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  המשלבת בני נוער בסיכון ובני נוער עם צרכים מיוחדים במטרה עמותה
 להעצים את שתי האוכלוסיות ולהכינן להשתלבות מיטבית בחברה

 
 :קונספטה

ילדים  ביןשילוב עמותת 'החלק שלי בפאזל' הינה ארגון ללא מטרות רווח שמטרתו 

ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים במסגרת של פעילויות משותפות, לבין ונוער בסיכון 

במטרה להעצים את שתי האוכלוסיות, להבטיח את התפתחותם האופטימלית של 

 הילדים והנוער ואת השתלבותם המוצלחת והפעילה בקהילה ובחברה הישראלית.

הקמת מסגרת הוא  מרכזי ביניהםמישורים, שההעמותה פועלת במספר  כנגזרת מכך,

והעברת תכנים  בתוך מסגרות החינוךהללו  לאוכלוסיות שוטפותקבועה של פגישות 

 . כל אינדיבידואל המסייעים להעצמת

  רקע/מהו הצורך שלמענו הפרויקט מתקיים?

יום כל אחת מהאוכלוסיות נשארת במעגל הפנימי שלה ומטופלת בתוכו. בישראל, כ

מצב זה מקבע עוד יותר את החולשה שלה ואינו מאפשר לה להשתלב ולהתפתח עם 

 אוכלוסייה אחרת, לראות את האחר ולפתח מערכות יחסים עם שונים ממנה. 

ה מהווה שילוב של שתי אוכלוסיות אלה בפעילות משותפת משמעותית במסגרת קבוע

 שלב ביניים בדרך לשילוב מיטבי בחברה הרגילה.

 :מטרות

 .האוכלוסיות 2יצירת קהילה המחברת בין  •

שילוב של נוער בסיכון עם נוער עם צרכים מיוחדים במטרה להעצים ולקדם את  •

 . במיזמים שונים שתי האוכלוסיות ולשפר את הסיכוי לשילוב מיטבי בחברה

בסיכון ונער עם  לחיים עצמאיים, העצמת כל נערהרחבת אופקים, הקניית כלים  •

 צרכים מיוחדים ועזרה במימוש הפוטנציאל של כל אחד מהם.

הקניית מסגרת קבועה המספקת לבני נוער משתי האוכלוסיות סביבה בטוחה  •

 .ולפתח את הפוטנציאל שלהם באופן מיטבי ומוכרת מאפשרת להם להתפתח

 .ער בסיכון ונער עם צרכים מיוחדיםיוענק לכל נ מענה אישי המותאם לצרכיו •

 :פעילות מרכזיתתיאור 

בתוך בית ספר  מפגשים שבועיים )של כשעה וחצי(יצירת מסגרת קבועה על בסיס  •

. ארץשונים ב םרכזיבמ ובתוך בתי ספר של צרכים מיוחדים של בני נוער בסיכון

בני  12-כ קבוצה שלבכל מרכז ה ותשלב תפעל במשך שנת לימודי שלמ התכנית

המפגשים יכללו כלים פרקטיים,  בני נוער עם צרכים מיוחדים. 12-כנוער בסיכון ו
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תכנית עבודה אישית גיבוש ושילוב בין האוכלוסיות, תכנים חינוכיים, 

 ונערה וכן תרומה לקהילה.המותאמת לצרכיו של כל נער 

בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי של בית הספר )מורות  התכנית תעשה •

העברת שאלונים להורים בתפקוד האקדמי, שיפור ותימדד על ידי  ויועצות( 

-ולצוות החינוכי כדי לבדוק התנהגות, חיי חברה, רמת מחויבות ללימודים וה

well being .של כל משתתף בתוכנית 

במהלך השנה יערכו אירועי שיא, דוגמת טיול פסח ובסופה יתקיים מחנה קיץ של  •

 שבוע הכולל שינה. 

 :חינוכי מודל

, יורק בניו Ramapo ארגון של  המודל בהשראת הוקמה" בפאזל שלי החלק" עמותת

 עם ילדים עם בסיכון נוער בני המשלב קיץ מחנה פעילייעץ למסגרות חינוכיות ומהמ

 .מיוחדים צרכים

בהתאמות לארץ  RAMAPOהמודל החינוכי של העמותה נשען ברובו על מודל ארגון 

 ולסוג המיזמים המופעלים במסגרת העמותה.

 מודל כלכלי

ותתבסס על מספר מקורות ₪  500,000של כשנתית העמותה בעלת מחזור פעילות 

הכנסה, ביניהם קרנות בינלאומיות, קרנות ישראליות, תרומות פרטיות ושיתוף 

פעולה עם ארגונים נוספים ומשרד החינוך בגין פעילות במסגרות החינוך. תתקיים 

הכנסה עצמית נוספת מהרצאות, סדנאות ופעילויות באירועים. בנוסף, מרבית 

 בהתנדבות מלאה.ותתבצע עת הפעילות מתבצ

, בארבעת המשלחות הראשונות של נוער בסיכון למחנה לחינוך מיוחד 2012משנת 

, RAMAPOבניו יורק, התקיימו שיתופי פעולה הכוללים הענקת מלגות עם ארגון 

עם הסוכנות היהודית ועם בתי ספר לנוער בסיכון. כמו כן, תרומות מקרנות 

 . ומתורמים פרטיים

בשנה האחרונה, בהקמת מחנה קיץ בארץ התקיים שיתוף פעולה עם כפר נהר הירדן 

והוענקו מלגות מטעם משרד החינוך לצד שיתופי פעולה עם מסגרות חינוך מיוחד. 

כלל עד עתה, מרבית המימון הישיר הגיע מקרנות בינלאומיות ותורמים פרטיים. 

 מיזמי העמותה במלואן.הפעילות התבצעה בהתנדבות מלאה וההכנסות יועדו ל

 שותפות לפרויקט:

  :מייסדות העמותה

ג'נה אלבז: בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה וחינוך וסטודנטית לתואר שני  •

ארגונים עבדה והתנדבה בשירתה כמש"קית ת"ש. בקידום נוער בסיכון בבית ברל. 



 

 בפאזלהחלק של 
 (580587061 )ע"ר

 

 054-7213871ג'נה אלבז: , 052-8781450שקד קרפ:  טלפון: mypuzzlep.gmail.comכתובת מייל: 

בכפר  מנהלת נופש, 'קדימה'חינוכיים וחברתיים רבים: שנת שירות בעמותת 

מנהלת קומונה בעמותת 'אחריי', יושבת ראש נהר הירדן לילדים עם מחלות, 

 אגודת הסטודנטים של מכללת כנרת.

מרכז הבינתחומי. בשקד קרפ: סטודנטית לתואר במשפטים ולתואר בפסיכולוגיה  •

. שירתה כחוקרת בכנסת ישראל מתמחה משפטית במחלקת חוק, חוקה ומשפט

פרויקטים חברתיים רבים: חברת הנהלה בעבדה מה ויזמודיעין בפיקוד מרכז. 

באגודת הסטודנטים, השתתפה בתכנית 'רבין' למנהיגות, לקחה חלק בקליניקת 

קס"ם לשינוי חברתי, השתתפה בפרקטיקום שפיטה, עבדה בחברה לייעוץ ובקרת 

 פרויקטים.

שנים ואף ארגנו במשך שבע  RAMAPOה של ארגון עבדו במחנהשתיים כמו כן,  •

 מחנה בניו יורק. למשלחות של נוער בסיכון מישראל שיצאו ארבע 

 :  בתי ספר שלקחו חלק במיזמי העמותה

  .תיכון 'ברנקו וייס' ברמלה * •

  .התכנית למניעת נשירה בתיכון בית ירח * •

 .תיכון 'רימונים' לחינוך מיוחד בעפולה*  •

 .בית ספר 'אתגר' לצרכים מיוחדים בלהבות חביבה* •

  .פק של רשת 'אמי"ת' לנוער בסיכון באור עקיבאבית ספר או* •

 'הודיות' ליד טבריה.פנימיית * •

 : תורמים חלקיתרשימת 

 .חברת 'שיכון ובינוי" •

 .HANDS ON TZDAKAקרן  •

 . M2קרן  •

 .MY ISRAELקרן  •

  .עמותת גלילה •

 תורמים פרטיים. •

 :שותפים מהותיים נוספים

 בניו יורק. RAMAPOארגון  •

 .אגף לשליחות קצרה –הסוכנות היהודית  •

 .כפר נהר הירדן •
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, גלעד ארדיטי, חילי טרופרהרב שי פירון,  -שר החינוך לשעבר ועד מנהל:  •

 דאירמן, נעם יבין ושקד קרפ. ליאור טאויל, ארני

 

 :תקציב הפרויקט

 הוצאות:

1.0 Personnel   
 

 
Salaries including fringe benefits     

 

CEO 1 X 100%                

96,000  New 

 
  48,000 50% IN-KIND 

Personnel subtotal   48,500 
 

      
 

2.0 Non-personnel     
 

Workshops facilitators & Costs (Program) 3 Places (12 Lectures, 

Material, Equipment, 

Personnel) 

               

97,400  

New 

Camp                

210,500  
 

Accountant & lawyer   & Insurance part Time                  

9,000  New 

Travelling expenses                  

12,000  New 

Office (Supplies, fees)                    

3,500  New 

Non-personnel subtotal                

332,400  
 

    
  

In Kind     
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  הכנסות:

Source of income  
 Expected 

(NIS)  

1.0 Participation Fees 2500 

Volunteers Participation Fees 2500 

2.0 Foundations/Trusts in Israel 35000 

3.0 Private Donors in Israel 15000 

4.0 Foundations/Trusts Overseas 25000 

5.0 Private Donors Overseas 20000 

6. Paid Services 5000 

7. Fundraiser event 15000 

In Kind   

Im School Workshops 48240 

Camp 122000 

Other 11,920 

Total Including In Kind         

302,160  

 

Workshops 12-18 volunteers                

48,240  IN-KIND 

Camp 25 volunteers              

122,000  IN-KIND 

Equipment                    

2,000  IN-KIND 

Volunteer Activities-NON Programs 

Related 
6 Volunteers                

10,920  IN-KIND 

Total In Kind                

183,160  
 


