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 קליטה אקטיבית של בוגרי משפחת "הנוער הציוני" 

 עם עליתם ארצה
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 "ערבים" פרויקט

 קליטה אקטיבית של בוגרי משפחת "הנוער הציוני" עם עליתם ארצה

 

 מבוא

פורום מגשימים",  -"במההתנועה העולמית את  " "הנוער הציוני" הקימה  20 -המאה הבסוף 

 -בתפיסה ובעשייה  –המהווה למעשה ארגון סטודנטים וצעירים הרואים את עצמם קשורים 

 ל"הנוער הציוני".

 

 במסגרת פעילותה בישראל פועלת "במה" בעיקר בשני תחומים: 

  רובם בוגרי התהליך החינוכי רעיוני גיעים לארץשל העולים הממוצלחת קליטה חברתית ,

 .ציוני של "הנוער הציוני"

 .השתתפות ביוזמות החינוכיות של התנועה העולמית 

 

עצמנו מחוייבים לסייע מאחר ואנו מחנכים את הצעירים לאהבת ישראל ולציונות, אנו רואים את 

ים להתמודד עם קשיי שפה, הצעירים המגיעים לארץ ללא משפחתם הגרעינית, נאלצבקליטתם.  

בוגרי ופעילי התנועה, אשר חוו בעבר את  סגרת ופנים מוכרות.קשיים כלכליים וחיפש אחר מ

 ההתמודדות הקשה,  "מאמצים" אותם לחיקם ומנסים להפיג מעט מן הבדידות אותה הם חשים.

 

אים לסייע הב מרכזיים  פרוייקטים שני במסגרת מאמצים אלו פיתחה עמותת "הנוער הציוני" 

 בכדי להבטיח את קליטתם המוצלחת והחיובית בחברה הישראלית.ולתמוך בעולים הצעירים, 

 

 

 

 התנדבות חברתית חינוכית" –מסגרת "ערבים 

 

 רציונל 

כלכלי לעולים החדשים מסגרתי ובא לתת מענה  התנדבות חברתית חינוכית" –"ערבים  פרויקט

אידיאולוגית העליונה שהתנועה חינכה אותם אליה שהגיעו לישראל, לאחר שמילאו את המטרה ה

 הגשמה עצמית במדינת ישראל. -

 

העולים נתמכים כלכלית על ידי מוסדות ממשלתיים/סוכנותיים, אבל  (בלבד)בשנה הראשונה 

שנה השנייה העולים חווים קשיים כלכליים, כאשר הם עדיין לא סיימו את תהליך הקליטה מה

 שפה והכלים להתמודדות בחברה הישראלית.שלהם ועדיין לא רכשו את ה
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במסגרות חברתיות מציע לעולים אלה להתנדב  התנדבות חברתית חינוכית" –"ערבים  פרויקט

מזמנם(, בתמורה לסיוע  1/2מזמנם( ביחד עם התנדבות במסגרת התנועתית ) 1/2בקהילה )שונות 

 כספי שהתנועה תספק להם. 

 

 אוכלוסיית יעד

בישראל והנם סטודנטים במוסד להשכלה גבוהה, או  בשנים הראשונות ים עולים חדשים הנמצא

 עולים שסיימו את השירות הצבאי שלהם והם מתחילים את לימודיהם. 

 עולים שיענו על הקריטריונים הנ"ל. 22-ל 10ההערכה היא כי מדי שנה יהיו בין 

 

 מטרות הפרויקט + יעדים 

  ה )ממדריך בתנועת נוער לעולה פעיל אשר פעילות העולה בתנועהעשייה ולהמשיך את

ממשיך לפעול עפ"י הרוח האידיאולוגית של 

 התנועה(.

  העולה ולסייע לו/לה מוצלחת של לסייע לקליטת

 להרגיש חלק פעיל וחשוב בחברה הישראלית.

  לחשוף את העולה לעשייה ההתנדבותית/חברתית

 במדינה.

 לפתח את התחום החברתי והחינוכי בישראל ,

 .תייעודיות במסגרו

 

 דרכי העבודה 

 

 הפרויקט יפורסם ברשתות החברתיות התנועתיות, הן בישראל, הו בקהילות והקינים. .א

בקשה  העולה ימלא טופסערבים.   ליטול חלק בפרויקט םהמעוניינייתקבלו בתנועה פניות מעולים  .ב

 )מצ"ב( בצירוף קורות חיים.

ו"ר, מנהל במה והגזבר, ותדון בכל אחת הכוללת את המזכ"ל, הי התנועה תתכנס וועדה מטעם  .ג

 מהבקשות שיתקבלו.

. בהסכם יפורטו לפרויקטישלחו תשובות לבקשות. הסכם ייחתם בין במה לבין העולה שיתקבל  .ד

רות לבחור באיזה מסלול התנדבות שזכויות/חובות העולה במסגרת עבודתו, ותינתן לו האפ

  .בפרויקטת התנועתית כן תסוכם המסגר-קהילתית הוא מעוניין לפעול. כמו

 בסוף כל חודש העולה יגישו דין וחשבון על העשייה ההתנדבותית. .ה

"במה" תבחן מדי חודש האם העולה מילא את חלקו בעבודה התנדבותית, ועל בסיס זה היא  .ו

 תעביר את התמיכה החודשית.

ת, כפי התמיכה לעולה הנה על פי המסלול שכל עולה בחר להתנדב בו, ולפי מספר שעות הפעילו .ז

 שמראה הטבלה הבאה:
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 אופציות  שעות חודשיות של התנדבות ועבודה תנועתית תמיכה חודשית תמיכה לפי שעה

 מינימום 8 320 40

 חלקי  16 720 45

 מקסימום 24 1200 50

 

חודשים(, הוועדה תבחן לעומק האם ניתן להמשיך  לתמוך  4-5בסוף כל סמסטר של לימודים ) .ח

תנדבות שהוא מילא, ומול דו"ח מפורט שהעולה יימלא על התרומה בעולה, על בסיס הה

שהוא/היא נתן/ה. הוועדה גם תפנה לעמותה/חברה בה העולה התנדב על מנת לקבל דיווח על 

 עבודת העולה במקום.

 חודשים נוספים(. 4-5"במה" תבחן מחדש את מתן הסיוע לסמסטר נוסף ) .ט

 

 

 טופס הגשה למועמדות לפרויקט ערבים

 

 מלא: ___________________________  ת.ז. _____________     מין: זכר/נקבה שם

 תאריך לידה: ____________  תאריך עליה: ___________   ארץ לידה: ___________

 

אילו תפקידים בתנועה המקומית נטלת טרם עלייתך לישראל:  (1

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מה הקשר שהיה לך מאז עלייתך עם התנועה העולמית/במה?  (2

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

באיזה מוסד להשכלה גבוהה תלמד בשנת הלימודים תשס"ט?  (3

______________________________________________________________ 

)מכינת עולים, תואר ראשון באיזה תחום, וכו'( מה מסגרת הלימודים בה תלמד השנה?  (4

______________________________________________________________ 

מזמנך בפרויקט ערבים? פרט:  2/3באיזה תחום/ים את/ה מעוניין/ת להתנדב במסגרת  (5

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

מהם המניעים העיקריים שבגללם את/ה מעוניין/ת להשתתף בפרויקט ערבים?  (6

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________ ___________________________________________ 

 באיזה מסלול חודשי את/ה בוחר/ת בפרויקט ערבים: (7

 שעות )   (      24שעות )   (   מקסימום  16שעות )  (   חלקי  8מינימום 
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 "חיילים בודדים –מסגרת "ערבים 

 

 רציונל

במשך  .יפה לשרת כלוחמים(רבים מהצעירים מתגייסים לצבא )רובם ליחידות קרביות, מתוך שא

הם מוצאים את עצמם מתמודדים עם הקשיים בעוצמות גבוהות יותר. החיילים מוגדרים השרות 

 בצבא כ"חיילים בודדים" וחשיבות הקשר הרצוף הנו רב יותר.

 

חשוב לציין כי בתקופת הטירונות משפחתו של כל חייל ישראלי דואגת לבקרו ולהעביר אליו 

, ואנו חשים מחוייבות להעניק לחיילים שלנו את אותה תחושה של חום, חבילות באופן קבוע

 אהבה ודאגה.

 

מנסיוננו, החיילים חשים כי יש מי שדואג להם ומחכים מדי חודש לחבילה, מתקשרים, מגיעים 

 לביקור ומודים מכל הלב.

 

 מטרות

 .לחזק את חיילנו בעת שרותם בצה"ל 

 יה נטול דעגות.לתמוך ריגשית וכלכלית בכדי שהשרות יה 

 .לשלוח לכל החילים חבילות מצרכים ושי בחגים 

 אקונומי.-לתת תמיכה כלכלית לפי הצורך הסוציאו 

 

 אוכלוסיית יעד

 בשרותם בצה"ל.עולים חדשים הנמצאים 

 משתחררים מהשרות בצה"ל בתחילת דרכם באזרחות.

 

 יעדים 

 .לארגן פעילויות לחיילים בחופשות 

 .לשלוח חבילות מצרכים 

 שלוח שי לפסח ולראש השנה )לכל הפחות(.ל 

 תמוך כלכלית לפי צרכים מיוחדים.ל 
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