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דו"ח שנתי 2018

 • חונכות אישית – שיפור מערך הגיוס, ההכשרה וליווי החונכים המתנדבים. החונך נפגש מידי שבוע עם החניך/ה ומספק לו
   אוזן קשבת, תמיכה וייעוץ בנושאים השונים

 • כינוסי ערב המעשירים את עולמם הפנימי של בני הנוער בנושאי אקטואליה, מסורת, הכנה לצבא, סדנת צילום/תיאטרון,
   מד"א, סיפור חיים, חינוך פיננסי, זהות יהודית, ממשל, חינוך מיני ועוד

 • השקת תכנית ייחודית לעידוד גיוס לשירות הצבאי/לאומי – הכוללת הכנה לצו ראשון, יום המא"ה ומיונים, חשיפה
   למכינות קדם צבאיות והרצאות בנושאי מורשת קרב וגיוס לשירות משמעותי

 • יישום המודל ב"בית פרידמן להצלחה ומנהיגות" ברמת גן, שנפתח השנה, בשיתוף קרן אלחנן ושולמית פרידמן 
  ועיריית רמת גן

הצטרפו אלינו למערך המתנדבים בתגבור לימודי, חונכות אישית, העשרה, מתן הרצאות ועוד
 www.geh.org.il לתרומות היכנסו לאתר האינטרנט שלנו

חידוש תו מידות לאפקטיביות - 
בתוקף עד 2020

 • קיום שתי סדנאות כישורי חיים לכיתות י' – י"ב )סה"כ 5 ימים( בנושאי סגנונות תקשורת, ממשל ומשפט, תזונה, ספורט,
  הצבת יעדים ומטרות, התנהגות בטוחה ברשת, פסיכולוגיה חיובית, הכנה לגיוס לצה"ל ועוד

 • חיזוק זהות יהודית – לאורך כל שנת הפעילות מועסקים מורים למקצועות הומניים, בשילוב לימודי תנ"ך, היסטוריה, 
    מורשת ובנות שירות לאומי המנחילות לבני הנוער ערכי מסורת ישראל בנושאים רבים ומגוונים לרבות: תרבות ישראל, 

   מידות, חגי ומועדי ישראל, הבית היהודי, משפחה ועוד. בכל ה'בתים החמים' שומרים על כשרות

 • שנה ראשונה לתכנית המסלול להצלחה – תכנית ייחודית בשיתוף קרן פרידמן ועמותת אתגרים שמטרתה להוביל 
   ולעודד את הנוער להצלחה בבגרויות, להכינם לשירות הצבאי ולרתום אותם להתנדבות וליווי אנשים בעלי מוגבלויות

• ביקור בבסיס חיל אויר וקיום טקס התחייבות לשרות משמעותי לכיתות י"א – י"ב

• הגדלת מספר המעגלים בעיגול לטובה ל290 מעגלים

 הגדלת מספר המעגלים 
בעיגול לטובה ל-290 מעגלים

הישגים והצלחות

טיפלנו במהלך השנה ב-83 בני נוער

שעות לימוד

השקעה שנתית כוללת לנער/ה

מורים: 2507 

בכסף: 16,500 ש״ח 

מתנדבים: 3543 בנות שרות: 782 

בשווי כסף: 4,000 ש״ח 

סה״כ: 6832 שעות 

סה״כ השקעה כללית לנער/ה: 20,500 ש״ח

שירות צבאי )מצטבר( זכאים לבגרות )מצטבר(

* נתונים מצטברים 2019-2002

91%94%

46 א התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 


