
 המרכז לקשרי אקדמיה קהילה



יפו בלב המכללה של הקבע קמפוס הקמת   

בקהילה חברתי שינוי בהנעת מרכזי כגורם המכללה - חברתית שליחות 

חינוך" לימים) "סטודנט אהיה אני גם" עמותת הקמת - 1999 שנת  
 ובתמיכתה האקדמית של סטודנטים קבוצת ידי על "(לפסגות

 

 המרכז לקשרי אקדמיה קהילה

 רקע



הקהילה צרכי על דגש 

אביב-תל ודרום ביפו טווח ארוכת פעילות   

שותפויות עידוד   

המגזרים בכל פעילות   

המכללה של ארגוניות תשומות ניצול 

 המרכז לקשרי אקדמיה קהילה

 מדיניות ועקרונות פעילות



השכלה וקידום חינוך 

הספר בבתי מצוינות 

להורים כלים הקניית 

ונשים צעירים בקרב יזמות 

בסמים ושימוש אלימות התנהגויות מניעת 

התושבים בקרב טכנולוגי ידע והטמעת קידום 

ירוק חינוך" הטמעת" 

 המרכז לקשרי אקדמיה קהילה

 תחומי פעילות





פאסיבית קהילה 

חיצוניות לרוב הינן חברתי לשינוי יוזמות 

הקהילה צרכי את היטב מכירים אינם היזמים 

"חברתיים מיזמים פיתוח לשם וסגורות קטנות קהילות לתוך "כניסה מחסום 

 עסקית-החממה ליזמות חברתית

 הבעיה



בקהילה חברתית יזמות של כאינטגרטור עסקית-חברתית ליזמות החממה  

דרך מובילי חברתיים גנרטורים" – חברתיים יזמים להיות סטודנטים הכשרת"   

הקהילה צרכי עם הסטודנטים של היכרות 

קיימא ברי מיזמים הקמת 

 עסקית-החממה ליזמות חברתית

 הפתרון



הרביעי ולמגזר יזמיים לכלים צוהר הפותחת ,לסטודנטים שנתית-תלת תוכנית: 

 ייעודי אקדמי בקורס ,היתר בין ,השתתפות תוך ,מחקר שנת – 'א שנה 

   המטרה קהל עם בשטח אמצעיים בלתי מפגשים המשך לצד ,הפיילוט שנת – 'ב שנה  

 חברתי עסק לכדי המיזם מיסוד – 'ג שנה                 

 קטנים עסקים פיתוח מודל פ"ע החממה י"ע החברתי העסק ליווי - הלימודים תום 

ותועלתו הקהילה לצרכי המיזם התאמת) השקעות ועדת י"ע המיזמים היתכנות של שוטפת בחינה  
 (ועלויות נסיקה סיכויי ,עבורה

והחברתיים העסקיים מהסקטורים מקצוע ואנשי מרצים ידי על ליזמים מתמשך מקצועי ליווי 

 עסקית-החממה ליזמות חברתית

 השיטה



 נגיעות אקדמיות

 :יזמים

,  מנטשריקי 
ס "ביהבוגרת 
למדעי 

 ההתנהגות

 

,  גיא קליין
ס "בוגר ביה

למדעי 
 ההתנהגות

הגבוהה ההשכלה חשיבות תפיסת חיזוק :מטרה  

  בקהילה ההשכלתי הפער צמצום ,בקהילה

 התושבים של העצמי דימויים והעלאת

מיפו +(40 בני) בוגרים 50-כ של קבוצות שילוב  

  לימודי רקע חסרי מרביתם ,אביב תל ומדרום

 .במכללה אקדמיים בקורסים ,קודם

 סטודנטים ידי על הניתן אישי וליווי תמיכה מערך  

  אקדמית בסביבה התנהלות ,למידה אסטרטגיות)

 (ועוד

 

 



Green Utopia  

 : יזמת

, אלא חסונה
ס "בוגרת ביה

לניהול 
 וכלכלה

ירוקה לקהילה יפו הפיכת :חזון 

יפו ילדי בקרב לנושא מודעות והעלאת סביבתי חינוך  

 סדנאות באמצעות בכלל ובקהילה בפרט

הירוקים השטחים הגדלת לטובת פעילות   

קהילתיות גינות הקמת 

בתחום למצטיינים ג"המל בפרס זכתה חסונה אלא  

 ב"תשע לשנת החברתית המעורבות

 

 



 (  אמונה מלאה לחיזוק המשפחה) ל.מ.א - امل

:  יזמיות
, טוחיפטמה 

סטודנטית 
למדעי 

 ההתנהגות

, כחיל סלווה
סטודנטית 

למדעי 
 ההתנהגות

 

 

 

לחיי מוסלמיות מתבגרות הכנת :המטרה 

  המודעות בהעלאת התמקדות תוך הנישואין

   העצמי המימוש לחשיבות

ליטול למתבגרות שיאפשרו כלים הענקת  

  חיי בין שילוב לאופן באשר מושכלת החלטה

 השכלה לרכישת המשפחה

אישי וליווי סדנאות 

 

 



 טכנולוגיה בקהילה  

  

 :  יזמים

אלירן  
  ,אלדורוטי
ס "בוגר ביה

כלכלה לניהול 
התכנית  

לניהול 
 מערכות מידע  

', סראגאיתי 
ס "בוגר ביה
לממשל  
 וחברה

תושבי עבור הטכנולוגי העולם הנגשת :מטרה 

  (השלישי הדור לרבות) אביב תל דרום שכונות

  והגדלת היומיומית ההתנהלות על הקלה לשם

 התעסוקתי הפוטנציאל

מחשבים קורסי 

את סוקר אשר קהילתי אינטרנט אתר 

 בשכונות הפעילויות

הרחב הקהל לשימוש מחשבים הצבת 

 



 כלכלה בדרך הקלה

 

 :  יזמיות  

, נוין טאם
לניהול ס "ביה

,  כלכלה
  תוכנית
לניהול 

 מערכות מידע  

  

, שירן פימה
בוגרות 

ס לניהול "ביה
 כלכלה  

צרכנית והתנהלות פיננסי חינוך :מטרה  

  הספר בבתי נוער בני בקרב נבונה

  ביפו התיכוניים

חווייתיות סדנאות 

הנוער לבני המאפשרים וידע כלים רכישת 

 ניהול ,צרכניות דילמות עם להתמודד

 חיסכון תכניות פתיחת ,אישי תקציב

 עתיד פני צופה וחשיבה

 



Safe Surf  

 :  יזמים

,  איציק גיל
סטודנט  

ס לניהול  "בביה
 כלכלה

  ,מכלוףברוך 
סטודנט  

ס למדעי  "בביה
 המחשב  

,  גל כהן
סטודנטית  

ס  "בביה
 לממשל וחברה

הגואה האלימות היקפי צמצום :מטרה  

  הנושא העלאת ,נוער בני בקרב ברשת

 בתחום המחקר והעמקת למודעות

הורים ,נוער לבני אינטראקטיביות סדנאות  

 ומורים

ברשת בריונות בנושא אמנה כתיבת  

 הנוער בני בשיתוף

פעילים יוטיוב וערוץ פייסבוק דף 


