
קבלת שבת בניחוח צפתי – מופע של 
להקת אגדתא עם שירים ופיוטי שבת

סדנת הפרשת חלה – בבית הקהל בלבנות 
ולהבנות למשפחות צעירות וילדים.

854 7,6853,250950

צעירים קיבלו שירותים 
במרכז צעירים מאז 

הקמתו בנובמבר 2007 

חיילים משוחררים
 נעזרו בשירותי המרכז 

לצעירים

צעירים מבקרים 
במרכז בשנה 

סטודנטים ללימודי תואר 
ראשון נרשמו בשנה 

האחרונה

נתונים כלליים

מרכז צעירים עובד עם

 חיימ"ש ובנות
שרות לאומי

זוגות צעיריםדורשי עבודהסטודנטים

 בגילאים
18-40

מועמדים 
ללימודים 

בשנת 2016 התמקדנו בתחומים הבאים 

קורס מפעילי מלגזה בשת"פ כרמל בטיחות

קורס תפירה למתחילות בשת"פ מכללת צפת

קורס אנגלית תעסוקתית בהנחית ברלינגטון

קורס גישור בשת"פ מכללת צפת

 High Q-קורסי פסיכומטרי קידום ו 
4 מועדים בשנה בשת"פ עם מכללת צפת

קורס מגישי עזרה ראשונה בשת"פ מד"א

יזמות עסקית

כנס בסימן נשים ועסקים בשת"פ עם 
קרן קורת, מעוף ופרויקט שיקום שכונות 

בהשתתפות של 120 נשים בעלות עסקים 
קטנים

מועדון נשים ועסקים קבוצת נטוורקינג 
פעילה לשיתוף, למידה וחשיפה של בעלות 

עסקים קטנים

קורס יזמות עסקית ממוקד לתחום התיירות

 סדנת ניהול זמן
תוכנית ייחודית לנשים בדרך להשתלבות 

בעולם התעסוקה

 פיתוח קריירה
הרצאה לסטודנטים בעלי תואר רב תחומי 

לקראת השתלבות במעגל העבודה

 הכשרה שבועית לבנות ש"ל 
תכנית ייחודית לנערות בסיכון

סדנאות הכנה לאזרחות לבנות ש"ל 
המעניקות כלים והכוונה לקראת השחרור

 תוכנית הכשרה לפעילי שכונות
בשת"פ המחלקה לשירותים חברתיים

מסע זוגי – סדרת הרצאות לזוגות 
צעירים בשת"פ מכון "כלים שלובים"

דע את ילדך – סדרת הרצאות בתחומי 
חינוך ילדים

מדע על ההר – סדרת הרצאות בתחום 
הרפואה והמדע בשת"פ אגודת 

הסטודנטים של הפקולטה לרפואה

יריד שירותים – הנגשת מגוון שירותים 
עירוניים לרווחת הסטודנטים הלומדים 

בפקולטה לרפואה.

מפגשי הפורום המשולש – פיתוח שת"פ 
עם אגודות הסטודנטים של המכללה 

האקדמית צפת והפקולטה לרפואה

 אירועים ופעילויות במסגרת
פרויקט התיירות העירוני

300 9002,000

צעירים ביקרו במרכז 
לקבלת ליווי אישי

המעיין הרדום, רח' ט''ו, העיר העתיקה צפת  

tzeirim@zefat.ac.il | 04-7705599

נהנו ממגוון הפעילויות 
במרכז הצעירים 
ובאירועים השונים

 השמות
במקומות עבודה שונים

בשנת 
 2016

 מרכז צעירים הוביל מיזמים ואירועי תרבות בעיר העתיקה
במסגרת מעורבותו בפרויקט התיירות העירוני

גביע הבריאות – פרויקט לקידום והגברת 
המודעות לתחום הספורט והבריאות 

בשת"פ אגודות הסטודנטים של מכללת 
צפת והפקולטה לרפואה

בוקר צפתי – חווית בוקר צפתית 
הכוללת ארוחת בוקר וסיור היכרות עם 

העיר העתיקה לסטודנטים לתארים 
מתקדמים בפקולטה לרפואה

תכנית מח"ר – מעורבות חברתית של 
סטודנטים מהפקולטה לרפואה בקרב 

אוכלוסיית בני המנשה בצפת בתיווך 
מרכז צעירים

הפאב החברתי של צפת – מפגשי 
תרבות לצעירים ביוזמת סטודנטים 

מתכנית בוחרים גליל ובהובלת המרכז 
לצעירים

תעסוקה

השכלה גבוהה

הכשרות מקצועיות

פיתוח קהילה

צמיחה דמוגרפית

1

2

3

4

5

תכניות לפיתוח והעצמה אישית

פיתוח קהילה וצמיחה דמוגרפית

הכשרות מקצועיות

פרויקטים לקידום ופיתוח קרירה

 סדנאות לחיילים משוחררים
הכנה לעולם האזרחות

 מערך הבריאות בישראל 
הרצאות בנושא בריאות לעולים חדשים

 מערכת הבנקאות בישראל 
 הרצאות לעולים חדשים ומתן כלים לניהול 

חשבון הבנק

סדנא לעיצוב הבית 

סיכום שנתי

2016

שישי שוק – יריד מכירות ופעילות בימי שישי 
במעיין הרדום. מיזם המאפשר לנשים בעלות 

עסק זעיר להציג ולמכור את יצירותיהם.

אירוע פתיחת הקיץ – הופעה של להקת 
הרוכבים במעיין הרדום. בשת"פ אגודות 

הסטודנטים

סליחות – מופע ניגוני סליחות ואמירת 
תפילת סליחות

סוכת היוצר - אירועי חול המועד סוכות 

 תודה לכל השותפים
 עם הפנים קדימה 

לשנת עשייה חדשה!

ZEFATCENTER.CO.IL

www.i-visual.co.il

לגעת ברוח
צפת

עיר של קסם, יצירה ומדע

עיריית
צפת

עיריית
צפת


