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סימוכין107258 :
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנכ"לים ברשויות המקומיות
מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות
שלום רב,

הנדון :הזמנה לשילוב תכנית 'צהלה' של עמותת אלומה
בסל המענים הרשותיים לנוער
עמותת אלומה פועלת לקידום מוביליות חברתית של צעירים מאוכלוסיות מוחלשות
ובעלות ייצוג חסר במוקדי העשייה וההשפעה ,ולחיזוק תחושת השייכות לחברה
הישראלית של אוכלוסיות אלו .אלומה מייצרת שינוי חברתי רחב היקף באמצעות
 12תכניות ארציות ,המלוות למעלה מ  40,000 -צעירים וצעירות מדי שנה.
תכנית צהלה הינה תכנית ארצית לליווי 'נוער בסיכון' (לנשירה) במטרה להקנות
להם תחושת מסוגלות וערך עצמי ,להעלות להם את המוטיבציה לתרום לחברה
ולקהילה ולפתח את אופק הדמיון שלהם .ובכך מקדמת התכנית את משתתפיה
לשירות משמעותי ואזרחות טובה בצה"ל או במסגרת שירות אזרחי ,תוך מעורבות
במקום מגוריהם.
התכנית נוסדה בשנת  1992ע"י תא"ל רן פקר ז"ל וליוותה עד היום אלפי בני נוער
בהצלחה גדולה .כיום פועלות  135קבוצות באמצעות  130מתנדבים ב  40רשויות
מקומיות ,המלווים כ 2000-בני נוער.
גולת הכותרת של התכנית היא המתנדב המקומי המקיים מפגש קבוצתי אחת
לשבוע במשך  3שנים רצופות (מכיתה י' ועד י"ב) ,לרוב במסגרת לוח השעות הבית
ספרי .כל קבוצה מונה כ 15-בני נוער המומלצים ומאותרים לתכנית ע"י הצוות
החינוכי -בדגש על בני נוער בסיכון.

מתנדב צהלה הוא אדם בוגר ( )+40המתגורר באזור ושייך לקהילה המקומית ,אשר
מתחייב להתנדבות ארוכה .הרעיון המרכזי בתכנית הוא להשפיע ולתרום בתוך
הקהילה על ידי אנשי הקהילה ,ולתת לבני הנוער מודל מקומי חיובי לחיקוי.
תכנית צהלה ממיינת את המתנדבים ,מכשירה אותם ,מספקת כלים תומכים לקיום
הפעילות (חומרי עזר והדרכה וכד') ומלווה את המתנדבים לאורך כל תקופת
ההתנדבות.
לצורך הפעלת התוכנית ,על הרשות המקומית למנות איש קשר ,מקום פעילות
ולתאם עם רכז צהלה את תוכנית ההעשרה שברצון הרשות להוסיף.
במידה והנכם מעוניינים להעמיק את ההכרות עם התכנית ,ולבחון הפעלתה בצורה
נרחבת במסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי ברשות ניתן ליצור קשר עם גל
שלום ,מנהלת תכנית צהלה ,במייל , galshalom@aluma.org.il :או בטלפון054- :
.2221103
פרטים נוספים באתר צהלהtzahala.org :

בברכה,
שלמה דולברג
מנהל כללי

העתק:
מר חיים ביבס -ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שלום בן משה -ראש עיריית ראש העין ויו"ר ועדת חינוך של מש"מ
מר אבי גרובר -ראש עיריית רמת השרון ,יו"ר ועדת נוער מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס -סמנכ"ל מינהל חינוך ,רווחה וחברה ,מש"מ
גב' הדר אליהו -מנהלת מחלקת נוער וצעירים ,מינהל חינוך ,רווחה וחברה ,מש"מ
מר יוסי אדירי – יו"ר ועדת ההיגוי ,תכנית צהלה
מר רן מרכוס – מנהל תחום נוער ושירות ,עמותת אלומה
גב' גל שלום – עמותת אלומה

