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ממריאים בגולן
ישיבת הסדר לתלמידים
עם צרכים מיוחדים

שיתוף פעולה בין משרד הרווחה,
ישיבת הגולן וכנרת שירותי רווחה
הוליד פרוייקט חדש שבו משולבים
אנשים עם צרכים מיוחדים בישיבת
ההסדר בחיספין ,מתנדבים לצבא
או לשירות לאומי ,לומדים ומתגוררים
בישיבת הסדר ומקבלים תמיכה וליווי
מקצועי מלא.

יהם
יתֹות ֶ
ֵ
בֹותם לְ ִא ִּתיםַ ,ו ֲחנִ
ְ״וכִ ְּתתּו ַח ְר ָ
לְ ַמ ְז ֵמרֹותֹ ,לא-יִ ָּׂשא גֹוי ֶאלּ-גֹוי ֶח ֶרב,
ְוֹלא-יִ לְ ְמדּו עֹוד ִמלְ ָח ָמה .״
(ישעיהו ב׳ פס׳ ד׳).
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בשנה האחרונה שלך במקום יסייע לך הצוות
להתכונן לקראת צאתך לדרך חדשה.

הרב יואל מנוביץ
ראש ישיבת הגולן
אם אתה דתי בגילאי  18-27ואתה מעוניין
להעמיק את הידע התורני שלך ואת הרמה
הרוחנית שלך ,לתרום לעם ישראל בתורה
ובצבא ואתה זקוק לליווי ותמיכה עקב מו ־
גבלות כלשהי ,אתה מוזמן לבוא ולקחת חלק
בתכנית ייחודית בישיבת הגולן ביישוב חיספין.
התכנית היא תלת שנתית והיא כוללת מגורים
בפנימיה לימוד בהיכל הישיבה עם כלל תלמידי
הישיבה ,לימוד עם חברותא אישית מקרב
תלמידי הישיבה ,שיעורים מותאמים במיוחד
עבורך ,ארוחות בחדר האוכל של הישיבה עם
כלל התלמידים ,חונך אישי לכל אחד ,טיולים
ופעילויות פנאי ביישוב וברמת הגולן.
תתנדב במדים בבסיס צה"ל ברמת הגולן כולל
הסעות הלוך וחזור בליווי מלא של הצוות.
אנשי הצוות ישהו איתך בכל שעות היממה
ויתנו הרגשה של בית חם ואוהב והזדמנות
לקדם את מסלול חייך למקומות שתרצה.
עובדת סוציאלית תבנה איתך את התכנית
האישית שלך ותעזור לך לממשה.

ישיבת הגולן ,מהוותיקות שבישיבות ההסדר,
הוקמה בשנת תשל"ג ( )1973בדרום רמת הגולן
וחרתה על דגלה את ערכי לימוד התורה ,השרות
הצבאי וההתיישבות ברמת הגולן.
מתוך תחושת המחויבות לשני הדגלים של החברה
הדתית לאומית ,דגל התורה ודגל המדינה ,תלמידי
הישיבה נוטלים חלק במשימות הביטחון ,ומשלבים
בלימודם תקופת שירות צבאי .התלמידים פזורים
בכל החילות והחטיבות הצה"ליות השונים ,בתפקידים
קרביים ועורפיים ,ורבים מהם נוטלים על עצמם
תפקידי פיקוד מאתגרים.
שירת התורה של  250תלמידי הישיבה בוקעת
ומאירה מתוך כתלי בית המדרש ,ומהווה סמל
להתגשמות חזון של דורות ,לתחיית האומה ,ולשיבת
עם ישראל אל ארצו.
כנרת שירותי רווחה הוקמה בשנת  1998בצפון
הארץ ,בטבריה ,במבנה שממנו נשקף נוף הכנרת,
ומכאן שמה.
אנו מפעילים קהילות שיקומיות ובהן שותפים חברי
הקהילה ,יחד עם הצוות ,בניהול הקהילות ,בקבלת
החלטות וביישומן.
בכנרת שירותי רווחה מאמינים ביכולתו של האדם
להתקדם ולעשות את הבחירות הנכונות לו בחייו.
חברת כנרת חרטה על דיגלה את המחויבות לכך,
שהחברים שותפים פעילים בקבלת ההחלטות
וביצוען ,בכל תחומי החיים של הקהילה ,בניית ויישום
נהלי הבית ,תכנון פעילויות הפנאי ,ישיבות חברים.
אנו פועלים יחד במרץ על מנת לדייק את האווירה,
הפעילות וניהול הקהילה בעזרתה של אמנה אותה
בנו הצוות ואנשי הקהילות.
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ממריאים בגולן
ישיבת הסדר לתלמידים
עם צרכים מיוחדים

