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 פרוייקט "הנוער הציוני בפולין"

 מפגש תמידי בהווה...עם העבר

                                                                                                                                                                                                                                    

 מבוא

עלת במגוון רב תנועת "הנוער הציוני" פו
 19-ציוניים, ב-קטים חינוכייםשל פרויי

קהילות יהודיות.  49מדינות במסגרת של 
בכל שנה מגיעים לארץ מאות מדריכים 

 שנה), כדי להשתתף 18-22(בני 
הכוללת , בתוכנית שאורכת שנה ,

טיולים בארץ, לימוד  הכשרה ולימודים,
בויות בחברה ישראלית עברית, התנד

 בקיבוצים.ושהייה 
בתום שנה זו , חוזרים המדריכים 
, לתנועתם בקהילות ,שבארצות מוצאם

ושם מובילים את העבודה החינוכית 
 והציונית.

 
מכינה אותם, ללא ספק, להתמודדות בעתיד הקרוב עם אתגרים בעולם , שהייתם בארץ

אם אתם או מישהו ממשפחתכם השתתף בתוכנית "הכשרה",  .המודרני הסובב אותנו
ממנה תם ודאי יכולים להבין עד כמה משמעותית ומרגשת החוויה הזו, ואיך הזכרונות א

   ומרגשים אותו בכל רגע. מלווים את המשתתף
 

ולדאוג שכל   החלטנו לפני שנים מספר, לקחת אחריות חינוכית וציונית,, מסיבה זו 
 והעמקה ללימוד חלק מזמנם חברינו המשתתפים בתוכנית לטווח ארוך בארץ, יקדישו

סטוריה של יבנושא השואה. החלטה זו נבעה מתפיסתנו את השואה, כאירוע משמעותי בה
אותו אנו חייבים להכיר, לחוש וללמוד ממנו לקחים אינדיבידואלים ,עם ישראל 

  וקבוצתיים.
 

אנו מאמינים שהדרך היחידה להשלמת ההעמקה בנושא השואה היא ביקור בפולין. 
מפגש חוויתי בין המשתתף ושרידי השואה. הנסיעה לפולין  הנסיעה לפולין מאפשרת 

המהווה נקודת מפנה בעיצוב ,היא קטליזטור המאפשר העברת תכנים בדרך מיוחדת 
 הזהות היהודית של כל אחד מהצעירים.
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 מפגש תמידי בהווה...עם העבר

 

צעירים (מסך  30-בכל שנה, כ

כל הצעירים אשר מבקרים 

תוכניותנו) ישראל תחת 

זקוקים לסיבסוד, כדי לאפשר 

 הלהם השתתפות בנסיע

  לפולין.

אם חווית את הנסיעה לפולין 

או שמעת עליה מאנשים 

אחרים, אתה ודאי  יודע עד כמה מרגש, עמוק ונחוץ לחוות  את ההיסטוריה שלנו,  

 .במקום שהותיר חותם על  רבים מבני עמנו וממשפחותינו

 

 .למשתתף 1,500$המתרחשת במשך שבוע, עולה הנסיעה לפולין, 

 

היא להקים קרן המיועדת לסיבסוד נסיעה לפולין. בדרך זו כל צעיר  מטרת הפרוייקט

 יוכל  להשיג מטרה זו.) אך נתקל בקושי כלכלי (המעוניין לנסוע 

 

נו אין כעת לסבסד כמה מנסיעות אלו, אך לצער המזכירות העולמית, מתאמצת מאוד

 משתתפים. 30להשיג את הסכום הרלוונטי כדי לסבסד ביכולתנו 

 

 זה,אנו מקווים ומצפים לראות את תומכינו וחברינו לשעבר, מעורבים בתמיכה בפרוייקט 

 שהינו כה חשוב לחינוך היהודי ציוני של הדור הצעיר. 

 

 :יעד

 דולרים 22,500



   (ע"ר) הסתדרות חלוצית עולמית "הנוער הציוני"
                   "Hanoar Hatzioni" - Mazkirut Olamit - Israel 

 58-002-755-5מס'  עמותה	HaYasmin St. 1 - Ramat Efal		52960רמת אפעל   – 1היסמין 
Tel: 972 3  530 1396     Fax: 972 3 530 1384   E-mail: hholamit@netvision.net.il	

																																																																																																																								

 האחוזים  50(משתתפים.  30עלות הנסיעה לפולין לשנה עבור מ 50%כדי לסבסד 

 ).ע"י המשתתפים, אירגונים ו"הנוער הציוני" וכוספים יהנוס

 
 מפקט:יא
 

 דולרים 18תרומה: 
 

 דולרים 72תרומה: 
 

 דולרים 375תרומה: 
 עלות הנסיעה לפולין למשתתף אחד.מ 25%כדי לסבסד 

 
 דולרים 375תרומה: 

 עלות הנסיעה לפולין למשתתף אחד.מ 25%כדי לסבסד 
 

 דולרים 750תרומה: 
 עלות הנסיעה לפולין עבור משתתף אחד.מ 50%כדי לסבסד 

 
 דולרים 3,750תרומה: 

 .עלות הנסיעה לפולין עבור חמישה משתתפיםמ 50%כדי לסבסד 
 

 דולרים 7,500 תרומה:
 עלות הנסיעה לפולין עבור עשרה משתתפים. 50%כדי לסבסד 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


