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 2018 תכנית עבודה –פירוט הסטנדרטים 

 בינוי קהילה

 ניהול, תכנון ובקרה
 של תחום בינוי קהילה

 שיהיה מכוון להשגת המטרות הבאות:תכנון מערכתי של תחום בינוי קהילה באופן 

  ות כקהילה עם אתגרים משותפים אנשים להתמודדהנעת 

 ביצוע פעילות התערבות בקהילה שתביא לכך שחברי הקהילה יתאגדו ויובילו יוזמות קהילתיות משותפות.תכנון ו 

 יצירת קהילות חדשות ושימור קהילות קיימות 

 ניהול שיח ודיאלוג עם צעירים 

  וכו'ניהול מקצועי, מדיד ומבוקר של התחום: הצבת מטרות, לוחות זמנים, יעדים, הפקת לקחים 

 ניהול ופרסום המידע הקשור לתחום הצמיחה הדמוגרפית, תמיכות והקהילות ביישוב לקהלי יעד רלוונטיים 

 

הקהילה כרשת 
חברתית ופעילות בין 

 מגזרית בקהילה

 המטרות הבאות: עילות בין מגזרית בקהילה מביאה לידי מימוש אתפיתוח הקהילה כרשת חברתית וקידום פ

  של צעירים למען צעירים. הרשת יכולה לכלול מספר קהילות על פי וכרשת של תמיכה חברתית יצירת קהילה המשמשת כרשת

 וכו'  דיור, חינוך, השכלה, תרבות, טיוליםקבוצות עניין הפועלות בתחומים שונים כ

  קהילה למקור של תמיכה חברתית, פוליטית, כלכלית ותרבותית יצירת מנגנונים, מתודות ותהליכים אשר יקדמו את הפיכת

 .לחבריה

  יצירת חיבורים בין קבוצות עניין וקהילות של צעירים לבין גורמים שונים כגון: תושבים, מגזר שלישי, מוסדות לימוד, המגזר

 עסקי וכו'

 ת מנגנונים לשיח ולביסוס הקשר בין קהילות הצעירים לבין המנהיגות המקומית ביישוביצירת חיבורים והבניי 

 טיפוח וקידום התנדבות של צעירים כאמצעי למימוש הקהילתיות 

 

ביצוע פעילויות קהילתיות מגוונות המיועדות לקהלי יעד  -ארגון, ייזום, שותפות או ניהול אירועים המעודדים בינוי קהילהארועים מיזמים 
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 ועודהורים וילדים, הרצאות, סדנאות, אמהות, תרבות, פורומים, שונים כגון:  ותוכניות

 , יזמות והזדמנויות תעסוקה פיתוח קריירה

 
 תכנון מערכתי של תחום בינוי קהילה באופן שיהיה מכוון להשגת המטרות הבאות: ניהול, תכנון ובקרה

 לעודד ולאפשר פיתוח אישי ומקצועי רב גוני, מותאם לצעירים ולסביבה העסקית והחברתית של היישוב ו/או המועצה 

  ,קהלי יעד מגוונים כמשפחות צעירות, הורים לעשייה חברתית בקרב ליזמות ומתן מענה והזדמנויות לצמיחה אישית, לתעסוקה

 צעירים, רווקים, סטודנטים ועוד 

 טות, גורמים בעלי השפעה ומעסיקים לנושא ושילובם בתוכנית הפעולה רתימת מקבלי החל 

  ,והפצתו לגורמים רלוונטיים בחירת מקצוע ותחום לימודיםריכוז מידע בנושא קריירה, תעסוקה 
 

 מקצועית פעילויות יזומות של מרכז הצעירים בנושא הכשרה ארגון, ייזום, שותפות או ניהול אירועים הכוללים   אירועים וקורסים
ת קו"ח, הכנה למרכזי הערכה, הדרכה קורסים/סדנאות בניהול/בשיתוף המרכז בנושאים הקשורים לחיפוש עבודה כגון: כתיב

 וכו' תכניות או קורסים לתמיכה באמהות/הורות צעירה, בנושא קופות גמל
 

 . כגון:יזמים צעיריםהמעודדים יזמות ותומכים בפעולות/קורסים/השתלמויות ארגון, ייזום, שותפות או ניהול   קידום יזמות

 מנהלים חונכים יזמים צעירים תוכנית ליווי אישי לצעירים הנמצאים \תוכנית שבה אנשי עסקים -הפעלת מנטורים ליזמים
 בהליך הכשרה מקצועית.

 ו/או חממה ליזמות הפעלת פורום יזמות 

  תוכנית מנטורינג/תמיכה בעסקים ו/או במנהלי עסקים 
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