נטיעות – קהילות של תשובה

חזון ,מטרות ופירוט הקהילות והמיזמים

תשע"ג 2102 -

רשת נטיעות הנה רשת קהילות
משימתיות של בעלי תשובה הפרושה
בכל רחבי הארץ .הרשת מונה כיום 11
קהילות ועוד  3קהילות בהקמה.
הקהילות מבצעות מגוון רחב של
מיזמים חברתיים כחלק מהשתלבות
מחודשת בחברה הישראלית.
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עמוד 4

נטיעות
מבוא
בשנים האחרונות הולכת וגוברת ההכרה בחברה הישראלית בצורך לשילוב החרדים .עם זאת ,ניסיונות קודמים
להשגת מטרה זו התבססו על גורמים חיצוניים לקהילה החרדית ,שמאמציהם לא עלו יפה .רשת נטיעות נוקטת
בדרך אחרת ,והיא פועלת מתוך הציבור החרדי ומפעילה קהילות משימתיות.
רשת זו מתייחדת בכך שהיא מורכבת הן מחרדים מלידה ,הן מדתיים-לאומיים מבית והן מבעלי-תשובה
שהערכים של תיקון העולם ומעורבות חברתית הובילו אותם לתפקד כגשר בין החילונים ,החרדים והדתיים.
חברי הקהילות שלנו עובדים באופן מלא ,מבצעים שירות צבאי או אזרחי ולוקחים אחריות חברתית במגוון
אופנים' .נטיעות' מעורבת באופן משמעותי בקידום צדק חברתי
וסביבתי מנקודת מבט יהודית ,מאפיין שאיננו נפוץ במיוחד
בקהילות דתיות ,והרשת אף מטפחת מודעות לערכים אלו בקרב
קבוצות חברתיות אחרות .רשת נטיעות גדלה מ 2-ל 00-קהילות
מאז הקמתה לפני שנתיים (רובן בנגב ובגליל ,וקהילות נוספות
נמצאות בתהליכי הצטרפות) .מעל  211משפחות מתגוררות
בקהילות אלו המפעילות למעלה מ 21-פרוייקטים חברתיים,
סביבתיים וחינוכיים .מגוון הפרוייקטים נע מתוכניות חונכות
לילדים ונוער בסיכון ,דרך סדנאות לקידום קיימות וצדק חברתי מנקודת-מבט יהודית ועד למרכזים לקידום
תעסוקה לחרדים .באמצעות מגוון הפעילויות הרחב שלה ,רשת נטיעות מסייעת לסלול את הדרך לחלק הולך
וגדל מן הציבור החרדי העושה את צעדיו הראשונים בשילוב חיים דתיים מעמיקים עם תרומה משמעותית
לחברה הישראלית.
הרשת נוסדה ומנוהלת על-ידי בעלי תשובה ,מהם יש כ 211,111-איש בארץ המהווים כ 21%-מהחברה
החרדית .תפקידם רב המשמעות של בעלי התשובה טמון לא רק במספריהם אלא בכך שהם גדלו הן בעולם
החילוני והן בעולם הדתי ולכן הם מסוגלים לגשר בין השניים .אם כך ,בהינתן תמיכה מספקת ,הקהילות של
'נטיעות' יכולות ליצור מסה קריטית ולהפוך לאחת מקבוצות הגשר המשמעותיות ביותר בין המגזרים השונים.
תקוותנו היא שגישה ייחודית זו תחזק את המרקם החברתי בישראל בפרט ,ובעולם היהודי בכלל.
הרשת וקהילותיה עובדות בשיתוף פעולה עם מספר משרדי ממשלה (משרד ראש הממשלה ,המשרד לפיתוח
הנגב והגליל ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות) ,הסוכנות היהודית ,קרן שח"ף' ,פורום הנגב' של
הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה ,רשויות מקומיות ומספר תורמים פרטיים.

עמוד 5

חזון
ההתפתחות המתבקשת של התורה ,ויישומה בחיי המעשה ,מדברת אלינו מתוך המפגש המחודש עם ארץ-
ישראל .לא מדובר כאן על 'התחדשות יהודית' במובן של רפורמה הלכתית חלילה ,אלא על התחדשות הופעתם
של החיים היהודיים המלאים בארצם  -דבר הדורש גם יחידים ,משפחות וקהילות שיקחו על עצמם נדבך אחר
נדבך ביצירה הנדרשת ובהגשמתה .אין אנו רואים עצמנו כיחידים במערכה או כפורצי דרך בלעדיים ,אלא אנו
באים להציע את תרומתנו הצנועה מתוך שיתוף וחיבור לשאר העושים במלאכה ברחבי הארץ ובכלל .כיום
הולכים ומתהווים זרמים חדשים בקרב הציבור היהודי ,ואנו סבורים שכולם מושפעים במידה כזו או אחרת
מההתחדשות הרוחנית הרצויה והנצרכת כיום ,מהשאיפה לעשות לה' יתברך דירה בתחתונים .למרות זאת רבים
בציבור מרגישים כי יש משהו משותף לכל הזרמים הללו ,ונראה באופן ברור כי אנשים רבים מרגישים שייכות
לאיזושהי אמירה או התרחשות חדשה שהם עצמם עדיין לא יודעים להגדיר מהי.
אנו מאמינים כי ה' רוצה שנבוא עם המטען שלנו על כל גווניו ונכניס אותו לתוך הקדושה ,או יותר נכון נרחיב
את הקדושה לכל תחומי החיים כיריעת אהלו של שם .עד כה כל אחד חלם את חלומותיו בנפרד ,ואולי ביחד
אפשר להגשימם .חיים יהודיים שלמים לא יכולים להתקיים ללא הקשר קהילתי ,ויש צרכים של הנפש שאי-
אפשר למלא שלא על-ידי קהילה .כך גם פרשת קדושים נאמרה בהקהל ,והדרך להתקדש ולממש את הייעוד
שלנו כיהודים עוברת דווקא דרך 'הקהל' ,דרך הקהילה .חזון ההתיישבות של 'נטיעות' הנו הקמת קהילות
אמוניות מגוונות ,במטרה ליצור חיי הוויה יהודית שורשיים היונקים מהחיבור שבין התורה לארץ – דהיינו,
תורת ארץ-ישראל ,חסידות ארץ-ישראל .קהילה של נשים ואנשים המעוניינים לעבוד על תיקון עצמם ותיקון
סביבתם ,ומוכנים לצאת מנוחיות איזורי המרכז וירושלים .הן בגלל שזה נצרך מבחינה לאומית ,והן משום
שדווקא בשוליים יש מרחב לבנות בו חלופות חברתיות ואישיות – בבחינת תהליך פנימי המזין תהליך של
השפעה כלפי חוץ ,אך גם ניזון ממנו בהדדיות ,לא מתוך כוונה ליצור מקום שולי לכתחילה אלא מתוך הבנה
שבכדי לאפשר התחדשות רוחנית וחברתית יש צורך בתהליך של התרחקות מהמרכז לשם התקרבות לכלל,
בבחינת 'רצוא ושוב' ,בבחינת הגדרת המרכז מחדש.

עמוד 6

הרשת
בהמשך לכל האמור לעיל החלו להיבחן בשלהי תש"ע האפשרות הרצון ליצור איגוד ראשוני של קהילות
שיהווה גם גוף לייזום קהילות חדשות ,כפתרון עומק ארוך-טווח למצוקת בעלי-התשובה מחד וככלי לגיבוש
וביסוס החזון שהותווה לעיל מאידך .הצורך בחשיבה מערכתית ורשתית נובע הן מצד העניין עצמו ,בבחינת
יצירת מרחב להדברות ועשייה ,והן מצד ההקשר שבתוכו אנחנו פועלים בכל הקשור לקהילות המשימתיות
בארץ .תחום הצמחת הקהילות עולה ופורח כיום ומופנים אליו משאבים רבים הן מהמדינה ,הן מקרנות פרטיות
והן מגופי-רוחב של העם היהודי .קיימות כיום כ 021-קהילות משימתיות כאלו בכל רחבי הארץ ,המאוגדות בכ-
 02רשתות שונות שמאוגדות כולן בתורן (פרט לאחת) במסגרת 'מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות
בישראל' ,המהווה את הגוף היציג שלהן מול גופים חיצוניים .רשת נטיעות מבקשת להצטרף למהלך לאומי זה,
ולחבר אליו חלק הולך וגדל מהציבור החרדי הצעיר המחפש אפיקים חדשים להגשמה בחברה הישראלית
המודרנית ,מציבור בעלי-התשובה אשר עדיין מחפש את מקומו ולדתיים-לאומיים מבית שמוצאים במהלך זה
מקור לעוצמה והזדהות.

א .איגוד קהילות משימתיות ברוח חיבור התורה לחיים לכדי רשת שתספק מבנה ושייכות ארגונית ,גיוס
משאבים ,קידום של הקהילות ומינוף מיזמים משותפים לטובת הקהילות ולטובת החברה בכלל.
ב .הקמת קהילות נוספות באותה רוח ,וארגון והעברת הידע והנסיון בתחום.
ג .יצירת קומה רוחנית וחזון משותפים והנעת תהליכי התחדשות בעולם היהודי בכלל.

א .הרשת שומרת על מבנה ביזורי ועל האוטונומיה של הקהילות.
ב .הרשת מתקיימת על בסיס צמתים שונים ,שהמרכזי שבהם הנו פורום קבוע שיאפשר ייצוג של התנועה
לצורך תיאום ושיח בין הקהילות וייצוגן מול גופים חיצוניים.
ג .הרשת פועלת לפיתוח מיזמים חברתיים במגוון תחומים לחיזוק המרקם החברתי בישראל.
ד .אין לרשת יעדים מפלגתיים והיא מהווה גוף עצמאי שחותר לשיתופי-פעולה רבים ככל האפשר אבל
איננו שייך למגזר או זרם ספציפי פרט לקהילות המרכיבות אותו.

עמוד 7

יעדים ותקציב רב-שנתיים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הקמת מרכז להכשרת מובילי קהילות וחיזוק
מעטפת שירותי הליווי לקהילות הקיימות.
גיוס משאבים לרשת ולקהילות הקיימות.
ליווי שני גרעינים לקראת התיישבות.
הקמת תכנית מצטיינים ללימודים אקדמיים
לחרדים בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן.
הקמת מרכז לקידום תעסוקה לחרדים בצפון.
פיתוח הפעילות המשימתית של הקהילות
במגוון תחומים :קיימות ,כלכלה וצדק
חברתי ,טיפול בנוער בסיכון ,עסקים
חברתיים ועוד.

א .סיום המחזור הראשון של תכנית ההכשרה
למובילי קהילות ויציאה לשטח.
ב .פיתוח משאבים ושירותים לקהילות החברות
ברשת.

א.
ב.
ג.
ד.

יישוב  2קהילות חדשות.
יצירת וליווי  2קהילות חדשות.
עיבוי הקהילות הקיימות ופיתוח הפעילות
המשימתית.
קיום שנת שמיטה משמעותית ככלי לקידום
צדק חברתי וסביבתי מנקודת-מבט יהודית,
בשיתוף-פעולה רחב עם גורמים בחברה
הישראלית.

א .הקמת  2-2קהילות חדשות בשנה ,ובסה"כ
כ 11-קהילות חדשות.
ב .ביסוס רשת של  21קהילות משימתיות בכל
רחבי הארץ.
ג 2,111 .חברים בוגרים ברשת (לא כולל
ילדים).

ג .עיבוי הקהילות הקיימות ופיתוח הפעילות
המשימתית.
ד .יישוב שתי קהילות חדשות ויצירת וליווי 2
קהילות נוספות.
ה .שנת הכנה לשנת השמיטה.

עמוד 8

תשע"ג
הוצאות

הכנסות
מקור

סכום

משרד רה"מ
משרד נגב-
גליל
תרומות
רשויות
מקומיות
קרן שח"ף
דמי חבר

32,000

סעיף
רכז ארצי

4,500

55,000

רכזי אזור

3,500

12

85,000

ייעוץ וליווי

2,500

12

30,000

45,000

נסיעות

4,500

12

54,000

36,000
11,000

פרסום ושיווק

10,000
1,000
1,000
25,000

1
12
12
2

10,000
12,000
12,000
50,000

סה"כ

264,000

סה"כ

264,000

שונות
רישות קהילות
פרוייקטים

עלות

כמות
12

סה"כ
54,000
42,000

תשע"ד
הוצאות

הכנסות

עלות

כמות
12

סה"כ
66,000

מקור

סכום

משרד רה"מ
משרד נגב-
גליל
תרומות
רשויות
מקומיות
קרן שח"ף
דמי חבר

32,000

סעיף
רכז ארצי

5,500

54,000

55,000

רכזי אזור

4,500

12

105,000

ייעוץ וליווי

1,500

12

18,000

45,600

נסיעות

5,500

12

66,000

72,000
13,000

פרסום ושיווק
שונות
רישות קהילות
פרוייקטים

10,000
1,500
1,300
25,000

1
12
12
3

10,000
18,000
15,600
75,000

סה"כ

322,600

סה"כ

322,600

עמוד 1

תשע"ה
הוצאות

הכנסות
מקור
משרד נגב-
גליל
תרומות
רשויות
מקומיות
קרן שח"ף
דמי חבר

סכום

סעיף

עלות

כמות

סה"כ

55,000

רכז ארצי

6,500

12

78,000

165,000

רכזי אזור

5,000

12

60,000

70,000

ייעוץ וליווי

1,000

12

12,000

108,000
18,000

נסיעות
פרסום ושיווק
שונות
רישות קהילות
פרוייקטים

6,500
15,000
2,000
2,000

12
1
12
12

78,000
15,000
24,000
24,000

25,000

5

125,000

סה"כ

416,000

סה"כ

416,000

סה"כ

1,002,600

סה"כ

1,002,600
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ציר הזמן

חברתי

שבט

כנס הקמה

אדר

מפגש ראשון
לגרעין המייסד

ניסן

מפגשי גרעין
ושבת גרעין

אייר

מפגשי גרעין

תשע"ב

אמצע אייר
עד שבועות

מפגשים חברתיים
צוות המוביל
הכנת פרופיל
משפחה

שבועות עד י"ז

גיוס משפחות

בתמוז

שבת גרעין

אחרי ט' באב
ט"ו באב
עד א' אלול

המשך גיוס
משפחות

א' אלול
עד ראש השנה

משימתי

איתור צרכים

פרישת משימות
והכנת שלד לתכניות
עבודה

פיזי

איתור מבנים
סיורים
במיקומים
אפשריים
סגירת מיקומים

הכרעה על משימות
חלוקת אחריות
לביצוע

סגירת חוזים

מעבר לדירות

בניית תכניות עבודה

ארגוני

בניית זהות וגיבוש
חזון רוחני ,חברתי,
התיישבותי
ומשימתי
הכרעת ליווי חיצוני
הקמת
אגודה\עמותה
עבודה מול קרנות
ומשרדי ממשלה
ליצירת תשתית
פעולה

תשע"ג

תקופת החגים

בניית תכנית
חברתית שנתית

תחילת עבודה

אחרי החגים

תחילת יישום
תכנית חברתית

המשך פעילות

חשיפה לשותפים

חנוכה

אירוע עלייה
לקרקע

סיכום רבעוני

סיכום כלכלי שנתי

תיקון ליקויים
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תקציב הקמת קהילה (שנה א')
חודשים
כמות
עלות

סעיף
רכז פנימי
ליווי חיצוני
גיבוש

3,500
3,500
1000

1
1
1

12
12
12

42,000
42,000
12,000

משימה
הכשרה ורישות
תקורה

2,500
3,000
1

1
3
0

12
1
1
סה"כ

30,000
9,000
20,000
155,000

תקציב הקמת קהילה (שנה ב')
חודשים
כמות
עלות

סה"כ

סעיף
רכז פנימי
ליווי חיצוני

3,500
2,500

1
1

12
12

42,000
30,000

גיבוש
משימה
הכשרה ורישות
תקורה

800
4,000
3,000
1

1
1
3
0

12
12
1
1
סה"כ

8,400
48,000
9,000
20,000
157,400

תקציב הקמת קהילה (שנה ג')
חודשים
כמות
עלות

סה"כ

סה"כ

סעיף
רכז פנימי

3,500

1

12

42,000

ליווי חיצוני
גיבוש
משימה
הכשרה ורישות
תקורה

2,500
800
5,500
3,000
1

1
1
1
3
0

12
12
12
1
1
סה"כ

30,000
8,400
66,000
9,000
20,000
175,400

סה"כ שנה א'
סה"כ שנה ב'

155,000
157,400

סה"כ שנה ג'
סה"כ

175,400
487,800
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הקהילות
מספר חברים:
הקמה:

 23משפחות.
תש"ע (אוקטובר .)2101

מאפיינים:
קהילת בעלי-תשובה חרדים שעברה כקבוצה מהעיר ביתר עילית למעלות בכדי לפתוח אופק חדש לציבור
החרדי בכלל ,ולציבור בעלי-התשובה בפרט ,ולתרום כקבוצה למרקם החברתי באזור.
מיזמים מרכזיים:
א .פעילות חברתית לנוער בשכונה ,עם דגש על נוער בסכנת נשירה ממערכת החינוך.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

'אדרבה'  -ירחון עולם התשובה.
הקמת סניף זק"א מעלות בשיתוף עם מל"ח.
שדרוג פרוייקט קמחא דפסחא לתושבי העיר בשיתוף עם "קרן חסד".
ריכוז הגמ"חים בעיר והקמת גמ"ח להלוואות לתושבי שכונת הזיתים.
הקמת מיזם למרכז חוגים בשכונה המיועד לכלל תושבי השכונה.
פעילות חברתית תרבותית לנשות העיר בערבי ראש חודש.
מעורבות בעשייה סביבתית והקמת גינה קהילתית.

מספר חברים:
הקמה:

 20משפחות.
תשס"ט (נובמבר .)2111

מאפיינים:
קהילה ראשונה מסוגה של דתיים-לאומיים מבית ובעלי-תשובה שהתקבצה מכל רחבי הארץ בכדי להגשים חזון
של 'חסידות ארץ-ישראל' ,וחיבור התורה לחיים .לקהילה פעילות רחבת-היקף בכל האזור וכן ברמה הארצית.
מיזמים מרכזיים:
א .ריכוז קבוצות נוער ברחבי האזור ,עם דגש על נוער בסיכון (פעילות שבועית קבועה).
ב .ריכוז מועצת נוער אזורית והפעלת בני-נוער מתנדבים לחיזוק המושבים.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

ייזום מסגרת לנוער חרדי מנותק ,חינוך מקצועי לחרדים והכנה לשירות צבאי.
תכנית חונכויות אישיות ומשפחה אומנת לילדים במצבי סיכון.
ליווי ילדים עם צרכים מיוחדים (במסגרת תכנית 'פותחים עתיד' של הסוכנות היהודית).
קבוצה להעצמת נשים מאוכלוסיות מוחלשות וקידום תעסוקתי.
מיזם חוגים ,סדנאות ופעילויות העשרה עבור ילדים ונוער בכל האזור.
בית מדרש יוצר לנשים המפתח העצמה נשית ,יצירתיות אישית וחיזוק המרקם הקהילתי.
פעילות סביבתית נרחבת ברוח היהדות.

מספר חברים:

 1משפחות.

הקמה:

תש"ע (ספטמבר .)2101

מאפיינים:
קהילה של בעלי-תשובה חרדים שעברה כקבוצה מכולל ברמת-שלמה (ירושלים) לשכונת הדר בחיפה .הקהילה
שואפת לייצר מודל לחיים חרדיים המשלבים תורה ,עבודה ועשייה חברתית בתוך החברה הישראלית.
מיזמים מרכזיים:
א .גינה קהילתית בשיתוף השכונה.
ב .שיתוף הציבור בשיקום נחל הקישון.
ג .פרוייקט 'החצר הנשית' לטיפול בנערות בסיכון בציבור החרדי.
ד .קידום תזונה בריאה בחברה החרדית.
ה .שיקום גן המשחקים השכונתי והפיכתו לגינה קהילתית.
ו .שיקום ופתיחה מחדש של בריכת השחייה השכונתית והפיכתה למוקד קהילתי.
ז .אירועי ראש-חודש לנשים.
ח' .רשת חברתית' לתמיכה וסיוע בתוך הקהילה.
ט .חוגים ופעילויות לילדים.

מספר חברים:
הקמה:

 2משפחות.
תשע"ב (אפריל .)2102
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מאפיינים:
קהילה של חרדים מלידה ממוצא ספרדי הלקחו על עצמם לתת מענה איכותי לנוער מנותק בציבור החרדי ,לצד
העובדה שחברי הקהילה עצמם ביצעו שירות לאומי ומשתלבים בתעסוקה ומעוניינים לקדם תהליכים בנושא זה
בעיר החרדית אלעד ,כמודל מדגים לערים חרדיות אחרות.
מיזמים מרכזיים:
א .פעילות חברתית לנוער בשכונה ,עם דגש על נוער בסכנת נשירה ממערכת החינוך.
ב .שני מוסדות לטיפול בנוער חרדי מנותק (האחד בשלב המניעה והשני טיפולי לאחר נשירה).
ג .ייזום מרכז צעירים ראשון מסוגו לציבור החרדי ,שיוקם בעיר אלעד.
ד .קידום אורח חיים פעיל ובריא לציבור החרדי.

מספר חברים:
הקמה:

 2משפחות.
תשע"א (אפריל .)2100

מאפיינים:
קהילה מעורבת של דתיים-לאומיים מבית ,חרדים ובעלי-תשובה ממגוון סוגים אשר מלבד החיבור לחזון
'חסידות ארץ-ישראל' וחיזוק עוטף עזה ,עוסקת באמנות ומוזיקה יהודית.
מיזמים מרכזיים:
א .שותפות עם גרין שובה בהקמת מסגרת לנוער חרדי מנותק על בסיס מודל טיפולי בשילוב הקהילה.
ב .חוגים ,סדנאות ופעילויות ברחבי האזור.

מספר חברים:
הקמה:

 22משפחות.
תש"ס (אוקטובר .)2111

מאפיינים:
קהילה מעורבת של דתיים-לאומיים מבית ,חרדים ובעלי-תשובה שהוקמה סביב ישיבת 'נחת רוח' של הרב אבנר
טוניק .הקהילה מהווה מודל לקבוצות ויחידים ברחבי הארץ ומשלבת עשייה חברתית בעשייה עסקית.
מיזמים מרכזיים:
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א.
ב.
ג.
ד.

קידום תזונה בריאה וקיימות באזור הדרום.
הקמת מסגרת לצעירים בעלי מוגבלויות מהציבור החרדי.
שבתות אירוח וסמינרים.
קייטרינג חברתי.

מספר חברים:
הקמה:

 22משפחות.
תש"ס (אוקטובר .)2111

מאפיינים:
קהילה של בעלי-תשובה ממוצא רוסי ,שהתיישבה כקבוצה באשדוד ומאז פועלת רבות לחיזוק ציבור העולים
מברה"מ לשעבר ומפתחת מענים ייחודיים לאוכלוסיה זו.
מיזמים מרכזיים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אולפן גיור לציבור עולי ברה"מ לשעבר.
שבתות אירוח וסמינרים לציבור דוברי הרוסית.
בית-מדרש ומרכז קהילתי.
מרכז חוגים וסדנאות.
מסגרת לנוער חרדי מנותק.

מספר חברים:
הקמה:

 20משפחות.
תש"ס (ספטמבר .)2111

מאפיינים:
קהילה מגוונת של דתיים מבית ,בעלי-תשובה וחילונים שהתקבצו סביב בית-מדרש קהילתי ייחודי בשכונה
החדשה במצפה רמון .הקהילה מסמנת את הגבול הדרומי של רשת נטיעות נכון להיום ,אך עם זאת הנה הקהילה
בעלת קצב הגידול הגבוה ביותר בשל אופייה המיוחד המושך אנשים רבים לעיירה המרוחקת.
מיזמים מרכזיים:
א .בית-מדרש קהילתי.
ב .מרכז לקיימות שכונתית.
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ג .תיירות מדברית-חינוכית.
ד .עבודה עם ילדים ונוער.

מספר חברים:
הקמה:

 02משפחות.
תשס"ח (אוגוסט .)2112

מאפיינים:
קהילה מעורבת של דתיים-לאומיים מבית ,חרדים ובעלי-תשובה שחרטה על דגלה יצירת חלופה חינוכית
איכותית ,עמוקה ומקצועית עבור הציבור הדתי ,החרדי והדור השני של בעלי התשובה .הקהילה מתמקדת
בפרויקטים המחברים בין לימודי קודש לחול ומאפשרים לציבור הולך וגדל לקבל חינוך יהודי שורשי לצד
יסודות לתעסוקה איכותית בעתיד.
מיזמים מרכזיים:
א .מכון 'רקיע' לכתיבת תוכניות לימוד בתורה ומדע.
ב.
ג.
ד.
ה.

מוסדות חינוך לחינוך תורני-מדעי משולב לציבור החרדי.
בית-מדרש קהילתי.
אירועי ראש חודש לנשים.
ריכוז וחלוקת צדקה לנזקקי השכונה.

מספר חברים:

 02משפחות.

הקמה:

תשס"ה (ספטמבר .)2112

מאפיינים:
קהילה של בעלי-תשובה בשולי העיר צפת ,המפעילה מדרשה לנשים ופעילות תרבותית בשכונה.
מיזמים מרכזיים:
א .בית-מדרש ומרכז קהילתי.
ב .מדרשה לבנות ובית חם לנערות בסיכון.
ג .גינה קהילתית.
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מספר חברים:
הקמה:

 01משפחות.
תשס"ה (ספטמבר .)2112

מאפיינים:
קהילה חסידית של בעלי-תשובה השואפים לייצר חלופה בריאה של חיים יהודיים עם הפנים לקהילה במרחבים
השקטים של הגליל העליון ,ולמשוך משפחות נוספות להתיישבות בגליל.
מיזמים מרכזיים:
א .בית-מדרש ומרכז קהילתי.
ב .פעילות חינוכית וחברתית באזור.

מספר חברים:
הקמה:

 01משפחות.
תשס"ב (ספטמבר .)2112

מאפיינים:
קהילה קטנה של בעלי-תשובה המבוססת על ילידי המקום שחזרו להשתלב בישוב ממקום של שותפות
והקשבה ,ופעולה חברתית עדינה ובהתאם לצורך.
מיזמים מרכזיים:
א .בית-מדרש ומרכז קהילתי.
ב .מוסדות חינוך.
ג .קידום תעסוקה.
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העשייה
החברתית
ילדים ונוער
מסגרת לטיפול בנוער חרדי מנותק
חזון
נוער בסיכון הנו תופעה חוצת-מגזרים ,אך קיימות מסגרות בודדות בלבד להתמודדות עם נוער חרדי בסיכון,
ומרביתם נותרים ללא מענה מתאים .הגרעין הקיים באיבים מעוניין ומסוגל לקחת על עצמו את משימת הקמת
מסגרת לנוער כזה ,בהיקפים קטנים כמובן בשלב הראשון ,והדבר אפשרי בליווי וגיבוי רשת 'נטיעות' ומשאבים
נוספים שכבר עומדים בפתח (כגון מגבית קנדה ומקורות נוספים) .המודל הטיפולי המוצע הנו חיים לצד קהילה
בריאה ומתפקדת כמודל מדגים ,שתעניק גם ליווי וטיפול מקצועי לנוער ,כאשר השילוב בין שני הדברים יסייע
להעבירם מצד הסיכון לצד הסיכוי .מודל דומה נוסף מתוכנן בגרעין בצפת ,על בסיס המדרשה הקיימת,
במתכונת של 'בית חם' לטובת נערות במצוקה.

מטרות
א .הקמת מסגרת לנוער חרדי מנותק שתשלב טיפול התפתחותי ומענה רגשי ,לימוד תורה ,רכישת מקצוע
ובהתאם לצורך הכנה לגיוס לצה"ל.
ב .הקמת מסגרת לנערות במצוקה מרקע חרדי או דומה במתכונת של 'בית חם'.
ג .מתן מענה לקבוצה של  01נערים\נערות בשלב הראשון ,וגידול של  22%בשנה.

קהילות שותפות
א .גרעיני יושיביה ושובה (בביצוע).
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ב .גרעין צפת (בתכנון ,על בסיס מדרשה פועלת).

אופן פעולה
א .שנת הקמה לאורך תשע"ג ,שמטרתה גיבוש תכנית החינוכית ,איתור תשתית פיזית וגיוס שותפים.
ב .גיוס משתתפים במסגרת על בסיס מחלקות רווחה ופנייה אישית.
ג .הפעלה באופן שוטף על-ידי צוות מקצועי.

תקציב
א .קיים תקציב ראשוני בסך  11,111ש"ח מאיגוד הפדרציות מצפון אמריקה במסגרת מיזם "עתיד מקיים
בקהילות" .לצורך ההקמה דרושה השקעה בסך  321,111ש"ח.
ב .לאחר ההקמה קיימת התכנות גבוהה לתמיכה תפעולית מקרן 'ידידות טורונטו'.
ג .מתקיימים מגעים ראשוניים לכניסה תחת סמל מוסד קיים וקבלת תמיכה ממשרדי החינוך והרווחה
במסגרת תכניות ייעודיות לנוער חרדי.
ד .יעד להתרמה לתשע"ג 211,111 :ש"ח.

מרכז לנערות בסיכון מהציבור החרדי
חזון
פרוייקט זה ,העתיד לקום בשכונת הדר בחיפה בשלב הראשון ,הנו למעשה המענה המשלים לפרויקט הקודם
והוא פונה לנערות מהציבור החרדי .הפרוייקט יבנה על-פי מודל 'החצר הנשית' ביפו (מסגרת הפועלת מזה
כעשור) ,ובתמיכת וליווי הצוות המקצועי משם .החצר הנשית תוקם מתוך עבודת שטח ותוך חיבור לידע חדשני
אודות נשים ונערות ,והתמודדות עם שאלת היישוג (איתור  )outreachבאופנים מותאמים לקהל היעד החרדי.
המטרה הנה לאפשר לנערות וצעירות למצוא לעצמן "מקום משלהן" בו ירגישו בטוחות ,ירגישו שהן נראות
ויכולות להשמיע את קולן ,יש צורך לבנות מרחב שהוא נשי ובכך יוצר מכנה משותף רחב היכול להכיל את
מגוון השיוכים השונים של הנערות .שירותי החצר הנשית יבנו כתגובה לצרכים שהנערות ומשפחותיהן תעלנה
בפני הצוות ,והשלמה ושיפור לדרכי הפעולה שנוצרו כמענה עבורם.
יצויין ,שכיום אין כמעט מסגרות כאלו לנערות מהציבור החרדי ,על-אף הצורך הרב ,ולמיטב ידיעתנו אין אף
מסגרת הפועלת במתכונת זו כטיפול מונע ומקדים מחד ,ומענה הוליסטי על בסיס קהילת האם מאידך .אנו
מתכננים להשקיע משאבים רבים בהצלחת הפרוייקט בכדי להפוך אותו למודל מדגים עבור קהילות משימתיות
אחרות ,וגופים נוספים שיחפצו להיכנס לתחום חשוב זה.
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מטרות ויעדים
א .הקמת 'חצר נשית' עבור נערות בסיכון מהמגזר החרדי בשכונת הדר בחיפה.
ב .ייצור ידע ונסיון להתמודדות מקדימה עם תופעת הניתוק בקרב נערות בציבור החרדי.

קהילות שותפות
א .קהילת 'נווה שלמה' (בתכנון).

אופן פעולה
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

איתור צרכים.
אפיון קהל היעד על-פי אבחון מקצועי.
איתור מבנה וגיוס משאבים.
פעילות יישוג ראשונית החל מהמחצית השנייה של תשע"ג.
גיבוש מענים בהתאם לצרכים ומעבר לפעולה מלאה בתחילת תשע"ד.

תקציב
א .יעד התרמה לתשע"ג 32,111 :ש"ח.
ב .יעד התרמה לתשע"ד.₪ 021,111 :

מרכז עסקי-חברתי לחוגים וסדנאות להטמעת קוד הפעילות
הבלתי-פורמלי
חזון
גרעין שובה מפעיל מזה קרוב לשנה מתנ"ס נודד ,אשר נבנה לאחר תהליך מעמיק של איתור צרכים באזור ועל
בסיס זיהוי הצורך במתן מענה למחסור בפעילות העשרה לילדים ולנוער ,מגילאי הגן ועד סוף התיכון .בגלל
ההיצע הדל יחסית של סדנאות ופעילויות העשרה נמנעות מן הילדים והנוער הזדמנויות רבות לפיתוח מיומנויות
מגוונות בחייהם ,חשיפה לאפיקי התקדמות משמעותיים וחדשים ,חיזוק הקשרים הקהילתיים וחיזוק חברתי
ולימודי .חלק מן הסדנאות יופנו גם לקהל בוגר באזור ,כגון השתלמויות למורים ,סדנאות הורים ,הדרכות
לזוגות ועוד ,תחום שגם הוא נמצא במחסור באזור .מרכז דומה מתוכנן בצפון ,בשכונת הזיתים בעיר מעלות בה
פועל גרעין נוסף של 'נטיעות'.
המימד החברתי של הענף מובנה בתוך המיזם עצמו ,שכן כל הסדנאות ,השיעורים וההרצאות המועברים
במסגרת המיזם עוסקים בפיתוח קהילתי ,חיזוק אישי וחברתי ,העשרה אישית וכיוצא בזה .מדובר בתהליך של
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פתיחת דלתות והזדמנויות למרחב גדול של ילדים ונוער שאנו עובדים עמם .המימד העסקי של הענף הנו
העובדה שמדובר במוצר שהגרעין מעמיד לרשות הציבור ,המוצר מתומחר בהתאם לעלויות הפקתו וליחסי
ההיצע והביקוש (וכח הקנייה של קהל היעד כמובן),

מטרות ויעדים
ג .הטעמת קוד הפעילות הבלתי-פורמלי באוכלוסיות מוחלשות.
ד .תמיכה באפיקי הפעילות החברתיים גרידא ,שאינם רווחיים ,של מיזם 'חצים' (חונכויות אישיות ,ריכוז
קבוצות נוער ועוד).

קהילות שותפות
ב .גרעין שובה (פועל).
ג .גרעין יושיביה (פועל).
ד .גרעין מעלות (בתכנון).

אופן פעולה
ו .הרחבת היצע הפעילויות הפנימי.
ז .גיוס מנחים ומדריכים נוספים.
ח .מיתוג מחדש והעלאת כלי תקשורת שיווקית.
ט .פרסום ושיווק.
י .פעילויות הסברה ולימוד למבוגרים.
יא .שיפוץ מבנה (במעלות).

תקציב
ג .המיזם מתפקד כמיזם עסקי-חברתי וככזה מחזיק את עצמו ואף ממתחיל לייצר רווחים .עם זאת,
נדרשת השקעה נוספת בתחום פיתוח תשתיות הפרסום והשיווק של המיזם והנגשתו לקהלים נוספים.
ד .יעד התרמה לתשע"ג 22,111 :ש"ח.
ה .יעד התרמה לצורך שיפוץ המבנה במעלות.₪ 22,111 :
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מוסד חינוכי תורני ייחודי לשילוב בין עולם התורה לעולם
המעשה
חזון ומטרות
כחלק מהתהליך העובר על ציבור בעלי התשובה בכלל ,ועל הקהילות המשימתיות שצמחו מתוכו בפרט ,אנו
שואפים להקמת מערכת חינוכית שתאפשר רכישת כלים לתרומה לרכישת מקצוע ופרנסה מכובדת במקביל
לבניין האישיות התורנית ,שתכין את התלמידים לחיים של עשייה קהילתית וחברתית .אחד היסודות עליהם
נשענות הקהילות הנו חינוך המספק מענה לצרכי המשפחות החברות ,ומתוך הבנה זו נבנה מרכז חינוכי בצפון
(במעלות) ומתוכננים מרכזים נוספים ברחבי הארץ .בעבר פעלנו תחת האגף לחינוך 'מוכר שאינו רשמי' ,אך עם
המעבר למעלות חשה הקהילה באופן טבעי שהשותפים למהלך נמצאים דווקא בחינוך הממלכתי-דתי .שותפות
כזו תאפשר שותפות לצד שמירה על ייחודיות ,ושיתוף-הפעולה הפורה עם ישיבת ההסדר במעלות (בראשות
הרב וייצמן) הנו אות מבשר טוב לבאות .שילוב זה הנו צעד משמעותי בדרך להתקשרות מחודשת של ציבור
בעלי התשובה ,שעד היום מצאו את מקומם בעיקר בעולם החרדי ,עם מערכת החינוך הממלכתית דתית.
מערכת החינוך של קהילת "שדה צופים" שמה לה מטרה לשלב לימודי קודש ברמה גבוהה עם לימוד איכותי
של המקצועות הכלליים שיאפשרו לתלמידים להשתלב בעולם התעסוקה במקצועות השונים ,שילוב ייחודי זה
הינו ראשון מסוגו בעולם במערכת החינוך התורני והוא מהווה מודל לשאר הקהילות ברחבי הארץ ,ולשם כך
דרושה השקעה במחקר ופיתוח של תכניות חינוכיות חדשות ,הכשרת מורים וביסוס השתלבות המוסדות.

מטרות ויעדים
א.
ב.
ג.

הקניית מיומנויות בלימוד תורה לצד העשרה כללית.
הקניית ידע במקצועות חשובים ליבה.
חינוך ערכי לעשייה חברתית ותרומה קהילתית.

ד.

הכנת הבוגרים לקראת רכישת מקצוע והשכלה איכותיים.

אופן פעולה
א.
ב.
ג.

הכשרת מורים והשלמת פערי השכלה.
בניית תכניות חינוכיות ייחודיות ומותאמות לדור השני של בעלי התשובה.
השתלבות במערכת החינוך הממלכתית-דתית והנחת יסודות למוסדות נוספים.

קהילות שותפות
א.

מעלות (פועל).

ב.

שובה ויושיביה (בתכנון).
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תקציב
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בכדי לקדם את השכלת הילדים יש צורך ב ₪ 02,111-לשנה.
בכדי לקדם את השכלת המורים יש צורך ב.₪ 21,111-
בנוסף יש לבצע רכש ציוד בסך .₪ 20,211
נכון לעכשיו המיזם מתקיים ממקורות עצמיים בלבד ומכספי ההורים ,ללא כל תמיכה ממסדית.
יעד התרמה לתשע"ג.₪ 22,111 :
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חברה
תכנית למ יתוג מחודש של עוטף עזה והפיכת האזור למושכן
ארצי ליזמות יצירתית יהודית
חזון
מתוך רצון ליזום ולהניע פיתוח כלכלי ,חברתי ותרבותי בתחומה הכריעה המועצה האזורית שדות נגב בשנת
תש"ע ( )2101ליצור תכנית אב לתיירות ולפעול ליישומה בשנים הקרובות .התכנית מתייחסת לשתי חטיבות
פיתוח מרכזיות :האחת הנה פיתוח כללי של תשתית תיירותית במרחב (כגון חדרי אירוח ,מסעדות וכיוצ"ב)
והשנייה הנה יצירת מושכן תיירותי שימנף את האיזור כולו ויצור את תנועת התיירנים שתוכל לאפשר את קיום
החטיבה הראשונה .תכנית האב מכירה בכך שנתוני הפתיחה של המרחב אינם תחרותיים ולכן יש לפתח מושכן
'יש מאין' גדול ואטרקטיבי ,שיהווה אבן שואבת למבקרים .גרעין שובה נענה לאתגר וכתב מתווה למושכן
שכזה ,שנבח על-ידי המועצה כאפשרות המועדפת למימוש חזונה .במקביל ,בשנתיים האחרונות החליטה
הפדרציה של פילדלפיה ,התומכת באזור שדות נגב ונתיבות במסגרת פרוייקט 'שותפות  ,'2111לפעול למיתוג
האזור מחדש והפיכתו למוקד משיכה כחלק ממטרותיה החברתיות .סביב יוזמה זו כבר הולך ונרקם שיתוף-
פעולה בין גרעין שובה לבין הסוכנות היהודית במטרה להעצים את האזור.
המתווה הכללי הנו מרכז אירוח ,סדנאות ,אמנות ,טיפולים ומופעים שיתבסס על מספר מוקדים במספר מושבים
ויפגיש היבטים רבים של התחדשות היהדות בארצה ,של תורת ארץ-ישראל .המיזם יצור פעילות תרבותית,
כלכלית ,תיירותית ,חינוכית ואמנותית מקיפה .המרכז המוצע יהיה מודולארי וישלב בין מספר סוגי פעילויות
אשר ימנפו זה את זה ליצירת רצף פעילות שנתי שיצור אתר חי ופעיל המאפשר גם תזרים מזומנים יציב,
תעסוקה קבועה ותנועת תיירים ערה גם בתקופות הנחשבות לחלשות בתיירות.

מטרות ויעדים
א .קידום חשיבה ועשייה בתחום הסביבתי בקהילה הסובבת ,מתוך זיקה למקורות היהדות ותרומה
לבניית הקהילה עצמה.
ב .יצירת מוקד לפעילות חינוכית ,חשיבה ועשייה בתחום האקולוגי שיקרין גם על הסביבה המרוחקת
ויהווה מודל לחיקוי במקומות נוספים.
ג .קיום מרכז לאמנות יהודית וליוצרים בתחום ,כולל כפר אמנים וגלריה להצגת עבודות (ביושיביה).
ד .חיבור גוף ונפש במסגרת רפואה משלימה ועבודה רוחנית.
ה .מפגש עם חיי תורה ועבודה דרך מרכז חקלאי לדוגמה.
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ו.
ז.

ח.
ט.

עידוד תרבות יהודית ,פעילויות לחיזוק הזהות היהודית ,חיבור ליהדות התפוצות וכיוצ"ב דרך
אירועים שונים.
יצירת מרכז להדגמה ,פיתוח ושיווק של פתרונות מעשיים לבתים פרטיים ,עסקים קטנים ומוסדות
ציבור בתחום הסביבתי על כל היבטיו ,בכדי להביא לשינוי בפועל בטביעת הרגל האקולוגית של
הקהילה והפרטים בתוכה.
פיתוח והעברה של הכשרות ונופשונים לקהיליית אנשי העסקים.
בית-קפה יהודי שיפעל כל ימות השנה ויהווה מוקד משיכה לצעירים וסטונדטים מהאיזור.

קהילות שותפות
א .גרעיני שובה ויושיביה (בביצוע).

אופן פעולה
א .פיתוח תכנית האב והקמת צוות היגוי אזורי לקידום המושכן.
ב .הרחבת רשת הקשרים החברתיים והעסקיים במרחב לצורך מינוף התיירות.
ג .מיפוי ההיצע האזורי וביצוע תהליך מיתוג מחדש.
ד .פרסום ושיווק ברמה ארצית.

תקציב
א .המיזם מיועד להיות מיזם עסקי-חברתי שיחזיק את עצמו לאחר תקופת ההקמה ,אך עם זאת נדרשת
השקעה לצורך תקופה זו.
ב .יעד התרמה לתשע"ג 12,111 :ש"ח.

גינה טיפולית מקצועית בעוטף עזה
חזון
לאור צרכים טיפוליים של מוסדות שונים בטווחהפעילות של שובה ,עלתה יוזמה להקמת גן טיפולי שבו
קבוצות שונות יבואו לעבודה בגינה בליווי מטפלים מקצועיים על בסיס פרטני או קבוצתי .בנוסף ,הגן יוכל
להוות גם בסיס לתיירות המתעניינת באקולוגיה מעשית וכן בצמחים ובעלי-חים מתקופת התנ"ך .בגרעין שובה
חברים ארבעה עובדים סוציאליים בבעלי הכשרה ונסיון בעבודה עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ,אשר
אחת מהן עוברת הכשרה ייחודית בתחום התרפיה בגינון וטבע-תרפיה והיא תוביל את החלק הזה במיזם.
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קהל היעד של הגן יהיה אנשים נכים פיסית או נפשית ,נפגעי טראומה ,עיוורים וכדומה וכן קבוצות של ילדים
ונוער .יחד עם זאת יהיה פרוייקט מקיף עם אנשים הזקוקים לשילוב מחדש בקהילה ,כגון אנשים בגמילה
מסמים המנסים לשחזר את חייהם באופן עצמאי ,נפגעי טראומה הזקוקים לתמיכה וכדומה .המטרה הנה להציע
סביבת עבודה תומכת בשכר שבה אנשים אלו יוכלו ללמוד מיומנויות תעסוקה ,לעבוד בצוות ולצבור נסיון .עם
הזמן עם יוכלו לתמוך באנשים מקבוצת היעד הראשונה ולהשתלב בתחזוקת הגינה .המיזם מיועד לקום על
קרקע חלקאית במושב זמרת הסמוך ,בכדי ליצור מרחק שיאפשר לשמור על פרטיות המטופלים .יש צורך
במבנה בעל שלושה חדרים המאפר שיחות פרטיות ועבודה משרדית ,וכן מקום לעבודה קבוצתית.
היתרונות בהמקת מקום מרכזי לצרכים אלו במקום הקמת גינות רבות במספר מוסדות הנו קודם כל יכולת ריכוז
ידע ונסיון מקצועיים שיצטברו לאורך זמן עם מגוון אוכלוסיות וייעלו את הטיפול בכולן .מעבר לכך ,העלויות
לכל מטופל ירדו ובנוסף גנים זקוקים להשגחה מתמדת ,ולכן מרכז שקיימת בו תנועה רציפה של קבוצות מסוגל
להישאר מתוחזק ,ובנוסף לגן יהיה איש אחזקה עצמאי.

מטרות
א .הקמת גינה טיפולית מקצועית שתספק שירותים למסגרות רלבנטיות באזור ובארץ בכלל.
ב .יצירת תשתית לתיירות פנים וחוץ סביב סוגיות של יהדות ואקולוגיה וצומח וחי מתקופת התנ"ך,
כחלק ממארג המושכן האזורי.

קהילות שותפות
א .גרעין שובה (בתכנון).

אופן פעולה
א .איתור מקום וגיבוש תכנית עבודה.
ב .גיבוש תכניות טיפוליות במקביל להקמת התשתית הפיזית.
ג .פרסום ושיווק התכניות לקהלי יעד רלבנטיים.
ד .פתיחת הגן לתיירות סביב יהדות ואקולוגיה וחי וצומח מתקופת התנ"ך.

תקציב
א .עלויות ההקמה מתחלקות לעלויות תפעול הפרוייקט והנעתו ולעלויות הבינוי והפיתוח של השטח
בפועל.
ב .יעד התרמה לתשע"ג 32,111 :ש"ח.

עמוד 27

מרכז ליצירת והכשרת קהילות משימתיות בצפון הנגב
חזון
חלק מחברי גרעין 'יושיביה' מתגוררים באופן זמני בכפר הנוער 'איבים' של הסוכנות היהודית ועתידים להישאר
שם עד לסיום בניית הקבע .הקבוצה מעוניינת להתרחב ולקלוט משפחות נוספות ,וכן ליזום פרוייקטים בכפר על
בסיס תשתיותיו הייחודיות .במקביל ,כפר הנוער (העומד שומם ברובו) מעוניין באיכלוס הדירות העומדות
לרשותו ובהחייאת המקום ,בייחוד לאור אפשרות המעבר לניהול עצמי ,וכן זקוק לכח אדם שיסייע בקליטת,
הכשרת וגיור המשפחות העתידות להגיע במסגרת עליית הפלשמורה .לאור זאת ,הוצע מתווה מודולארי
לפעילות משותפת כמתואר להלן:
א .בעתיד הקרוב מתוכננת קליטת עולים מקהילת הפלשמורה לארץ ,אשר יזדקקו לתהליך קליטה מורכב
הכולל גם תהליך גיור .המגורים בסמיכות לקהילה צעירה בעלת חיבור עמוק ליהדות ,בתוך תהליך
מובנה של ליווי ,יכול לשרת היטב את תהליכי הקליטה והגיור ולשדרגם.
ב .לרשת 'נטיעות' פוטנציאל התרחבות של מאות משפחות בטווח הקרוב המסוגלות לעבות גרעיני
התיישבות משימתיים קיימים בנגב או להקים חדשים .אחד החסמים המרכזיים הנו שלב המעבר
מאוסף של בודדים לקבוצה מלוכדת שתוביל בסופו של דבר להתיישבות משמעותית .פתיחת
האפשרות לשימוש בחלק מיחידות המגורים ב'איבים' כמחנה לגיבוש ויצירת גרעינים יכולה להוות
נקודת-מפנה בהתפתחות הרשת ,לתרום רבות לחיזוק הנגב ולסייע לכפר עצמו מבחינה כלכלית.
בנוסף ,בכ די להקים גרעינים נוספים ולחזק את הקיימים יש צורך ביצירת תכניות הכשרה למובילי גרעינים.
תכניות אלו דורשות מחקר ופיתוח ייחודיים ומטרתן להכשיר הן רכזי גרעינים בהווה והן אנשים המעוניינים
לקחת על עצמם הקמת גרעינים נוספים .תכנית אלו ,במסגרת המרכז הכללי ,תוכלנה לשרת גם רשתות וארגונים
אחרים הזקוקים להכשרו מסוג זה ,שנכון להיום כמעט ואינן קיימות ויש צורך גדול בהן.

מטרות
א .יצירת מעטפת קהילתית ,מקצועית ואיכותית לקליטת עליית הפלשמורה בכפר 'איבים'.
ב .יצירת מרחב ליצירת וגיבוש גרעיני התיישבות משימתיים למרחב הנגב.

קהילות שותפות
א .פרוייקט רשתי בשיתוף מכון 'שדמות' של מכללת אורנים (בהקמה).

אופן פעולה
א .הקמת צוות מחקר ופיתוח לצורך גיבוש תכניות ההכשרה ותכניות הגיור.
ב .גיוס משתתפים לתכניות ,הן רכזי גרעינים והן מייסדי גרעינים חדשים פוטנציאליים.
ג .העברת תכנית בת  01מפגשים לאורך חצי שנה.

עמוד 28

ד .פעילות שוטפת עם קהילת העולים מאתיופיה ועם הקהילות בהקמה.

תקציב
א .תכנית הכשרה לעובדי מיזם הגיור 22,111 :ש"ח.
ב .תכנית הכשרה לעובדי מיזם הקהילות 22,111 :ש"ח.
ג .תפעול שוטף לשנה 221,111 :ש"ח.
ד .יעד התרמה לתשע"ג 231,111 :ש"ח.

הבריכה הקהילתית בשכונת הדר בחיפה
חזון
עם השנים חלה התדרדרות בתחומי הספורט בשכונת הדר בחיפה ,ובפרט בציבור החרדי .כידוע ,פעילות גופנית
הנה מרכיב הכרחי בקיומה של נפש בריאה ,משפחה בריאה וקהילה בריאה .הציבור החרדי הולך ומגלה עניין
מחודש בפעילויות מסוג זה ,אך מטבע הדברים הוא זקוק למסגרות שיתאימו לאורח חייו והשקפת עולמו.
במרכז שכונת הדר נמצאת בריכת שחייה ישנה שאיננה פועלת מזה מספר שנים .המבנה עדיין שמיש וניתן
לשפצו בעלות נמוכה יחסית ,ובאמצעות הפעלה נכונה להחזיר לשכונה משרב חברתי וקהילתי שערכו לא יסולא
בפז.

מטרות
א .שיקום הבריכה העומדת בלב שכונת הדר והשמשתה לטובת הציבור.
ב .יצירת תכניות לפעילות קהילתית סביב השכונה והטמעת אורח חיים מקיים באוכלוסייה בשכונה.
ג .יצירת מודל ל'בריכה ירוקה' בת-קיימא ,שנתין יהיה לשכפלו לבריכות נוספות בארץ ולהביא לחסכון
ממעותי במשאבי טבע.

אופן פעולה
א.
ב.
ג.
ד.

גיוס שותפים וקבלת אישורים לפרוייקט מהרשויות.
בניית תכנית אדריכלתי לשיפוץ הבריכה.
גיוס תקציבים לטובת השיפוץ.
שיפוץ הבריכה והפעלתה באופן שוטף.
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תקציב
א .תקציב שיקום הבריכה מוערך בכ 0.2-מיליון ש"ח .בנוסף נדרשת השקעה לצורך התפעול הראשוני
והנעת הפרוייקט בסך  21,111ש"ח .לאחר מכן הבריכה אמורה לתפקד כמיזם עסקי ולכל הפחות
לכסות את עלויות התפעול השוטף.
ב .נוצר קשר עם תורם פרטי ועם העירייה ,ודרושים שותפים נוספים.
ג .יעד להתרמה לתשע"ג 221,111 :ש"ח.

עמוד 31

סביבה
תכנית לקידום המודעות למחזור והפחתת פסולת במסגרת
פרוייקט 'היטל ההטמנה'
חזון ומטרות
המהפכה התעשייתית ,ובעקבותיה מהפכות החשמל והמידע ,שינו לחלוטין את דפוסי הייצור והצריכה של
החברה האנושית .כמות הפסולת הממוצעת לנפש ביום בישראל מוערכת בקילו וחצי ,כאשר חלק גדול ממנה
ניתן למיחזור .בשנים האחרונות הציבה לעצמה המדינה מטרה להעלות את שיעור הפסולת הממוחזרת ,ולשם
כך נדרשת שותפות פעילה ולקיחת אחריות מצד התושבים בכל אתר ואתר .התכנית המוצעת כאן מתבססת על
ההנחה שבכדי ליצור מהלך כזה יש לפעול בראש ובראשונה לשינוי התודעה בציבור ,ולהטמיע קוד אחר של
התייחסות למוצרים ולפסולת שלנו .חזון תכנית זו הנו להעלות את המודעות להרגלי הצריכה והשלכת הפסולת
בעיר מעלות ,באמצעות שימוש בתשתית של הגרעין המשימתי הפועל במרחב .אפיק הפעילות המרכזי יהיה
חינוכי (הן פורמלי והן בלתי-פורמלי) והוא יגובה בפעילות ציבורית תומכת מסוגים שונים.

קהילות שותפות
א .מעלות (בביצוע).
ב .שובה ,יושיביה (בתכנון).

מטרות ויעדים
א .קידום הפרדה במקור בעיר ובאזור דרך מערכת החינוך ועבודה קהילתית.
ב .קידום הפחתת פסולת בעיר ובאזור.

אופן פעולה
א.
ב.
ג.
ד.

הקמת צוות מחקר ופיתוח לתכנים ופעילויות.
פעילויות שוטפות במסגרות חינוך.
גינון קהילתי בתוך מוסדות החינוך.
פעילויות הסברה ולימוד למבוגרים.

עמוד 33

תקציב להתרמה
א .עלות הפעלה חודשית בעיר\אזור 2,111 :ש"ח.
ב .במעלות קיים תקציב בסך  2,111ש"ח לשנת תשע"ב מהמשרד להגנת הסביבה.
א .יעד להתרמה לשנת תשע"ג 21,111 :ש"ח.

תכנית לקידום תזונה בריאה באוכלוסייה החרדית
חזון
רפואה מונעת ותזונה בריאה עוברים לחזית מדיניות בריאות הציבור בארץ ובעולם ,והמודעות לתזונה נכונה על
כל מרכיביה נמצאת ברשימת היעדים של משרד הבריאות כפי שהצהיר סגן שר הבריאות .יחד עם מודעות זו
הולכת ומתפשטת בעולם ובישראל ההכרה כי שינוי באורחות החיים ,במזון אותו צורכים האנשים ,אינו שינוי
בריאותי או תזונתי בלבד ,אלא שינוי בהתייחסות לממשק השלם שבין האדם לטבע .האתגר העומד בפני החברה
הישראלית ,ובפני משרד הבריאות כחוד החנית בתחום זה ,הוא הטמעת אורחות חיים ותזונה המקיימים את
האדם והסביבה בה הוא חי גם בקרב אוכלוסיות מוחלשות ומשכילות פחות .למטרה לאומית זו חברו קהילות
משימתיות ברחבי הארץ ,וביניהן הקהילות של 'נטיעות' במטרה להוות גשר בנושא עבור העולם החרדי .חלק
מהותי מחוסר הנגישות של אוכלוסייה זו לידע ולהרגלים של תזונה בריאה נובע מחסמים תרבותיים ולא רק
ממחסור במשאבים כלכליים .המיזם המוצע כאן מתבסס על ההנחה שסוכני השינוי הטובים ביותר הנם סוכני
שינוי המגיעים מתוך הקהילה הן מבחינת המיקום והן מבחינת השיוך התרבותי ,שכן הם מסוגלים להתנהל
בצורה מיטבית בתוך השיח בהקשר הרלבנטי ,ולהפיק תכנים רלבנטיים לתזונה המקיימת מתוך השפה
התרבותית והמסורת היהודית.

קהילות שותפות
א .מעלות (בביצוע).
ב .חיפה (בביצוע).
ג .תפרח (בהקמה).

מטרות ויעדים
א.
ב.
ג.

קידום הרגלים של תזונה מקיימת כחלק מאורח חיים בריא באוכלוסיות מוחלשות בפריפריה הגיאו-
חברתית בכלל ,ובציבור החרדי בפרט.
פיתוח מנהיגות קהילתית וחינוכית מקומית בציבור החרדי ,בעלת ראייה מקיימת סביב סוגיית התזונה
הבריאה ,הרגלי האכילה והפעילות הגופנית.
פיתוח ידע ושיטות עבודה לקידום הרגלי תזונה מקיימים בציבור החרדי.
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אופן פעולה
א.
ב.
ג.
ד.

הקמת צוות מחקר ופיתוח לתכנים ופעילויות.
פעילויות שוטפות במסגרות חינוך.
גינון קהילתי בתוך מוסדות החינוך.
פעילויות הסברה ולימוד למבוגרים.

תקציב
א.
ב.
ג.
ד.

עלות תכנון ופיתוח חומרים 22,111 :ש"ח.
עלות הפעלה שנתית לעיר\אזור 11,111 :ש"ח.
אושר תקציב בסך  21,111ש"ח ממשרד הבריאות לשנת  ,2102עם אפשרות להמשך לשנתיים נוספות.
יעד להתרמה לתשע"ג 22,111 :ש"ח (מינוף).

הקמת מרכזים לקיימות שכונתית בפריפריה
חזון
בישראל הולכת ומתגבשת ההכרה ששינוי באורחות החיים לכיוון בר-קיימא הנו מחוייב המציאות ,אלא
ששינויים אלו נתפסים ברובם כשינויים חיצוניים ואינם מכוונים לשינוי מהותי של החברה .אך למען האמת
שינוי חיצוני איננו העניין המרכזי ויש להפנות את המבט לשינויים תרבותיים ,ערכיים וכלכליים מהותיים
החיוניים כדי לאפשר חברה אנושית משגשגת.
לקהילות המשימתיות לסוגיהן השונים יכול להיות תפקיד מפתח בהטמעת תובנה זו ויצירת תהליכים לקידומה
בקרב אוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל ,שהן הסובלות הראשונות מהסדר הכלכלי הנוכחי,
ומכלכלת המחסור בכלל .קיימות היא תפיסה הרואה את מורכבות תהליך התיקון החברתי כמקור לאופטימיות
הפותח מגוון ערוצי פעולה .תפיסת הקיימות יוצאת מנקודת הנחה שכל תהליך תיקון חברתי שלא יכלול את
שלושת המרכיבים :כלכלה ,חברה וסביבה ,ישאיר למעשה עוגן שיתקע את התהליך כולו .לכן ,דווקא קהילה
חיונית המצמיחה בתהליך מתמשך כוחות חדשים ונבנית על כוחותיה הפנימיים יכולה להוות ציר מרכזי בכל
תפיסת הקיימות ,בדרך לביסוס חברה ערכית צודקת ומקיימת.
בשנים האחרונות הולך ומתפתח מודל לעשייה של קהילות משימתיות בשכונות ברחבי הארץ לצורך קידום
קיימות באמצעות מרכזים לקיימות שכונתית .המרכז המוביל בתחום נמצא בשכונה ד' בבאר-שבע ומופעל ע"י
'קהילת קמה' ,ואנו מעוניינים לעבוד על בסיס מודל זה גם בערים נוספות .העשייה במלק"ש מתבססת על יצירת
מרכז מיחזור וגינה קהילתית ,לצד מקום לאירועים שכונתיים ,מוקד לחיזוק המרקם הקהילתי ומרכז חינוכי לכל
הגילאים להטמעת תודעת הקיימות שתוביל גם לעשייה בת-קיימא.
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קהילות שותפות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מעלות (בביצוע).
חיפה (בביצוע ,התמקדות בשיקום הגן השכונתי).
שובה ויושיביה (עבודה במודל אזורי).
צפת (בתכנון).
מצפה רמון (בביצוע).

אופן פעולה
א.
ב.
ג.
ד.

הכנת תכניות הקמה ועבודה לפי אזורים.
הקמת תשתית :גינה קהילתית ,חזות יד שנייה ,מרכז מחזור וכיוצ"ב.
פעילויות קהילתיות סביב המרכז.
פעילויות למוסדות חינוך מהאזור.

מטרות
א.
ב.
ג.
ד.

גיבוש וליווי קבוצת דיירים לשינוי הרגלי חיים תוך הדגשת עקרונות הקיימות.
שימור משאבים וטיפוח שטחים ציבוריים פתוחם באמצעות הקמת גינה קהילתית משותפת.
צמצום פסולת עירונית באמעצות מתקני קומפוסט ומחזור ועידוד להפרדת פסולת במקור.
עידוד כלכלה מקומית לחיזוק הפריפריה.

תקציב
א.
ב.

עלות מרכז שנתית 11,111 :ש"ח.
אושרו בקשות למשרד להגנת הסביבה לתיקצוב לשנת  2102עבור שני מרכזים :במעלות ובמצפה
רמון.

ג.

יעד התרמה לתשע"ג 02,111 :ש"ח לכל מרכז.
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שילוב חרדים
ירחון עולם התשובה
חזון ומטרות
ציבור בעלי-התשובה מונה היום למעלה מ 211-אלף מבוגרים (לפי נתוני הלמ"ס ל ,)2100-ועוד מאות אלפי
ילדים ובני-נוער ,המהווים קרוב ל 22%-מהחברה החרדית .מדובר בציבור שצמח בלב-ליבה של החברה
הישראלית ולרבים מחבריו יש ידע ,כישורים ורקע המסוגלים לאפשר להם להפוך לדמויות מובילות בחברה
(וחלקם אף הגיעו מעמדות כאלו) .המהלך הראשוני של בעלי-התשובה הוביל בהתחלה להסתגרות ,ואף
להתנתקות ,משאר חלקי החברה בנסיון להתערות בחברה החרדית .לאחר כשניים וחצי עשורים החלה לחלחל
ההבנה שהתערות זו איננה אפשרית ,ואף איננה רצוייה לכתחילה ,ולפני כ 1-שנים החל מהלך גיבוש מחודש של
תנועת התשובה והובלתה לקראת התחברות מחודשת לחברה הישראלית ממקום של שותפות והקשבה ,לצד
הובלת התחדשות חברתית כללית בשיתוף מגזרים נוספים.
הצעד הראשון היה הקמת כתב-עת בשם 'אדרבה' ,שהוציא כבר עשרות גליונות במשך למעלה מלוש שנות
פעילות .כיום מהווה הירחון בסיס לגיבוש תנועת התשובה ולראשונה צמיחתה בעם ישראל כישות בפני עצמה.
הירחון מעניק משמעות מחודשת לחברים בציבור זה והניע שינויים שורשיים ,לרבות הקמת רשת הקהיות
'נטיעות' ,שינויים שלהם השלכות חיוביות מרחיקות-לכת על החברה הישראלית בכללותה והיכולת להוות ראש
חץ לשילוב מחודש של החברה החרדית בחברה הישראלית.

מטרות ויעדים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

יצירת במת הדברות משותפת להתמודדויות המשותפות לציבור החוזרים בתשובה בכל תחומי החיים .
הקניית תחושת אחדות ובית משותף לציבור זה בכל גווניו.
בסיס להקמת גרעיני התיישבות שיוכלו לענות על צרכי ציבור החוזרים בתשובה תוך התערבות
ותרומה בחברה הישראלית.
קריאה לציבור החוזרים בתשובה לחיות חיים של עצמאות כלכלית ולא להיות במעגלי הנתמכים
בחברה הישראלית
במה לחשיפת יוצרים בכל התחומים מהציבור הנ"ל ,ובניית תשתית לפעילויות משותפות.
בסיס להתארגנויות של קבוצות תמיכה לבעיות נקודתיות של הציבור הנ"ל – צוות מנחי קבוצות ,צוות
ליווי להקמת מוסדות חינוך ,וכו..
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ז.

"חזרה לישראליות" ציבור החוזרים בתשובה שצמח בתוך העולם החילוני הוא היחיד שמסוגל להוות
גשר מחבר ומקשר בעם ישראל ומתוך הדיונים באדרבה צומחת רוח חדשה של רצון לקחת חלק
אמיתי בסוגיות החוצצות בין הקטבים ולא רק לגשת לעולם החילוני בתור "משפיעים"..

קהילות שותפות
א.

פרוייקט רשתי.

אופן פעולה
א.
ב.
ג.

הוצאת ירחון באופן קבוע המהווה במת שיח מרכזית.
הפקת כנס שנתי לגיבוש ציבור בעלי התשובה.
רישות חברתי לצורך הקמת קהילות משימתיות נוספות.

תקציב
א.
ב.

הירחון זקוק להשקעה חיצונית לצורך ייצוב המערכת והעברתה לשלב הרווחיות.
יעד התרמה לתשע"ג.₪ 211,111 :

הקמת קהילה משימתית חדשה בעיר אלעד
חזון
באמצע שנת תשע"א (פברואר  )2100התקבלה החלטת ממשלה  2222להקמת גרעיני משימה חדשים והרחבת
פעילות הגרעינים הקיימים .בדברי ההסבר להחלטה נאמר שהפריפריה הגיאו-חברתית בארץ מתמודדת מזה
שנים ארוכות עם בעיות חברתיות ודמוגרפיות מורכבות ועם פערים חברתיים ,בעיקר בתחומים כגון :חינוך,
חברה ,רווחה ,ועוד .תופעות נוספות המתרחשות באזורים אלו הן  :הגירה שלילית ,הזדקנות האוכלוסייה
ועלייה באחוזי הפשיעה .גרעיני התיישבות משימתיים עירוניים מהווים מענה בר-קיימא לאתגרים אלו .גרעינים
אלו פועלים בשיתוף מגוון אוכלוסיות :דתיות וחילוניות ,ותיקות וצעירות ,משפחות ורווקים ומבצעים זאת
בשיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים הפועלים ברשות המקומית ועם גופים אזרחיים נוספים .גרעיני משימה
אלו טומנים בתוכם פוטנציאל עצום לחידוש פני החברה בישראל ומשמעויות מרחיקת-לכת במגוון תחומים:
מבחינה חברתית ,כלל גרעיני המשימה מפעילים פרויקטים חברתיים רחבי-היקף המניעים תהליכים של שינוי
חברתי ,חיבור בין קצוות אוכלוסייה ביישוב ,שינוי הרובד החברתי וחיזוק התדמית היישובית; מבחינה
התיישבותית ,עשרות משפחות מגיעות להתיישב באזורי הפריפריה הגיאו-חברתיים ,מושכות משפחות מקומיות
להצטרף לפעילות ומעודדות אוכלוסייה צעירה להישאר; ומבחינה כלכלית ,במרבית המקרים חברי הגרעינים
מגיעים עם מטען כישרונות ויוזמות התורמים להתפתחות הכלכלית של האזור באמצעות יצירת מקומות
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תעסוקה .בהיבט הרחב ,לרשת הגרעינים יש את הפוטנציאל ליצור מהפך משמעותי בחברה הישראלית ולהוביל
התחדשות חברתית ותרבותית רחבת-היקף .במסגרת ועדת ההיגוי ליישום ההחלטה נקבע שאחד הישובים
בעדיפות הראשונה להקמת גרעין הנו העיר החרדית 'אלעד' שבמרכז הארץ .רשת 'נטיעות' נתבקשה על-ידי
משרד ראש הממשלה ,האמון על יישום ההחלטה ,לקחת על עצמה את האתגר להקים גרעין בעיר ונענתה
לקריאה.

קהילות שותפות
פרוייקט רשתי.

מטרות
א.

הקמת גרעין משימתי בעיר אלעד בשנת תשע"ג.

ב.

יצירת פעילות משימתית לחיזוק המרקם החברתי בעיר ,טיפול בנוער מנותק וקידום הקיימות.

ג.

יצירת תשתית לצמיחת הגרעין בטוח הרחוק ולהצטרפותו לרשת הקהילות.

אופן פעולה
א.
ב.
ג.
ד.

מיפוי שותפים בתוך העיר.
גיוס גרעין פוטנציאלי ראשוני ובניית תהליך חברתי לגיבוש הקבוצה.
איתור פתרונות מגורים ותעסוקה בעיר.
הקמת מיזמים בשיתוף הכוחות המקומיים.

תקציב
א.

עלות הקמת גרעין ,על פני תהליך בן  2שנים ,הנה  121,111ש"ח.

ב.

במסגרת החלטת הממשלה מובטח תקציב בסך  221,11אלף ש"ח ,המותנה במינוף (.)Matching

ג.

יעד התרמה לתשע"ג (ולכל אחת משתי השנים העוקבות) 211,111 :ש"ח.
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תכנית ייחודית לקידום תעסוקה לחרדים באמצעות הטמעת
לימודי ליבה

חזון ומטרות
במוסדות החינוך החרדי והדתי בישראל (וכן ובריכוזים יהודיים בעולם) מורגש צורך אקוטי בתכניות לימודים
שתיתנה מענה לצורך בלימוד מקצועות המדע מתוך אווירה וגישה מתאימים .בישראל ישנו גם הצורך הגובר
של מוסדות חינוך חרדיים לענות על דרישות הליב"ה של משרד החינוך ,מבלי להתפשר על השמירה וההקפדה
על דרך חינוכית שכולה על טהרת הקודש .צורך זה הנו צורך אקוטי גם של החברה הישראלית כולה שכן כיום
לומדים יותר תלמידים ברמת בית-הספר היסודי במוסדות חינוך חרדיים ודתיים מאשר בכל שאר האוכלוסיות
בישראל גם יחד ,וקיימותה הכלכלית של ישראל תלויה ,במובנים רבים ,ביכולת להעלות את שיעור ההשתתפות
בכח העבודה באמצעות בוגרי מערכות החינוך הללו .יש להדגיש שהתזה לפיה ניתן ללמוד רק לימודי קודש
מילדות עד בגרות ואז להשלים את הרקע הנצרך במסגרת מכינה קדם-אקדמית לא הוכיחה את עצמה ,ומצד שני
המדינה נחלה הצלחה מועטה בלבד בתחום הטמעת תכניות הליבה ,למרות איומים חוזרים ונשנים על צמצום
תקציבים וכדומה.
'מכון רקיע' הנו עסק חברתי הנותן מענה רציני לאתגר זה באמצעות פיתוח תכניות לימודים ייחודיות בחשבון
ומדע המשלבות תורה ומדע כמקשה אחת ,ולכן יישומן איננו גורע מלימוד התורה אלא אדרבה ,מעצים אותו.
בנוסף ,העובדה שהתכניות מפותחות על-ידי צוות חרדי ומתוך העולם החרדי מקלות על קבלתן במוסדות
החינוך החרדיים ,וכבר כיום התכניות הקיימות נלמדות במספר מוסדות ברחבי הארץ ומוסדות נוספים הביעו
התעניינות.
הפיתוח נעשה על-ידי אנשי מקצוע בעלי השכלה אקדמית ברמה גבוהה (רובם בעלי-תשובה ,מטבע הדברים)
ומלווה ומפוקח על-ידי מומחים בתחום ,הן מדענים והן אנשי תורה דגולים ,כך שלא מדובר בפשרה מבחינת
רמת הלימודים גם לא בצד המדעי .למעשה ,אנו טוענים שהחינוך המדעי שתכניותינו מציעות הנו לעתים ברמה
גבוהה יותר מאשר החינוך המדעי במסגרות חינוך מקבילות ,לרבות החינוך החילוני הממלכתי ,ובכל מקרה
איננו נופל מהם בשום צורה.

מטרות
א.
ב.

יצירת תכניות לימודים מותאמות לציבור הדתי והחרדי בארץ ובעולם ,שתשלבנה חולין על טהרת
הקודש.
מתן מענה לצורך לשלב ליודי חול והכשרה מקצועית יחד עם לימודי תורה ברמה גבוהה ,בכדי
לאפשר לבוגרי מערכת החינוך החרדית להשתלב באופן מיטבי בשוק העבודה העתידי.
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קהילות שותפות
א.

ירושלים (בביצוע).

תקציב
מכון 'רקיע' פועל על-פי תכנית עסקית ,ובמידה ותימצא התמיכה הראשונית המכון אמור להגיע לאיזון בטווח
של  2-2שנים ולאחר מכן להמשיך לממן את עצמו (באמצעות שיווק תכניות הלימודים ופנייה לקהל בחו"ל).
התכנית העסקית דורשת מימון ראשוני של  ₪ 0,222,111ב 2-השנים הראשונות בלבד ( 320אש"ח בשנה א',
 211בשנה ב' ו 222-בשנה ג') ,אולם הרווח התפעולי ב 2-השנים הראשונות צפוי לעמוד על  ,₪ 2,121,111ולכן
בהחלט ניתן להתייחס למימון כהשקעה .באם המימון הראשוני ינתן כתרומה ,מהשנה הרביעית ואילך רווחי
המכון יועברו למימון פעילות מוסדות החינוך המיישמים את תכנית הלימודים ולפיתוח קהילות משימתיות.
א .יעד התרמה לתשע"ג ₪ 021,111 :לצורך רכז לקידום הפרוייקט וכיסוי עלויות עיצוב והדפסה.

תכנית למצויינות אקדמית במגזר החרדי
חזון
אחד הצמתים המרכזיים בפניהם ניצבת החברה הישראלית הנו שאלת שילוב האוכלוסייה החרדית במעגל
העבודה ובמעורבות חברתית וקהילתית .לאופן בו תתמודד החברה הישראלית עם אתגר זה יהיו השלכות על
קיימותה הכלכלית והחברתית בעשורים הבאים .בתוך החברה החרדית עצמה ניכרים ניצנים של שינוי ,אך
נדרשת תשומת לב רבה בכדי ליצור שינוי שיהיה אמיתי מצד אחד ,אך לא יפגע בזהות החרדית מצד שני אלא
יאפשר התפתחות רלבנטית ואותנטית.
בעשור האחרון נוסדו מספר תכניות אקדמיות ייעודיות לחרדים ,ועל-אף שמדובר בפריצת-דרך חשובה קיימים
בהן גם מספר מאפיינים בעייתיים החוזרים על עצמם:
א .מגון המקצועות המוצע מצומצם ביותר ,וקיימת התמקדות חסרת-פרופורציות בלימודי משפטים.
ב .לרוב הלימודים עצמם הנם ברמה ירודה ביחס למוסדות אקדמיים רגילים.
א.

קיימים פערי מידע גדולים בקרב צעירי הציבור החרדי ,שאינם מאפשרים להם לאבחן נכונה את מצבם
ולבחור אפיק התקדמות יעיל ומותאם ברמה האישית והמשפחתית.

ב.

ההפרדה בין הסטודנטים החרדים לשאר הסטודנטים איננה מאפשרת לסטודנט החרדי לצבור הון
חברתי שהולך ונהיה מרכיב יותר ויותר חשוב בשוק העבודה הפוסט-תעשייתי והפוסט-מודרני.

ג.

קיים דימוי נמוך של הלימודים האקדמיים בעולם החרדי משום שהם נתפסים כניתוק מעולם התורה,
והן משום שגם מבחינה אקדמית הם אינם נחשבים לרמה הטובה ביותר.

עמוד 31

מטרת תכנית המצטיינים לחרדים של בר-אילן הנה לתת מענה לאתגרים הנ"ל באמצעות תכנית במתווה הבא:
א .תכנית לימודים לתואר ראשון בחמישה מסלולים (מדעי החברה ,אופטומטריה ועוד) ,ברמה ובמבנה
המאפשרים גם המשך לימודים לתארים מתקדמים.
ב .התכנית תתקיים בין כותלי הקמפוס המרכזי של אוניברסיטת בר-אילן ברמת-גן.
ג .התכנית תוגדר ותמותג כתכנית מצטיינים והכניסה תותנה בעמידה בתנאי קבלה גבוהים וראיון אישי.
ד .הלימודים יתקיימו בכיתות נפרדות לבנים ובנות.
ה .תתקיים מסגרת לימוד תורנית באופן מובנה בתכנית ,לבנים במכון הגבוה לתורה ולבנות במדרשה.
ו.

החל מהשנה השנייה הסטודנטים ישתתפו גם בלימודי העשרה מטעם תכנית 'ניצוצות' העוסקת בשיח
בין אתגרים בחזית המדע וחשיבה יהודית.

מטרות
א .יצירת מענה חלופי ,איכותי ובר-קיימא ללימודים אקדמיים בשילוב לימודים תורניים עבור המגזר
החרדי.
ב .הכנה לשילוב חרדים בלימודים לתארים מתקדמים בהמשך.
ג .הכוונת צעירים מהציבור החרדי לתעסוקה איכותית.
ד .יצירת מודל לחיקוי הן בקרב הציבור החרדי והן בקרב המוסדות האקדמיים שיביא לשינוי התפיסה
והעשייה בתחום קידום הלימודים והתעסוקה לחרדים בישראל.

קהילות שותפות
א.

פרוייקט רשתי (בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן ושותפים נוספים).

תקציב
א.

יעד התרמה לתשע"ג( ₪ 11,111 :רכז לקידום הפרוייקט).

ב.

יעדי ההתרמה להמשך יקבעו בהתאם לתכנית העבודה המפורטת שתיבנה בשיתוף אוניברסיטת בר-
אילן.
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תכנית לקידום תעסוקה במגזר החרדי ובפרט בקרב בעלי
התשובה
חזון
נדבך מרכזי נוסף בקידום התעסוקה במגזר החרדי הנו מרכזים לייעוץ ,הכוונה והשמה לתעסוקה בעלי מאפיינים
מותאמים לקהל היעד .אמנם גם בתחום זה נעשו מספר מהלכים מבורכים בעשור האחרון ,אך גם הן סובלות
ממספר בעיות מרכזיות:
א.

מגוון אופני התעסוקה המוצעים מצומצם ביותר ורובם מאופיינים באיכות נמוכה ואופק קידום צר.

ב.

המצב הנ"ל מצמצם את התמריץ לצאת לעבודה לכתחילה ,ולאורך השנים נסדק האמון ביכולת לצאת
ממעגל העוני.

ג.

כמו בלימודים ,גם כאן קיימים פערי מידע בקרב הצעירים החרדים ,שאינם מאפשרים להם לבחור
אפיק התקדמות מותאם.

ד.

התכניות אינן נותנות מענה לציבור בעלי-התשובה ,המונה כ 211,111-איש וכ 22%-מהעולם החרדי.
זאת משום שרוב הגברים בציבור זה אינם עומדים בתנאי הסף של התכניות המיועדות לחרדים.

מטרות ויעדים
א.
ב.

הקמת רשת מרכזי צעירים לקידום תעסוקה איכותית לציבור החרדי על בסיס הכשרה ,ייעוץ ,ליווי
ואופק הגשמה במסגרת קהילות משימתיות.
יעדים מדידים:
 )0קיום אירוע חשיפה אחת לשבוע והגעה ל 22%-מהאוכלוסייה הרלבנטית באזור.
 )2טיפול ב 21-פניות בחודש הראשון ,וגידול של  01-02%בחודש בכמות הפניות.
 )2מתן שירותי הכוון ל 21%-מהפניות ללימודים אקדמיים.
 )1מתן שירותי הכוון ל 31%-מהפניות לתעסוקה.
 )2שיעור התמדה של  32%בקרב הפונים ללימודים אקדמיים.
 )2שיעור התמדה של  32%בקרב הפונים לתעסוקה.

קהילות שותפות
א.
ב.

קהילת אלעד.
קהילת חיפה.
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אופן הפעולה
א.

חשיפה לצעירי הציבור החרדי באשר למאפייני שוק התעסוקה הפוסט-מודרני ,אתגרים והזדמנויות,
מערכת ההשכלה הגבוהה ועוד (באמצעות הרצאות ,ימי עיון וכדומה).

ב.

מתן ייעוץ והכוונה על בסיס אישי עפ"י תהליך מקצועי שיפותח עם אנשי מקצוע בתחום.

ג.

הכוונה למיזמי השכלה גבוהה בהתאמה אישית ועפ"י אבחון מוקדם בכדי למזער נשירה.

ד.

השמה לאחר לימודים והכשרה למקצועות ייחודיים ,שיאותרו באמצעות רשת שיתופי-פעולה עם
גורמים דומיננטיים במשק הישראלי.

ה.

כמו כן יפותח מענה ייחודי לבעלי-תשובה שכבר היו בעולם התעסוקה וזקוקים לסיוע בכדי לחזור
לתעסוקה מלאה ,תהליך שאיננו טריוויאלי ודורש תמיכה קהילתית.

ו.

בתור תהליך משלים יעשה שימוש בפלטפורמה של המרכזים וברשת החברתית שהם יצרו בכדי ליזום
גרעינים להקמת קהילות משימתיות נוספות שחבריהן ישתלבו בתעסוקה ויזמות עסקית בפריפריה.

תקציב
ו.

עלויות המחקר והפיתוח מוערכות בכ 22,111-ש"ח.

ז .עלויות הייזום מוערכות בכ ₪ 21,111-למרכז.
ח .עלויות התפעול לשנה הראשונה מוערכות בכ 021,111-ש"ח.
ט .קיים מימון ראוני במסגרת מיזם 'מצמיחים קהילות' של משרד ראש הממשלה באלעד.
י.

יעד התרמה לתשע"ג 211,111 :ש"ח.
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נשים
מרכז לפנימיות הטהרה הנשית
חזון
החוויה הנשית הנה חוויה פנימית ,שלא תמיד מצליחה למצוא מקום לביטוי והעצמה בעולם המודרני בו אנו
חיים .במכמני היהדות טמונים ערכים ומסורות המסוגלים לחשוף ,להעצים ולהפגיש את האשה עם נשיותה
במגוון אופנים ייחודיים .בכדי לעשות זאת יש לייסד מרכז אזורי שיעניק מענה במספר רמות לנשים באזור:
סדנאות לפיתוח אישי ומסע אל הנשיות היהודית סביב טקסי טהרה ,נישואין ועוד; יצירת חוויית טבילה שונה
ומכילה עבור כלות במיוחד ,אבל גם עבור נשים מהאזור בכלל; מפגשים זוגיים לפיתוח והעצמת הקשר סביב
החיבור למקורות היהדות .את המיזם תובילנה הגב' רעות עזריה והגב' זהר פארן מגרעין שובה ,המתמחות
בנושא מה מספר שנים בנושא והעבירו עשרות סדנאות והשתלמויות בתחום .הרעיון להקמת המרכז עלה לאור
צורך שהגיע מן השטח ליצירת חוויה שכזו.

מטרות
א .מתן מענה לצורך באוכלוסייה באזור הדרום לחוויה מעצימה ומתקנת סביב הנשיות היהודית.
ב .הקמת מרכז לימודי ומעשי לנשיות יהודית.
ג .הגעה להיקף פעילות של  02סדנאות ו 21-מפגשים פרטניים ברבעון האחרון של תשע"ב ,וגידול של
 02%מדי רבעון לאחר מן עד להספק שיא של  22סדנאות בחודש ו 21-מפגשים פרטניים.

קהילות שותפות
א .גרעין שובה (בתכנון ,לקראת ביצוע).

אופן פעולה
א .תכנון מחדש ושיפוץ של מקווה הנשים בשובה.
ב .הכנת תכנית פעילויות וסדנאות.
ג .פרסום ושיווק לקהל היעד הרבלנטי.
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תקציב
א .עלות ההשקעה היחידה הנה שיפוץ מקווה הנשים במושב שובה ,המוערך בכ 01,111-ש"ח.
ב .עלויות התפעול יכוסו באמצעות הכנסה מהמשתתפות בפעילות ,יש צורך בסבסוד עבור נשים וזוגות
מעוטי יכולת (כ 2,111-ש"ח בשנה).
ג .יעד להתרמה לתשע"ג 02,111 :ש"ח.

תכנית להעצמת נשים מאוכלוסיות מוחלשות ,שיקום התא
המשפחתי וחזרה למעגל העבודה
חזון
קשיים משפחתיים רבים מדווחים לאחרונה בבחרה הישראלית ,הנוגעים למשמעות ,לתוכן ולמטרות האישיות
של ההורים וכן לקשר הזוגי ,חינוך הילדים והתמודדויות כלכליות מורכבות .השלכות קשיים אלו עשויות להיות
מרחיקות לכת ולהותיר משקעים הרסניים במישורים רבים ,במיוחד באלו הנוגעים לילדים ,ולמעשה לגלגל
מצוקות ודפוסי התנהלות בעייתיים מדור אחד למשנהו .במקרים לא מעטים ,הנשים הן ההופכות לנושאות בעול
הרגשי והטכני וההתמודדות הופכת עבורן למתישה ומייגעת .לעתים היא כמעט ולא מותירה להן כוחות לצלוח
את שגרת היומיום.
מתוך התפיסה שהאישה היא עיקר הבית ,ושאושרה ומימוש כוחותיה הפנימיים והחיצוניים עשויים להקרין על
סביבתה באופן מופלא ומרומם ,התעורר הרצון ליצור מרחב טיפולי עבור נשים מאוכלוסיות מוחלשות בו הן
תוכלנה להביע ולהוציא לפועל את כיסופיהן ,רצונותיהן ואת הכשרונות הטבועים בהן .בפעולה זו אנו מאמינים
שניתן לגעת באתגר בשורשו וכך לקדם את צרכי המשפחה כולה ,ובאופן רחב יותר הקהילה כולה ,בצורה
מיטבית.

מטרות ויעדים
א.
ב.
ג.
ד.

הקמת קבוצת נשים מצמיחה ומקדמת שתעניק ליווי אישי ,משפחתי ומקצועי שיוביל למימוש
יכולותיהן ורצונותיהן של הנשים.
קהל היעד הנו נשים שיופנו ע"י מחלקות הרווחה באזור עוטף עזה ויתגלו כבעלות פוטנציאל אישי
מתאים שטרם מומש אך קיים רצון להגשימו.
קיום פגישה קבוצתית טיפולית שבועית.
קיום פגישות אישיות שבועיות במהלכן יועלו הקשיים האישיים ותיבנה תכנית ההתקדמות
להתמודדות עם האתגרים ומעקב אחר התהליך.

ה .יצירת הזדמנויות להשתתפות בקורסים רלבנטיים שיעניקו הכשרה מקצועית ויאפשרו חזרה למעגל
העבודה והמימוש העצמי ,עד כדי מתן כלים ואפשרות לנשים המעוניינות לרכוש השכלה אקדמית.
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קהילות שותפות
א .גרעין שובה (בתכנון).

אופן פעולה
א .בניית תכנית טיפולית.
ב .גיוס שותפים.
ג .גיוס משתתפות לתכנית והפעלתה באופן שוטף.
ד .במקביל ,איתור מעסיקים פוטנציאלים ותכניות הכשרה.

תקציב
א .בהינתן התקציב המתאים ניתן להתחיל בטווח המיידי בשלושה אפיקים :תכנון מפורט של מתווה
הפרוייקט ,שיווק וגיוס משתתפות לפרוייקט ואיתור הכשרות רלבנטיות ומעסיקים פוטנציאלים עבור
מסיימות התכנית.
ב .עלות ההקמה המוערכת הנה  22,111ש"ח ,ועלות התפעול השנתית המוערכת הנה  12,111ש"ח.
ג .יעד התרמה לשנת תשע"ג 013,111 :ש"ח.
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