מנהיגות צעירה לעתיד בטוח ,חופשי מאלימות

דוד עברי ,אלוף (מיל) .נשיא כבוד
מירה פרידמן חמו ,נשיאה מייסדת

נוער מוביל שינוי

הועד המנהל:
עזריאל נבו ,תת-אלוף (מיל) .יו"ר
אברהם חמו ,יקיר מייסד

הנושא

בני אברהמי ,ד"ר

פרוייקט ייחודי לפיתוח מנהיגים ויזמים צעירים לקידום עתיד בטוח להעצמה
ולמניעת קורבנות האלימות והבריונות ברשתות בקרב ילדים ונוער.

יאיר אורגלר ,פרופ'
שרה גוטר דוידזון
אתי גלר
אמנון דותן

הרקע

חיים דייטשמן

במדינת ישראל יש קרוב לשלושה מיליון ילדים ובני נוער .רבים מהם הנם קורבנות
להצקה ,הטרדה ,ואף התעללות מילולית ,פיזית ,רגשית ואינטרנטית .במציאות של
היום התנהגויות אלימות הופכות לנורמה השלטת.
לכל ילד/ה בישראל הזכות לעתיד בטוח :הזכות לגדול ללא פחד ,להתפתח ,לצמוח,
ולהצליח.

אבי הר אבן ,אל"מ (מיל')
מנשה לוי ,רו"ח
עמי לוין
זאב ליכטנזון ,עו"ד
אברהם מירון ,רו"ח
יוסי סדבון ,עו"ד (ניצב גימ')

מטרת העל

אבי פרי

פיתוח מנהיגים ויזמים צעירים המפעילים מיזמים חברתיים למנוע את קורבנות
האלימות והבריונות ברשתות החברתיות בבית הספר ובקהילה – שגרירים ליצירת
חברה בטוחה יותר.
איך זה פועל?
 מפגשי ההדרכה עם נבחרת המנהיגים הצעירים מתקיימים בבית הספר
אחת לשבוע .משך כל מפגש כשעתיים .הפעילות :מסוף אוקטובר ועד יוני.
 פרופיל המנחים שלנו :סטודנטים מלגאים ,בעלי יכולות מנהיגות וניסיון
בהדרכת ילדים ובני נוער שעברו מיון וסינון .המדריכים עוברים הכשרה
וליווי מקצועיים ,מהווים מודל משמעותי והשפעתם על הילדים גבוהה.
 אופי המפגשים :פעילות דינאמית ,חווייתית ומרגשת במסגרת תוכנית
הדרכה מובנית ומקצועית.
 התוכנית בפריסה ארצית של קרוב ל 100 -נבחרות ממגדל העמק בצפון ועד
אשקלון בדרום.

מירה פרידמן חמו
זיוה פורת
יוני פרס ,ד"ר
רמי צבעוני
אבי צפרוני ,ד"ר
סימון קוטלרמן
גדעון רוס
ניסים כהן ,מנכ"ל
עזרא גבאי ,רו"ח
חברי ועדת הביקורת
אברהם אסף
עמוס עוזני ,עו"ד
חברי העמותה:
מטילדה אלקלעי

מה






המשתתפים מקבלים מהתוכנית?
צמיחה אישית :חיזוק ושיפור היכולות האישיות-רגשיות.
שיפור הכישורים החברתיים :היכולת לשכנע ,להלהיב ולהנהיג נוער
בגילם או צעירים יותר.
מוטיבציה וכלים מעשיים לפעול ,לתכנן ולהוביל מיזמים חברתיים
למאבק באלימות ,תוך העמקת המעורבות בקהילה בשיטת המניפה:
"תעבירו את זה הלאה".
מנחה סטודנט שהוא "אח בוגר" ,ומהווה מודל למנהיגים הצעירים.
תוכנית הדרכה מובנית ומעשירה בנושאים כגון תקשורת בונה ,ביטוי
ושליטה בכעסים ותיסכולים ,אחריות חברתית והובלת שינוי ,פתרון
בעיות בצורה חברית ובדרכי שלום ועוד.
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שרה ארנסון
יונה גברעם
דפנה לב
איתן הוד
משה נאמן ,עו"ד
זלמן סגל ,ד"ר
גיא פיכטה
סוזאן תם

התוצאות
שינוי עמדות והתנהגויות של חברי הנבחרת תוך השפעה על כלל תלמידי בית הספר.

הפקת מיזמים חברתיים מגוונים לרווחת וטובת בית הספר והקהילה.

יצירת נבחרת תלמידים מעורבים ופעילים בנושא המאבק באלימות ובבריונות ברשתות החברתיות

בדרך של מודלינג –  Modelingוהשפעה משמעותית על שאר חבריהם.
חברי הנבחרת רוכשים "ארגז כלים" ומיומנויות מנהיגות ויזמות בפועל.

שיפור האקלים הבית ספרי תוך חיזוק השייכות ,המוגנות ותחושת הביטחון האישי.

הסטודנטים המדריכים מקבלים מילגה מכובדת ,הכשרה בתחום ממומחים ,ומעמיקים את

מעורבותם בקהילה.
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