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 580163574ח.פ  המרכז הארצי להורות ומשפחה מכללת אלקסמי  - ספק יחיד חוות דעת 

 כספק 580163574ח.פ המרכז הארצי להורות ומשפחה במכללת אלקסמי התקשרות עם  לאשר יםמבקשו אנ

רכת הדצורך ל 'תכנית הילה'ביחידות לקידום נוער  ,טיפול-חינוךעובדי  לצורך הכשרה ארצית שליחיד 

 הורים לנוער בסיכון בחברה הערבית. 

 : ההתקשרות מטרת

לקשר בין עובדי חינוך טיפול  מרביתבעבודת קידום נוער עם נערים בסיכון, ישנה חשיבות  .א

 והורים, לשם כך, יש לתת בידי העובדים ידע בתחום הורות ומשפחה.

 . ילדיהםמתן כלים להדרכת הורים ויצירת שיח המעודד מעורבות של הורים בחיי  .ב

 היכרות עם השינויים שעוברת המשפחה הערבית בישראל בתקופה הפוסט מודרנית. .ג

 התמחות במורכבות העבודה עם משפחות לנוער בסיכון בחברה הערבית.  .ד

משפחות במסגרת פרקטיקום, ביחידות  4-5התנסות בתהליך הדרכת הורים פרטנית עם  .ה

 לקידום נוער. 

המשתף" בקידום נוער, הרואה את ההורה כשותף  . ההכשרה תותאם לתפיסת ה"דיאלוגו

 לתהליך ההתערבות. 

מחקרים ותיאוריות חדשניות מתחום הטיפול במסגרת ההכשרה ייחשפו המשתלמים ל .ז

 בהורות ומשפחה. 

 :תנאי סף להתקשרות . 2

בהכשרת אנשי מקצוע בתחום שנים  10של לפחות ניסיון מוכח על מנהל ההכשרה להיות בעל  .א
ניסיון של שנתיים לפחות  -וכן טנית וקבוצתית עם הורים ומשפחות בחברה הערבית.עבודה פר

 בהכשרות לעובדי נוער בסיכון.

 
, טיפול זוגי משפחתי, מתחום הורות ומשפחהוהכשרה בעלי ידע  מרצים  3-4יכלול  צוות מרצים .ב

וברי שפה , היכרות ומומחיות בעבודה עם משפחות בחברה הערבית בישראל, דומשפחות בסיכון
 הערבית. 

 
 .הילה בחברה הערבית -היכרות עם מורכבות עבודת עובד חינוכי טיפולי בקידום נוער .ג

 
כיתות מקבילות, שיעורי הפרקטיקום יתקיימו בשתי  1-2הקצאת כיתות לימוד בהיקף של  .ד

בכל הציוד הנדרש  ומצוידותקבוצות במקביל בשתי כתות נפרדות. הכיתות נוחות מרווחות 
 חיבור לאינטרנט, מחשבים, מקרן וכיו"ב.  ללמידה:

 
מכיוון שמדובר בהכשרה של עובדים מכל הארץ, נדרש כי מקום הלימודים יהיה נגיש ונוח  .ה

 להגעה עבור המשתתפים. 
 

 נימוקים לבקשה. 3

על מנת לסייע בידי עובדי קידום נוער ליצור קשר עם הורים ולתת בידיהם כלים לעבודה עם הורים התחלנו 

קידום  שנים בתהליך של פיתוח מקצועי בהכשרה של הדרכת הורים לעבודה פרטנית עבור עובדי 3כ  לפני

, במהלכה התוודענו לשונות, ויהודים משותפת לערביםשהייתה הכשרה ת, שעו 160נוער, הכשרה של 

 על כן הוחלט על פתיחת הכשרה נפרדת לחברה הערבית. ולייחודיות של המשפחה הערבית בישראל. 



 

  

 
משפחה הערבית בישראל מאפיינים ל

מסורת, חברה קולקטיבית, כאשר למשפחה המורחבת ולקהילה השפעות  דת, ייחודיים: ישנן השפעות של

המשפחה הערבית  מתמודדת עם המתח שבין   הורות מסורתית והצורך -רבות על התפתחות הזהות העצמית

 ת העכשווית והמורכבות שבה. סוגיית ההורו -לשמר את הערכים והמסורת ומנגד

 

בפנייה  למכללת אורנים בתשע"ט לצורך בניית הכשרה מותאמת לעובדי קידום נוער בחברה הערבית, לא 

ראע'דה הגב'  .לגב' ראע'דה מסאלחה נמצאו מרצים שיכולים לתת את המענה המבוקש, ולכן פנינו ביזמתנו

להדרכת הורים לעובדי קידום נוער ומנהלי יחידות, הובילה הכשרה אשר בזמנו הועסקה ע"י מכללת אורנים 

 שהסתיימה לא מכבר. 

יחד איתה בנינו מודל להכשרה להדרכת הורים עבור עובדי קידום נוער ומנהלי יחידות  מהחברה הערבית, 

מודל המותאם לתפיסות העבודה החינוכית טיפולית בקידום נוער, תוך רגישות  למורכבות, ייחודיות, 

 רות  בחברה הערבית בישראל בעידן הפוסט מודרני.  ואתגרי ההו

ע'דה אנציין כי לאורך הדרך היה שיח פתוח, בדיקה, והתאמת התכנים וצורת ההנחייה לצרכי העובדים. ר

גילתה פתיחות רבה, וגמישות, יצרה קשר טוב עם המשתתפים, הייתה זמינה וקשובה לקשיים שהוצגו 

ע'דה השפעה על אומקצועיות רבה. לר ,מים מתוך רגישות , הקשבהבפניה, ותמיד ידעה לתת מענים מותא

 עיצוב תפיסות מקצועיות של המשתתפים בקורס, והיוותה מודל לחיקוי עבורם. 

של ראע'דה, ומומחיות בתחום  נציין כי המשתתפים בהכשרה הביעו שביעות רצון גבוהה, וכי מקצועיותה

 הינם גורם מרכזי בהצלחת התכנית.  הידע,

 

שפועל ברמה כיום המרכז היחיד הינו  ראע'דה מסאלחה בהנהלת הגב'רכז הורות במכללת אלקסמי מ

ונותן מענה לאנשי מקצוע העובדים עם משפחות ערביות על  ,ארצית בתחומי הורות ומשפחה בחברה הערבית

את תכני מתאים ו ,יותו בתחום המשפחה הערבית בישראלידוע במומחכל גווניהם בכל מקום בארץ. המרכז 

צוות  .פעילותיו לאורחות החיים, לערכי החברה,  ולאופייה הייחודי של המשפחה והקהילה בחברה הערבית

  בעלי  ,כולם מהחברה הערבית, דוברי שפה אנשי מקצוע מתחומי הורות ומשפחה, חינוך והנחיה, המרצים 

 בחברה הערבית. ניסיון מקצועי, ומומחיות  בנושאים שקשורים למשפחות 

בהובלה של אנשי  ים תכנית למידה מקצועית, ומלמדתנשמח להמשיך לפתח את התכנית, ולתת בידי העובד

 מקצוע מומחים בתחומם. 

 

 בברכה

 

 

 ארצי                                           אתי גבאי יעקבטיפול -מנהל חינוך  ד״ר צח סלור

 ית תחום הורים ומשפחות מנחה ארצ                                       קידום נוער, תוכנית היל״ה                     

 הילה החברה למתנ"סים -קידום נוער                                                                       החברה למתנ"סים 
 


