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מרכז צעירים מרום הגליל
     הדור הבא

לתיאום ייעוץ ואבחון התקשרו:
ענת צרור

 מנהלת מרכז צעירים מרום הגליל

נייד: 052-8677735
anatzror@gmail.com

חפשו אותנו ב-     מרכז צעירים מרום הגליל

אין לך כיוון?

באיזה מקצוע
לבחור?

מתלבט 

מה ללמוד?

תרבות ופנאיהשכלה

פיתוח קריירה

מעורבות חברתית

משפחות צעירות

תעסוקה

ללמוד

עתיד

לעבוד

לבלות
לטייל

אבחון וייעוץ מתקדם
ללימודים וקריירה

שאלון התאמה אישי ומתקדם

התאמת מקצוע/ מסלול לימודים

בחינת מבנה אישיות ויכולות

בחינת מבנה אישיות ויכולות

האבחון הינו חינם וקרוב לביתך
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פרלמנט צעירים מרום גליל 
מחפשים את המנהיגים הבאים...

"אנשים הם פקעות של פוטנציאל אנושי המחכות להיפתח 
ולצאת מהכוח לפועל למטרה ראויה" 

(רובין ס. שארמה)

צעיר/ה...רוצה להשפיע? מרום גליל חשובה לך? 
צוות פרלמנט צעירים מחפש אותך!

דרושים צעירים בגילאי 25-35 רציניים שיקחו חלק מוביל 
ומשמעותי להובלת שינוי בתהליכים קהילתיים, צעירים 

חדורי מוטיבציה, אוהבי מרום הגליל שבוערת בהם 
התשוקה לעשיה, אנו מחפשים אנשים אשר רואים עצמם 
כחלק מקהילה צעירה שרוצים להוביל יחד איתנו אתגרים 

חברתיים...

לפרטים והרשמה אצל רכזי הפרלמנט:
ענת- 0528677735
בן- 0547788927

תושבים יקרים צעירים וצעירות נכבדים,
מרכזי צעירים בישראל הנה תוכנית בה הצעיר מושם במרכז, מרכזי הצעירים בישראל 

מספקים מענה לכלל הצעירים מתוך ראייה כי הצעירים הינם חיוניים לשגשוגה של המדינה 
בכלל ושל הרשות בפרט.

אתם מסיימי יב' כיתות, מתגייסים לצבא, משתחררים ומתחילים לחשוב איך לסדר את החיים, 
טיול אחרי צבא? עבודה מועדפת? לימודים? ניסיון תעסוקתי? פסיכומטרי? לחסוך כסף? ל

פתוח עסק? ועוד...
מרכז צעירים מרום הגליל חרט על דגלו מתן יחס אישי וליווי מקצועי לכל צעיר/ה, תמיכה 

ומענה אופטימילי לכל צורך ובקשה במגוון נושאים רלוונטיים: פיתוח קרירה, חיפוש עבודה, 
בחירת עבודה מתאימה, מנהיגות צעירה, חיי חברה, השכלה- בחירת תחום לימודים, קורסים 

והכשרות מקצועיות, סדנאות להעצמה אישית, יזמות עסקית ועוד..
צעירי מרום הגליל מקומכם איתנו, זה הבית שלם לגדול, להתפתח ולהצליח! בואו להיות חלק 

ממנהיגות צעירה מובילה ומשפיעה בתחומים החשובים לכם! בואו למרכז הצעירים ותפגשו 
צוות מקצועי שיסייע לכם לבחור את הבחירות הנכונות אשר ישפיע על עתידכם באופן 

משמעותי להמשך החיים!
בברכה
ענת צרור
מנהלת מרכז צעירים

תושבים יקרים צעירים וצעירות נכבדים,


