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מרכז הנוער ממוקם בשכונת רמת אליהו ומטרתו לתת מענה בשעות אחר הצהריים 
לבני נוער מהשכונה ומסביבתה ע"י צוות המדריכים.

מרכז הנוער הוא בית חם לבני הנוער ומקום לפיתוח חברת נוער בטוחה ומצמיחה 
לבני הנוער. מטרות הפעילות הן קיום פעילויות חינוכיות וחווייתיות, לקיים מפגש חברתי 

בעל אופי ערכי, עידוד התנדבות בקהילה, מנהיגות צעירה וחיבור בני הנוער לקהילה 
השכונתית.

הפעילות לנוער כוללת מרחב פתוח אשר מהווה לבני הנוער בית שני שבו יוכלו לעבור 
פעילויות בנושאים שונים, לשחק, לבשל ולפגוש בני נוער נוספים מהעיר. 

בנוסף, מתקיימת פעילות של תכנית המד"צים של משרד החינוך שמטרתה לעודד את 
בני הנוער למנהיגות, מעורבות בקהילה ותרומה לחברה. 

מרכז הנוער הוא מקום פתוח ושוויוני לכל נער ונערה ונותן מענה לצורכיהם האישיים 
והחברתיים של בני הנוער.

יחידת הנוער

מרכז הנוער מתנ"ס רמת אליהו 
רחוב זלמן שניאור 15, ראשל"צ | ימים א'-ה' 

שעות פעילות: 16:00-21:00 
מרחב פתוח - כיתות ז'-י"ב 

לפעילות מוזמנים כל בני הנוער לעבור ערבי קונספט 
בנושאים שונים וכן להנות ממפגש חברתי בהובלת צוות ההדרכה. 

תכנית המד"צים )מדריכים צעירים( - כיתות ח' ומעלה 
תכנית מנהיגות מטעם משרד החינוך בשיתוף אגף הנוער העירוני, הכשרת בני נוער 

למנהיגות, הדרכה ומעורבות קהילתית. המשתתפים בתוכנית ייהנו מסמינרים, 
הובלה של פרויקטים קהילתיים ופעולות שבועיות.

מחויבות אישית
מרכז הנוער נותן מענה לבני נוער אשר רוצים לממש 

את מחויבותם האישית תוך שימת דגש על פעילות 
חברתית וקהילתית ושילוב בתוך פעילות מרכז הנוער.
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מועצת נוער
מועצת הנוער השכונתית היא הגוף הרשמי, הנבחר והמייצג של בני הנוער בשכונת 

רמת אליהו. המועצה מורכבת ממנהיגים צעירים הנבחרים מכלל גופי הנוער הפועלים 
בשכונה. תפקידה של מועצת הנוער היינו לייצג את הנוער בפני מקבלי ההחלטות 

בשכונת רמת אליהו, לפעול למען רווחת הנוער ותרבות שעות הפנאי. 
כמו כן המועצה לוקחת חלק פעיל בניהול חיי הנוער בעיר בתחום הקהילתי חינוכי.

סח"י - סיירת חסד יחודית
במסגרת התכנית בני הנוער אוספים מדי שבוע מזון ממרכולים ומחלקים אותו 

)באמצעות "מתן בסתר"( למשפחות מעוטות הכנסה. חלוקת המזון נעשית בעזרת 
מתנדבים בוגרים עם רכבים.

בנוסף לפעילות השבועית הקבועה, הסיירות מקיימות לאורך השנה פעילויות ייחודיות 
כגון: ביקורים בבתי אבות, שיפוץ בתים, ביקור אישי בבתים של ניצולי שואה ועוד.

לפרטים: מנהל יחידת הנוער צחי עזריה, טל. 052-6707762
zahiazaria @re.matnasim.co.il .מייל

מרכז ווליום
מרכז ווליום הינו פרויקט חברתי-מוזיקלי לבני נוער, המעודד שילוב בין היצירה המוזיקלית 

וההתפתחות האישית, לפעילות חינוכית וחברתית משמעותית, בדגש על חיבור ותרומה 
לקהילה בה אנו חיים.

מטרת העל של מרכז הווליום היא להעניק לבני הנוער באמצעות המוזיקה, כלים, 
ידע ואמונה, שהמימוש העצמי וההצלחה נמצאים בהישג ידם. כמו-כן,

מבקשים באמצעות הפרויקט להנחיל להם ערכים כגון התנדבות ומעורבות חברתית, 
התמדה, סבלנות, סובלנות והקשבה.

שכונת רמת אליהו מתאפיינת במגוון של בני נוער המגיעים מתרבויות שונות ומרקעים 
שונים. אנו רואים במוסיקה כפלטפורמה אוניברסאלית שיכולה לשלב ולחבר בין התרבויות.

מטרת מרכז ווליום – יצירת חממה מוזיקלית שתוציא בשורה מהנוער ברמת אליהו 
וסביבתה. 

ביו הפעילויות במרכז ווליום: 
סדנאות כתיבה יוצרת, סדנאות פיתוח קול, ליווי הרכבים, 

לימוד כלי נגינה מגוונים, סדנאות אומן, יצירת מופעים ועוד... 
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יחידת הנוער


