תכנית בוחרים מחר במסלול ייחודי בשכונת רמת אליהו בראשון לציון!
הזדמנות להיות חלק אמיתי ופעיל מהשכונה ,יחד עם צעירים נוספים.
מספר המקומות מוגבל ,מהרו להירשם באתר התכנית:
https://boharimmahar.wordpress.com/
משתתפי התכנית נדרשים לגור בשכונה.
לפרטים נוספים  -רכזת התכנית ,הדר זמל 050-9777229
תחום צעירים  -הסוכנות היהודית

אנחנו בחרנו מחר בשכונת רמת אליהו בראשון לציון ואתם?
שואלים את עצמכם ,מה כבר יש לעשות בשכונה רמת אליהו?
אז ככה ...אחר הצהריים יוצאים ליריד אמנים מקומי ,נהנים מתוצרת יצירתית של תושבי השכונה
במחירים מצחיקים ,לפנות ערב מחזקים את הגוף בשיעור  TRXוהליכה נמרצת ברחובות השכונה,
ולעת ערב מתרגעים על כוס קפה טובה בקפה אליהו.
כן כן ,זה לא חלום ,קבוצת צעירים ,משתתפי תכנית "בוחרים מחר" מיסודה של הסוכנות היהודית
פועלת בשכונת רמת אליהו בשיתוף עיריית ראשון אגף נוער וצעירים ,מתנ"ס רמת אליהו ,קהילת
מטרו ווסט -תכנית עצמאות וקרן גרוס .חברי הקבוצה נפגשים ,מתגבשים ,מכירים דמויות מפתח
בעיר ובשכונה ,זוכים בהשראה ,מקבלים כלים מקצועיים והזדמנות לחלום ולהגשים יוזמות חברתיות
מחוללות שינוי בשכונה.

איך יש להם זמן לכל זה? יש מלגת לימודים מלאה ע"ס !₪ 15,000
כך ,כחלק מתכנית בוחרים מחר ,לפני שנתיים חלם צוות מהקבוצה על הקמת בית קפה עסקי חברתי
שיהפוך למקום בילוי מרכזי בשכונה ,יפעל במהלך ימות השבוע ובנוסף ייתן מענה ויעוץ לצעירי
השכונה בתחומי החיים השונים.
כעבור שנה ,הוקם "קפה אליהו" ,הקפה ממוקם ברחבה הקדמית של הסדנא לאומנויות בשכונת
רמת אליהו  ,בתור התחלה הוא פועל בימי רביעי אחה"צ ונערכים בו אירועי שיא לכלל התושבים כמו
פתיחת גלריות בסדנא לאומנויות וכן הקרנה המונית של משחקי גמר ליגת אלופות.
עיריית ראשון לציון נתנה את ברכת הדרך ,והקפה עתיד לפעול באופן מלא בקרוב ,בואו לבקר.

בוקר טוב אליהו! בואו להתעורר איתנו ,אנחנו בחרנו מחר ,ואתם?
בקרוב נפתח המחזור השני ,ההרשמה בעיצומה!
מהרו להירשם באתר התכנית – מספר המקומות מוגבל.
https://boharimmahar.wordpress.com/%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%
/d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95
תכניות “בוחרים מחר” מיסודה של הסוכנות היהודית מעודדות צעירים לעשייה חברתית ולהקמת
קהילות צעירים .התכניות פועלות בשיתוף מפעל הפיס ,קרן גרוס ,משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות,
פדרציות ומרכזי.

