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  חוות ''קיימא נהלל''חוות דעת ספק יחיד הנדון: 

באמצעות צוות נשים חקלאיות התומכות  2008"עמותה לחינוך וחקלאות" הוקמה בשנת -קיימא

 באמצעות חקלאות. וקידום צעירים אשר נשרו ממסגרות חינוכיות פורמאליות, בחינוך 

במסגרת ם את מקומ מוצאיםשלא  בני נוערהעמותה קמה במטרה ליצור מרחב מעצים ומחזק עבור 

כל מלאה ב בשותפותבשכר כחלק מצוות  הבודת האדמה המרפאה ועל ידי העסקביה"ס, באמצעות ע

 .גן המדגיש מנהיגות, יוזמה ואחווההעבודה בחווה יוצרת מרחב מוהפעילויות המתבצעות בחווה. 

החווה מדגימה אורח חיים אקולוגי המבטא יחסי שותפות בריאים בין אדם ואדמה, במטרה לפתח 

 .ירקות אורגניים עונתיים  גידולי החווה הינםמתוך כך,  מודעות סביבתית ואחריות אישית

מהלך חופשת בחיים. מצבי  עקבעל רצף סיכון שונים  ינים ופילאורך השנה מאבני נוער המועסקים 

בשיתוף אגף ומעלה )בהתאם לגיל העסקה בחופש הגדול(  14בני נוער בני  20-כהקיץ החווה קולטת 

קהילה ורווחה ובמימון ע''י תקציבי תעסוקת בני נוער באמצעות משרד הרווחה וזאת על מנת לתת 

 מרחב בטוח, ומשמעות ליצור מחויבותמטרת התעסוקה היא  בחודשי הקיץ.ימי עבודה מענה עוטף ל

החווה עובדת בשת"פ עם קידום נוער ובכך מכסה רצף של בני נוער וחווית מבוגר משמעותי.כמו כן, 

  במצבי סיכון וסכנה. מידי שבוע מגיעים בני נוער שלומדים בקידום נוער וצוברים ניסיון עבודה בחווה.

 :ווה כספק לתכנית מוגנות בתקופת חופשיםלהלן הסיבות לייחודיות הח

 עבודת אדמה חקלאית אורגנית ככלי שיקומי וטיפולי. .1

צוות הדרכה טיפולי במקום אשר נותן מענה לבני נוער בסיכון בכל רגע נתון בו נמצאים בחווה  .2

 לרבות השגחה, חיזור, איוורור, הצבת מטרות וטיפול אקוטי במצבים מורכבים.

 שמועבר באמצעות תלושי משכורת אל בני הנוער עם סיום העסקתם.תשלום שכר מינימום  .3

 מערך הסעות סדור של בני הנוער מהצומת המרכזית בנהלל אל החווה ובחזור. .4

השילוב של ארבעת המרכיבים הללו יחדיו, הינו שילוב ייחודי אשר לא מצאנו שני לו באזורינו בעמק 

לה, אינו נותן לנו את המענה המתבקש וההכרחי כדי יזרעאל. יש לציין כי שילוב חלקי של מרכיבים א

 להתמודד עם אוכלוסייה ייחודית זו.

 

 

 

 



 

 

 

 תוכנית מוגנות קיץ

  מדריכות  3-4בחוות קיימא ישנו צוות הדרכה מקצועי ומוכשר לעבודה עם נוער בסיכון הכולל

 עם ניסיון בתחום הנ"ל.

 :העבודה של צוות החווה כוללת 

  והוריוראיון ראשוני עם הנער/ה 

 גיוס הנערים/ות 

 חיזור ותקשורת שוטפת מעבר לשעות העבודה בחווה 

 בניית תוכנית עבודה עם כל נער ונערה 

  עבודת תיווך על פי הצורך 

 ליווי צמוד וחניכה אישית 

 מעגלי שיח עם בני הנוער 

 חוויית בישול משותפת ואכילה בצוותא עימם 

 

  העובדים במהלך הקיץ.החווה משלמת את המשכורות של כל בני הנוער 

 .צוות החווה דואג להסעות מצומת נהלל הלוך וחזור 

 בני נוער בסבב ואף להרחיב את המענה. 10החווה מסוגלת לעבוד ולתת מענה ל 

ות אשר אין דומה לה באזור העמקים ולצערנו אין חוות נוספות אשר אני מוצאת במענה זה ייחודי

 לזה הקיים בחוות "קיימא". יכולות לספק צוות טיפולי ומקצועי בדומה

 לצרכי התקשרות. יחידלאור האמור אבקש לאשר אותם כספק 

 

 בברכה,

 

 עובדת סוציאלית –לי יהב 

 המנהלת אגף קהילה ורווח
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