
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרקע לתכנית
לפי נתוני המשרד לשוויון חברתי בעוד כעשרים שנה, אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל 

תכפיל את עצמה ותהווה כוח אלקטוראלי משמעותי בחברה בישראל. רבים יוצאים לפנסיה 

פלח  בניגוד לכוח ההשפעה והעשייה הפוטנציאלי של כשהם עתירי ניסיון, בריאים וצלולים.

והתנדבות. העדפת פעילויות כאלו הינן גם פועל  רובם פונים לפעילויות פנאי -יה זה יאוכלוס

יוצא של הסללה חברתית אשר מבוססת על תפיסה גילנית. ביניהם, נמצאים אלו המעוניינים 

להפנות את מרצם וכשרונם לעשייה חדשה, אך מעטים מאוד הם הגופים בארץ המציעים 

 חלופות ראויות.

 

תכנית שתאפשר להם לבטא את מיטב כוחות התבונה  אנו מציעים לבני הגיל השלישי

המבקשים לבוא לידי ביטוי מתוך תשוקה למעורבות  - יה הטמונים בהםיוהחכמה והעש

  חברתית. אפשרות כזו תיטיב לא רק עם הגמלאים אלא גם עם סביבתם. 

 
 

 

 

 איך נעשה את זה?

 הכוללות: וגמלאיות לגמלאיםחממות אקטיביזם 

 צוות היגוי עירוני. 

  שעות אקדמיות 70קורס בהיקף. 

 הרצאות מומחים.ות וסיורי השראה ברחבי המועצה 

 עבודה בצוותי פיתוח על פי חוזקות אישיות. 

 ליווי בתכנון והוצאה לפועל של מיזמים חברתיים הנותנים מענה לאתגרים במועצה. 

  שתעסוק בשיח חברתי וקידום + " לבוגרי.ות החממות 60רשת "חממות אקטיביזם

 .יוזמות

 
 



 

 

 

 נושאי התכנית 

 יזמות כמחוללת חדשנות. 

 עמדת מנהיגות כדרך חיים. 

 הכרות עם יזמים ברשות. 

 אתגרים ומעניםובעלי התפקידים במועצה הכרות עם המרחב :. 

  למימוש עצמי מחקר פעולה מקומי כבסיס מיפוי חוזקות, חלומות וערכים כבסיס

 .ליזמות חברתית ותמיכה בקהילה

 חקר משתמש. 

  זיהוי ארבעת הטיפוסים לקידום פרויקט, חלימה אפקטיבית, תקשורת  -פיתוח פרויקט

 .כריזמטית, חלוקת תפקידים ותחומי אחריות, עריכת לוחות זמנים ותשומות

 פיתוח מחוון למיזם. 

 צלילה עמוקה (DEEP DIVE) תהליך שיטתי לפיתוח פתרונות יצירתיים לאתגרים. 

 הקנבס לתכנון יזמות חברתית. 

 מישוב עמיתים. 

 למידת עמיתים. 

 מעקב אחרי תוכנית עבודה. 

  מנאום מעלית להצגת סיפור המיזם -פרזנטציות. 

 

 לוחות זמנים של התכנית 

 8.11.22-יום שלישי ה – מפגש פתיחת של התכנית. 

  באולם  9:00-12:15בין השעות י שלישי אחת לשבועיים, בימהמפגשים יתקיימו

 ותאתרב

  ות.שעות אקדמי 70קורס בהיקף 

 הקורס כולל: 

o רתיים, הרצאות מומחים מהלך סדנאי לתכנון והוצאה לפועל של מיזמים חב

שעות  4מפגשים, פעם בשבועיים לאורך השנה. אורך כל מפגש  15-כ .וסיור

 .אקדמיות

o וק התכנון ופיתוח המיזםליווי לצוותים לצורך די. 

  24מספר המשתתפים מוגבל ויעמוד במקסימום על. 

 הראיונות יתקיימו בתאריכים: .הקבלה לתכנית תלויה בראיון 

 9:00-14:00 20/10|  10:00-15:00בשעות  3/10 

  ם.במפגשי ופעילה להשתתפות קבועהההשתתפות בתכנית תלויה בהתחייבות 

 150 - עלות סמלית להשתתפות בתכנית .₪ 

 

 


