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ולאורך כל הדרך המשכנו לשים דגש על...

דו״ח שנתי 2020

קיימנו סדנת כישורי חיים, בת שלושה ימים לבני הנוער 
במטרה להעניק סל כלים המעצימים את תחושת הביטחון 

העצמי, היכולות האישיות, תחושת מסוגלות ואחריות של 
כל נער כלפי עצמו וסביבתו. הסדנה כללה נושאים שונים: 

התמודדות עם התמכרויות וחרדות, קבלת החלטות, 
העצמה, מפגש עם דמויות המהוות מודל לחיקוי ועוד.

תרומה לקהילה - בני הנוער לקחו חלק פעיל 
בפרויקטים התנדבותיים כגון: התנדבות 

בצער בעלי חיים, התנדבות עם ילדים עם 
צרכים מיוחדים ועוד בנוסף, הענקנו סלי מזון 

וציוד ללמידה מרחוק לבני הנוער.

הקניית ערכי העצמה של הקשר עם מדינת ישראל 
ושורשינו היהודיים על ידי מפגשים עם ניצולי שואה 

וסיפורי חיים מעוררי השראה.

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.

תודות לשותפינו לדרך, בשנת 2020 , קיבלו בני הנוער: 

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

3,836   שעות ליווי וסיוע מבנות שירות לאומי ו- 796   שעות חונכות1,475   שעות שיעורי עזר ממורים מקצועיים

4,594   שעות ממתנדבים

סה״כ: 25,762 בכסף: 20,018    שווי כסף: 5,744   

סה״כ: 10,701  שעות לימוד, התנדבות וחונכות אישית 

מה עשינו השנה? התאמת התכנית החינוכית לתקופת הקורונה

הפעלת הבתים בהתאם לתו הסגול ומתן מענה חינוכי, רגשי וערכי לנערים ולנערות.

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

לעשייה ולתרומתן לקראת שירות משמעותי ומלא, כחלק 
מחובתם האזרחית.

חפשו אותנו בפייסבוק ״גשר אל הנוער״


