
 
 

  

 

 2019 אוגוסט                                                                                 תהישראליחיזוק החברה לצעירים  –ציוני דרך 

 

 אקרדיטציה לפעילות חברתית והתנדבותית בקהילה.ועדת מכללת אורנים, לכבוד: 

 

" כהתנדבות מוכרת לקבלת נקודות זכות במסגרת  صحراءنبع بالפרויקט "מעיין במדבר לצירוף  בקשההנידון: 

 החוק לעידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית

 

 שלום רב,

בירושלים במטרה  2013הוקמה בשנת  "ציוני דרך"עמותת פרויקט "מעיין במדבר" פועל תחת עמותת ציוני דרך. 

ולעשייה  , למידהריפריה להכרותלחבר צעירים מכל הרקעים והגוונים בחברה הישראלית מהמרכז ומהפ

סטודנטים לוקחים בכל  1,200חברתית משותפת. העמותה הוקמה בירושלים ופועלת היום בכל רחבי הארץ. כ

 - הפרויקטים המרכזיים של העמותה: מעיין במדברשנה חלק בפרויקטים השונים שהעמותה מפעילה. מבין 

תכנית לימוד וחונכות הדדית בין  - , בליבה חומהרביםלימוד וסיוע משותף בין סטודנטים יהודים ועתכנית 

 המפגיש בין סטודנטים לקהילות חקלאים בפריפריה ועוד.פרויקט קטיף ישראלי סטודנטים חרדים וחילוניים, 

 

 נפגשים יהודים וסטודנטים ערבים סטודנטים בה הדדית אקדמית חברתית מעורבות תכנית היא במדבר מעיין

  משותף. דלימו של שבועי למפגש

 

 אקדמאיים במוסדות אילו לצד אילו לומדים וערבים יהודים סטודנטים כי ההבנה מתוך נולדה התוכנית הצורך:

 הקבוצות. שתי בין אישיים וקשרים חיבורים נוצרים ולא כמעט המקרים במרבית אולם הארץ, ברחבי שונים

 אך האקדמיה לשורות ערבים טיםודנסט של ערה תנועה יש האקדמיים הלימוד במוסדות האחרונות בשנים

 קושי יש ערביםה לסטודנטים .בקשיים ורצופה מורכבת והלימודי החברתי החיים במרקם שלהם ההשתלבות

 אלה פערים על להתגבר להם לעזור נועד והפרויקט שפה ריפע בשל גבוההה ההשכלה במסגרת להשתלב מובנה

עז ומתרחב בקרב מן הצד היהודי ישנו רצון  .בפרט העברית בשפה יכולותיהם ובפיתוח בכלל לימודי סיוע בעזרת

את החברה העברית ולרכוש ידע שבור את החומות מול חבריהם לספסל הלימודים, להכיר סטודנטים רבים ל

 בשפה הערבית. 

 

 במהלך ערבים לסטודנטים יהודים סטודנטים בין חיבורים ליצור במטרה פועל הפרויקט הפרויקט: מטרות

 את להעמיק ,דמאיתאק וכתיבה עברית על בדגש האקדמאיים, בלימודים הערבים לסטודנטים לסייע ,הלימודים

 יהודים. סטודנטים בקרב הערבית השפה עם ההיכרות ואת הצדדים שני תרבויות עם ההדדית ההכרות

 

 תעברי דובר סטודנטית או מסטודנט שמורכבים בזוגות מצוותים בפרויקט המשתתפים :הפרויקט מבנה

 המפגשים במהלך שעות. שלוכש של למפגש לשבוע אחת נפגש זוג כל ערבית. דובר סטודנטית או וסטודנט

 מאמרים, קוראים הם ויחד העברית בשפה ויכולותיו כישוריו בפיתוח הערבי לסטודנט מסייע היהודי הסטודנט

 של השני בחלקו העברית. הבשפ שלו והביטוי ההבנה יכולת את לשפר מנת על הסטודנט של עבודות על ועוברים

  .מדוברת ערבית ודללמ היהודי לסטודנט הערבי הסטודנט מסייע המפגש

 

 



 
 

 

 

 ותמתקיימ בנוסף המשתתפים. של הפנימי ועולמם הדת, התרבות, של הדדית להכרות הזמן מנוצל טבעי באופן

 מעניינות דמויות עם מפגשים סיורים, בהן בפרויקט המשתתפים לכל משותפות פעילויות מספר השנה במהלך

 משתדלים אנו שניתן ככל אפקטיבי מפגש ליצור מנת על ועוד. אקדמיהה התקשורת, ,התרבות מתחום

 האקדמיים. לימודיהם במסגרת מקצוע אותו את האפשר ובמידת אקדמאי מוסד באותו ילמדו שהסטודנטים

 

 ועוברשעות  30-כאורך השנה בהיקף של ל(בעברית/ בערבית)  לשותף שלו נותן סיוע לימודיכל משתתף בפרויקט 

 .קבוצתיים מפגשיםהשתתפות במפגשי הנחייה ו

 

לפרויקט יש מנהלת ארצית ותחתיה בכל אזור פעילות שני רכזים  פעילות הסטודנט:פיקוח והנחייה במסגרת 

, מתן אמונים על פיקוח ושמירה על קשר שוטף עם המשתתפים בפרויקט יהיו יהודי וערבי. שני הרכזים יחד

מענה לכל בעיה שעולה, וסיוע באתגרים השונים. בנוסף כל זוג מחויב לדווח אחת לשבועיים על הפעילות שביצע 

באמצעות מערכת ממחושבת כדי לאפשר לצוות התכנית עוד דרך לפקח על ההתקדמות ולנטר זוגות שנתקלים 

 דרכה על הצפוי בשנת הפעילות. כל משתתף נפגש באופן אישי בתחילת השנה עם הרכזים ומקבל ה בקשיים.

בתחילת השנה אנחנו מקיימים מפגש קבוצתי שכולל הכרות עם צוות התכנית ובו המשתתפים מקבלים את כל 

 שעוסקת עודיתיי הכשרה מעניקים אנחנו יעילה תהיה שהלמידה להבטיח מנת על בנוסף,המידע והידע הנדרש. 

 .שפה בלימוד לסייע מיומנות ברכישת
ה מתקיימים  עוד מספר מפגשים קבוצתיים הכוללים תכני העשרה נוספים כמו הכרות עם התרבות לאורך השנ

 היהודית/ערבית, סיורים לימודיים, מפגש עם אנשי ציבור וכדומה.

 

 קשר: אנשי

 0525271151 – ארצית בפריסה הפרויקט מנהלת לוי, עדן

 0503661994 - באורנים הפרויקט רכז ,גולן יוני
 


