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 תוכנית "ערבים"
 

 מבוא
 

אלו מאתנו המחשיבים עצמם כציונים 
ומעורבים במתרחש ישראל, יודעים 
שההיסטוריה הקסומה של המדינה 

מתגשמת , הצעירה הזאת, לא הייתה 
לולא החלוציות של העולים החדשים, עוד 
מלפני הקמת המדינה ועד היום, שהגיעו 
לארץ כדי להגשים את החלום של בניית 

 ביתנו היהודי.
 

הגשמת  אידאל זה, דורשת הקרבות רבות  ומשמעותיות, כגון, עזיבת המשפחה, 
ההרגלים, לימוד התמודדות  עם מציאות חדשה,ויתור על  הנוחיות, עזיבת  החברים ו

 שפה חדשה וכו'.
 

הם עולים לארץ תחת מציאות זאת, מגיעים לארץ העולים של משפחת "הנוער הציוני" . 
 עם כוונה לתרום לבניית המדינה, ללמוד במוסדות ההשכלה הגבוהה ולשרת בצבא.

 
לא לכולנו יש אפשרות  להגשים חלום זה ולעשות עלייה בעצמנו. אבל אנחנו יכולים 

לעולי משפחת "הנוער הציוני" ( מבלי לעשות הפרדה  בין קרובי משפחה, בנים  של  לעזור
חברים או אנשים זרים) בתהליך המאתגר העומד בפניהם  , וכך באופן לא ישיר, להיות 

 חלק מההחלטה האמיצה של כל עולה חדש.
 

 השנים הראשונות בארץ
 

 הבאים:השנה הראשונה מאופיינת בזה שהעולים עוברים השלבים 
 

 .החדשים לחיים הסתגלות ותקופת לארץ ההגע .1
 'וכו נייד טלפון קניית, עולה ותעודת זהות תעודת הוצאת, בנק חשבון פתיחת .2
 .בעיר אולפן או קיבוץ אולפן. עבריתל אולפןב לימודים .3
 .לצבא או לאוניברסיטה, למכינה להתקבל כדי בירוקרטים הליכים .4

העיקרי של  חלקן), (ובשנים הבאות של השרות הצבאייה במהלך השנה הראשונה של העל
עזרה כלכלית  מעניקים על ידי צה"ל או משרד הקליטה, אשר  ההוצאות העולים מכוס
מטרה לעזור לעולים להתמודד עם ההוצאות הכספיות הראשונות , בהנקראת "סל קליטה" 

 בחייהם בארץ.
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ם להתמודד עם שלב משמעותי, ) העולים צריכיה השנייה (או בסיום השירות הצבאיבשנ

 כלכלי, בתהליך קליטתם. מובןלפחות ב
 

בנוסף  .בדרך כלל בשנה זו, העולים לומדים במכינה או בשנה הראשונה באוניברסיטה  
הכרוך בקושי הנובע מלימודים בשפה שאינה מאמץ להשתלב בעולם האקדמי הישראלי (ל
העבודה כדי לעמוד בהוצאות הכספיות ), העולים צריכים לצאת לשוק שלהם  שפת האם 

הגבוהות עבור תשלומי שכר דירה (במעונות או בדירות עם שותפים), הוצאות עבור 
  מזונות, הוצאות תחבורה, והוצאות נוספות.

 
על פי המידע אשר קיבלנו ע"י העולים, ההוצאות החודשיות הבסיסיות של העולים הן 

 כדהלן (בדולרים):
. 

 400$ שכירות או מעונות
 20$ טלפון
 70$ תחבורה
 300$ מזונות
 50$ ספרים וצילומים
 60$ שונות
 900$ סה"כ

 
 חברתית כהמשך אורח החיים התנועתיים ו/אועבודה חינוכית 

 
ורך חשים צעולי משפחת "הנוער הציוני" 

היות פעילים במסגרות חינוכיות המשיך לל
לא תמיד יש לתנועה ו/או  חברתיות, אך 

פשרות להציע להם מסגרת אהעולמית 
 .בתחומים אלו  תעסוקתית

עולים עצמם והן לזה יוצר תסכול הן מצב 
מגיל צעיר אנו . צוות המזכירות העולמיתל

כאשר הם אך מחנכים אותם לעלות לארץ, 
, אין לנו את המשאבים מגיעים לכאן

 .   כוללני, או לפחות באופן מיידיהדרושים כדי לעזור להם בתהליך הקליטה באופן 
של ההצעה שלנו. הרעיון הכללי מתבסס על העזרה שנוכל לתת  הנחת היסודהיא  אתז

שרותים ב עסוקל מצדם שלישית של עלייתם, תוך התחייבותהלעולים בשנה השנייה ו
 קהילה הסובבת.והחברתיים למען התנועה  /חינוכיים 

 כדי שיוכלו: לעולים  זורכך נוכל לע
 

 חברהב התנדבות או עבודהל בגולה התנועתית עבודתם מתום המשכיות ליצור •
 .הישראלית

 .הישראלית במציאות להשתלב •
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 .דד ולפתח עניינים חינוכיים בארץלעו •
לפתח מודעות חברתית וליצור תחושת שייכות ותרומה לחברה הסובבת ,  •

	.באמצעות נתינת משימות אידאולוגיות/חברתיות
 

הצעה זאת לא נועדה  להגביל את העולים לסוג מסוים של עבודה חברתית או חינוכית 
בארץ. ישנם אין סוף אירגונים אזרחיים למטרות שונות, בינהן: עזרה לאנשים במצוקה 
כלכלית, צימצום הפער הכלכלי בין עשירים לעניים , שמירת אזורים ירוקים ועוד 

כל הפעילויות האלו הולכות יד ביד עם היסודות  עניינים אקולוגים, הגנת החיות וכו'.
  .2007החינוכיים שלנו והם חלק מהחלטות שנלקחו בועידה העולמית האחרונה של 

צורת התמריץ מתבססת על שכר חודשי לעולים (אשר התקבלו לפרוייקט "ערבים") 
 . חברתיאו חינוכי  שירותהעולים לבצע חודשית , שבה מתחייבים שעות בתמורה  לכמות 

 סכום שהוא , תמורת  שרות חברתי או חינוכי(ח"י) דולרים לשעה  18העולה יהיה  שכר 
את מכסת השעות  להגביללשעה בארץ. כוונתנו היא  שכר המינימום הנוכחימ פי שניים 

לממן העולים בדרך זאת, יוכלו .  חינוכית /של עבודה חברתית חודשיות שעות  50לעד 
   .לימודיהםצד שני לא יזניחו את מומצד אחד , את הוצאותם החודשיות 

	
 :מטרה

 דולרים 54,000
 )להיות חלק של הפרוייקט "ערבים"עולים חדשים  5(כדי לעזור במהלך שנה ל

 
 :אימפקט
 דולרים 18: תרומה 

 עבור שעה של עבודה חברתית או חינוכית על ידי עולה בפרוייקט "ערבים".
 

 דולרים 72: תרומה
 שעות של עבודה חברתית או חינוכית על ידי עולה בפרוייקט "ערבים". 4עבור 

 
 דולרים 360: תרומה
 חברתית או חינוכית על ידי עולה בפרוייקט "ערבים".שעות של עבודה  20עבור 

 
 דולרים 900: תרומה
 שעות של עבודה חברתית או חינוכית על ידי עולה בפרוייקט "ערבים". 50עבור 

 
 דולרים 3888: תרומה
שעות חודשיות במהלך שנה של עבודה חברתית או חינוכית על ידי עולה  18עבור 

 בפרוייקט "ערבים".
 

 דולרים 10,800: תרומה
שעות חודשיות במהלך שנה של עבודה חברתית או חינוכית על ידי עולה  50עבור 

 בפרוייקט "ערבים".


