
"לא נכשלתי, פשוט מצאתי 10,000 
אפשרויות שלא עובדות"                             
תומס אדיסון                                        

יש לכם את הרעיון או הרצון להקים את הסטארט 
כיצד  לדעת  מעוניינים  ישראל?  של  הבא  אפ 
מגיעים  פורטנייט  או  סנאפצ'ט  אינסטגרם, 
מקומכם  בעולם?  משתמשים  מיליוני  למאות 
עם  עומק  תוכנית   - יוניסטרים  בתוכנית  איתנו 
לכם  שתיתן  השנה,  לאורך  שיא  אירועי  מספר 
הזדמנות להיכנס לעולם היזמות והעסקים - דרך 
התנסות בהקמת מיזם משלכם וניהול של חברת 

סטארט אפ.

כיתה
י'

* תכנית
  יוניסטרים

כיתות
ח'-י'

שעוסקת  לנערות  חברתית  העצמה  קבוצת 
עניין,  תחומי  במגוון  חיים  וכישורי  במנהיגות 
הקבוצה פועלת אחת לשבוע במהלך כל השנה 
תזונה,  סטיילינג,  כגון:  ומגוונים  שונים  בנושאים 
צילום  עצמית,  הגנה  ספורט,  בריאות,  טיפוח, 

אמנותי, סיורים, טיולים ועוד...

*קבוצת בנות
 "רק את" 

שונות  חברתיות  בתופעות  עוסקת  הקבוצה 
בנושאים  נעסוק  יום.  ביום  אותנו  הסובבות 
ברשת,  אלימות  כמו  הנוער  בני  אל  הקשורים 
לאורך  וכו‘.  סמים  אלכוהול,  סטריאוטיפים, 
המפגשים נצא לסיורים ופעילויות קבוצה מרתקת 

כולל פרוייקט סיום מפתיע!

כיתה
י'

נוער נאס"א

(חטיבה ב' דה שליט)

מנהיגות  לפיתוח  כלים  במגוון  תעסוק  הקבוצה 
ומעורבות קהילתית. במסגרת התכנית ייתקיימו 
גוונים  על  בדגש  וסיורים  מפגשים  סדנאות, 
בחברה הישראלית. תלמידי הקבוצה יקחו חלק 

בסמינר מד"צים יקבלו תעודת עוזר מדריך.

* תכנית
  מנהיגות

  ק"מה

כיתות
ח'-ט'

*חיות במה

כיתות
ז'-ט'

תכנית מנהיגות והעצמה לבני נוער: די ג'י, סאונד 
ויצירה אלקטרונית. ההכשרה כוללת ציוד די ג'י 
סאונדקלאוד  על  והדרכה  תוכנות  מתקדם, 
ויוטיוב. הקורס מתאים לאוהבי מוסיקה ללא צורך 

בנסיון קודם. כולל תעודה!

*מנהיגות
  צעירה

כיתות
ו'

מנהיגות  קורס   - שבתוכי  המנהיג  את  למצוא 
צעירה.

מיהו המנהיג שבתוכי? האם כל אחד יכול להיות 
מנהיג? מה הופך אדם למנהיג?

אם השאלות האלו מעניינות אותך - זו ההזדמנות 
שבתוכי'  המנהיג  את  'למצוא  קורס  בשבילך! 
בנשמה,  יזמים  סקרנים,  נוער  לבני  מיועד 
ביטוי  לידי  להביא  יצירתיות  דרכים  שמחפשים 
נוער  בני  שלהם,  המיוחדים  הרעיונות  את 
המעוניינים לגלות את תכונות המנהיג שבתוכם 
כמו  מנהיגות,  של  נוספות  מיומנויות  ולפתח 
עמידה מול קהל, יכולות שכנוע והעברת מסרים, 
גוף  שפת  קריאת  החלטות,  קבלת  דיבייט, 

וכדומה. ההשתתפות מותנית בראיון קבלה

תתאמן  הקבוצה  ה"עירומיוזיק".  הנוער  להקת 
בעירונוער,  המקצועי  ההקלטות  באולפן  ותפעל 
בהדרכת בית המוזיקה רחובות, בהנחיית איציק 
ואירועים  בטקסים  מופיעה  הלהקה  צארום. 

עירוניים, כולל הפקת אלבום.
כיתה

י'

להקת נוער
ייצוגית

ותאוריה,  מוסיקה  ללימודי  מנהיגות  קבוצת 
עבודה נכונה בהרכב וגיבוש דרך המוסיקה.

ההקלטות  בחדר  ותתאמן  תלמד  הקבוצה 
המקצועי בעירונוער. מטרת הקבוצה הינה ליצור 
את הדור הבא של המוסיקה הישראלית בצורה 

מקצועית וכיפית!

כיתות
י'-יב'

*"הדור הבא"

מיומנויות  בטיפוח  עוסקת  הראשונה  השנה 
מימוש  על  בדגש  חברתית  ומעורבות  אישיות 
עצמי, תקשורת בין אישית, ניהול שיח, הקשבה 
ההופעה  אומנות  צוות,  עבודת  שוויון,  וסובלנות, 
ועוד)  תקשורת  הרצאות,  (כתיבת  ציבור  בפני 
השנאה  יזמות,  ופיתוח  יצירתית  חשיבה 
ערבי-ישראלי,  הסכסוך  בעולם,  והאנטישמיות 

התנדבות ועוד.

* שגרירים
  צעירים

כיתה
ט'

כיתה
י'

* שגרירים
  צעירים 

ארגז כלים לדיפלומטיה מיטבית.
דיפלומטיה במיטבה הובלת שינוי, התמודדות עם 
שינויים, התנהלות בעולם הדיפלומטי, להיות אזרח 
חוץ,  קשרי  מנהלים  נוער  בני  הגלובלי,  בכפר 
העם  תרבותית,  בין  תקשורת  ברשת,  שגרירים 
בתנועת  מאבק  אנטישמיות,  בתפוצות,  היהודי 
ערבי-ישראלי  הקונפליקט  ישראל,  על  החרם 
העכשווית,  בתקשורת  השימוש  אומנות  פלסטיני, 

שגרירים ברשת, התנדבות ועוד.

* חלק מהקבוצות בתשלום סימלי



 

״ מנהיגות פורשת כנפיים״

ילדים  אתכם,  מזמין  העירוני,  הילדים  פרלמנט 
אשר  העיר  ברחבי  ה'-ו'  מכיתות  וילדות 
משתתפים במועצות התלמידים השונות לקחת 

חלק בפרוייקט ייחודי ואיכותי.
נכיר,  חמישי:  ביום  בשבועיים  פעם  ניפגש  אנו 
על  אחריות,  על  נשוחח  כקבוצה,  נתגבש 
משימתיות, נסייר בעיר, נלמד על החברה בה 
ואקטיבי  ביקורתי  חוש  נפתח  ויחד  חיים  אנו 
ליצירת חברה טובה נעימה ומיטיבה יותר לכולנו.

* פרלמנט
  הילדים

כיתות
ה'-ו'

נציגי בני נוער אשר נבחרים בצורה דמוקרטית 
ספריות  הבית  התלמידים  מועצות  מקרב 
הנוער  את  מייצגת  המועצה  הנוער.  ומתנועות 
בפורומים של מקבלי החלטות בעיר ובמועצה 
המחוזית של מחוז מרכז ובמועצה הארצית. כמו 

כן, המועצה מקיימת אירועים ערכיים ופנאי.
"הקול שלכם הוא הכל בשבילנו"!

מועצת
תלמידים
רשותית

כיתות
ז'-יב'

שתי
קבוצות

גיל

בני נוער מופנמים וביישנים או המתמודדים 
אלינו,  הצטרפו  חברתית,  חרדה  עם 
ומסגרת  מרחב  מאפשרים  המפגשים 
חברתית מעצימה ליצירת חברויות חדשות. 
מעולם  כלים  על  מבוססת  הפעילות 

הפסיכולוגיה ההתנהגותית.

* קבוצות
  רקפת

  להעצמה
  חברתית

ז'-ט'
 י'-יב' 

* ספוקנוער

כיתות
י'-יב'

כדי  נפגשים  במסגרתה  וורד  ספוקן  קבוצת 
לדבר, לקרוא ולשורר קטעי ספוקן וורד אמיתיים 

ואישיים.
פוגשים  השנה,  במהלך  לשבוע  אחת  נפגשים 
מכירים  ועשירים,  מגוונים  השראה  מקורות 
משוררים ומקבלים כלים לכתוב, לערוך ולעמוד 
פורמט  הוא  וורד  ספוקן  בבטחון.  במה  על 
פרפורמטיבי שמשלב בין מונולוג, ראפ, סטורי 
לעולם  מקום  נותן  והוא  מודרנית,  ושירה  טלינג 
הפנימי שלנו לצאת החוצה. המפגשים מתקיימים 
בקבוצה אינטימית שבה יש מקום להתפתחות 
האישית ולקול של כל אחד - במהלך השנה יהיו 
שלכם,  קטעים  עם  מקוריים  ספוקן  מופעי 

סמינרים, תחרויות ועוד...

לפרטים נוספים והרשמה:

08-9376702/0
מחלקת הנוער

רחוב בנימין 4 רחובות - עירונוער

עירונוער רחובות

ironoar_rehovot




