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בני.ות נוער יקרים!
אנו שמחים לברך אתכם.ן לקראת שנת הפעילות החדשה של מחלקת הנוער.
השקענו מאמצים רבים והכנו תכניות ופעילויות מגוונות במיוחד עבורכם! 

צוות המחלקה יוזם ופועל על מנת להפוך את השנה הקרובה לשנה מעניינת, 
וליהנות ממגוון  חדשנית ועשירה. אנו מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו 
הפעילויות המשלבות תכניות מנהיגות והעשרה לצד התנדבות ותרומה 

לקהילה. מאחלים לכם.ן ברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת.

יש לכם עם מי לדבר, 
מחלקת הנוער:

  03-9722808 שלוחה 6
www.instagram.com/noar_hevel_modiin

נירית ברנשטיין מנהלת המחלקה לנוער 
nirit@maagalim.org.il מייל

נירית הלל רכזת תוכן ודיגיטל 
nirithilel@maagalim.org.il מייל

רותם סלע דהן רכזת קהילות נוער
GilTichon@maagalim.org.il מייל
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ברוח השטחברוח השטח
עמותה חינוכית המשתמשת בשטח כפלטפורמה חינוכית, מתוך 

האמונה כי הוא כלי מעצב זהות שמזמן הזדמנויות חינוכיות רבות. 
העמותה מפעילה 3 תוכניות: 

ילדים בשטח לשכבות ג'-ו'
מפגש שבועי בן שעתיים לבניית זהות אישית דרך השטח. 

במסגרת המפגשים: למידה של מיומנויות שונות - אש, קשרים, מחסות ניווט ועוד. 
 עלות: 250 ₪ לחודש | מספר המפגשים בשבוע: 1 

תשלום שנתי חד פעמי בסך 150 ₪ עבור: דמי ביטוח, חולצה וקיט הישרדות.

מנהיגות בשטח לשכבות ז'-ח'
4 מסעות במהלך השנה ברחבי הארץ בהם המשתתפים ירכשו מיומנויות חיים על ידי 

שימוש בשטח, היכרות עם הטבע ופיתוח מיומנויות חברתיות בקבוצת מנהיגות
*490 ש"ח למסע בודד  *390 ש"ח למסע, לנרשמים לכל 4 המסעות.

טיול ראשון - 20-21/10 - מדבר יהודה | טיול שני - 9-10/2 - הרי ירושלים  | טיול 
שלישי - 27-28/4 - עמק יזרעאל | טיול רביעי - 1-2.6 - מסע חופים 

צעירים בשטח לשכבות ט' – י"א 
מסע המתקיים אחת לחודש, לנערים ונערות וכולל מפגש עם חבר'ה מכל הארץ, הכרת 
הארץ והחברה הישראלית. פרטים נוספים והרשמה אצל נריה, רכזת צעירים בשטח 

של עמותת ברוח השטח - 052-6029743

לפרטים נוספים והרשמה דרך אתר מעגלים < מחלקת נוער.
*  נריה רכזת צעירים בשטח של עמותת ברוח השטח - 052-6029743
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מנהיגות ודיפלומטיה לנוער

קורסי העשרה והכוונה

תכנית מנהיגות ודיפלומטיה ציבורית בדגש על יזמות חברתית.
."StandWithUs" של ארגון ההסברה הבינלאומי

מטרת התוכנית היא להצמיח קהילת מנהיגים צעירים עם מודעות בינלאומית 
השואפים לקדם את המדינה בה הם חיים, תוך העמקת תחושת המעורבות והאחריות 
כלפי החברה הישראלית.התכנית כוללת 9 מפגשים שיעסקו בישראל והזירה 
ויכולת השכנוע.  הבינלאומית. בנוסף בני הנוער ילמדו דיבייט, עמידה מול קהל 
משתתפי ומשתתפות התוכנית יזכו בהזדמנות להוציא לפועל מיזם קבוצתי אותו 

יזמו ויפתחו!

• על מנת להתקבל לתוכנית יש לעבור ראיון אישי
מינימום לפתיחת קבוצה מותנית במספר משתתפים 

6/11 < הרצאה: החברה הישראלית

20/11 < הרצאה: החברה הישראלית

4/12 < הרצאה: תדמית ישראל בעולם

18/12  < סדנא: דייביט

תאריך יימסר בהמשך < סיור אסטרטגי : בעוטף עזה

1/1/23 < סדנא: ניו מדיה / הסבר על מיזמים

15/1 < עבודה על המיזם: פאנל פרויקטים

29/1 < עבודה על המיזם: האקתון מיזמים

יום מפגש:
ימי ראשון,

אחת לשבועיים

שעה:
18:00

זמן מפגש: 
שעתיים וחצי

מיקום:
מועצה

מחיר:
780 ש"ח 
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הרכבים מוזיקליים
 לשכבות ז'- י"ב

גבעת כ"ח  ◆ בני עטרות ◆ טירת יהודה ◆ חדיד ◆ מזור ◆ שילת ◆ כפר דניאל

עלות: 180 ₪ לחודש | קורס שנתי הכולל מפגש שבועי בן 3 שעות 
פתיחת הרכב מותנית במינימום 5 משתתפים ביישוב.

פרטים נוספים והרשמה באתר מעגלים < מחלקת נוער
פרטים נוספים אצל - ירדן ביטון, רכז מוזיקה 052-4581200

יתקיימו אודישנים לנגנים ולזמרים בחדרי המוזיקה 

 ◆ שיפור יכולת ההקשבה ההדדית ועבודה כהרכב.
 ◆ נגינה ושירה בסגנונות שונים ובעיבודים חדשים.

 ◆ גיבוש ובניית רפרטואר.
 ◆ עבודה עם ציוד סאונד מקצועי.

ליווי הקבוצה והנחיה לאורך כל השנה ע"י מורים מקצועיים למוזיקה: 
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הכנה לשירות משמעותי
לשכבות י'-י"ב`

כושר קרבי  »הגבעה«
לא  אך  בצה«ל  משמעותי  ולשירות  העילית  ליחידות  להגיע  רוצים 
בצה«ל,  תפקיד  לכל  משמעותית  הכנה  להתחיל?  כיצד  יודעים 
המתמקדת בחוסן נפשי ופיזי ועבודת צוות, הכנה לצו ראשון ולשירות 
משמעותי בצה«ל, ניווטים, קרב מגע, ריצה מקצועית, הכנה לגיבושים 

ועוד.  סיירות  וימי 

עלות: 250 ₪ | 2 אימונים בשבוע

תשלום שנתי חד פעמי בסך 200 ש«ח עבור 
 הסעות, ביטוח, חולצה, ג’קט ותיק. 

התכנית תפתח בכפוף למספר נרשמים לקבוצה
לפרטים נוספים: עומר אוהב ציון 050-3332870

פנינו לאן ?
יריד חשיפה לשמיניסטים לקראת בחירת מכינה ושנת שירות

 ניידת מיט«ב – שרות במילוי טפסים ומענה אנושי
לכל שאלה לשכבה י«ב 

13.9 | שלישי | תיכון אמי«ת נחשון 

www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה
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אפליקצית הכנה 
לצו ראשון 

מיוחד  במחיר  הפסיכוטכניים,  המבחנים  לקראת  אינטרנטית  תרגול  ערכת 
ומסובסד לנוער חבל מודיעין, 70  ₪ בלבד. הערכה אישית ונפתחת לשימוש 

 .7/24 תמיכה  וכוללת  חודשים   3 למשך 

נוער מג«ב
 )מוכר כשעות מעורבות חברתית(

אפליקצית הכנה 
ליום המא«ה 

ערכת תרגול אינטרנטית להכנה למבחני יום המא«ה, הכוללת: 
ודיוק  זריזות  מיון,  אסטרטגיה,  מפות,  מכניקה,  לוגיקה,  מרחבית,  חשיבה 

בלבד.   ₪  70 מודיעין,  חבל  לנוער  ומסובסד  מיוחד  במחיר  כמותית, 
הערכה אישית ונפתחת לשימוש למשך חודש.

לפרטים נוספים: רותם סלע דהן - רכזת מתגייסים  050-6646699

 17 לגילאי  מודיעין  חבל  מג«ב  נוער  ממפקדת  חלק  תהיו  בואו 
ומעלה. פעילויות שטח, פעילויות קהילה, סיורים עם מג«ב, ימי 
גיבוש וניווטי שטח, בהכשרה הכוללת סמכויות שיטור ומטווח ירי. 

www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה
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צו ראשון - בואו מוכנים!

www.maagalim.org.il :לפרטים נוספים
 | 03-5618069 

רכשו עכשיו ערכת תרגול אינטרנטית לקראת
 המבחנים הפסיכוטכניים 

לתוצאות הצו הראשון יש חשיבות גדולה מאוד על עתידכם הצבאי. 
הציונים אותם תקבלו במבחנים הפסיכוטכניים ציון קב''א / ציון דפ''ר הם שיקבעו 

את אפשרויות השיבוץ שלכם ובהמשך את המקום והתפקיד שלכם.

רק בשבילכם, במחיר מיוחד לנוער חבל מודיעין, ערכת תרגול 
אינטרנטית לקראת המבחנים הפסיכוטכניים!

> ניתנת תמיכה למשתמשים 24/7 
> לרכישה – יש להירשם בלינק המצורף 

> לפרטים נוספים רותם סלע – דהן רכזת מתגייסים , מח' נוער 052-3500851  

מחיר ערכה
 249 ש''ח 

מחיר מיוחד לנוער 
חבל מודיעין 50 ש''ח 

(מסובסד ע''י מעגלים) 

הערכה אישית ונפתחת 
לשימוש למשך 3

 חודשים 

₪
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סדנאות הכנה לצבא

 on line סדנת הכנה לצבא

לצו ראשון
י"א

 on line סדנת הכנה לצבא

הכנה לגיבושים
י"א- י"ב

הרצאה בנושא חשיבות ההכנה הנכונה לצה"ל והכנה לגיבושים.
ממינים  *מה  וגיבושים.  סיירות  וימי  לגיוס  ומנטלית  פיזית  להתכונן  *איך 
מחפשים בגיבוש ומה חובה לדעת. *מתן דרכי התמודדות עם קושי פיזי בעת 

והשלכותיה. הצוות  עבודת  *חשיבות  מאמץ. 

25.10 | שעה: 20:30
לפרטים נוספים למתעניינים יש להירשם באתר מעגלים < מחלקת נוער

שאלות  זמן  הגוף,  בשפת  יעיל  ושימוש  אישיים  ראיונות  ראשון,  לצו  הכנה 
כלים  לתת  הראשון,  הצו  חשיבות  את  להסביר  ההרצאה  מטרת  והכוונה.  

עצמו. היום  לקראת  ביטחון  והרבה 

3.11 | שעה: 20:30
לפרטים נוספים למתעניינים יש להירשם באתר מעגלים < מחלקת נוער

www.maagalim.org.il
ההרשמה בעיצומה!
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 on line סדנת הכנה לצבא

ניהול זמן אפקטיבי
והתמודדות עם אתגרים 

י'- י"ב
הרצאה בנושא ניהול זמן אפקטיבי והתמודדות עם אתגרים.

מה זה אומר להיות משימתי, להציב מטרות ויעדים, כיצד עלינו לחלק ולתעדף 

את הזמן ומה הקשר בין סדר בחיים ובין הצלחה.

29.11 | שעה: 20:30

סדנת הכנה לצבא 

קרב מגע והגנה עצמית
י' - י"ב

סדנה בנושא חשיבות קרב מגע והגנה עצמית.

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך באתר מעגלים < מחלקת הנוער

www.maagalim.org.il
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 ON LINE גיימרים

קורסים מקוונים

חשיפה לעולם הגיימינג מקרוב – פיתוח סביבות משחק, 
תפאורה, שלבים, משימות ועוד.

עלות: 699 ₪ במקום 1,200 | 5 מפגשים, אחת לשבוע
התכנית תפתח בכפוף למספר נרשמים לקבוצה

קורס הכנה לתיאוריה
ON LINE לגילאי 16-18

כל מה שחשוב לדעת ולהכיר לפני מבחן התיאוריה: תמרורים, חוקי תנועה, בטיחות ועוד.
הקורס בהנחיית מורה נהיגה מוסמך עם וותק רב שנים וכולל: קישור לביצוע מבחני תרגול 
בלווי המרצה והמלצה אישית מהמורה מתי מומלץ לגשת להיבחן בהתאם להתקדמות.

עלות: 359 ₪ | 3 מפגשים, כל מפגש 3 שעות
התכנית תפתח בכפוף למספר נרשמים לקבוצה

לשכבות ז'-ט'

www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה

www.maagalim.org.il

ההרשמה בעיצומה!

303031

https://www.coing.co/maagalim_main_youth/68156
https://www.coing.co/maagalim_main_youth/68158


 ON LINE מניות ושוק ההון
ניהול כספים, חסכונות והשקעות, בורסה בשוק ההון , סחר במניות, אגרות חוב, 
מטבעות דיגיטליים, קריפטו, ביטקוין ועוד... כולל שימוש באפליקציות להצגת 

נתוני אמת, כתיבת דוחות וכד'. 

עלות: 509 ₪ | 10 מפגשים, שעתיים אקדמאיות, אחת לשבוע 
התכנית תפתח בכפוף למספר נרשמים לקבוצה

סייבר ואבטחת מידע 
ON LINE

חשיפה לעולם האבטחה הדיגיטלית, מערכות הגנה, שפות תכנות ועוד.

עלות: 318 ₪ | 6 מפגשים, אחת לשבוע
התכנית תפתח בכפוף למספר נרשמים לקבוצה

לשכבות י'-י"ב 

לשכבות ז'-י"ב

www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה
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האיחוד החקלאי
תנועה הרואה בחינוך החברתי – ערכי מנוף לצמיחה ושינוי המציאות, וכלי לעיצוב 
האדם. מתוך כך פועלת לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים 
המובילים של תנועת הנוער – שוויון ערך האדם, אחריות ומעורבות, חיי משפחה 
חברה וקהילה סולידאריים וציונות. התנועה פועלת ב-11 יישובים במועצה וכוללת שתי 

קומונות של גרעין אחים.

לפרטים - רכז אזור האיחוד החקלאי - אוריה עין איילה - 050-855-9395

בני עקיבא 
בני עקיבא היא תנועת נוער דתית המבוססת על ערכי תורה ועבודה.

התנועה מחנכת לחיי תורה, לאהבת עם ישראל על גווניו, אהבת ארץ ישראל ומדינת 
ישראל. חניכי התנועה בכיתות ד'-י"ב ולוקחים חלק בעשייה חברתית והתנדבות בקהילה. 
בחבל מודיעין 7 סניפים המנוהלים ע"י קומונריות וכ-700 חניכים ומדריכים, צוותי נחשון 
וארגון. סניפי בני עקיבא בחבל: גמזו, ברקת, בית עריף, טירת יהודה, נחלים, בארות 

יצחק וחדיד.
לפרטים – רכזת אזור בני עקיבא – אוריה ביליה – 054-320-3455

www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה
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הצופים
תנועת הצופים היא תנועה ממלכתית שיעודה היא 
להקים ולפתח מסגרות חינוכיות – ערכיות בהם פועלים 
ילדים ובני נוער בגילאים ד'-י"ב. במסגרת הפעילות 
החניכים זוכים לפיתוח אישי, בילוי והנאה, הכרות הארץ 
בטיולים ומחנות ועשייה חינוכית. התנועה מפתחת 
בחניכיה ערכים כמו, נתינה ומעורבות חברתית, מנהיגות 
ומצוינות, טיפוח חיים קבוצתיים ועוד. שבט לפיד מונה 
כ- 300 חניכים ותופס חלק מרכזי בחיי הקהילה.השבט 
מספק לבני הנוער ביישוב מקום משפחתי להגיע אליו, 

לתרום ולחנך.

לפרטים: מרכז שבט צופים לפיד, 
ירין ז'ורנו 050-7290883

www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה
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ניידת כתובת רחוב הינה תכנית של עמותת עלם בשיתוף עם המועצה ומחלקת הנוער.
יוצאים לפגוש בני ובנות נוער וצעירים במוקדים מרכזיים  מידי ערב צוות הניידת 
ומייצרים מרחב בטוח ומכיל עבורם. אנו מאמינים בשיח פתוח ובגובה העיניים, ניתן 
לדבר אצלנו על אתגרי גיל ההתבגרות, להתייעץ, לשתף ואפילו רק להיות נוכח. צוות 
הניידת מייצרים קרקע בטוחה וקשרים אישיים וקבוצתיים קרובים, גם בשעות הלילה 
המאוחרות. כל פעילות נעשית ברגישות ובעדינות על מנת לתת ביטחון לכל אחד ואחת 
מהנערים, לסייע להם בשילוב אופטימלי וטיפולי ומהווה עבורם מסגרת תומכת בכל 
זמן ומקום. כמו כן הניידת פועלת גם במרחבים הווירטואליים על מנת לאתר בני נוער 

ברשת ומהווים מבוגר משמעותי בכל מקום ובכל שעה. 

 אז אם אתם בסביבה ורואים אותנו מרחוק מוזמנים לבוא להגיד שלום
ולהתפנק על כוס תה או פטל ושיחה טובה!

שעות הפעילות שלנו 21:00-23:30 
יום א' בית עריף | יום ב' אחיסמך

יום ג' ברקת | יום ד' גינתון 

מחכות לכם 
מאיה 054-9773601 | עינה 0549770174

והמתנדבים המהממים!

 ניידת "על"ם"

elemmod ניתן לעקוב באינסטגרם

www.maagalim.org.il

ההרשמה בעיצומה!
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יום הזיכרון לשואה ולגבורה

זיכרון והנצחה

פעילות "ניצחה הרוח"
360 מעלות באושוויץ. 16.4 

מסע דוקומנטרי במציאות מדומה המביא את סיפורה של יהדות אירופה. 
ברקע מסע קשה זה מתקיים חיפוש מתמיד אחר הרוח שליוותה את היהודי 
בכל התחנות. המסע מלווה בהדרכתו של ישראל גולדווסר מדריך פולין וחוקר 
שואה ומצולם בלוקיישנים האותנטיים של קראקוב אושוויץ בירקנאו וירושלים, 

בשילוב חומרי ארכיון של תמונות מקוריות ועדויות שורדים. 

"רצים בשביל החיים"
 

מיזם קהילתי ייחודי שכל הכנסותיו קודש לשיפוץ בתיהם של שורדי שואה. ריצה 
עממית שמטרתה להעלות למודעות ולשפר את מצבם של שורדי השואה בישראל. 

האירוע בהובלת מחלקת הספורט ובני הנוער מהיישובים יצטרפו למיזם.
ההרשמה תפתח בהמשך

זכרון ומורשת
כיתת אומן - תל חדיד 20.04 \ 23.04

נוער חבל מודיעין מאמץ את אנדרטת חיל הלוגיסטיקה בתל חדיד ומשתתף 
במפגש כיתת אומן לזכר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

לחצו כאן להרשמה

לחצו כאן להרשמה
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3435

https://www.coing.co/maagalim_main_youth/67442
https://www.coing.co/maagalim_main_youth/67444
https://www.coing.co/maagalim_main_youth/67448


הופעת פתיחת שנה עם נתן גושן 

קזבלן

הצגות, מופעים ואירועים 

ההופעה תתקיים בזאפה מיני ישראל.
עלות: 75 ₪ כולל הסעות הלוך חזור וכניסה למתחם.

פרטים והרשמה - אתר מעגלים < מחלקת נוער

מופע הומוריסטי ומרגש בו הקהל עובר חוויה מטלטלת ויעלו בו שאלות על דרך 
החיים, בדיאלוג חשוף המלווה בסיפורים ושירים מרגשים. המופע עוסק בשאלות 
ובלבטים של כל מי שנולד דתי. כיפה, חצאית, תפילה, על רגעי האמת שאנחנו 

רחוקים מהבית ומההורים וצריך.
איפה אני? מי אני? מה אני מרגיש? אני נשאר? אני דתי? 

אני דתי כי נולדתי דתי 
המופע יתקיים ב"אסם" בטירת יהודה 

עלות: 25 ₪ כולל הסעות | פרטים והרשמה - אתר מעגלים < מחלקת נוער

המחזמר קזבלן נוגע במספר סוגיות הקשורות לחברה הישראלית ולמרקמה הרגיש, 
בהן יחסי אשכנזים ומזרחים, נישואים בין-עדתיים יחסי אנוש אהבת אדם ואהבת 

הארץ ועוד. בתפקיד ראשי, קזבלן – הזמר איתי לוי!

עלות: 85 ₪  כולל הסעות הלוך חזור מהיישובים.
המחזמר יתקיים בהבימה, תל אביב. 

פרטים והרשמה - אתר מעגלים < מחלקת נוער 

 8.9

 15.11

 נולדתי דתי: מופע לציבור הדתי 
עם משה כורסיה-לשכבות ט'- י"ב  14.9

לחצו כאן להרשמה
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מסיבת פורים מטורפת לנוער חבל מודיעין,עם דיג'יי, אוכל, הסעה ופעילויות שוות. 
שריינו את התאריך, פרטים נוספים < אתר מעגלים < מחלקת נוער

קרנבל פורים במעגלים לשכבות ז'-ח' 

יום הנוער בחבל מודיעין 

2.3

יום הנוער בחבל מודיעין

ערב מיוחד הכולל מופע, חלוקת שי למתגייסים, דוכני מזון ועוד הפתעות.
הסעות יצאו מהיישובים.

פרטים נוספים < אתר מעגלים < מחלקת נוער

טיול מסלולים והופעה מיוחדת. כולל הסעות מהישובים. פרטים נוספים בהמשך 

מסיבת מסיימי י"ב   27.6

17.5

ערב הרכבים מוזיקליים לנוער 
ערב שכולו מוזיקה טובה עם ההרכבים המוזיקליים בחבל מודיעין

לפנות ניתן   – להצטרף  שרוצים  החבל  מיישובי  נוספים  להרכבים  גם   מתאים 
לירדן ביטון – 052-4581200

ההרשמה לאירוע תפתח באתר מעגלים < מחלקת הנוער 

לחצו כאן להרשמה5.2

לחצו כאן להרשמה

לחצו כאן להרשמה
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מוכר כשעות מעורבות חברתית לשכבות י' - י"ב

◆ שבוע התנדבות חג חנוכה עם עמותת ע.ד.י – 11-15/12
◆ התנדבות – אריזת משלוחי מנות עם עמותת חיים לאלון – 14/2

◆ התנדבות – מכירת משלוחי מנות עם עמותת חיים לאלון – 26/2-01/3
◆ שבוע המעשים הטובים "קמחא דפסחא" – 19-23/3 

התנדבות נוער שכבות ז' - י"ב

התנדבות נוער בקהילה 
באירועים מיוחדים

ימי זיכרון וחגים במהלך השנה 

בואו לקחת חלק, 
לתרום ולהשפיע 
במגוון אירועים 
וחגים במהלך 

השנה!

תתנדבו תשפיעו!תתנדבו תשפיעו!

 CHANGING MODEL
סדנא לנערות עם המרצה ענת אסודי והדוגמנית מעיין קרת 
במסגרת סדנה בת 6 מפגשים נעמיק במורכבות הרשתות החברתיות על הקשר בין תמונות 
ופילטרים לבין תחושות לא קלות, המראה שלנו, הקוטביות במסרים לגבי הגוף שלנו ואיך 
"לשמור על עמוד שדרה", על השינויים של הגוף ואיך מקבלות אותם, על שימיינג והערות 

לגבי המראה שלנו, איך מגיבות ואיך לא מתערערות גם מולם.
לשכבות ז'-ט' | לפרטים נוספים והרשמה < אתר מעגלים < מחלקת הנוער

מחיר: 420 ש"ח | תאריכי הסדנא: 23.10 | 30.10 | 6.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11
מותנה במספר משתתפים | ימי ראשון, 18:00 | משך מפגש: שעתיים

www.maagalim.org.il
ההרשמה בעיצומה!
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מוכר כשעות מעורבות חברתית לשכבות י' - י"ב

◆ שבוע התנדבות חג חנוכה עם עמותת ע.ד.י – 11-15/12
◆ התנדבות – אריזת משלוחי מנות עם עמותת חיים לאלון – 14/2

◆ התנדבות – מכירת משלוחי מנות עם עמותת חיים לאלון – 26/2-01/3
◆ שבוע המעשים הטובים "קמחא דפסחא" – 19-23/3 

אקדמיה למנהיגות טכנולוגית
מסלול האצה טכנולוגית לנערות – שכבה ט'

התכנית מכשירה את הנערות לתחום התוכנה ומקנה למשתתפות אפשרות להשתלבות 
בעולם ההייטק. התכנית מפתחת את היצירתיות, המסוגלות הטכנולוגית, יכולות אנליטיות, 

אלגוריתמיקה לצד פיתוח אישי, מקצועי וכישורי מנהיגות.

משתתפות התכנית זוכות ומרצות בתחרויות ארציות, בכנסים בינלאומיים ורוכשות 
את הכלים המקצועיים להצליח בקריירה טכנולוגית תוך יצירת קהילה חזקה ותומכת.
זוהי הזדמנות לתת לנערות את הסיכוי להתפתח לתפקידים טכנולוגים בתיכון ואנו מזמינות

אתכן להשתתף בתוכנית ייחודית ומעצימה זו.

התכנית כוללת 20 מפגשים שבועיים של 3 שעות אקדמיות בזום + 60 שעות 
פרקטיקום מקצועי טכנולוגי בחודשים נובמבר 2022 - יוני 2023

• מיועד לנערות בשכבה ט'
• פתיחת קבוצה מותנית במינימום מספר משתתפות

• מחיר לתכנית – 1590 ₪
• ימי הפעילות - ימי ד' בין השעות 18:00-20:00

 
למידע נוסף על התכנית כנסו לאתר ALICE CODE או צרו קשר בוואטסאפ  0549883633

לתכנית המלאה ולהרשמה כנסו לאתר מעגלים < מחלקת הנוער

www.maagalim.org.il
ההרשמה בעיצומה!
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מפגשים, סדנאות, התנדבות וטיולים בהתאמה להעדפות שלכם ואופי היישוב ובשיתוף 
פעולה עם נציגי היישובים שיובילו את התכנית. התכנית כוללת סדרת מפגשי העשרה 
ותוכן סביב בניית זהות וערכים במעגלי החיים. האישי, המשפחתי, החברתי, הקהילתי 
והיהודי-ישראלי במהלך שנת המצווה. התכנית מיועדת לבנים ולבנות. *ההצטרפות 
לתכנית היא באמצעות נציגי היישובים )הורים/רכזות קהילה( מול רכזת שנת מצווה 

במחלקת הנוער. 

פרטים נוספים והרשמה באתר מעגלים < מחלקת נוער
עלות 590 ש"ח ל10 מפגשים 

תכנית

www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה
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דרושים/ות

nirit@maagalim.org.il :קו"ח ניתן לשלוח לנירית ברנשטיין במייל

דרושים רכזי נוער תותחים
ליישובי חבל מודיעין

במשרה חלקית/מלאה

◆ פיתוח והובלת יוזמות חברתיות קהילתיות והתנדבויות.

◆ בנייה וניהול תכנית שנתית מתוקצבת.

◆ כתיבת מערכי פעולות והדרכה בפועל.

◆ ליווי הפעילות במרכז הנוער ביישוב במהלך השבוע בשעות אחה"צ-ערב.

◆ גיבוש קבוצות נוער עפ"י גילאים, תחומי עניין וצרכים שונים.

◆  מעורבות ולקיחת חלק במכלול הנושאים והאירועים במחלקת הנוער.

דרושים/ות
www.maagalim.org.il!ההרשמה בעיצומה
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יש לכם שאלות?
רעיונות? הצעות? 

אנחנו כאן
במגוון ערוצים! 

מעגלים חבל מודיעין

050-6646699

www.maagalim.org.il

maagalim_hm 
noar_hevel_modiin_

https://www.maagalim.org.il/
https://www.facebook.com/maagalim2021
https://www.instagram.com/noar_hevel_modiin_/
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