בס"ד

חוגי הישרדות 'דרכי נעם'
עמותת 'דרכי נעם' לזכרו של נעם מאירסון שנפל במלחמת לבנון השנייה מעניקה תכניות הישרדות
טיפוליות בשטח לקבוצות של בני נוער בסיכון .הפעילות מאפשרת לנערים ולנערות מסע של העצמה
אישית וקבוצתית בטבע כדי לעורר אצלם שינוי משמעותי בשלב ההתבגרות ולהשפיע לטובה על
עתידם .את התכנית מנהלת ומדריכה חברת 'אל ההר' המתמחה בעבודת שטח עם האוכלוסייה הזו
ועם הצוותים החינוכיים העובדים אתה.

תכנית ההישרדות – מסע לגילוי כוחות והעצמה לזכר נעם מאירסון
תכנית ההישרדות של 'דרכי נעם' לקוחה מתחום עולם הטיפול קצר-המועד ומתאימה לטווח רחב
מתוך אוכלוסיית הצעירים בסיכון.
התכנית משלבת בתוכה שני תחומים עיקריים – טבע ותרפיה .הצד הטיפולי הוא המקור לבניית
התכנית המותאמת לכל קבוצה לפי אפיוניה ודרישותיה .השטח והטבע מספקים את הכלי והאמצעי –
הסביבה החדשה והמאתגרת.
בהתבסס על עקרונות 'החינוך החווייתי' ,התכנית מורכבת משישה מפגשים הנפתחים בפעילות
היכרות ותיאום ציפיות ובגיבוש הקבוצה וממשיכים ביציאות לשטח .המפגשים נעים בין מפגשי שיחה
ודיון במועדון לבין מפגשים ארוכים ומורכבים שבהם הנערים לומדים מיומנויות כמו ניווט ,עזרה
ראשונה ,וכן מציאת מים בשטח ,בניית מחסה לשנת לילה ,הדלקת מדורה לבישול ולחימום ,שימושי
צמחים ועוד.
דרך הפעילויות המיוחדות והשיקוף המקצועי עולים במפגשים הנושאים של אחריות אישית ,קבלת
החלטות ,עצמאות ,התחשבות בזולת ,שיתוף פעולה ומרכיבים נוספים הבונים ביטחון עצמי .שיא
הפעילות הוא ב'מסע הישרדות' בן שלושה ימים ,וב'לילה לבן' שהנערים עצמם קובעים את מהלכו.
הפעילות של כל קבוצה מלווה על ידי אנשי הצוות הקבועים שלה (עו"ס ,רכז ,מורה ,מדריך) .גודל
הקבוצה האורגנית לא יעלה על  16חניכים.
הרווח שהנער או הנערה מפיקים בתכנית הישרדות הוא עצום .צעירים שבשגרת חייהם מתקשים
להתנהל במערכות החינוכיות והחברתיות הנורמטיביות וחווים תחושות של כישלון ,חוסר אונים וחוסר
תקווה נחשפים לסביבה בלתי מוכרת ,מצע לחוויות בונות .היציאה לשטח בצורה מבוקרת ואחראית
מאפשרת תחושות של מאמץ ,הישג והצלחה אשר כה חיוניים בשלב ההתבגרות וגיבוש הזהות שלהם.
המסע הזה עשוי להוות נקודת מפנה בחייהם.
חברת 'אל ההר'
חברת 'אל ההר' מתמחה בעבודה טיפולית בשטח .בראשות הצוות המקצועי עומד עו"ס שקד בארי,
מדריך הישרדות מנוסה ותרפיסט ,בעל ניסיון רב בעבודה עם אוכלוסיות בסיכון.
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א .פרטי הקבוצה:
שם הקבוצה:
סוג :עמותה /אגודה /מועצה /מתנ"ס /אחר
כתובת מלאה:
כתובת אתר אינטרנט (אם יש):
שנת הקמה:
מספר חברים קבועים בקבוצה:
מספר הפעמים (בשבוע ,בחודש) שהקבוצה מתכנסת:
מספר אנשי הצוות הקשורים לקבוצה ותפקידיהם:

איש הקשר מטעם הקבוצה (יש לציין לפחות אדם אחד שיש לו קשר ישיר וקבוע עם הקבוצה):
שם מלא ___________________________ :תפקיד
טל' _______________ :סל' ______________________ :פקס:
כתובת מייל:
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ב .כספים (המידע הנדרש מתייחס לקבוצה ולא לגוף כולו)
תקציב הקבוצה בשנה – יש לשלוח תקציב של השנים  2017-2018מאושר וחתום ע"י חברי
הנהלת ההתאגדות בה מתנהלת הקבוצה.
עלות משכורות:
עלות פעילות (לא כולל שכר):
ניהול תקין – יש  /אין
סעיף  – 46יש  /אין
שם הגזבר האחראי על הקבוצה:
טל' _______________ :סל' ______________________ :פקס:
כתובת מייל:

לידיעתכם:
עלות התכנית תשולם ישירות על ידי העמותה לספקית התכנית.
השתתפות הקבוצה תהיה באספקת הסעות ,מלווי עזרה ראשונה ומלווי נשק.
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ג .הקבוצה:
אנא תארו את הקבוצה וכתבו למה ,לדעתכם ,קבוצתכם מתאימה לקבלת תכנית ההישרדות.

שם הכותב _____________________________:תפקידו_____________________ :
כל המפורט להלן הינו לידיעה בלבד ורלוונטי רק לקבוצה אשר תאושר.
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ד .דרישות והתחייבויות:
קבוצה שחתמה על התקשרות עם עמותת 'דרכי נעם' ומעוניינת בתכנית הישרדות חייבת לעמוד
בתנאים הבאים:
א .השתתפות הקבוצה בכל מפגשי התכנית שסוכם עליהם.
ב .נוכחות של  80%של המשתתפים עליהם הוצהר בטופס.
ג .ביטוח של המשתתפים ברמה הנדרשת על ידי העמותה.
ד .מקום מפגש תקני למפגשים.
ה .איש צוות על כל  10חניכים.
ו.

אחריות על השגת אישורי טיולים ,מלווי נשק ,חובשים לפי הדרישות.

ז .הקשר עם ההורים על אחריות הקבוצה הן בהסברת הפעילות והן בהשגת אישוריהם.
ח .דיווח על בעיות ספציפיות של חניך העלולות להשפיע על הפעילות.

הקבוצה תהיה אחראית להמציא את האישורים הבאים חתומים ע"י ההורים:
•

הסכמה להשתתפות בחוג (לאחר שהתכנית הוצגה להם).

•

אישור רפואי (רצ"ב).

ה .התחייבות כספית:
קבוצה שלא תעמוד בכללים הרשומים לעיל (סעיף ד) תחויב בכלל ההוצאות שהעמותה הוציאה
בגין הקבוצה לרבות תשלומים שייגבו ע"י הספקים עקב ביטולים.
הקבוצה תעביר שיק ביטחון על סך  ₪ 15,000לפני התחלת התכנית.
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ו .תהליך הרשמה:
יש לשלוח את כל הטפסים המלאים בכתב יד קריא לכתובת:
דרכי נעם
שדרות המאירי 13/3
ירושלים 9610704
או לכתובת המיילdnoaminfo@gmail.com :

לאחר בדיקה הנהלת העמותה תחליט על התאמת הקבוצה ותשלח מכתב המאשר זאת.
למכתב יצורפו טפסים להרשמה הסופית .הקבוצה תעביר את הטפסים המלאים והחתומים ואת
שיק הביטחון תוך  30יום לכתובת הרשומה לעיל .לאחר אישור סופי של כל הטפסים תתחיל
ההתקשרות ,והתכנית תצא לדרך.

בברכה,
גילה וחיים מאירסון
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