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  לכבוד

  מנהל חברה ונוער
  משרד החינוך

   
  

  שלום וברכה, 
  2021ית שנתית לכפרי הסטודנטים לשנת תכנית חינוכ

   

פריפריה החברתית של מדינת שנים בקידום אוכלוסיות ב 28מעלה מ פועלת ל ) /http://www.shaalim.org"  (שעליםרשת "

באמצעות הקמת קהילות משימתיות בפריסה  ימים במדינהוסן החברתי והדמוגרפי באזורים מסואת החבמטרה לחזק  ישראל 

 2000מוסדות חינוך בהם לומדים קרוב ל  6קהילות ברחבי הארץ ,  25ארצית. במהלך שנות פעילותה של הרשת הוקמו למעלה מ 

רים ונערות בסיכון מידי יום במסגרת ארגון שעלי תקוה   נע 250תלמידים ורשת של "בתים חמים" ומרכזי נוער  אליהם מגיעים כ 

http://shaaleitikva.org/ .  

  

מכוונים להניע תהליכים של ות שונים בארץ כבר למעלה מעשור ,מודלים של שילוב סטודנטים בחיי הקהילה מתפתחים במקומ

מיזמים קהילתיים או הפחות פופולאריים בארץ. בשונה מ ומשיכת אוכלוסייה צעירה לאזורים התחדשות עירונים בשכונות חלשות

במדינת  פרויקטים חינוכיים מדובר בצעירים שהופכים לחלק אינטגרלי מהשכונה או היישוב ומשתלבים במרקם האנושי המקומי.

לא רק בשלב סיום  ,מתו לחברה הישראלית אדירה, מדובר בהון אנושי שתרוסטודנטים לתואר ראשון 200,000ישראל לומדים כ 

  הלימודים ותחילת הקריירה התעסוקתית אלא  עוד בשלבי הלימודים. 

  

כפרי של בשנים האחרונות להקמתם והפעלתם משאבים ולאגם בבסיס התוכנית האסטרטגית של הארגון גובשה החלטה להשקיע 

בשנים הבאות במקביל לקהילות המשימתיות מתוך הכרה בתם ולהרחחברתית עירונית בפריפריה סטודנטים וסטודנטיות 

  .םלחולל שינוי במקומות אליהם יגיעו ויפעלו כקהילה ולא כאינדיבידואלי הסטודנטים כסוכני חברות משניים של וביכולתם בחשיבותם

תחילה באזור הצפון ובשנת הלימודים הקרובה במקומות נוספים בכל רחבי שסייע לנו להאיץ את התהליך ,אנו מודים למפעל הפיס 

  הארץ . 

  

ניתן דגש לאחריות חברתית חינוך למחויבות חברתית חינוך ליהדות ,דמוקרטיה וציונות בכל המעגלים בהם פועלים הסטודנטים, 

עידוד והכוונת הצעירים לחינוך להגשמה ומימוש ולאלו מבניהם שפועלים בקרב צעירים ניתן דגש על שירות לאומי / צבאי משמעותי 

  .אנו כרשת מעודדים את חברי הכפר לפעילות חינוכית בקהילה על כל רבדיה תוך תיאום מלא עם הרשויות בהם אנו פועלים עצמי.

 ווה יעקב בירושלים והגבעהנבת עין,  בית שמש, נתניה,באבני איתן, צפת, עכו, גדרה, אשקלון, בת ים, הנמצאים הכפרים שלנו 

ן מאופיינים ברובם בצעירים וצעירות דתיים לצד שאינם דתיים מתוך מטרה ברורה של עידוד מפגשים בי, הצרפתית בירושלים

  אוכלוסיות שונות ולכבוד ערך האחדות.

  הםיהסטודנטים החברים כיום בכפרי הסטודנטים הקיימים ואלו שיפתחו בקרוב פועלים בהתנדבות במגוון רחב של תחומים בינ

  ועוד.  , אוכלוסיית הצעירים, אוכלוסיות עם פיגור שכלי וסביבתי, חונכות בבתי ספראוכלוסיית הגיל השלישי ילדים ונוער בסיכון,

  

  

  

  ברמת הארגון   2120מטרות לשנת 

  

  א.   רכז כפר ברשת שעלים, יהיה מנהל מקצועי בעל הבנה רב תחומית ויכולת לשתף פעולה עם מגוון גורמים ברשות. 

  ב.   כל רכז כפר ברשת שעלים אמון על קליטת סטודנטים לכפר לאחר עריכת יום היכרות וראיון אישי.

  ברשת יקדיש אחוז ניכר משעות עבודתו לטובת איתור מקומות התנדבות שישקפו את ערכי הארגון והסטודנטים  ג.   כל מנהל גרעין

  לצד ערכי משרד החינוך מנהל חברה ונוער.     

  ד.   כל רכז כפר וסטודנט  ברשת שעלים ירגיש שייכות וגאווה להיות חלק מהרשת .

  ה.  כפר הסטודנטים של רשת שעלים יהיה פעיל ומוכר לגורמים השונים בעיר מתחומי החינוך החברה והתרבות והיווה מודל 

  לחיקוי לתושבים שמסביבו.       

  



  

 

 

  בהלימה להנחיות משרד הבריאות.-יעדים ואבני דרך

                     

  מדדי הצלחה   יעדים  

 או חלופה אקוולנטית \ swotעל פי מודל   .בנית תכנית עבודה פרטנית לרכז    א.

  נוכחות במפגשי ההשתלמות וימי העיון של הרשת  80%    . בניית מערך השתלמות מקצועי    ב.
  הכפר.  לצד ימי עיון והשתלמות בפורום

  חברי הכפרלפחות מקרב  80%נוכחות של   שתי שבתות גיבוש לפחות לכל כפר   .    ג.

. הרכזים יפנו לגורמים נוספים בעיר לטובת מקומות      ד.
  התנדבות פוטנציאלים והתאמתם לסטודנט     

  הרכז יציג דוח להנהלת הרשת על מגוון האפשרויות  

      פעילות קהילתית לפחות לאורך  3יקיים  הכפר     ה.
  השנה  בשיתוף גורמים נוספים בעיר .   

שלושה אירועים קהילתיים משותפים עם הרשות ו/או 
  גורמים נוספים . ויזמין נציג של הרשת לאירוע. 

  

   

  .תכנית פרטנית לכל רכז

  ניהול מו"מ , הובלת צוות , ניהול משברים סטודנטים, לפעול במספר מישורים. החל מגיוס  רכז כפרתפקידו של 

  שלנו ברחבי  כפרים ים וביצועיים. בכוונתנו להפיק את המירב מרכזי התכנון וביצוע, הובלת תהליכים אישיים, אנושי

לשם כך מעמיד לרשות הרכזים דמות מקצועית ,מומחית תחום כמלווה ארגונית הארץ על ידי תהליך אישי לצד מפגשים קבוצתיים. 

   הסטודנטים עם   ינו כמטה להגיע לשטח להיפגשעל מסגרת קהילתית מיטבית. ותכנית על מנת לסייע לרכז לייצר

   הקהילה.את הביטחון המקצועי והתעסוקתי על מנת שיוכל להקדיש את מרצו להתפתחות  הכפרולתת לרכז 

  עצויות טלפוניות לאורך כל ימות השנה. יבנוסף למפגשים האישיים קיימת זמינות להתי

  

  

  

  מפגשים אישיים 

   יצירת חזון קהילתי -הכפרמיפוי עוצמות של הרכז ושל  א.

  מיפוי חסמים של הרכז והגרעין המשפיעים על התפתחותו. ב.

  חלוקת תפקידים ומיפוי משאבים (גם אנושיים) ניהול כו"א. ג.

  גורמי חוץ מהמעגל השני והשלישי . וכלפי  הכפר, כלפי חברי  ד. שיווק הכפר

  . השתלמויות הכלליות ,למידת עמיתיםהכנת תכני הבניית מפגשי כפר ה. 

  

זום עם נציגות \בקהילתם. ועוד שני מפגשים במשרדי הרשת.הכפרים יים עם רכזי : שנמפגשים פרטניים ארבעה תתקיימו לפחוי

  הרשת

  

  . השתלמויות 

  לפחות בהיקף הנדרש בהם יועברו התכנים השונים לאורך השנה.לכלל הסטודנטים מפגשים שנתיים בכוונתנו לקיים 

, בהעדפה על אירוח קום אחריבכל פעם במפגשים יתקיימו המ החברים בכפריםלכלל הסטודנטים ימי ההשתלמויות מיועדים 

אחרים  במקומותביקורים ו לשליחות החברתית.  מניסיוננו , על מנת שכל רכז יוכל להציג את פעילות בשטח בפני חבריעמיתים

נטגראלי ישנה כחלק אפר בלבד לאורך הכמו כן יתקיימו ימי עיון בתוך הכפר לחברי הכ יוצרים הפרייה הדדית בין המשתתפים בו. 

מפעילות הכפר, יתקיימו מפגשים שבועיים בין חברי הכפר להעצמה עצמית, כדי להוסיף לסטודנטים ידע ומוטיבציה לפעול בקרב 

  תושבי השכונה בה ממוקם הכפר סטודנטים.

  

  קהל היעד

ע"פ צרכי הקבוצות השונות בקהילה (עולים חילוניים צעירים ומבוגרים, מיקוד דתיים  רבדיה,תושבי השכונה על כל 

  בעלי צרכים וכו)\ותיקים\חדשים

  

  

  
  
  
  
  


