
 

 ספר בית אמץ

 יוזמה של המכללה האקדמית תל אביב-יפו

 גבוהה השכלה במוסדות שילובו לקראת חסמים להסיר מנת על ישראלי-ערבי נוער לטיפוח מחויבת יפו-אביב תל האקדמית המכללה

 בשוק גבוה ביקוש בעלי איכות במקצועות מיעוט אוכלוסיות של לשילובן לפעול היא המכללה ממטרות אחת .התעסוקה ובשוק

 תכנית מפעילים אנו לכך, בהתאם ככלל. הישראלית החברה של וליציבותה אלה אוכלוסיות של רווחתן את לקדם מנת על ,התעסוקה

 בשוק להשתלבות ועד גבוהה להשכלה הספר מבית מעבר של הקריטיות בשנים הערבי המגזר של הייחודיים צרכיו על שעונה נרחבת

   .התעסוקה

 

 צורך
 גבוה בסיכון ונמצא – וכלכליים תרבותיים חברתיים, חסמים – חייו במהלך חסמים ממגוון סובל מוחלשות מקבוצות בסיכון נוער

 תרבותיות-רב שכונות הינן אביב תל ודרום יפו גילו. בני ובקרב בבית הספר, בבית מסוכנות התנהגויות ולפתח הזנחה לחוות יותר

 ולפיתוח להישרדותם הכרחי הינו הנוער ובני הילדים של טיפוחם תומכת. הבסביב לגדול זוכים לא רבים נוער ובני ילדים שבהן עניות,

 ביטחון אקדמית, סקרנות טיפוח זאת, לצד .נתקלים הם שבהם הרבים החסמים עם להתמודד להם שיאפשרו התמודדות ונימנגנ

 חייהם. בהמשך משמעותי שינוי לעשות אלה לילדים לאפשר מנת על הכרחיים גורמים הינם ועמידות בגרות מוטיבציה, עצמי,

 

 פעילות
 בקרב גבוהה השכלה ועידוד חינוכיים הישגים לשיפור ספר" בית "אמץ תכנית את יפו-אביב תל האקדמית המכללה יזמה ,2017-ב

 מקנה האקדמי, ולסגל למכללה והחשיפה הגאוגרפית רבההק .יפו-אביב תל עיריית עם פעולה בשיתוף ,ביפו ל״ג עירוני תיכון תלמידי

 אקדמי, סגל – המכללה קהילת כלל התכנית, במסגרת אקדמית. מסוגלות ותחושת מיומנויות בתכנית המשתתפים התיכון לתלמידי

 הניתנת התכנית, והורים. מורים תלמידים, – ל"ג ניורעי קהילת לכלל הוליסטי מענה ניקהמע – וסטודנטים אדמיניסטרטיבי סגל

 מהשטח: העולים הצרכים לפי מקיף מענה מעניקהו משתנים גודל בסדרי והטמעה שכפולל

 השונים והמרכזים הספר בבתי בביקורים וכלה המכללה סגל מאת בהרצאות החל מגוונות, יותוחינוכ אקדמיות פעילויות 

 ולבנות אקדמיים, ללימודים מוטיבציה להגדיל אינטלקטואלית, סקרנות התלמידים בקרב לפתח מנת על המכללה, בקמפוס

  המכללה. סביבת עם היכרות

 במכללה. אופטימלית להשתלבות יכולות תחותשמפ הצהריים אחר פעילויות 

 גבוהה. בהשכלה להצלחה הכרחיים התמודדות ומנגנוני משמעת לפתח להם לסייע מנת על בסיכון, לתלמידים נפשית תמיכה 

 
 השפעה

 ,שלהם שרונותיוהכ המוטיבציה את הסקרנות, את מטפח ערבי, נוער של הפוטנציאל את ממצה התכנית במסגרת הניתן הרחב המענה

 של לרווחתו רק לא ותרומה בחיים להצלחה חדשות הזדמנויות של פתיחתן היא התוצאה שלהם. האקדמיים ההישגים את ומשפר

  ככלל. הישראלית החברה של לרווחתה גם אלא הערבי, המגזר

 
 חוץ לקשרי נשיא סגנית / שחף וייס ליאת

liatweis@mta.ac.il / 6803418-03 משרד / 2025520-050 נייד / www.mta.ac.il  

mailto:liatweis@mta.ac.il

