להציל לפני שזה מתחיל
במאי 2013
לכבוד
קר אשקלו

מלגות לסטודנטי והזדמנות לתעסוקה וצמיחה מקצועית לשנת תשע"ד
אנו שמחי להודיע כי ''עתיד בטוח  המועצה הציבורית להעצמה ומניעת אלימות
בקרב ילדי ונוער'' ,החליטה להעניק מלגות לסטודנטי במוסדכ.
מקבלי המלגות יוכשרו להעביר סדנת מנהיגות לתלמידי תיכו ,ויתבקשו ללוות
קבוצת נוער בסדנה של  20מפגשי )שעתיי כל אחד( במהל שנת הלימודי תשע"ד,
כמעורבות קהילתית.
נושא הסדנה הוא ''עתיד בטוח חופשי מאלימות'' – פיתוח כישורי אישיי
וחברתיי ,להעצמה ולמאבק באלימות :התלמידי יהוו שגרירי לחברה בטוחה
יותר ,חברה ללא אלימות והתנהגויות סיכו.

המלגה מוענקת ע"י קר אלרוב ,מיסודו של מר אלפרד אקירוב.
גובה המילגה הוא .# 10.000
מדובר בשילוב ייחודי :מילגה מכובדת ,הזדמנות לצמיחה אישית ומקצועית והתנסות
מקצועית ,והזדמנות למעורבות חברתית.
נודה ל א תפרסמו את הנושא ,על מנת להפנות אלינו מועמדי.
על הפניות וההמלצות להגיע לידינו בהקד המיטבי(31/5/13) .
אנו מודי על הרצו הטוב ושיתו) הפעולה ,ונשמח לתרו לסטודנטי במוסד.
בברכה,
אברה חמו
יו"ר תוכנית מנהיגות

פרופ' יאיר אורגלר
חבר הנהלה

העתקי :אלו) )מיל( .דוד עברי ,יו''ר כבוד'' ,עתיד בטוח''
מירה פרידמ חמו ,יו"ר "עתיד בטוח"
פרופ' רבקה כרמי ,נשיאת אוניברסיטת בגוריו בנגב
מצור:$
פרטי על תוכנית מנהיגות צעירה לעתיד בטוח – עבור הסטודנטי
טופס מועמדות של הסטודנט המעוניי להשתלב בתוכנית
מידע על ''עתיד בטוח''

חברי המועצה:
דוד עברי ,אלוף )מיל( .יו"ר כבוד
* מירה פרידמן חמו ,יו"ר
עזרא גבאי ,רו"ח
* בני אברהמי ,ד"ר
גבי אופיר ,אלוף )מיל(.
* יאיר אורגלר ,פרופ'
מתילדה אלקלעי
אברהם אסף
אבי ארנסון
שרה ארנסון
דוריס ארקין
*סוזי בן ברוך ,ד"ר
* עמיהוד בן פורת ,עו"ד
* אברהם בן שושן ,אלוף )מיל(.
דן ברניצקי
רמי גוזמן
*שרה גוטר דוידזון
אורה גולדנברג
*אתי גלר
אבי דגני ,פרופ'
* שלום הוכמן ,פרופ'
* אבי הר אבן
* אברהם חמו
* חיים טופול
טלי ירון אלדר ,עו"ד
יצחק לב
יובל לוי ,פרופ'
*זאב ליכטנזון ,עו"ד
* אברהם מירון
עמיר מקוב
משה נאמן ,עו"ד
עזריאל נבו ,תת-אלוף )מיל(.
זלמן סגל ,ד"ר
* יוסי סדבון ,עו"ד )ניצב גימ'(
* עמוס עוזני ,עו"ד
*זיוה פורת
גדעון פישר ,עו"ד
*יוני פרס ,ד"ר
נמרוד קוזלובסקי ,ד"ר
*חנן רובין
* גדעון רוס
אילנה שגיא ,עו"ד
אוה שחר
)חברי הועד המנהל *(
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טופס מועמדות למילגה לשנת תשע"ד
שלו רב,
לבדיקת מועמדות ולמילוי הטופס המקוו באתר קר אלרוב:
http://www.alrovfund.org.il//?view=pages&id=4

רק במידה והינ& עומד/ת בתנאי הס $יש למלא את הטופס הרצ"ב ולשלוח קורות
חיי לעמותת עתיד בטוח :לגב' אושרית רז במייל:
oshritraz@gmail.com
ידוע לי כי פעילות ההתנדבות שלי תכלול:
 העברת סדנת מנהיגות בת  20מפגשי )שעתיי כל מפגש( לקבוצת תלמידיתיכו  על פי המפרט של תוכנית הפרויקט.
 מעורבות בגיבוש קבוצת המנהיגות ,ביוזמות של הקבוצה למאבק באלימותובהסברת הנושא בביה''ס.
 השתתפות ב  3 – 5ימי עיו שיתקיימו לפני ובמהל הפרויקט. סה''כ משוער  כ  55שעות פעילות ,בתוספת הכשרה וייעו +שאקבל. ניסיו נדרש :יכולות מנהיגות וניסיו בהדרכת נוער.מצור :$קורות חיי
פרטי אישיי:
ש וש משפחה_______________________________________________ :
ת.ז________________________________________________________ :
כתובת ________________________________ :טלפו _________________
דוא"ל_______________________________________________________:
ש האוניברסיטה /מכללה________________________________________:
פקולטה/שנת לימודי וחוג הלימוד שנרשמת__________________________:
הריני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטי שמסרתי ל"עתיד בטוח" ה נכוני.
ש_____________________ :
חתימה ____________:תארי__________________________:
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* מירה פרידמן חמו ,יו"ר
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גדעון פישר ,עו"ד
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על הפניות וקורות החיי להגיע לידינו בהקד המיטבי(31/5/13) .
אנו שמחי על פניית& ומאחלי ל& הצלחה רבה.
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להציל לפני שזה מתחיל
נבחרת מנהיגי צעירי לעתיד בטוח ,חופשי מאלימות
נוער מוביל שינוי
הנושא
פרוייקט ייחודי לפיתוח מנהיגות צעירה לעיצוב עתיד בטוח במסגרת בתי הספר
התיכוניי להעצמה ולמאבק באלימות ובהתנהגויות סיכו בקרב ילדי ונוער.

הרקע
במדינת ישראל יש מעל שני מליו ילדי ובני נוער .רבי מה הנ קורבנות להצקה,
הטרדה ,וא) התעללות מילולית ,פיזית ורגשית .במציאות של ריבוי מסרי
ואינפורמציה לא מבוקרת ,התנהגויות אלימות הופכות לנורמה השלטת.
לכל ילד בישראל הזכות לעתיד בטוח :הזכות להתפתח ,לצמוח ,להצליח ולגדול חופשי
מפחד וחרדה מפני אלימות והתנהגויות סיכו.
הצור& בפיתוח כוחות פנימיי – ויוזמות חברתיות בקרב בני הנוער
• בני הנוער מהווי מודלי משמעותיי והשפעת על הילדי גבוהה מאד.
• גיל הנעורי על כל מאפייניו הוא גיל של יכולות גבוהות ,יצירתיות ואנרגיות
פורצות .בניתוב נבו – בני הנוער ה פוטנציאל להיות פורצי דר ומחוללי שינוי.
• העדר עיסוקי ועניי לילדי ולנוער בשעות הפנאי – מהווה סיכו להיגרר לדפוסי
התנהגות חריגי )כגו :אלכוהול ,סמי ,אלימות ,ונדליז( ,ולצבירת תסכולי
שעלולי לפגוע בזיקה ,בהזדהות ובתחושת השייכות.
• הצור לעצב ולהעצי מנהיגות צעירה ,פעילה ומפעילה.
• נבחרות נוער כראש ח +לקידו איכות החיי ,והתמודדות ע תופעות של אלימות.





המטרות:
מטרת על – פיתוח מנהיגות צעירה ,תו צמיחה אישית וחברתית וכלי מעשיי
לפעול ,לתכנ ולהפעיל יוזמות אופרטיביות לקראת חברה טובה יותר – יזמות
חברתיתמניעתית.
חוללות פנימית :חיזוק ושיפור היכולות האישיותרגשיות ) (E.Qשל המשתתפי:
מודעות עצמית ,דימוי והערכה עצמית ,התמדה ויכולת עמידה בלחצי ,מתחי
ודילמות ,יכולת לקבל החלטות להתמודד ולפתור בעיות.
העצמה חברתית :שיפור הכישורי החברתיי – אינטראקטיביי :היכולת
לתקשורת בינאישית אסרטיבית ,אמפטיה ורגישות לצרכי הזולת ,היכולת לשכנע,
להלהיב ולהנהיג.
גיבוש פרטני וקבוצתי :בניית מוטיבציה לפעול למע עצמ ולפעול בבית הספר
ובקהילה לקידו איכות החיי ,תו פריסה בשיטת המניפה.
השיטה:
הענקת מלגות לימוד לקבוצת סטודנטי לתואר שני בתחו מדעי ההתנהגות .הכשרת
הסטודנטי להעברת סדנה של  15מפגשי לקבוצות נוער בגילאי ) 1318כיתות ח'
י"א( הסדנה משפרת את היכולות האישיות והכישורי החברתיי – אינטראקטיביי,
להתמודד ע משימות ואתגרי של מנהיגות בפועל לעיצוב עתיד בטוח ואקלי דוחה
אלימות בדר של מודלינג –  – Modelingוהפעלת נוער צעיר יותר – למע עתיד טוב
יותר .בעזרת נושאי כגו תקשורת בונה ,ביטוי ושליטה בכעסי ותיסכולי ,פתרו
בעיות בצורה חברית ובדרכי שלו ועוד .הסדנה נותנת הזדמנות להתמודד ע משימות
ואתגרי של מנהיגות בפועל – בליווי מנחה מאמ :המשתתפי מפעילי נוער צעיר
יותר ויוזמות מגוונות – למע עתיד טוב יותר.
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התוצאות:
בני הנוער מקבלי כלי מעשיי לפיתוח מנהיגות ופועלי הלכה למעשה בפרוייקטי
של מאבק באלימות שה יוזמי ,כמו כ לרשות דמות בוגרת כמודל ולצור
התייעצות .הסטודנטי מקבלי הכשרה בתחו ממומחי ,ומעמיקי את מעורבות
בקהילה.
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