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 תוכנית מנהיגות –דף מידע  

 .והתנועתית היישובית הפעילות את משלימה הנוער מחלקת של האזורית הפעילות

 ,בעמק הנוער בני לכלל הפונות אזוריות ותוכן מנהיגות קבוצות מספר פועלות זו במסגרת

 .ב"י-'ז בגילאי

 פואטרי סלאם •

ספוקן וורד מבית "פואטרי סלאם ישראל", בה נלמד גישות שונות ומגוונות לכתיבה,  תוכנית

 ביצוע ודיוק הקול האישי דרך השירה המדוברת.

 תשלומים( ₪10 )ניתן לפרוס עד  850: עלות לחניך

 : תתקיים בתוך בתי הספר בעמק בתחילת חודש ספטמבר.סדנת הכרות וחשיפה

 923/10/201 מפגש ראשון בתוכנית:

 בחדר ההדרכה של מחלקת הנוער 17:30-19:30מפגש חד שבועי בכל יום רביעי בין השעות 

 מוסיקה בונה קהילה –רקשרים  •

 פרויקט מוסיקה כמענה חברתי לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים בעמק חפר.

במהלך המפגשים ייווצר שיח בין המשתתפים, היכרות מעמיקה וגיבוש, שיתוף פעולה, 

 העצמה אישית וחברתית כשבמהלך השנה ובסופה תופיע הקבוצה באירועים שונים במועצה.

 תשלומים( ₪10 )ניתן לפרוס עד  850 עלות לחניך:

  22/9/2019 סדנת הכרות וחשיפה:

 3/11/2019 מפגש ראשון בתוכנית:

 במועדון הנוער בגן יאשיה 18:00-19:00מפגש חד שבועי בכל יום ראשון בין השעות 

 ודל האו"םמ •

פרויקט מנהיגות שבמהלכו יעברו המשתתפים הכשרה בתחום הדיפלומטיה ותהליכי קבלת 

 החלטות בארגון האו"ם.

 תשלומים( ₪10 )ניתן לפרוס עד  1500 עלות לחניך:

 16/9/2019 סדנת הכרות וחשיפה:

 23/9/2019 מפגש ראשון בתוכנית:

 בחדר ההדרכה של מחלקת הנוער 18:00-20:00מפגש חד שבועי בכל יום שני בין השעות 

 

 LEADקבוצת מנהיגות בהנחיית  •

http://www.hefer.org.il/


 

 מחלקת הנוער -אזוריה קהילתי המרכז ה

 

 ליד מדרשת רופין  4025000  חפר עמק אזורית מועצה

 לשירותך *9875| מוקד  09-8948929| פקס:  09-8981629/557טל' מחלקת הנוער:  

www.hefer.org.il 

 ! חפר לעמק מגיעה LEAD מבית המנהיגות תכנית!  העמק את מעיפים

 תהליך לעבור מעוניינים אשר, ומוטיבציה רצון בעלי' ט בכיתות נוער בני מזמינים אנחנו

 .סביבתם על והשפעה לשינוי חברתיים מיזמים להוביל אותם שיכשיר

, שינויים הובלת, עתידנית חשיבה, יצירתית חשיבה של כלים וכוללת מאוד מקיפה ההכשרה

 .בשטח במנהיגות ממשית והתנסות צוות עבודת

 מועמדות. בהגשת מותנית ההשתתפות, מוגבל המקומות מספר*

 תשלומים( ₪10 )ניתן לפרוס עד  850 עלות לחניך:

 18/9/2019 ערב הסברה לתוכנית:

 4/11/2019 מפגש ראשון בתוכנית:

 . מיקום יימסר בהמשך.16:00-19:00מפגש דו שבועי בכל יום רביעי בין השעות 

 חינוך דרך ספורט  –נאמני ספורט  •

הקמת קבוצה משימתית וחברתית שעוברת הכשרה לנאמני ספורט ביצירת משחק הוגן, 

 אימונים ספורטיבית ומגוונת.לימוד כלים לשיפוט הוגן וחברתי ותוכנית 

 תשלומים( ₪10 )ניתן לפרוס עד  850עלות לחניך: 

 : תתקיים בתוך בתי הספר בעמק בתחילת חודש ספטמבר.סדנת הכרות וחשיפה

לוח מפגשי התוכנית ושעות יימסרו בסוף חודש אוגוסט. המפגש הראשון לתוכנית יתקיים 

 ן שבועי.מיד לאחר תקופת החגים. המפגשים יתקיימו באופ
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