דבר המנהלת
הכוכב השמיני הינו מועדון לאמנות ,תרבות ,פנאי ,מנהיגות ומעורבות חברתית
לבני ובנות נוער בהרצליה בגילאי .14-18
המועדון יוזם ומקיים פעילויות חינוכיות הנשענות על ערכים רבים בהם
מנהיגות ,תרומה לקהילה ,אחריות ,סובלנות לאחר ומאפשר התפתחות ולמידה
מתוך העצמה ,חוויה והנאה ,באמצעות תהליכים אישיים וקבוצתיים.
בעקבות השינויים שחלו בעולמנו בשנה האחרונה ,ראינו לנכון להביא אליכם,
בני ובנות הנוער ,פעילויות רלוונטיות לימים אלו אשר מותאמות למציאות
דינמית וגמישה אותה אנו חיים בשנה האחרונה.
הפעילות במועדון במהלך השנה תהיה מותאמת להנחיות משרד הבריאות
ובמידה ולא ניתן יהיה להיפגש בכוכב השמיני ,הפעילות תתקיים בצורה
מקוונת.
השנה בחרנו לפתח גם את הקשר עם קהילת ההורים למתבגרים ומתבגרות
בעיר באמצעות הרצאות בנושאים שונים ומגוונים ,כל זאת בשיתוף פעולה עם
מחלקות השונות בעיריית הרצליה.
הדלת שלי תמיד פתוחה עבורכם.ן ליוזמות ולרעיונות חדשים.
מחכה לראותכם.ן,
אלה לוין
מנהלת מועדון הנוער הכוכב השמיני

פרלמנט הכוכב השמיני!

כיתות ט'-יב' | ימי א' | 18:00-19:30

*ההשתתפות בפרלמנט שלנו מאושרת במסגרת תכנית מעורבות חברתית

ומקנה לך שעות התנדבות*

בואו ליצור ולהשפיע על חיי התרבות ,האמנות ,הקהילה והפנאי של הנוער
בהרצליה! נבחרת הפרלמנט שלנו עוסקת בתחומי תוכן שונים וההשתתפות

בה תקנה לכם.ן הכשרה מקצועית ומקיפה ושעות התנדבות במסגרת מעורבות
חברתית.

במהלך השנה אנחנו נגע בתחומים שונים ומגוונים בנושאי:

יזמות עסקית ,צילום ,שיווק דיגיטלי ,סאונד ,מוסיקה והפקת ארועים.

בכל אחד מהתחומים תקבלו מגוון רחב של כלים וידע מקצועי ואיכותי!

בואו להשפיע וליצור יחד איתנו את האירועים והפעילויות של הכוכב

השמיני הופעות ,מופעי סטנד-אפ ,תחרויות ,סדנאות ,במות פתוחות ועוד

אין סוף אפשרויות .הכל תלוי בכם.ן

פרטים נוספים אוהד050-6706202 :

להרשמה

*הקבלה לצוותים מותנת בראיון אישי
ונוכחות במפגשים השבועיים.

* ההשתתפות מאושרת כחלק ממעורבות חברתית ומקנה לך שעות התנדבות

מחוברות

זה הזמן להתחבר!

כיתות ט'-יב' | יום ב' | 17:00-18:30
שנה של חברות ,התבגרות ומנהיגות .הכוח בקבוצה מעצים את יכולות
ההנהגה ,הביטחון והאסרטיביות שבך.
מחוברות זה הדרך ללמוד על עצמך ,להכיר חברות ולפתח את המחשבה.
בסוף השנה תשתתפי בפרויקט סיום ,אשר יכלול תהליך למידה מגדרי ומקצועי
דרך תחום הספוקן-וורד ,כתיבת וביצוע קטעים אשר נכתבו ע"י החניכות,
והפקת אירוע ע"י החניכות בליווי צמוד של מנחת הקבוצה.
הפרויקט הינו בשיתוף מנהל נשים הרצליה ומחלקת חינוך מניעתי ובהנחיית
מנחה מקצועית.
לפרטים  -תהילה 050-5339364
להרשמה

הספוקן נוער

אומנות ביטוי בועטת וחריפה!

כיתות ט'-יב' | יום ד' | 18:30-20:30
בקורס תלמדו איך לחבר מילים לקצב ולדבר באופן שיגרום
לכולם.ן להקשיב ולהצליח להגיד את מה שבאמת חשוב.
במהלך השנה נערוך את אירועי ה"אופן ספוקן" המסורתיים.
חפשו "הספוקן נוער" ביוטיוב!
לפרטים  -מיה 054-5496098
להרשמה

* ההשתתפות מאושרת כחלק ממעורבות חברתית ומקנה לך שעות התנדבות

תכנית ניר

אקטיביסטים ואקטיביסטיות!

כיתות ט'-יב' | יום ה' | 18:00-20:00
הצטרפו לעשייה חברתית משמעותית ושיח פתוח ומרתק שבכוחו לעצב את
"המשחק החברתי" שלנו.
האם בחנו את הזהות שלנו או שהיא מוכתבת לנו? מה הופך אותי לעצמי?
בתוכנית ניר נלמד ,נחווה ,ניצור ונעצב פרויקטים שקוראים לשיווין ,סובלנות,
סולידריות חברתית וחופש! נדבר על מיניות ,מעמדות ,סקסיזם ושוני .איך
החברים שלי רואים אותי? מתי עצרנו לדבר על אתניות ,זהות ,ביריונות,
מיניות ומגדר?! בואו לשנות!
לפרטים  -עידו 052-6102977
להרשמה

רקפת

כיתות ז'-יב' | יום א' | 18:30-20:30
קבוצה המיועדת לבני ובנות נוער המתמודדים עם ביישנות
או חרדה חברתית .במהלך המפגשים אנו יוצרים מסגרת
חברתית מעצימה ומאמנים את ''השריר החברתי'' ע"י
חשיפה למצבים חברתיים שונים ,פעילות בלתי פורמלית
ועידוד הקשר הבין-אישי של המשתתפים.
לפרטים והרשמה  -תומר 052-5460494

* ההשתתפות מאושרת כחלק ממעורבות חברתית ומקנה לך שעות התנדבות

מענ"ה

כיתות ז'-יב' | יום א' | 17:30-19:00
גוף נבחר ממועצות התלמידים בבתי הספר ,יחידות ותנועות הנוער.
מועצת הנוער העירונית בהרצליה שמה מולה מטרה ברורה :להיות מקום בו
תוכלו להוציא לפועל יוזמות משלכם.ן  .מקום בו תוכלו לשנות ,לתרום וללמוד
אז מה עשינו עד עכשיו?
אוהלי הידברות ,אירועי התרמה ,קמפיינים ,סמינרים ,יריד תעסוקה ,מבצע
משלוחי מנות ועוד מלא פעילויות ,אירועים וחוויות שונות.
הצטרפו עלינו למענ"ה – ותהיו המנהיגים והמנהיגות של המחר.
לפרטים והרשמה  -אלה 054-6120709

עמיתי דילר

כיתות י'-יא' | יום ד' | 16:00-21:00
תכנית עמיתי דילר הרצליה מזמינה אותך להצטרף לקבוצה נבחרת של
תלמידי י'-יא' יהודים מ 32-קהילות שונות ברחבי העולם  -לקחת צעד קדימה
ולהוביל את הקהילה שלך!
התוכנית מכשירה בני ובנות נוער בתחום המנהיגות ,בונה קשר לעם היהודי
ולישראל ומעמיקה את הזהות היהודית של משתתפיה.
התוכנית כוללת מפגשים אחת לשבועיים וסמינרים לאורך כל השנה.
בואו לעבור שנה של הכשרה  -ולצאת לחיים של מנהיגות!
לפרטים והרשמה :שני טל 052-6326253
לפרטים נוספים עקבו אחרינו באינסטגרם!

* ההשתתפות מאושרת כחלק
ממעורבות חברתית ומקנה לך
שעות התנדבות

הרכב הבית של הכוכב השמיני

חיים ונושמים מוסיקה זה המקום בשבילך!
בואו לבנות יחד איתנו את להקת הבית של הכוכב השמיני.

תזכו לייצג את הכוכב ולהופיע בשלל אירועים ומופעים ברחבי העיר.
הקבוצה תעבוד בצמוד למפיק מוסיקלי ותקבל במהלך השנה כלים
מקצועיים ואיכותיים ברמה הגבוהה ביותר.
לפרטים  -אור ברגר 052-222-6215
להרשמה

רקשרים

הכוכב השמיני גאה להציג!

יום ד' | מתחילים  | 17:00-18:30מתקדמים 18:30-20:00

תכנית ייחודית הכוללת מפגשי מוזיקה שבועיים המחברים בני ובנות
נוער בעיר עם בני נוער בעלי צרכים מיוחדים.
ההרכב יעבוד בצמוד למפיק מוזיקלי במהלך כל השנה ,יעלה הופעות
במרב העירוני וישים דגש על החיבור הקהילתי.
לפרטים – בן צוק 054-6535878
להרשמה

תחרות הלהקות של הכוכב השמיני!
תחרות הלהקות הגדולה בארץ ממשיכה! מי תהיה הזוכה הגדולה לשנת !?2021
מיטב ההרכבים ,האומנים והשופטות מהלהקות המובילות בתחום.
ההשתתפות כרוכה באודישן.
הלהקות שיזכו בשלושת המקומות הראשונים יזכו בשעות הקלטה באולפן
מקצועי ועוד פרסים שווים! הירשמו עוד היום!
לפרטים והרשמה  -אור ברגר 052-2226215

ההרכב הים תיכוני של הרצליה

רוצה להופיע על הבמה המרכזית בחגיגות העצמאות של העיר?
יום ד' | 20:00-21:00

רוצה לעבוד עם מפיק מוזיקלי צמוד ,לערוך חזרות שבועיות ,להשתתף
בשיעורי פיתוח קול ולהופיע על הבמות הגדולות של העיר?
הצטרפו להרכב הזמר הים תיכוני הראשון של הרצליה!
לפרטים  -בן צוק 054-6535878
להרשמה

תחרות הסולנים של הכוכב השמיני!

מי ישיר לנו סולו?!

בתחרות תזכו להראות לקהל ,למשפחה ולחברים את הביצועים שלכם
לשירים מקוריים או קאברים לשירים מוכרים ואהובים.
התחרות כוללת תהליך עבודה עם הרכב מקצועי של נגנים והפקה
מותאמת לסגנון היוצר ,בעבודה צמודה עם מפיק מוסיקלי ומנהל התחרות.
המקום הראשון יזכה בהקלטת סינגל אישי.
לפרטים והרשמה – ניצן עמיחי 054-8080140

סדרת הג'אז

תכנית מגוונת הכוללת מפגשים ומופעים סוחפים של ג'אז

ומוסיקת עולם בהשתתפות מיטב המוסיקאים.ות מהארץ
ומחו"ל .כמיטב המסורת מקיימים האומנים בתום ההופעה שיחה
פתוחה ואינטימית בה תוכלו לשתף מחשבות ולשאול
שאלות.
מחיר מוזל לבני ובנות נוער –  ₪ 35להופעה
פרטים באתר

חדר חזרות

חדר חזרות אקוסטי ומאובזר המתאים ללהקות והרכבים שונים.
אוירה צעירה וביתית ,מתאים לכל הגילאים.
הנחה מיוחדת לנוער ולתושבי הרצליה  ₪ 35לשעה ₪ 50 ,לשעתיים.
טלפון לתיאום09-9573477 -

אולפן הקלטות Mars

אולפן הקלטות מקצועי המופעל על ידי טכנאי מנוסה בעל תקליטי
פלטינה וזהב מהאומנים המובילים בארץ.
האולפן מתאים להפקת סינגל ,הקלטות להקה ,ג'ינגל לאירוע
משפחתי ומסיבות סיום.
*מתחייבים למחיר הזול בארץ!
לתיאום הקלטה ופרטים נוספים :מרסיאל בוחסירה 050-7897715

ימי שישי בכוכב!

בכל יום שישי ב 21:00מועדון הכוכב השמיני כאן בשבילך עם האירועים
הבולטים ,הסטנדפיסטים והאומנים הגדולים ביותר בארץ.
סטנד-אפ ,כיתות אמן ,אקוסטיקפה ,ספוקן נוער ועוד!
אז אם בא לך לצחוק ,ליהנות ,לבלות עם חברים ולהעביר את ערבי
שישי בכיף ,מועדון הכוכב השמיני הוא הכתובת!

דרושים

אם קראת ועדיין מתלבט.ת לאיזו מעורבות חברתית להצטרף -הכוכב
השמיני מציע את ההתנדבויות הכי חמות בהרצליה!
צרו איתנו קשר ואנחנו נמצא את ההתנדבות
שהכי מתאימה עבורך!
לעזרה והכוונה -אוהד 050-6706202

*הפעילות במועדון במהלך השנה תהיה מותאמת
להנחיות משרד הבריאות ובמידה ולא ניתן יהיה להיפגש
בכוכב השמיני ,הפעילות תתקיים בצורה מקוונת.

יוסף נבו  ,18הרצליה | cochav8@gmail.com | 09-9553747
עקבו אחרינו:
הכוכב השמיני הרצליה cochav8

