
 תמצית הפעילות–רשת בתי הנוער "קדימה" 

 

בשכונות המצוקה ברחבי הארץ, מתגוררים אלפי ילדים ובני נוער בסיכון. רבים מהם  -המציאות .1

ממשפחות של עולים חדשים, שאין ביכולת הוריהם, מסיבות רבות ומגוונות, להעניק להם צרכים 

בית, חינוך ערכי וכיו"ב.     במצבם הנוכחי, -בסיסיים כגון: ארוחות מזינות, השגחה וסיוע בהכנת שעורי

בני נוער אלה גדלים היישר לשוליים המסוכנים של החברה: מעטים מהם יסיימו בית ספר תיכון, מעטים 

עוד יותר יגויסו לצה"ל, מעטים סיכוייהם ללמוד מקצוע ומאידך, רבים סיכוייהם להדרדר לעבריינות 

 ולסמים.

נשירה של ילדים ובני נוער בסיכון ממשפחות במצוקה, ולהבטיח את לקדם, לטפח ולמנוע   -המטרה .2

 השתלבותם בעתיד בתוככי החברה ולא בשוליה המסוכנים. 

יב', במסגרת חינוך משלים -כל יום, כל השנה, כל השנים מכיתה א-השתתפות רצופה של הילד -השיטה .3

 עשרה, חינוך ערכי, ארוחת ערב.המעניקה כל אלה:   ארוחת צהרים, סיוע בהכנת שיעורי בית, חוגי ה

גת, יבנה,  -בתי נוער בערים אלה:  קרית 20(  2002ספטמבר .כוללת כיום )רשת בתי הנוער " קדימה" .4

, שמונה, גני תקווה-סבא, קרית-ים, כפר-תקוה, בת-יהודה, אזור, ת"א, יפו, פתח-רחובות, רמלה אור

ילדים בני נוער בסיכון ממשפחות   1000-יום כ. בבתי הנוער קדימה משתתפים מדי וערד שאן בית ,חדרה

 במצוקה קשה,כולם הופנו ע"י אגף הרווחה ברשות המקומית.

 4-5מנהלת בשכר )בוגרת תואר ראשון או שני בתחום חינוך או תחום קשור(   -בית הנוערהצוות  בכל  .5

 ם.בנות שרות לאומי או ש.ש מהקיבוץ הדתי, גרעין "עודד" של תנועת המושבים, והתק"

בסדר פעילות זה: ארוחת צהרים, הכנת שיעורי בית, חוגי  1300 – 13.30שעות   בה -ימים א-פעילות  .6

 העשרה, שעת חינוך ערכי , ארוחת ערב קלה. 

 העדר כל זיקה פוליטית. החינוך הערכי מתמקד  בתחומי הקונצנזוס הישראלי. – פוליטיקה .7

היהודית, אך איננו מוסד דתי ואיננו עוסקים  אנו מחנכים את הילדים בערכי המסורת והמורשת -דת .3

 בחינוך  דתי או בהשפעה דתית. אנו שומרים על הכשרות.

 יתרונות ומאפיינים של תוכנית "קדימה"  לעומת מסגרות דומות

, כולל בחופשות בתי הספר,  כל יום, כל השנה, כל השניםהילד/נער נמצא בבית הנוער  – תוכנית רצופה .2

 בחוג זה או אחר, חשוב ככל שיהיה, שעה או שעתיים, פעם או פעמיים בשבוע.להבדיל מהשתתפות  

כל  מעקב צמוד ויומיומי אחר כל ילד. תוכנית הדרכה מקיפה המותאמת לילדים.-תוכנית טיפוח אישית .10

 ילד מקבל פרויקט אישי חודשי. כל ילד מקבל אחריות על תחום מסוים בבית הנוער.

 דינו מכינים בכל יום את כל שעורי הבית תחת השגחה ועזרה צמודה. כל יל- סיוע בהכנת שעורי בית .11

 כל ילדינו גולשים באינטרנט  –אנגלית, מתמטיקה, מחשבים  -חוגי העשרה .12

כולם מיטב הנוער שלנו, –מתנדבי ש.ש ובנות שרות לאומי -רענן, נמרץ,וחדור מוטיבציה   כוח הוראה .13

 שנבחרו בקפידה רבה  ועברו השתלמות מתאימה. 

 כולל בריכה, הצגות, מוזיאונים וטיולים. – פעילות רציפה ויומיומית בימי החופשה .14

 קשר הדוק של הצוות עם המורות והיועצות בבית הספר, הורי הילדים, והעובד הסוציאלי.  .15

:  היכרות, חוקים, שנה חדשה, בין אדם להלן רשימת נושאים שבועיים-שעת חינוך ערכי-בכל יום  .16

, מלחמת יום כיפור, סוכות, מניעת אלימות, היגיינה ובריאות הגוף, סובלנות, ראשי לחברו, יום כיפור

הדתות, חנוכה, לוח שנה,  3ממשלה, השפה העברית, זכויות הילד, גלובוס, אירועים היסטוריים בעולם, 

 אומנות, מדע, התמכרויות, ידיעת המפה, טבע בארץ, ציונות, אירועים ואישים בתולדות המדינה, שבוע



משפחה, "שוק פורים", פורים, איכות הסביבה, מערכות ישראל, שבוע פסח, השואה, חללי צה"ל, יום 

העצמאות, ל"ג בעומר, תקשורת, ירושלים, שבועות, מוזיקה, שבוע הספר ומשוררים, צער בעלי חיים, 

 בטיחות לקיץ, פתיחת החופש הגדול, העיר שלי, צה"ל, פרידה.

מצויים תחת פיקוח שוטף של מח' החינוך והרווחה ברשות המקומית.  בתי הנוער "קדימה" –פיקוח  .71

בנוסף, אנו מבצעים מעקב שוטף אחר הישגים בלימודים של ילדינו, וזאת באמצעות ועדת היגוי בראשות 

 ברל.-ד"ר אהרון זיידנברג, לשעבר נשיא מכללת בית

 נושאי מינהלה וכספים

 . 53-0162530ע.ר -לשובע  רשת בתי הנוער קדימה הנה אחת ממפעלי עמותת .13

אשור ניהול תקין, אישור מלכ"ר, אישור לפטור ממס על   -לעמותת לשובע כל האישורים הפורמאליים  .12

 לפק' מס הכנסה. אישור על ניהול ספרים ועיסקאות עם גופים ציבוריים. 46פי סעיף 

א בקשנו ולא קיבלנו לפעילות העמותה ממומנת אך ורק מתרומות של יחידים, חברות וקרנות. מעולם   .20

 תמיכה ממשלתית או ציבורית אחרת. 

כל התרומות לעמותה מתקבלות אך ורק ביוזמת התורם וללא כל פניה בכתב או בע"פ או ארועי התרמה.   .21

 איננו מעסיקים מתרימים ואיננו משלמים עמלות כלשהן בגין תרומות. 

 כל מנהלי העמותה וחבריה פועלים בהתנדבות מלאה.  .22

 $ לילד. 160-כ, ₪ 22,000 -עלות הפעלה חודשית $  50,000 –קמה של בית נוערעלות  ה .23

 : העלות הנמוכה יחסית הנה תוצאה של כל אלה .24

בנות שירות לאומי, או מתנדבי ש.ש מההתיישבות העובדת, שעלות  5בכל בית נוער פועלים  .א

 העסקתם  נמוכה יחסית.  

  -נוער ונושאת בהוצאות הקשורות בכל אלההעירייה מקצה לנו ללא כל תשלום את מבנה בית ה .ב

 ביטוח, חשמל, מים ופקוח סוציאלי.

 עמותת לשובע מספקת את המזון ללא כל עלות או חיוב.   .ג

 שב"ס מפנה אלינו עובדי שרות לביצוע עבודות תחזוקה ונקיון. .ד

 חלק ניכר מהפעולות מתבצעות באמצעות מתנדבים.  .ה

      

משימה הלאומית לקדם רבבות ילדים ובני נוער בסיכון ולמנוע את לנוכח חשיבות ה  -תוכניות לעתיד

נשאף ונפעל לקלוט אלפי ילדים/ נערים  נוספים ולהקים בית נוער "קדימה" בכל שכונת  –התדרדרותם 

  מצוקה בישראל .

  050-5333032-, נייד  03-7512221פקס  03-7520002עד חריש -נא התקשרו לעו"ד גיל –לפרטים נוספים 

       gilad@harishlaw.co.ilא"לדו
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