
רלוונטייםבנושאיםהכשרותמתן•

התפקידדרישות. ג
תכונות•

oפתיחות
oהקשבהויכולתצניעות
oמערכתיתראייה
oחברתית-ערכיתראייה
oיצירתיות

:ומיומנויותכישורים•
o לנושאמחויבות גבוהה
oטוביםאנושיחסי
oמורכביםתהליכיםהובלת, וביצועתכנוןיכולת, ניהוליכולות
oבחר הארגון להתמודד, לדעת יותר האיתעם שפת "האחר" כרותיה

משפה אחת
oאישיתעבודהתכניתוניהולעצמאיתעבודהיכולת
oדיאלוגקיום ליכולת

קודםניסיון. ד
oבלתיחינוכיבארגוןהדרכהתפקידילבוגריעדיפות. פועלבוהארגוןעםהיכרות

פורמלי
oבינייםבדרגיברמתניהול
oשונותאוכלוסיותעםמפגשים
oהובלת תהליכים ארוכי טווח ועבודה מול צוותים בהנעת תהליכי רוחב

לרכזהכשרההתכני. ה
oתקציבוניהולתכניותבניית
oצוותפיתוח, ניהול, עבודהתכניותפיתוח: כליםארגז
oמקביל/תפקיד עמיתיםעםמפגשים
oתרבותיים-ביןמפגשים
oמשותפיםחייםבנושאבסיסייםמושגיםעםהיכרות
oהישראליתהחברהגווניעםמעמיקההיכרות

התפקידלהטמעתחסמים
, הרכזתפקידבהטמעתמשמעותיאתגרלהציבשעשוייםחסמיםמספרניסחוהקבוצהחברי

מאפייני, בישראלהפועלותהחינוךמסגרותעםהמעמיקההיכרותםעלבהתבססוזאת

המשתתפיםהציגוהחסמיםהגדרתלאחר.פועלותהןבוהרחבהחברתיוההקשרעבודתן

כחלקמשותפיםחייםקידוםבוהצלחתוהתפקידהטמעתשיאפשרוהתמודדותדרכי

.החינוכיתמהפעילותאינהרנטי

פוליטיתרגישותבעלהואוונגזרותיהמשותפיםהחייםנושא.נפיצותמחששהימנעות. א

הארגוניםשלהתנגדויותלסבירסיכויקיים, לפיכך. אידיאולוגיותיסודלסוגיותהקשורגבוהה
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כנס דב לאוטמן למדיניות החינוך

 
 

 
דוח מסכם לקראת כנס דב לאוטמן למדיניות החינוךתקציר 

חתשע",2017  

החינוךבמסגרותמשותפיםחייםת/רכז
פורמליהבלתי

 
, פורמליבלתילחינוךהחוג,למנהיגותמנדלמכון,גירשירוןר"ד: הקבוצהמנחה

יליןדודש"עלחינוךהאקדמיתהמכללה

 

רקע
ופתוחמכבדשיחוהיעדרניכור, הדדיחששמרובת תרבויות. החברהיאשראלית החברה הי

במזעורהצורךעלההסכמה. עליהממשיאיוםהוויםמהתואהמרכיבותהקבוצותבין

משותפת,מאידךדיאלוגויצירתהדדיהכבודה,יכרותההוהעמקת, מחדאלימותהוגזענותה

ועדות שונות סימנו את הצורך משרדי ממשלה, ארגוני מגזר שלישי, דו"חות מחקר ּו. לרבים

בחינוך לחיים משותפים כאחד הכלים החיוניים להבטחת המשך קיומה האיתן של החברה.

מתחזקת, במקביל. זהבתחוםלשינויהפועלותרבותליוזמותעדיםאנוהאחרונותבשנים

חשיבותן של מסגרות החינוך הבלתי פורמליות, כמענה לסוגיות ערכיות בובכוחןההכרה

המאיימות על זהותה הדמוקרטית והפלורליסטית של החברה הישראלית. 

את לצעירים לבחון מאפשרהבשעריו מפגש חברתי באיםלמציעפורמליהבלתיהחינוך

תפקידשלעיצובו, לפיכךהשקפת עולמם, עמדותיהם ודרכי ההתנהגות המאפיינים אותם. 

לאתגריםמענהלתתמבקשפורמליהבלתיהחינוךלמסגרותמשותפיםחיים1ת/רכז

למסגרות. להןהייחודיםהפעולהודרכיהמאפייניםבאמצעותוזאת, החברהבפניהעומדים

העיסוקלקידוםולפעולמחלוקת-מעוררותחברתיותבסוגיותלעסוקוהמוכנותהיכולתאלו

עליונהמחויבותהרואיםערכישלדבעליחינוכייםארגוניםטמון בהיותן כוחן. בהןהמעמיק

.חלקיהכלעבורראויהלחברההישראליתהחברהשלבהפיכתה

                                                           
 .לשני המגדרים מכוונתבלשון זכר, אך  תמנוסחתפקיד הרכז ל ההתייחסות 1 
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העבודהתקבוצ
עבודהקבוצתהחינוךלמדיניותלאוטמןפורוםכינס, השפעתווכוחחשיבותוהבנתמתוך

לאבחןבמטרהוזאת, פורמליהבלתיהחינוךבשדהמוביליםאנשי מקצוע מהורכבהאשר

משתתפים 35קבוצת העבודה מנתה . הרכזתפקידשלהטמעתולולעיצובוהמלצותולהציע

, יהודים וערבים, חילונים ודתיים הפועלים בזירות שונות-והייתה מגוונת מבחינה חברתית 

רשויותבובעיריותנוערמחלקות, נוערוארגוניתנועות, סים"למתנמהחברהנציגיםהםיניוב

מפגשיםארבעהערכההקבוצה. לחינוךבמכללותאקדמיוסגלונוערחברהמנהל, מקומיות

.2017סתיו-קיץבמהלךכל מפגש, שעות5-4בני

מודעותתוך. נקודת המוצא של פעילותה התרחשה ריקבחללנעשתהלאהקבוצהעבודת

ובראשן ,עמןההתמודדותדרכיוכן, בשטחהקיימותוחינוכיותחברתיותיוזמותעםוהיכרות

המקיף שהגישו סלומון הדוחאתלצייןראויזהבהקשר.יוזמת בית הנשיא "תקווה ישראלית"

משותפיםלחייםהחינוךבקידוםהצורךאתבהירומקיף, המציג באופן 2009משנת ועיסאוי

ביקורת מיוחד של דוח, זאתעם. לבתי הספרממלכתיתכמדיניותלהטמעתוהדרכיםאתוכן

ולמניעתמשותפיםלחייםהחינוךשלההטמעהתהליךכיחשף2016מבקר המדינה משנת 

החינוךמשרדביןמספקלאפעולהשיתוףעלהמראההממצא. בחסרמאודלוקהגזענות

עמותות, שלישימגזריארגונֵ ביןידייםבשילובהצורךעלמעיד, ממשלתייםלאארגוניםובין

כל המאיימות על החברה -כדרך להתמודדות עם בעיות חובקות,פורמליבלתיחינוךומסגרות

כפי, והמלצותיוחבמידה רבה על הנחות היסוד של הדוהעבודת הקבוצה נסמכהישראלית.

.המדינהמבקרמסקנותעלוכן, הפורמליתהחינוךמערכתעבורשנוסחו

דרכיובשל אתגר החיים המשותפיםבתשתית הרעיונית והנורמטיביתעסקההעבודהקבוצת

. המאפשרות התמודדות מיטבית עם אתגר זה,חוזקות של החינוך הבלתי פורמליהשילוב 

ניתוחרקעעלוזאת, התפקידשללנחיצותוהרלוונטיותהנסיבותאתהגדירההקבוצה

לאור. הישראליתבחברההקיימתמציאותהעלהמשפיעותהמרכזיותהחברתיותהסוגיות

:מרכזייםיעדיםלשניהתייחסוהקבוצהעבודתאתהנחואשרהמטרות, זאת

הבלתיהחינוךלמסגרותמשותפיםחייםת/רכזתפקידשללעיצובותפעלהקבוצה.1

ההכשרהתהליךוכןיעסוקבהםהתכניםוהגדרתו, התפקידתיאוריכלולאשר, פורמלי

.והליווי
הטמעההצורךלגמישמבנההצגתלצדמשותפתליבהליצירתשאףיתפקידהעיצוב.2

.מגווניםפעולהאופניבעלותרותבמסג

היסודהנחות
,עיסאוי-סלומוןדוחעלרבהבמידהנשענותהקבוצהעבודתשעמדו בבסיס היסודהנחות

עלהסכמה: החינוכיתבעבודההכרחיכחלקהבאיםמרכיביםאת ה, הכוללות לעילשהוזכר

הקבוצתיתהזהותחיזוקחשיבות, דיאלוגיכולותפיתוח, וטיפוחםבסיסייםדמוקרטייםערכים

ההיכרותעמקתה,קדומותדעותלצמצוםניסיון, משמעותילמפגשכתנאיהפרטיקולרית

בתהליךהצורךאתמיקדההעבודהתקבוצחיוביות כלפי קבוצות שונות. עמדותפיתוחו

. תהליך זה והרגשיתהקוגניטיביתברמהשיטותבמגווןשימושעושהאשרמתמשךחינוכי

הלכהאשר' קישוט'כולא, בומהותיכחלקהחינוכיהארגוןשלבפעילותומשולבצריך להיות 

סימנו חברי הקבוצה אותןהיסוד הנחותמתחייב לביצוע מהלך עומק שיטתי.ואינלמעשה

רמות ודורשותבזוזוהדוקבאופןהקשורותסוגיותשלושהחברה הישראלית כוללות כלפי

:שונותוהתמודדותניתוח

זהותבובזהותםהכרהאי, נורמטיביתהדרהחשיםרביםאזרחים: יום-היוםמציאות.1

גוברים.אלימותלושנאהלהמובילים, ניכורוגזענות, שייכותחוסר, שלהםהמוצאקבוצת

חלוקתוממוסדתהדרההמייצרתשניםרבתוכלכליתחברתיתמדיניות: מבנייםהיבטים.2

לחוסרבנוסףוזאת, חברתייםהפעריםהגדלתלהתורמתה,שוויוניתלאמשאבים

.משותףשיחלולהיכרותפלטפורמותבהתמיכה

בנהמַ גםשהואכפי, סולידריותהיעדרמשקףמפלגשיחשלקיומו: חברתייםשסעים.3

שלתרבותי-הרבהיאופיםעהשלמהוחוסרמשותףערכיובסיסאתוסשלהיעדרואת

החברה בישראל.

שני-"? מעמדאוזהות"שאלה/דילמהבלסכמוניתןאשרמתחעלעומדאלוסוגיותזיהוי

והן) המצויהמצבניסוח(הדיאגנוסטיהפןהן. הקבוצהעבודתאתשליוומרכזייםמושגים

. הללומושגיםהמאחדלכלהמוצעתמהתשובההושפעו)לעשותראוימה(הנורמטיבי

הישראליתבחברההקבוצותביןוהעוינותההכרהחוסראתזיהואשראלו: אחרותבמילים

כדרךהזהותימרכיבחיזוקעלהעבודהאתסימנו, וגזעיאתני, דתי, לאומירקעעל

שזיהובקבוצהאלו, לעומתם. החברהאתהמשסעותהמטרידותהסוגיותעםלהתמודדות

שלרעיונותקידמו, והחברתייםהכלכלייםהפעריםוהשוויוןאישלהממוסדיםהאלמנטיםאת

להעמקת כדרךחברתיתהנהגהמסלולישל חשיבותםאתוהדגישוהמדיניותעלהשפעה

התקבלהשמודעתבהחלטה.למעשההלכהמשותפיםחייםומכך, בחברהושיתוףהיכרות

זאתעםחשוב. זהותייםבהיבטיםלהתמקדהקבוצהפנתה, העבודהתהליךבראשית

נכללואשרוסוציולוגייםפוליטייםהיבטיםחשיבותמכללהוציאלאזהמיקודכילהדגיש

.הרכזדמותבעיצוב

העבודהתהליך

,עיסאוי-סלומוןדוחעלרבהבמידהנשענותהקבוצהעבודתשעמדו בבסיס היסודהנחות

עלהסכמה: החינוכיתבעבודההכרחיכחלקהבאיםמרכיביםאת ה, הכוללות לעילשהוזכר

הקבוצתיתהזהותחיזוקחשיבות, דיאלוגיכולותפיתוח, וטיפוחםבסיסייםדמוקרטייםערכים

ההיכרותעמקתה,קדומותדעותלצמצוםניסיון, משמעותילמפגשכתנאיהפרטיקולרית

בתהליךהצורךאתמיקדההעבודהתקבוצחיוביות כלפי קבוצות שונות. עמדותפיתוחו

. תהליך זה והרגשיתהקוגניטיביתברמהשיטותבמגווןשימושעושהאשרמתמשךחינוכי

הלכהאשר' קישוט'כולא, בומהותיכחלקהחינוכיהארגוןשלבפעילותומשולבצריך להיות 

סימנו חברי הקבוצה אותןהיסוד הנחותמתחייב לביצוע מהלך עומק שיטתי.ואינלמעשה

רמות ודורשותבזוזוהדוקבאופןהקשורותסוגיותשלושהחברה הישראלית כוללות כלפי

:שונותוהתמודדותניתוח

זהותבובזהותםהכרהאי, נורמטיביתהדרהחשיםרביםאזרחים: יום-היוםמציאות.1

גוברים.אלימותלושנאהלהמובילים, ניכורוגזענות, שייכותחוסר, שלהםהמוצאקבוצת

חלוקתוממוסדתהדרההמייצרתשניםרבתוכלכליתחברתיתמדיניות: מבנייםהיבטים.2

לחוסרבנוסףוזאת, חברתייםהפעריםהגדלתלהתורמתה,שוויוניתלאמשאבים

.משותףשיחלולהיכרותפלטפורמותבהתמיכה

בנהמַ גםשהואכפי, סולידריותהיעדרמשקףמפלגשיחשלקיומו: חברתייםשסעים.3

שלתרבותי-הרבהיאופיםעהשלמהוחוסרמשותףערכיובסיסאתוסשלהיעדרואת

החברה בישראל.

שני-"? מעמדאוזהות"שאלה/דילמהבלסכמוניתןאשרמתחעלעומדאלוסוגיותזיהוי

והן) המצויהמצבניסוח(הדיאגנוסטיהפןהן. הקבוצהעבודתאתשליוומרכזייםמושגים

. הללומושגיםהמאחדלכלהמוצעתמהתשובההושפעו)לעשותראוימה(הנורמטיבי

הישראליתבחברההקבוצותביןוהעוינותההכרהחוסראתזיהואשראלו: אחרותבמילים

כדרךהזהותימרכיבחיזוקעלהעבודהאתסימנו, וגזעיאתני, דתי, לאומירקעעל

שזיהובקבוצהאלו, לעומתם. החברהאתהמשסעותהמטרידותהסוגיותעםלהתמודדות

שלרעיונותקידמו, והחברתייםהכלכלייםהפעריםוהשוויוןאישלהממוסדיםהאלמנטיםאת

להעמקת כדרךחברתיתהנהגהמסלולישל חשיבותםאתוהדגישוהמדיניותעלהשפעה

התקבלהשמודעתבהחלטה.למעשההלכהמשותפיםחייםומכך, בחברהושיתוףהיכרות

זאתעםחשוב. זהותייםבהיבטיםלהתמקדהקבוצהפנתה, העבודהתהליךבראשית

נכללואשרוסוציולוגייםפוליטייםהיבטיםחשיבותמכללהוציאלאזהמיקודכילהדגיש

.הרכזדמותבעיצוב

העבודהתהליך
קריאת עבודה אישית וקבוצתית, המפגשים שילבו מגוון צורות עבודה פדגוגיות, ובהן ארבעת

בשתי רמות בו זמנית: האחת, עסקה תוכננוהמפגשיםטקסטים, ומפגש עם מומחים. 

תוך ניסיון להגדיר את ,בהגדרות המצוי והרצוי של המציאות החברתית בישראל נכון להיום

גבולותיו של רעיון החיים המשותפים והשלכותיו האפשריות, ואילו השנייה התמקדה בפיתוח 

מיפוי העמדות תהליך זה של . ייושמותוצר פרגמטי ככל הניתן ליישום במסגרות בהן הם

המגוונות סייע לגיבוש עמדת מוצא החיונית לבחינת הפתרונות המוצעים. 

בעלי משמעות יםתוצרוקידוםדיון, קבוצת העבודה היוותה מרחב פתוח ומשותף לחשיבה

חשיבה אל,הסכמותלמעברלחרוגביקשהבה,. בכך תרומתה המרכזיתאופרטיבית

עיבוד תוצרי המפגשים ממדי זה. -למגוון פתרונות לאתגר סבוך ורבתובילמשותפת אשר 

כבסיס לבניית המפגשים הבאים היה חיוני לעיצוב מיטבי של תהליך העבודה. לפיכך, לאחר 

הערות, לתגובותהקבוצהוחברותלחבריהועברוועיקריהם, המפגשתוצריעובדומפגשכל

לבירורהנדרשאתוכן, ההסכמהחוסרנקודותאתזהותלאפשראשרעיבודלצורך, ותוספות

ריבוי המשתתפים בקבוצה אפשר עמדות מגוונות ואף מנוגדות. עם זאת, .נוספתהעמקהלו

קבוצה קטנה של משתתפים היוותה את השלד המוביל של תהליך העבודה לכל אורכו באופן 

רציף. לתגובותיהם והערותיהם הייתה חשיבות עליונה.

משותפיםלחייםהרכזפקידת
בבסיסהעומדהרציונלאתמסכםהתמציתימסמךהניבוהקבוצהמפגשי, למטרותבהתאם

התכונותאתמיקדההקבוצה. המרכזיותמשימותיותיאורוהגדרתווכן, הרכזבתפקידצורךה

םובה, לתפקידתאיםהמהאדםדמותשלהבסיסייםהמתארקוויאתפרשהוהנדרשות

גדרווה, כןכמו. דומיםבתהליכיםקודםניסיוןוותהנדרשהמיומנויות,לכישוריםהתייחסות

הרלוונטייםהתוכןתחומילולמיומנויותהתייחסותובהם, הכשרההשלהמרכזייםמרכיביה

:המסמךלהלן.לתפקיד

פורמליהבלתיהחינוךלמסגרותמשותפיםחיים/ת רכז

תפקידהגדרת. א
. פורמליהבלתיהחינוךבתחוםבחברההקבוצותביןוהיכרותמשותפיםחייםרעיון"קידום 
העשייהוהנחייתנכונות, מודעותהעלאת, וחניכיוהארגוןעובדישלחינוכיתהובלה
"המשותפיםהחייםבתחום

תפקידתיאור. ב
ארגוניתוהחוץהארגוניתהמציאותמיפוי•
הדרגתיבאופןלפרקטיקותותרגום, ויעדיםחזוןניסוח•
הארגוןשלהיוםסדרבמרכזהמשותפיםהחייםתחוםביסוס•
היעדלקהליבהתייחסשנתיתרבעבודהתכניתבניית•

קריאת עבודה אישית וקבוצתית, המפגשים שילבו מגוון צורות עבודה פדגוגיות, ובהן ארבעת

בשתי רמות בו זמנית: האחת, עסקה תוכננוהמפגשיםטקסטים, ומפגש עם מומחים. 

תוך ניסיון להגדיר את ,בהגדרות המצוי והרצוי של המציאות החברתית בישראל נכון להיום

גבולותיו של רעיון החיים המשותפים והשלכותיו האפשריות, ואילו השנייה התמקדה בפיתוח 

מיפוי העמדות תהליך זה של . ייושמותוצר פרגמטי ככל הניתן ליישום במסגרות בהן הם

המגוונות סייע לגיבוש עמדת מוצא החיונית לבחינת הפתרונות המוצעים. 

בעלי משמעות יםתוצרוקידוםדיון, קבוצת העבודה היוותה מרחב פתוח ומשותף לחשיבה

חשיבה אל,הסכמותלמעברלחרוגביקשהבה,. בכך תרומתה המרכזיתאופרטיבית

עיבוד תוצרי המפגשים ממדי זה. -למגוון פתרונות לאתגר סבוך ורבתובילמשותפת אשר 

כבסיס לבניית המפגשים הבאים היה חיוני לעיצוב מיטבי של תהליך העבודה. לפיכך, לאחר 

הערות, לתגובותהקבוצהוחברותלחבריהועברוועיקריהם, המפגשתוצריעובדומפגשכל

לבירורהנדרשאתוכן, ההסכמהחוסרנקודותאתזהותלאפשראשרעיבודלצורך, ותוספות

ריבוי המשתתפים בקבוצה אפשר עמדות מגוונות ואף מנוגדות. עם זאת, .נוספתהעמקהלו

קבוצה קטנה של משתתפים היוותה את השלד המוביל של תהליך העבודה לכל אורכו באופן 

רציף. לתגובותיהם והערותיהם הייתה חשיבות עליונה.

משותפיםלחייםהרכזפקידת
בבסיסהעומדהרציונלאתמסכםהתמציתימסמךהניבוהקבוצהמפגשי, למטרותבהתאם

התכונותאתמיקדההקבוצה. המרכזיותמשימותיותיאורוהגדרתווכן, הרכזבתפקידצורךה

םובה, לתפקידתאיםהמהאדםדמותשלהבסיסייםהמתארקוויאתפרשהוהנדרשות

גדרווה, כןכמו. דומיםבתהליכיםקודםניסיוןוותהנדרשהמיומנויות,לכישוריםהתייחסות

הרלוונטייםהתוכןתחומילולמיומנויותהתייחסותובהם, הכשרההשלהמרכזייםמרכיביה

:המסמךלהלן.לתפקיד

פורמליהבלתיהחינוךלמסגרותמשותפיםחיים/ת רכז

תפקידהגדרת. א
. פורמליהבלתיהחינוךבתחוםבחברההקבוצותביןוהיכרותמשותפיםחייםרעיון"קידום 
העשייהוהנחייתנכונות, מודעותהעלאת, וחניכיוהארגוןעובדישלחינוכיתהובלה
"המשותפיםהחייםבתחום

תפקידתיאור. ב
ארגוניתוהחוץהארגוניתהמציאותמיפוי•
הדרגתיבאופןלפרקטיקותותרגום, ויעדיםחזוןניסוח•
הארגוןשלהיוםסדרבמרכזהמשותפיםהחייםתחוםביסוס•
היעדלקהליבהתייחסשנתיתרבעבודהתכניתבניית•

. הכשרת לבבות בתוך הארגוןשלומעמיקזה מצריך תהליך מקדים שינוי.ערכיבסיסעל

מנתעל. ארגוניתההתרבותאתמכיראשר, לנושאגבוההמחויבותבעלאדםנדרש

מהןגדיריאםהארגוןיעשהטוב, הנושאמפניחששותעםהמיטביתבצורהלהתמודד

מחלוקתומעוררירגישיםנושאיםתעקוףוגמישותשתאפשרבחירה-לטפלשיבהןהסוגיות

.השפעהבעלחינוכימהלךלאפשרמנתעל

לבין, הסכמהישעליוחברתיכצורךהסוגיההגדרתביןפערקיים:עדיפויותסדרי. ב

בנוסף. לתפקידמשאביםהשגתהואביותרהמשמעותיהמרכיב.ארגוניכצורךהגדרתה

משאבים, הרכזשללפעולתוברורהתפקידהגדרתלולארגוןהרלוונטיתהשפהלהכנסת

ובכךויציבותותקהמבטיחים, הארגוןשלבכירבתקןהתפקידהטמעתאפשרוימספקים

.שפעתוהסיכוייאתמגדילים

ושיתוף, לארגוןמותאמתהגדרהלייצרנכונות, התאמהדורשהתפקיד:ארגונישינוי. ג

תוכן, הרכזמינויכןועל, הרצויותלתוצאותתוביללאהנושאכפיית. ארגוניםביןפעולה

זוהסכמה. ובגיבויההארגוןשלההנהלהשדרתידיעללהתקבלצריכהלווהמנדטפעילותו

שלהעבודהתכניתמכחלקהרכזעבודתאתלשלביש.רחבהלגיטימציהלהשגתתוביל

בארגוןלנעשההמשיקהדמות מטריציונית, וכ, )השנהבלוחקבועיםאירועיםכגון(הארגון

התפקידושמשךבתחוםומקצועיותניהולכישוריישלבהרכזשתפקידחיוני. רוחביתבצורה

.טווחארוכתראייהאפשריודיוךארויהיה

המלצות
םבתחואחדכל, ניסיוןשלרבותשניםהעבודהבקבוצתשהשתתפוהחינוךונשותאנשיל

חייםשללקידומםיסודותהבשלושנוגעותהקבוצהשלהמלצותיה. וומומחיותועיסוק

:פורמליהבלתיהחינוךבמסגרותמשותפים

חייבמשותףאתוסשלבנייתו. כיתרוןבחברהוהשונותבגיווןלראותקוראתהקבוצה•

רקלאבארץליושביםשישולעובדהמגוונתלחברהשישהעצוםליתרוןהתייחסותלכלול

. מופתחברתשלקיומהבדמותמשותףייעודגםאלאמשותףגורל

מפגשיםהכוללטווח-ארוךתהליךביסודואשר, ורצוףאחראישיחבהכרחרואההקבוצה•

רוחבייםחינוךמערכי, משותפותמטרותלמעןפעולה, נוערובנימבוגריםאנשיםבין

. חברתיתלמעורבותחינוךוסטיגמותשבירת, האחרעםלהיכרות

נרטיביםשלובקיומםוכואבמפרידבעברההכרהאתלמודעותלהביאמבקשתהקבוצה•

כנקודת" השולחןעל"הכאבאתלשיםהקוראיםביןמתחהאתבחשבוןולהביא, סותרים

הכוחותיחסישלמהכנסתםולהימנעלנסותישכיסבוריםהאלולעומת, לדיוןהפתיחה

.הדדיואמוןפתיחותשלםביסוסלעדלמפגשיםהחברתיים

:משותפיםיםיבפיתוח תפקיד הרכז לחשל קבוצת העבודהיההמלצותתמציתלהלן

בארגוןומיקוםהטמעה

החינוכיתלמסגרתונחיצותוהתפקידשלברורההגדרה•

הארגוןשלהבכיריםםבדרגימטהאישכהרכזהגדרת•

)שניםשלוש(מספקזמןולמשךמראשקבועההכהונתקופת•

לארגוןרלוונטיתשתהיהמשותפיםחייםתפיסתפיתוחבצורך•

בתכנית העבודה הקיימת של הארגוןשילוב•

פעולהדרכי

מטהוצוות הבכיר בשתחילתותהליך הטמעה חינוכי של הכשרה ותוכן •

יש לבחון את התאמתם של מפגשים משותפים ככלי עבודה מרכזי•

מבקשיםבטרם, דתיאוחברתימגזרלכלומובחןנפרדזהותגיבושנחוצה עבודה על•

שותפות/מפגשלייצר

במגעבאיםעמןלקבוצותבאשרהחלטה מושכלת של הארגון •

 המתאים לשמש בתפקידהאדםמיהו

בעל מחויבות גבוהה לנושא ונחישות לקדמועל הרכז להיות •

בוגרי/הדרכה בארגון חינוכי בלתי פורמלי•

היכרות מעמיקה עם הארגון בו פועל•

ניסיון בניהול בדרגי ביניים•

ניסיון במפגשים עם אוכלוסיות שונות•

הכשרה

התפקידשנתבמהלךמקצועיליוויוכןמקדימהלימודתקופתתכלולההכשרהתכנית•

הראשונה

מכללה, לדמוקרטיההישראליהמכון(תלויולאחיצונימוסדבאחריותתהיההכשרהה•

לתחוםבהכשרההתמחותבעלוםימשותפחייםתכניבהעוסקשלישימגזרארגון, לחינוך

)הרלוונטי

איתור ראשוני/עקרוני של מסגרת לביצוע הכשרה/ליווי לתפקיד•

ומימושםההכשרהתכניבבנייתונוערחברהמנהלעםלשותפותחשיבות•

ליישוםצעדים

העבודהקבוצתשעיצבההפעולהקוויפיעל, ארגונים3-2בשיתוףפיילוטהפעלת•

הקבוצהמשתתפיבתוךמלווהצוותהכולללפיילוטמשאביםהעמדת•

ונוערחברהמנהלשלהתפקידיםעליבלאוגדןהרכזתפקידהכנסתללפעוליש•


