
תוכנית "אדם ואדמה"
מצמיחים מנהיגות עם שורשים

*תכנית חינוכית-חקלאית לבוגרי כתות ט'-י'

ארגון "השומר החדש" הינו תנועה חינוכית-התנדבותית 
המחברת בין עם ישראל, מורשתו ואדמתו לחיזוק הערבות 

ההדדית, האומץ האזרחי ואהבת הארץ.

הארגון הוקם בשנת 2007, ועוסק בשמירת אדמות המדינה 
במעשה ובלימוד. 

נכון לשנת 2015 לשומר החדש יש מעל 15,000 מתנדבים 
אשר שומרים ועובדים בחקלאות במעל 600,000 דונם של 

שטחים פתוחים בנגב ובגליל. בנוסף לארגון מאות
משתתפים בחמש תכניות חינוכיות שונות.

מי אנחנו?

מרכיבי התכנית

על התכנית
"אדם ואדמה" היא תכנית חקלאית-חינוכית במסגרת פנימיה 

בערבה, המיועדת לנוער נורמטיבי בכיתות י׳-י״ב.

התכנית משלבת עבודה חקלאית עם לימודים לבגרות, 
פעילויות העשרה במסגרת חיי קבוצה.

התכנית הוקמה בערבה מתוך צורך לסייע לחקלאים 
הנמצאים בתקופת משבר. בני הנוער שנבחרו להצטרף 

לתכנית יעברו תהליך חינוכי מרתק הכולל התנסות בחיים 
קבוצתיים ועצמאות שיאפשרו להם התמודדות אישית 

וקבוצתית שתוכל להוות בסיס להמשך התקדמותם בחיים 
הבוגרים.

זוהי תכנית ייחודית מסוגה ואנו מאמינים שחיבור בני הנוער 
לאדמה, לאהבת הארץ ולערכים של אחריות, ערבות הדדית 

ומעורבות יצמיחו את דור המנהיגים הבא של ישראל שיוביל 
את חיינו בכל התחומים.

לימודי בגרותעבודה חקלאית  

להרשמה ומידע נוסףעלותתנאי התכנית

פעילות העשרה

מדי בוקר משכימים התלמידים והצוות 
לעבודה חקלאית מאתגרת וקשה. 

העבודה יוצרת חיבור מחודש לאדמה 
תוך סיוע לחקלאים בערבה.

העבודה מגלה אצל התלמידים את 
כוחותיהם הפיזיים והנפשיים, מגבשת 
את הקבוצה ומהווה תהליך משמעותי 

בבניית אישיות התלמיד.

במהלך השנה עובדים התלמידים בענפי 
חקלאות שונים: מטעי תמרים, כרמי 

ענבים וזיתים, חממות של פלפלים 
ועגבניות, מטעי מנגו, שדות בצל, 

חצילים, אבטיחים, מלונים ועוד.

לימודי הבגרות נעשים במסגרת בית 
הספר האזורי בערבה ״שיטים-דרכא״.
התלמידים לומדים לימודים מרוכזים 
לבגרות, שכוללים את כל מקצועות 

הליבה והרחבה במגמת חקלאות. 

הלימודים נעשים בקבוצה קטנה. 
צורת לימוד ייחודית זו מחזקת אצל 
התלמידים את השאיפה למצויינות, 
את האחריות האישית על הלמידה 

ומאפשרת להם לחוות חווית הצלחה 
ורכישת הרגלי למידה יעילים.

בשעות אחר הצהריים עוברים 
התלמידים תכני העשרה מגוונים: 

לימודי יהדות וציונות, אימוני כושר 
קרבי, טיולים בארץ, דינמיקה 

קבוצתית, התנדבות בקהילה, )אפשרות 
להדריך בתנועת נוער( ועוד.

מטרת הפעילות היא הקניית כלים 
מעצימים למנהיגות, הובלה ומצוינות 

דרך ערכים של מפגש הציונות 
ואהבת הארץ ובאמצעות התמודדות 
עםאתגרים חינוכיים. הצוות החינוכי 

של "אדם ואדמה" מלווה את התלמידים 
לאורך הפעילות ומקנה להם פיתוח 

והעצמה אישית ותחושה של שותפות 
במשימה.

מגורים בתנאי פנימייה במושב חצבה 
הכוללים ארוחות מסודרות וליווי

צמוד של מדריך חינוכי לאורך
כל היום והלילה.

עלות התכנית הנה 1,000 ₪ לחודש.

במסגרת התכנית התלמידים יעברו 
קורס ויוכלו להוציא רשיון לטרקטור.

מחזור ב' ייפתח בשנת הלימודים 
תשע"ז - מספר המקומות מוגבל.

050-8818302
adam.adama@hashomer.org.il
www.shomer-israel.org |  | 


