
 

 

אחרי שלוש וחצי שנים בהם פועלת התכנית החינוכית "הכוכבים של שניר" 

 התוצאות מדברות בעד עצמן -בבתי ספר בדרום תל אביב 

 כתבה: דנית דברה, מנכ"לית עמותת שניר

 מבית הספר. נשירה 0%

 לעומת כלל בית הספר. במתמטיקהיותר ממוצע ציונים  11%

 לעומת כלל בית הספר. באנגליתיותר ממוצע ציונים  24%     

 .( עלייה בציון הכולל של בית הספר במתמטיקה573  -ל 509נקודות )מ  64        

 ( עלייה בציון הכולל של בית הספר באנגלית. 542  -ל 475נקודות )מ  67       

 איך זה קורה?

מעלות, נושף בערפם אהבה,  360הנוער בזכות מודל חינוכי הוליסטי שמקיף את צרכי בני 

 תחושת מסוגלות, אמונה בעצמם והכרת תודה ולא מרפה.

 הרב ספי שרמן, מנהל בית הספר ראשית בנים בתל אביב אומר:

"שניר היא הפלטפורמה ליצירת מצוינות לימודית וערכית בתיכון ראשית. היא נותנת את 

מעלות, במשך  360להקיף כל תלמיד  הבסיס ללמידה ומצוינות אישית. היכולת של שניר

השנה כולה ובזמן חופשות, גורמת לתלמיד להאמין בעצמו ולהתקדם בקצב מואץ.       

 השינוי ששניר מחוללת בממדים מגוונים, מעצים כל תלמיד על פי ולפי צרכיו"

המודל החינוכי בתכנית "הכוכבים של שניר", רואה את צרכי הילדים באופן הוליסטי 

 מענה למעטפת של חמשה תחומים:ונותן 

 חיזוק תחושת הערך העצמי והמסוגלות וחיזוק מיקוד השליטה הפנימי. ✓
 שיפור ההישגים הלימודיים בדגש על מקצועות הליבה. ✓
 חשיפה לעולם תרבותי עשיר ומגוון. ✓
 התנדבות ומעורבות חברתית פעילה לחיזוק ערך הנתינה והכרת התודה. ✓
 ל לתמוך בתכנית החינוכית ובבני הנוער.חיזוק העורף המשפחתי כך שיוכ ✓

 

בימים אלו מקיימת העמותה מגעים עם מספר רשויות מקומיות נוספות, כדי להרחיב את 

 פעילותה ולהגיע לבני נוער נוספים, שגם הם נולדו למציאות חיים מורכבת.

לעוני, מכלל הילדים שנולדו  11%לפי נתוני דוח שפרסמה המועצה לשלום הילד עולה שרק 

 יצליחו לפרוץ את גבולות המציאות שלהם ולברוא לעצמם מציאות אחרת, טובה יותר.



 

 

עמותת שניר שמה לעצמה יעד להגדיל את המספר ולהגיע לעוד ועוד בני נוער עם התכנית 

 החינוכית שלה, מתוך אמונה ועל בסיס תוצאות חד משמעיות. התכנית עובדת.

 

 ט' בתכנית החינוכית "הכוכבים של שניר":כך מספרת שרונה, תלמידת כיתה 

"למדתי על עצמי שאני מסוגלת. הבנתי שאם אשקיע, אוכל להגיע רחוק בחיים, בשניר 

 ."יש לי כתובת. יש לי למי לפנות, לדבר ולהתייעץ וזה השפיע עלי מאוד

 שרונה פיתחה תחושת מסוגלות ולמדה שגורלה ועתידה נמצא בידיה ובידיה בלבד. הוא איננו

תלוי יותר ברקע שממנו באה, בהשכלה שרכשו הוריה או במצבם הכלכלי. גם לא בשכונה בה 

 היא גדלה. שרונה למדה שבכל רגע נתון בחיים אפשר לקחת את האחריות לחייך בידך.

בתכנית אנחנו מלמדים את בני הנוער למצוא את הכוחות הפנימיים שלהם, לחלום בגדול 

ם להם שהדרך קלה, שהיא תיפרס לרגלם כשטיח קסמים. ולצאת לדרך. אנחנו לא מבטיחי

להיפך, הם יצטרכו לעבוד קשה, להזיע, לקום אחרי נפילות ולגייס כוחות, בדרך להגשמת 

 החלום שלהם, אנחנו איתם כדי לשמור שלא יאבדו את החלום, שלא ירפו ידם.

 

 

 


