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שלום רב,

מרכז  הינו  רותם  מרכז  רותם.  במרכז  ההתעניינות  על  לך  תודה 

במכללה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בבית  הפועל  וחדשני  ייחודי 

האקדמית ספיר. המרכז מוביל את עולם הידע וחכמת המעשה בתחום 

תפיסת  מתוך  פועל  המרכז  בישראל.  וצעירות  נערות  עם  העבודה 

עולם פמיניסטית הרואה במיקומים חברתיים בכלל, ובמגדר בפרט, 

גורמים המשפיעים ומעצבים את מציאות חייהם של אנשים ונשים. 

מתוך עמדה זו, אנו רואות בנערות וצעירות שותפות לאנשי מקצוע 

בגיבוש הידע ובהובלת השינויים בחייהן. 

המרכז מורכב משתי יחידות. הראשונה, יחידת הפרקטיקה )חכמת 

 )best practice( ומטיבה  חדשנית  פרקטיקה  המקדמת  המעשה( 

כוללת  הפרקטיקה  יחידת  של  היעד  אוכלוסיית  וצעירות.  לנערות 

נערות וצעירות בגילאי 17-35, יהודיות ובדואיות, ותיקות ועולות 

וסיכון.  חוו בחייהן מצבי מצוקה  וחילוניות, אשר  חדשות, דתיות 

ליבה:   תחומי  בארבעה  תכניות  במרכז  פועלות  זו  אוכלוסיה  עבור 

ומיצוי  קידום  ותעסוקה,  לימודים  קידום  חיים,  במשברי  ליווי 

צעירות  עבור  תכניות  בדרום.  צעירות  קהילת  ופיתוח  זכויות 

זו  בחוברת   6-15 בעמודים  מפורטות  זו  יחידה  במסגרת  הפועלות 

 - לאומי  שירות  הבאה,  התחנה  המנטורינג,  תכנית  את  וכוללות 

נערות למען הקהילה )בשותפות עמותת בת עמי(, קולנוע כאפשרות 

לזכויות  חונכות  וצעירות  לקולנוע(,  המחלקה  )בשותפות  לשינוי 

)בשיתוף בית הספר לעבודה סוציאלית, המחלקה למשפטים והפורום 

הפמיניסטי במכללת ספיר(. 



5

ומחקר  להכשרות  היחידה  הינה  במרכז  הפועלת  השנייה  היחידה 

)עולם הידע( המובילה את עולם הידע אודות נערות וצעירות ושואפת 

למקמו כחלק מהלימודים האקדמיים, המחקר, הכשרות אנשי מקצוע 

בשנים  שהתפתח  ייחודי  ידע  באמצעות  זאת,  מדיניות.  ושינוי 

וכן   )girlhood studies( הנערות  לימודי  בתחום  האחרונות 

 .)emerging adulthood - ידע בתחום צעירות )בגרות בהתהוות

עם  העובדים  מקצוע  אנשי  הינה  זו  יחידה  של  היעד  אוכלוסיית 

צעירות וצעירים, חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים החוקרים 

של  הדגל  תכנית  מדיניות.  ומקדמי  צעירות  בחיי  שונים  היבטים 

שונים  בשירותים  מקצוע  לאנשי  תעודה  לימודי  הינה  זו  יחידה 

לצעירים?"  שייך  "העולם  וצעירים. התכנית  צעירות  עם  העובדים 

וצעירים. צעירות  עם  בעבודה  ופרקטיקה  בתיאוריה   תעסוק 

במסגרת  המתקיימות  הנוספות  התכניות  ועל  זו  תכנית  על  פרטים 

יחידת הכשרות ומחקר תמצאו בחוברת זו בעמודים 16-19.

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לפעילויות המרכז,

www.sapir.ac.il/rotemcenter :לגלוש באתרינו

ובדף הפייסבוק שלנו: מרכז רותם  

 בברכה,

ד"ר מיכל קומם, מנהלת המרכז 
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בבית  פועלת  והיא  רותם  מרכז  של  הדגל  תכנית  הינה  המנטורינג  תכנית 

העבודה בבסיס התכנית  גישת  שנת 2008.  מאז  סוציאלית  לעבודה  הספר 

רואה נערות וצעירות שחוו מצבי מצוקה ומשבר בחייהן כבעלות ידע ייחודי 

- "ידע מן החיים" ומכירה בניסיון חיים זה ככוח ייחודי, שניתן להשתמש 

במצבי  אחרות  צעירות  עבור  גם  כמו  עצמית  ותמיכה  לעזרה  כמשאב  בו 

חיים דומים. לצד הכשרת הצעירות לתפקיד מנטוריות, מטרתה של התכנית 

לשלב אותן בתום הקורס כמנטוריות בארגונים ושירותים חברתיים לנערות 

וצעירות. מנטוריות בוגרות התכנית יכולות לשמש כמשאב לאנשי המקצוע, 

שכן לאור ניסיון חייהן ביכולתן לאתר מצוקות ביתר קלות ולהוות גשר בין 

אנשי מקצוע לנערות וצעירות המתמודדות עם מצבי מצוקה וסיכון.

על–ידי 1.  מוחלשות  מאוכלוסיות  וצעירות  לנערות  וחיזוק  העצמה 

השתתפות בלימודים במכללה אקדמית.

סיוע לנערות וצעירות לגלות את הכוחות הטמונים בהן ולשנות תפקיד 2. 

- מנעזרת לעוזרת-מנטורית.

מתן סיוע לנערות וצעירות המתמודדות עם מצבי סיכון באמצעות עבודת 3. 

מנטוריות בוגרות התכנית המהוות מודל לחיקוי ומקור לתמיכה.

מצבי 4.  עם  המתמודדות  וצעירות  נערות  עם  לעבודה  מנטוריות  הכשרת 

מצוקה וסיכון.

פיתוח כוח אדם ייחודי וחדשני לעבודה עם נערות וצעירות בארגונים 5. 

ושירותים חברתיים.

 

תכנית המנטורינג
נערות וצעירות הופכות למנטוריות

רכזת התכנית: עו"ס יעל וגנר

 אודות
התכנית

 מטרות
התכנית



7

תכנית 
הלימודים

מועד פתיחת 
התכנית

 אוכלוסיית
היעד

אשר  הדרום  מאזור  ובדואיות  יהודיות   17-25 בגילאי  וצעירות  נערות 

לצעירות  ולסייע  חייהן  בניסיון  הטמונים  הכוחות  את  לגלות  מעוניינות 

אחרות במצבים דומים.

שנה  במשך  ל–18:00   13:00 השעות  בין  שני  בימי  מתקיימים  הלימודים 

זה  כולל שלושה מרחבים השזורים  יום הלימודים בתכנית  אקדמית אחת. 

בזה: שיעור עיוני, מרחב העשרה חווייתי וקבוצה תהליכית-רגשית. התכנים 

ביום ההכשרה עוסקים בנושאים אשר נוגעים לחייהן של הצעירות, כגון גיל 

ההתבגרות, רב-תרבותיות, פמיניזם ומגדר, מיומנויות סיוע ומתן עזרה, 

וזאת מתוך נקודת מבט פוליטית-מגדרית. החל מהסמסטר השני, התכנית 

כוללת הכשרה מעשית אשר במהלכה המשתתפות מתנסות כמנטוריות במתן 

עזרה ותמיכה בהיקף של 2-4 ש"ש. ההכשרה המעשית מתקיימת בארגונים 

חברתיים בתחום הרווחה והחינוך.  

מחזור ט' של התכנית ייפתח בנובמבר 2016.

לפרטים והרשמה:

054-2270521 | rc-mentoring@sapir.ac.il עו"ס דודיש קלי 

עו״ס יעל וגנר 0547-917287
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אישי- מרחב  הינה  ותעסוקה  לימודים  לקידום  הבאה"  "התחנה  תכנית 

קבוצתי לחשיבה על "התחנה הבאה" שלך – עבודה, השלמת בגרויות, הכשרה 

מקצועית או השכלה אקדמית. הפרוייקט מבוסס על התפיסה כי השתלבות 

מיטיבה בעולם העבודה או במסגרת לימודים דורשת העמקה ומיקוד בשלושה 

העבודה  עולם  אודות  ידע  פיתוח  אישי-מקצועי,  פיתוח  מרכזיים:  צירים 

הישראלי, ופיתוח מודעות מגדרית-חברתית לגבי מיקומן של נשים צעירות 

בעולם העבודה הישראלי. כלומר, הפרוייקט מבוסס על ההנחה כי הקשיים 

להיבטים  רק  לא  קשורים  העבודה  בעולם  צעירות  נשים  מתמודדות  שעמן 

אישיים אלא גם לחסמים על רקע מגדר, אזור מגורים, אתניות וכד'.

הכרות עם עולם העבודה בישראל )חוקים וזכויות, גורמים המשפיעים 1. 

על השתלבות בעולם העבודה, סוגיות של שכר, התמודדות עם סמכות, 

עבודה בצוות וכד'(.

חשיפה לתחומי לימוד ומקצועות.2. 

לימודיות/3.  מטרות  והגדרת  אישיים  עניין  ותחומי  נטיות  עם  הכרות 

תעסוקתיות.

ליווי אישי וקבוצתי עד להשתלבות במסגרת לימודים/תעסוקה.4. 

אשר  הדרום  מאזור  ובדואיות  יהודיות   ,18-35 בגילאי  צעירות  נשים 

התמודדו בחייהן עם מצבי מצוקה וסיכון ומרגישות כי הן זקוקות לתמיכה 

אינטנסיבית בתחום הקידום המקצועי.

התחנה הבאה – קידום לימודים ותעסוקה
רכזת התכנית: עו"ס דודיש קלי

 אודות
התכנית

 מטרות
התכנית

 אוכלוסיית
היעד
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 תכנית
הלימודים

מועד פתיחת 
התכנית

במוסדות  וביקורים  וסיורים  אישי  ליווי  קבוצתית,  סדנא  כוללת  התכנית 

מתקיימים  אשר  קבוצתיים  בתכנית 20 מפגשים  עבודה.  ובמקומות  לימוד 

זוכות  התכנית  משתתפות  כן,  כמו   .12:30-16:00 השעות  בין  ד'  בימי 

אישי  לליווי  זוכה  אחת  כל  ובהם  התכנית  צוות  מטעם  אישיים  למפגשים 

לבניית תכנית מקצועית עתידית. בנוסף, כל משתתפת תזכה במלגה לקידום 

לימודים ו/או תעסוקה.

מחזור ב' של התכנית ייפתח בינואר 2017.

לפרטים והרשמה:

עו"ס דודיש קלי, רכזת לימודים ותעסוקה

054-2270521 | rc-limudimtaasuka@sapir.ac.il
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בפני  הלאומי  השירות  שורות  את  לפתוח  למטרה  לה  שמה  בת-עמי  עמותת 

וצרכים  חסמים  עם  המתמודדות  הישראלית  בחברה  שונות  אוכלוסיות 

ייחודיים ולאפשר להן לתרום ולחוות תחושת שייכות. התכנית "נערות למען 

הקהילה" פועלת מזה 10 שנים ומאפשרת לנערות וצעירות שחוו מצבי משבר 

וקושי לעשות שינוי של ממש במסגרת השירות הלאומי. במסגרת זו ניתנת 

להן ההזדמנות לתרום למדינה ולהביא לידי ביטוי את הכוחות והיכולות 

והצעירות,  שלהן. מתוך הבנה של מצבי החיים שאיתן מתמודדות הנערות 

כישוריה,  את  בחשבון  מביאה  אשר  אישית  תכנית  נבנית  שירות  בת  לכל 

תחומי העניין שלה וצרכיה, על-מנת להעניק לה חוויה מרבית של הצלחה.

במסגרות 1.  להשתתף  משבר  מצבי  שחוו  וצעירות  לנערות  אפשרות  מתן 

חברתיות נורמאטיביות ולתרום לחברה יחד עם בנות גילן.

שירות 2.  במקום  שילובן  על-ידי  וצעירות  נערות  של  הכוחות  חיזוק 

המותאם ליכולותיהן ולצרכיהן.

היכרות עם עולם העבודה וקבלת כלים מקצועיים להשתלבות בעולם 3. 

העבודה בעתיד.

השתלבות בקבוצה וקבלת תמיכה והעשרה אישית וקבוצתית.4. 

צעירות בגילאי 17.5-23 יהודיות ובדואיות מאזור הדרום אשר התמודדו 

צבאי. משירות  פטור  קיבלו  ואשר  ומשבר,  קושי  מצבי  עם  חייהן   במהלך 

שירות לאומי - צעירות למען הקהילה
עמותת בת עמי

רכזת התכנית: עו"ס אילה סמש

 אודות
התכנית

 מטרות
התכנית

 אוכלוסיית
היעד
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מסגרת 
התכנית

מועד פתיחת 
התכנית

ש"ש(  )כ–30  בשבוע  ימים  ארבעה  פני  על  מתפרשת  בשירות  ההתנדבות 

כאשר היום ה–5 בשבוע מוקדש ליום הכשרה קבוצתי בו עוסקים בנושאים 

חברתית,  שייכות  כגון  הצעירות  של  היומיום  לחיי  הרלוונטיים  מגוונים 

תרומה לקהילה, מגדר ותכניות לעתיד. בנוסף, בנות השירות מקבלות ליווי 

אינטנסיבי אישי של עו"ס רכזת הקבוצה. במהלך השירות הנערות והצעירות 

מקבלות דמי כיס חודשיים וכן בתום שנת השירות הצעירות זכאיות לזכויות 

להכוונת  ביחידה  להסתייע  מוזמנות  הן  בנוסף  משוחררים.  חיילים  של 

השירות  בוגרות  בפני  פתוחות  אשר  נוספות  ובקרנות  משוחררים  חיילים 

הצבאי והלאומי.

והשיבוץ  המיון  הראיונות,  תהליך  בספטמבר.  ב–1  מתחילה  השירות  שנת 

לשנת השירות הלאומי מתחיל בחודש פברואר בכל שנה.

לפרטים והרשמה:

עו"ס אילה סמש

052-7203879 | ayala84s@gmail.com



12

שינוי  לעורר  שמטרתה  ייחודית,  תכנית  היא  לזכויות"  חונכות  "צעירות 

ועולה  הנובע  צעירות  נשים  של  אקטיביזם  באמצעות  כיווני,  רב  חברתי 

וחונכות  מנהיגות  צעירות  נשים  התכנית,  במסגרת  חייהן.  נסיון  מתוך 

מחייהן.  סוגיות  לקידום  סוציאלית  ולעבודה  למשפטים  סטודנטיות/ים 

רווחה  על  ידע  משפטי,  ידע  יחד  לומדים  הצעירות  והנשים  הסטודנטים 

של  מתודות  אדם,  זכויות  על  תיאוריות  פמיניסטיות,  תיאוריות  וטיפול, 

ניהול מאבקים ציבוריים ומיפוי הקהילה. ידע זה, בתוספת כלים ליצירת 

שינוי מהווים את הבסיס לפעולה משותפת של הצעירות והסטודנטים/יות 

ליצירת שינוי הלכה למעשה בחברה הישראלית תוך שימוש בזירה המשפטית, 

החברתית והציבורית.

התכנית הינה שיתוף פעולה אינטרדיסיפלנרי בין  מרכז רותם, בית הספר 

והיחידה  למשפטים  הספר  בית  הפמיניסטי,  הפורום  סוציאלית,  לעבודה 

למעורבות חברתית במכללה האקדמית ספיר.

הכרות עם עולם האקטיביזם החברתי והמשפטי - מושגי יסוד, דרכים 1. 

להגדרת בעיה חברתית, דרכי פעולה לשינוי חברתי, מיומנויות ועוד.

לסוגיה2.  האישית  הצרה  הפיכת  באמצעות  חברתי  שינוי   יצירת 

חברתית-פוליטית.

ממיקומים 3.  צעירות  נשים  של  החיים  חוויות  עם  הסטודנטים  הכרות 

חברתיים מגוונים.

עתידית4.  להשתלבות  כהכנה   - האקדמי  העולם  עם  ראשונית   היכרות 

של נשים צעירות באקדמיה.

צעירות חונכות לזכויות
שילוב צעירות בקורסים אקדמיים

 מרצה אקדמית : ד"ר מיכל קומם  | רכזת התכנית: עו"ס רחלי טל הדר

 אודות
התכנית

 מטרות
התכנית
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 תכנית
הלימודים

מועד פתיחת 
התכנית

 אוכלוסיית
היעד

צעירות 5.  נשים  בין  כח  ויחסי  חברתי  מרחק  המצמצם  מפגש  יצירת 

שאינן באקדמיה לבין סטודנטים ועידוד דיאלוג בין זהויות בחברה 

הישראלית. 

צעירות בגילאי 18-35, יהודיות ובדואיות מאזור הדרום, המתמודדות 	 

עם מצבי חיים קשים ומעוניינות לקדם סוגיה המעסיקה או מטרידה 

אותן מחייהן וכן להעשיר את עולם הידע שלהן.

המעוניינים 	  ספיר  במכללת  סוציאלית  ועבודה  למשפטים  סטודנטים 

ללמוד יחד עם צעירות ולקדם יחד איתן זכויות וסוגיות המעסיקות 

נשים צעירות בישראל.

של  במתכונת   08:30-12:00 בשעה  ד'  בימי  לשבוע  אחת  יתקיים  הקורס 

התוכנית  ומרצה.  עו"ס  על-ידי  המונחים  קבוצתיים  סדנאיים  מפגשים 

הסטודנטים  של  משותפת  למידה  הינה  הראשונה  יחידות,  מ-2  מורכבת 

והצעירות אודות סוגיות אקטואליות לחייהן ובחירת מרחבי פעולה לשינוי 

חברתי, והשנייה הינה ליווי של הצעירות במרחב קבוצתי-תהליכי.

הקורס יפתח בסמסטר א' של שנה"ל תשע"ז, נובמבר 2016.

לפרטים והרשמה:

עו"ס רחלי טל הדר

054-4997418 | rc-zchuyot@sapir.ac.il
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לנשים  המנגיש  אקטיביסטי  פרויקט  הינו  לשינוי"  כאפשרות  "קולנוע 

להן  ומאפשר  הקולנוע  בתחום  הידע  עולם  את  אקדמי  רקע  ללא  צעירות 

להשמיע את קולן באמצעות שימוש באומנות הקול והמסך. הפרויקט מהווה 

גשר בין האקדמיה לבין "ידע מהחיים", ומאיר את צרכיהן ומצוקותיהן של 

נשים צעירות מתוך נקודת מבט מגדרית, אשר ביכולה להעשיר את גוף הידע 

האקדמי. פרויקט "קולנוע כאפשרות לשינוי" נולד מתוך ההנחה כי הזכות 

להתפתחות אישית היא זכות טבעית של כל צעירה בישראל. הפרויקט מבקש 

כי האקדמיה תשכיל לאמץ לתוכה שיח אחר וכך תעשיר את עצמה דרך מפגש 

לא  חשובה  ומשמעות  תוקף  בעל  אך  מחקרי  שאינו  ידע  עם  וישיר  אותנטי 

פחות. התכנית מהווה הזדמנות ללמידה אקדמית והעשרה אישית הן עבור 

הסטודנטים והן עבור הנשים הצעירות.

הכרות עם עולם הקולנוע והשפה הקולנועית - מושגי יסוד, היסטוריה 1. 

של הקולנוע, תכנים ומסרים, שפה קולנועית, מיומנויות טכניות ועוד.

השפה 2.  דרך  הצעירות  של  החיים  חוויות  עם  הסטודנטים  הכרות 

הקולנועית.

היכרות ראשונית עם העולם האקדמי - כהכנה להשתלבות עתידית של 3. 

הצעירות באקדמיה.

מרחב יצירתי לביטוי קולן של המשתתפות באמצעות יצירה קולנועית 4. 

איכותית, אשר תזכה לחשיפה.

דיאלוג 5.  מתוך  משותפת  ויצירה  הישראלית  בחברה  זהויות  בין  שיח 

מפרה.

קולנוע כאפשרות לשינוי
שילוב צעירות בקורסים אקדמיים

מרצה אקדמית : אפרת כורם - במאית, תסריטאית ומרצה לקולנוע

 אודות
התכנית

 מטרות
התכנית
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 תכנית
הלימודים

מועד פתיחת 
התכנית

 אוכלוסיית
היעד

וסטודנטים/ות  הדרום  מאזור  ובדואיות  יהודיות   18-35 בגילאי  צעירות 

המתמודדות  לצעירות  מיועדת  התכנית  ספיר.  במכללת  וקולנוע  לתקשורת 

עם מצבי חיים קשים ומעוניינות לקדם את עצמן וכן להעשיר את עולם הרוח 

ואת עולם הידע שלהן.

הקורס יתקיים במתכונת של מפגשים סדנאיים קבוצתיים פעם בשבוע בימי 

חמישי. החלק הראשון של הקורס יעסוק  בהכרות עם עולם הקולנוע: מושגים 

ועוד.  מעשיים  תרגילים  בסרטים,  ביקורתית  צפייה  ותאורטיים,  טכניים 

כחלק מחוויות הלמידה יחשפו הלומדות בקורס ליוצרים, שחקנים ואנשי 

מקצוע טכניים בתחום. החלק השני של המפגשים יוקדש ליצירה קולנועית 

בצוותים - סטודנטים וצעירות. הנשים המשתתפות בקורס יקבלו ליווי גם 

חיים,  במשברי  ליווי  ותעסוקה,  ללימודים  קידום  כמו:  אחרים  בתחומים 

מיצוי זכויות ועוד על-פי צורך. בתום הקורס הסטודנטים והצעירות יפיקו 

ויביימו סרטים קצרים של עד 5 דקות והם יוקרנו בפסטיבל 'קולנוע דרום'.

הקורס יפתח בסמסטר א' של שנה"ל תשע"ז, נובמבר 2016.

לפרטים והרשמה:

עו"ס רוני איל-לובלינג

058-4777060 |  rc-kolnoa@sapir.ac.il



16

בעידן הנאו ליברלי התפיסה הרווחת היא שהעולם שייך לצעירים וכי להיות 

צעיר זהו המצב הרצוי. לכן, אנשים שכבר אינם צעירים עושים מאמצים 

עולם  כי  לראות  ניתן  צעירים.  ולהרגיש  צעירים  להראות  להמשיך  כדי 

והתרבות מפנים תשומת לב רבה אל צעירים  המדיה החברתית, התקשורת 

ניכר  זו  תמונה  מול  אל  מניע.  צמיחה  כוח  בהם  רואה  העבודה  עולם  וגם 

כי צעירים בישראל ובעולם מתמודדים עם מציאות חיים המציבה בפניהם 

אתגרים רבים. תקופת החיים של "להיות צעיר" קיבלה בשנים האחרונות 

את השם "תקופת הבגרות הצעירה", או "בגרות בהתהוות" )18-35( וזוכה 

להכרה כשלב התפתחותי בעל משימות חיים ייחודיות ומורכבות. עם ההכרה 

בחשיבותה של תקופת חיים זו והאתגרים שהיא מביאה איתה, מתפתח צורך 

ידע   - וצעירים  צעירות  עם  העובדים  מקצוע  אנשי  של  הידע  את  להעמיק 

שיכלול הכרות עם האוכלוסייה ומאפייניה, עם הקשיים והאתגרים איתם 

היא מתמודדת, וכן היכרות עם דרכי עבודה ופרקטיקות המותאמות לסייע 

לצעירות וצעירים לבחור את דרכם ולהתמודד עם מצבי חיים שונים.

צעירות  של  לחייהם  הנוגעות  בשאלות  תעסוק  זו  תעודה  לימודי  תכנית 

וצעירים בישראל כיום. לאילו צעירים העולם שייך, אילו צעירים נשארים 

מחוץ לשיח זה ועם אילו סוגיות צעירים מתמודדים.

הבגרות 1.  של  החיים  ושלב  וצעירים  צעירות  אודות  הידע  העמקת 

בהתהוות.

למידת דרכים לעבודה מטיבה ומקדמת צעירות וצעירים.2. 

הרחבת אפשרויות הפעולה והפרקטיקות לעבודה עם צעירות וצעירים.3. 

הבנת עולמם של צעירות וצעירים מנקודת מבט אינטגרטיבית המשלבת 4. 

בין תחומי דעת שונים.

קורס מומחה לקידום צעירות וצעירים
תאוריה ופרקטיקה בעבודה עם צעירות וצעירים

ניהול אקדמי: ד"ר מיכל קומם

 אודות
התכנית

 מטרות
התכנית
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 תכנית
הלימודים

היקף התכנית

תנאי הקבלה

 אוכלוסיית
היעד

)כדוגמת:  וצעירים  לצעירות  לסייע  המיועדים  בשירותים  מקצוע  אנשי 

מרכזי צעירים, תכניות שירות לאומי, מכינות קדם צבאיות וכד'(,עובדים 

בארגונים שרוב העובדים בהם הם צעירים, עובדים בארגונים שנפגשים עם 

צעירים )רכזי קהילות במרחב הכפרי, ראשי צוותים בשרותי רווחה(.

התכנית תעסוק בתחומי דעת שונים שרלוונטיים להבנה ולחיזוק פרקטיקה 

מיטיבה עם צעירות וצעירים: תקופת הבגרות הצעירה, מיקומים חברתיים 

והשפעתם על צעירות וצעירים, משימות ואתגרים בחיי צעירות וצעירים, 

הלימודים  בישראל.  והתקשורת  הקולנוע  התרבות,  בראי  וצעירים  צעירות 

יתקיימו במליאה ובקבוצות דיון אשר יונחו על ידי מומחים. בנוסף יתקיימו 

החברתיים  השירותים  בתחום  ופעילים  מפתח  אנשי  עם  ומפגשים  סיורים 

לצעירות וצעירים. צוות ההוראה כולל מרצים מובילים העוסקים במחקר 

ופרקטיקה עם צעירות וצעירים מתחומי דעת שונים.

הלימודים בתכנית יארכו שנה אקדמית אחת, החל מחודש נובמבר 2016 ועד 

יוני 2017, בהיקף של 120 שעות אקדמיות. הלימודים יתקיימו בימי ב' בין 

השעות 9:30-14:30.

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון שעיקר עבודתם עם צעירות וצעירים. 

למסיימי התכנית תינתן תעודה מטעם המכללה האקדמית ספיר. הלומדים 

ירכשו מומחיות בעבודה עם צעירות וצעירים הכוללת ידע תיאורטי ופרקטי. 

שכר הלימוד הינו 7,500 ₪. ישנה אפשרות של סיוע במלגות למספר מוגבל 

של סטודנטים. 

סיוע בהרשמה במרכז המידע של המרכז ללימודי חוץ והמשך:

077-9802341 | 077-9802351

בימי חול בשעות 08:00-19:00, ביום ו' 08:00-13:00  
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של  הייחודיים  הצרכים  על  זרקור  להאיר  למטרה  לו  שם  הלמידה  מוקד 

אוכלוסיית הנערות והצעירות מנקודת מבט פמיניסטית. המוקד הוקם מתוך 

אמונה כי יש לחשוף סטודנטיות במהלך הכשרתן המקצועית לידע הייחודי 

המתפתח בתחום דעת זה וכן לחשיבות השילוב בין עולם הידע התיאורטי 

לבין חכמת הפרקטיקה. מטרתו של המוקד לבחון את הצרכים הייחודיים 

והמצוקות בהם נתקלות נערות וצעירות על פני כל רצף הסיכון, וכן להקנות 

בו את היכולת להתבונן בנושא בצורה ביקורתית  ולמשתתפים  למשתתפות 

שמתאפשרת  כך  בנוי  המוקד  הפמיניסטית.  הגישה  עקרונות  את  התואמת 

אישיים  וערכים  עמדות  בחינת  שמעודדת  משמעותית  תהליכית  עבודה 

ומקצועיים. המוקד גם מאפשר חיבור מעמיק בין התיאוריות הנלמדות לבין 

ושירותים  תכניות  ומנהלות  עובדות  עם  מפגש  תוך  זאת,  בשטח.  המציאות 

לנערות וצעירות וביקור בשירותים חדשניים.

חשיפת משתתפי ומשתתפות המוקד לעבודה הסוציאלית הפמיניסטית 1. 

עם נערות וצעירות.

בנערות 2.  הקשורים  אקטואליים  נושאים  סביב  מקצועי  דיאלוג  קיום 

וצעירות על רצף הסיכון.

בדרום 3.  הקיימות  וצעירות  נערות  עבור  ייחודיות  תכניות  עם  היכרות 

ועם נשות מקצוע מובילות בתחום.

נערות 4.  עם  העבודה  אודות  התיאורטי  החומר  בין  אינטגרציה  ביצוע 

וצעירות לבין עבודת השטח, ובתוך כך, המשגת הנושא.

מוקד למידה לסטודנטיות לעבודה סוציאלית
התמחות בעבודה עם נערות וצעירות

רכזת התכנית: עו"ס נירית מורדיש-וולק

 אודות
התכנית

 מטרות
התכנית
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 תכנית
הלימודים

מועד פתיחת 
התכנית

 אוכלוסיית
היעד

סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית בשנים ב' ו–ג' מאוניברסיטאות 

ומכללות אקדמיות באזור הדרום, אשר משולבים בהכשרה מעשית בשירותים 

וארגונים אשר נותנים מענה לנערות וצעירות במצבי סיכון, ומדריכותיהם. 

ומעוניינות  וצעירות  נערות  עם  עובדות  אשר  סוציאליות  עובדות  כן,  כמו 

להעשיר את הידע שלהן.

 

המפגשים מתקיימים בביה"ס לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר 

בימי חמישי אחת לחודש בין השעות 14:00- 9:00. יום הלימודים מורכב 

משלושה חלקים: שני החלקים הראשונים כוללים הרצאות והחלק השלישי 

כולל עיבוד של התכנים ובחינתם באופן אישי-רפלקטיבי. חלק זה כולל 

הסטודנטים/ות  נפגשים/ות  המפגשים  במהלך  תיאורטית.  המשגה  גם 

מניסיונן  השירותים שחולקות  של  לקוחות  וכן  מן השטח  מקצוע  נשות  עם 

העשיר, תפיסות עולמן וחכמת השטח שלהן. כמו כן, בכל שנה, הסטודנטיות 

מתארחות במושב העוסק בנערות וצעירות בכנס שדרות לחברה, וכן מתקיים 

סיור לימודי. בין הנושאים הנלמדים: עבודה סוציאלית פמיניסטית, נשים 

ונערות על רצף הזנות, פגיעה מינית כתופעה חברתית, דימוי גוף בקרב 

וצעירות  נערות  עבור  ייחודיות  תכניות  פמיניסטי,  טיפול  ונערות,  נשים 

ועוד.

סמוך לפתיחת שנה"ל האקדמית.

לפרטים והרשמה:

עו"ס נירית מורדיש-וולק

 052-5327976 | niritvolk@gmail.com



בית הספר לעבודה סוציאלית המכללה האקדמית ספיר

 ד.נ חוף אשקלון 79165 | ט: 08.6801591/7 | פ: 08.6801591
rotemcenter@sapir.ac.il

 "התכנית פתחה לי דלת להביט ולראות דברים באופן אחר. 

בתכנית הכרתי נשים מדהימות שראו אותי ולא רק את העבר שלי וזה 

 הצליח להחזיר לי חלומות שחשבתי שאני כבר לא אגשים לעולם

 ולשאוף למקומות שחשבתי שסגורים בפני. 

לי זה עשה שינוי בחיים ואני חושבת שהתכנית יכולה גם לעשות שינוי 

אמיתי בחיים של נערות וצעירות אחרות"

)בוגרת מחזור ג' של תכנית המנטורינג(


