


הנו והחברה הנוער למען ילדים30הפועל,ארציארגוןידידים בקרב ,שנה

האוכלוסייהבני גווני מכל וסיכון מצוקה במצבי וצעירים .בארץנוער

שנההארגון בכל וצעירים,ילדיםלאלפימסייע נוער בני

כולההנמשכותבתכניות השנה .לאורך

מפעיל בתכניותידידים ומתנדבים סטודנטים תונושהחוורוךוניחמאות

הארץ ברחבי קבוצות .בעשרות

והחברה הנוער למען )ר"ע(ידידים



למה..אז
להתנדב
?אצלנו



פריסה
ארצית

גמישות
בשעות

צמוד ליווי
ומקצועי

אופציה
להשתלבות
בארגון



אישית חונכות תכניות
נוערלבני



אישית'תכניות ' חונכות
נוערלבני





סיכויים תכנית

לטיפול וחדשני ייחודי חוקמודל עובר .בנוער

הפשיעההתכנית ממעגל הנוער בני את להרחיק בני,שואפת את ולשלב חוזרת עבריינות למנוע

נורמטיבי באופן בקהילה . הנוער

הפליליתהתוכנית האחריות בגיל ונערות לנערים שירות12-18מיועדת ידי על הופנו אשר

פלילית עבירה בביצוע חשד בעקבות והמשטרה לנוער .המבחן

לחיקוי:ית.הסטודנטתפקיד מודל משמעותיתה.גדולות.אח,להוות .ה.הנערעבורודמות

וכמה שבועיות4:מתי בהתאם,בשבועפעמיים,שעות .ה.והנערית.הסטודנטז”ללוגמיש



רווחהע"סלתכנית

מיועדת ומצוקהבמצביות.לנעריםהתוכנית הרווחה13-17בגילאי,סיכון ע״י .המופנים

חברתית:התוכניתמטרות תמיכה מערכת ורגשית,יצירת של,לימודית והפחתה מניעה

מסכנות חיובית,התנהגויות עתיד תפיסת תעסוקתית,פיתוח ומסוגלות חיים כישורי .פיתוח

לחיקוי:ית.הסטודנטתפקיד מודל משמעותית עבורה.גדולות.אח,להוות .ה.החניכודמות

וכמה שבועיות4:מתי בהתאם,בשבועפעמיים,שעות .ה.והנערית.הסטודנטז”ללוגמיש





ד"חמע"סלתכנית

ומצוקה סיכון במצבי לנערות מיועדת ע13-17בגילאי,התוכנית בתי”המופנות ומחנכות יועצות י

.הספר

חברתית:התוכניתמטרות תמיכה מערכת ורגשית,יצירת נשית,לימודית מניעה,העצמה

מסכנות התנהגויות של חיובית,והפחתה עתיד תפיסת ומסוגלות,פיתוח חיים כישורי פיתוח

.תעסוקתית

מודל לחיקוי:הסטודנטיתתפקיד משמעותית עבור,להוות ודמות גדולה .הנערהאחות

וכמה שבועיות3-4:מתי בשבוע-פעם,שעות בהתאם,פעמיים .והנערההסטודנטיתז”ללוגמיש



אישית'תכניות ' חונכות
סיכון במצבי לילדים





ידידיםתכנית בתי

חמים וילדיםבתים גתלנוער ובקרית סיכוןבאשדוד .6-18בגילאיבמצבי

מענההבתים ידע-מקצועימספקים מתן המשלב והדרכה,תמיכה,הכוונה,יעוץ,הוליסטי ,עזרה

וחיוביות משמעותיות דמויות ומייצרים ואהבה בחום הבין,עוטפים להבדלים רגישות תרבותיים-תוך

מהילדים ואחת אחד כל של .ולצרכים

משמעותיתת.ומשמשהביתבצוותת.משתלבית.הסטודנט:הסטודנטתפקיד .תו.לילדיםדמות

וכמה .ית.הסטודנטז”ללובהתאםגמיש:מתי



סיירתתכנית

בגילאיהתכנית לילדים אריאל6-12מיועדת וארפסהיתבידילעונפוהרשאבעיר

הרווחה לימודית,מחלקות מבחינה להם לסייע היכול משמעותי מבוגר היעדר רקע ,על

וחברתית .רגשית

לחיקוי:ית.הסטודנטתפקיד מודל משמעותית עבורה.גדולות.אח,להוות .ה.החניכודמות

וכמה שבועיות3-4:מתי בשבוע-פעם,שעות בהתאם,פעמיים .ה.והילדית.הסטודנטז”ללוגמיש



ODTפעילויות
שיא,סדנאות ניווט,ימי

לצבאוהכנה





וערכים אתגרים

התכנית פעילותהובלה:מטרת של ונוער ODTוהדרכה . לילדים

משימותאתגריתקבוצתיתפעילותהינההפעילות של סידרה התלמידים עוברים במסגרתה

שיטתהפעילות.קבוצתיות על קבוצתיהנחייהמבוססת פיתוח כישוריםפיתוח,שמטרתה

למשתתפים ומנהיגות ניהול מיומנויות והקניית אתגרית,חברתיים פעילות .באמצעות

תביבסבתורגתאמתומישמתרדסםעתווצהירבחלששגפמלעמבוססתODT-המתודת

יומם משגרת ושונה חדשה .עבודה

התפקיד יחידות קרביותסטודנטים:דרישות .והדרכהבפיקודבעלי ניסיון,יוצאי



וערכים אתגרים



תשפמלגאי ב"אימפקט
לכם מחכים !אנחנו
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