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דשי יוני  -ספטמבר

הרצאה של שגאו מנגסטו
שגאו מנגסטה מאמן ומרצה פורץ דרך הגיע לספר
לעשרות רבות של צעירים שהגיעו לפגוש אותו פנים
אל פנים ורואים בו מקור להשראה ,את סיפורו האישי:
כיצד בחר להפוך את הפחד הכי גדול שלו למתנה
הכי גדולה שלו .שגאו ,יוצר שיטת אתה שווה יותר
סיפר כיצד הפך מאדם ביישן ,סגור ומופנם לאדם
מוביל ומשפיע ,מאמן ויועץ אישי .כיצד להפוך את
הפחד ליתרון .היה ערב מעצים!

המשך פרויקט "יפה לנו ביחד לוקחים
אחריות" פלייסמקינג (ציורי קיר בדואר,
כיכר התשעה ,קיר בכניסה לעיר כביש ,4
מכסים ברחוב הנשיא ועוד)
ציור קיר חדש ושובה לב רקם עור וגידים ממש
לאחרונה מול שכונת גני אלון .את הקיר האמנותי
החדש חנכנו כחלק נוסף מהפרויקט העירוני
"יפה לנו ביחד לוקחים אחריות" במסגרת היוזמה
הנוכחית ,קבוצת של  15צעירים שלנו בליווי האומן
אמיר לייבמן יצאו לצייר על קירות העיר .מטרת
המיזם ,שנוסד והחל לפעול במהלך השנה האחרונה,
היא להעלות מודעות לניקיון ואיכות הסביבה ,לקרוא
לתושבים לפעול יחד ,תוך חיזוק חיבורם לעיר חדרה.

הרצאה של ברהנו טגניה
הילד שרצה לעברת את השם עד שאבא שלו
שכנע אותו אחרת ,עבד קשה בלי שמץ רגשי
נחיתות והפך לאחד העיתונאים הכי מוכרים על
המסך .עשרות צעירים הגיעו לקבל השראה,
לפתוח את הראש ולהכיר את סיפורו האישי
של ברהנו טגניה ,כתב הפלילים – חדשות .12

הרצאה של מיכאל בן שטרית
"החיים שלי השתנו ביום שהפסקתי לרחם על עצמי".
צעירים רבים התקבצו יחד לשמוע את סיפורו מעורר
ההשראה של מיכאל בן שטרית ,האיש שהפך מנהג
משאית עם  9שנות לימוד -למרצה באוניברסיטה
ומנהל תיכון .מיכאל שגדל בשכונת מצוקה ,בדירות
עמידר עם  13נפשות ,מגורש מבית הספר בגיל 15
ונשלח לעבוד.
המסר של מיכאל שהשכלה היא הכלי הכי טוב
להיחלץ מעוני מתחבר ישירות לאג'נדה של במרכז
צעירים להוות מרחב של הזדמנויות למימוש עצמי
ומקצועי עבור צעירים חדרה.

משפחטיולי
עשרות משפחות צעירות מחדרה מטיילות יחד
בשבתות לאורך השנה באתרים מגוונים בסביבה
הקרובה ,במטרה להתגבש כקהילה .כל הטיולים
מלווים במדריך מקצועי ,צעיר חדרתי ,שהופך את
חווית הטיול המשותף למעניינת ומלמדת.
בשבתות האחרונות ,יצאה קהילת משפחטיולי שלנו
לשמורת טבע קסומה "תל גדור" ועין צור בחדרה.
המשפחות הצעירות יחד עם הילדים פתחו את
הבקרים בפיקניק משותף ומשם למסלול.

ערב גאווה – קהילה להט"בית
מסורת חדשה נוסדה אצלנו ,בשיתוף מחלקת נוער
וצעירים ברווחה! את חגיגות שבוע הגאווה ציינו
בערב שהוקדש והופק על ידי צעירים הפעילים
בקהילה הלהט"בית ,שקיבלה בית במרכז הצעירים.
בערב הראשון מסוגו בחדרה ,הוצגה תערוכת אמנות
גאה -שירה כתובה וביצועים בלייב ,ציורים ,צילומים,
ואפילו הופעת דראג .שיאו של הערב נרשם בהרצאה
מרתקת של מייקל אלרוי גבר טרנסג'נדר תושב
חדרה שחשוף את סיפור חייו המרתק.

כיתות אומן של הצמד "קפה שחור חזק"
והזמרת נרקיס
לאחר שכבשו את המדינה ,חיממו את כריס בראון
ושון פול ,יצאו לסיבוב הופעות בארצות הברית והוציאו
אלבום חדש ,אורי אלמו ואילק סהלו ,הצמד המדהים
קפה שחור חזק הגיעו אלינו לשיר ולדבר על הכל.
בכיתת אמן שניה ,אירחנו את הזמרת והיוצרת המסקרנת
נרקיס להופעה ושיחה אישית .נרקיס שיתפה את צעירי
העיר במסע המרתק שלה לתוך המיינסטרים הישראלי
וסיפרה על הסיפורים מאחורי השירים.

כיתת אמן אינטימית
עם המשורר רועי חסן
ערב מרגש במיוחד נרשם כשהמשורר בן העיר
חדרה ,רועי חסן נפגש למפגש אישי עם צעירים
המובילים את קהילת האמנים הצעירה בחדרה.
המפגש שנערך בשיתוף עמותת הליקון עסק בשירה
ויצירה ,אהבה ושנאה ועל להיות אדם כותב ,יוצר
ומשורר בחדרה.

קורס חשיבה לוגית
השנה שמנו לנו מטרה  -לחשוף את עולם ההיטק
בפני צעירי חדרה על מנת שיוכלו להכיר ולבחור
מקצוע בהתאם .קורס חשיבה לוגית הכין צעירים
המתעניינים בלימודי הנדסה אך ללא רקע בתחום
ונתן להם טעימה מתחום התכנות .במסגרת הקורס
הם רכשו מיומנויות וידע על מנת להשתלב בצורה
מיטבית בלימודי התואר .מדובר ביוזמה ייחודית שהגו
רכזות ההשכלה הגבוהה במרכז הצעירים .לאור
ההצלחה נפתח מחזור שני ממש בקרוב

סדנת אסטרטגיות למידה
"הכנה לאקדמיה" בשיתוף אי.זי ווי
במסגרת תפקידו לעודד צעירים לרכוש השכלה
גבוהה .הסדנה פנתה לצעירים שהתקבלו ללימודי
תואר ראשון ומטרתה היתה להקל עליהם את
הכניסה ללימודים באמצעות מתן מידע ומיומנויות
חשובות .הסדנה עסקה בתכנים של ניהול זמן,
בניית מערכת שיעורים ומונחים אקדמאיים שונים,
אסטרטגיות למידה שונות ,טכניקות של למידה
למבחנים ועוד .היה מוצלח!!

קורס אנגלית מדוברת –
לומדים אנגלית בסלון
לאור בקשות רבות שהגיעו מהצעירים שלנו ,החלטנו
לפתוח קורס אנגלית מדוברת שהועבר על ידי חברת
 .DALLOWAYהקורס זכה להתעניינות של עשרות
רבות של צעירים ואל  14מפגשי הלימוד ,בקבוצות
קטנות ובאווירה נעימה הגיעו צעירים רבים.

מיזם "טעם של ילדות"
את המיזם מקדמים צעירי קהילת הסטודנטים.
הסטודנטים הצליחו לגייס עשרות מתנדבים וקשישים
שחברו כדי להגשים חזון -מפגש בין מתנדבים צעירים
לקשישים במטרה ליצור קרבה ,הקשבה ותחושת
ביתיות .הדרך הייחודית שנבחרה לעשות כך ,היא
דרך המטבח ,הבישולים ,הטעמים והזיכרונות.
בסדרה של שלושה מפגשים אירחו קשישים תושבי
חדרה את המתנדבים הצעירים בביתם ,ובכל מפגש
בישלו יחד את מנות הילדות של הקשישים (ראשונה/
עיקרית/קינוח) וייצרו עבורם את תפריט הילדות שלהם
לצד תיעוד הסיפור האישי שלהם מאחורי המנה.
מטרת המיזם היתה לאפשר לקשישים לפתוח את הדלת ולארח בביתם מתנדבים צעירים .ועבור המתנדבים
הרבים במיזם להיות מקור להעצמת הקשישים ופנים חדשות שדופקות להם על הדלת כדי להעלות על
פניהם חיוך שאומר כל כך הרבה.

חלוקת מלגות מצפן
עמותת מצפן לחיים ,מעניקה בפעם השלישית
מלגות להכשרה מקצועית לצעירים בחדרה ,על
סה"כ  50,000ש"ח .הצעירים שנבחרים לקבלת
המלגה ,הינם צעירים שמגיעים לראיון אישי ומציגים
כיצד ההכשרה המקצועית תקדם את הקריירה ואת
יכולת ההשתכרות שלהם .בתמורה למלגה מעניקים
הצעירים שעות התנדבות בקהילה .התכנית ייחודית
למרכז הצעירים בחדרה ומתאפשרת הודות לקשרים
עם מקימי העמותה.

חלוקת שי לרגל ראש השנה
וכניסת רכזת שכונות
באוגוסט קיבלנו בברכה תוספת חדשה לצוות מרכז הצעירים ,מיטל
שבת רכזת תכנית " betaשכונות" של משרד השיכון והבינוי ורשת
עתיד .במסגרת הכניסה לתפקיד עם כניסת של השנה החדשה,
יצאנו לשכונות גזית וסלע בשיתוף בני נוער מדהימים ממרכז יזמות
של עמותת "יוניסטרים" בבית הספר הרב תחומי איחלנו שנה טובה
לתושבי השכונה וחילקנו שי מתוק לכבוד ראש השנה!

יריד משחקים חוזרים
'תופסים כיוון' הינה תוכנית המיועדת לאקדמאים
והנדסאים מצטיינים מהפריפריה החברתית-
גאוגרפית של מדינת ישראל ,אשר מקנה להם
את הכלים הדרושים כדי להתפתח בעולם
התעסוקה המורכב של ימינו .במסגרת התכנית
מתנסים הצעירים בהפקת מיזם חברתי -תרומה
לקהילה ,במטרה לתרגל "כלים" אותם רכשו
בתכנית ולהחזיר חזרה לעיר המעודדת ומשקיעה
בהתפתחותם האישית.
במסגרת האירוע ,שהפיקה הקבוצה" -יריד משחקים חוזרים" הגיעו מאות ילדים והורים לאקו פארק שם חיכה
להם מתחם מוצל ,אווירה טובה ודוכני מכירת צעצועי יד שנייה אותם הקימו ילדים ומכרו במחירים חברתיים.
האירוע היה מקסים וצבעוני וגרם סיפוק רב לצעירים שיזמו והובילו את הרעיון ,בעזרת מרכז צעירים ,שתמך
וליווה מהרעיון ועד הביצוע.

אימונים אישיים (קאוצ'ינג)
בשנים האחרונות יותר ויותר צעירים בוחרים להתנסות באימון אישי,
צעירים הרוצים להתפתח ,לשפר ולקדם את חייהם ומבינים שהשינוי
נמצא בידיים שלהם ובעזרת הכוונה מקצועית הם יכולים להגיע למטרות
שהציבו לעצמם.
שירותי האימון האישיים מתקיימים כבר שנים רבות במרכז צעירים
הודות לשיתוף פעולה מוצלח עם בית ספר אמבישן להכשרת מאמנים.
האימונים ניתנים לצעירי חדרה בעלות מסובסדת ומצליחים לחולל
שינוי ולקדם צעירים אל עבר המטרות שלהם.

קהילת הסטודנטים "בוחרים מחר"
חוגגים סיום שנת פעילות
"קהילת הסטודנטים בחדרה ,המורכבת מצעירים
בני העיר פועלת מזה ארבע שנים במסגרת התכנית
הארצית "בוחרים מחר" .התכנית מהווה הזדמנות
עבור סטודנטים וסטודנטיות ליזום ,ליצור ולהוביל
שינוי חברתי בחדרה ,ליצור ולהשתייך לקהילה
צעירה ומובילה .במסגרת התכנית ,הסטודנטים
רוכשים כלים מקצועיים ביזמות חברתית ,לוקחים
חלק בתכנית השכרה והעשרה מקצועית וקהילתית
ומפעילים מיזמים חברתיים מחוללי שינוי".

וכמו תמיד התקיימו אצלנו גם עשרות ייעוצי לימודים ,מלגות ותעסוקה,
קידמנו יוזמות חדשות והתנדבויות ,הנגשנו זכויות ועוד...

