משתלבים
רשת מוסדות ומסגרות
לנוער בסיכון  /נושר  /מאתגר

בס”ד

רשת "משתלבים"
רשת המוסדות והמסגרות לנוער בסיכון ,נוער נושר ,נוער מאתגר
בארץ מסתובבים כמה אלפי נערים ונערות מבניה של הציונות הדתית שהתנתקו
ממוסדות החינוך הפורמליים הממסדיים.
ב"ה ,מתוך רצון טוב ,גישה אידיאליסטית ,ובסייעתא דשמיא קמו בארץ מספר בתי
חינוך המנסים לתת מענה לקליטת נוער זה ולטפחו .ישנם מוסדות ומסגרות,
מגוונים ושונים זה מזה ,גיאוגרפית ,חינוכית ,טיפולית ודתית.
במסגרת הפעילות של מפעלות הציונות הדתית" נעשה מיפוי של מוסדות אלו במטרה
לקבל תמונה כללית של הקיים בשטח ,לחזק ולהעצים את הקיים ,לאתר את החוסרים
ולקחת אחריות ציבורית-ארגונית על הנושא.
הרעיון הוא לנסות וליצור ארגון יציג וחזק בעל השפעה ויכולת ארגונית וכלכלית גבוהה
שיפעל למען כלל המוסדות העוסקים בנושא ,תוך ניצול ומינוף ה'ביחד' ,ללא פגיעה
חלילה בייחודו ומיוחדותו של כל מוסד וללא פגיעה בעצמאותו המוחלטת.

מטרות הארגון
א .איתור בני הנוער הנמצאים במשבר ובניתוק ,בנשירה סמויה ובתפקוד לקוי
וסיכוני .יצירת קשר עימם בניסיון להשבתם למסגרות הפורמליות.
ב .הקמת מרכז ייעוץ וליווי להורים המתמודדים עם סוגיית הנשירה
ג .קיום הכשרות ,ימי עיון וכנסים מקצועיים לצוותי המסגרות השונות.
ד .חיזוק המוסדות הקיימים ע"י לובי ציבורי ,איגום משאבים ,תקינת כח אדם ועוד.
ה .במידת הצורך-הקמת מוסדות הנעדרים עדיין מהרצף הטיפולי.
ו .הקמת מרכז צעירים לבוגרים-ליווי יעוץ והכשרה-ומשפחות מאמצות במידת
הצורך.
בראש הארגון עומדת הגב'-המחנכת שרה אליאש .שרה עמדה בראש אולפנת
"להבה" במשך עשרות שנים והיא בעלת ניסיון רב בחינוך פורמלי וא-פורמלי ,ולצידה
מסייעים צוות "מפעלות הציונות הדתית".

נערים

מוסדות פנימיתיים
צפון

בקעת הירדן

בני הגולן

דרך הלב

רמת מגשימים –רמת הגולן
		
מקום:
052-6070370
		
טלפון:
www.mhg.org.il
		
אתר:
אוריאל טפרברג
		
מנהל:
מס’ תלמידים :כ 60 -תלמידים

		
מקום:
		
טלפון:
		
מנהל:

כפר נוער לבנים במושב רמת מגשימים ,שהוקם בשנת  .1998בכפר מתחנכים בכל
שנה ,ברוח היהדות והציונות ,כ  75תלמידים בכיתות ט' עד יב' ,במסגרת משפחתית
וחברתית קטנה ותומכת .לכל תלמיד מותאמת תוכנית לימודים אישית.
המקום מכשיר ליציאה לחיים ע"י הצבת אתגרים רבים בתחומים שונים כדוגמת
תוכנית יזמות עסקית ,ופרויקט ייחודי "אתגר בשטח".
פרויקט זה מעודד ,באמצעות פעילות גופנית מאומצת ומתמשכת ,תהליך משמעותי
של התפתחות אישית וחברתית ,חיזוק תחושת המסוגלות ,פיתוח תושייה ,עצמאות
ורוח צוות.
מבחינה לימודית הכפר מספק כלים המקדמים את התלמידים עד לבגרות מלאה ואף
לימודי המשך :י"ג – י"ד במכללת "אדיר במרום" השייכת גם היא למוסדות מדרשת
הגולן וזאת ע"י צוות מורים ומחנכים מקצועי ומסור.

כפר הנוער ימין אורד

נערים

מעלה אפרים
02-9947860
אליהו פילבר

מוסד רווחה מיועד לנערים שנפלטו ממוסדות על רקע משפחתי,לעיתים פלילי.
המקום משמש כפנימיה מלאה-פתוחה תמיד.
תכנית לימודים לבגרות מלאה.
במקום כ 20-נערים מחולקים ל 2-קבוצות גיל :ט-י ,יא-יב.
לכל קבוצה מחנך ועו"ס.
לכל תלמיד שיחה שבועית עם המחנך-וכן פגישה קבוצתית כל בוקר.
במקום מתקיימים לימודים לבגרות וכן מערך של חוגים וקורסים :מוזיקה ,עץ ,רכיבה,
נפחות ,מכונאות רכב (קורס של משרד העבודה)

תוכנית הלל

מקום :ימין אורד -מועצה אזורית חוף הכרמל
מנהל :בני פישר
אתרwww. yeminorde.co.il :
בתוך כפר הנוער ימין אורד נפתח מסלול חדש לנערים ונערות שנשרו ממסגרות דתיות.
בתוכנית הלל מבקשים לשקם את היחס לעולם הדתי באהבה,בחוויה ולא בכפיה.
בתוכנית-לימודי תיכון,הכנה לבגרות וכן מיגוון מסלולים ומגמות הקיימים בתשתית
הכפר:טכנולוגית מחשבים,אמנויות,מסלול סביבתי אקולוגי ועוד.
פרטים באתר.
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מוסדות פנימיתיים
בקעת הירדן

דרום

יפתח
			
מקום:
			
טלפון:
			
אתר:
			
מנהל:
		
עמותה מפעילה:

כפר הנוער לחן
אבנת צפון ים המלח ( 40דק' מירושלים)
052-5643807 , 02-9944429
www.timora.org.il
אריאל סוקולוף
'תימורה'

מסגרת דתית פנימייתית ייחודית לבנים.
גילאים -י’ עד יב’( .עד  15נערים בקבוצה).
המסגרת מפוקחת על ידי :חסות הנוער  -משרד הרווחה ,ואגף שח”ר -משרד החינוך.
רצון מחולל יכולת’ :יפתח’ מתמחה במתן מענה לנערים אשר מקומות הלימוד הקיימים
לא התאימו עבורם ,הזקוקים לליווי מקצועי פרטני עבור האתגרים הרגשיים איתם הם
מתמודדים.
המסגרת היא מסגרת דתית וכל הנערים מגיעים ממשפחות דתיות.
יפתח מתמחה במתן מענה לכל נער בשלושה מעגלי עבודה מרכזיים :חינוכי  /טיפולי,
לימודי ,ויצירתי אישי.
במעגל הראשון עוסקים בחיזוק הקשר עם הבית ובהעצמה אישית .במעגל הלימודי
הנער משלים פערים באמצעות ליווי לימודי פרטני ,עבודה בקבוצות קטנות  -וזאת
במגמה להקנות כלים ללמידה עצמאית ולהצלחה במבחני הבגרות .במעגל השלישי
ניתנת האפשרות לכל תלמיד להתמקצע במגמה יצירתית בתחומי המוזיקה ,אומנות
בנייה אקולוגית צילום ועוד.
במקום מתקיימים חיי פנימיה עשירים בפעילות חברתית ואישית .ב’יפתח’ שמים דגש
על הקשר והעבודה עם ההורים .ובעיקר מאפשרים לכל נער לחוות לראשונה התנסות
בלתי אמצעית בהצלחות חיצוניות ופנימיות אשר סוללות את הדרך לעצמאות ואיתנות
אישית וחברתית בחיים הבוגרים.
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נערים

				
מקום:
הנהלת העמותה		:
		
סמנכלי"ת וניהול בפועל:
		
טלפון משרד ראשי:
			
מנהלת ביה"ס:

קיבוץ עין צורים
יוני ריסקין ,אביחי יוסף
אתי אנטוניץ
08-8602290
גליה שנייד

המוסד הוקם באפרת ,ועבר לעין צורים.
מיועד ל 35-בני נוער כיתות ט-יב מכל רחבי הארץ.
מאפיינים :חסות הנוער-פנימית רווחה .
קבלה ע"י הפניה מהרשויות ובתי המשפט.
צוות מקצועי ומסור מטפל בנוער.
מלבד מערכת הלימודים הרגילה יש התמחות בקורס שיט וימאות.

מסגרת נוספת בהקמה ע"י העמותה:
חניכים בצווי בית משפט ,גילאי .12-16
מיקום:
בישוב טל-מנשה עד  24חניכים.
בישוב בית מאיר בואכה ירושלים ,עד  36חניכים.
תתכן גם הרחבת המסגרת לבנות.
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מוסדות יומיים
מניפ”ה | ירושלים

שומרון

תוכניות מניפ”ה

מע”ן יצהר
		
מיקום:
		
טלפון:

יצהר
052-5665701

מועדונית של משרד הרווחה המיועדת לנערים חזקים מבחינה תורנית ואישית ,אשר
לא מצאו גם הם את מקומם בשום מסגרת (חלקם מכונים “נערי הגבעות”) .נערים אלו
עוברים בדיקה קפדנית על ידינו ,שאכן אין להם מסגרת חלופית (ע”י המלצה של רב,
קשר עם ההורים),
שעות הפעילות של מסגרת זו הן מ 9:00בבוקר ועד  20:00הלימודים מתקיימים בישיבת
חיצים ומשולבים עם הכולל לאברכים ביצהר.

מע”ן  -מרכז יום בשיתוף ישיבת “חיצים”
		
מקום:
		
טלפון:

איתמר
052-5665701

מיועד לבני נוער בסיכון ,פועל בשיתוף עם האגף למניעת התמכרויות במשרד
הרווחה .בסיוע האגף נוספו הטיפולים לנערים ועבודה למניעת שימוש בחומרים
פסיכואקטיביים.
המטרה:
מסגרת שתעטוף את התלמיד בכמה שיותר שעות ביממה .כל שעה שהנערים אינם
במסגרת גוברת הסכנה שיגיעו לשימוש בסמים או לחילופין לתחומי מסוכנות אחרים
כגון אלכוהול ,נהיגה ללא רשיון וקשר עם נערים נוספים מקבוצות הסיכון.
המסגרת פועלת משעה  9:00בבוקר עד  15:00אחה”צ ,במשך חמישה ימים בשבוע.
הנערים מקבלים ארוחת בוקר עשירה וארוחת צהרים חמה ,ומשתתפים בפעילויות
חברתיות .הלמידה מתקיימת בקבוצות קטנות במטרה לסייע לתלמידים המתקשים
ולהביאם לתעודת בגרות מלאה.
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נערים

		
טלפון:
		
אתר:

אתיה 052-4295196
www.menifa.org.il

תוכנית אינטנסיבית (כ 8-שעות ביום) ,המקנה בגרות ,פעילות חברתית,ליווי והכשרה
מקצועית .בכל קבוצה עד  20בני נוער .התוכנית פועלת ככיתות בתוך מוסדות שונים.

מיגרון
בתוך חוות סוסים "חי בסרט" ,בסמוך לישבת בני בנימין ולתיכון צור ישראל.
תוכנית יחודית ,המהווה גשר עבור בני נוער המעונינים לחזור לישיבות ולתיכונים
נורמטיביים .התוכנית מאפשרת למידה אינטנסיבית לבגרות ,פעילויות חברתיות,
הכשרה מקצועית ועוד.
התוכנית מנוהלת בראשות מנהלי צור ישראל :הרב חנניה צור ובעז קאשי.
התוכנית מיועדת לבני נוער מאזור בנימין והאזור,
צוות
		
מו"ל:
		
עו"ס:
מנחה אזורי:

אריאל צלקו  -מרכז
ויקטור גרינולד
איתי הראל
אלעד מירב 052-4639069 -
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מוסדות יומיים
מניפ”ה | ירושלים

נערים

מניפ”ה | צפון

לך  -לך

כפר חסידים

תוכנית הפועלת בגילה ,במיתחם תיכון "ארץ הצבי" ,בראשות הרב יוסי אייזמן והרב
רפי מימון ,במועדון אשר רוהט ועוצב על ידי בני הנוער.
עמותת מניפה מזמינה בני נוער מירושלים והסביבה ,המעוניינים ללמוד בקבוצות
קטנות ,כאשר בכל יום חמישי יוצאים לסדנת שטח -להכרת העצמי ולהכרת ארץ
ישראל.
צוות התוכנית מורכב ממו"ל -מורה לחיים (רפי שפנייר) ,המלווה את הקבוצה בלמידה,
אחר הצהריים ,ומכיר כל אחד ואחד באופן אישי.
מניפ”ה מהווה תעודת ביטוח לבגרות ולפיתוח אישיות ,תלמידי "לך-לך" הבוגרים
ממשיכים למכינות צבאיות ולצבא בתפקידים בכירים.
התוכנית הראשית נכתבת על ידי התלמידים עצמם .הם גם האחראים על הפעלת
התוכנית כולה.

של"ף –זה לא רק לשמיניסטים.
אלה הבוחרים לצאת מהבעיות של עצמם על ידי נתינה לזולת.
התוכנית מיועדת לבני נוער שקשה להם ללמוד בישיבות ,ומעונינים בתוכנית אתגרית
במיוחד.
בכפר הנוער בכפר חסידים ,הטובל בירק ,חקלאות ,חות סוסים סמוכה ,חוגים
ומגמות.
קבוצת מניפה תעסוק בפרויקטים התנדבותיים ובמקביל תלמד לבגרויות ותהווה יחידה
יחודית ,אחראית ועצמאית.
התוכנית מנוהלת בראשות מנהל הכפר מר בני חדד.
כל מתנדב התחייב למשימה המתאימה לאופיו ולכישוריו.
מנחה אזורית :רמה גת .054-5402617

צוות
רכז סדנאות שטח:
			
עו”ס:
		
מנחה אזורי:

ניתאי שילה
ויקטור גרינולד
אלעד מירב 052-4639069

ישיבת אורט טבריה
לתלמידים מכתה ז -עד כתה י ,שאינם לומדים בפועל ומעונינים ללמוד בתוכנית
מניפה.
התלמידים מנהלים בעצמם מיבנה יפהפה במעלה טבריה ומהוים כתה יחודית בתיכון
אורט טבריה .פעם בשבוע לומדים במרכז הימי  ,ובחוות סוסים.
התוכנית מלווה בתמיכה חמה של עיריית טבריה.
צוות
מנהל התיכון:
צוות מניפה:
		
עו"ס:
מנחה אזורית:
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מר איתן חלף.
מו"ל –ישראל עזרא.
שמעון זליקוביץ
גב’ מיכל מאנקס 052-5665247
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מוסדות יומיים

נערים

מניפ”ה | מרכז

עירוני ח -תל אביב
בשכונת יד אליהו ,בתוך תיכון עירוני ח בראשות הרב ספי שרמן.
תוכנית לנוער מנותק ,מגילאי  13ומעלה.
התוכנית מיועדת לבני נוער המעונינים לחזור ולהשתלב במערכת חינוך נורמטיבית
באזור תל אביב.
צוות
מנחה פדגוגית :עדה ספיר
עודד גלעד 052-8977277
מנחה אזורי:
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נערות

מוסדות פנימיתיים

נערות

איזור ירושלים
גינת עדן

אולפנת דולב -מקום בלב

מקום :מבואות יריחו
טלפון054-9401415 :
אתרwww.ginateden.org :

מקום :ישוב דולב
אתרwww.udlv.org.il :
טלפון02-9706300 :

"גינת עדן" הוקמה ב 2003-על ידי ניר ונאווה אפרתי ,כבית עבור נערות אשר נפלטו
ממסגרות הלימוד הרגילות ומתמודדות עם קשיים רגשיים ותופעות המתבטאות
בפגיעה והרס עצמי.
המודל המשפחתי הייחודי משמר את אופיו והמקום מתנהל כבית אמיתי המשלב
הכלה וקבלה עם מחויבות וגבולות.
הנערות משתלבות בתחומי עשייה מגוונים; עבודה חקלאית ,בנייה אקולוגית ,הפעלת
חנות כדרות קטנה ,לימודים תורניים וכלליים ,לימודי תעודה מקצועיים ,אחזקה שוטפת
של משק הבית ומבחר תכניות נוספות.
קהל יעד :נערות בגלאי  14-18אשר אינן מסוגלות להסתדר במסגרות הרגילות ,ואף
מעניק מקום וטיפול לבנות החשופות למצבי סיכון יומיומיים ,הנובעים ממגוון של בעיות
 פיגועים ,אסונות ,בעיות משפחתיות ועוד"פרטים באתר.

מנהל חינוכי :אילן ביטון
לפני  23שנה הקים הישוב בי"ס ניסויי טכנולוגי בפיקוח משרד החינוך
והרווחה .במקום מטופלות כ 100-נערות אשר עקב קשיים רגשיים וסביבתיים לא
מימשו את הפוטנציאל שלהן .הבנות מופנות ע"י גורמי הרווחה מכל רחבי הארץ.
הלמידה בכיתות קטנות והליווי הקבוע של צוות מקצועי מפותח מאפשר לתת לבנות
מענה לצרכיהן תוך כדי הענקת הרבה חם ואהבה.
המקום כולל מרכז טיפולי-תרפי עשיר המקנה חוויות פיזיות ,קוגניטיביות ונפשיות
חיוביות ,כגון :רכיבה טיפולית ,פינת חי וגינון טיפוליים ,טיפולי דרמה ועוד.
בנוסף מתקיימים מפגשים עם פסיכולוג ופסיכיאטר לפי הצורך.
בישוב פזורים  8משפחתונים ,בהם לנות הבנות ,המאפשרים חשיפה יומיומית
למגורים בסביבה בריאה ומעודדת משפחתיות תקינה.
בנוסף לכל בת מוצמדת משפחה מארחת ,המהווה מודל לתא משפחתי יציב 20 .בנות
שרות פועלות במקום.
בתוכנית ההמשך "בית בוגרות" גרות בוגרות בשלב מעבר המעודד עצמאות .

.
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מוסדות פנימיתיים
בקעת הירדן

צפון

מח"ול  -תימורה
		
מקום:
		
טלפון:
		
אתר:
		
מנהל:

מחולה
04-6581991
www.timora.org.il
רמי כהן

מסגרת חינוכית-טיפולית לנערות בגיל תיכון הבאות מרקע דתי שנפלטו ממקומות
לימוד.
מענה אישי מותאם ומחזק במסגרת קטנה ומטפחת תוך שילוב לימודים,יצירה,חיבור
לטבע ולמקום --ומגמות מוסיקה,אמנות,דרמה.תנועה ועוד.
בכפר הטובל בירק ומהווה סביבת לימודים רגועה קיימת מעטפת טיפולית תומכת.
הצוות החינוכי מקיף את כל ההיבטים החינוכיים,טיפוליים ,חברתיים ולימודיים להן
זקוקות התלמידות-צוות הכיתה כולל מחנכת,עו"ס,מדריכה בוגרת ובת שרות לאומי.
בנוסף בצוות מנהל הכפר,מנהלת פנימיה,אם בית וצוות מורים מקצועיים מסור.
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נערות

הבית בטירת צבי
		
מקום:
		
טלפון:
		
אתר:
		
מנהלת:

קיבוץ טירת צבי
052-7951144 , 04-6078737
www.malkishua.org.il
מרים גולדשמידט

“הבית בטירת צבי" הוא מסגרת חינוכית טיפולית לנערות בסיכון מהמגזר הדתי לאומי
והחרדי.
הבית בפקוח חסות הנוער ומיועד לעשר נערות מגילאי ( 14-18ט'-י"ב) הבית נמצא
בקבוץ טירת צבי .ההפניות מתקבלות דרך לשכות הרווחה.
דיאלוג ,חום ואהבה מחד ,גבולות וכללים ברורים מאידך הם הבסיס לעבודה עם
הנערות.
הנערות חייבות בלימודים ,בבי"ס שק"ד (ביה"ס האזורי המשותף לקיבוצים הדתיים) או
ב"כתה בטירה" ,שהיא כתת לימודים קטנה בהתאמה אישית .הכתה ממוקדת בגרויות
ושייכת לבי"ס שק"ד.
כל נערה זכאית לחוגים ממגוון החוגים הקיימים בקבוץ ובמתנ"ס האזורי.
הבית מושתת על שיטת השלבים .השפה הטיפולית בבית היא שפת ה.d.b.t-
כל נערה זכאית לטיפול פרטני אחת לשבוע עם עוס"ית הבית ובמידת הצורך לטיפולים
אחרים.
הנערות משולבות במשפחות בקיבוץ כחלק ממשנתו החינוכית של הבית ,הרואה בכך
הכנה לחיים משמעותיים בעתיד.
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מוסדות פנימיתיים
צפון

דרום

איילת השחר
		
מקום:
		
טלפון:
		
אתר:
		
מנהלת:

נקודת ח"ן
מושב יונתן-רמת הגולן
04-6850359
www.ayhs.co.il
ברוריה טלבי

כפר נוער לנערות במושב יונתן ,שהוקם בשנת  2002בשיתוף משרד החינוך עליית
הנוער ועמותת מדרשת הגולן .הכפר ,בו מתחנכות בכל שנה כ  80תלמידות בכיתות ט’
עד יב’ ,מהווה מסגרת חינוכית קטנה ומשפחתית התומכת בנערות ,המתמודדות עם
קשיים לימודיים וסביבתיים.
את הנערות מלווה צוות חינוכי שמורכב מפסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,מורים,
רכזים ,מדריכים ומתנדבים ,הפועלים לשיפור הישגיהן הלימודיים של הנערות ,גיבושן
לקבוצה חברתית מלוכדת ושיקום ביטחונן ודימוין העצמי.
תוכנית טיפוליות פרטניות וקבוצתיות אשר נועדו לתת תמיכה נוספת ולפתח את
אישיותן של התלמידות מוצעות במקום :דרמה-תרפיה ,פסיכותרפיה ,רכיבה טיפולית
ותרפיה באמנות.
מרבית התלמידות מסיימות זכאות לתעודת בגרות.
מגמות הלימוד :קולנוע ל 5 -יח”ל ,תקשורת חזותית ל 3 -יח”ל ,מדעי החקלאות ל5 -
יח”ל (לימוד מעשי של רכיבה על סוסים).
בשעות אחה”צ והערב מופעלת תכנית חברתית וחוגים כגון :אירובי ,היפהופ ,מקהלה,
ָס ָּפרּות ,בית מדרש לתורה ,תכשיטנות.
הכפר זכה השנה בפרס החינוך הדתי על הישגיו החינוכיים וכן בפרס הקולנוע התיעודי
בסינמטק חיפה-על סרט תיעודי שהפיקה תלמידת המוסד.
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נערות

		
מיקום:
		
טלפון:
		
אתר:
		
מנהלת:

קיבוץ סעד
052-3934508 ,08-6800417
www.saad.org.il
רבקה גרוסמן

חברת הנוער 'נקודת חן' ,השוכנת בקיבוץ סעד בדרום ,הינה פנימייה חינוכית דתית
לכ 50נערות בכתות ט'-יב' .הפנימייה מאופיינת באווירה משפחתית ,בצוות חם ותומך,
ביחס אישי ,ובחינוך דתי בדרכי נועם .החניכות מגיעות מכל הארץ ,ורובן מאזור
ירושלים ,יהודה שומרון ובנימין.
ב'נקודת חן' קיים מערך סיוע לימודי מורחב ,מגוון חוגים (מוסיקה ,אמנות ,רכיבה על
סוסים ,בישול ,קפאורה ,היפ הופ ,אירובי ,תורני ,מכון כושר ועוד) ,וצוות טיפולי מקצועי,
המסייע לחניכות לעשות שינוי משמעותי בחייהן .החניכות ניגשות לבגרות עיונית
מלאה ,והבוגרות משרתות בצה"ל או בשירות לאומי בתפקידים משמעותיים.
חברי קיבוץ סעד פותחים בפני חניכות הפנימייה את ביתם ,לכל חניכה יש משפחה
מארחת בקיבוץ ,הן מתארחות שם לארוחת ערב שבת ,ונוצר קשר ארוך ועמוק בין
המשפחות לנערות .הקיבוץ מספק שירותים רבים לפנימייה :חדר אוכל ,מכבסה,
מרפאה ,בריכת שחייה ,חדר כושר ועוד.
הפנימייה מחנכת לעצמאות ,ומעצימה את הנערות ,נותנת אמון בנערות ,ומסייעת
ביצירת אמון בעולם המבוגרים ,זיהוי כוחות אישיים והעצמתם.
קיימת תוכנית חינוכית מקיפה שמטרתה לממש את היעדים ,והיא באה לידי ביטוי
בפעולות ,שיחות ,חוגים ,טיפולים רגשיים ,סדנאות ומועצת תלמידות פעילה.
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מוסדות יומיים
מניפ”ה | דרום

מניפ”ה | ירושלים

תוכניות מניפ”ה
		
טלפון:
		
אתר:

נערות

תיכון “מעלה”

אתיה 052-4295196
www.menifa.org.il

תוכנית אינטנסיבית (כ 8-שעות ביום) הוליסטית המקנה בגרות מלאה ,פעילות חברתית,
ליווי והכשרה מקצועית.
בכל קבוצה עד  20בני נוער.
התוכנית פועלת ככיתות בתוך מוסדות שונים.

יד בנימין -לנערות ממפוני גוש קטיף
תוכנית לתיגבור רגשי ולימודי ,המלוות בקורסים באמנות ,בישול ובסדנאות שטח.
מדי יום מרכז למידה מניפה ,פתוח לכל נערה הזקוקה לתיגבור לימודי.
במרכז לומדות כ 90נערות.
התוכנית פועלת מטעם ראש המועצה מר אלי אסקוזידו בשיתוף מניפה.
צוות
מול”ית		 :
			
עו”ס:
		
מנחה פדגוגית:
		
מנחה אזורי:

יעל גינצברג
חוה שטיגליץ
עדה ספיר
אלעד מירב 052-4639069

במיתחם מקסים בגבעה הצרפתית ,תוכנית לנערות מירושלים והסביבה .נערות אשר
מעונינות בתוכנית פתוחה יחודית ,בה נקבעת התוכנית מידי שבוע בישיבת קהילה ,
מתוך עירנות לצרכים ולדרישות הלימודיות.
התוכנית מלווה בהעשרה חברתית-רגשית ,בקורסים ייחודיים .
הצוות מלווה את הקבוצה מ 9.00ועד  17.00בסדנת הישרדות ,בלימודי טבחות,
סדנאות איפור ומעל הכל בהבטחה לתעודת בגרות.
צוות
מנהל התיכון:
מול”יות:
		
עו”ס:
מנחה פדגוגית:
מנחה אזורי:

מר דניאל זכריה
ליאת כהן ,תהילה ניר.
מלכה צוקרמן ,ויקטור גרינולד
הודיה יהב 052-8119895
אלעד מירב 052-4639069

ביה"ס תלמים
לנערות חרדיות /חרד"ליות מנותקות.
כתת מניפה לנערות במיגזר החרדי ,המעונינות לחזור וללמוד תוכנית לימודים במלאה
בסמינר נעים וחם.
המוסד מנוהל על ידי הרב רוזמן.
צוות
אדית לדרר
		
מול"ית:
ציפי שוב
		
עו"ס:
מנחה אזורית למיגזר החרדי :אסתי הורביץ 054-8400506
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נערים ונערות

מוסדות יומיים

נערים ונערות

איזור ירושלים
צור ישראל
		
מיקום:
		
טלפון:
		
מנהל:

מ.ל.ד - .מרכז למידה דתי
פסגות
02-9973204
הרב חנניה צור

בי"ס עם מסלול של שנתיים -לפתור בעיות נשירה.
במקום מתקיימים לימודי בגרות ופעילות חברתית ,המועברים ע”י צוות מסור
ומקצועי.
מיועד בעיקר לנושרים על רקע דתי .קבלת תלמידים בהפניית קבס"ים.
מיועד לבנים ולבנות-הלימודים מתבצעים בנפרד הבנות בבוקר והבנים אחה"צ.
כמו כן הצוות מעביר סדנאות והרצאות להורים ,למתבגרים ולאנשי חינוך בנושא מניעת
נשירה והתמודדות עם נוער בסיכון.

מעלה ערב
		
מקום:
		
מנהל:
מזכירות:

תיכון ג'נוגלי ירושלים
שמעון אש 052-771099
02-5829648

מיועד לתלמידי כיתות י'א-יב שנשרו ממוסדותיהם.
הפעילות העיקרית היא הכנה לבגרות בקבוצות קטנות בכל הרמות ,באוירה
משפחתית.
הלימודים מתקיימים אחה"צ-ערב ,וקיימות בו שתי מערכות נפרדות האחת לבנים
והאחרת לבנות.
ביה"ס מעניק יחס פרטני מקיף לכל אחד מהתלמידים ומלווה אותם גם מעבר למסגרת
הלימודים בחסות צוות מקצועי וחינוכי רחב ומאמין.
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מקום:
		
טלפון:
		
מנהל:

ירושלים
02-6244702
ד"ר מנחם גוטסמן

מרכז למידה דתי הנו בית ספר המטפל בנערים ונערות שנשרו ממסגרות החינוך הדתי.
בית הספר מגדיר את עצמו כ"רשת הצלה" עבור תלמידים הנמצאים בסיכון.
התלמידים במל"ד עוברים תהליך רגשי הנתמך ע"י צוות ההוראה והטיפול ומטרתו
להאיר נקודות מכשילות ולחזק נקודות חוזק אשר יעזרו להנעה.
ביה"ס זכה להכרה מגורמים רבים במשרד ,מהפיקוח של האגף הדתי ,מאגף שח"ר
ועוד  -כל זאת הודות להצלחות בשיקום התלמידים והחזרתם לתפקוד חברתי תקין.
המרכז מלמד וגם מכשיר ומכין לחיים ע"י חיזוק ההערכה העצמית המושגת בעיקר ע"י
האמון בתלמידים ,קבלה אמיתית ,אהבה והתיחסות לתלמידים כאל בוגרים אחראיים,
וחינוך לעמל המביא להצלחה.
ההחלטה על תוכנית הלימודים האישית לתלמיד כמו על מידת ההשתתפות בלימודים
נעשית ביחד עם התלמיד ללא לחץ.
כ יום לומדים בביה"ס כ 75 -תלמידים .התלמידים מחולקים לחמש כיתות מתוכן שתי
כיתות של בנות .לכל קבוצה של  17תלמידים יש מחנך,מורים מקצועיים,מורים להוראה
מתקנת,חוגי תיאטרון ומוזיקה.
כל תלמיד בוחר לו מערכת אישית כאשר המערכת בנויה כך שבמשך שנתיים יוכל כל
תלמיד להשלים תעודת בגרות בהיקף של  24יחידות – אם הישג זה נמצא בגבולות
היכולת והרצון שלו.
בוגרי מל”ד מתגייסים רובם ככולם ליחידות קרביות וחלקם אף ממשיך למכינות,
והחשוב מכל  -הם יוצאים מבית הספר וחוזרים לתפקד במשפחה ובקהילה.
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מוסדות יומיים

נערים ונערות

מניפ”ה | צפון

כפר הנוער הודיות
התוכנית מיועדת לנערים או נערות המחפשים אתגר ,המעונינים להתנדב למען קהילת
עולים חדשים ועולים לשעבר ,בכפר הנוער הודיות ,ליד צומת גולני.
בכפר מגמת משטרה ,חקלאות ,הכשרה מקצועית וכמובן לימודי בגרות.
קבוצת מניפה תשתלב בכפר בהדרכה ובפרויקטים אישיים בניהול ישיר של מנהל
הכפר -מר אלי שטיין.
הקבוצה תלווה בצוות מניפה  ,על פי רציונאל תוכניות מניפה לפיתוח זהות ,עצמאות
ולקיחת אחריות אישית וקבוצתית.
מנחה אזורית:
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רמה גת 054-5402617

