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 מקום ההתנדבות
 ות הסבר קצר על המסגר

 מועצת נוער .1

 יב'-מועצת נוער ישובית מכיתה ז'
 המקום לעשות ולהשפיע בהובלת הנוער !

 יב' ינתנו שעות מחויבות אישית -לתמידי כיתה י'
 17:00-18:300עה כל יום ראשון בש

  ח"ץ במרח"ב .2
 )מד''צים(

 
 צריכים לעבור קורס הכשרה במהלך כיתה ט' כדי להדריך בתנועה המקומית  

 

צהרון  .3
 מולטימדיה 

 ג  -צהרון לתלמידי כיתה א
  משחקים הפעלות + מתן עזרה לצוות החינוכי במקום )לא ביביסיטר ( 

 ה בשעות משתנות  -א

 צהרון מעונות  .4

 0-3צהרון מעונות לגילאי 
 בעיקר משחקים והפעלות ועזרה לצוות החינוכי במקום

 )לא ביביסיטר ללא האכלה וללא החלפה לילדים( 
 ה בשעות משתנות-א

 אח בוגר  .5

אחת מתוכניות הדגל של המחלקה לילדים ונוער , תוכנית חונכות אישית לתלמידי בית ספר 
 שעה וחצי -ד לחניך פעם בשבוע במשך כמחונך מוצ יסודי.

 בנוסף מפגשי הדרכה הכשרות תוכן וגיבוש . 
 ד'-ה בשעות משתנות , עדיפות ליום ג'-א

  חברים מיוחדים .6
 ירין מאיה+ 

אחת מתוכניות הדגל של המחלקה לילדים ונוער , תוכנית חונכות אישית לאנשים הנמצאים על  
 שעה וחצי  -פעם בשבוע במשך כ 21הרצף האוטיסטי מכיתה א' עד גיל 

 בנוסף מפגשי הדרכה הכשרות תוכן וגיבוש . 
 ד'-ה בשעות משתנות , עדיפות ליום ג'-א

 מלאכי נוער  .7

 תוכנית נוספת שהיא תוכנית דגל של המחלקה לילדים ונוער בשלומי ,
מלאכי נוער אשר חוגגים ימי הולדת במועדונית שנמצאת בישוב + מרכז י.ל.א + ימי הולדת  

 בישוב 
 התוכנית כוללת הכשרה יחודית וחוויתית , גיבוש קבוצה

 17:00-18:30ימי רביעי  
 יכול להיות שהשעות ישתנו 

 א"נוער מד .8
 א מתקיימת בכיתה ט' . "הכשרה לנוער מד

עובד הנוער  .9
 לומדהו

 תנועת הנוער העובד והלומד מיועד לתלמידים אשר רוצים לעבור קורס הדרכה ולהדריך בתנועה  
 ימי הפעילות שלישי ושישי  

ה של המרכז הקהילתי בשלומי ,מתן מענה לכל התושבים אשר מגיעים לספרייה +  יהספרי ספרייה .10
 עזרה לצוות אשר נמצא במקום . 

 . 2הפעלת שיק בוטיק אשר נמצא בשלומי חנות בגדי יד   בוטיק שיק  .11

מתן עזרה למדריכי החוג , החוגים המוצעים הם : כדורגל , כדורסל , גלגיליות , חוג היפ הופ ,  חוגי ספורט .12
 ואופציה להיות כפופים למנהלת הספורט במרכז הקהילתי( 

נוער מתנדב   .13
בחממה )מרחב  

 פתוח(

 מרחב פתוח לילדים במרכז הקהילתי , המקום נקרא ''חממה'' 
, מחשבים ועוד המקום משמש כמרחב     xboxבמקום יש משחקים כמו סנוקר , פינגפונג , 

 פתוח וגם כמקום לימוד ועזרה .
 ה -א

אם יפתח אחרי החגים , יום מרוכז לקבלת עזרה לימודים שבני הנוער הבוגרים יעבירו  מועדון למידה .14
 לתלמידים בשכבות הנמוכות בקבוצות קטנות .

 ילווה על ידי השוטר הקהילתי  משטרה נהריה  .15
 טרם הוחלט על ימים ושעות. 

 


