
 

 

 

 

 דף קשר

 

 

 

  

 מייל כתובת המקום טלפון רכז שם הרכז  שם המסגרת

 Shaked2semah@gmail.com  21רמז  054-5246345 שקד צמח השומר הצעיר

מרכז קהילתי אלי כהן,  054-3952797 ספיר דבורה הנחשונים
 65רחוב וולפסון 

Sapirdvora2@gmail.com 

 Tomergery22@gmail.com  פארק יבנה 054-5423412 תומר גרי הנוער העובד

 –תנועת תרבות 
 בית היוצרים רגום

מרכז קהילתי רגום,  052-3904612 גל בן ארי 
 .48רחוב קיבוץ גלויות 

Galbenari33@gmail.com 

מרכז קהילתי גולמב,  0526862674 אביגיל יעבץ  מועדון התיאטרון
 .4גולמב 

 Avigailrv94@gmail.com 

גביש יפעת  סיירות
 ברידג'ר

 Gavish.yifat@gmail.com  שז"ר  052-4404686
 

 בית ספר בגין 054-9117616 נועם עמר כנפיים של קרמבו
 

 Noamamar1909@gmail.com
 

תוצרת נהריה ורכזת 
 מועצת נוער

hodaya.cohen.65@gmail.co 19 שדרות הגעתון 0528183278 הודיה כהן 
m 

 ofer.tarbut@gmail.com  8רחוב אחד העם  050-3137894 עופר ירקוני  מועדון הביט בוקס

hodaya.cohen.65@gmail.co 19שדרות הגעתון  0528183278 הודיה כהן  מועצת הנוער 
m 
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 2020 נהריה–הנוער ואירגוני  תנועות דף קשר 

 

עיריית נהריה תומכת ומעודדת פעילו תנועות הנוער בעיר כדי לאפשר לכל הילדים ובני הנוער 

 עות אחר הצהריים.שפעילות חינוכית מגוונת ב

 תנועות ואירגוני נוער הפרושים בכל רחבי העיר. 8בעיר נהריה פועלות 

פעילות התנועות מגוונת וכוללת מחנות, טיולים, ימי כיף, פסטיבלים, פורימונים, מעורבות חברתית 

-חינוכית במהלך כל ימות השנה. בפעילות תנועות הנוער משתתפים כ -ערכית -ופעילות חברתית

 י"ב. -ילדים ובני נוער בכיתות ד' 1,000

 

 

 השומר הצעיר

עת נוער אידאולוגית, שחרתה על דגלה את ערכי תנועת הנוער הציונית הראשונה. תנו

הציונות, הסוציאליזם ואחוות העמים, וחותרת עד היום להגשמתם, דרך חינוך ופעילות 

 פוליטית וחברתית.

 מקלט מול פארק רמז )רחוב רמז(. -מיקום התנועה 

 054-5246345 –שקד צמח   -אשת קשר 

 

 נחשונים

לבית שני חינוכי לנערים ונערות בערים ובשכונות. ייעודם של בתי הנוער הוא להיות 
מטרת הבית היא לתת מקום חינוכי ערכי לנערים ונערות לפתח השקפת עולם, 

כישורי חיים, לחוות חוויה ערכית מעשירה ולפתח מנהיגות אישית וקהילתית כדרך 
 להשתלבות והובלה בחברה.

 65מרכז קהילתי אלי כהן, רחוב וולפסון  –מיקום התנועה 
 054-3952797 -ספיר דבורה  –אשת קשר 

 

 

 

 



 

 

 

 הנוער העובד והלומד

התנועה רואה בפעילות הקהילתית יעד חשוב, ומאמינה כי זכותו של כל ילד ונער 

 בישראל לקבל חינוך לערכי הדמוקרטיה, שלום, עזרה לזולת ושוויון זכויות.

 ספורט(מקלט בתוך בית ספר רמז )צמוד לאולם  –מיקום התנועה 

 054-5423412  תומר גרי –איש קשר 

 

 

 

 בני עקיבא

נושאת את דגל "תורה ועבודה" כתנועה מגשימה, המחנכת מאות אלפי חברים לחיי 

תורה ושמירת מצוות, ולנכונות להירתם ולתרום בכל מעשה ציוני ומשימה לאומית 

  חברתיות.עקיבא פועלים בחינוך, בקליטת העלייה ובמשימות -נדרשת. חברי בני

 052-8333563 -הילה גינון  –  אולפנת הראל – סניף מרכז

 058-7674638 חרות ליבסקינד  -סניף רמב"ם 

 

 

 כנפיים של קרמבו

הינה תנועת נוער, מובילת שינוי חברתי, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם, לילדים 
 ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים. 

רבי נכויות )מגבלות פיזיות/ קוגניטיביות/ מרחביות/ קולטת ילדים ´ כנפיים של קרמבו´
חושיות/ תקשורתיות( ונותנת  מענה לצרכים החברתיים שלהם, במכוונות לפיתוח 

 מיומנויות חברתיות, בינם לבין עצמם, ובינם לבין החונכים שלהם.
 בית ספר בגין –מיקום התנועה 

 054-9117616 - נועם עמר
 

 

 

 

 



 

 

 

 תנועת תרבות

קרקע פורייה ליצירה אמנותית תרבותית בקרב בני  רבות, שמה לה למטרה להוותתנועת ת

נוער בפריפריה החברתית והגאוגרפית של מדינת ישראל, וזאת על מנת לתת את 

האפשרות השווה לכל בן ובת נוער במדינת ישראל להשתתף באופן אקטיבי בעיצוב חיי 

 כוהתרבות בקהילות, בשכונות, בעיר ובמדינת ישראל 

 בית היוצרים רגום:
 .  48מרכז קהילתי רגום, רחוב קיבוץ גלויות  –מיקום 

 052-3904612 -גל בן ארי  -איש קשר  
 
 

 מועדון התיאטרון
 

מטרת המועדון היא להוות בית להכשרת שחקנים צעירים ומוקד עירוני לעידוד מנהיגות חברתית 
י"ב ומפעיל -מיועד לתלמידי כיתות ג' בתחום היצירה והאומנות לבני הנוער בנהריה. המועדון

קבוצות תיאטרון לפי גילאים, מעלה הפקות איכותיות, ומציג במסגרות עירוניות שונות. הפעילות 
מתמקדת בין היתר בעבודה האישית והקבוצתית על תהליך היצירה, בפיתוח הדמיון ובהקניית 

יחד בהצגות, ומציגים בעצמם מושגים וכלים מעולם הבמה והתיאטרון. חניכי המועדון צופים 
 במסגרת מופע אמצע שנה והפקת סיום.

 .4מרכז קהילתי גולומב, רחוב גולומב  –מיקום המועדון 
 

 מועצת הנוער נהריה

המועצה מורכבת מנציגות של גופי הנוער בעיר וכוללת את תנועות  -מועצת הנוער נהריה 

  והתיכונים בעיר. וארגוני הנוער, מועצות התלמידים של חטיבות הביניים

עובדים יחד למען פיתוח וקידום הנוער בעיר ולדאוג לרווחתם  כלל הנציגים השונים

וזכויותיהם של בני הנוער בנהריה, כמו כן להשמיע את כולם ודעותיהם השונות של בני 

בין מטרותיה השונות המועצה עוסקת בחשיפה של בני הנוער  הנוער אותם הם מייצגים.

  ת בחברה, במטרה לערבם לקחת חלק פעיל, להשפיע ולשנות.לתופעות שונו

שינו תרבות הפנאי של בני הנוער ויצירת תעסוקה, וכמובן להיות גוף משמועתי ופעיל בקרב בני 

  הנוער .

 0528183278 –הודיה כהן  –אשת קשר 

 

 

 



 

 

 

 מועדון נוער ביט בוקס

שונים לנוער בעיר. במהלך השנה חינוכיים -מועדון המהווה בית לפרויקטים מוזיקליים

נפגשים במועדון הרכבים מוסיקליים של בני נוער ומקבלים ליווי חינוכי, מקצועי מוסיקלי 

ופעילות חברתית. המועדון מקיים מדי שנה ערב להקות צעירות בו מופיעות כלל הלהקות 

במועדון ללא של בני הנוער בעיר. כמו כן, בני הנוער לוקחים חלק בקורס די ג'י שמתקיים 

 תשלום.

 .8רחוב אחד העם  –מיקום המועדון 

 050-3137894 –עופר ירקוני   -איש קשר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


