
יצאנו לטיול שנתי ברמת יוחנן – "מסע בעקבות לוחמים", במטרה 
להכיר את הארץ, לחזק את הקשר של בני הנוער לטבע ולהיסטוריה 
ומורשת מדינת ישראל ולחזק תחושת מסוגלות ומנהיגות בקרב בני 

הנוער. את הטיול הדריכו חניכי "המסלול להצלחה של קרן פרידמן" 
– שיתוף פעולה עם קרן פרידמן ועמותת אתגרים

קיימנו אירוע חשיפה למכינות הקדם צבאיות 
במטרה להעלות את המודעות של בני הנוער 

למכינות השונות, לעשייה ולתרומתן לקראת שירות 
משמעותי ומלא, כחלק מחובתם האזרחית

יצאנו לטיול בירושלים וסביבתה - במטרה להעצים את הקשר עם מדינת ישראל ושורשינו היהודיים; ביקרנו 
באתר הקסטל, במוזיאון יד ושם, סיירנו ברובע היהודי, וכן ביקרנו בכותל. נוסף על הקניית הידע, הטיול העניק 

תחושת שייכות, שיוויון וגיבוש חברתי בין בני הנוער המשתתפים בפעילות

יצאנו לסיור במתקן אדם ביחידת לוט"ר )לוחמה בטרור( – בני הנוער התוודעו לפעילויות של היחידה, 
לסיפורי החיים האישיים של החיילים, המשרתים בה והתנסו בסימולציית ירי. בסוף האירוע התחייבו בני הנוער 

בכיתות י"א-י"ב למתן שירות משמעותי בצה"ל

תרומה לקהילה - בני הנוער לקחו חלק פעיל 
בפרויקטים התנדבותיים כגון: צביעת דירת מגורים 

של קשישה בת"א, ביקור בבית אבות ומפגש עם 
דיירי המקום, סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים ועוד
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ולאורך כל הדרך המשכנו לשים דגש על...

דו״ח שנתי 2019

קיימנו סדנת כישורי חיים, בת שלושה ימים לבני הנוער בכיתות 
י"א – י"ב במטרה לתת כלים המעצימים את תחושת הביטחון העצמי, 

היכולות האישיות, תחושת המסוגלות והאחריות של כל אחד כלפי 
עצמו וסביבתו. הסדנה התקיימה במשרדי החברות המאמצות וכללה 

נושאים שונים: התמודדות עם חרדת בחינות, סטיילינג ודימוי גוף 
קבלת החלטות, העצמה ועוד

חונכות אישית – מפגש בלתי אמצעי עם בוגר חיובי משמעותי. החונך 
אמון על חיזוק ההערכה עצמית, עידוד עצמאות ולקיחת אחריות, 

יצירת אמון באנשים, זיהוי הצלחות וכישלונות. החונך קשוב לצרכי 
הנער/ה ונמצא בקשר עם צוות הבית לצורך מענים נוספים

הקניית קודים ונורמות –  העמותה מסייעת ברכישת קודים ונורמות 
שכיחות להשתלבות עצמאית ומוצלחת בחברה. הפעילות מפגישה 
את בני הנוער עם דמויות חיוביות – מורים, חונכים, צוות ומתנדבים 

– המקנים להם יכולות ומיומנויות לניהול תרבות שיחה, כישורים 
חברתיים, הרגלי צריכה וחיסכון נכונים והרגלי היגיינה וניקיון

הקניית כישורי חיים – העמותה שמה דגש על 
העשרה, תרבות והקניית כלים וכישורים במטרה 

להעשיר את עולמם הפנימי של בני הנוער ולסייע 
להם בצליחת אתגרי החיים

סיוע בהסתגלות ומניעת נשירה מבתי הספר – 
זיהוי הקשיים, פיתוח אחריות ומוטיבציה ללמידה, 

זיהוי כישורים אישיים והעמקתם

העמותה נעזרת בתורמים ובמתנדבים, המתגייסים לטובתה, במימון כספי או במתן שירותים ושעות התנדבות בשווי כסף, 
המסייעים לה במתן שוויון הזדמנויות לבני הנוער. 

חידוש תו מידות לאפקטיביות - בתוקף עד 2020 הגדלת מספר המעגלים בעיגול לטובה ל-290 מעגלים

תודות לשותפינו לדרך, בשנת 2019 , קיבלו בני הנוער: 

טיפלנו השנה ב- 80 בני נוער, השקעה כוללת לנער/ה:

904   שעות ליווי וסיוע מבנות שירות לאומי ו- 589 שעות חונכות2,751   שעות שיעורי עזר ממורים מקצועיים

2,604   שעות ממתנדבים

סה״כ: 24,459   בכסף: 19,150.70    שווי כסף: 5,308.45   

סה״כ: 8,848  שעות לימוד, התנדבות וחונכות אישית 

מה עשינו השנה?


