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החינוך הבלתי פורמלי –המחלקה לנוער 

המחלקה נמצאת בבניין הרשות המקומית 

:צוות המחלקה 

עזאםמושירה: מנהלת המחלקה

בתהליך קליטה: רכזי נוער

מתנדבת שירות לאומי 

רכזים\מנהלים9: ארגוני נוער\רכזי תנועות\מנהלי



הרשות המקומית –המחלקה לנוער 

לי  לחינוך הפורמאלי  על העמקת שיתוף פעולה הדוק ופורה בין כל מערכות החינוך הבלתי פורמאפועלת  

פעולהעם מחויבות לשיתוף תוך שמירה על כל גוף  וייחודו

:על כן 

נושא הנוער הינו במקום מועדף ברשות המקומית •

התוכניות מקבלות מקום לפעילות עם נוער מהרשות המקומית •

ארגוני נוער הפעילים ביישוב  \הרשות תדאג לתקצב תנועות•

הרשות פועלת לתת מענה לכל צרכי הנוער ביישוב •



הרשות המקומית –המחלקה  לנוער 
עוטפת את כל המסגרות הלא פורמליות  

תחת מטריה אחת 



ארגון הצופים בני מערוף
נדה עבאסמנהלת,מדצים15, חניכים משתתפים 80



רביעי ושישי: ימי פעילות 
..להיות שייך לקבוצה 



..לעשות טוב מכל הלב 



אות הנוער הדרוזי
עזאםמנהל יוסף ,בנות שירות לאומי ,חניכים משתתפים 50



..לחנך לערכי כבוד ואחווה  



ס עם בני נוער "פעילות המתנ
ס אמירה מוסא"חוגי העשרה לנוער מנהלת המתנ



..אתה יכול הכלללמוד שעל 



..לעשות שמח זו מצווה



קבוצת הנערים של חוג הכדורגל  
בריק תחסיין: רכז ספורט 



..מהכלללמוד 



תנועת הצופים הדרוזים
מנהל מוחמד שיח  , מדצים18, חניכים משתתפים 100



..ביחד נעלה ונצליח



חמישי שבת  : ימי פעילות 



..לדעת והעריך , לסמוך , ללמוד



מרכז נעורים 
מלגאיות  5,בנות מתנדבות5, רכזת נוער, חניכים משתתפים200

עזאםכאמלהמנהלת 



זהות ומעורבות חברתית  , שייכות 



..ימי פעילות כל ימות השבוע 



ומכל הלב ..לתת 



..לקבל האחר



הארתודוקסיתתנועת הצופים 
חזאןמנהל כארם , מדצים14, חניכים משתתפים150



שבת , שישי :ימי פעילות 



...אנו מאמינים ביכולת של כל נער ונערה 



...מסע אחד –הרבה שבילים 



הנוער העובד והלומד  
סעבמנהלת הקן שירין , מדצים16, חניכים משתתפים100



...כל ימות השבוע :ימי פעילות 



...גאה להיות שייך 



وللسالمולשלום للدفاع להגנה , للعمل לעבודה 



יזמים צעירים  תוכנית
זאהימאהרמנהל , מתנדבת שירות לאומי, חניכים משתתפים15



פרחי רפואה  תוכנית
מכון נטלי, חניכים משתתפים 15



החברה להגנה לטבע–חוג סיירות 
עזאםמנהלת חלוד , חירחירמדריך , חניכים משתתפים 25



..לחנך לאהבת הארץ 



מוביל באבו סנאן, להצמיח נוער מנהיג 



תודה רבה על הקשבה  


