קהילת צעירים אקדמאים בחברה הערבית – מודל לוגי
מטרה :תתקיים ביישוב קהילה אקטיביסטית של צעירים/אקדמאים הפועלים לקידום הקהילה עצמה ולקידום שינוים חברתיים ביישוב בתחומי השכלה ,תרבות
וחברה

תשומות

מבנה לקהילה
יועצים/מומחים
שותפים –
למשל :בתי
ספר ,מוסדות
אקדמיים,
ארגונים ביישוב
ומחוצה לו
חדרים/אולמות/
מרחבים
לפעילויות
מתנדבים
(מהקהילה
ומחוצה לה)

ציוד (בהתאם
לפעילות:
מערכת קול,
מחשבים,
מקרנים)....
הסעות
אמנים ,מופעים,
מרצים ,מומחים

פעילויות
פעילויות לחברי הקהילה:
הכשרה ל אקטיביזם  -סמינרים/ימי עיון/סדנאות בנושאי תהליכים חברתיים ואקטיביזם
מפגשי קהילה  -מפגשים קבועים של הקהילה ועם קהילות נוספות ,סיורים/טיולים
השתלבות באקדמיה והכוונה לתעסוקה – סדנאות וליווי אישי להשתלבות מיטבית
באקדמיה ,סדנאות הכוונה לתעסוקה
תרבות – מגוון פעילויות תרבות

פעילויות לקידום השכלה גבוהה ותעסוקה
הנגשת האקדמיה והכוון אקדמי – ירידים ,ימי חשיפה למוסדות אקדמים ,הרצאות,
סדנאות ,סדרת מפגשים לתלמידי תיכון ,סיורים במוסדות אקדמאים ,יום חשיפה
לפסיכומטרי ,שיעורים פרטיים ,הפעלת קו מידע טלפוני לפניות של סטודנטים ומתעניינים
באקדמיה
השתלבות באקדמיה  -מפגשי ליווי/חונכות לסטודנטים חדשים ,הסעות מאורגנות למוסדות
הלימוד
השתלבות בתעסוקה – סדנאות הכנה להשתלבות בתעסוקה למסיימי אקדמיה
קידום התרבות ביישוב
מפגשי תרבות – הרצאות ,מופעי תרבות (קונצרטים ,הצגות ,)...מעגלי שיח
יצירת מרחבי תרבות חדשים – מרכז הקהילה כמקום מפגש לקבוצות ,הקמת ספריה
פעילויות שונות  -למשל :החלפת ספרים

התנדבות ואקטיביזם
ליווי/הכוונה/הפעלה של מיזמי התנדבות/אקטיביזם חד פעמיים ומתמשכים בשיתוף
התושבים,
גיבוש קבוצות פעילים שכונתיים לשיפור איכות החיים בשכונה,
פעילות מול רשויות וגורמים נוספים לקידום תחום הצעירים ביישוב ולשיפור השירות
לתושבים,
ליווי ותמיכה בהקמת קהילות נוספות (ביישוב ומחוצה לו)
חינוך א-פורמאלי
פרויקטים התנדבותיים (לילדים)
יצירת מרחב לימודי-חברתי (לילדים)
קבוצות העצמה ומנהיגות – (לנוער)
סדנאות חיזוק הורות
פעילויות שונות בשיתוף עם ארגונים אחרים

תפוקות

מפגשי קהילה  12 -1פעמים בשנה,
פעילויות נוספות כ  1-5בשנה

הנגשת אקדמיה והכוון אקדמי  -כ  4-8ימים בודדים בשנה (ימי
הכוון ,ימי חשיפה)  +סדרת מפגשים אחת ,ייעוץ אישי לפי הצורך
תעסוקה – סדנה אחת של מספר מפגשים  +כנס אחד בשנה

ארועי תרבות –  2-6בשנה

ארועי התנדבות ופעילות מקומית  5 -2 -בשנה

פרויקט ממושך אחד בשנה
מספר פרויקטים חד פעמיים

פעילויות

פעילויות לחברי הקהילה:
הכשרה לאקטיביזם
מפגשי קהילה
השתלבות באקדמיה והכוונה
לתעסוקה
פעילויות תרבות

פעילויות לקידום השכלה גבוהה
ותעסוקה
הנגשת האקדמיה והכוון אקדמי
סיוע להשתלבות באקדמיה
הכנה לתעסוקה

קידום התרבות ביישוב
מפגשי תרבות
יצירת מרחבי תרבות חדשים
פעילויות תרבות שונות

התנדבות ואקטיביזם

חינוך א-פורמאלי

תוצאות
טווח קצר
אקטיביזם – העלאת מודעות לתהליכים חברתיים וכיצד ניתן להשפיע
עליהם ,רכישת ידע וכלים לאקטיביזם,
הקהילה יוזמת ומבצעת פרוייקטים חברתיים,
קהילה :גיבוש הקהילה ,יתחזקו תחושת השייכות ,מעורבות והמחויבות
ההדדית ,התגבשו חזון מטרות ותקנון לקהילה ,נוכחות סדירה של
החברים בפעילויות ,מצטרפים חברים חדשים ,נוצר מעגל ידידים
לימודים ותעסוקה – חברי הקהילה מסיימים בהצלחה את לימודיהם
ומתקבלים למקומות עבודה שתואמים את השכלתם והיכולות שלהם
לימודים אקדמיים – עליה במודעות למגוון מקצועות ומגוון מוסדות
לימוד אפשריים ,בחירה מושכלת במקצועות לימוד ,עליה במוטיבציה
להשתלב בלימודים אקדמאים ,עליה בשיעור הפונים ובשיעור
המתקבלים למוסדות אקדמיים .צמצום שיעור המחליפים תחומי לימוד,
צמצום בנשירה מלימודים אקדמיים
תעסוקה  -מסיימי הלימודים מוכנים טוב יותר לכניסה לשוק העבודה:
מכירים שיטות לחיפוש עבודה ,פרואקטיביים בחיפוש עבודה ,כתבו
קורות חיים הולמים ,מתראיינים בהצלחה ,נקלטים בהצלחה במקומות
עבודה שתואמים את תחומי הלימוד שלהם.
עליה במספר המתעניינים ומשתתפים בארועי התרבות  ,חשיפה
לתרבות שונה ,הרחבת אופקים ,פיתוח הרגלי צריכת תרבות ,עליה
במספר צרכני התרבות,
עליה בחשיפה ובמודעות לסוגיות שונות מתחומי דעת שונים (למשל:
נושאים מגדרים ,סביבתיים ,מדעיים) ,כניסת סוגיות אלו לשיח הציבורי
ביישוב

היכרות של אוכלוסיית היישוב עם קהילת האקדמאיים ,יצירת שפה
משותפת,
עליה באמון של התושבים ביכולתה של הקהילה לעשות שינוי חברתי,
עליה בנכונות התושבים להירתם לפעילויות שיוזמת הקהילה
עליה בהיענות של הרשות וגופים אחרים לשיתופי פעולה עם הקהילה,
הרשות תהפוך לשותפה מלאה בבצוע הפעילויות,
קהילות אקטיביסטיות נוספות צומחות ופועלות ביישוב ,יווצרו שיתופי
פעולה עם הרשויות וגופים אחרים לטובת שיפור איכות החיים של
תושבי היישוב
תתפתח מודעות של ילדים ונוער לסוגיות חברתיות שונות ,
יתפתחו הרגלי מעורבות חברתית מגיל צעיר.
העצמה של קבוצות הגיל השונות בהתאם לצרכים שלהם,
גופים בקהילה (הרשות ,החברה למתנסים) יקחו על עצמם להמשיך
ולפתח את הפעילויות,

טווח ארוך
אקטיביזם – הקהילה יוזמת ומפעילה מגוון פרויקטים חברתיים,
קהילה :הקהילה ממשיכה לפעול לאורך השנים ,הקהילה מוערכת
ופועלת בשיתוף פעולה עם התושבים ,המוסדות והרשויות ביישוב,
נוצרה רשת קהילות אשר יוזמת ומפעילה פרויקטים משותפים,
הקהילה תומכת בהקמת קהילות נוספות,
חברי הקהילה מעורבים חברתית גם מחוץ לקהילה ומשתלבים
בעמדות השפעה ביישוב
לימודים ותעסוקה -חברי הקהילה ממצים את הפוטנציאל
התעסוקתי שלהם ,משתלבים היטב במקומות עבודה,
מתקדמים לתפקידי ניהול ותפקידים בעלי השפעה במקומות
העבודה,
לימודים אקדמיים – עליה בשיעור הצעירים ביישוב בעלי תואר
אקדמי ,עליה במגוון המקצועות האקדמיים אותם לומדים צעירי
היישוב
עליה בשיעור הלומדים לתארים מתקדמים (לעתיד)
תעסוקה  -צעירים אקדמיים ביישוב ממצים את הפוטנציאל
התעסוקתי שלהם ,משתלבים היטב במקומות עבודה,
ומתקדמים לתפקידי ניהול ותפקידים בעלי השפעה במקומות
העבודה

עליה בדרישה של תושבי היישוב לתרבות ,ובצריכת תרבות ,עליה
בהיצע ארועי תרבות ביישוב ,הרשות וגורמים נוספים ייקחו אחריות
להביא תרבות ליישוב,
צמצום הפער התרבותי בין אקדמאים ללא אקדמאים,
תתפתח יצירת תרבות מקומית

עליה בהשפעה שיש לקהילה על היישוב,
עליה ברמת המעורבות החברתית של תושבי היישוב בקבוצות הגיל
השונות ,עליה במגוון אופני הפעילות של אקטיביזם של התושבים,
יווצרו שיתופי פעולה בין הקהילות האקטיביסטיות ביישוב ,בחברה
הערבית ובחברה הישראלית בכלל
ישתפר תפקוד הרשות בתחומי פעילות בהם יהיו שיתופי פעולה עם
הקהילות (למשל בהרחבת השירותים לילדים ונוער :תנועת נוער,
מתנס וכולי)
שיפור איכות החיים של תושבי היישוב בתחומי הפעילות של
הקהילות
ילדים שהשתתפו בפעילויות החינוך הא-פורמאלי יהוו תשתית
להצמחת הקהילה בעתיד ולאקטיביזם ביישוב

