
פותח שנה!
שנת הפעילות 2022/23 

במחלקת הנוער



בני ובנות נוער יקרים, 
לפניכם חוברת פעילות הנוער לשנת הפעילות תשפ"ג 2022-2023. 

מחלקת הנוער עורכת פעילויות רבות ומגוונות במהלך כל השנה – צוות המחלקה 
 יוזם ופועל על מנת שנהפוך את השנה לשנה מעניינת ומגוונת 

 שהותאמה במיוחד בשבילכם. 
 הפעילויות הן חווייתיות ושמות דגש על מנהיגות צעירה, 

תרומה לקהילה והעצמה אישית.
קורסים, סדנאות אומן, אירועים ותכניות העשרה הן רק חלק מהפעילויות 

החדשות והמגוונות שמצפות לכם/ן השנה. 
נשמח לראותכם/ן נהנים ומשתלבים ממגוון הפעילויות שלנו.

יוניסטרים

סדנת בישול

סדנת סטיילינג

מנהיגות צעירה

תנועות נוער

הבית הסגול

שוהמביט

הכנה לצהל

מחלקת הנוער



תכנית יזמות צעירה
יוניסטרים  תכנית יזמות צעירה

תכנית יזמות צעירה

 תכנית יזמות שנתית המכשירה בני נוער
ליזמות עסקית וחינוך פיננסי. 

 בני הנוער מקימים סטארט-אפ עסקי, 
 משלב הרעיון ועד לייצור ומכירת המוצר, 
תוך התנסות בכלים טכנולוגיים חדשים. 

חלק מהמפגשים בתכנית ילוו אנשי עסקים בכירים 
המתנדבים בעמותה בליווי מדריך הקבוצה.

« למי? תלמידי כיתות ט'- יא'
« איפה? בבית הסגול – עמק איילון 49

 « מתי? ימי רביעי- 17:30-19:00 
החל מה-9.11.22

« כמה?  1,100 ₪ לשנה

הענקת כלים וידע להשתלבות בעולם היזמות 
והעסקים ולעצמאות כלכלית.

חדש במחלקת הנוער!

להרשמה <



"ללבוש אותך" 

חדש במחלקת הנוער!

עם השף שלומי אלדו 

בהדרכת בת אל שגב, אמנית ומנחת קבוצות

סדנה לפודי'ז צעירים: מבנה המטבח, סוגי חיתוך, צורות בישול שונות, 
אפייה, הקפצה ועוד מגוון חוויות וטעמים מסודות המטבח הקולינרי. 

הסדנה כוללת סיבוב מאכלי עמים ותרבות אוכל, מפסטה טרייה, 
דרך מתכוני המזרח הרחוק, בשרים, קינוחים, אפייה ועוד.

« איפה? בבית הסגול – עמק איילון 49
« מתי? ימי שני, שעה 17:00 החל מ-7.11.22

« כמה?  800 ₪ - עשרה מפגשים

סדנת סטיילינג תרפי שתחבר אותך לעצמך בלי חוקים, בלי מהפכים. 
סדנא המשלבת שיח ויצירה סביב ארון הבגדים שלנו, בחירת הלבוש והרגש. 
הסדנה תעסוק בבחירת בגדים, חשיבה יצירתית, דימוי גוף, שופינג ושינויים. 

הסדנא תעורר אותך לשינוי פנימי וחיצוני ותיתן לך כלים ליצור גשר בין השניים.
חלק מהנושאים שיועברו בסדנא – בין לבוש לאישיות, מפגש צילום עצמי, מסע היסטורי אל 
העתיד הישר מארון הבגדים, הפסיכולוגיה של השופינג-בין קניה רגשית לקניה מדויקת ועוד.

« איפה? בבית הסגול – עמק איילון 49
« מתי? ימי שני, שעה 17:00 החל מ-7.11.22

« כמה?  550 ₪ עשרה מפגשים 

לכיתות 
ז'-ט'

לבנות מכיתה ט' 

ומעלה

לפרטים נוספים:  שחף 052-6560004

סדנת בישול

סדנת סטיילינג ודימוי גוף

להרשמה <

להרשמה <



תוכנית מנהיגות ארצית לטיפוח והעצמת בני נוער, תוך רכישת מיומנויות הדרכה והובלה. 
 הכשרת החניכים מתקיימת לאורך כיתות ז'-ט', ולאחר מכן בשכבות י'-י"ב משתלבים 

בני הנוער בפעילויות הדרכה שונות במתחם הנוער ובמגוון פעילויות לילדים.

הפעילות בימי שלישי ומיועדת לגילאי ז'-י"ב
לפרטים – מחלקת הנוער  054-2800312

פרלמנט נוער יישובי

נוער מתנדב

מנהיגות
צעירה

הפרלמנט מייצג את בני הנוער מול מקבלי ההחלטות ביישוב, מייצר הזדמנויות 
לפעילויות נוער למען הנוער בקהילה, מפיק אירועים ומוביל  פרויקטים ערכיים 

ותרבותיים לבני נוער בעיר. 
הפרלמנט מורכב מנבחרי נציגות הנוער בבתי הספר העל יסודיים ובתנועות הנוער. 

תתקיים קבוצה נפרדת לתיכון ולחטיבה.
 איש קשר – שלי 054-5719322

ניתן להתנדב באופן קבוע או על בסיס חד פעמי במגוון מסגרות, ביישוב או מחוץ לו. 
ההצטרפות היא באמצעות קבוצת הווטאסאפ 054-2800312/ שחף 052656004

מד"צים - מנהיגות צעירה!

מדצים כיתות ז׳-ט׳ 
להרשמה «

מדצים כיתות ב׳-ג׳ 
להרשמה «

מדצים כיתות י׳-יב׳ 
להרשמה «

מוכר 
למעורבות 

חברתית



נוערתנועות

תנועת נוער לצעירים עם 
ובלי צרכים מיוחדים. 

תפיסת התנועה היא שלכל אחד 
ואחת יש את המקום להיות משמעותי 

ולהרגיש שייך. פעילות חברתית 
חינוכית, א-פורמלית, פעם בשבוע 
בשעות אחה"צ, במודל של חונכות 

אישית- במסגרת קבוצתית. 

« איש קשר – לירי 053-3017078

קבוצה חברתית המיועדת 
לכל בני ובנות הנוער: 

הומואים, בי סקסואלים, 
לסביות טרנסג'נדרים 

וטרנסג'נדריות, א-מיניות, 
 קווירים ומתלבטים. 

הקבוצה נפגשת אחת לשבוע במרחב 
המאפשר דיסקרטיות, בנוסף לטיולים, 
פעולות ומפגשים עם נוער מכל הארץ. 
המקום לכל אחת ואחד להרגיש בנוח 
עם הזהות המינית ו/או המגדרית שלו 

ולהתלבט עליה בקול רם.

« למי זה מתאים? ז'-יב'
« איש קשר - נועם 052-5451606

קורס לתלמידי/ות שכבת ט', 
מתכונת שבועית לאורך 

שנת הלימודים. 
המתנדבים משתלבים במערך 

האמבולנסים של התחנה.

« הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי.
« איפה? הזית 5, שוהם

« איש קשר – יוסי 054-6515658

פעילות לפיתוח בני נוער לבוגרים ערכיים, מובילים 
ומשמעותיים בחברה. פעילותה של תנועת הצופים 

ודוגלת בערכים כגון- מעורבות חברתית, דמוקרטיה, 
חברות ועזרה לזולת.

שבט עמית - הייחודיות של התנועה מתבטאת בדגש על 
תחום הצופיות- טיולים בארץ, מחנות, למידת קשרים ובנייה.

שבט ראם - פעולות להקה שבהם עוברים על תכנים של 
ריקוד, שירה כוראוגרפיה ועוד.

« למי זה מתאים? לתלמידי כיתות ג'-ט'
« מתי? ימי שלישי ושישי. משך הפעילות כשעה וחצי.

 « איפה? שבט ראם – רחוב פתן 3, שוהם   
שבט עמית –רחוב תרשיש 5 שוהם

 « צרו קשר: יובל –שבט עמית  054-6697960
רותם - שבט ראם  052-8394130

תנועת נוער דתית המבוססת על ערכי התורה  
והעבודה. בסניף שוהם דגש על נתינה, התנדבות 

בקהילה, אחריות אישית ומנהיגות.
בסניף יש שלוש קבוצות לנערים וילדים בעלי מוגבלויות.

שובלים – גילאי 8-17 | שובל- גילאי 18-22 | יובל- גילאי 27-30

« איפה? סניף בני עקיבא, המכבים 96, שוהם.
 « מתי? ימי שלישי מ 18:00-19:00, 

שבתות – שעתיים לפני צאת שבת – משתנה בין קיץ לחורף.
« צור קשר – עדי 058-5878379

נוער מד״אאיגיכנפיים של קרמבו

תנועת בני עקיבא תנועת הצופים



 הסגולהבית
 הסגולהבית
 הסגול הבית

מתחם הנוער

 הסגול הבית

 מקום מפגש ובילוי איכותי ונעים 
 לנוער בכיתות ז'-יב'. 

במקום מתקיימים ערבי קונספט, סרטים, מסיבות 
ומגוון הפעלות. במתחם קונסולות משחק של 

פלייסטיישן, שולחן סנוקר, פינג פונג ועוד.

« מתי? כל יום שישי בין השעות 21:00-02:00
« איפה? מתחם לילי, עמק איילון 49, שוהם

מתחם שקט ורגוע ללמידה עצמאית 
והכנת שיעורי בית. 

ניתן לקבל סיוע מנוער בוגר או 
מסטודנטים לקראת מבחנים ובגרויות

 בתיאום מראש דרך עמוד האינסטגרם או 
בטל׳: 03-9794530

אולפן לחזרות ומופעים קטנים
חדר חזרות איכותי מעוצב ומאובזר 

בציוד מוזיקלי מקצועי אשר משמש 
גם להופעות קטנות ואינטימיות.

« פרטי איש קשר – עומר 052-7565050

 בית קפה ייעוצי ואינטימי לבני נוער, 
שיחות עם צוות מתנדבים בוגר ומקצועי.

« מתי? ימי א' ו-ד' בין השעות 22:00-20:00
« איפה? במתחם הקפה של מחלקת הנוער

« למי מתאים? לכיתות ט' ומעלה
« פרטי איש קשר – עומר 052-7565050

המתחם הלילי 

מועדון המוזיקהמרכז למידה והדרכה

השכרות האולם וחדרים

מקפה לאוזן

בכל מתחם הנוער ניתן לקיים אירועים קטנים באולם ובחדרים
להשכרות פנו אלינו ל 03-9794530 שלוחה 5. 

עקבו אחרינו באינסטגרם 
לעדכונים שוטפים



לימוד הופעה על במה באופן משוחרר ומקצועי. 
המפגשים כוללים: פיתוח קול ותנועה, התנסות בהקלטות, כיתות אומן וימי גיבוש. 

במהלך שנת הפעילות חברי הלהקה משתתפים באירועים יישוביים, הפקות מקור.
הלהקה פועלת בהדרכתה של עתליה לביא- זמרת, 

מורה לפיתוח קול, מעבדת מוזיקלית ומדריכת הרכבים. 
מותאם לכיתות ז'-יב'.

הלהקה נפגשת מדי יום ד' בשעות 17:15-19:15 בחדר ההרכבים בבית הסגול. 
לפרטים: שלי 054-5719322

ייעוץ והכנה לצה"ל

הנוער של שוהם מתגייס לשירות משמעותי ושואף למיצוי הכישרונות 
ויכולות האישיות, משלב ערכיות ומצוינות. 

המקום מהווה כתובת לתלמידי שוהם בנושא הגיוס לצה"ל. 
אנו פועלים ליצירת אווירה מקדמת לשירות משמעותי הנותן 

מענה לנוער ולהורים ביישוב.

«  איפה? במחלקת הנוער, עמק איילון 49 שוהם
« מתי? ימי שני ורביעי 15:00-18:00 בתיאום מראש מול רכזת הכנה לצה"ל

« למי זה מתאים? תלמידי כיתה יא'-יב'.
« איש קשר –  שחף 052-6560004

המקום להתייעץ, לשאול ולהבין על 
שירות משמעותי בצה"ל

הכנה ליום המאה         מפגש עם לוחמים ומפקדים       כנס מתגייסים      שנת שירות ומכינות קדם צבאיות



 מחלקת הנוער בשוהם פועלת במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי
למען בני ובנות נוער בגילאי 12-18.

 צוות המחלקה המקצועי נמצא לרשותכם בימים א'-ה' במתחם הנוער – הבית הסגול. 
 אנו נותנים מענה בתחום החינוך האישי, הערכי והחברתי.

 המחלקה מובילה תכניות שנתיות בתחומי התרבות והפנאי, פיתוח מנהיגות וייעוץ אישי, הכנה 
לצה"ל ומרכז את כל פעילות תנועות וארגוני הנוער ביישוב. הפעילויות הקבוצתיות המגוונות 

 של המחלקה מיועדות ומותאמות לכלל בני הנוער בשוהם ומקבלת כל אחד ואחת בברכה. 
הישארו מעודכנים לגבי ההרצאות, הסדנאות ופעילויות לנוער!

בשביל הנוער!מחלקת הנוער 

nickym@shoham.muni.il  »  03-9794530 :מנהלת: ניקי מוד   «  שד' עמק איילון 49 שוהם  «  טל

הישארו מעודכנים לגבי ההרצאות, הסדנאות והפעילויות לנוער

purplehouseshoham@gmail.com או במייל

ניתן ליצור קשר בכל עניין עם 
המחלקה גם באינסטגרם

יש למי לפנות ועם מי להתייעץ בכל עניין שתרצו לשאול או לשתף

קו בטוח לנוער 054-2800312

להורים- לקבלת ייעוץ והכוונה במגוון נושאים  מוזמנים לפנות למחלקת הנוער בטלפון 054-2800312

"התנשקתי עם מישהי, זה אומר שאני לסבית"?

"אני מרגיש לבד בכיתה, אין לי עם מי לדבר בהפסקה"

"החבר'ה לוחצים עליי לעשן ואותי זה מגעיל, 
איך אני נשאר חבר שלהם למרות זאת"?

"החבר שלי לוחץ עליי לעשות דברים שאני לא רוצה, 
אני אוהבת אותו ולא רוצה שנפרד, מה לעשות!?"


