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 הקדמה

 את נושא להעמיד המבקשת מערכתית אסטרטגית יתם חלק מתוכנניה צעירים מרכזי

 ביישובים צעירים ומקיף לצורכי מוסדר, כולל מענה ולגבש הלאומי היום סדר על הצעירים

 הצעירים במרכז את לשים השאיפה את מבטא" צעירים מרכזי"התכנית  שם .חיים הם םשבה

 המוניציפלי במערך של התחום והעקרוני הגאוגרפי ,הארגוני מיקומו את וכן הלב תשומת

 .והלאומי

 וינט'עולים בג שילוב אגף ,קליטה מסד מתוך שצמח מיזם ינםה הצעירים מרכזי

 מדינת של הצעירים אוכלוסיית לטובת וקרנות ממשלה משרדי בין שותפות ומהווה, ישראל

הקרן והיחידה -הביטחון משרד, עלייה לקליטת המשרד: רבים שותפים למיזם .ישראל

 משרד החינוך, שכונות שיקום פרויקט-והשיכון הבינוי משרד ,משוחררים להכוונת חיילים

 .לדגו וקרן גנדיר קרן, קרן גרוס, ת"תב, גליל-נגב לפיתוח והמשרד הרווחה משרד ,והתרבות

 . 35 – 18 בני צעיריםלפלח אוכלוסיית ה  מהותי חברתי צורך על לענות נולדה השותפות

מערכתית המבקשת לגבש מענה כולל  -אסטרטגיתמבט חשיבה מרכז הצעירים 

מעותית לצרכים משלהוות פלטפורמה , תושבי בית שאן 18-31לצרכי הצעירים בגילאי 

ובאמצעותם להניע את מנועי הצמיחה הכלכליים של הכלכליים והקהילתיים שלהם , האישיים

 .העיר

 ? מי אנחנו

 

טפח את שיטפל וי, שייעודה להקים מרכז צעירים פעיל, ערכית, קבוצה חברתית

חברתית ה, תעסוקתיתה, מענה ברמה ההשכלתיתה וירכז את 81-53צעירי העיר בגילאי 

 .אישיתהו

ים האמונה בכוחם של הצעירהיא , ה המרכזית המניעה את הקבוצה לפעולהתפיש

 . מנוע לצמיחה של העירצעירים איכותיים הינם ה -בותם במרחב בו אנו חייםובחשי

שמעוניינים לתרום , השאיפה שלנו היא ליצור צעירים שיותר מעורבים בנעשה בעיר"
הם אנשי  -אנחנו מבינים כי הצעירים של היום. ולהיות חלק ולשנות את את המצב הקיים

עלינו לדאוג שהצעירים האיכותיים לא  -ואם אנחנו רוצים עיר טובה יותר. המחר העשייה של
 ".אלא ישקיעו את יכולותיהם וכישרונם בתוך העיר, יברחו החוצה

ת יופעילוליזום וכן  ,מרכז צעירים הקבוצה לנכון לפעול במטרה להקים רואההקבוצה 
בשלבים שונים בחייהם , העירתשעה צעירים בני הקבוצה . בעיר" צעירים למען צעירים"

 :חברי הליבה בקבוצה.  וקולטת חברים נוספים ובעלי עניין לתוכה, הקבוצה פתוחה .הצעירים

 .שנה שלישית, אוניברסיטת בן גוריון. ראיית חשבון וכלכלה, סטודנט -עמית כהן
 .רעאלמכללת עמק יז, אנתרופולוגיה-פסיכולוגיה וסוציולוגיה, בוגרת תואר ראשון -שרי סלב

 .שנה שנייה, עמק יזרעאלמכללת , סוציולוגיה וניהול עסקי, סטודנט -אברהםלירון 
 . שנה שנייה, אוניברסיטת חיפה, פיזיקה ומתמטיקה, סטודנטית -שמחה בן מעש

 . שנה שלישית, מכללת כנרת, משאבי אנוש וניהול, סטודנטית -מוריה יעקובי
 מכללת כנרת, א"התחלת מכינה קד -ממו ברו

 .שנה ראשונה, אוניברסיטת בן גוריון, מעבדה רפואית, סטודנט -פאל חטואלר
 .מכללת כנרת, א"מכינה קד, סטודנט -מתי מסגנהו

 . עולה מארגנטינה, חיילת משוחררת -שולמית טפר
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 -שוש רצאבי, ואשת הקשר עימם JNFנציגת  -מחמוזיאן הרמיין :את הקבוצה מלוות

 . וכן המה פסוואני מטעם עמותת גשר לעתיד, רכזת תחום השכלה גבוהה בעיר

 התגבשות הקבוצה –רקע 

רכזת תחום השכלה גבוהה בעיר ליזום מפגש בין , נתבקשה שוש, 3113באוקטובר 

בשיתוף עם ראש העיר מר רפאל בן , JNF (Jewish National Fund)צעירים לבין נציגי 

תוך , בעירהמפגש המקרי הוביל לשיחה מאתגרת ומשמעותית לגבי מצב הצעירים . שטרית

הציב בפנינו  ,(CEO, JNF)רובינסון  ראסלמר  .הבנה כי אין מענה הולם לצרכי הצעירים

מתוך קיום , תובילו שאתםרעיון  -לשיפור מצב הצעירים בעיר רעיון בפניי תציגו אם" :אתגר

בצורה , הראשונה בפעם ,לחשוב התחלנו .קרה וכך ".בכם אתמוך -דיון ומפגשים משותפים

 .שאן בבית כצעירים חיינו אתלשפר  אנחנו נוכל כיצדאקטיבית 

 :שיחות וגורמים איתם נפגשנו עד כה, פעילויות

 . CEO ,JNF, ראסל רובינסוןמר  -

 . ראש עיריית בית שאן, מר רפאל בן שטרית -

 . והשירותים החברתיים הרווחהשר , מר מאיר כהן -

  .ר שדולת הצעירים והנוער בישראל"יו, חברת הכנסת יפעת קריב -

 . מקים מרכז הצעירים בירוחם, ראש מועצת ירוחם -מר מיכאל ביטון -

 .ירוחם, מנהלת מרכז הצעירים הנוכחית -שלי סויסה -

 .באר שבע, תנועת אור, מגייס משאבים -הנסן-סול פיירמן -

 .קליבלנד, אוניברסיטת קייס ווסטרן -אפ'מארק צ' פרופ -

 קליבלנד, סגן נשיא קשרי חוץ בפדרציה היהודית -אורן ברץ -

 " גשר לעתיד"ל ארגון "מנכ -מר עידו שלם -

 לית עמותת זמן גליל"מנכ -מיכל שילוח -

 . חבר מועצת עיריית נצרת עילית ומחזיק תיק הצעירים בעיר -מר איתי רק -

 . חברת מועצת דימונה -מרינט וקנין' הגב -

 .דימונה, "יעדים"מנהל מרכז  -י'מר עדיאל בנג -

 .דימונה, מנהל הסינמטק -מר עודד הרוש -

 . עפולה -עמותת תרבות -

 .  בית שאן, שותפות ביחד, רכז מבקרים ותיירות -מר ליאור בלוואי -

 :מפגשים ושיחות מתוכננות, פעילויות

( לשעבר 3111שותפות )במסגרת שותפות ביחד  -ירפעילות צעירים ראשונה בע -

צעירי העיר וצעירים מפרויקט  11ש גיבוש בין "סופ: תחת הסוכנות היהודית

ONWARDS ISRAEL  . 

הצגת תוכנית הקמה וגיבוש צוות אחראי לתוכנית עבודה למרכז הצעירים מול ראש  -

 .מר רפאל בן שטרית, העיר

 . במנחמיה יצירת קשר עם תנועת איילים -

 מפגש חשיפה לצעירי העיר במטרה להגדיל את הקבוצה -

 . וינט'יצירת קשר עם גורמים רלוונטיים בג -

 .ל לתושבי העיר בחודש אוקטובר"אירוע פתיחת שנה -
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  אוכלוסיית היעד

 

 : בדגש על , בית שאן הצעירים בעיר כללאוכלוסיית היעד של התוכנית כוללת את 

 .חיילים משוחררים -

 .בעיר ומחוצה לה סטודנטים הלומדים -

 הורים צעירים -

 .נדחו או קיבלו פטור/צעירים שנשרו משירות צבאי -

 .צעירים המגיעים ממשפחות עולים -

 .צעירים חסרי עורף משפחתי או כלכלי -

  .שאינם עובדים בעבודות מקצועיות/ צעירים מובטלים -

 מיפוי נתונים

 

ארץ חמדה מבורכת , מי מנוחות. יושבת על מים רבים, כמקום ישיבתי בחרתי, בית שאן"

 (אשתורי הפרחי) " כגן אלוקים תוציא צמחה וגן עדן פתחה, ושבעת ברכות

 

  :יכלל

 1.111 -מתוכם על כ, דונם 7111 -כ משתרעת על שטח של. 1948העיר בית שאן הוקמה ב

מדובר באחת הערים הקדומות בארץ . בצפון העיראשר נמצא , דונם משתרע הגן הלאומי

על ציר דרכים היסטורי חשוב ( עמק המעיינות)הממקומת במרכז עמק בית שאן , ישראל

עמק יזרעאל , הר הגלבוע -ממערב לה. המתחיל במטולה ומסתיים באילת, 91לאורך כביש 

ים המלח ומפרץ , ירושלים, בקעת עמק הירדן -מדרום. עמק הירדן וטבריה -מצפון. וחיפה

 . ירדן ומדינות המפרץ, הרי הגלעד, נהר הירדן -ממזרח. אילת

  

 : יםינתונים כלל

 4,811עומד על מספר בתי האב , 17,111 -כר התושבים בעיר עומד על מספ. 

 97.1% בני העיר יהודיםמ . 

 התפלגות האוכלוסייה לפי גילאים: 

 אחוזים גיל

1-4 9.3 

1-9 8.1 

11-14 8.3 

11-19 8.1 

31-39 17.1 

31-44 18.7 

41-19 17.1 

01-04 4.1 

01+ 8.1 

  1,311מספר העולים החדשים בעיר עומד על  :ושיעורםחדשים עולים                         .

   1.0%מסך האוכלוסייה עומד על  +1991אחוז עולי 

  (. 33-נשים, 31-גברים) 33-גיל נישואין חציוני 

  (.פחות מהממוצע הארצי 1.0%-כ) 4.8%אחוז האבטלה בעיר עומד על 
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 1אשכול  -מצב סוציו אקנומי . 

 מפעלי מזון וחקלאות, תעשייה, מבנה התעסוקה מתבסס בעיקר על השירות הציבור . 

 נתון חסר. בעיקר בקרב צעירים אקדמאיים, 3113אומנם הואטה ב -הגירה שלילית . 

 נתון חסר -מספר מטופלי הרווחה ושיעורם . 

 : נתונים הנוגעים לאוכלוסיית הצעירים בעיר

 ( :אלפים ואחוזים)אוכלוסיית הצעירים לפי גיל ומין 

 נקבות זכרים נקבות זכרים  גיל

 אחוזים אחוזים אלפים אלפים

31-34 1.7 1.0 8.1 7.0 

31-39 1.7 1.0 7.8 7.4 

31-34 1.0 1.1 0.8 0.1 

 
 כ"סה

3 1.7 14% 40% 

צעירים בגילאי  3,711
31-34 

שיעור הצעירים בקרב 
 -כלל האוכלוסייה

%31.9 

משמע הנתונים לוקים בחסר ואחוז ,  31-34הנתונים מתייחסים לטווח הגילאים שבין *

 .בהכרח מן המתואר לעילהצעירים גדול 

  מהלומדים במחזור 18% -(3113)אחוז מקבלי תעודת הבגרות. 

 אחוז הקצינים בקרב המתגייסים עומד . ל"מבוגרי בית הספר מתגייסים לצה 81.4%כ

 .בקרב הנשים 3.3%ועל , בקרב הגברים 0.3%על 

 לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, ומעלה 11בני  –השכלה : השכלה :

 

 ס"הלמ, 3118ן לנתוני מפקד האוכלוסין נכו*

 43%ו, גברים 18%מתוכם , סטודנטים תושבי העיר 111-רשומים כ, ג"נכון לתשע 

  (. הנתון אינו כולל תלמידי מכינות והנדסאים). נשים

 פילוח לפי מסלול לימודים : 

 

תעודת סיום  
ס  "של בי
ללא  )תיכון 

 (בגרות
39% 

תעודת  
 בגרות  
19% 

תעודה של  
ס על  "בי

 תיכוני
תואר אקדמי   8%

 ראשון
0% 

תואר אקדמי  
 שני ומעלה

3% 

תעודות  
 אחרות  

 השכלה  30%
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 פילוח לפי מוסד לימודים : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מספר הסטודנטים בהתאם לסוג מוסד הלימודים : 

 338 -מכללות ציבוריות

 110 -מכללות לחינוך

 01 -אוניברסיטאות

 38 -מכללות פרטיות

 (לשנה₪  13111)ל אוניברסיטאי "י שכ"מתוקצבת עפ -מכללה ציבורית*

 (. לשנה₪  43111 -37111)אינה מתוקצבת  -מכללה פרטית*

 

 פילוח לפי תחומי לימוד: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  הארציים לנתונים בהשוואה

 .החברה ומדעי, הרוח מדעי ללימודי הפונים במספר ירידה מגמת ישנה

  .ומדעים מחשבים הנדסה לתחומי בפונים עלייה מגמת ישנה

 ( ותקצוב לתכנון הוועדה ח"דו – 3113 לשנת ג"המל נתוני)

 כנרת
23  

 עמק יזרעאל
8  

 אריאל
   

 אוהלו
6  

 טכניון
3  

חיפה' אונ  
   

 אורנים
   

 רופין
3  

א"ת' אונ  
3  

 בר אילן
3  

עברית' אונ  
2  

 אורט בראודה
3  

 שאנן
2  

ס "מנע, כלכלה
  20וחשבונאות

מדעי  
החברה  

,  הנדסה   2, והרוח
מחשבים  
, ומדעים
2   

  22, חינוך

רפואה וסיעוד     משפטים 
3  
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 תכניות קהילתיות הפועלות ביישוב בתחום הצעירים: 

 משותפת לעמותת אלומה והמועצה להשכלה גבוהה –תכנית הישגים 

 רשות מקדמת תעסוקה 

 תבת

 (גרעין צמרת, גרעין יחד, הנוער העובד והלומד, בני עקיבא, צופים)גרעינים 

 ש  "ש

 ס"מתנ –תיאטרון קהילתי 

  פעילויות המתבצעות ביישוב באמצעות התארגנויות בלתי פורמאליות של תושבים

 : חינוך/קהילה/בתחומי צעירים

ר העמותה ניסים "יו)יוזמה של שחקנים צעירים בעיר  -העמותה לקידום התיאטרון

 (פרץ

 (ר אופיר בן חמו"יו)יוזמה של תושבי העיר  -עמותת בית שאן אוהבת חיות

ניסיון ליצור . יוזמה של אנשי תקשורת תושבי בית שאן, רנטירדיו אינט -רדיונט

 ( מרכז את הפעילות ניסים חזן)תכניות רדיו קהילתיות 

 :נתוניםה ניתוח

מאחר ואוכלוסיית היעד פונה . 3,711עומד על  31-34מספר הצעירים בגילאי 

להדגיש כי  בולכן חשו, 18-31נתון זה חסר את חתך הגילאים שבין  -18-31ירים מגילאי לצע

 .לעיל המתואר מן בהכרח בעיר גדולה הצעירים כמות

משמע כי קיימים זוגות והורים צעירים רבים . 33גיל הנישואין החציוני בעיר עומד על 

הדבר משמעותי מבחינת יצירת תוכן במרכז . במסגרת קבוצת הגיל אליה אנו מתייחסים

כחלק ממטרתנו לייצר לצעירים מסגרת והזוגיות הורות הצעירה הצעירים הנוגע לתחום ה

 .חברתית תומכת

במכללת  33%)אחוז הסטודנטים הלומדים במוסדות לימוד הקרובים לעיר הינו גבוה 

נתונים אלו מלמדים על קבוצת גיל סטודנטיאלית (. במכללת עמק יזרעאל 8%וכן , כנרת

/ ברתייםים חשירותומשום כך שאכן הצורך בטיפול ב, שאכן שוהה בעיר במהלך השבוע

זהו נתון החשוב ביצירת קשרים עתידיים , בנוסף. לקבוצה זו חשוביםתרבותיים /לימודיים

 . עם המכללות

מדובר בכוח . תחום החינוךבחרו ללמוד את ( 33%)כמות נרחבת מן הסטודנטים 

יש לדון באפשרויות השילוב . צעיר היכול לתרום רבות לעיר מבחינת חוזקה בתחומי החינוך

או , אם בצורת שעות התנדבות עבור מלגה,טודנטים לחינוך בתוך מסגרות החינוך בעירשל ס

 . אם עבור ניסיון מעשי בתחום

צעירים הנדרשים לבצע שעות התנדבות )מערך המלגאות בעיר  -מלגאותנושא ה

מדובר . מעורבות החברתיתאין בעל תפקיד מוגדר בתחום ה. לא קיים -(בקהילה עבור מלגה

כאשר יהיה מרחב ואפשרויות תרומה לקהילה . וב להעצמת העיר והסטודנטבתפקיד חש

וכן פעילות גדולה יותר , העיר תרוויח צעירים מעורבים -העונות גם על צרכי הסטודנט

 . במסגרות התנדבותיות

מבחינת  בעיר המצליח לשדרג את מצב הצעיריםיעיל מערך כיום אין   -תעסוקה

משום שהמענה הינו לכלל התושבים  ,בהון האנושי אין מענה לצעירים אקדמאיים)תעסוקה 

  (.בעיקר בתחומי התעשייה והמפעלים ומתמקד



 

1 

נרחבת של צעירים בקהילה אין גיבוש צעירים או מעורבות  -צעירה תרבות

רוב הפעילויות האקטיביות של צעירים . ירוע מעוגן בעיר לטובת סטודנטיםאין א. המקומית

ישנן פעילויות בלתי פורמאליות של צעירים אשר רשומות  -בעיר החלו בשנים האחרונות

את הצורך דבר הממחיש  -(תיאטרון קהילתי, רדיונט, בית שאן אוהבת חיות)כעמותות 

 . המשובצים בתוך תוכנית האירועים השנתית של העיר, צעירים אירועי ויצירת בהפקת

 

אלו יבוצעו באמצעות הצבת , םשינוי בתחומים הבאינבקש אנו ליצור , תוך המצב הנוכחימ

 . מטרות והשגתן

 :החזון

תוך הבנת ההקשר , לחיזוק וקידום האוכלוסייה בכלל והצעירים בפרט בבית שאן יפעלהמרכז 

יאפשר ובכך , מעורבות התושבים ופיתוח דמוגראפי, תרבות, לההשכ, האזורי בתחומי התעסוקה

 .לאוכלוסייה לבחור ולבנות את עתידה בעיר

 : הדרך אל החזון

יתמוך ויהווה את חוד החנית מבחינת תרומה , יעודד, כבית של צעירי העיר, מרכז הצעירים

 . כמשאב אנושי ראשון במעלה, ומעורבות בקהילה

תחום התעסוקה בעיר תוך שילוב ושיתוף הגורמים והשותפים המרכז יהיה שותף בהובלת 

, המקומיים והאזוריים על מנת למקסם את ביטוי יכולתם וכישוריהם של תושבי העיר בכלל

 . ובעלי ההשכלה האקדמאית בפרט

פיתוח , העיר ולכלל צעירייצירת הזדמנויות תעסוקתיות לצעירים לאוכלוסיות המוחלשות 

קתיות למציאת עבודה והובלה להשכלה גבוהה מתוך רעיון להגשמה רשתות חברתיות ותעסו

 . אישי טיפול נקודתי וליוויבניית פרויקטים ייחודיים ו, פעולהאיגום משאבים ושיתופי , עצמית

ידאג לקדם את שילוב  ,איכותיים בתחומי לימוד ,יםילימודים אקדמהמרכז יעודד השתלבות ב

 ישולבו סטודנטים; מגורים בזמן הלימודיםמועדף ל מקוםכ את בית שאןהסטודנטים בעיר ו

 .מעורבות קהילתית ויתוגמלו בעבור, שלהם פעילויות הקשורות לתחומי הלימודב

לצעירים ולסטודנטים יהיה עניין להישאר , המרכז ישאף ליצור אווירה סטודנטיאלית בעיר

 .בעיר ולמצוא את מקום פרנסתם בעיר וסביבתה

גיש שירותים ייחודים לצעירים ולסטודנטים הלומדים מחוץ לעיר המרכז ישאף לקדם ולהנ

 .משמעותיות בעיר ובשירותים ציבוריים הנחותויוביל לקידום 

ופנאי לקהל הרחב בכלל ולצעירים וסטודנטים בפרט יהוו חלק מרכזי מהעשייה אירועי תרבות 

 . הפעילה של המרכז

לי הכוח לשנות ולהשפיע על סביבתם להכרה במעמדם כבע בית שאן צעירייוביל את  המרכז

יובילו את דגל הקהילתיות והמעורבות  ולכן, כפועל יוצא מתמיכתה של העיר בהם, הקרובה

 .עירוניעות קבוצות עניין והובלת פרלמנט צעירים באמצ החברתית

שילוב מנצח של עידוד צעירים כהון אנושי וחיזוק תושבי . חזון המרכז אינו בגדר חלום אוטופי

לעיר שוקקת חיים שכיף לחיות  למשמעותיים ותורמים יהפכו את בית שאןיר והפיכתם הע
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אווירה קהילתית ייחודית  ,פעילות חברתית, עם אופק תעסוקתי לכול צעיר ותושב בעיר, בה

 ". נבואה המגשימה את עצמה"כמו גם איכות חיים יהיו בבחינת 

חי ותוסס המהווה , חיזוק המרכז המשולב צעירים ופיתוח ההון האנושי והפיכתו למרכז צעיר

מענה מקצועי לתושבים וצעירים בצמתים מרכזיים בחייהם ולמקום מפגש איכותי המאפשר 

כל אלו הינם כלים  –החלפת רעיונות וחיזוק האמונה ביכולת ומיצוי הפוטנציאל האישי 

 .וןבסיסיים למימושו של החז

 : המטרות

 

יעדים להשגת  מטרה תחום
 המטרה

מועד 
 לביצוע

הגורמים 
 האחראים

 

 הערות

 :פיזיעוגן 
 מבנה

שטח ומבנה אשר 
את  יעגנו בתוכם

פעילות ומתן ה
השירותים 

 . לצעירים בעיר

מבנה קבוע . 1
 " עמל"ס "בי -מבוקש

 
הרווחה "מבנה . 3

ליד שיפודי , "הישן
 .הכיכר כמבנה זמני

 
הגדרה של . 3

התחלת פעילות 
היעד  -במבנה הזמני

: לתחילת פעילות
 . 3114אוקטובר 

הסכם . 1
על  חכירה

מבנה ה
עד  -קבועה

 .סוף יולי
 
החלטה על . 3

מבנה זמני 
 JNFבאם )

 -(מעוניינים
 .עד סוף יולי

 
שיפוץ . 3

הזמני  המבנה
והתחלת 

' אוק-פעילות
3114 

 

באחריות 
מיכל 

 -אפרים
טיפול 

משפטי 
רת בהחכ

המבנה 
 . הקבוע

 
החלטה על 

שימוש 
במבנה 

 JNF -זמני

באם לא *
יימצא מבנה 
זמני העונה 

על צרכי 
הצעירים 

מתוך 
יש , העירייה
לשקול 

השכרת נכס 
בבעלות 
פרטית 
 .JNFמטעם 

 
החכרת ** 

מבנה עמל 
מתעכבת 
  חודשיים 

 
  

עוגן 
 :ארגוני
ניהול 

 התוכנית

גורם בחירת 
שיתכלל את 

: הפרויקט בשכר
בניית תוכנית 

ניהול , שנתית
הפרויקט ודאגה 

 . לקידומו

 בחירת גורם. 1
אחראי לבניית 

פרויקט הצעירים 
 -ותוכנית העבודה

חצי , העסקה בשכר
 .משרה

 
החלטה על מבנה . 3

ארגוני של המרכז 
בתיאום עם מרכז 

 ההון האנושי 
 
הגדרת תפקידים . 3

 נדרשים למרכז 

מציאת . 1
גורם אחראי 

עד  -ותקצוב
אוגוסט 

3114 . 
 
בניית . 3

תוכנית עבודה 
 . 3111 לשנת

 
בניית . 3

תוכנית עבודה 
זמנית עד 

3111  
 
 
 

באחריות 
ראש העיר 

 – JNFו

תקצוב בעל 
 . התפקיד

 
בחירת 

המועמד 
תיעשה 
  בתיאום

ושיתוף מול 
JNF . 

 

בחינת *
אפשרות 

לייעוץ 
בבניית 
תוכנית 

העבודה מול 
גשר "

או "  לעתיד
ייעוץ 

מקצועי 
 JNFמטעם 
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יעדים להשגת  מטרה תחום
 המטרה

מועד 
 לביצוע

הגורמים 
 האחראים

 

 הערות

מיצוב 
 עירוני

מיצוב המרכז . 1
כמשמעותי ומרכזי 

מול )בנוף העירוני 
הרשות המקומית 

והמשרדים 
 (.הממשלתיים

 
מודעות  יצירת. 2
אוכלוסיית  ברקב

, היעד להקמה
שרותי ופעילות 

 .המרכז

ראש העיר יהא . 1
הגורם המלווה של 

איש הפרוייקט ו
  .הקשר של הצעירים

מרכז הצעירים . 2
ייכלל כסעיף 

במסגרת התקציב 
 .  העירוני

הקמת דף . 3
פייסבוק לצעירי 

 העיר
בחירת לוגו . 4

 המאפיין את המרכז 

כלל 
ההחלטות 
והתחלת 
 –הפעילות 
החלטה 
בשבוע 
  . הנוכחי

הקמת דף 
הפייסבוק 

+ ותחזוקו
בחירת לוגו 

באחריות 
קבוצת 

 .הצעירים

 

 
אפיון 
 -צרכים

אוכלוסיי
 יעדה

 
זיהוי ומיפוי . 1

אוכלוסיית 
, הצעירים

מאפייניהם 
 .וצרכיהם בעיר

 
הקטנת . 2

ההגירה השלילית 
בקרב אוכלוסיית 

הצעירים בכלל 
והסטודנטים 

 .  בפרט

 
יצירת מסד . 1

נתונים אמין ומקצועי 
על אוכלוסיית 
 .הצעירים בעיר

 
מפגש חשיפה  .3

 -למרכז הצעירים
שיתוף וחבירת 
צעירים נוספים 

 . לפרויקט

 
מסד נתונים 

 .בוצע -ראשוני
 

מיקוד 
 -בצרכים
במפגש 

החשיפה 
שעתיד 

להתקיים  
 אוגוסטב

 
באחריות 

קבוצת 
 -הצעירים

מפגש 
חשיפה 
בחודש 
 .אוגוסט

נדרש *
 . תקצוב

 

 
בחינת *

פ עם "שת
מכללת עמק 

 -יזרעאל
פרקטיקום 

בנושא מיפוי 
צרכים 
לשנה 
 -הבאה

באחריות 
 שוש רצאבי 

 
אפיון 
 -תכנים

פעילות 
 המרכז 

 
יציקת תכנים 

ופרויקטים בתוך 
שלב )המרכז 
 (התכנון

 
מסלול אופניים . 1

זהות )עירוני 
 (ושייכות

פרלמנט צעירים . 3
 -מעורבות קהילתית)

 (מנהיגות חברתית
קפה ושיח . 3
 -הרצאות אורח)

 (תרבות
במה פתוחה . 4
 (תרבות)
רים מערך שיעו. 1

פרטיים של 
 סטודנטים בני העיר

   
יבוצע *

 -'בשלב ב
בעת בניית 

תוכנית 
 עבודה 

 
 קשרי חוץ  

 
רתימת גורמים 

 / מקצועיים

 
חבירה לפרוייקט . 1

 איילים במנחמיה 
חבירה לעמותת . 3

 עפולה  -תרבות
פ עם "שת. 3

 ס "המתנ
איתור חברויות . 4

 וקשרים נוספים
 

   
יבוצע *

 -'בשלב ב
בעת בניית 

תוכנית 
 עבודה 
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 צרכים פיזיים הנדסיים -המבנה

 :מבנה קבע

תלוי " ברקו"מקרן + הכולל לוח חכם חכמים איש  81-111גדול (כיתה )נדרש אולם  .1

ויהווה , האולם יכיל במה מורמת בקצהו .לצורך ביצוע סדנאות ופעילויות של המרכז

 . יש צורך במערכת הגברה וסאונד. ישתקיימו במקום מוקד לערבי במה פתוחה

 .תלויים" ברקו"מקרני + לוחות חכמים+ כתות קטנות  3נדרשות לפחות  .3

 .משרדים לפחות לטובת איוש בעלי תפקידים עתידיים במרכז 3נדרשים  .3

עם , מחשבים בעמדות אישיות 11המסוגל להכיל לפחות  ביםהקמת חדר מחש .4

לצורך למידה אישית של ) מקרן תלוי +לוח חכם + שליטה של מחשב ראשי 

 (. סטודנטים וצעירים במקום

 .  והדפסה הכריכ, מדפסות חכמות עם אפשרות גבייה עבור שירותי צילום .1

, פינת קפה. )פעילות פנאי ותרבות, שריון תכנוני לחלל שישמש לפעילות של הצעירים .0

 (. פינת תרבותבר קטן ו

 . לטובת פרויקט סיור בעיר -יחידת אופניים .7

 . נשים/ גברים –יחידת שירותים  .8

 מטבח .9

כנון וזו תתבצע כשנגיע לשלב ת –יש להקדיש מחשבה רבה בתכנון , אלו הם צרכי הבסיס*

 . JNFבאחריות  -מבנה הקבע

 ובעלי התפקידים במרכזתחומי ליבה , היררכימבנה 

בחור מודל עבודה שיתופי או יש לבצע דיון מעמיק בשיתוף מרכז ההון האנושי על מנת ל

בבחירת בעלי התפקידים הנדרשים למרכז הצעירים על מנת למנוע כפילויות נפרד 

ברמה רק מסמך זה יכיל . יד של הפועלים כעתוכן לעדכן את הגדרות התפק, בתפקידים

 :את סך השירותים המתבקשים במרכז צעירים העקרונית

 -ה שלהלןליבה תחומי על האמונים מקצועי וצוות מנהל יכלול צעיריםה מרכז

 גבוהה השכלה  .1

 תעסוקה לצעירים .3

 מעורבות חברתית .3

 מנהיגות צעירה .4

 .תרבות ופנאי .1

 .הורות צעירה .0

 .נכונההתנהלות פיננסית  .7

 ,וקריירה לימודים לבחירת והכוון תעסוקתי הכוון ,אישי ייעוץ: יכלול הפרטני השירותים סל

 סיוע ,מסובסדים פסיכומטרי קורסי ,גבוהה השכלה בהנגשת סיוע ,וכיוון דרך במציאת סיוע

 מלגות( והשמות מקצועיות הכשרות ,העבודה עולםל כניסה סדנאות) העבודה לעולם בכניסה

 . צילום והדפסה, אפשרויות כריכה, כיתות לימוד חברתיות לסטודנטים, לימודים

 קבוצות ,תרבות קבוצות ,חברתית ליזמות חממות קורסי :הקהילתי יכלול השירותים סל

,  תושבים בין דיאלוג קבוצות ,לצעירים החשובים נושאים לקידום מנהיגות קבוצות ,תמיכה

מלגות תמורת פעילות , טיולי אופניים בעיר, קפה ושיח, קבוצות ספורט, הרצאות אורח

 .חברתית בעיר ועוד
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 צירי ארבעה  באמצעות צעירים של המהותיים לצרכים מענה לתת מבקש הצעירים מרכז
 :במרכזים ועשייה ליבה לתחומי המתורגמים, פעולה

 
 חברתית למוביליות ,אישי לפיתוח ביותר המשמעותי האמצעי – גבוהה השכלה .1

 .משמעותית קריירה ולהשגת
 .קריירה איכותית ובפיתוח עבודה במציאת אקוטי לצורך מענה – תעסוקה .3
 רק ולא בצעירים משאב לראות המאפשר תחום – ומנהיגות חברתית מעורבות .3

 .ונזקקת חלשה אוכלוסייה
 .תרבותי פונקציונלי לצורך ומענה צעירים מגייס גורם – ופנאי תרבות .4

 השכלה גבוהה

 תשלום בתחום ההשכלה הגבוהה במטרהייעוץ פרטני ואישי ללא לצעירים עניק יהמרכז 
 .לספק הכוונה וליווי מיטביים לקראת בחירת הדרך הנכונה ביותר לכל צעיר וצעירה

 :מרכזיים יעדים
 .בעיר אקדמי תואר בעלי האקדמיים המוסדות בוגרי מספר הגדלת .1
  +2.30 עד 18 בגילאי אקדמיות-הקדם המכינות תלמידי מספר הגדלת .3
 .גבוהה מוסדות להשכלה בוגרי מספר להגדלת הרשויות של ואחריות מחויבות יצירת .3
 הלימודים במהלך הנשירה תופעת את לצמצם כדי בסטודנטים ותמיכה מעקב ,ליווי .4

 .האקדמיים
 .בסטודנטים כלכלית תמיכה לצורך ואיגומם משאבים גיוס .1
  .ביישוב והקהילה החינוך בחיי האקדמיים המוסדות של המעורבות הרחבת .0
, ברווחה, בחינוך)שיבוץ סטודנטים במערכות הזקוקות להן בעיר על בסיס מלגות  .7

 (.בתעשייה
שיתופי פעולה בין סטודנטים מהעיר לבין סטודנטים המגיעים לארץ במסגרות השונות  .8

 (.דוגמת תגלית)
 .ועודמרתון בחינות , תחילת סמסטר ולימודים, מלגות -מידע אירועיהפקת  .9

 . מאגרי לימוד, מדפסות בתשלום, עמדות מחשוב, חדרי לימוד קבוצתיים ניהול יומן. 11
 

 
 :השירותים היצע

 
 .ומכינות םייעוץ והכוון ללימודים אקדמיי .1
 .םסיורים במוסדות אקדמיי .3
 .ירידי השכלה גבוהה .3
 .מלגות .4
 .סדנאות העצמה וקבלת החלטות .1
 .קורסי הכנה לפסיכומטרי .0
 (.'עברית וכו, שיפור אנגלית)ללימודים קורסי הכנה  .7
 .הכוון לשיפור בגרות .8
 .אבחונים דידקטיים .9

 .אבחונים תעסוקתיים .11
 .ליווי מעקב ותמיכה לצמצום הנשירה .11
 .שיעורי עזר/ חונכות אישית .13
 .סדנאות לפיתוח מיומנויות למידה .13
 .סדנאות להתמודדות עם חרדת בחינות .14
 .ספריית מקצועות ומידע רחבת היקף .11
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 תעסוקה

 
 :יעדים מרכזיים

 
 .צעירים בקרב אבטלה של משמעותית הפחתה .1
 השתלבות המאפשר  ,לצעירים שלבי-רב איכותי תעסוקתי מסלול ומיסוד פיתוח .3

 .והשכלה הכשרה ,כלים רכישת תוך ,בעבודה וקידום בתעסוקה טווח ארוכת
 .המעסיקים בהתאם לצרכי והתעסוקה ההכשרות בתחומי ההזדמנויות מרחב הגדלת .3
 לאוכלוסיית הולםה מענ לתת במטרה ,אחת גג קורת תחת ושותפים משאבים איגום .4

 .הצעירים
 

 :היצע השירותים
 

 עולם על המקנות ידע ,יישובית בהתאמה ,תעסוקה מכוונות מהצבא שחרור מכינות .1
 להשתלבות יישומיים כלים ,למשתתפים הרלוונטית הגאוגרפית בסביבה העבודה

 תקשורת ,עבודה לריאיון הכנה ,הצגה עצמית ,חיים קורות כתיבת – העבודה בעולם
הקיימת )בתעסוקת צעירים  המתמחה היישובית וחיבור לכתובת בעבודה אפקטיבית

 (. כיום במרכז לפיתוח ההון האנושי
 עברו לצעירים שלא – בו להשתלבות כלים ופיתוח העבודה לעולם הכנה סדנאות .3

 עולם בהכרת שיעסקו הצעירים מרכז עובדי ידי על שהופנו או שחרור מכינת
 תקשורת, עבודה ריאיון, הצגה עצמית, חיים קורות כתיבת מיומנויות, העבודה
 .בעבודה

 ו/או תעסוקה לבחירת תחום כלי עבורם לשמש שיכול מקצועי לאבחון צעירים הפניית .3
 .מתאימים הכשרה

 מקצועיתלהכשרה  האגף שמקיים מקצועית הכשרה לקורסי הצעירים הפניית .4
, ואטרקטיביים מקצועית חדשניים הכשרה מסלולי פיתוח תוך הכלכלה במשרד

 ציפיות את ותואמים האזוריים המקומיים או העבודה שוק צורכי את ההולמים
 הכשרה בקורסי להשתתפות כספי סיוע מתאימים יקבלו צעירים .וצורכיהם הצעירים

 .הפרטי במגזר
 שייאסף מידע ומיפוי סמך על מקצועית להכשרה מסלולים פיתוח ייזום התעסוקה רכז .1

 וכן, בהשמה אינטגרלי המלוות באופן פרטיות מקצועיות הכשרות יאתר ,יישובי בסקר
וקורסי מחשב לעידוד תעסוקה  מפעליות-קבוצתיות פנים או פרטניות הכשרות ייזום

 .בשיתוף מרכז להבה
 את להגדיל ,חסמים להסיר כדי תעסוקה תומכות הכשרות ויפתח יפנה הרכז .0

 בתחומי לצרכי תעסוקה עדכניים כלים ולפתח בעבודה להשתלבות הסיכויים
 .תעסוקתית ואנגלית המחשבים

 קשר על המבוסס ,עדכני משרות מאגר יעמוד אליו והפונים התעסוקה רכז לרשות .7
 לסטודנטים גם יכוון זה מאגר .ולומדים עובדים צעירים וצורכי מעסיקים עם ישיר

 .מקצועי' זוסט תרגול לצורך
 לצורך, בעבודה בקליטה אישי ולליווי פרטנית להשמה תשאף התעסוקה רכז עבודת .8

 .הפונים הצעירים לצורכי בהתאם ,בעיות ופתרון נשירה מניעת
 למסלולי הפניה ,אישי ייעוץ באמצעות – תעסוקתי ושדרוג קידום יעודד הרכז .9

 .פרטני וליווי המעסיקים עם קשר יצירת ,מיומנות פיתוח ,הכשרה
 איכותית השמה לעידוד וצעירים מעסיקים בהשתתפות שנתי יריד – תעסוקה רידיי .11

 .בעיר
 או אישי וליווי תעסוקתית חונכות המשלב יזמות למסלול מתאימים צעירים יפנה הרכז .11

 (.י"מט (בנפרד או מקצועית הכשרה מסלול לצד עסק בפתיחת קבוצתי
 .בעיר להתגורר להמשיך הצעירים עידוד :טווח ארוך תכנון .13
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 מעורבות חברתית ומנהיגות

 טובת שיפור חיי הפרט והקהילהלקדם את המעורבות החברתית בקהילה יצעירים המרכז 
 -" מנהיגות ברוח צעירה'בנוסף המרכז מקדם  תוכנית  .חלק מתהליך עוצמתי ומשמעותי כ

סייעו להם  מהעצמה אישית לתרומה קהילתית כאשר במהלך התוכנית ירכשו כלים ש
במהלך התוכנית ידרשו הסטודנטים . לפיתוח אישי ולמדו דרכים לפתח מנהיגות ושיטות ניהול

 .ם בשטחחברתיים ולהטמיע-רויקטים קהילתייםליזום פ

 יעדים מרכזיים

 .ביישוב החברתית והיזמות המעורבות לתחום מערכתי מענה גיבוש .1
 . הגברת תחושת השייכות לעיר והגאווה המקומית .3
 .ביישוב חברתית ומעורבות יזמות ,אחריות עידוד .3
 .היישוב צעירי בקרב משפיעה יזמית ,חברתית השתפי פיתוח .4
 .החברתית והיזמות המעורבות בתחום משמעותי עירוני כמשאב המרכז מיצוב .1
 .בעיר ונחשק מוביל כתחום החברתית המעורבות תחום הצבת .0

 

 :היצע השירותים

 .חממה ליזמות חברתית .1

 .מנהיגותקבוצות  .3

 .קהילות של בני המקום .3

 .ימי חשיפה והתנדבות .4

 .תוכנית הדרכת מלגאים וערבי הוקרה למלגאים ומתנדבים צעירים בקהילה .1

 הקמת פרלמנט צעירים  -תוכניות מנהיגות צעירה .0

 (. הצעת פעילות)  -להעצמת השייכות והזהות עם העירמסלול האופניים כסיור  .7

 תרבות ופנאי 

 

י טיפוח וייצור "בית שאן תשאף לפתח תרבות ולהוות מוקד משיכה תרבותי באיזור כולו ע
 תפעלהכישרונות המקומיים ומאידך  תפתח מחד גיסא אתמרכז ליצור תרבות מקומית  אשר 

 .לחשיפתה בפני כלל התושבים 

 יעדים מרכזיים

 .הצעירים ביישובגיבוש מענה עירוני ומערכתי לצרבות בכללה ולתרבות הפנאי של  .1

 .חברה וקהילה, פיתוח תרבות צריכת שירותי תרבות .3

 .אירועים לצעירי העיר, כנסים,המרכז יהווה מוקד חברתי לפעילויות .3

 :היצע השירותים

 במה פתוחה, ערבי תרבות, הרצאות .1

 .טיולים חברתיים .3

 .סדנאות .3

 .קבוצות הורים צעירים .4

 .צעיריםטיפוח הספורט ותחרויות ספורט וליגות מקומיות ל .1
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, הרכבים מוזיקליים, אומנותפרוייקטי , תיאטרון, קולנוע:  כגוןפיתוח קבוצות תרבות  .0

 . קפה ושיח, קבוצות ספורט

 תחומי עיסוק נוספים

תחומים אלו אינם בהכרח חלק אינטגראלי ממשימות המרכז אך יכולים להיות משולבים 

 .במרכז כחלק מפיתוח כלל עירוני

 מצאי הדירות החדשות בבנייה, ריכוז אינפורמציה תכנונית –פיתוח דמוגרפי  .1

  .התעניינות באשר להשגת דיור קבע בעירומתן מענה ראשוני ל

משפחות ויחידים , תמיכה וליווי של גרעיני התיישבות ומתן מענה לקבוצות, פיתוח .3

 .אשר שוקלים להעתיק מגוריהם לבית שאן

 

 : הארות להמשך

 : פרקים שיש להוסיף לתוכנית העבודה. 1

 הערכה תקציבית: תקצוב -

 בעלי תפקידים והגדרות תפקיד –מודל עבודה  -

 4102תוכנית עבודה שנתית  -

 . 4102עד  –תוכנית עבודה זמנית  -

 . יש לבצע בחינת משאבים ובחינה מעמיקה בנוגע לתקצוב המבנה והפעלתו. 3

יש (. אך מתוך אחריות עצמאית, בתיווך עירוני)מטרתו להיות פעיל בצורה עצמאית מרכז הצעירים . 3

 . לדון בדרכים האפשריות לעשייה מעין זו

 

 

 

 

 


