
חו את העיניים תסתכלו סביב, תשאלו את עצמכם מה תפק

 אתם יכולים לעשות למען עצמכם ולמען החברה...

 

 מעורבות חברתיתלהתפתחות אישית וללתכנית  רכז הכשרת

 

 רקע

תפקיד רכז המעורבות הבית ספרי הוא תפקיד חשוב ורב השפעה במערכת החינוך בישראל. 

המעורבות לפעול מתוך תחושת שליחות, הזדהות על מנת להצליח בתפקידו חייב רכז 

 אות את עצמו כמוביל חברתי ושותף בבניית הקהילה, החברה והמדינה.רואמונה, ול

יישום להטמיע את התכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית ולפעול לתפקיד הרכז 

קבל : "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לבחוק החינוך הממלכתי 9מטרה 

תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות 

 (.חוק החינוך הממלכתי התשס"ד) וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל"

בידיו של רכז המעורבות הבית ספרי מופקדת המשימה להעצים, להנחות וללוות את צוות 

התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות בעלי התפקידים, המורים והתלמידים בביצוע 

 חברתית, ולשמש עבורם מקור השראה ותמיכה.

הקורס מיועד לקדם פיתוח אישי והעצמה של רכזי המעורבות הבית ספריים כמובילי שינוי 

להם כלים מקצועיים לניהול  ולהקנותחינוכי וחברתי, לפתח אצלם מוטיבציה ואסרטיביות, 

יהם בבית הספר ובקהילה, בעלי התפקידים בבית הספר, התכנית בבית הספר יחד עם שותפ

 מחנכים, מורים ותלמידים.

 הקורסמטרות 

 להתפתחות התכנית יישום על המופקד הרכזתפיסת תפקיד אישית של ולהבנות לפתח  .1

 חברתית בבית הספר. ולמעורבות אישית

ברכזים המיועדים מוטיבציה לתפקיד מתוך הנעה פנימית ומודעות לתפקידם  לעורר .2

   כמובילי שינוי בבית הספר.

חברתית בבית  ולמעורבות אישית להתפתחות התכנית יישום על המופקד לרכז להקנות .3

 התכנית. ומיומנויות להפעלת הספר כלים

 אוכלוסיית יעד

 הספר העל יסודי. רכזי מעורבות חברתית בחטיבה העליונה של בית 



 מבנה הקורס

  ( בימים מרוכזים 30+30שעות ) 60התכנית המוצעת מיועדת לקורס טרום תפקיד של

 ו/או בסדרת מפגשים.

 הקורס מורכב מיחידות מודולריות המאפשרות גמישות בבניית רצף הנושאים והפעילויות 

 בקורס. 

 ברתית ומשלב בין הקורס מבוסס על הנחייה קבוצתית בהתאם לעקרונות הלמידה הח

 תכנים ומתודות בדרך שמשמשת מודל לעבודתו של הרכז עם שותפיו בבית הספר.

 

 הקורס תכנית

 שעות נושא

 6-8 זהות אישית ומקצועית  -רכז המעורבות החברתית 

 4 מקומה של התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית במארג החינוכי 

 6 זהות תפקידית של רכז המעורבות

 4-6 עקרונות ליישום התכנית 

 10-12 הכרות מעמיקה עם התכנית

 8 הפעלת התכנית בבית הספר

 ממורה למנחה  –כלים, כישורים ומיומנויות הנחייה 

 במהלך כל הקורס( ים)משולב
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 2 תהליכי פרידה וסיכום, סיום

 


