להבין היום את הצעירים של מחר :לימודי צעירים – סילבוס )ימי ראשון (16:15-19:45

הקדמה

*מספר
המפגש
1

נושא
המפגש
הקדמה
והסיפור
האמיתי על
דור הY

נושא

מבוא

2

רקע -
צעירים
בישראל

שם המרצה

פירוט

ד"ר נועה
לביא ,ד"ר
רונית עמית,
צליל
אברהם
וד"ר נטע
ארנון

בהרצאת הפתיחה יוסברו
המיתוסים הרווחים לגבי דור ה.y-
אותם מיתוסים יופרכו על ידי
הבלוגרית צליל אברהם.
ד"ר נטע ארנון תציג סקירה
היסטורית של סוציולוגיה של
דורות.

חומר קריאה
Mannheim, Karel (1952). "The Sociological Problem of
Generations". Pp. 276-320 in K. Mannheim (Ed.), Essay
on the Sociology of Knowledge. London: Routledge and
Kegan Paul.

תאריך
15/10/2017

Strauss, William and Neil Howe (1997). The Fourth
Turning: What the Cycles of History Tell Us About
America’s Next Rendezvous with Destiny.
New York: Broadway Books.
הרצוג ,חנה )" .(2007דור לדור יביע אומר :הדיאלקטיקה של יחסי
דורות חברתיים ופוליטיים בישראל" .עמ'  43-21בתוך :ח .הרצוג ,ט.
כוכבי וש .צלניקר )עורכים( ,דורות ,מרחבים ,זהויות :מבטים
עכשוויים על חברה ותרבות בישראל .תל אביב :הקיבוץ המאוחד.

פרופ' עפרה
מייזלס

המעבר מהתבגרות לבגרות
בהקשר הישראלי ,בגרות
בהתהוות.

פרופ' גלי
צינמון

תדון על משמעותם וחשיבותם של
העבודה והמשפחה בתכניות
העתיד של אוכלוסיית המבוגרים
הצעירים .טיוב תהליכי ההתפתחות
של קבוצה זו באמצעות תוכניות
חינוכיות לקריירה עשויה לאפשר
להם ליצור תמונת חיים משמעותית
ומספקת .חברה שצעיריה עסוקים
במימוש תוכניות אישיות

22/10/2017

משמעותיות עשויה להיות חברה
טובה יותר לחיים בה ובעלת
הישגים אנושיים מרשימים.
תרבות
ופילוסופיה

3

פילוסופיה
של דור ה-
y

ד"ר בן
פולמן

מדעי
ההתנהגות

4

הפסיכולוגיה
של הדורות

ד"ר שרון
זיו-ביימן

5

צעירים
מתמודדים:
הפער בין
פנטזיה
למציאות
כפי שהיא
נחווית על
ספת
הפסיכולוג

עומרי לויתן

בהרצאה תוצג הפילוסופיה של דור
ה Y-ומספר נקודות השקה
והשפעה של הפילוסופים השונים
על דור המילניום :הקשר בין
השאיפה לאותנטיות והסלידה
ממנה אצל דור המילניום באמצעות
הגותו של היידגר; תפיסת המוסר
של דור המילניום על רקע
הפילוסופיה של ניטשה אודות
ביטול הדיכוטומיה של הטוב והרע;
תפיסת האמת של דור המילניום
למול תפיסת האמת של
הפוסטמודרניזם והפילוסופים
האנליטים.
שרון ביימן תתאר את המודלים
המרכזיים העוסקים בהתפתחות
הפסיכולוגית בבגרות הצעירה.
הפסיכולוג הקליני ,עומרי לויתן,
ישתף את התלמידים/ות בסיפורים
וטיפולים אשר במרכזם הדילמות
של בני/ות ה y -מתוך הקליניקה.

29/10/2017

אייל ,נ" .(2004) .החיים כנהר :מסע פסיכולוגי" .תל אביב :ידיעות
אחרונות.

5/11/2017

12/11/2017

ספיד דייט
של
המשתתפים

פוליטיקה ,
קבלת
החלטות
וצעירים

מפגש נטוורקינג של משתתפי
התכנית

6

עתידם של
בני הנוער
בסיכון

ד"ר יפית
סולימני-
אעידן

הרצאתה של ד"ר יפית סולימני-
אעידן מבית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת תל אביב
תעסוק בפרקטיקות מנבאות חוסן
בקרב צעירים בסיכון ודרכי
העבודה איתם/ן ומולם/ן.

7

קבלת
החלטות של
צעירים

ד"ר נועה
לביא

תסביר בהרצאתה כי גם כשנדמה
לנו שאנו מבינים בעולם הדיגיטלי
אנו ,ככל הנראה ,בורים מוחלטים.

יאיר נייגר

8

פוליטיקאים
צעירים

9

איך עושים
שינוי?
אחריות
ערכית

סטארטאפיסט ויזם מצליח בן 17
יספר על האופן בו מצליחים/ות
צעירים/ות היום להגיע לעמדות
משמעותיות בכלכלה ובשוק
העבודה עוד לפני שסיימו את
לימודיהם/ן התיכוניים.
פוליטיקאים צעירים ובכירים הן
מהמישור המקומי והן מהמישור
הארצי יסבירו על הפעילות
הפוליטית במישורים אלו.
שלי דביר ,עורכת דין ,מיוזמות
מחאת העגלות וחברת מועצת
העיר תל אביב לשעבר תציג מיזם
חדש המתמקד בחקר צעירים
והשתלבותם\ן בחברה ובפוליטיקה.

שלי דביר

"טיפול בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילה" ,ד"ר י .ראובן וד"ר ח.
תורג'מן ,משרד הרווחה ).(2015

19/11/2017

26/11/2017



על זהות הפוליטיקאים יימסר מידע בהמשך

3/12/2017

"על נגישות ורגישות :צרכנות פוליטית ,יזמות חברתית  -פוליטית
וצדק חברתי בישראל" ,ע .שמיר ,בתוך :ביטחון סוציאלי ,חשון
תשע"ד ,אוקטובר  ,2013מס' .129-160 :92

10/12/2017

חברתית
בפן הצרכני
דפני ליף

כלכלה
וחינוך

אחריות ערכית ,חברתית ונאיביות
פרקטית .דפני היא פעילה חברתית
ופוליטית ישראלית ,מיוזמי "מחאת
האוהלים" וממנהיגיה.
היא תדון בהרצאה גם על המחאה
והיוזמה לכך ותוצאותיה.
סני זיו ,כלכלן ובלוגר ,יציג מודלים
כלכליים לגבי העתיד וההווה של
הצעירים בשוק העבודה תוך דיון
בצמיחה הצפויה במשק הגלובלי
והישראלי.

10

תפיסת
הצעירים
במארג
הכלכלי

ד"ר סני זיו

11

המשמעות
החדשה של
הכסף

צפריר בלוך

בהרצאה יוצגו המגמות החדשות
של הצריכה המודרנית תוך
התמקדות במודלים של כלכלה
משתתפת ועל האופן בו ניתן
לעשות שימוש בה כיזמיים
וכצרכנים .נדון באופן בו בונים
קהילה סביב מיזם וכיצד משווקים
מיזם זה בעולם מדיה משתנה
תדיר.

ד"ר שלי
גוטפרוינד

ד"ר גוטפרוינד תחשוף את אחורי
הקלעים של הקשר בין
פוליטיקאים ,בעלי ההון וכלכלת
ישראל והשלכות הקשר הנ"ל על

24/12/2017

31/12/2017

סיכויי הצלחתם הכלכלית של
צעירים בישראל.
12

עירוניות,
דיור ומגדלי
עשירים

סיור

13

סיור במרכז
צעירים

שוק
העבודה

14

הבדלי
דורות ועולם
העבודה

15

נשים
צעירות

ארי ליבסקר

מלי אלקובי

7/1/2018

ארי ליבסקר ,עיתונאי בכלכליסט
וקולנוען ,סוקר בשנים האחרונות
לעומק את שוק הדיור ואת
האופציות שיש בו לצעירים.
בהרצאתו יתמקד בניסיונם של
צעירים להצליח בעיר הגדולה
ובמגבלות הכלכליות העומדות
בפניהם.
בסיור ייחשפו התלמידים/ות
לתכניות שקורות בשטח עבור ועם
צעירים.
הרצאה אינטראקטיבית ומרתקת
בנושא ניהול ,גיוס ופיתוח
אסטרטגית שימור ואטרקטיביות
לדור ה  Zודור ה Y
דור ה  Yילידי  1977-1994מהוים
 40%משוק העבודה ,ודור ה Z
ילידי  1995-2010מגיעים לעבודה
ממש בקרוב.

נועה נלסון

בהרצאה משותפת זו יוצגו
הדילמות בהם נתקלים בתחום
הייעוץ התעסוקתי אל מול פערי
הדורות.

ד"ר עמית
קפלן

ד"ר עמית קפלן סוציולוגית מומחית
בלימודי משפחה ,תציג את
הקשיים אך גם את ההזדמנויות



פרטים יימסרו בהמשך

פינק ,דן .(2012) .מוטיבציה  -האמת המפתיעה על מה שמניע
אותנו .בהוצאת מטר.
אלמוג ,עוז ,ואלמוג ,תמר .(2016) .דור ה  Y -כאילו אין מחר.
בהוצאת מודן.

14/1/2018
21/1/2018

28/1/2018

16

תקשורת
ושיווק

בשוק
העבודה
חרדים
וערבים
צעירים
בשוק
העבודה

אביגדור
רבינוביץ

העומדות בפני צעירות המקימות
היום משפחה ומעוניינות גם לעבוד.
אביגדור רבינוביץ הוא יזם צעיר
אשר הקים מיזם התנדבותי בשם
"עבודות לחרדים" .הרצאתו תעסוק
בשינויים בחברה החרדית
והשלכות השינויים הללו על יציאת
צעירים חרדים לשוק העבודה.

וופא עבד-
אלגני

במפגש זה נתמקד גם באתגרים
הניצבים בפני ערבים/ות צעירים/ות
בשוק העבודה .וופא עבד-אלגני,
רכזת השמה במגזר הערבי
המגייסת צעירים\ות ערביים\ות
לשוק העבודה תרצה על
התהליכים המורכבים של שילוב
צעירים\ות אלו בשוק העבודה
בעידן משתנה.

סירטון:

4/2/2018

https://www.youtube.com/watch?v=qHwsA1xntmM

17

צעירים
ורשתות
חברתיות

שלומית
הברון

במפגש זה תציג בלוגרית מובילה
את התמודדות בני הנוער עם
שיימינג ,הצקות ופורנו ברשתות
החברתיות.

"מידע אמין על מין -חינוך מיני ומיניות בריאה" )אפריל(2016 ,
באתר/http://www.minamin.org :

11/2/2018

18

כיצד למשוך
עובדים
צעירים
בעידן
הרשתות
החברתיות

רז מצנע

רז ,מנכ"ל חברת .attract and
,retainיעביר סדנא פרקטית של
כיצד לשווק את הארגון שלך
כמקום שצעירים ירצו לעבוד בו.

/http://www.attractandretain.co.il

18/2/2018

מעורבות
חברתית
ומגזר
ציבורי

19

איך
משווקים
לצעירים

יניב וויצמן

20

עולם
החדשות
החדש

יינון מילס
וחן ליברמן

21

מעורבות
אזרחית
והתנדבות
כמנוע
צמיחה
תעסוקתי
וכלכלי
בקרב
צעירים

שגיא שיין

22

אקטיביזים
חברתי חדש

יניב וייצמן ,בן דור ה ,Xמומחה
בשיווק בדיגיטל .כמו כן ייסד יניב
את ארגון הנוער הגאה בישראל
וכיום מכהן כיו"ר הארגון .יניב יקח
אותנו דרך המסלול האישי שעשה
אל נבכי אסטרטגיות השיווק
העכשוויות.
הטאלנטים של חברת החדשות של
ערוץ  10ידגימו את האופן בו
משתנה המושג חדשות בעידן בו
כל גולש יכול להיות עיתונאי בעל
סקופים .האם זה פוגע בבעלי ההון
הגדולים בתקשורת? האם זה יותר
דמוקרטי או פופוליסטי? ועוד.
שגיא שיין ,מנהל תחום מעורבות
חברתית במרכזי צעירים ידון
במעורבות חברתית והתנדבות
בקרב צעירים וההשלכות של כך
שוק העבודה.

רונית בר

תציג את פעילותה הענפה של
ארגון ג'ויינט ישראל בתחום.

ירון סמימי

פאנל אנשים צעירים עם מוגבלויות
של עמותת "אלווין".

25/2/2018

4/3/2018

11/3/2018

18/3/2018

23

מפגש סיום

חן שמיר

יציג את פעילות ארגון "דרור
ישראל" -פרוייקט רוג'ום ,קומונות ,
קיבוצים עירוניים ותנועות בוגרים.

סיור -סמי
אבו
שחאדה

סיור במרכזי הצעירים ביפו והעיר
העתיקה .במפגש זה יחולקו
תעודות סיום התכנית.

*ייתכנו שינויים בסדר המפגשים והמרצים.

דרישות התכנית לקבלת התעודה:
 .1נוכחות :נדרשת נוכחות של  75%מכלל המפגשים.
 .2מטלות :הגשת  2עבודות שיפורטו בהמשך :אמצע ,סיום.

25/3/2018

