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 סיירת חסד ייחודית -י "תוכנית סח
 

 עזרה וערבות הדדית בחברה ,במטרה לקדם נורמות של נתינה 2007נתינה כדרך חיים הוקמה בשנת  -עמותת נכח 
 ובקרב ,הישראלית בכלל .צעירים ונוער בסיכון בפרט ,אוכלוסיות מוחלשות העמותה שואפת לשנות את הנורמה

קהילות שאנשיהן  ,ולקדם את התפתחותן של קהילות המבוססות על נתינה ועל ראיית האחרהקהילתית העכשווית 
 שונות קהילות בקרב לנתינה חינוך כי מאמינים אנו .הדדית ועזרה גאווה ,דאגה ,אכפתיות של בעבותות מחוברים

בשנת  .אוכלוסיות  מודרות  ומוחלשותומגוונות  ברחבי  הארץ  יביא  לשינוי  עמוק  בכל  דפוסי  החיים  ויסייע  בחיזוק    
 טווח על מודל מהפכני שבו הופכים בני נוער - (סיירת חסד ייחודית)י "סח ,הוקמה תוכנית הדגל של העמותה 2009

 התוכנית .היקף רחב חברתי לשינוי ומביאים לקהילה התורמים ,ואחראים אכפתיים לאזרחים הסיכון רצף
 .תוך חיזוק הקהילות בהן הן חיים ופועלים ,וצעירים מהפריפריה החברתיתבהעצמה ושילוב של נוער  מתמקדת

 
 נוטע בהם תחושת שייכות וחיוניות חברתית וקהילתית ומקדם ,י מושתת על מודל חדשני היוצר שותפות עם בני נוער"סח

 בבני שינוי תהליך לעודד היא י"סח קבוצות של העיקרית המטרה .הדדית וערבות אישית אחריות ,נתינה של ערכים
 מקבלים הנוער בני .המקבלים על ולא הנותנים על בדגש ,לנתינה חינוך באמצעות אותן המרכיבים הנוער
 .ערכם העצמי עולה ואיתו תחושת המסוגלות שלהם ,שייכות ומשמעות להן הם כה זקוקים תחושת

 
 את אלא לגדל מתוכה ,כוח ואנשים מבחוץבכדי לבצע שינוי משמעותי איננו מבקשים להכניס לתוך הקהילה מקורות 

 ובכך ,מטיבה למסגרת להשתייך הנוער בני זוכים הפעילות דרך .נתינה לקהילת להפיכתה הבסיס את שיהוו האנשים
בני הנוער פעילים למען הקהילה על בסיס שבועי ומתמשך  .הצורך שלהם בתחושות שייכות ומשמעות מקבל מענה

 קשישים ליווי ,מיוחדים צרכים ובעלי נזקקות משפחות של בתים שיפוץ ,נזקקות למשפחות מזון חלוקת י"ע השנה לאורך
 .חירום בעתות גם ,שלהם הקהילות בתוך ספציפיים צרכים ואיתור לנכים ציבור מבני הנגשת ,עריריים שואה וניצולי

 עשרות של השתתפותם ורתימת עידוד תוך ,וגיאוגרפית חברתית פריפריה המהוות בשכונות מתמקדת הפעילות
אנו  ,כך .עבורם לחיקוי חיובי מודל ומהווים הנוער לבני שמסייעים כמתנדבים מהקהילה ואנשים משפחה בני ,מתנדבים

כיום  .הן באופן ישיר מפעילות הנתינה והן בזכות דוגמא אישית מבני הנוער ,חיזוק הקהילה -משיגים מטרה נוספת 
 רצף על נוער עם בעבודה מוכחת השפעה בעלת ,בישראל המבטיחות החברתיות מהתוכניות לאחת נחשבת י"סח

 .צעירים וצעירות בפריפריה החברתית וקהילות מוחלשות ברחבי הארץ ,הסיכון
 

 של שבועיים במפגשים בסיכון נוער בני 800 כ משתתפים שבהן ,נוער בני של סיירות 38 מפעילה התוכנית
 פעילויות נתינה לקהילה וכ 400 ,צעירים וצעירות בוגרי התכנית פעילים כשגרירי נתינה הממשיכים להיות

 התנדבותית ומגיעים בכל שבוע-י יוזמים ומובילים פעילות קהילתית"בני הנוער וצעירי סח .שלהם בקהילות
 .משפחות ויחידים מדי שבוע 1,000 לכ

 
 

 יעד אוכלוסיית
 

 .ביישובים ובשכונות המהוות פריפריה גיאוגרפית  או חברתית 13-18,בטווח רצף הסיכון בגילאי  נוער
 
 

 התכנית מטרות
 

לבני נוער על רצף הסיכון בה ירגישו שייכים ובעלי משמעות בתוך הקהילה  מסגרת 1.
מתנדבים ותושבי הקהילה ביישובים  ,י מדריכים"של מבוגר משמעותי ומיטיב מתוך הקהילה ע דמות 2.
 לטובת שיפור במצבם ,הקניית כלים ומיומנויות להתמודדות עם גורמים מסכנים בחייהם 3.

 .משיח פנימי קורבני לחשיפת הכוחות הפנימיים שלהם ואמונה ביכולותיהם -הנוער יעברו תהליך של שינוי בני 4.
 היגו את הקהילה שלהם לקיום מיטיב המבוסס על ראיית צרכי הזולתבני הנוער יהפכו לסוכני שינוי קהילתיים וינ  5.
 הענקת סיוע ותמיכה למשפחות ויחידים נזקקים בקהילה  6.
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 פעולה דרכי
 

 .הפעילות מתקיימת על בסיס שבועי לאורך כל השנה .בני נוער ולצדם מדריך מלווה 15-25סיירת  בכל
 

 :הפעילות מרכיבי
 

 יוזמה ומענה בתוך ,הכוללת איתור ,פעילות נתינה פרו אקטיבית בהובלת בני הנוער -מפגש נתינה  •

אנו מאמינים כי בני הנוער זקוקים לחוויה ממשית של נתינה על מת להבין את העוצמה  .הקהילה

 בני את מגבשת היא ,הפעילות של האישי לערך בנוסף .אחר לאדם טוב מעשה בעשיית שיש

 .צרת אחוות יחידה ותחושת שייכות ומספקת אדרנלין וריגושים חיובייםיו ,הנוער

 מלמדים אותם שפה ,בפעילות התוכן אנו עוזרים לנערים למלל את חווית הנתינה -מפגש תוכן  •

ומעודדים אותם לחשוף את הכוחות  ,שמעניקה  משמעות  חדשה  וחיובית לשפת הרחוב שלהם
 להיות והופכים ייחודית הכשרה עוברים בקבוצה הבולטים הנוער בני .בהם שחבויים החיוביים

 .מנהיגים צעירים בקבוצות שלהם '-לידרים'

 יוצרים אשר ,וארציים אזוריים ,קהילתיים גיבוש וימי הכשרות ,מפגשים -קהילתיים שיא אירועי    •

 .השונותמפגש בין קהילות שונות ומגוונות וחיזוק הקשרים בין המשתתפים בנקודות הפעילות 

 משלב צו ראשון ועד שלבי הגיוס ,הנגשת ידע וליווי צעירים בתהליכי גיוס -הכנה לשירות    •

 .ליווי בתהליכי גיוס לשירות לאומי ועמותה מפעילה לבני שירות .הראשונים

 20+,שמירה על רצף הנתינה וליווי באתגרי החיים הבוגרים לצעירים בגילאי  -מערך בוגרים    •

 התוכנית כוללת  .מותאמת לחייהם של בוגרים ,הנעת יוזמות ופעילות נתינה מתמשכת באמצעות

 גופים ,אישי ותמיכה בבוגרי התוכנית  אשר זקוקים לליווי בתהליכים מורכבים מול רשויות מענה

 .רשמיים וכדומה ומוסדות

 

 . 19:00-21:00ות בשדה יעקב, בכל יום רביעי בין השע -ההתנדבות מתרחשת בכפר הנוער נווה עמיאל

  052-8606204ליצירת קשר או פרטים על ההתנדבות, אביב וקנין 
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