סקר צרכי צעירים ביקנעם
לקראת שנת  2015ביצענו סקר ב FACEBOOK
בקבוצות נבחרות ביקנעם .הסקר נועד לגלות מה מעניין
אתכם ואילו שירותים תרצו לקבל ממרכז צעירים בשנה
הקרובה .ממצאי הסקר מעידים כי תחומים של יזמות,
הורות צעירה ,הכשרות לפיתוח קריירה ותחומי דיור
וניהול פיננסי -הם הנושאים הבוערים לכם .במהלך
השנה הקרובה נתאמץ לתת לכם מענה לנושאים אלו.
אנו מזמינים אתכם להמשיך ולהיות מעורבים בשירותי
המרכז.

ממשפחה חורגת למשפחה מצליחה

משפחות צעירות ביקנעם עוברות תהליך אימון בנושא
התנהלות פיננסית ותקשורתית במטרה לעבור ממצב
של משפחה חורגת למשפחה מצליחה.
משך האימון כחצי שנה בה המשפחות מקבלות כלים
להתנהלות בזוגיות,הורות ובתחום הפיננסי.
התכנית בהנחיית ליזה קמחי מאמנת בכירה מחברת
תות.
עיריית יקנעם ,מרכז צעירים ותכנית עיר ללא אלימות
נותנות חסות לליווי המשפחות.
ערב השקת התכנית צוין בהרצאה מעוררת השראה
של אלון גל בעלים חברת האימון תות.
יריד התיישבות נגב גליל

מרכז צעירים ייצג את יקנעם ביריד התיישבות של
הרשות לפיתוח הנגב והגליל .היריד התקיים בגני
התערוכה בת"א ויועד לזוגות ומשפחות צעירות
המעוניינות לעבור מהמרכז לאזור הצפון והדרום .בדוכן
יקנעם ביקרו עשרות משפחות מתעניינות ,להן ניתן
הסבר על ייחודה של יקנעם כעיר מובילה בקיימות,
אפשרויות דיור ב"שער הגיא"-שכונת הדגל של יקנעם,
מוסדות החינוך המצוינים בעיר ,תעסוקה ונגישות .גם
השר סילבן שלום ביקר בנוכחותו וקיבל הסבר על
אפשרויות דיור חינוך ותעסוקה ביקנעם.

רוצים לחולל שינוי אמיתי ביקנעם?
מרכז צעירים נערך לפתיחת קבוצת מנהיגות "מה בוער לי?" אשר תקדם נושאים חשובים בעיר .הקבוצה תפעל
במסגרת התנדבותית ותקבל ליווי והכוונה מטעם מרכז צעירים .לפרטים :מיכאל בריק 9591236
michael.b@bthere.org.il
חפשו אותנו ב  facebook:מרכז צעירים יקנעם avivit@bthere.org.il l
טלפון04-9591236 :

קורס הטמעה ומערכות מידע
הסתיים קורס הדרכה והטמעת מערכות מידע שנמשך  5חודשים.
הקורס ניתן לצעירי העיר במסגרת התכנית "עתיד בטוח
לצעירים" של עמותת  ,ITWorksבשיתוף עם הקרן למפעלים
מיוחדים של ביטוח לאומי ומרכז צעירים .במסגרת הקורס נלמדו
הנושאים הבאים :הדרכה והטמעת מערכת ERP -SAPישומי אופיס
 2010ו – LYNCלמידה מתוקשבת והדרכה.
בנוסף לקורס המקצועי ,המשתתפים עברו סדנת הכנה לעולם
העבודה בהנחיית חברת  .I DECIDEבסיום קבלו תעודת גמר
המכשירה אותם כמדריכים ומטמיעים של מערכות מידע מטעם
מכללת נס וכ 60%מהם התקבלו לתפקידים בתחום וחזרו למעגל
העבודה עם מקצוע ומבוקש.

ערב חשיפה לקורס אימון מוסמך (קוא'צינג)

מרכז צעירים בשיתוף עם איק"א-האיגוד הישראלי
לאימון ממוקד תוצאות יפתח קורס מאמנים .התכנית
כוללת הכשרה ,פרקטיקום וסופרויז'ן למשתתפי הקורס.
המשתתפים יקבלו כלים לשיפור הישגים והגעה
לתוצאות בעבודה,במשפחה ,עם בני זוג ,כשכירים
וכעצמאים .בנוסף ,יקבלו משתתפים תעודת מאמנים
מוסמכים ויוכלו לעסוק במקצוע.

סדנת אמהות וקריירה

סדנא זו הינה המחזור השני במרכז צעירים ועוסקת
במציאת האיזון העדין בין אימהות לקריירה  .בסדנה
מקבלים כלים להתמודדות עם שינויים בחיים ,כלים
להתמודדות עם חסמים תעסוקתיים וליווי מקצועי בדרך.

רמפה-תכנית לקידום תעסוקת צעירים עם מוגבלות

התכנית מציעה:
•ליווי ובנית תכנית לקראת השתלבות בעבודה.
•סדנאות ופעילויות בתחום בתעסוקה
•פיתוח מיומנויות ושיפור כישורים תעסוקתיים
•תיאום מול מגוון שירותים בקהילה
• ההשתתפות בתכנית ללא עלות והשירות הניתן הוא איזורי
לקבלת פרטים נוספים :דפנה רוזנפלד9591236 :
dafna@bthere.org.il

הסדנאות הקרובות במרכז צעירים יקנעם:
סדנאות לפיתוח קריירה ומיתוג ברשתות חברתיותסדנאות בנושא זכויות דיור (משכנתא/שכירות)סדנאות הורות צעירה -חינוך ילדים צעירים לגבולותסדנה להורים וילדים ברפלקסולוגיהקורס יזמות עסקית לבעלי עסקים צעיריםלפרטים והרשמה :מרכז צעירים avivit@bthere.org.il 9591236

חפשו אותנו ב  facebook:מרכז צעירים יקנעם avivit@bthere.org.il l
טלפון04-9591236 :

