
 יעל בורג



לכידות חברתית –גלובליזציה   

 השפעה מפרקת על לכידות של קהילה, לתהליכי גלובליזציה•

 מוקד ההזדהות עובר מן המקומי לאוניברסלי•

טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות את הממשק לעולם ביתר •
 קלות
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?מה היא -לכידות חברתית   

 
 תחושה של תרומה של פרטים וקהילות לחזון משותף•

יכולת של אזרחים החיים בתנאים חברתיים וכלכליים שונים  •
 לחיות ביחד בתחושה של מחויבות הדדית

 אתגרים משותפים והזדמנויות שוות, ערכים משותפים•

 תקווה וערבות הדדית בין כל התושבים, אמון•
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בין תהליכי גלובליזציה לקהילה –הנוער   

 

 הראשון לאמץ טכנולוגיה וכלים חדשים•

 נמצא בשלב של חיפוש זהות ומשמעות•

 

,  אימוץ זהות וירטואלית: חשוף להיבטים שליליים של הגלובליזציה•
 יוצרת בועה של עיסוק ולא משמעות, מנוכרת
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בין תהליכי גלובליזציה לקהילה –העסקים   

 

 מחויבים לעמוד בדרישות השוק הגלובלי•

לעסקים רבים יש זיקה לקהילה המקומית והפיזית   –במקביל •
 (חינוך לילדים, ארנונה)בה הם פועלים 
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 עיר מתנדבת נוער –ן "עמ
 



 חיזוק הלכידות בקהילה

 :  מוניציפאלית מצטברתהשפעה •

 מקומיותרשויות  45 

 

             : תנועת צעירים מצטברת•

בני ובנות נוער   50,000מעל  
 הקהילהות לטובת /מתנדבים

 

       :השפעה מקצועית מצטברת•

ימי הכשרה מקצועית  1,000מעל  
 ההתנדבותבתחום 
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 חיזוק הלכידות בקהילה

  :איגום משאבים•

השקעה של שותפים $ 2,000,000מעל  
 לטובת התנדבות נוער

 

  :איגום כוחות•

שעות שירות לקהילה   3,000,000מעל  
 דרך התנדבות

 

  :איגום מידע •

 מערכת לניהול מידע בהתנדבות נוער 
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 תועלות לחברה

 

 חברתית-פרוהתנהגות הגברת . 2

המשפיעים על , עיצוב דפוסים של מעורבות בגיל צעיר–
 יצירת בוגר מעורב

 יותר אחריות, סיפוקיותר –

 יותר אושר ותחושת הגשמה עצמית–

 יתיותר שייכות קהילת–

 טוביםהישגים יותר –
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 תועלות לחברה

 
 חברתית-אנטיהתנהגות הפחתת . 1

מפחית  , פחות שימוש בסמים ואלכוהול, פחות אלימות
 נטייה אובדנית
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 תועלות לחברה

 
 

 הגברת התודעה הציבורית . 3

 המדיניותשל קובעי היום לסדר והכנסה  

 

 

 

 

 

 

וינט ישראל'ג│ עיר מתנדבת נוער  -ן "עמ  



 לכידּות

 חברתית

עתיד  
  -משותף 
נוער  

בניית   וצעירים
הזדמנויות  

 שוות

שייכות  
 קהילתית

דיאלוג  
ולגיטימציה  

 לשונה

 בינמגזריות

חלום  
 משותף

 אוריינות

ערבות  
 הדדית
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