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אנו שמחים לבשר על הקמתו של מרכז צעירים שיפעל

באמצעות המחלקה לנוער וחינוך משלים במועצה.

החלטנו לשים את נושא הצעירים על סדר היום ולגבש במסגרת 

המועצה מענה כולל, מוסדר ומקיף לצרכי הצעירים.

המרכז ייתן מענה לצעירים בגילאי 18-35 ויפעל לסייע לכל אחד 

ואחת  בתחומים מגוונים כגון: תעסוקה, השכלה, מעורבות 

חברתית, תרבות ופנאי .

על מנת לקבל מאתנו דיוור ישיר לפעילויות השונות, 

אנו מזמינים אתכם להירשם למרכז הצעירים!

עמיר ריטוב

ראש המועצה

רותם עמוס

מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים

מרב מגן

מנהלת המרכז

נשמח להיות כאן בשבילכם ולסייע בכל עניין ובקשה

>> קבלת מידע בדבר זכויות החייל המשוחרר
>> מפגש יעוץ אישי והכוונה מקצועית

>> הכנה לטיול הגדול
>> ערבי נושא, סדנאות והרצאות ע“פ ביקוש:

כלכלת המשפחה וכד‘
>> אירועי תרבות לצעירים

>> פסיכומטרי
>> סדנאות יעוץ והכוון לבחירת מסלול לימודים

>> מידע מקיף ועדכני על מוסדות להשכלה גבוהה
>> סדנאות לסטודנטים עפ"י ביקוש:

     כתיבה אקדמית, ניהול זמן וכד‘
>> הכוון בנושא מלגות

>> סדנאות הכנה לעולם התעסוקה:
    כתיבת קורות חיים

   הכנה לראיון ולמרכז הערכה
>> הכשרות מקצועיות

>> מאגר משרות בדגש על עבודה מועדפת

אם אתה אכפתי ומעורב ונושא הצעירים בלב השרון
חשוב לך, אנו מזמינים אותך להיות שותף לדרך ולהצטרף

לפורום המנהיגות האזורית לצעירים
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הכניסה חופשית

מספר המקומות מוגבל!
הכניסה חופשית מגיל 18 ומעלה, מותנה בהצגת ת. זהות,

ברישום מוקדם וקבלת כרטיסי הזמנה לאירוע
במקום מזון ושתיה בתשלום

09-7960231  | 058-5551449  | 09-7960230

הכניסה חופשית
13:00 פתיחת שערים | 14:00 תחילת מופע

merav@lev-hasharon.com :לקבלת כרטיסי הזמנה

הפעילות מתבצעת בתמיכת משרד התרבות והספורט

מופע חימום ”עליית גג“
איתמר בן אבי, עמיר פרג‘ון, ויקי גלאם

17.3.17
שישי צהריים

במופע חשמלי
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מרכז צעירים
מרכז צעירים
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