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בנות ובני נוער יקרים,

יחידת הנוער פועלת לאורך כל השנה כדי להביא לכם את הדברים הכי מעניינים, מאתגרים 
ומעוררי השראה שיש. ביחד אנחנו הופכים את כל העיר לזירה החינוכית המעניינת ביותר שיש. 

בעמודים הבאים בחוברת זו תוכלו למצוא שלל של פעילויות עבורכם לפי תחומי עניין שונים. 
משמעותי  לשירות  הכנה  נוער,  וארגוני  בתנועות  ייצוגית,  במנהיגות  מתעניינים  אתם  אם  בין 
)צה"ל ושנת שירות(, הזדמנות להתנדב, מה לעשות בשעות הפנאי ועוד אנחנו כאן בשבילכם. 

לבוא  ההעשרה,  ותכניות  הקורסים  הפעילויות,  במגוון  חלק  לקחת  אתכם  מזמינים  אנחנו 
להתייעץ בכל שאלה, להגיע ל"קפסולה" ול"קפה שיין" ופשוט להגשים חלום ולעוף הכי גבוה 

שאפשר – אנחנו כאן לסייע לכם.

שלכם, 
אור מורדו, 
מנהל יחידת הנוער העירונית 

בני נוער יקרים, 

מאות  מתוך  דרך.  פורצת  בחדשנות  ישראל  במדינת  החינוכי  השדה  את  מובילה  נשר  העיר 
פר תלמיד, עם השקעה של       אנחנו במקום השני בהשקעה  ומועצות  ערים  רשויות מקומיות, 

פי 2 מהממוצע הארצי .

לצד קידום המצוינות בבתי הספר, בחינוך הפורמלי, אנו משקיעים משאבים רבים בשדה הבלתי 
ערכים  וחברית.  אישית  אחריות  מנהיגות,  ערכים של  בעיר  לנוער  להקנות  מנת  על  פורמאלי 

שחשובים לא פחות מציונים.

בחוברת זו ריכזנו עבורכם את שלל הפעילויות המתוכננות לנוער בשנה הקרובה. לכבוד השנה 
החדשה, פיתחנו מגוון רחב של תוכניות יזמות שימלאו את שעות אחר הצהריים שלכם בעשייה 
חברתית והתפתחות אישית. בנוסף לכך, פיתחנו אפליקציה ייעודית לנוער כדי שתמיד תוכלו 
ולהגיע לשלב הבא  נצלו את השנים האלו להתפתח, לגדול  להיות מעודכנים בנעשה בעיר. 

בחייכם מוכנים ומוכשרים יותר.

עלו והצליחו,
רועי לוי, ראש העיר
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יחידת הנוער העירונית מתכללת ומרכזת את כל פעילויות החינוך החברתי-ערכי-קהילתי והחינוך הבלתי פורמלי בעיר. היחידה 
פועלת לפיתוח וקידום חינוך חברתי ערכי לכלל הנוער בראיית רצף חינוכי - רגשי. כחלק מהתפיסה החינוכית של יחידת הנוער 
לחינוך מ"בוקר עד בוקר" אנו דואגים למגוון רחב של פעילויות המתמקדות בתחומי העניין השונים של בני הנוער בעיר על מנת 
להקנות מיומנויות וערכים חברתיים שונים. היחידה פועלת תחת חוק הרשויות המקומיות ובהנחיה וליווי של מינהל חברה ונוער.

יחידת הנוער פועלת בשמונה מישורים עיקריים:

1. פיתוח מנהיגות צעירה ייצוגית )מועצות תלמידים ונוער וחינוך פוליטי, דמוקרטי ואקטיביזם(
2. פיתוח ותכלול מנהיגות נוער ייעודית )תנועות וארגוני נוער(

3. הכנה לשירות משמעותי )צה"ל, ש"ש, עתודה ושירות לאומי(
4. עידוד התנדבות ומעורבות חברתית בשגרה ובחירום

5. פיתוח תרבות שעות הפנאי ופיתוח טכנולוגי 
6. עידוד יזמות נוער, העשרה ולמידה לפיתוח זהות וביטוי עצמי וביקורתי למימוש עצמי

7. מניעת אלימות והתנהגות סיכונית
8. חיבור לקהילת העיר ועמיות יהודית 

לפרטים ויצירת קשר:
04-8269157
עמוס 16, נשר

nesher.youth@gmail.com
www.nesher.muni.il/noar

יחידת הנוער העירונית

יחידת הנוער העירונית נשר
nesher.youth

* מרכז יזמות 
* חדרי פעילות 

* מועדון נוער
* חדר משחק

* צוות נוער מקצועי

חדש!!!
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לפרטים: 
 מועצת התלמידים והנוער העירונית נשר

noar_nesher 
 052-4575049 )קו נוער נשר(

מועצת הנוער העירונית  
הגוף הרשמי, הנבחר והמייצג של בני ובנות הנוער בעיר, הפועל לייצג את הנוער בפני מקבלי ההחלטות ופועל למענם ולפיתוח 

רווחת הנוער ופיתוח תרבות שעות הפנאי. 

מטרות המועצה העיקריות הינן לעודד את הנוער לעשייה והכשרת הנוער למנהיגות ופעילות למען הקהילה.

שותפות במועצה: חברי מועצת הנוער מורכבים מנציגים הנבחרים בצורה דמוקרטית על ידי מועצות התלמידים בבתי הספר 
ותנועות וארגוני הנוער ובנוסף אליהם קיימת אפשרות להיות פעיל במועצה. 

המועצה מובילה ומנהלת את הפרויקטים העירוניים לנוער ופועלת כחלק ממערך מועצות התלמידים והנוער הארצי.
המועצה בוחרת מזכירות ובעלי תפקידים.

יו״ר המועצה: קול קהת
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום למעט אירועי גיבוש ושיא

תכניות היחידה
פרויקט ח"ץ – חונכות צעירה

פרויקט החונכות הצעירה מערב בני נוער מכיתות י'-י"ב בפעילות חונכות לילדים מכיתות היסוד והחטיבות. במהלך הפרויקט 
נוצר קשר משמעותי ומעצים בין החונך לחניך במגוון תחומים – לימודי, חברתי ורגשי. החונך משמש כחבר ו"אח גדול" אשר 

מהווה עבור החניך מודל חיובי ותומך.

הפרויקט הינו שיתוף פעולה של המחלקה לשירותים חברתיים, ומערכת החינוך בעיר. הנערים החונכים משתתפים בפרויקט 
כחלק משעות המעורבות החברתית שלהם בבית הספר.

החונכות מתקיימת אחת לשבוע באחד ממרכזי העיר וכן מפגש נוסף להכשרה קבוצתית למדריכים.

ניתן לפעול במס' סוגי חונכות:

• חניכה אישית )חברתית/לימודית(: ליווי אישי חניך/ה מגיל בי"ס יסודי - חטיבה. החניכים יבחרו על ידי ביה"ס על פי 
     קריטריונים של קושי לימודי, קושי חברתי וכדומה. 

• חניכה קבוצתית )בקבוצות קטנות( לבגרויות: תלמידים אשר מתמחים בתחום לימודי מסוים יוכלו לעבוד עם קבוצת 
     תלמידים המתקשה בחומר. 

• פרויקט החונכות לתלמידי תיכון על ידי ש"ש: תלמידים בגילאי תיכון הזקוקים לסיוע לימודי/חברתי מסוים יוכלו לעבוד 
     עם מתנדב שנת שירות. 

• פרויקט החונכות לתלמידי תיכון על ידי סטודנטים: בתהליך פיתוח.
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חיזוק זהות נוער ציונית ועמיות יהודית
שותפות נשר – בראוורד קאונטי, פלורידה

פעילויות משותפות של עיריית נשר והסוכנות היהודית, במטרה לחזק את הזהות הציונית והיהודית של בני הנוער כחלק מפעילות 
משותפת במסגרת שותפות ביחד – נשר – בראוורד קאונטי, פלורידה.

• תוכנית ״מגלים״ – מנהיגות ויזמות צעירה - תכנית מפגשים דו שנתית )כיתות י׳ - י״א ייחודית למפגשים בין נוער יהודי         
      ישראלי ואמריקאי ופיתוח עמיות יהודית, מנהיגות ויזמות חברתית במטרה ליצור חיבור משמעותי בעם היהודי. התכנית  
      מיועדת לכיתות י׳ - י״א ותכלול מפגשי הכשרה חודשיים בנושאי זהות ישראלית יהודית, מנהיגות, יזמות ורב תרבותיות לצד 
      מפגשי שיח עם יהדות ארה״ב. במהלך הקורס יתקיים מסע הדרכתי חוויתי עם נוער אמריקאי בארץ או בארה״ב. בסיום    
       הקורס יפותח פרויקט יזמי לבחירת המשתתפים. ההשתתפות בתכנית כרוכה במיון של הסוכנות היהודית והתחייבות לשנתיים.

• קורס עתודות ועידוד יציאה לשנת שירות בתפוצות.
• פעילויות חברתיות ושיתופי פעולה בתחומי העשרה של העמיות היהודית.

• אירוח משלחות מחו"ל בישראל.
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום למעט השתתפות בעלויות המסע.

קשרים עם גמנסיית ״סטריפישס״ בדירן, גרמניה
• מפגשי שיח מקוונים בין נוער ישראלי וגרמני בפיתוח קשרים בינלאומיים בין קהילות יהודיות ולא יהודיות.

קפה "שיין" לנוער
Shane Wolf Teen Coffehouse

פרויקט ייחודי שהוקם בשיתוף עם קהילת יהודי בראוור קאונטי, פלורידה, להנצחת זאב ושיין וולף ז״ל.
סנוקר,  שולחן  טלוויזיה,  קיימים:  במקום  הצהריים.  אחר  בשעות  עלות  ללא  חברתי  לבילוי  מקום  הנוער  לבני  הקפה משמש 

משחקי פלייסטיישן, מקרן, מערכת הגברה, במה, בר ועוד ציוד לרווחת בני הנוער בעיר. 

המקום מתופעל ע"י קבוצה של בני ובנות נוער וש"ש האחראים על הפעלת המקום מספר פעמים בשבוע ומנהלים את הפעילות 
השוטפת בו, לרבות קיום ערבי שיא, ערבי מוזיקה, ניהול ומכירת האוכל בבר ותפעול המקום.

קפה שיין         cafe_shane        דרך הטכניון 6

Shane  Wolf  Teen  Coffehouse
בית קפה שיין לנוער 

בית קפה שיין לנוער 
Shane  Wolf  Teen  Coffehouse
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יחידת הנוער העירונית פועלת ביחד עם קריית החינוך לקידום המוטיבציה לשירות משמעותי למען הקהילה, החברה והמדינה: 
לחברה  ושייכות  זהות  חיזוק  י"ב(,   – )י'  התיכון  ספר  בית  בגילאי  הנוער  בני  בקרב  שירות  שנת  או  לאומי  לשירות  בצה"ל, 

הישראלית, חיזוק הכנה מנטאלית ופיזית לצה"ל ולקצונה.

הכנה לצה"ל:
כיתות י"א - סדנאות הכרות עם הצבא, חשיפה וסימולציה לצו ראשון, חלוקת קוד לאפליקציית הכנה לצו ראשון עם מעל 1,500 
שאלות הכנה, גדנ"ע )מותנה באישור משרד הביטחון ומשרד החינוך, פעילויות משותפות עם חיילי צה״ל בהתנדבות ותרומה 

לקהילה.

כיתות י"ב – סיור יום בעקבות לוחמים, סדנאות הכנה ליום המא"ה, סדנאות "רגע לפני גיוס", סדנאות בנושא מילוי שאלון 
העדפות והכוון תפקידים, יום הבוגר - לחשיפה על מגוון חיילות צה"ל, כנס מתגייסים להוקרת המתגייסים. 

וי"ב להכרות עם תהליך הגיוס, הצגות משותפות, סדנאות ערב בקבוצה למעוניינים להתמודדות  הורים – ערבי הורים בי"א 
וחיזוק החוסן הרגשי לקראת גיוס.

הכנה לשנת שירות, מכינות קדם צבאיות ושירות לאומי – תכנית הכנה למסגרות להעצמה אישית ולהכשרה לתפקידי מנהיגות 
יתקיימו  ומסגרת "שנת שירות". במסגרת הפעילויות  כגון המכינות הקדם-צבאיות  לפני השירות הצבאי,  העומדות לרשותם 
אירועי שיא: בכיתה י"א - ערב חשיפה להורים ותלמידים למסגרות קדם צבאיות. בכיתה י"ב - יריד שנת שירות ומכינות ופעילות 

שוטפת עם ש"ש ומסע לסיור והכרות. כמו כן, יפתח השנה קורס הכנה למועמדי שנת שירות.

הכנה לעתודה - פסיכומטרי - במטרה לתת מענה לתלמידים המעוניינים לעשות עתודה אקדמית/טכנולוגית ישנה אפשרות 
של קורס פסיכומטרי בעלות מופחתת.

הכנה לשירות משמעותי
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המסלול - לעידוד נוער לשירות צבאי משמעותי
ארגון חינוכי הפועל לפיתוח אישיות, מנטליות ויחסים חברתיים בין בני נוער )כיתות י״א - י״ב( כחלק מתהליך ההכנה לשירות 
צבאי משמעותי. ״המסלול״ פועל לחיבור אל סגנון ואורח חיים בריא, ספורט ומצוינות כערך. הארגון מכין בין היתר לימי המיון 
הפיזיים הצה״ליים כגון יום סיירות וגיבושים לכל שדרת התפקידים הצבאיים הקרביים. הארגון פועל להכנת בני נוער בציר הפיזי, 
המנטלי והאישיותי לשירות צבאי משמעותי, עידוד יציאה לשנת שירות ומכינות, הקניית גישה חיובית להתמודדות עם אתגרים 

ועוד. לאורך השנה חווים החניכים בתכנית אירועים כגון: מסעות, אליפויות כושר קרבי, סיורי מורשת קרב וכד׳.

זמני הפעילות: פעמיים בשבוע, תיאום רישום מול יחידת הנוער

תכנית שנת שירות בנשר - תנועת ״החלוץ״
בנשר פועלת קומונת שנת שירות מטעם תנועת "החלוץ", ארגון חברתי-חינוכי מיסודה של המדרשה באורנים, שמטרתו לכוון 
צעירים להגשמה קהילתית משימתית, ברוח מורשת החלוצים: ציונות המשלבת מחויבות וחיבור לתרבות ולמורשת היהודית עם 
תפיסה דמוקרטית ואוניברסלית שבמרכזה שוויון ערך האדם. המתנדבים פועלים בחינוך הפורמאלי, בחינוך הבלתי פורמאלי 
ובמרחב העירוני )בינהן מסגרות היחידה והמחלקה לשירותים חברתיים(. פעילות השינשינים מבוססת על עבודה קהילתית עם 
בני נוער, הובלת פרוייקטים ואירועים קהילתיים והוויה של אוזן קשבת תומכת. השינשינים ישמשו כסוכני תרבות להכרות תרבות 

יהודית ישראלית וכמדריכי מוגנות בבתי הספר.

מורות חיילות
המורות החיילות/המורים החיילים משרתים במדים במסגרות חינוך אזרחיות שונות. המורות החיילות במסגרת גרעין נח"ל גרות 

בעיר, מהוות כוח משמעותי למערכת החינוך ופועלות בתחום הגיוס לצה"ל והיציאה לשנת שירות ולביצוע שירות משמעותי.
הן מסייעות בפן הלימודי, בפן החינוך חברתי ערכי ועוד.

EDGE
ארגון המחנך לאורח חיים בריא וספורטיבי על ידי בניית קהילת בני נוער ומערך אימונים המקנה כלים וערכים לחיים בשילוב 
מפגשים חברתיים ספורטיביים. הארגון מקנה ערכים וכלים לחיים על בסיס הקוד הערכי והאתי של היחידות המיוחדות בצה״ל, 
דרך פעילות פיזית אתגרית וטכנולוגיה חדשנית בתכנית כושר-גופני מקצועית המשלבת עולמות רבים של כושר גופני, פיתוח 

הגוף ואורח-חיים בריא וגם מכינה לקראת גיוס צבאי בפן המנטלי והפיזי.      

    http://edgetec.io/join  |  admin@EdgeTec.il  :לפרטים נוספים
ההשתתפות כרוכה בתשלום

תנועות וארגוני נוער

תנועת הנוער העובד והלומד – קן נשר
המדריכים והחניכים מקיימים פעילות משמעותית לאורם של ערכים ומטרות משותפים: שוויון ערך האדם, ציונות, הגשמה, צדק 
חברתי, קיום משותף בין יהודים וערבים, מעורבות חברתית, חתירה לשלום וקיומה של חברה ישראלית ושמירה על זכויות הנוער 

העובד.

התנועה תפתח בשנת תשפ"א בבית ספר בית יהושע ותפעל בקבוצות גיל שונות פעמיים בשבוע.

זמני הפעילות: ימי שלישי בין השעות 19:00–16:00 ובימי שישי בין השעות 16:00–14:00
לפרטים נוספים: גילעד שרים  054-9732570 

ההשתתפות כרוכה בתשלום
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תנועת בני עקיבא
תנועת בני עקיבא, מהווה את התנועה המרכזית של הציבור הדתי לאומי בישראל. תנועת הנוער הינה בינלאומית, ממלכתית-

דתית, הדוגלת בערכי התורה והעבודה ומניפה על דגלה מתן וסיפוק ערכים לצד פיתוח חברתי של חניכים.

מקום הפעילות: בית הכנסת "היכל שלמה", נשר
ההשתתפות כרוכה בתשלום

מש"צים - מדריכי של"ח צעירים
וידיה"א בקרב בני הנוער.  מדריכי של"ח צעירים הכרת הארץ ואהבת המולדת היא מטרתם המרכזית של פעילויות השל"ח 
מש"צים )תלמידים מחטיבות הביניים והחטיבה העליונה( פעילים בתוך בית הספר ובשדה בפעילויות חברתיות שונות, במסגרת 
פעילויות השל"ח. תהליך הפיתוח המקצועי של המש"צים מתחיל עם גיוסם לקבוצת הפרחים בכתה ח' ומסתיים עם יציאתם 

לשנת שירות בסוף י"ב.

לפרטים נוספים: פנו לצוות השל"ח בבתי הספר 

ארגון נוער מד"א - מצילים חיים!
נוער מד"א מוכשרים כמגישי עזרה ראשונה )מע"רים( כחלק מצוות  נוער הומניטרי בישראל.  נוער מד"א הוא ארגון  ארגון 
האמבולנסים הלבנים וניידות לטיפול נמרץ של מד"א, מסייעים בהדרכות עזרה ראשונה לאוכלוסייה, בד בבד עם הפעילות 
וסיוע לכלל האוכלוסייה בעתות משבר.  נזקקות בחגים,  איסוף מזון למשפחות  ידי  לנזקקים על  סיוע  ההומניטרית בקהילה, 

המעוניינים להתנדב בארגון, צריכים לסיים בהצלחה קורס מגישי עזרה ראשונה בהיקף של 60 שעות.

שעות ההתנדבות: כל השבוע 22:00–15:00 )לפי משמרות( 
לפרטים נוספים: יובל סויסה 050-4720202

שבט נשרים - תנועת הצופים בנשר 
והם:  לדגש  לה  ששמה  המרכזיים  הערכים   5 ברוח  פועלת  הצופים  תנועת  אקטיביסטית.  ציונית  תרבות  מובילה  התנועה, 
דמוקרטיה, אחריות חברתית, כישורי חיים, צופיות וזהות יהודית- ישראלית. בעיר נשר פועל שבט נשרים, במסגרת הפעילות, 
החניכים עוברים הדרכות ופעילויות בנושאים שונים ע"פ ערכי התנועה, לומדים דברים חדשים, עוברים חוויות קבוצתית, יוצאים 

לטיולים וסמינרים ומקבלים חוויית עצמאות וכישורי חיים.

זמני הפעילות: ימי שלישי בין השעות 17:00-19:00 וימי שישי בין השעות 16:00-18:00
מקום הפעילות: רחבת חטיבות הביניים בנשר, רחוב השיטה 19, רמות יצחק.

לפרטים נוספים: מרכזת השבט: לורן סעדון 054-2440975 
ההשתתפות כרוכה בתשלום
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ארגון יוניסטרים - הכשרת נוער ליזמות עסקית
תלמידי כיתות ח' וט' בנשר במיוחד בשבילכם!!!

יוניסטרים פועלת ליצירת מוביליות חברתית כלכלית בישראל, על ידי הכשרת בני נוער וצעירים מהפריפריה ליזמות  עמותת 
עסקית וחברתית וחשיפתם לעולם העסקים. בליווי צמוד של מנטורים - אנשי עסקים ויזמים מובילים – מקימים בני הנוער 
המשתתפים בתוכניות יוניסטרים חברות סטארט-אפ כבר בגיל צעיר, ומפתחים מיזמים עסקיים. כפועל יוצא רוכשים בני הנוער 
מיומנויות עסקיות, פיננסיות וטכנולוגיות, כישורי מנהיגות ומצוינות, ערכי תרומה לקהילה והעצמה אישית, המאפשרים לבני 

הנוער לפרוץ קדימה ולכייל מחדש את מסלול חייהם כאזרחים תורמים ומשגשגים.
בשנת תשפ״ב התכנית תפעל בשיתוף META )פייסבוק ישראל(. 

לפרטים נוספים: אנג׳ליקה 052-8306180  |  אדווה 052-5322087
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, למעט אירועי גיבוש ושיא

קורס מטיסי רחפנים
תעשיית הרחפנים נמצאת בתנופה והביקוש לצלמים ומטיסים בעלי רישיון לרחפן נמצא בעליה מתמדת במרבית התעשיות 
רישיון  יקבלו  והמשתתפים אף  ייחודי נסמיך את הנוער להטיס רחפנים במשקל עד 4 ק״ג  ובעולם. בקורס  המובילות בארץ 

מרשות תעופה אזרחית אשר יתרום להכשרת המשתתפים לעבודה, לימודים ייעודיים ואף למסגרות צבאיות.
הקורס ישלב ביצוע בשטח עם הרצאות ושיעורים עיוניים וכולל: הכנה למבחן תיאוריה, הדרכות טיסה מעשיות אחד על אחד, 

למידה ורכישת מיומנויות במשימות רחפנים.
הקורס מועבר ומנוהל על ידי קצינים פורשי צה״ל, יוצאי יחידות קרביות בחיל האוויר והים בעלי ניסיון רב בתחום ומיועד לתלמידי 

כיתות י׳ ומעלה.
ההשתתפות כרוכה בתשלום.

יזמות נוער



AI מגשימים
תכנית ״מגשימים AI", מבית המרכז לחינוך סייבר, הינה תכנית מצוינות חדשה בתחומי מדעי הנתונים והבינה המלאכותית, אשר 
מקנה לבני ובנות נוער הכשרה איכותית והתמחות בתחומים אלו. התכנית פותחה בשיתוף פעולה הדוק עם צה״ל וחיל המודיעין 

)יחידה 8200(, התכנית כוללת:
• לימוד פיתוח יישומי בינה מלאכותית

• תכנות בפייתון
• הכשרה כמומחי דאטה ופיתוח פרויקטים אישיים בלווי מנטורים

• ימי שיא, מחנות קיץ וסיורים בחברות הייטק מהמובילות בארץ ובעולם 
• הזדמנות ייחודית להתמיין ליחידות טכנולוגיה מהנחשקות והמבוקשות ביותר בצה״ל

שעות הפעילות: ימי רביעי, בין השעות 20:00-16:00 במשך שלוש שנים )כיתות י׳ - י״ב(

ספורט לכל!
חשיפה למגוון רחב של פעילויות ספורט במטרה לקדם פעילות ספורטיבית עממית ואורח חיים בריא בקרב בני נוער בכיתות ז׳-י״ב.
• השתתפות במגוון רחב של פעילויות ספורט כגון כדורגל, כדורסל, סטריט וורקאוט, רוגבי, פוטבול, כדורשת, טניס שולחן, ריצה,   

    אימוני כוח וכושר כללי.
• הרצאות של אנשי מקצוע מעולם הספורט בנושאי ספורט ושמירה על אורח חיים בריא ביחידת הנוער העירונית.

• את התכנית יובילו מתנדבי שנת שירות ותלמידי תיכון בעלי רקע בתחום הספורט.
שעות הפעילות: ימי שלישי, בין השעות 19:30-18:00

מוקדי הפעילות: ברחבי העיר כגון פארקים ציבוריים, מגרשי ומתחמי ספורט. 

קורס צילום והפקות וידאו
יחידת הנוער העירונית בעיריית נשר בשיתוף המרכז לאמנויות הבמה ברשת המתנ״סים נשר מביאים לכם קורס צילום ועריכת וידאו 
בו תוכלו ללמוד צילום ועריכה בתוכנות המובילות, מהתכנון ועד לביצוע, מציאת רעיון להפקת פרסומת רשת, כתיבת תסריט צילום 
ועריכה, צילום לייב באולפן כולל בימוי מצלמות ושידור לרשת, מה לצלם ואיך לערוך נכון. צילום מופעים וטקסים, והפקת סרט קצר 
של 5 דקות משלב הכתיבה, ההפקה, הצילום והעריכה. ביחד נלמד מה באמת צריכים לדעת כדי שתתחילו להשתלב בעולם הדיגיטל.

הקורס בהנחיית אורן סטלקול, מפיק, צלם ועורך מופעים, קליפים, סרטי תדמית, כתבות, שידורים חיים באולפן ובטח. .

לפרטים נוספים: פנו לרשת המתנ״סים נשר 04-8203280

MEET THE BEAT - לנוער DJ קורס
הקורס מיועד להקנות למשתתפים את הגישה, הידע והמיומנות הבסיסיים הדרושים לעיסוק בתקלוט )דיג׳יי(, יצירה והפקה מוזיקלית 
יצירתית של כל משתתף, יחד עם הדרכה  סטנדרטים מקצועיים. הקורס מועבר תוך גישה פדגוגית המשלבת דגש על חווי אישית 
קבוצתית. מטרה שנייה, חשובה לא פחות של הקורס, הינה העצמת המשתתפים במספר ממדים אישיים-חברתיים כגון: קשב וריכוז, 

תשומת לב לפרטים, סדר בעבודה, דיוק, התמדה, סבלנות, סובלנות ועוד...
תכני הקורס כוללים את הנושאים: כלי הנגינה של ה-DJ - קונטרולר + תוכנת מחשב, שרשרת הסאונד בעמדת ה-DJ, טכניקות 
הנגינה של ה-DJ סוגי מיקסים - ביטמיקס, קאטמיקס ועוד, מבנה הקטע המוזיקלי + בניית DJ set - מבנה טראק/שיר ותכנון מיקס, 
פיתוח שמיעה והתאמה אנרגטית נכונה בין טראקים, הוספת פרקים מנושאים מקבילים כמו יצירת מוזיקה במחשב, סדנאות קצב/היפ 

הופ/ טרנטייבליזם, סאונד והגברה וכיו״ב.

לפרטים נוספים: פנו לרשת המתנ״סים נשר 04-8203280
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קבוצת קהילת נוער גאה )להט״ב(
כחלק מתוכנית חברתית רחבה ומקיפה של יחידת הנוער העירונית לקידום נושאי מיניות, מגדר וקבלת הקהילה הגאה בעיר, 
אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצה חדשה. במפגש תוכלו לפגוש נערים ונערות להט״ב כמוכם.ן! זה מקום מפגש מצוין 

להכיר חברים וחברות וללמוד על נושאי להט״ב, מגדר, מיניות, פמיניזם ועוד.

דיסקרטיות מובטחת! אם אתם.ן בארון - אין סיבה לדאוג. הקבוצות נפגשות בצורה דיסקרטית ותוכלו לעמוד בקשר טלפוני ישיר 
עם המדריכים.ות.

הפעילות תכלול שיתופי פעולה עם ארגוני קהילה גאה כגון איגי, חוש״ן, האגודה למעט הלהט״ב ועוד.

פודקאסט ״הקפסולה״
פודקאסט )ֶהְסֵכּת( מבית יחידת הנוער העירונית נשר, המציע מגוון תכניות במגוון נושאים של כל הפעילויות החינוך הבלתי 

.spotify פורמליות לנוער בעיר. חפשו ״הקפסולה״ באפליקציית
• המשתתפים יעברו קורס יישומי ויקבלו כלים להפעלת פודקאסט

• פיתוח חשיבה ביקורתית וחשיבה מחוץ לקופסה
• הקניית ידע וניסיון בעולם התקשורת ולהוות מקום להשמיע את הקול שלכם

2021
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תרבות שעות הפנאי ואירועים קהילתיים
יחידת הנוער מובילה אירועים קהילתיים עירוניים ואירועי תרבות לנוער הנותנים מענה לצרכי הנוער בעיר

• סדנאות אומן ומסיבות לנוער לאורך השנה
• אירועי התנדבות

• אירועים בקפה שיין
• אירועים קהילתיים בחגים ומועדים 

• זיכרון בסלון – יום הזכירון לשואה ולגבורה
• הטקס המרכזי ואירוע שרים לזכרם – יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלי

• אירועי קיץ לנוער
• גינה ואדניות קהילתיות

 HUMANS OF NESHER
מוזמנים לעקוב באינסטגרם ובפייסבוק אחר היוזמה הקהילתית המרגשת שמציגה את אנשי נשר. 

הכירו את הסיפורים מאחורי האנשים. לשמוע ולהתחבר יחד. הדף בהובלת הש"ש המתנדבים.
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רצף חינוכי חברתי-ערכי וייעוצי
פעילות משותפת ורציפה של החינוך פורמלי והבלתי פורמלי לאורך השנה.

מעורבות חברתית ומנהיגות בחט"ע וחט״ב
שילוב החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בתכניות העשרה מגוונות ותכלול

רשותי של מקומות השמה להתנדבות נוער. 

פעילות לצמצום התנהגויות סיכוניות
שותפות ביחד עם הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.

שותפות עם משרדי הממשלה

שותפות עם רשת המתנ״סים העירונית

התנדבות בשעת חירום

סולידאריות חברתית אמיתית באה לידי ביטוי בעתות חירום לא פחות מאשר בשגרה ואולי אף יותר.

אזורנו נמצא במציאות משתנה ולעיתים אנו נקלעים לעיתות משבר. בעת זו אנו מפעילים מערך מתנדבים רשותי, שייתן סיוע 
ומענה לרשות במקומית ותושביה בנושאים הומניטאריים מגוונים, בסיוע לכוחות החילוץ וההצלה, וכמובן בהפעלות חברתיות 

במקלטים, במרחבים מוגנים ובמוקדי פינוי והתמודדות עם מצבי לחץ וחוסר ודאות.

על רקע התרחישים הצפויים, מוקם בכל רשות מקומית מערך הפעלת "נוער מתנדב בשגרה ובחירום", שמטרתו להוות זרוע 
תומכת.

אנו מזמינים את בני הנוער מכיתה י'–י"ב להתנדב למערך ההתנדבות בשעת החירום הפועל בצורה פיזית במצבי חירום וכן 
בצורה דיגיטלית במצבי חירום רפואיים )כדוגמת משבר הקורונה(. 

•הצוות יעבור הכשרה וידמה תרחישים למען ביטחון תושבי העיר נשר.
•פעילות בני ובנות הנוער המתנדבים מותנית באישור הורים

•הפעילות בשעת חירום אינה כרוכה ביציאה לשטחים מסוכנים.

הרשות למאבק 
באלימות בסמים 

ובאלכוהול

ביטחון קהילתי
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