
 

 

 

 

רוצה להיות חלק מעשייה חינוכית 

?  משמעותית בקהילה

רוצה לפעול יחד עם חבריך 

?  הסטודנטים במכללה כקבוצה

רוצה לעבוד עם נוער בסיכון ולשמש 

 ?דמות משמעותית בחייהם

יש לך מקום מיוחד לפעול ולחלום בו 

" שמים את הצפון במרכז"
 

 

הרציונל והאתגר  

אורנים הקימה . ל דגלה העמדת דור מחנכים מוביל ומשפיעחרטה ע, אורנים כמכללה לחינוך

מרכז לפתוח  -בתוכה בצד יחידות אקדמאיות מקצועיות ומובילות בתחומן גם את שדמות 

 שדמות הינה יחידת שדה המתמחה בליווי ובהכשרת תהליכים קהילתיים.  מנהיגות בקהילה

ורבות חברתית וחינוכית בקהילות למע" אורנים -המכללה האקדמית לחינוך "זרוע של פועלת כו

 יכול להסתכם בין כתליו של וי אינחברתחינוכי ותפיסה כי תהליך שינוי זאת מתוך  .ל"בארץ ובחו

. החינוך הפורמאלי

המזמנת עבודה " שמים את הצפון במרכז"סטודנטים הוקמה תכנית ייחודית ל" שדמות"במסגרת 

 ,תוף פעולה ייחודי בין היחידות השונות במכללהבאמצעות שי .כפרי נוער/ס"עם נוער במסגרת ביה

ליווי ופעולה להתמודדות עם , יש בידי אורנים כמכללה להעמיד מערך תמיכהובראשם שדמות 

. האתגר המדובר

 

מטרת התכנית 



 

כל זאת באמצעות , בעיקר טיפול בנוער מקבוצות סיכון, חינוכית לקהילות בצפון –לסייע חברתית 

כחבורות משימה במהלך תקופת לימודיהם וכחלק מתהליך ההכשרה סטודנטים המאורגנים 

ות שהמערכת /הסטודנטים חונכים תלמידים ומסייעים לימודית וחברתית לנערים. שלהם

 .הפורמאלית כמעט איבדה תקווה לגביהם
 

 

: ייחודיות התוכנית

עזרה וסיוע ס הוגדרה זירת הפעולה הכוללת "בכל בי -בין תחומית ורב ממדית פעולה חינוכית 

 (הכנה לבגרויות: לדוגמא)פעילות חינוכית פורמאלית באמצעות , שגים נמוכיםלתלמידים בעלי הי

  (.זהירות בדרכים ועוד, סמים, סדנאות בנושא זהות: לדוגמא) בלתי פורמאליתפעילות חינוכית ו

ולתה דרכי פעיחדיו כש תסטודנטים הפועל ס מוקמת חבורת"בכל בי  -חבורת משימה חינוכית

הכרות במרחב תחומי חיים , שוויוניות, דיאלוג, בירור משותף ,מבוססים על מגע פנים אל פנים

העבודה הקבוצתית והתמיכה בין חברי הקבוצה נותנת משמעות . ושותפות במימוש המשימה

 . שונה לעשייה חינוכית וקהילתית

קבוצות וברכזים בליווי ותמיכה , התוכנית מבוססת על הכשרה - ליווי והדרכה, הכשרה

י צוות מקצועי "עעל פי נושאי הפעולה  הסטודנטים  ביישובים הן על פי חלוקה גיאוגרפית והן

. ומרצי המכללה לאורך כל שנת הפעילות משדמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהל היעד של התכנית 

 פרחי הוראה באורנים -סטודנטים 

  עם המערכת , נוער קצהלזמן לסטודנטים כחלק  מתהליך ההכשרה שלהם הכרות ומפגש עם

כך שיוכלו לגבש את זהותם החינוכית תוך כדי תהליך , הבית ספרית ועם קבוצת השווים

. חינוכי ממשי



 

  ליצור הזדמנות לסטודנטים להתנסות באקטיביזם חברתי ולקחת חלק כסוכני שינוי בתפיסה

. החברתית האינדיבידואליסטית הרווחת בחברה

  ולהוות דמות משמעותית בו זמנית לחבריהם " משימהחבורת "להתנסות בדרך פעולה של

. ולתלמידיהם

 

 

 

 ' יב'-נוער  בסיכון מכיתות ז

 לטפח את הדימוי העצמי של התלמידים ותחושת המסוגלות העצמית שלהם , לתמוך, ללוות

. חברתית ולימודית

  ליצור הזדמנות לתלמידים של חוויה ערכית לימודית באמצעות עקרונות החינוך הבלתי

 .מוי עצמייורמאלי כחלק מתהליך העצמה ודפ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרכי פעולה 

: Modelingהתכנית בנויה על 

  אחת , סטודנטים נבחרים –צוות חינוכי מטעם שדמות מלווה ומדריך קבוצה של רכזים

. לשבוע במשך שעתיים לאורך שנת הלימודים

  שנתשעה וחצי לאורך סטודנטים אחת לשבוע במשך  5-10כל רכז מלווה ומדריך קבוצה של 

. הלימודים

  ס "שעות בביה 3כל קבוצת סטודנטים חונכת קבוצה של התלמידים אחת לשבוע במשך

:  הפעילות משלבת מספר מימדים .או אחר הצהריים לאורך שנת הלימודים ס"ביהבשעות 

o  ( 'לימוד אסטרטגיות לימוד וכד, הכנה לבגרויות, עזרה בשיעורי בית)חינוך פורמאלי

(. 'תרומה לקהילה וכד, חווייתית, פעילות חברתית)ך בלתי פורמאלי וחינו

 



 

o חונכות קבוצתית וחונכות אישית .

 

 

 

 

 

 

היקף התכנית 

: שעות תמורת מלגה 120הפעילות בתוכנית כוללת 

  לאורך , ביום קבוע במוקד החינוכי עם קבוצת התלמידים שעות 4שבועיים בני מפגשים

 .סטרכולל חופשת סמכל שנת הלימודים 

 פגישה שבועית של כל קבוצת סטודנטים למשך שעה וחצי. 

 כנסים מקצועיים לאורך השנה .

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

: אז אם אתה

 מאמין באנשים .

 אוהב אתגרים 

 יודע לעבוד בעבודת צוות .

 גמיש ופתוח לשינויים. 

 



 

 חושב יצירתית .

הצטרף אלינו לשים את הצפון במרכז 

 

 

 


