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העוסקיםאתלגרות,מנוע,כזרזלשמשמיועדזהמסמך
הזדמנויותליצור,להתחיל,למהלךלהיכנסבמלאכה

סביבתו,מקומו,לצרכיובהתאםאחדכל.תהליכיםולעורר
אלא',מרשמים'המכילבמדריךמדובראין,ולכן.עולמוותפיסת
הכל–דוגמאותזמניתובותובנותהמספק',ראשתחופ'במסמך
,לבחון,בתהליכיםוהעוסקיםהמנהליםבידיגלםוחומרכבסיס

.ולקדםלהתאים

,רציפהקריאהמחייבלא,מקושר,מקווןמסמךהואמסמךה
למסמךמחוץלקישורים–ובעיקר,לפרקמפרקלקפוץמאפשר

.(והעולםמהארץהשראהמעוררותדוגמאות)

דוגמאותולשלבלעדכן,להוסיףמקוםפהיש–חשובוהכי
לאומהמתאיםמהקובעדברשלבסופוהשטחשכן.מהשטח

מתאימהאחדבמקוםשמתאימה,הזוהדוגמההאם,לעשותנכון
אתלראותחשוב?אחרתתעבודהיאאצלישמאאו?ליגם

.ומתעדכןההולך'ויקיפדי'כמסמךהמסמך

שמסתגרמי.היוםהמשחקשםזה–בשותפויותמאמיניםאנו
.ולהתחדשליזום,להוביל,להצליחכלוילא,אמותיו'בדונותר

הןהמקומיותהרשויותלביןוהפנימיותהנוערירכפביןשותפות
לגרותמיועדהמסמך.וייחודיותמובנות,מתבקשותשותפויות

ומכאן.חשיבהמעוררותסוגיות,דוגמאות,תובנותדרך–ולסקרן
...בידינוהואקידומן–

הנוערלכפריהמרכזיהפורוםשליוזמההינוזהמסמך
לקידוםתשתיתלהניחומיועדבישראלוהפנימיות

כפרילביןהמקומיותהרשויותביןגומליןויחסישותפויות
.בתחומןהנמצאיםוהפנימיותהנוער
הם,הארץרחביבכלפרוסיםוהפנימיותהנוערכפרי

שלרחבבמגווןוממוקמים,מהשניהאחדושוניםמגוונים
,קטנות,גדולות,עירוניות,כפריות:מקומיותרשויות
,המגווןלמרות...ובפריפריהבמרכז,וחזקותחלשות
הקשרלערוץבנוגערבדמיוןקיים,הרחבוהמנעדהשונות

למעט,קייםואינוכמעטהוא–המקומיותהרשויותעם
.מקריים,אישיים,נקודתייםקשרים

מחייביםהמשתנהוהמציאותהעדכנייםהניהולדפוסי
ופיתוחגומליןויחסיזיקותיצירת,פתיחותבסיסעללפעול
ולהתחדשההזדמנויותמגווןאתלממשבכדי–יוזמות
בתפיסהאלא'פרויקטעוד'במדוברלא.מתמידבאופן

המייצרת,רשתית,משותפתעבודהבחשיבותהמכירה
בכךיש.ומזמינהפתוחהוחברהקהילה,חינוךסביבת
.הצדדיםכלעבורהזדמנותמשום
הטמעתן–ובעיקרבחשיבותןהכרהמחייבשותפויותניהול

.ועדכניאיכותי,שוטףניהולמכחלק
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באמצעותבתוכןלעייןהמאפשר,אינטראקטיביבאופןבנוישלפניךהמסמך
.המבוקשלעמודישר'מקפיצים'ה,קישורים

–התמצאותסרגלקבועבאופןמופיע,המסמךשלשמאלבצד
.המבוקשלנושאישירותתובילהאייקוניםאחדעללחיצה

ידיעלהקודמתלשקופיתלחזורניתןשלבבכל
.העמודבראשהמופיע-זהלחצןעללחיצה

.השוניםבנושאיםהשראהמעוררותדוגמאותמשובצותהשוניםהתוכןבעמודי
במסמךלעייןמומלץזומסיבה.מורחבתלקריאהבקישוריםמלוותאלהדוגמאות

'on-line'(האינטרנטלרשתהמחוברבמחשב).

ורעיונותידעשלמאגר–ומתעדכןצומחמסמךלהיותמיועדהמסמך
.כולנושלהעבודהבזכותומתעצםהמתגבש

אתכםמזמיןזהעמוד.'אצלנוזהככה':הכותרתעםעמודמופיע,נושאכלבסוף
.שלכםהניסיוןמתוך–בנושאלפעילותוהצעותרעיונות,דוגמאותעללחשוב

למידהלקדםכולנונוכלוכך,המסמךשלמעודכנתגרסהתופץלתקופהאחת
!ביחדולהצליחמשותפת
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הן.הנוכחיתבמציאותהניהוליהמשחקשםהןשותפויות

איגוםמאפשרות,היצעמרחיבות,הזדמנויותמייצרות

.ועודמשאבים

היצע'ההייחודיות,המוסףהערךעלמתבססתהשותפות

מהאתהשנילצדלהוסיףעשויאשר',אחר'וה'המעניין

ומעציםהמחדדמהלךהינהשותפותזומבחינה.לושחסר
מניחזמניתובוצדכלשלוההתמחותהייחודיותאת

ובכךגומליןויחסיקשרים,זיקות,לחיבורתשתית

המתקבלתהמנגינהשבוחיבור–סינרגיהליצורמאפשר

.בנפרדכליכלשללנגינהומעברמעלהינהמהשילוב

אפשרויותשלאינסופירצףאלאאחתהגדרהאיןלשותפות

השותפותעיצובזומסיבה.'וכדחיבורים,זיקות,לקשרים
התאמהומאפשר,ליצירתיותבסיסמהווהומאפייניה

.המעורביםולצדדיםלנושא,למקום,לזמן
התוכןובתחומי,השותפותבעומקביטוילידיבאהההתאמה

.התפתחותהשלובדינמיקהבבסיסההעומדים

ביןמקצועיתהיכרותמלהתפתחיכולהשותפותעומק

פעילויותדרך,('וכדהתייעצות,עדכוןפגישות)הגורמים
/אירוח,במתקניםשימוש)ומתמשכותפעמיותחד

שותפותועד('וכדקהילתיותבהתרחשויותהשתתפות
משותפותעבודהתכניותבגיבושהמתבטאתאסטרטגית

.מובניםעבודהממשקיובפיתוח

יכולההרשותלביןהנוערכפראוהפנימייהביןשותפות

ומקדמתהתורמת,וייחודיתאמיתיתשותפותלהיותבהחלט

בהםסינרגטייםמהלכיםיוצרתואףהצדדיםשניאת

.חלקיומסכוםיותרשווההשלם
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ביןהפוטנציאליתהשותפות,מוכרתשותפותלכלמעבר

נהניתהמקומיותהרשויותלביןנוערוכפריפנימיות

אתהמאפייניםמרכזייםהיבטיםמשניהנגזרתמייחודיות

מרחבחולקיםהם–אלהגורמיםשניביןוהזיקההקשר
.משותףוממשל

,מקוםבסיסעלמובניתשותפותשלנדירשילובזהו

,פורמאליממשק–זמניתובו.'וכד,נוףתבנית,תשתיות

זוייחודיות.לוומחויבהמקוםאתהמייצגומוכרסטטוטורי

שניעבורלהתקבליכולאשרהמוסףבערךביטוימקבלת

.מהשותפותהצדדים

פורמאליציבורימגורםליהנותיכוליםוהפנימייההכפר

לרשותםויעמידלטובתםהחלטותיקדם,ענייניהםאתייצגאשר

.האזוריההיצעאת

וקהילהממקוםוהפנימייההכפראתלהפוךיכולההרשות

אףולעיתיםתורמיםשאינם,מקושריםובלתימוכריםבלתי

במובןלנכס–ולקהילהלסביבהומנוכריםכמפריעיםנתפסים

,שיווקי-תדמיתי,ניהולי,קהילתי,פיסי:המונחשלהרחב

.חברתי-ערכיובעיקר

לאזורנכסלהוותיכוליםהנוערוכפרהפנימהכיהתובנה

אתהמאפיינתהשכיחהבתפיסהמהפךמשקפתולקהילה

,ערכיאתגרמהווהזהשינויהובלת.המקומיותהרשויות

.הנושאלקידוםומרכזימהותי

הנוטיםמרחביםלפתוחהזדמנות–סינרגיהמשקפיםאלהכל

החולקיםשכניםביןWIN-WINבסיסעל,והתכנסותלסגירות

.וממשלמרחבאותואת

6
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:מקרא
רשויות עירוניות

(מרכזיות)מועצות מקומיות 
אזוריותמועצות 

פנימיות/ כפרי נוער

http://www.kannot.org.il/
http://www.kannot.org.il/
http://www.yoanaj.co.il/
http://www.yoanaj.co.il/
http://atidraziel.co.il/
http://atidraziel.co.il/
http://www.shfeyah.org.il/
http://www.shfeyah.org.il/
http://www.nachlat.org.il/
http://www.nachlat.org.il/
http://yami-ashdod.ort.org.il/
http://yami-ashdod.ort.org.il/
http://ylb.ort.org.il/
http://ylb.ort.org.il/
http://www.eshelnet.com/
http://www.eshelnet.com/
http://www.ben-shemen.org.il/
http://www.ben-shemen.org.il/
http://www.hodayot.com/
http://www.hodayot.com/
http://www.kfaryarok.org.il/
http://www.kfaryarok.org.il/
http://www.hevrat-hanoar.co.il/
http://www.hevrat-hanoar.co.il/
http://www.kadoorie.org.il/
http://www.kadoorie.org.il/
http://www.schooly2.co.il/mevoot-yam/
http://www.schooly2.co.il/mevoot-yam/
http://www.neurim.org.il/
http://www.neurim.org.il/
http://ayanot.org.il/
http://ayanot.org.il/
http://www.eingedibs.co.il/
http://www.eingedibs.co.il/
http://www.ein-carmit.org.il/
http://www.ein-carmit.org.il/
http://iasa.excellence.org.il/
http://iasa.excellence.org.il/
http://www.kzineyam.co.il/index.asp
http://www.kzineyam.co.il/index.asp
http://www.ramat-hadassah.org.il/
http://www.ramat-hadassah.org.il/
http://tichon.boker.org.il/
http://tichon.boker.org.il/
http://hadassim.org.il/
http://hadassim.org.il/
http://www.neve-hadassah.co.il/
http://www.neve-hadassah.co.il/
http://www.kefarsilver.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.kefarsilver.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.schooly2.co.il/boyer/
http://www.schooly2.co.il/boyer/
http://www.hava.org.il/
http://www.hava.org.il/
http://www.a-y.org.il/Default.asp?
http://www.a-y.org.il/Default.asp?
http://www.kfargalim.co.il/
http://www.kfargalim.co.il/
http://www.mosinzon.org.il/
http://www.mosinzon.org.il/
http://steinberg.org.il/
http://steinberg.org.il/
http://www.ganof.org/
http://www.ganof.org/
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–המקוםחיילאורחותוהתאמההצלחהסיכויי

סיכוייבעליבמהלכיםבחירה,הדרךבתחילתבעיקר

למשאביםמרביתהתאמההמשקפים,גבוהיםהצלחה

.הצדדיםשנילרשותהעומדיםהשונים

עללשמורחשוב–המורכבהמשחקשםזהפשוט

כמורכבשמתגלהמהלך.וישימיםפשוטיםמהלכים

אותולבחוןומומלץ'אדומהנורה'להדליקצריךובעייתי

.מחדש

,חשיבה,זמןלהשקיענכונות–משאביםשלזמינות

אחרותמבטנקודותלשמוענכונות,סובלנות,מפגשים

...'וכד

,אחרבמקוםיחזורהוא–לרגעהאגואתמורידים

(...לדאוגלא)ונכוןחדש

בסופוהןשותפויותהרבה–ארגוןגםאבלאנשיםזה

התפקידבעלי,אדםבנישליוצאפועלדברשל

במסגרתגםלקדםחשובזמניתבו.ואישיותםהספציפיים

,הפתיחותבחשיבותהמכירניהולשלאקליםהארגון

ארגוניתמנהיגותולעודד,הגומליןויחסיהזיקות

.וניהולוהארגוןמדפוסיכחלקזוגישההמטמיעה

8

לביןהמקומיתהרשותביןהשותפותשליחודיותהרקעעל

רעיונותזהבמסמךמוצגים,והפנימיותהנוערכפרי

בהםמרכזייםנושאיםפיעלשותפותלמהלכיודוגמאות

מוכריםעשיהבתחומיהמשתלבים,הצדדיםשניעוסקים

.ובסיסיים

פתיחת'עלמקלהוידידותייםקרוביםבנושאיםבחירה

יכוליםתמידאשר,משותפיםתהליכיםוהתנעת'הדלת

.היוםולסדרלהצלחהבהתאםולהתרחבלהמשיך

התהליךוהתנעתבמידה.מתמשךמהלךהיאשותפות

הרי,מהענייןמורווחיםיוצאיםכולםאכןכיותוכיחתצליח

תיצור,נוספיםלתחומיםתגדל,ותתרחבתלךשהשותפות

...ואחרתמסקרנת,יצירתיתותהייהחדשותהזדמנויות

יסודתנאיכמהלזכורחשוביקרהזהשכלמנתעל
:ההתנעהשלבלהצלחת

מקצועיקשרערוץפתיחת–ואמוןהכרותבוניצעדים

לפורומיםהזמנה,תקופתיותעדכוןפגישותבאמצעות

.'וכדוהתייעצותחשיבהומסגרות
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'  שעורי בית'עושים 
כניסה לשותפות נדרשים  לפני 

כפר הנוער והפנימיה להוביל  
המחדד  , הכנהמהלך פנימי של 
, הנכסים, את הערך המוסף

היתרונות וההיצע שיש לכל  
ותפות שהאחד להציע לקראת 

.  המיועדת

?  מה לנו ולשותפויות–בודקים 
הכפר והפנימיה נדרשים לשאול את עצמם  

האם עד היום נערכו שותפויות ברמה כזו או 
האם קיים ידע ? מהו הניסיון המצטבר? אחרת

?  הייתה הצלחההאם ? בניהול שותפויות
?  כוללת? מערכתית? נקודתית

לניסיון  באשר אלה מהווים נקודת מוצא כל 
ולידע המקצועי הקיים בארגון לעניין ניהול  

. בלת שותפויותווה

–מטרות השותפות 
מהתפיסה הכוללת  כחלק 

כנגזר  –יעדים עקרונות , מטרותחשוב להגדיר 
החזון והמדיניות של כפר  , הערכים, מתפיסת העולם

הגדרת תפיסה מנחה לקראת  . והפנימייההנוער 
!  התנעת השותפות הינה תנאי מרכזי להצלחה

–השותפות אינה מנותקת מהתפיסה הכוללת מטרת 
היא צריכה להיות מוזנת ולהזין את  , הואנהפוך 

.  מימושה

השותפות  אופי 
הכפר והפנימיה נדרשים להגדיר 

היו  עמה את אופי השותפות 
. להתחיל להתקדם, רוצים להתניע

', קטנה, 'שותפות נקודתית
שותפות  , צומחתשותפות 

יש קשר בין אופי . 'אסטרטגית וכד
קידומה ועומק השותפות ודפוסי 

הערכים , המהות, לבין התפיסה
. ומטרות המהלך

...  לומדים
לקראת כניסה למהלך מומלץ 

, מאד להכיר פרויקטים
, ותהליכים של זיקותניסיונות 

נוער  בכפרי קשרים ושותפויות 
או בכלל  , ופנימיות אחרים

זה תמיד . בארגונים חברתיים
. מעניין ומלמד, מאיר עיניים

הזדמנות לשיח פנימי  
...לקראת

מאוד  על כל אלה ועוד מומלץ 
שיח וחשיבה עם  , לקיים דיון

וגם עם התלמידים , הצוות
והגורמים הרלבנטיים בתוך 

עצם השיח . הכפר והפנימיה
יכניס אווירה  , יעלה רעיונות

יצירתיות  , חשיבה, של למידה
.  ופתיחות
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?השותפותלהתנעתהראשוניםהצעדיםמהם

תהליךלבנייתמכווינותשאלותמספרלפניכם

שותפותלקראתהעבודה

האם ניהלתי  
שותפויות  

?בעבר

הערך  מהו
שאוכל  המוסף

להביא  

?לשותפות
מהי הרלבנטיות 

לרשות  
?המקומית

היכרות   שותפות  
אדוקה

שותפות  
רחבה

מה הניסיון 

איך נקדם את  ?  שצברתי

השותפות 

לתהליך מתמשך  

עוד  'ולא 

'?פרויקט

משאבים  אילו 

אני משקיע 

להנעת תהליך 

כסף'?השותפות

זמן

כוח
אדם

 ...

.לשותפויותרעיונותמספרהמסמךבהמשך
רעיונותולהוביללהתאיםיש–לזכורחשוב

!לכםהמתאימיםוהתהליכיםלצרכיםאלו

במרחב משותף  

עם הרשות  

?  המקומית

הרשות  

המקומית  

כגוף האחראי  

?עלי

עוצמה 

ציבורית
דעת  

קהל

קבלת

החלטות

מינוף  
השטח  
המשותף

...

איך ננצל את 

השותפות 

בצורה  
?המיטבית

עומק  מהו 
השותפות  

שהייתי רוצה 

?לקדם
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הזדמנויותאחרמתמידחיפושמתקייםהעכשוויתבמציאות

לאדם,לסביבהורגישותמעורבות,חברתיתלעשייה

הרשותביןבהדרגהשייווצרוהשותפותיחסי.ולתרבות

מןאחדלכליאפשרווהפנימייההנוערכפרלביןהמקומית

בו'להשתמש'והשותףאתמחדשלגלותהצדדים

בתדמיתאיכותיוכמרכיבלגאווהכמקורעמוובשותפות

:ואופיוהמקום

רוחבהישכילהוכיחהזדמנותתקבלהמקומיתהרשות

כפרי.'וכדאכפתיות,משותפתעשיה,רגישות,חברתית

ערכםאתישנובתחומההנמצאיםוהפנימיותהנוער

נחשביםשאינם,נראיםבלתיאךנוכחים,נחבאיםממקומות

המשתלבים,רשמייםלנכסים–מהאזורכחלקמנהלתית

המוקדיםמארגבמסגרתונכללים,המקומיתבנראות

.הרשותשלהייחודיים

המשמעותייםהתוצריםאחדהואהערךתפיסתבזהשינוי

.השותפותפיתוחשל

אתולכלוללהציגהזדמנותיקבלווהפנימיותהנוערכפרי

והחברתיתהפדגוגיתוהאיכותמהקהילהכחלקהנוערבני

.ייחודיחברתיממרחבכחלק,המקוםהשל

לאסטרטגיהתשתית,תדמית,רוחמספקיםועודאלהכל
אתולמתגההבדלאתלעשותיכולהאשר,עדכניתשיווקית

חדשבמקוםהישראליתהחברהבעיניהמעורביםהצדדיםכל

.מוסףערךובעל

שפנימיותכפי',מבוקשמוצר'הןחברתיתרגישותרשויות

הסגורההתדמיתאת'שוברים',לקהילההפתוחיםנוערוכפרי

.מזמינהוהבלתי

לפתיחתהזדמנותתמידהןונוערלילדיםחינוכיותאיכויות
.כוללחברתיוחוסןהדדיתנתינהלהעצים,חדשיםמעגלים
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ושעומדיםמקומיתרשותכלעוסקתבהםיסודבתחומיבחרנו

אלה.והפנימיותהנוערכפרישלהיוםסדרעלגםבוודאי

טובותמידרלבנטיים,נגישים,בסיסייםנושאים

.איתםלהתחיל

מקורלשמשהמיועדיםודוגמאותרעיונותמוצגיםנושאבכל

,פנימייה,מקוםלכלהתאמהמחייביםוכמובן,השראה

.'וכדמשתנהמציאות,נוערכפר

והתרחשויותלפעילויותאפשרויותסוףאיןישנןתחוםבכל

למהלךולצמוחופשוטקטןבאירועלהתחיליכולותאשר

....הגבולהםהשמיים.משותףאסטרטגי

ולכן,והשראהמחשבהלעוררבמטרה'טיזרים'מציגהמסמך

להעבירופנימיותכפריםמנהלימוזמניםחלקכלבסוף

.בהמשךבמסמךלשלביהיהניתןאותןדוגמאות

כוונהכללנואין–הוויקיפדיהבסגנון,צומחמסמךזהו

...בשטחנמצאתיאהשכנראה–התורהכלאתלכתוב

.ולהתניעלסקרן,לגרותהואזהמסמךתפקיד

עסקי  

ויזמי

פיסי

קהילתי

חינוכי

טיפולי-

...?
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,חברתייםמפגשיםלמעשההןקהילתיותהתרחשויות

הנוערכפריילדיביןוהקשרההיכרותאתלהעמיקהמאפשרים

,בפרטבאזורוהנוערבכללהרשותתושבילביןוהפנימיות

.ופתוחהחיוביתאווירההמאפשרתבמסגרת

,עדכנית,רלבנטיתלהיותנדרשתהקהילתיתההתרחשות
כזו.השותפיםביןהחיבוראתמשקפתובעיקר–מסקרנת

זיקה,חיבורבסיסעלרקאלאלבצעיכוללאבנפרדאחדשכל

–מוסףערךומספק,הצדדיםלשנישמתאיםבאופן'ביחד'ו

.ייחודיתחוויה

הדרךולכןתהליךאלאאירועאינהשהשותפותלזכורצריך
,האירועאתיחדיכיןאשרפורוםלקדםחשוב...העיקרהיא

,מתאימיםפעילותדפוסי,מטרותיגדיר,הנושאאתילמד

.'וכדיארגן,ישווק,יערך

מתקדמיםואיך,היהאיךללמוד,לסכםחשובהאירועלאחר

פעילותיש?למסורתאותוהופכיםהאם–הלאהמכאן

כל...'וכדפעילותלהמשךתוצרים?משוביםעלו?המשכית

.מתמשךלתהליךמאירועהשותפותאתלהפוךיסייעואלה

,"הענייניםבמרכזהנוער"החינוךמשרדשלארציתמתוכניתכחלק

אתלהעלותבמטרהעירונימהלך2007בשנתלציוןראשוןהעירהובילה

,העירשללצמיחתההנוערתרומתאתולהעמיקבעירהנוערחייאיכות

עלהתבססזהמהלך.המקומיתהקהילהוהעצמתהתפתחותה,עיצובה

.הנוערלטובתהמקומיותהמערכותמגווןביןמשאביםואיגוםתיאום

המיועדתמוחותסיעורסדנת-(charrette)שארטבמפגשנפתחהתהליך

שללהפנינגומגווןרחבתחומיםממגווןמשתתפיםמאותכמהלכנס

אתולהגדירהמרכזייםהאתגריםאתלהעלותהמיועדיצירתיתחשיבה

.שנתיתרבלתוכניתבסיסיהוואשרהכיוונים

שירותיםסללהגדירהמיועדחדשנימהלךהינהלנועראבתכניתהכנת

הנוער.העירקהילותכלללצרכימהתייחסותכחלק–לנוערמתאים

עםלנועראבתכניתוהכנתוישובעירבכלמרוכבתכנוניאתגרמהווה

פיתוח,לחדשנותנדירההזדמנותלהוותיכולהבישובהנוערבניכל

אינםבפנימיותהנוערבני,לרב.ומעשירבונהמפגשובעיקרחדשהיצע

הזדמנותכאןיש.זהמסוגתכנוןתהליכישלהיעדמקהלחלקמהווים

.המוסףהערךאתולהציעלקשר,לשלב

.ד
.מ

ח
תו

פי
כנון ו

ת
ר 
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בכניסה לאחוזת  קיזלשטייןמרטין של פסל 
בית הכרם

התארגנות של התושבים  –' כתם ירוק'
קישורלמען הקמת פארק המסילה 

יצירהבסיסעלאמנותאירועקיום

כפר/הפנימיהילדיביןמשותפת

.והאזורהעירילדילביןהנוער

שלהשנתיבלוחישתלבהאירוע

והאמנותהפנאי,התרבותאירועי

שלמסורתוייצרהמקומיתברשות

,ציור,צילום:חוצותאמנותאירוע

אמנותפינתהקמת,סביבתיפיסול

לארחיכולהתערוכהאת.'וכדרחוב

ניתן,לחילופיןאוהפנימה/הכפר

בשדרה,בכיכר,במוזיאוןאותהלשלב

והאזורהעירממוקדיאחדבכלאו

.כללעיניוהחשופיםהמרכזיים

ובמועצותבעריםלמבוקשיםוהופכיםהולכיםאמנותאירועי

הציבוראת'מבדר'והמגיעחיצוניאמןעודלא.האזוריות

.מקומיתאמנותהעצמת,יצירה,עשייהאלא,המקומי

יצירהסביבהאזורלילדיהפנימיהילדיביןמשותףאירוע

אשר'ביחד'ושותפות,לשילובהזדמנותמעמידמשותפת

כמהלךהפנימיהילדי:מהשותפיםאחדלכלמוסףערךתורמים

לילדי,למצוינותהזדמנותפתיחתבסיסעל-טיפוליואףחינוכי

והאזור,ביצירהוהשתתפותאוכלוסיותלמגווןחשיפה-האזור

,התרבותהתרחשויותוהיצעהציבוריהמרחבאתהמשביח-

.השותפיםלכלושייכותלגאווהמקורזהו.והאמנותהפנאי

ההתרחשויותמרצףחלקיהיההאמנותאירועכיחשוב

תתקייםולאחריויסקרהאירוע.השנהלאורךובאזורבפנימייה

אירועשלמסורתליצורניתןכך.הבאלאירועוהכנההערכה

יתחילואשר,יצירותשל'שרשרת'אףואולישנתיתרבות

.קבועבאופןבוויישארוהציבוריבמרחבלהיבנות

http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=497224&blogcode=7948811
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קבוצת בני נוער המתנדבים  
במסגרת שנת שירות של 

הנוער  תנועת הצופים בכפר 
קישורהדסים  ויצו 

הנוערכפר/הפנימייהביוזמתפעילותמרכז

באזורהנוערבניכללאתלעודדהמיועד

,קהילתיתבעשייהולהשתלבליזום

.התנדבותית,חברתית

,הכשרה:מרכיביםמספרישלבהמרכז

,ניהול,היצעלביןביקושביןהתאמה

בקרה,מעקב,ההתנדבותלביצועהנחייה

המרכזיעסוקאלהבסיסעל.והערכה

התנדבותשלעדכניתתפיסהבהטמעת

.ובקהילההנוערבניבקרב

הנוערבניעםמהפנימייההנוערבנישילוב

חברתיתועשיהנתינהסביבמהאזור

נוערמרכז.חדשמזןמשאבמייצרקהילתית

ביןסינרגיההמעודדעדכניאקטיביסטי

.החברהכלללביןובינםהנוערבנימגוון

אתהמעודדתאליטיסטיתמתפיסהמהפךעברהההתנדבות

קהילתיתחברתיתלתפיסה,ולחלשיםלנזקקיםלתתבחברה'החזקים'

,העצמה,חוסןשיקוף-החברתיהאקטיביזםחשיבותאתהמדגישה

.ואכפתיותמעורבות,סולידריות

המאפשרמובילכליהיאאישיתעשייהמתוךהאחרחייעלהשפעה

הקמת.אוכלוסיותמגווןהמחזקטיפוליוכלי,ולמידההעצמהלמתנדב

לשמשיכול,והעשייההנתינהמרכיבישבבסיסו,צעירחברתיהוןמרכז

ולאיכותהפנימייהאוהנוערכפרידיעלשירותיםלפיתוחהמובילכזרז

.האזוראוכלוסייתכללעבורחיים

שירותישלחדשהשפה,עדכנישירותמשקףצעירחברתיהוןמרכז

בסיסעלבנפרדשירותכלעודלא.היוםסדרעלהעומדיםהציבור

ביןשילוב,חדשהפרוגרמההמשקףמרכזאלא,המוכריםהיסודשירותי

(תעסוקהדווקאולאו)עיסוק,דוריבין,(ושלישיציבורי,עסקי)מגזרי

שירותמטרייתליצוריכוליםבמשולבאשרחדשיםמונחיםאלה.'וכד

היוםסדרלביןהשותפיםשלהיוםסדרביןהמקשרתעדכניתחברתית

.העדכניוהאזרחיהחברתי

http://hcz.org/
http://hadassim.org.il/content.asp?PageId=22
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1993משנתבחיפהמתקיים'החגיםשלהחג'
-הדתותשלושתחגיאתהמחברייחודיכחג

לקדםבמטרה,והאסלאםהנצרות,היהדות
באמצעותההדדיוהכבודהסובלנותאתולטפח
.ואמנותתרבות

עירוניכללפסטיבלבמסגרתנחגגהחג
שנהמדי,שבועסופישלושהפניעלהמתקיים

רחבימכללמבקריםוזוכה,דצמברבחודש
.הארץ
וסביבו,לפסטיבלמרכזינושאנבחרשנהבכל

היצירות.ל"ומחומהארץרביםאמניםיוצרים
ברחביובגלריותהציבוריבמרחבמוצגות

קישור.העיר

קייםחגסביבקבועהשנתיתחגיגה

במשותףשיפותחייחודיחגאוומוכר

,להוויבהתאמההנוערבניידיעל

מדי.המקוםשלולמורשתלמרחב

שלכוללתחגיגהתתקייםשנה

בניכלביןהמשלבת,באזורהנוער

נוערלביןהמקומיבמרחבהנוער

יצירתתוך,הנוערכפראוהפנימיה

,תרבותיתחוויה,טקסשלמסורת

חשוב.'וכדסביבתית,ערכית

ועדהבסיסעליבנהשהאירוע

תעבודאשר,משותפתמארגנת

ארגון,שיווק,הכנהעלהשנהלאורך

.ותכנים

מקצבאתמשנהאשר,ובמרחבבזמןציוןנקודתמהוויםחגים

השייכותתחושתעלהמשפיעמשמעותיאירועומציינתהחיים

,קייםחגחגיגת.'לחוד'וההניכורתחושתלחלופיןאו'ביחד'וה

מורשתליצירתהזדמנותהינהבמשותףוייחודי'חדש'או

לאורךהשותפיםאתהמלווהמשותףמקומיוזיכרוןמשולבת

.זמן

פלטפורמהלפתחיכולהמשותפת'חגחגיגת'שלמסורתפיתוח

נקודתשלסוגובעיקרמקדימהפעילות,מתמשכתהכנהשל

.להתרחשעומדמהידועבו'וודאות'שלזמן,השנהלאורךציון

חיוניתהינההשנהבמהלךיציבהציוןנקודתשינוישלבעידן

.וחשובה

משותפתלעבודההזדמנותיוצרתקבועהשנתיתחגיגההגדרת

יתפתחולקראתהוההכנותהחגיגהכיחשוב.הנוערבניבין

לעבודהכהזדמנותוישמשבמשותףשיוגדרהווי,מסורת,כטקס

.השנהכללאורךמשותפת

http://haifahag.com/
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מלאהחייםסביבת,פיסימרחבמהוויםנוערוכפרפנימייהכל

הזההפיסיהמרחב.ופנאילימודים,תעסוקה,למגוריםהמשמשת

בפנימחשיפתוהחל–שותפויותמגווןלטובתלמינוףניתן

שימושדרך,היכרותלצורךושביםוהעובריםהאזורתושבי

המשולבפיסילפיתוחועד,ומפגשיםפעילויותואירוחבמתקנים

בשטחיםשימוש,יזמיתעסקיתפעילות,משותפיםחינוכייםבתכנים

.ועודלשימורמבנים,ייחודיתנוףתבנית,וחקלאייםפתוחים

,צמיחהלהובלתמתמידבאופןהפועלמרחבהיאהמקומיתהרשות

–לתושביוהמקוםשלהמשיכהכוחוהעלאתהתחדשות,פיתוח

העשרתאחרמתמידבאופןמחפשתהיאולכן.והעתידייםהנוכחיים

נראותומתןהסביבהשיפור,במרחבההתרחשויות,המקומיההיצע

.המקומיתלאיכות

,הפיסיהפיתוחלדחיפתהמוביליםהכליםאחדהיאהשותפות

.הצדדיםכללטובת–הציבוריבמרחבוההתרחשותההיצעהעשרת

לחזקובכךאותולשפר,ההיצעאתולהרחיבלמנףהזדמנותזוהי

.המקומיתלאוכלוסייהולהתקרבלאזורהשייכותתחושתאת

לשעותמחוץספרבתיחצרותהפיכתשמטרתהיורקניועירייתשלתכנית
.הקהילהכלללטובתמשחקיםלמגרשיהלימודים

.2007בשנתהחלהופעולתה,אתרים290נבחרולתכנית
המיועדת(PlaNYC)יורקניולעירכוללתקיימותמתכניתחלקהיאהתכנית
לפארקיםהליכהדקות10שלבמרחקנגישותהעירתושבילכללאפשר

.2030השנהעדעירוניים
קישור

אחרי לפני

http://www.nyc.gov/html/ia/gprb/downloads/pdf/NYC_Parks&Rec_Schoolyards.pdf


ושותפויותקשרים , זיקות| הרשות המקומית > < כפרי הנוער והפנימיות 

עסקי  
ויזמי

פיסי

קהילתי

חינוכי
טיפולי-

...?
19

כניסהמרחבישנוערוכפרפנימייהלכל

מוכרבלתיהמקריםוברובסגורשערהמהווה

.ולעובריםלתושבים

לשערהכניסהמרחבאתלטפחמומלץ

גינון,ניקיוןעללהקפיד,הנוערוכפרהפנימיה

המקוםרוחאתהמשקפיםמתאיםופיתוח

נוחה,אסטטיתסביבהליצורובכך.ומורשתו

כניסהלרחבתהשעראתלהפוך;וידידותית

לאיכותושקיפותנראותהמספקת.מזמינה

.והאזורהמקום

מדיהשעראתלפתוחהמאפשרתתשתיתזוהי

האזורקהילתאתלמקוםולהזמין,פעם

אותרבותית,אמנותית,חברתיתלפעילות

.רלבנטייםנושאיםסביבושיחלהתכנסות

–אטרקטיבי,חדשציבורימרחבנוצרכך

.כולםנהניםממנו

עלרבדגשלשיםהאחרונותניםשבנוטותאזוריותמועצות

אתהמחדדבשילוטמשקיעות–לישוביםהכניסהנראות

המשקף'אחידקו'בעלזמניתובוישובכלשלהייחודיות

'ראווהחלון'בשערלראותביותרחשוב.אזוריתוזהותשייכות

העובריםגםכמובוהחייםלטובת–הנוערוכפרהפנימהשל

.האזוריתוהקהילה

,חברתישיחיצירת,למפגשיםמפתחמהווההציבוריהמרחב

בפעילותלצרכיםסוףאין.חייםואיכותפעילויות

,חדשציבורימרחביצירת.הציבוריבמרחבובהתרחשויות

המתחברמרכזימוסףערךהואואטרקטיבימסקרן,מעניין

.מקומיתרשותכלשלהיוםלסדר

פנימיותוכמהכמהאחתעל,להסתגרנוטיםחינוךמוסדות

החינוכיתבאיכותהבחיןלולראותמאדקשה.נוערוכפרי

בוראשוןהמקוםהואהשער.החוץמןבפניםהמתרחשת

הראוימן.המקוםתושבילביןהחוץתושביביןמפגשמתקיים

.הדעתאתעליולתת

מקומיתמועצהשלאזורישילוט
ברחביהמוצב,המעיינותעמק

ליישוביםבכניסות,המועצה
נראותויוצרהמרכזייםולאתרים

לשלבהזדמנות–אזוריתוזהות
והפנימיותהנוערכפריאת

.אחידשילוטבאמצעות

.ד
.מ

ח
תו

פי
 ו

ון
כנ

ת
ר 
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,מתקניםישנוערוכפרפנימייהלכל

מרחבים,אודיטוריום,ספורטאולמות

.'וכדחייםבעלי,גינוןשטחי,פתוחים

אובפנימייהשקייםמרכיבוכלמתקןכל

לקהילהרלבנטיותבעלישהםהנוערבכפר

לשותפותמנוףלשמשיכולים,לומחוצה

.מתאימה

שלמגווןהמקומיתלרשותגם,דומהבאופן

לרשותלעמודהיכוליםציבורומבנימתקנים

מןנפרדבלתיכחלק,והפנימיותהנוערכפרי

.האזוריתהאוכלוסייה

במתקניםוקהליםשימושיםועירובשיתוף

הקייםבהיצעלהשתמשצדלכלמאפשר

.שותפותיחסיבאמצעותוולקדםלווהזמין

20

כרוכהשהקמתםמוקדיםאלה.במחסורתמידנמצאיםציבורייםמתקנים

כללבדרךאשרגדוליםובתקציביםופיתוחתכנוןשלטווחארוכיבתהליכים

החייםכללאתמיטבייםבדפוסיםלשמשנדרשהאזוריההיצע.להשיגםקשה

לקדםהדרכיםאחתהואהיעדקהליעירוב.חייהםאיכותאתולשפרבמקום

.מיטבישימוש

כיצדלבחוןמקוםיש.החברתיבמארגמובילאינטגרטורמהוויםציבורמבני

בנפרדאחתכל–באזורהנוערקהילותמגווןביןבשימוששיתוףבהםיוצרים

,ליגהמשחקי:מתאימיםלמפגשיםהזדמנויותלבחון,זמניתובו,צרכיהפיעל

מפגשיםלעודדנועדוהציבורמבני.'וכדביחדחגיגייםאירועים,תחרויות

.זהמסוגחברתיים

משאביםאיגוםהמשקףניהולכלימהווהקיימיםבמתקניםמעורבשימוש

:למשל)יזמותומצמיחצומחכלכליכמנוףלשמשיכולזמניתובוויעילות

משותףשימוש.('וכדמקוםהתוצרתיריד,תיירותהמעודדתחיפינת

חשובולכן,מתאימהניהוליתהתארגנותהמחייבמורכבמהלךהינובמתקנים

.בשלביםולהתקדםדרךאבנילהגדיר,פעולהתכניתלהכין,מראשלהיערך

גניגגותלהסבתהצעה
לשימושים-בבתהילדים
רשתיצירתלכדי,ציבורי

ציבורייםלגניםעירונית
.פתוחים

קישור

http://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3096920,00.html
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יש.הכוללתהמקומיתלאיכותמנוףמהווההחינוך

.מקומיתצמיחהמובילאףשחינוךאומרים

חינוךמוקדובפנימיותהנוערבכפרילראותנטייהישכיום

.ולאיכויותיוהמקומילמרחבחיצוני

שלוהניהוליהסביבתי,החברתי,החינוכיהידעמימוש

והבלתיהפורמאליהחינוךעםבשילוב,הנוערוכפרהפנימיה

ידעמרחביליצוריכוליםהמקומיהמרחבשלפורמאלי
ערכילמסרלהובילובעיקרייחודיים,חדשנייםחינוכי

.הדדיתוערבות,הכלה,קבלהעלהמעיד

פרויקטים,חינוכיפ"מו,מקצועיותוזיקותקישוריםיצירת

החינוךמערךלביןהמקומיהחינוךמערךביןהמשלבים

לאיכויותלהוביליכוליםהנוערוכפרהפנימיהשלוהטיפול
עבורוחברתיותקהילתיותלאיכויותגםכמוחינוך
.המרחבכלל

ובכפריבפנימיותכיוםהמתפתחותוהתערבותטיפולשיטות

לפרויקטיםלהוביליכולותהחינוךבמערכותגםכמוהנוער

כיוםביותרנדרשיםאשר–קהילתייםולמהלכיםמניעהשל

.וקהילהחברהבכל

במשךכולליםהדרדרותבתהליכיהייתהיורקבניוהארלםשכונת
HCZ(Harlemארגון.רבותשנים Children’s Zone)שנותבתחילתהחל

פעםבכלאחדבבלוקכוללטיפולשכללה,בשכונהבפעילות90-ה
לצדזאת.התושביםצרכילכללמענההמספקיםכליםמגווןבאמצעות

הפעילות.השכונהילדיעבורואיכותיייחודיספרביתהקמת
מקומיתוצמיחהלהתחדשותבהדרגהוהובילהוהתפתחההתרחבה

קישורללהיכנסמומלץנוספתלקריאה.כוללת

Harlem Children's Zone Promise Academy Charter School and 
Community Center

22
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בניביןהמפגישחונכותפרויקט

שלהנוערבנילביןהמקומייםהנוער

מאורגנתבמסגרת,הכפר/הפנימייה

ולמידהקשריםיצירתהמאפשרת

הפרויקטאתלמצבחשוב.אישיתבין

,בושהמשתתפיםכך,ואיכותיכייחודי

וייהנובקפידהיבחרו,הצדדיםמשני

,אטרקטיביותפעילויותממגוון

,ללמידהאפשרותבפניהםהפותחות

.ומעצימהמאתגרתוחוויההתנסות

המפגשיםכמובןהואלפרויקטהבסיס

וההיכרותלחניךחונךביןהאישיים

לכלהמאפשרת,באמצעותםהנוצרת

.ואדםעולםלגלותצד

קבלהשלהזדמנויותפותחאוכלוסיותמגווןביןושיתוףשילוב
חשובזהמסוגפרויקטבמסגרת.הצדדיםכלעבורונתינה
מעצמוולהעניקיכולותיואתלבטאמהצדדיםאחדלכללאפשר

.בדרכואחדכל,לאחר

אחדמפגששלהזדמנותיוצריםלמיניהםחונכותשלפרויקטים
אווירטואלייםהםהמפגשיםעיקרבובעידן.אחדעל

,אנושימידהבקנהמתרחשיםמפגשיםמאדמעט,קבוצתיים
.פרטיאישי

הדרכה,להנחיהאפשרותזהמסוגבפרויקטלשלבחשוב
אשר,ומערכתיככולללהיתפסנדרשאשרמהלךזהו.ולמידה

–בכללםהנוערבניעלולהשפיעלהדריךהזדמנותפותח
אישישיחולאפשר,וכליםידעלהםלתת,והחניכיםהמדריכים

חינוכית,טיפוליתהזדמנותזוהי.ולחודביחד–וקבוצתי
.ומעשית

המערבארציחונכותפרויקטהואח"פר
לילדיםחונכותשלבפעילותסטודנטים
.ורגשיתלימודיתלעזרההזקוקים

מכלל20%-כבפרויקטמשתתפיםשנהמדי
גבוההלהשכלהבמוסדותהסטודנטים

מלגתלפעילותםבתמורההמקבליםבישראל
קישור.חלקיתלימודים

http://www.perach.org.il/
http://yachad.huji.ac.il/index.files/Page1402.htm


ושותפויותקשרים , זיקות| הרשות המקומית > < כפרי הנוער והפנימיות 

עסקי  
ויזמי

פיסי

קהילתי

חינוכי
טיפולי-

...?
24

המתקיימתהחקלאיתהעשייהמינוף

יצירתידיעלוהפנימיותהנוערבכפרי

'החקלאיתהחוויה'אתהחושפתפעילות

הילדיםעלבדגש,הסביבהתושביבפני

יכולה'חקלאיתחוויה'.הנוערובני

,לסוגיהאדמהעבודתסביבלהתקיים

ולמידההיכרותואף,חייםבבעליטיפול

המתקייםוהטבעהפתוחיםהשטחיםשל

עוסקיםשלאופנימיותנוערכפריגם.בהם

למנףיכולים,מהשגרהכחלקבחקלאות

ילותעפלהציעכדישסביבםהשטחיםאת

.בנושא

מהירה,מקוונת,עירוניתוהופכתהולכתהעכשוויתהחברה
,בקרקענגיעה',כפייםעבודת'להביקוש.מנוכרתאףולעיתים

ונעשיתהולכתולחילצומח,לחקלאות,לטבעוגישההכרות
עלולענותלביקושמענהלספקהזדמנותכאןיש.מבוקשת

.ורלבנטיקייםצורך

פותחים–עשייה,מעשיתעבודה,ממשיתהתנסותכלכיידוע
בחברהלנדירוהופךההולךמסוגללמידההזדמנות

לימודהחקלאיתהעשייהבתוךלשלבחשוב.העכשווית
,ביולוגיה,בוטניקה,ספרות,ך"תנ-ידעתחומיממגוון

.'וכדמתמטיקה,פיסיקה

הולכתהחברה.בודדיםשלנחלתםהינההיוםהחקלאות
שליוצאפועלהינההחקלאיתוהתוצרתעירוניתוהופכת

הכרות.החברהעבורהמזוןאתהמייצריםחקלאיםמעט
מהווה,השרשרתאורךלכלהמזוןייצורתהליךעםוהתנסות
אורךהיזמות,התהליכיות,היצרנותאתלהטמיעהזדמנות

הלמידה,העשייהמחווייתכחלק–הוודאותוחוסרהרוח
.והפעילות

לעירבאהכפר–אדמהאדםפסטיבל
,א"בתרביןבכיכרשנערךייחודיפסטיבל
לקדםבמטרה'השבעשנת'עמותתביוזמת

לכללהשמיטהשנתשלהיפיםערכיהאת
קישור.הציבור

פעילותהמקיימתגןברמתהחקלאיתהחווה
,ירקגןכוללת.בעירהספרביתילדיעבור
חיפינת,דבשמכוורת,מטע,תבליניםגינת

קישור.פרחיםוגינת

http://www.year7.org/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.853719491348870.1073741874.429149387139218&type=1
http://www.ramat-gan.info/%D7%97%D7%95%D7%94_%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA
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יכולות,ניסיון,ידעבעליגיוס

תרבותיות,אמנותיות,מקצועיות

קבוצה/ילדלעבודתםלצרףמהמקום

מתמחה'כ,הנוערכפראומהפנימייה

אתלפתוחהזדמנותזוהי.'אישי

ילדיםלחנוךענייןלבעליהאפשרות

ולהטמיעלחשוףזמניתובו,נוערובני

המקוםשלהעשייהתרבותאת

וכפרהפנימיהבניבקרבוהווייתו

מתוךלמידהלהםלאפשר,הנוער

של'בשיטות,אנושית,אישיתחוויה

,העסקבביתיחדלהיות–'פעם

להתנסות,הטכניקהאתללמוד

.וניסיוןידע,מקצועבעליעםבשטח

טכנולוגיהאמצעיבמגווןשימושמעודדתהעכשוויתהמציאות
,ממוחשבת,מקוונתללמידהזמןויותריותרומפנה,חינוכיים

עלהמבוססת,מעשיתלהתנסותהאפשרות.וטכנולוגיתטכנית
ניסיונואתלחלוקהמציע,מקצועמבעלישירותאישיתלמידה
הזדמנותפותחתלדורמדוראמנותואתלהעבירומעונין
.ונדירהאחרתלמידהלחוויית

.ידעתחומיבמגווןמקצועאנשימגווןישנםוקהילהמקוםבכל
שללבפניהםתחשוףמקצועאנשיבקרבנוערבנישלהתמחות

לימודיםבתכניתכלוליםאינםאשרומעשימקצועיידעתחומי
!ייחודיתהעשרה.הפורמאליתמלמידהחלקמהוויםואינם

העברתבתהליכימובילמרכיבתמידהייתהממאסטרולמידה
,הילדיםגםכמווהאמנויותהמקצועאנשי.לדורמדורידע

,מיומנויות,כישוריםבהעברתהאישיהמגעאתהיוםחסרים
זהצורךלספקיכולהשכזושותפות.וחוויההתנסות,ניסיון
.הצדדיםלשני

יחד,המקומיויזםטק-הייאיש,פורתמשה
אתהקימו,ר"מומתיכוןנוערבניעם

MTCהנוערקבוצת
(modiin teenage community)לפיתוח

נוערבניבקרבטכנולוגיתיזמותועידוד
.והסביבהבמודיעין

קישור

http://www.mnews.co.il/stories/2003
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Stateהיאיזמות of Mind,לחייםאקטיביתגישה

ולהשיגלקדםכדיולכן'שלנובמגרשהכדור'לפיה

לזהות,אחרתלחשוב,להוביל,ליזוםעלינומטרות

למנופיםובעיותמכשוליםלהפוךאיךולדעתהזדמנויות

.ומקפצות

,העכשוויתלמציאותמאודמותאמתהיזמיתהתפיסה

גישה,מרחקיםקיצור,מהיריםבשינוייםהמתאפיינת

רחבותאפשרויותואינספורקהליםמגווןבפניוחשיפה

ולכןלחייםכליהיאיזמות,אלהכלבשל.היקף

חיוניתהיאאותההמרכיביםובדפוסיםבהההתנסות

.משמעותיתהשפעהובעלת

הנחייה,מוסדרותבמסגרותהמורגלים,נוערבני

רבההשראהלקבליכולים,ברוריםבגבולותופעילות

בפניהםהפותחת,יזמיתבפעילותוהתנסותמהשתתפות

עצמםאתלבטא,משלהםמשהולהביאהזדמנות
יכוליםשלהםוהיוזמותהרעיונותלאןולבחון
מהיצירתיותלהרוויחרקנשארולקהילהלמקום.להגיע

...להתקבלשיכוליםוהתוצרים

Tomorrow Israel
בישראלהנוערלבנילהעניקמטרתואשר,2014בינוארשהוקם,יחסיתחדשארגון

.שאיפותיהםאתמימושלידילהביאאותםולעודדהיזמותלעולםלהיכנסאפשרות
ולשמש,החייםתחומיבכלוהצטיינותמצוינותלעודדהיאהארגוןשלהעלמטרת
.יותרטובלעתידישראלאתשיובילהמחרדורלמנהיגיאישיתדוגמה

אישיתהתפתחותסביבתומציעויוזמותיזמותבפיתוחומסייעמקדםהארגון
.שוטפתאינטרנטיתובפעילותבמפגשיםומקצועית

של הקבוצההפייסבוקקישור לעמוד 
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https://www.facebook.com/groups/TomorrowIL/
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תשתיתיספקוהפנימייהאוהנוערכפר

:האזורתוצרתושיווקלמיתוג

מהעסקיםוכןוהפנימיהמהכפר

אחדהינההמקומיתהתוצרת.במרחב

שייכות,מקומיתזהותליצירתהמנופים

אתהופכתהקיימותתפיסת.וגאווה

–מבוקשלמוצרהמקומיתהתוצרת

למעורבותההזדמנותביןוהחבירה

ותוצרתעסקיתיזמות,חברתיתושייכות

לשותפותהזדמנותיוצרת–מבוקשת

.לכלמתאימה

בשטחמתאיםבמתחםתתבצעהפעילות

על(...העירבכיכראובפנימייה,בכפר)

והצלחהמרביתחשיפהלאפשרמנת

משותףבניהולושיווקיתתפעולית

לחיזוקומרכזיחיונימהלךהינםהאזורתוצרתושיווקחשיפה
שאירוע,מכאן.כוללתותדמיתמיתוגוליצירתהמקומיתהכלכלה

יעדקהלימגווןתמשוךאשר,שיווקיתלהכנהנדרשזהמסוג
-כלכליתמחוויהכחלק–להםומחוצההישוב,העיר,מהאזור
.משולבתחברתית

החל:'מוצרים'שלרחבמגווןכוללתהאזורשתוצרתלזכורצריך
אלהכל.ועודאתרים,סיפורים,פנאי,אמנות,תרבות,מחינוך
שמעניקזההואביניהםושילובהאזורתוצרתאתבמשולבמהווים
.ואטרקטיביותייחודיותלחוויה
ותוצריםמוצריםמגווןיכלולהאזורתוצרתשירידחשובזומסיבה
ולא.וייחודייםיזמיים,סביבתיים,חברתייםתוצרים–ובעיקר
,המקומיהסיפוראתמספר...זהאתעושהתמידשאוכללשכוח

.לבבותופותחהמקומיתהתרבות

מרמתמשמעותיתהכנהעבודתמחייבמקומיתתוצרתיריד
,השילוט,הדוכניםהקמתרמתועדוההערכותהשיווק,הארגון

מספקותאשר,משלימות,נלוותלפעולותפתחהםאלהכל.'וכד
...ועודתעסוקה,התנסות,וצעירהקטנהליזמותסופיאיןמקום

גלילזמן'ביוזמתהמתקייםאירוע
עסקיבעליהמאגדתעמותה-'מערבי
לקדםבמטרההמערביבגלילתיירות

עלבדגשבמרחבהתיירותאת
ובעלימקומיתתוצרת,קולינריה

ויצירתפעולהשיתוףתוך,מלאכה
עםאמצעייםבלתילמפגשיםהזדמנויות

קישור.והאזורהיוצרים

http://www.westgalil.org.il/homepage/?lang=he
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יזמותללימודיייחודיתמסגרתהקמת

מכפרנבחריםתלמידיםישתתפובה

–האזורילדיומקרבהפנימייה/הנוער

שוניםתוכןעולמותשיפגיששילוב

והחיבורלהיכרותמעבר,ויהווה

פיתוח,צעירפ"למובסיס,הבינאישי

.וחדשנימקורי,יצירתי

'היזמותכיתת'שלהשנתיתהמטרה

למצואואףמשותףמיזםלפתחתהיה

העסקיםאחדמקרבמתאיםשותףלו

כדי(תקציביתהשתתפות)המקומיים

.והצלחהמימושלכדייחדאותולהוביל

תיאורטיתלמידההמשלבת,זופעילות

לחיבורתשתיתלהוותתוכל,ומעשית

כפרלילדיהאזורילדיביןמתמשך

.הפנימייה/הנוער

לאורךהתלמידיםיעבדועליוהמשותףשהמיזםחשוב
במטרה,וענייןדברלכלאמיתיכמיזםיקודםהשנה

.הפעילותלמסגרתמעברגםויתפקדשיפעל
למסגרתמעברהמתקייםכפרויקטלמיזםההתייחסות

,ההשקעהומידתהעבודהרצינותעלישפיעהלימודית
.אחרתברמהלעשייההתלמידיםאתלדחוףויוכל

ומגוונתתחומיתרבללמידהמצעמספקהיזמותתחום
טכנולוגיותמיומנויותדרך,ניהולמכישוריהחל–

כדאי.ומדיהפרסום,שיווקכליועדטק-ההיימעולם
ואף,הלימודיםבתכניתועודאלהתכניםלשלב

במערכתפוגשיםלאכללשבדרךבכליםאותםלהעביר
וארגוניםבחברותסיורים',השטח'ממרצים–החינוך

.'וכד

להיותיכוליםהתכניתבמסגרתשיפותחוהמיזמים
אתשיעציםדבר–המקוםצרכיאתולשרתמותאמים

כלילהיותלהויאפשרהתכניתשלהמוסףהערך
.מקומילמינוף

JA-YE)'ישראלצעיריםיזמים' Israel)
תכניותמספרהארץברחביהמפעילארגון

15-16בניצעיריםבקרביזמותוטיפוחלעידוד
בכלנוספותחינוכיותומסגרותספרמבתי

.שבאוכלוסייההמגזרים
אקדמיהאנשיחבריםהארגוןבדירקטוריון

מןחברהארגון.בישראלמהמוביליםועסקים
Junior,הבינלאומיהגגבארגוןהמניין

Achievement Worldwide120-כחברותבו
.העולםברחבימדינות
קישור

http://yazamim.org.il/
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עםבמשותף,הכפראוהפנימיה

שיווקליחידהיקימוהמקומיתהרשות

זהו.האזור,הישוב,העירשלחברתי

התפיסהאתמשקףה,חדשנימודל

אתבמרכזהמעמידההעכשווית

שחיוני–כנכסהחברתיתהעשייה

.וערךנראותלולתת,לחשוף,לשווק

נוערוכפריפנימיותגםכמורשויות

זוהי.שיווקיתלעשיהנדרשים

לקדם,היכולותאתלפתחההזדמנות

לשיווקמתאימהמתודולוגיהבמשותף

למדיותעדכניותטכנולוגיות,חברתי

ממקוםחברתישיווקולהתניע,השונות

קנהבכלחדשנימהלךזהו.משותף

.מידה

וראשונהבראשהיא,כלכלימהלךרקאינהמקומיתכלכלה
חברתישיווקולכן.חשיבהודפוסחייםאורח,הוויה,תרבות

-שיווקי-יזמיחיבור.העכשוויתבחברהונדרשמובילאתגרהוא
בלתיאוכלוסייההמהווים,והפנימיותהנוערכפריביןחברתי
בפנימהווה–המקומיהממשללבין,אחרת,מסקרנת,מוכרת
אמירהומשקףהמקומיתהכלכלהתרבותמעיצובחלקעצמו

.משמעותית

במקוםהשותפותאתתעמידהחברתיהשיווקלתחוםכניסה
לאומימידהבקנהכנסלקייםלשקולמומלץ.ומענייןרלבנטי

מהלךזהו.הנושאוהתנעתפיתוח,השקעהלאחר,ובינלאומי
!לכלאטרקטיבי

,אקדמיהעםקישורלשקולמומלץוהתנעתוהרעיוןהובלתעם
נראותיתנואשרומסחריותעסקיותחברות,מקצועאנשי

המשחקשםהםפתוחהברשתשיווקמהלכי.מתחילתולמהלך
.ענייןבעליסוףאיןלגייסועשויים,כיום

במטרהפותחה"בריאבריבוע"התכנית
הרגליםלאימוץ,בתיכוניםנוערבנילעודד

בריאותשללשגריריםוהפיכתםבריאים
.הספרבבתי

כיתותתלמידימגויסים,התכניתבמסגרת
מחויבות"פרויקטבמסגרת,בתיכונים'י

בבתי"בריאותמנהיגי"לוהופכים"אישית
.שלהםהספר

"עתיד"עמותתשליוזמההינההתכנית
(בישראלוהתזונאיםהדיאטניםעמותת)

רשויותלהושותפותהחינוךומשרד
.שונותמקומיות

קישור

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/TochniyoBriut/BariBaribua.htm
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עסקי  
ויזמי

פיסי

קהילתי

חינוכי
טיפולי-

...?

:
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...?

עסקי  
ויזמי

פיסי

קהילתי

חינוכי
טיפולי-

האם הרשות  מבררים 
תכניות רלבנטיות  מקדמת 

משמעותיות ומבקשים  
,  להשתלב בוועדת ההיגוי

בוועדת  , בצוות המלווה
זהו מהלך  . 'העבודה וכד

חשוב ומרכזי אשר ישלב את  
הכפר והפנימיה בליבת  

.  התכנון והעשייה
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מפורשת בכל  קהילתיות 
,  הוויה, מקום בהתאם לאופי

זאת  ... סדר היום, תרבות
ההזדמנות שלנו להגדיר את  

משמעות הקהילתיות  
וממנה  , שחשובה ומתאימה

לצאת להובלת התהליך  
.  ולקדם את השותפות

'  להמציא'אפשר 
חגים ואירועים  

קהילתיים בהתאם  
,  לסדר היום, למקום

למועדים ייחודיים  
למרחב

חשוב להכיר את  
מה  –הרשות ומאפייניה 
מה  , עומד על סדר היום

.'מה החזון וכד, מתוכנן
אולי אפשר להתלבש על  

?...מהלך קיים
למפות ולנתח  , מומלץ ללמוד

את ההיצע והפעילות האזורית  
ההזדמנויות  על מנת לבחון את 

שותפויות  לקידום 
רלבנטיות  

נראות לאיכות החברה  מתן 
במרחב הציבורי מהווה  והחינוך 
.  מתמודדת כל רשות מקומיתאתגר עמו 

החינוך בכלל ומוסדות כדוגמת  מוסדות 
יכולים  וכפרי הנוער בפרט הפנימיות 

המשקפים  חדשניים ' שחקנים'להיות 
מוצר מבוקש  –מסר ערכי חברתי 

נראות לערכים אלה יכולה  . בימינו
,  הכרות, תיירות, לקבל ביטוי בשילוט

חיבור  , חוויה אחרת ולא מוכרת
אופניים וטיולים  לשבילי 

.  ועודבמרחב 


