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הידעתם?
גשר אל הנוער מתמחה במניעת נשירה של בני נוער הנמצאים במסגרות לימוד, אך נשקפת להם סכנה לנשירה, ניתוק וניכור.

אלו "נושרים סמויים", אוכלוסייה שרגל אחת בתוך המערכת, אך רגלה השנייה כבר מחוצה לה – בעולם השוטטות או העבריינות.

90% מבוגרי ״גשר אל 
הנוער״ סיימו תיכון וזכאים 

לתעודת בגרות מלאה 95% מהבוגרים השתלבו90
במעגל העבודה 95 81% התגייסו לצה״ל

14% נוספים התייגסו 
לשירות לאומי

31% מהבוגרים המשיכו 
ללמודי תואר אקדמי / 

לימודי תעודה 31

ו התרחבנ

ייסוד׳בן גוריון׳הוספת ׳נווה שרת׳בעזרתכם הקמנו בית חם ‘כפר שלם’ 
2002 2004 2011 2014

גדלנו
173 מוטבים

136 בוגרים + 37 פעילים כיום

62 בני נוער
24 בבית בבן גוריון
22 בבית נווה שרת
16 בבית כפר שלם

136 בוגרים
124 בשנים קודמות + 12 חדשים

הצלחנו

גיוס לשירות צה״ל

זכאות לבגרות

92%
100%

נוכחות ב’בתים החמים׳ 
89%

 נוכחות בבתיה”ס 

שיפור ציונים

סיימו בהצטיינות
94%

12%+
10%

השקענו

43
ארגונים תומכים/שותפים

402
מתנדבים

1697
בנות שרות

2387
בתשלום

5680
בהתנדבות

749
שעות חונכות אישית

582
פעילויות תרבות והעשרה

9,764
שעות הוראה

אמצו נער/ה
ניתן לאמץ/לתמוך בנער/ה

החל מ 150ש״ח לחודש

אמצו ‘בית חם’
מכירים ארגון עסקי שירצה לאמץ בית? סייעו 
לאימוץ  חדשות  עסקיות  חברות  לגייס  לנו 

הבתים החמים בהתנדבות ותמיכה שוטפת

התנדבו אצלנו
המתנדבים  למערך  הצטרפו  לכם!  זקוקים  אנו 
בתגבור הלימודי, חונכות )מנטורינג אישי(, העשרה 

)מתן הרצאות/סדנאות( ועוד

התרומה לעמותה מוכרת לצרכי מס ע”פ סעיף 46. מס׳ עמותה: 58-039-798-2 gesherinfo@hms.co.il         www.geh.org.il

עלות השקעה חודשית בנער/ה היא 1200 ש״ח )ללא הנהלה וכלליות(- תרמו עכשיו!

הידעתם? עלות תלמיד נושר לחברה  כ- 280,000 ש״ח
במחקר שנערך ע"י אוניברסיטת ת"א אודות עמותת "גשר אל הנוער", נמצא כי לתלמיד נושר יש סיכוי גדול יותר להיפלט ממעגל העבודה ולהיות 

מובטל = נזק שנתי מצטבר של 280,000 ₪ לתלמיד )אובדן תוצר למשק, קצבאות ואובדן תשלומים לביטוח לאומי(.
בקרב הכלואים בבתי סוהר 80% מהאסירים נשרו בעברם ממסגרות החינוך. עלות כליאה שנתית בישראל עומדת על 150,000 שקל לאסיר.
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