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דרכי נעם

המרכז ללימודי יהדות וסביבה
ע"ש נעם מאירסון

חוגי סיור דרכי נעם
חוגי הסיירות הוקמו ע"י מחלקת הסיירות בעמותהִ ,והנם מועברים על ידי חברת "אל ההר" המתמחה בעבודת
שטח עם נוער בסיכון ועם הצוותים החינוכיים.

דרכי נעם

חוג מבוא להישרדות – מסע לגילוי כוחות לזכר נעם מאירסון.

המרכז ללימודי יהדות וסביבה
ע"ש נעם מאירסון

החוג מיועד לאוכלוסיות נוער שהוגדרו בסיכון .מטרת החוג לחזק את תחושת המסוגלות של המשתתפים על ידי
אמתיים שמקדמים את הנערים .החוגים מובלים על ידי צוות מקצועי ומנוסה.
אתגרים ִ
התכנית שפותחה על ידי חברת "אל ההר" משלבת בתוכה שני תחומים עיקריים  -טבע ותרפיה.
הצד הטיפולי הוא המקור לבניית התכניות והתכנים ,המצפן המנחה את הארגון בבניית החוג לכל קבוצה ובהצבת
מטרות נכונות ומתאימות עבורה.
השטח והטבע ִהנם הפן נוסף המשמש בעיקר ככלי וכאמצעי .הטבע אליו יוצאים והאתגרים הרבים העומדים
בפני הקבוצה (והפרטים בתוכה) מבטיחים חוויה אמיתית.
החוויות והמסעות אליהם אנו יוצאים ִהנם מסעות העצמה לבני נוער .המסעות בנויים כך שבכל שלב האתגר
והקושי עולים ִואתם גדלה תחושת המסוגלות .בכל תכנית אותה אנו מעבירים אנו עדים למצבים שונים בהם
נמצאים המשתתפים ,מצבים הכוללים בתוכם את שלל ההתנהגויות הקיימות בכל אחד ואחת .התנהגויות אלו
יבואו לידי ביטוי במשברים ובתסכול ,בשמחה ובגילוי משאבי החוסן ,במצבים טובים ומרגשים ולעיתים גם במצבים
מורכבים וקשים .במהלך הסדנאות כל משתתף פוגש את עצמו ולומד על כוחותיו וחולשותיו; הוא מחדד לעצמו
מהן הדרכים בהן הוא בוחר להתמודד בכל שלב ומצב .זהו כוחו של הטבע וזוהי כוחה של שהייה משותפת בשטח
של אנשים ימים אחדים באופן אינטנסיבי .אנו דואגים שחוויות אלו יהיו מלמדות ומעצימות.

חברת "אל ההר"
חברת אל ההר היא חברה בעלת מקצועיות וניסיון שעבדה בהצלחה מרשימה עם קבוצות רבות .בראש צוות
מקצועי שנבחר בקפדנות של אנשי טיפול ושטח עומד עו"ס שקד בארי ,בעל הכשרה מקיפה בתחומי השדאות
וההישרדות וניסיון רב בעבודה עם אוכלוסיות בסיכון.
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א – היכרות:
שם הקבוצה:
סוג :עמותה /אגודה /מועצה /מתנס /אחר
כתובת מלאה:
כתובת אתר אינטרנט (אם יש):
שנת הקמה:
מספר חברים בקבוצה באופן קבוע:
מספר הפעמים (בשבוע ,בחודש) בהן הקבוצה מתכנסת:
מס' אנשי הצוות הקשורים לקבוצה ותפקידיהם?

איש קשר (יש לציין לפחות אדם אחד מטעם הקבוצה אשר לו קשר ישיר וקבוע עם הקבוצה).
שם מלא
טל:
כתובת מייל:

תפקיד
סל':

פקס:
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ב  -כספים (כלל הטפסים הנדרשים מתייחסים לקבוצה ולא לגוף כולו).
תקציב הקבוצה בשנה – יש לשלוח תקציב של שנים  2014,2015מאושר 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 החוג ִהנה כ ,₪ 50,000-עלות החוג תשולם ישירות על ידי העמותה לספק החוג.
השתתפות הקבוצה תהיה בתשלום ישיר למלווי נשק ,מלווה עזרה ראשונה והסעות .כלל ההוצאות הנ"ל יסוכמו
בין חברת אל ההר לבין הקבוצה וישולמו ישירות על ידי הקבוצה לספק.
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ג -הקבוצה:
חשוב לציין שהקבוצה הנידונה היא בין  12ל 16-נערים.
יש למלא את הפרטים של חברי הקבוצה שישתתפו בחוג הסיירות:

שם פרטי ומשפחה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ת.ז.

תאריך לידה

כתובת מגורי הורים
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אנא תארו את הקבוצה וכתבו למה ,לדעתכם ,קבוצתכם מתאימה לקבל את החוג סיירות.
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שם הכותב:

תפקידו:

כל המפורט להלן הינו לידיעה בלבד ורלוונטי רק לקבוצה אשר תאושר.
ד -דרישות והתחייבויות:
קבוצה שחתמה על התקשרות עם עמותת "דרכי נעם" ורוצה לקבל את חוג הסיירות חייבת לעמוד בתנאים
הבאים:
א  -נוכחות של  80%מהמשתתפים עליהם הוצהר בטופס
ב  -ביטוח של המשתתפים ברמה הנדרשת ע"י העמותה
ג  -מקום מפגש תקני למפגשים
ד  -איש צוות על כל  10חניכים
ה  -אחריות על אישורי טיול ,מלווי נשק ,חובשים לפי הדרישות.
ו  -הקשר עם ההורים מוטל על אחריות הקבוצה הן בהסבר והן בהשגת אישורי הורים.
ז  -דיווח על בעיות ספציפיות של חניך העלולות להשפיע על פעילות החוג.

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) תחוייב בכלל ההוצאות שהעמותה הוציאה בגין הקבוצה
לרבות תשלומים שיגבו ע"י הספקים על ביטולים.
הקבוצה תעביר שיק ביטחון של  ₪ 15,000יחד עם הטפסים.
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ו -תהליך ההרשמה:
יש לשלוח את כל הטפסים המלאים בכתב יד קריא לכתובת :
דרכי נעם -שד' המאירי  13/3ירושלים 96107
או למייל dnoaminfo@gmail.com :

לאחר בדיקה הנהלת העמותה תחליט על הקבוצה המתאימה ותשלח מכתב המודיע על כך .למכתב זה יצורפו
הטפסים להרשמה הסופית של הקבוצה ,והקבוצה תצטרך להעביר את כל הטפסים תוך  45יום לכתובת הרשומה לעיל .
לאחר אישור סופי של כל הטפסים תתחיל ההתקשרות ,והחוג יתחיל.

בברכה
גילה וחיים מאירסון

