעילות המרכז הינו "

להקמת מפגשים  12בת "קתדרה" בקורס זה הפונה ליזמים צעירים ניתנת הדרכה והכשרה  -ול
   קיים החל משלב התוכנית העסקית ועד לשיווק ולהתנהלות הכספית בעסק.מיזמים עס

נושא  .ייעוץ והכוונה לימודית ומלגות -סדנאות נוספות אשר צפויות להיפתח בחודשים הקרובים
 .עשייה חברתית וקהילתיתעידוד צעירים להשתלבות במרכזי נוסף בפעילות המרכז הינו 

הוא מברך על רגע היציאה לדרך של המרכז  " ציין כי , געשראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים 
החדש. תהליך הקמתו היה מלווה בעבודת הכנה מקיפה תוך בחינה של הצרכים המדויקים של 

הכולל תושבים בשלבים שונים  18-35צעירי הישוב. חשוב לזכור שהמינוח צעירים מתייחס לבני 
לחייהם. פרדס חנה כרכור הינו ישוב  30-בשנות ה טריים בחייהם, החל מבני נוער וכלה בהורים

מתחדש הנהנה לצד אוכלוסייה ותיקה ואיכותית מצעירים רבים. אנו מאמינים כי זהו שירות 
חשוב עבור התושבים צעירים וותיקים כאחד אשר  יהווה במהרה עוגן מרכזי בחיי היום יום של 

 הקהילה המקומית."

לנו, אלו שגדלו במערכת החינוך המקומית ואלו שהצטרפו "אנו רואים בצעירים ש :לדברי געש
לישוב בשלב זה בחייהם חלק מרכזי ומשמעותי במרקם החברתי. הצעירים הם כוח מניע, מצמיח 

ומעצב ואנו מבקשים להיות חלק מההווה ומהעתיד שלכם הצעירים, בבניית חייכם וזהותכם,  
 ו."המשתלבת בצמיחתו והתרחבותו  של הישוב הנהדר שלנ

אשר היה  חבר המועצה ויו"ר ועדת איכות הסביבה וסגן יו"ר וועדת החינוך, איציק בוחבוט לוין,
המרכז לצעירים הוא פרויקט רחב  : "ציין כי בנושא הקמת המרכז לצעירים בישובומוביל פעיל 

היקף שאחת המטרות המרכזיות בהקמתו היא לאפשר לצעירים בני הישוב להישאר, להמשיך 
ת עתידם כאן, בבית, בפרדס חנה כרכור. הצעירים כיום מתמודדים עם אתגרים ולבסס א

שירות צבאי, ובתומו היציאה לחיים האזרחיים, בחירת מסלול לימודים, מסלול -מורכבים 
תעסוקה ובניית משפחה. המרכז החדש מיועד להוות תחנת עצירה תדרוך ותמיכה בפרשות דרכים 

 בישוב בסביבה המוכרת והביתית, ליד המשפחה. " אלו, לייעץ, לכוון ולהדריך כאן

"תפקיד חשוב נוסף של המרכז הוא לעודד מעורבות קהילתית בקרב לדברי בוחבוט לוין: 
הצעירים, כבר כיום אנו נהנים מקהילה פעילה ותומכת, אנו מאמינים כי כניסתם של צעירים 

יק את כוחה של הקהילה  אכפתיים נוספים למעגל העשייה החברתית תעניק ממד חשוב ותעמ
 התומכת והמעורבת בישוב."

הוסיף והדגיש כי כעת עם פתיחת המרכז החדש לצעירי   עמית חזןמנהל מרכז הצעירים החדש, 
הכוונה היא לספק כלים נגישים זמינים ללא לדברי חזן : "הישוב ישנה כתובת ליעוץ ולהדרכה. 

העוסקות עלות גבוהה עבור צעירי הישוב. אנו מתכוננים לפתיחתן של ארבע הסדנאות הראשונות 
פתיחת עסק, הכנה לפסיכומטרי, כניסה לעולם התעסוקה  -בנושאים מהותיים בחיי הצעירים

תעסוקה, השכלה ומלגות,  -  ועוד. אלו שאלות ונושאים בהם מתחבטים צעירים רבים בכל הארץ
ולהצטרף למגוון הפעילויות שמרכז הצעירים החדש יזמות, הורות. אנו מזמינים אתכם להגיע 

 ליד החברים שלכם, ליד המשפחה, קרוב לבית." ,פה בפרדס חנה כרכורמציע 

הצעירים הן אלו שיעצבו את פני הישוב בעתיד, ואופן השתלבותם בחיים  חזן הוסיף כי : " 
זרחיים הינו בעל משקל רב להמשך דרכם. ככל שצעירים רבים יותר יצטרפו לקהילה הא

 בהמשך לכך  חזן ציין המקומית כך ייהנו כולם מהסיפוק שבעשייה וכמובן מתרומתם לקהילה. 
כי :"אנו מחפשים מתנדבים, סטודנטים אשר טרם מימשו את שעות התרומה לקהילה, וצעירים 

 יטוי את עולמם הערכי ואת חזונם האישי ."אשר מבקשים להביא לידי ב
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