עיר ללא אלימות
בחודש האחרון קיימו  2בתי ספר פעילות גדולה במסגרת תכנית "עיר ללא
אלימות" המיקוד היה סביב מניעת אלכוהול ,סמים ואלימות .לוחות מרתקים
וססגוניים נתלו ברחבי בית הספר .המתנדבות מצאו דרכים יצירתיות למשוך את
עינהם של התלמידים ולהציג בפניהם תמונות של "לפני" ו"אחרי" עישון /אלכוהול
וכו' ..המייצגים המוחשיים השאירו רושם משמעותי בקרב התלמידים ואנו מקווים
כי רושם זה ישפיע גם בפועל ויתרום למניעת אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול.

בימים האחרונים התקיימה הכשרה של עמותת תפוח עבור מתנדבות העמותה.
עמותת תפוח עוסקת בצימצום פערים דיגיטלים גם בבתי הספר .תכנית
ההכשרה מכינה את המתנדבות להדרכת תלמידים והוראה בתחום מערכת
מחשוב ושימוש בתוכנות שונות .מתנדבות בתפוח נמצאות במהלך היום בחדרי
המחשבים בבתי הספר וזמינות לסייע לכל תלמיד בתחום השימוש במחשב.
ההכשרה עברה בהצלחה גדולה והעשירה את המתנדבות גם ברמה האישית.

בטיחות בדרכים
הכשרה רביעית בנושא בטיחות בדרכים התקיימה
בעכו .ימי הכשרה אלה מכינים את המתנדבות להעביר
חומרים משמעותיים ,דרכם ילמדו התלמידים לעבור
את היום בבטחה .המטרה המרכזית בהדרכה היא
להגיע לסוף יום ללא פגע תוך שימוש באמצעי בטיחות

הכשרת רכזים
בחודש הבא תתקיים הכשרת רכזים
ממוקדת לעניין ליווי מקצועי של
מתנדבים ודרכי טיפול במקרים
סוציאלים בהם נתקלים הרכזים.

בבית ובחוץ .בין הנושאים שנלמדו -מרחק מכלי מטבח
מסוכנים ,חציית כבישים ,מניעת תאונות חצר ועוד.

קורס עברית
בימים אלה נפתח קורס עברית מדוברת ברחבי הארץ .המתנדבות וצוות העמותה מברכים על פתיחת הקורסים
שמעניקים למתנדבות כלים בסיסיים ומשמעותיים ליום שאחרי השירות הלאומי ,לימודים אקדמיים ,שילוב בעולם
התעסוקה הישראלי ועוד.

הכשרות בט“פ
במהלך החודשים האחרונים התקיימו הכשרות בט"פ

זהירות בדרכים ובטיחות

במחוז צפון .ההכשרות כללו  250מתנדבות והתמקדו

ג'וליאן אליאס מתנדבת מעכו יזמה

במניעת אלכוהול ,מניעת אלימות בין תלמידים,

פעילות מיוחדת לילדי הגן בנושא זהירות

למסכים.

בדרכים ובטיחות .ג'וליאן קישטה את

המתנדבות מתמקצעות בהעברת תכנים אלה

קירות הגן בלוחות פעילים שגרמו לילדים

לתלמידים בבתי ספר יסודיים ותיכונים .ובין היתר..

להתעניין ולקחת חלק פעיל בלימוד

מקבלות תכנים משמעותיים לחיים האישיים שלהן.

הנושא .יישר כח!

גלישה

מבוקרת

ומניעת

התמכרות

בקרוב...
ב 22.1יערך יום הכשרה למתנדבי הצפון בנצרת.
היום יכלול מספר הרצאות ויסתיים בסרט שיתן הפוגה
ויעניק כוחות להמשך הנתינה המבורכת של המתנדבים.

