
 

 
1926.11. תאריך:   

 
 
 
 

 סדר יום:
 

 דברי פתיחה יו"ר הועדה.  - 18:00-18:05
 פתיחה.  - 18:05-18:10
 תחום פיתוח קריירה.  - 18:10-18:20
 תחום הכנה לצה"ל וחיילים. - 18:20-18:30
 תחום מעורבות חברתית. - 18:30-18:40
 תחום תוכן וקהילות.  - 18:40-18:50
 דיון וסיכום.  - 18:50-19:00

 
 :מנהל מרכז צעיריםדברי פתיחה, 

אנחנו שמחים על פתיחה של ועדה זו. מבחינתו עצם הישיבה מדגישה את חשיבות תחום הצעירים  
עבר המרכז  -תחום הצעיריםבקרב מקבלי ההחלטות.  כחלק מאסטרטגיה עירונית לקידום 

בת היקף הפעילות, למשכנו החדש בחצר השוק. ופיתח בשנתיים האחרונות שירותים תוך הרח
 לדוגמא: פסטיבל הבירה, פסטיבל האוכל ועוד. 

 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 
התחום של פיתוח קריירה מבוסס על מערך של ייעוץ והכוונה. בנינו מערך  יעל גוטמן: .1

מפגשים. בהם מבררים  3כאשר הפגישות הינם סדרה של  -מתמחים ורכזת 4שמבוסס על 
חוזקות, חולשות ונטיות תעסוקתיות ומתוך זה גוזרים מסלול לימודים 

  900המשמעות   ,יםמפגשים פרטני 300 -באקדמיה/הכשרה מקצועית. אנחנו מבצעים כ
 כאן אנחנו צריכים את עזרתכם כשגרירי המידע.  -פגישות ויש לנו יכולת לבצע עוד ייעוצי

 1/2019 ישיבה: מס' ועדת צעיריםפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    26.11.19 נערך ביום:

 תומר חלי נרשם ע"י : פליאה קטנר  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

 . יו"ר הועדה – פליאה קטנר

 . מנהלת אגף נוער צעירים וקהילהמזכירת הועדה,  – מירב הלפמן 

 מנהל מרכז צעירים.  -תומר חלי

 . מנהלת תחום הכנה לצה"ל וחיילים – מזל מיטוקו

   מנהלת תחום פיתוח קריירה. – יעל גוטמן

 מנהלת תחום מעורבות חברתית. – בר דגן

 רכזת קריירה.–תמי לוין 

 . חבר ועדה -אמיר קולמן

 מועצה. חברת  -יערה זרד

 חבר ועדה.  -שחר כהן

 העיריה,  סגן מבקר העירייה  ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה:



 

המשמעות שקרוב למיליון   98-ל 50 -בנוסף, בתחום הצלחנו להגדיל את היקף המלגות מ
₪ ניתנים לסטודנטים בעיר. בחודש יולי מתפרסם קול קורא למלגה העירונית ע"ש 

 שושנה ופנחס ספיר בשיתוף תכנית פר"ח ומפעל הפיס.  
 

 התחום כולל גם:
o ייעוץ מלגות . 
o  .ייעוץ זכויות לחיילים משוחררים 
o נאות והרצאות בנושא קריירה. סד 
o .'תכנית מתמחים לסטודנטים בשנה ב, וג 
o  .מיזם חברתי מאמאטק לנשים בחופשת לידה בנושא קריירה 
o  ייעוציcbt  .בשיתוף מכללת וינגייט  
o  .שימוש במערכת אדם מילא להכוונה 
o  .חלל עבודה פתוח 

 
  

את ההכנה לצה"ל ברמה העירונית. המודל מופעל הן בחינוך   התחום מתכלל מזל מיטוקו: .2
צירים. ערכי, אינפורמטיבי והכנה  3 -ומתרכז ב -הפורמאלי והן בחינוך הבלתי פורמאלי

 מנטאלית פיזית.
 -מינהל חברה ונוער ומשרד הביטחון -התחום פועל בתיאום עם השותפים: משרד החינוך

 האגף ביטחוני חברתי.
פעם בשבוע מגיעים לשעת ייעוץ   -מפעילים מערך של ייעוץ והכוונהבתיכונים אנחנו 

 בתיכונים, בנוסף מתקיימים ייעוצים אחה"צ במרכז צעירים ובמרכז נוער עירוני. 
  1000המשמעות שאנחנו מקיימים מעל  -ייעוצים למלש"בים והורים 400הגדרנו כיעד 

 מופעים )התערבויות( בתחום הפרטני. 
 בנושאים הבאים:הייעוץ מתמקד 

 . יום המא"ה •

 . הכנה לצו ראשון •

 .שאלון העדפות •

 . מכינות וש"ש •
אחת לשנה אנחנו מקבלים את נתוני הגיוס משרד הביטחון הן ברמת התיכון והן ברמה 

העירונית. אנחנו יושבים עם כלל המנהלים ומנתחים את הנתונים ומתוך זה בונים תכנית 
 עבודה מותאמת לכל תיכון. 

 
 אנחנו מפעילים מיזמים/פרויקטים.בתחום 
o  .ביקור צוערים בתיכונים 
o .פאנל תפקידים ללוחמת בנות 
o בסיס שבטה )חיל התותחנים(.   - אימוץ יחידה 
o   הפעלת קבוצת אחריי. הקבוצה פועל פעמיים בשבוע בפאר העירוני. התשלום הינו

 סמלי בלבד ובמקרים חריגים פוטרים מתשלום. 
 
 

 רתית מהווה פלטפורמה לצעירים להשפעה בקהילה.  תחום מעורבות חב בר אסלן: .3
 במסגרת התחום מתקיימים המיזמים:

לכל צעיר   –חודשים. לצעירים המעוניינים לפתוח עסק  5תכנית מנטורינג בת  -הדור הבא
 מוצמד מנטור מצליח מהקהילה במקביל לסדנא מקצועית לקבלת כלים לפיתוח עסק.

קט יינים צעירים לפרויפעמיים בשנה, בשיתוף הסוכנות היהודית אנחנו מרא -תגלית
 תגלית.

שעות מעורבות בקהילה המבוצעים   13,000ניהול  -הפעלת מערך שעות המלגה העירונית
 ע"י סטודנטים.

טרה להכשיר צעירים חודשים לצעירי העיר. המ 5 -בת קבוצת מנהיגות - מועצת הכפר
  .קהילתי/חברתי לפועליקט להוצאה של פרו

 במרכז, כחלק אינטגראלי משירותי המרכז, פועלת קבוצת איגי. בנוסף



 

 
 פעולות נוספות בתחום: 

 
o .סדנאות והרצאות 
o  .התנדבות צעירים בקהילה 
o .אירוח סטודנטים מחו"ל ע"י צעירים כפרסבאים 
o  .פאנל בחירות לצעירים 

 
  

על מצב סוציואקונומי. בסופו של מירב: אני חושבת שנכון שהמלגה העירונית מבוססת  .4
 שלנו לסייע לצעירים לרכוש השכלה גבוהה. דבר המטרה 

תומר: חשוב שנסייע למי שאינו מסוגל כלכלית לממן תואר. המרכיב הסוציואקונומי  .5
אומנם משמעותי בהחלטה אך ישנם שיקולים נוספים שנכנסים כמו: הצטיינות חברתית, 

 שעות מעורבות חברתית במסגרת מלגת ספיר ועוד.לימודית, חוות דעת על טיב ביצוע 
לא הרבה מכירים   -יערה זרד: אתם עושים המון ונראה שיש שירותים מאוד מפותחים .6

 את השירותים.
תומר: מבחינתנו עצם קיום הועדה הינה חלק מהפעולות שיכירו אותנו יותר. נשמח שכל  .7

מציעים לצעירי העיר.  אחד מחברי הועדה יהפוך לשגריר של השירותים אותם אנחנו
אנחנו פועלים בערוצי שיווק מגוונים: פייסבוק, אינסטגרם, זמן איכות, עיתונות מקומית, 

  חלוקת מרצ'נדייז באירועים גדוליםבתי קפה, אתר עירוני, שלטי חוצות, ניוזלייטר, 
. בכל יום אנחנו מגלים יותר ויותר ופעולות רבות נוספות לחיבור הצעירים למרכזנו

 מדובר על פעולת שיווק יומיומיות.  -רים שמכירים אותנוצעי
זאת במקביל ליצירת תוכן תרבות ופנאי סופר איכותי לצעירים. ישנן במרכז סדרות של 

 הרצאות, הופעות וסדנאות.
 
 


