
ישיבת ועדת צעירים
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על סדר היום

עדכונים מהשנה האחרונה1.

תוכניות להמשך2.

חשיבה משותפת3.



-" האברבוך"עבודה חלל
סטודנטים, סטרטאפיסטים, לעצמאיים



פרויקט המלגות

המשך עלייה בכמות  –סטודנטים 50–ניגשו לקבלת מלגה •
הניגשים כל שנה

אגף  , מרכז ההתנדבות במגוונים, מפעל הפיס-שותפים לפרויקט•
.מגוונים, אגף החינוך, הרווחה

,  מחזירים טוב לעיר, עשייה למען הקהילה–יתרונות בולטים •
.הרבה כסף

מרכז  , אגף החינוך, מגוונים, אגף הרווחה–מקומות השמה •
.ההתנדבות

מתוכם  ( לא עמדו בתנאי סף או פרשו10)סטודנטים 40רואיינו•
סטודנטים שמסיימים בקרוב את הפעילות שלהם  32נבחרו 

.בקהילה

.סטודנטים תושבי העיר שגם הם פעילים22–רוטרימלגות •

נוצרו הרבה יותר שיתופי פעולה וכך נפתחו  –השפעות הקורונה •
.מקומות השמה רבים וטובים

.הרישום לשתי המלגות נפתח בקרוב•



פ"מלגת תש–פעילות חברתית בזמן הקורונה 



זהב בפארק-פעילות מלגאים לקורונה



החממה
הוירטואלית

רמתשל
-השרון

פיתוח יזמות  
בזמן הקורונה



פעילויות  
"האברבוך"ב

בניית קורות  , מבוא–סדנת תעסוקה •
נטוורקינג  , הכנה לראיונות עבודה, חיים

(10)תעסוקתי 

איך אפשר לקנות דירה –הרצאת זום •
100K(65)ב

(30)יום השואה –זיכרון בסלון •

(25)יום הזיכרון –זוכרים את הנופלים •



...המשך

(25)הרצאת משכנתאות •

(8)הרצאת שכירויות •

(?)יריד תעסוקה ארצי •

(8)סיפור אישי -הולנדראביחי •



פעילות יזמות
(12)ולדברג סניה–הרצאת שיווק עסקי •

(9)גנוריריב –אפ -הרצאת אתגרים פסיכולוגיים בסטרט•

יום חילופי שלטון+ שיא לתחרות יזמות של גננות –אירועי שבוע החינוך •



אישייםייעוצים

עד כהייעוצים27•



המרכזעםפעילות
להתנדבות



המנטוריםפרויקט 

המחבר בין  , פרויקט משותף עם המרכז העירוני להתנדבות במגוונים
אחרי תואר/תושבי עיר בעלי ניסיון בתחומם לבין צעירים לפני

הראשון היה לפני  )יתחיל בחודשים הקרובים המחזור השני •
(הקורונה

התחייבות לעשרה מפגשים  , שנה-חצי שנה-אורך הפרויקט•
.  אישיים

.  צעירים10, מנטורים10-משתתפים20-כמות משתתפים•



פעילויות עתידיות

"האברבוך"מיתוג 1.

קידום בעלי  , לינקדאין, סדנאות למתחילים ולמתקדמים–קידום עולם היזמות בעיר 2.
'אפ וכו-איך פותחים סטרט, (ף"מעו)כלים והכשרות –עסקים 

קידום קהילת יזמים בעיר3.

איך נכון להתנהל כלכלית לפני הצבא–ב "הרצאות למסיימי י4.

סדנאות לסטודנטים5.

פיננסיים-כלכלייםייעוצים6.

בוס בוא נדבר על כסף–הרצאה חמישית לסדרת תעסוקה 7.

ן"סדנת נדל8.

"רימון"ס "קידום שיתופי פעולה עם בי9.

'וכוקטאןערב , בר-פיינטסדנת 10.

פתיחת פעילות לבעלי תפקוד גבוה11.

מנטורים, ייעוצים, טד-מיינד–המשך פרויקטים קיימים 12.



חשיבה משותפת

,  סדנאות, רעיונות להרצאות1.
.'פעילויות וכו

איך  –רעיונות לתחום השיווקי 2.
?מגיעים ליותר צעירים




