
  תנדבמ- וםק
  לצעירים ישראלים בגרמניה לאומית-דותוכנית התנדבות 

  

  

  ההתנדבותלתוכנית דף מידע 
  

  :מטרות ויעדי התוכנית

, םגרמנים וישראליבין ארגונים ייחודי שיתוף פעולה תוצר של  הינה תנדבמ-םוקתוכנית ה

  . והצעיריםחילופי הנוער הקיימות לתשתיות האת  חזקל הוקמה במטרהו

 התוכניתישראלים בגרמניה שואפת של  שירות התנדבותילחדש  מסלולפיתוח  באמצעות

הכרה עמוקה קראת ל נוסףצעד  הוביללו בשתי המדינותלהרחיב את השותפויות בין ארגונים 

  . ישראלים וגרמניםצעירים  ביןיותר  קשרים משמעותייםיצירת ו

  

 םחייה חוות מקרוב אתל גרמנית מזמינה צעירים ישראלים-תוכנית ההתנדבות הישראלית

שירות התנדבותי של מסגרת תוך בשיתקיים גרמני - לקחת חלק בדיאלוג ישראליגרמניה וב

   .שונים בגרמניהחברתיים תחומים ב

, עבודה שוניםבתחומי  להעשיר את עולם הידע שלהם, למשתתפים הזדמנותמציעה  התוכנית

להעמיק ולחקור את  במקבילו ,יםכישורים בין תרבותילפתח , חברתיתהה תפישלהרחיב את ה

  . זהותם הישראלית והזיקה לחברה שלהם על רקע העבר המשותף של שני העמים

  

  :קהל היעד

/ דתי / מכל רקע תרבותי  18-30ים אפתוחה לצעירים ישראלים בין הגיל תנדבמ-םוקהתוכנית 

  :יביעואשר , גברים ונשים כאחד, חברתי

 ,ולת עמידה במצבים זרים ומאתגריםנכונות להשתלב במסגרת התוכנית ויכ •

 ,במגורים משותפים ובעבודה עם צוות זר, יכולות חברתיות להשתלבות בקבוצה •

 ,תחברתיות שונו-בין/ ת ותרבותי-פתיחות ונכונות להיחשף לחויות בין •

 .  תנאי מוקדם ןאך אינ, יתרון מהוותידיעות קודמות בגרמנית . גרמניתהשפה הרצון ונכונות ללימוד  •

  

 .יתרון יכולים להוות בישראלשונים  החברו הקהילומעורבות של המועמדים בתחומי עילות פ

  

 .התוכנית אינה יכולה להוות חלופה לשירות צבאי או לאומי :חשוב להדגיש

  

 יםלחושיתוף פעולה בין ארגונים ששל מסגרת היא חלק מתוכנית ההתנדבות הישראלית גרמנית 

ידי הארגונים - תהליכי המיון והקליטה יתבצעו על. בים בגרמניההקולטים מתנדלארגונים  בישראל

  . דרך הארגונים השולחים בלבדפניה להשתתפות בתוכנית זאת אפשרית . השותפים

  

  :תחומי הפרויקטים למקומות ההשמה

המיוחד של הארגונים הפועלים והפרופיל פי האופי -ועל היצע מקומות ההשמה הקייםבהתאם ל

 :     יוצעו למתנדבים מקומות השמה בתחומי העבודה הבאים ,בתוכנית ההתנדבות

 ילדים ונוער עם עבודה •

 תרבותית-קידום ההבנה בין •

 עבודה בבתי חולים, טיפול בקשישים או אנשים בעלי מוגבלויות: רווחה ובריאות •

 עבודה בתחום זיכרון השואה /עבודה באתרי הנצחה •

 ספורט ואקולוגיה •



  :השירותותנאי  מסגרת

   .2011ויסתיים באוגוסט  2010שירות ההתנדבות בגרמניה יתחיל בספטמבר  •

שעות  38-40בהיקף של , חודשי עבודה במקום ההשמה 12 :תקופת השירות כוללת

 .לווי וסיכום, השתתפות בסמינרי הכנה םגכמו  ,ימי חופשה 24כ "תוכם סהמשבועיות ו

 . לארץ חזרהחד לצורך יציאה ורטיס טיסה אתקופת השירות בגרמניה יקבל המתנדב כל •

 :בגרמניהלאורך כל תקופת השירות  יקבל המתנדב, בכפוף לתנאי התוכנית •

o  כלכלה מלאה 

o םמגורים הולמי 

o ביטוח רפואי מלא 

o דמי נסיעות למקום ההשמה 

o ייםחודש דמי כיס 

אחד מתאם הארגון למתנדב איש קשר ימונה , בהתאם להסכמים בין הארגונים השותפים •

 .במקום ההשמה נוסףאי אחרהקולט ו

 € 500 :בתוכניתלמתנדב  השתתפותדמי ה •

 

  : סמינרים למתנדבים

, המעבר תהליךבתמוך בו הן ללאורך כל תקופת השירות ואת המתנדב  תלוומיועדת לתוכנית ה

לצד השירות  ,לצורך זה. קליטה שלו בארץבוכן בחזרה ו שלו בגרמניה השתלבותההשהייה ו

   :כניתתכלול התו ,במקום ההשמה

אשר יחל , ללימוד השפה הגרמניתשבועי -חד/ או דוקורס  :2010ממאי עד אוגוסט  •

 כשלושה חודשים טרום תאריך היציאה לגרמניה 

אשר יכלול יחידות , ימי סמינר 5הליך הכנה אינטנסיבי של ת :כחודש לפני מועד היציאה •

 . ראליתחברתיים ופוליטיים על החברה הגרמנית והיש, יםינושאים הסטורשל 

. והשתלמות ליוויים לסמינרם של ימי 17כ "יערכו סה התנדבות בגרמניההלאורך שנת  •

לעורר את מודעותו לתהליך החברתי , את חוויות המתנדבבחון שקף וללמיועדים  אלה

  .במקום ההשמהלקדם את השתלבותו ו

 הערכתלצורך , ימים 3סמינר סיכום לתוכנית בין יערך  :מיד לאחר החזרה לארץ •

 . וקידום תהליך החזרה והקליטה בארץ תהשירו

  

  

אנו מזמינים מועמדים , תהליך הגשת המועמדותעל על התוכנית ו מידע נוסףלקבלת 

  .עם אחד הארגונים השולחים השותפים בתוכנית מתאימים ליצור קשר

  

ניתן למצוא בדף המצורף למסמך זה  לארגון השולח פרטי התקשרות מתאימים 
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