
 

 
2021.5.4 תאריך:   

 
 
 

 סדר יום:
 

 דברי פתיחה.  17:30-17:40
 עדכונים תחום פיתוח קריירה.  17:40-17:55
 עדכונים תחום הכנה לצה"ל וחיילים.  17:55-18:10
 עדכונים תחום תוכן וקהילות.  18:10-18:25
 סיכום.  18:25-18:30

 
 

 :יו"ר הועדה –פליאה קטנר  דברי פתיחה, 
היציאה   במסגרת  הן  ומיזמים  פרויקטים  לנו  יציג  צעירים  מרכז  צוות  היום  לכולם,  שלום 

 מהקורונה והיערכות לחזרה לשגרה והן פרויקטים עתידים.
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

ברמת העדכונים של הפרויקטים  פיתוח קריירה ומלגאים  אסקור את פעילות תחום  :  אורטל חורש
 אותם הוצאנו לפועל מצאת משבר הקורונה ומיזמים עליהם אנחנו עובדים בימים אלו.

 
 

 ייעוץ לבחירת מסלול לימודים. •
 הכוונה תעסוקתית.  •
 ייעוץ מלגות ובניית חוברת מלגות ארצית.  •
להכוונת חיילים משוחררים  ייעוץ בנושא זכויות חיילים משוחררים בתיאום עם הקרן •

 וארגון "כל זכות". 
 תכלול מערך המלגאים )ראיונות, שיבוץ וכדומה(.  •
 תכלול המלגות העירונית )ספיר, כח משימה לאומי, תורמים פרטיים(.  •

 1/2021 ישיבה: מס'  ועדת צעיריםפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :     4.5.2021 נערך ביום:

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

חברי   שמות 
 הוועדה

 הנוכחים:

 . יו"ר הועדה  – פליאה קטנר

 .קהילה וחברהמנהלת אגף מזכירת הועדה,  –מירב הלפמן 

 מנהל מרכז צעירים. -תומר חלי

 . מנהלת תחום הכנה לצה"ל וחיילים – בר שלו

 . ותוכן מנהלת תחום מעורבות חברתית – אנאל סולטן 

 מנהלת תחום פיתוח קריירה ומלגאים.  -אורטל חורש

 . חבר ועדה  -אמיר קולמן

  חברת ועדה.  -חבצלת וקנין 

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



 

תכנית התמחות לסטודנטים במהלך לימודי תואר ראשון בשת"פ )הבינתחומי, או"פ,   •
 רופין, אריאל( והשמה במחלקות העירייה. 

 ייעוץ התנהגותי קוגניטיבי ע"י סטודנטים במסגרת סטאז' בוינגייט.  •
 יריד תעסוקה וירטואלי בשת"פ שירות התעסוקה.  •
 מיזם "רצים לזכרם" ביום הזיכרון.  •
 הפיכת ה"מעצור" שבחופשת הלידה למקפצה מבחינת קריירה.   -Mama Techמיזם  •
 סדנת משתחררים בשת"פ תחום הכנה לצה"ל )מומנטום(. •
 הנגשת התחום הביטוחי והפיננסי )ארגון פרוטה, עמותת פעמונים(.  •
 סדנת הכנה ללימודים אקדמיים מרחוק והכנה לבחינות.  •
הרצאות וסדנאות בנושאי בחירת כיוון מקצועי והתאמה לשוק העבודה המשתנה )דנה  •

 (.MyRoleונועה, 
 סדנה למלגאים בנושא ניהול זמן ודחיינות.  •
 קדמיה לעם.קורס פסיכומטרי בשת"פ א  •
 מעו"ף. -סדנת שיווק ברשתות חברתיות ועמידה מול קהל •
 אדם מילא.  -ZOOM-סדנת הכנה למבחני מיון ב •
 תרגום קורות חיים לאנגלית.  •
 לחבור למנטור ליום של עשייה בשטח. -"מנטור ליום אחד"  •

 
 

טים  ברמת העדכונים של הפרויקמעורבות חברתית ותוכן  : אסקור את פעילות תחום  אנאל סולטן
 אותם הוצאנו לפועל מצאת משבר הקורונה ומיזמים עליהם אנחנו עובדים בימים אלו.

 
 

 התנדבות למען הקהילה סביב חודשי השנה וצרכי העיר.  •
 פרויקט גינון בן דורי, #זמןמפגש. -יצירת מערך התנדבויות אישית ארוכת טווח •
 מדליקים ושרים, מנגנים זיכרון. -מוזיקאיםפרויקטים התנדבותיים בשיתוף  •
 פרויקט גרפיטי ברחבי העיר בשילוב אומנים צעירים. •
 פיתוח וליווי מיזמים חברתיים של יזמים צעירים במסגרת תכנית פיס אקטיבי. •
 פיתוח יזמים צעירים.  –"הדור הבא"  •
 תכניות בשיתוף צעירים מקולומבוס אוהיו.  •
 במגזר הציבורי. עידוד צעירים להשתלבות  •
 איגי  -צעירים מהקהילה הגאה •
 התמקדות בתוכן קונספטואלי איכותי וחדשני.  •
 כמו סדנאות תהליכיות, סדנאות פנאי ומידע.  -יצירת תוכן מותאם לתקופת הקורונה •
 תכלול פרויקט זיכרון בסלון.  •
 יצירת תוכן בהתאם לתחומי הליבה של המרכז, המתכתב עם צרכי השטח.  •
 במות פתוחות, תערוכות וכו.  -ני העירקידום קהילת אמ •
 בשיתוף מרכז הורים עירוני.  -קידום קהילת ההורים הצעירים •

 
 
 

ברמת העדכונים של הפרויקטים אותם  הכנה לצה"ל וחיילים  : אסקור את פעילות תחום  בר שלו
 הוצאנו לפועל מצאת משבר הקורונה ומיזמים עליהם אנחנו עובדים בימים אלו. 

 
 

 וליווי אישי לקראת הגיוס ובמהלכו )הרצאות בבתי הספר וייעוץ פרטני(. הכוונה  •
 מידע על מסלולי השירות השונים.  •
 סיוע וליווי מול גורמים צבאיים )מודל ייעוץ והכוונה בתיכונים(.  •
 ניתוח נתוני גיוס מול מנהלי התיכונים.  •



 

 בניית תכניות עבודה שנתיות בשיתוף בתי הספר. •
 חוני חברתי. קשר רציף מול אגף ביט •
 קשר רציף מול מנהל חברה ונוער.  •
 קשר עם מכינה קדם צבאית.  •
 פרויקטים ייחודיים: ביקורי בוגרי סיירות בתיכונים, פאנלים לוחמים/קצינים.   •
 ערב הכנה להתנדבות לשירות ולשירות לאומי.   •
ערבי הורים בתחום ההכנה לצה"ל )גם לקהילות השונות, קהילה גאה, קהילה   •

 האתיופית(.  
 סדנת משתחררים.   •
 חלוקת תיקי גיוס.   •
 ערב הוקרה למשרתי שירות לאומי.  •
 פרויקטים ליום הזיכרון )מנגנים זיכרון, מתכון עם זיכרון והרצאה של אב שכול(.   •
 קמפיין מילואים, זהירות בדרכים.   •
 כל קבוצות הכושר והנגשת מידע.  קשר עם •
 פרויקט אהבה במדים   •
 צה"ל.    -סליחה על השאלה •

 
 
 
 

 סיכום: 
מירב הלפמן: אני רוצה להגיד תודה, שיש עשייה ענפה ומשמעותית עם "אצבע על הדופק"  

מאחורי כל שורה במצגת ישנם שעות של עבודה  מבחינת התאמת השירותים ובצורה מדויקת. 
 המרכז.   תודה לצוות

 
מרשים לשמוע על העשייה "מקיר לקיר" ובכל התחומים. ברור שאם היינו צריכים    פליאה קטנר: 

להיכנס לכל מיזם/פרויקט היינו צריכים יותר זמן. זה היה באמת הייתה סקירה להבין את כלל  
 התחומים. 

 
יישר כוח לצוות  נוגעים בכל הדברים הקטנים  ,  מקצה לקצה  -עשייה מרשימה וענפה  אמיר קולמן:

 . שפועל כל השנה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


