
הזמנה 
לצעירים וצעירות  

להצטרף לקהילת מחנכים ע"ש יאנוש קורצ'אק 

לומדים חינוך והוראה במכללת אורנים –  
עובדים במערכות החינוך של יישובי המועצה האזורית מטה אשר 
מיזם משותף של מכללת "אורנים", קיבוץ לוחמי הגטאות והמועצה האזורית מטה אשר 

הדרכת בני נוער וילדים     
תואר אקדמי     

מלגת לימודים ושכר דירה 



צעירים וצעירות השוקלים ללכת בדרך השליחות החינוכית מוזמנים להצטרך ליוזמה של המכללה  
האקדמית "אורנים", ושל המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי במועצה האזורית מטה אשר, שמשלבת  
  לימודי חינוך והוראה ברמה אקדמית גבוהה יחד עם עבודה חינוכית מאתגרת במרחב הכפרי. 

קהילת המחנכים שתיכון על מורשתו של יאנוש קורצ'אק, תאפשר לצעירים וצעירות לשלב לימודים  
לתואר אקדמי עם עבודה חינוכית ביישובי הגליל המערבי כמדריכי נוער וכמורים בראשית דרכם.  
המצטרפים יזכו למלגת לימודים, לשכר עבודה, למימון שכר דירה בקיבוץ לוחמי הגטאות ולהתנסות  המצטרפים יזכו למלגת לימודים, לשכר עבודה, למימון שכר דירה בקיבוץ לוחמי הגטאות ולהתנסות  

חינוכית מרתקת. 

המצטרפים יתחייבו לרצף עבודה חינוכית של שלוש שנים וישובצו כמדריכי נוער במערכי החינוך  
ביישובי מטה אשר, בתמיכה של המחלקה לחינוך בלתי פורמלי במועצה האזורית ושל החוג לחינוך  

  חברתי קהילתי (חח"ק) במכללת אורנים. 
במקביל לעבודתם ילמדו המשתתפים לקראת תואר אקדמי במכללת אורנים. חוג הלימודים המוביל  
יהיה החוג לחינוך חברתי קהילתי. חוג לימודים נוסף יהיה החוג להיסטוריה עם העשרה מתחומי רוח   עם העשרה מתחומי רוח  

שכנים (ספרות, אזרחות, אמנות, מחשבת קורצ'אק וכו').  

מחייה 
דיור ללא עלות בקיבוץ לוחמי הגטאות תוך השתלבות בחיי הצעירים במקום. בהתאם לגודל הקבוצה  
יתאפשרו מגורים בישובים נוספים. המשתתפים יוכלו לבחור לגור מחוץ ליישוביי המועצה, ללא מלגת דיור. 

עבודה 
הסטודנטים יאיישו משרות הדרכת נוער במערכות החינוך הבלתי פורמאלי ביישובי מטה אשר בהיקף  
של חצי משרה (לסטודנטים החפצים בכך תינתן אופציה להרחבת המשרה) הקבוצה תעבוד כצוות  

חינוכי בו תתקיים למידה משותפת, וסיוע הדדי היכן שיידרש. חינוכי בו תתקיים למידה משותפת, וסיוע הדדי היכן שיידרש. 



לימודים  
  .B.Ed חברי הקבוצה יתקבלו ללימודים בפקולטה למדעי הרוח והחברה במכללת אורנים לקראת תואר
בחינוך חברתי קהילתי ותואר B.A. בהיסטוריה, תעודת עובד בחינוך הבלתי פורמלי ותעודת הוראה  

בהיסטוריה בבתיה"ס התיכוניים. משך הלימודים הוא ארבע שנים.   

יתקיים קשר רציף, שיתוף ותיאום בין עבודת ההדרכה ובין הלימודים במכללה. בתכנית הלימודים ישולבו 
פרויקטים לימודיים ייחודיים. חלק מפעולות הקבוצה יזכו לקרדיט אקדמי ועבודת המדריכים תחשב  
כהתנסות לקראת קבלת תעודת עובד בחינוך הבלתי פורמלי. תיבדק האפשרות לשלב התנסות  כהתנסות לקראת קבלת תעודת עובד בחינוך הבלתי פורמלי. תיבדק האפשרות לשלב התנסות  
בהוראת היסטוריה והתמחות ("סטאז') במסגרת פעילות הקבוצה באזור. מידע על הלימודים באתר  

  www.oranim.ac.il האינטרנט של מכללת אורנים

סיוע כספי 
המתקבלים ייהנו משכר עבודה בהיקף של חצי משרה מטעם המועצה האזורית, מלגת שכר לימוד  
בהיקף של 10,000 ₪ לשנה ומימון שכר דירה למי מהמשתתפים שיבחר לגור בקיבוץ לוחמי הגטאות  

(וביישובי מועצה אחרים במידה ויידרש).  

כל הנאמר כאן – עבודה, לימודים ומימון - כפוף למפורט בהסכם שייחתם עם המתקבלים לתכנית.  שייחתם עם המתקבלים לתכנית. 

קבלה 
המעוניינים יעברו וועדת קבלה לעבודה במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי של המועצה האזורית. 
הקבלה ללימודים האקדמיים במכללת אורנים כפופה לתנאי הקבלה במוסדות אקדמיים בישראל  

בכלל ובמכללת אורנים בפרט.  



הרשמה ולוח זמנים 
הגשת מועמדות במכתב מפורט שבו מציע המועמד/ת את מועמדותו/ה, (רקע אישי, עניין בעבודת  
החינוך ולימודים ופרטי קשר) במחלקה לחינוך בלתי פורמאלי של המועצה האזורית עד 30 ביוני 2020.  
במקביל ייעשה תהליך של הרשמה וקבלה ללימודים במכללת אורנים – מידע באתר המכללה, הרשמה  

בטלפון 1800-30-10-80

וועדת קבלה ומתן מענה עד 31 ביולי 2020. גיבוש הקבוצה במהלך אוגוסט והתחלת עבודה ביישובי  
מטה אשר ב-1 בספטמבר 2020. התחלת לימודים בהתאם לשנה האקדמית באוקטובר 2020. . 

מספר המקומות מוגבל  
למצטרפים מובטחת חוויה מרתקת המשלבת עבודה חינוכית מאתגרת במסגרת קבוצת-עמיתים  

איכותית ולימודי חינוך והוראה ברמה אקדמית גבוהה. 
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