
לחוסן האישי והקהילתי משמעות רבה בקרב בני נוער, על רקע המציאות המורכבת שיוצרת חוסר
וודאות שבו הנוער עומד בפני אתגרים ברבדים שונים: תחושת שייכות, קיימות, משמעות, תחושת
המסוגלות להתמודד עם משימות החיים ועוד. על אלה נוספים קשיים רגשיים שנגזרים מחרדה

.FOMO מהמצב הבריאותי, חשש מכניסה לבידוד ומההשפעות החברתיות שלו, ותחושת
 

תוכנית נאמני חוסן לנוער
מטרת התוכנית היא העמקת החוסן האישי, הקבוצתי והקהילתי על ידי הקניית מיומנויות וכלים

ישימים ואפקטיביים להתמודדות מיטבית עם האתגרים הנוכחיים. התוכנית תסייע לביסוס תפקיד
לבני הנוער בתקופות חירום ומשבר ושימור תחושת המשמעות והמחוברות שלהם מחד (מרכיבי
החוסן) ואת תרומתם לקהילה מאידך. התוכנית תועבר לקבוצת הנערים ואנשי החינוך המלווים

אותם.
 

תכני ההכשרה מועברים תוך שימוש במתודות הוראה התנסותיות-חווייתיות ומשלבים תרגילים
מעולם ה-ODT (אאוט-דור), התנסות אישית ותרגול. 

התוכנית מועברת על ידי מנחים מקצועיים מטעם עמותת נט"ל. בסיום ההכשרה יקבלו התלמידים
תעודות וכרטיסי נאמני חוסן. 
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התוכנית מועברת בשפה העברית והערבית

עמותת נט"ל - נפגעי טראומה על רקע לאומי הינה עמותה (מלכ"ר) שהוקמה בשנת 1998
ומטרתה העלאת המודעות בכל הקשור לטראומה על רקע לאומי בחברה הישראלית. 

 
החוסן בקהילה - במקביל אנו פועלים לבניית חוסן בחברה הישראלית, להגברת המוכנות לחירום
ולחיזוק היכולות להתמודדות עם מצבי דחק בשגרה ובחירום. אנחנו מציעים טיפולים לנפגעי חרדה

והכשרות וסדנאות חוסן לחיזוק משאבי ההתמודדות, עיבוד מצבי טראומה ומוכנות לחירום בכל
רחבי הארץ לארגונים מהמגזר החברתי, העסקי, עובדי רשויות ובקרב ילדים ונוער. 

 
צוות המנחים של נט"ל כולל אנשי טיפול ממגוון מקצועות בריאות הנפש - עו"ס, פסיכולוגים,

פסיכותרפיסטים, מטפלים במגוון מתודות (אמנות, תנועה, וידאו ועוד) ויועצים ארגוניים. מומחים
בנושא דחק, טראומה, התערבות בשעת משבר וחוסן. אנשי הצוות, היועצים והמנחים בעלי תואר שני
ושלישי בתחום התמחותם, בעלי ניסיון רב בהתערבויות חירום מגוונות, ניסיון בהנחיית קבוצות, יעוץ

ארגוני ובהדרכת אנשי מקצועות בריאות הנפש, צוותים חינוכיים וצוותים רפואיים.

הילה שבורון, 
מנהלת תחום קהילה וחוסן

נט"ל

נעמה ארליך
מנהלת תוכניות ילדים ונוער

נט"ל

למידע נוסף לחצו כאן
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