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23/12/19 

 19/12/18מתאריך  3פרוטוקול ועדת צעירים מס' 

 

לב )יו"ר הוועדה(, אמיר קנצ'וק, עמית צור, תומר יצקן, הילה ברשטיין, -השתתפו בישיבה: רמי בר

 חיים דיין, אריה זגזג., רונן יפה, הדר עוקשי

 

 סדר היום:

  – עדכונים שוטפים בפעילויות הצעירים .1

I.   הפעילויות כללו עדכונים על פרויקט המלגות,   –פירוט פעילויות ומעבר על המצגת

המחרשה, המנטורים, ייעוצים לצעירים, מכבסת החיילים, שת"פ עם "רימון" 

לעבור  –הרחבנו את הדיבור על מכבסת החיילים  .)פירוט במצגת( והפסיכומטרי

ולשים בתיקים. כמו כן בנושא בכיתות י"ב חודש לפני סוף התיכון, או להדפיס עלון  

 המלגאים חיים המליץ על קורס החייאה.

II.  עדכונים בהמשך לפגישה הקודמת בנוגע לסקר אמנים ולקידום המקהלה

 לצעירים.

רמי העלה .  2020מעבר על המצגת ופירוט על פעילויות הצפויות בשנת    –  2020תוכניות לשנת   .2

ההרצאות לצעירים. תומר יצקן העלה רעיון לשלב מלגאים וגמלאים במעבירי התכנים של 

 סוג של "שוק" צעירים והפנינג. –רעיון ליריד עבור צעירים 

 חלוקה לקבוצות עבודה ופעילות: .3

I. 'רעיונות לבחינת פעילות במתחם בית ביחד עם  רעיונות להרצאות, סדנאות וכו

 הדואר.

ככל הנראה יוקצה לו שימוש עירוני וניסינו כיצד  -דיברנו על בית הדואר .1

 אפשר לחבר את זה לצעירים. 

מר( אבל לפחות  75אמנם יחסית קטן )כ -חשבנו על הקמת מרכז קהילתי .2

 משהו ראשוני כדי ליצור קהילה אמיתית בעיר. 

 אפשר יהיה להקים בו קפה קטן וליזום מפגשי קפה של תושבים בדגש על .3

כאלה שאין להם הכרות מוקדמת ממגוון גילאים, פעילויות להורים 

צעירים עם תינוקות, הופעות של אמנים צעירים מהעיר, והחלק החדשני 

בעיקר הוא מרכז למחפשי עבודה, בעיקר צעירים. יהיה שם מישהו שמרכז 

משרות, עו"ד שיתן מענה לבעיות שקורות במהלך העבודה ונגיד יוכל 

ים של מי שירצה לפני חתימה, עמדה של ביטוח לאומי/מס לעבור על חוז

 הכנסה, שירות הכנה לראיונות ושיפור קו"ח וכו.

 רמי ינסח נייר עמדה בנושא ויציג את הרעיון בפני חברי המועצה. .4

II.  איך מגיעים ליותר צעירים? –רעיונות לתחום השיווקי –  

רים נושא השיווק והרשתות החברתיות קריטי לקידום תחום הצעי .1

אך לא הדרך היחידה אלא גם הפצה מפה לאוזן ופרסומים  –והפעילויות 

 בדרכים רחבות.
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דיברנו על מיתוג ערוץ )עמוד( מחתרתי/רשמי של הצעירים בעיר, אליו  .2

ייעלה תוכן רלוונטי )ומבדר( לצעירים. עלו מספר רעיונות לתוכן רלוונטי: 

רים שונות )תל כמו "ציוצים של רמתשרונים", פוסטים של שיח בין ע

 אביב, רמת גן וכו'(. 

 .הערוץ הזה יהווה בסיס ליצירת הקהילה של הצעירים בעיר .3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

  

 

 

 

 אמיר קנצ'וק

  אחראי תחום צעירים

 

 עמית צור

 נציגת סיעת ר"ם

 

 לב-רמי בר

 מחזיק תיק הצעירים
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