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שנת 2014 היתה שנה נפלאה לאירגון Become. מול אתגרים קשים, הנורא 
שבהם מלחמת האזרחים שפרצה בדרום סודן, הצלחנו ב Become להגדיל את 
מגוון הפרוייקטים ואת מספר הנהנים מהם, לגייס מתנדבים חדשים ולהרחיב 

את גיוס התמיכה באירגון מעבר למעגל התומכים מישראל.  
של  המתנדבים  של  ובמסירות  הפרוייקטים  מנהלי  בעבודתנו  מאד  גאים  אנו 
Become ושל חברי הקהילות השונות, המאפשרים לפרוייקטים שלנו לגדול 

ולהצליח. אולם יותר מכל אנו מודים לכם, התורמים והתומכים שלנו. 
אנו מקווים שתהנו מקריאת הדו“ח שלפניכם, ושתהיו גאים להמשיך ולאפשר 
כי  את  להבטיח  נוכל  וביחד  הבאה,  בשנה  גם   Become של  הפעילות  את 
הילדים ימשיכו לממש את זכותם לחינוך וכי תאפשרו לנו לצרף ילדים נוספים 
לפרוייקטים שלנו, ילדים שכיום נמצאים מחוץ לכל מסגרת חינוכית ולהעניק 

גם להם תקווה לעתיד טוב יותר.

שלכם,
קרדינל,  אן-סופי  פורשטט,  לאה  קגן,  שלי   :Become מנהל   צוות 

בן וורספן, זיו גן-אור, פאולה ברמבילה ורמי גודוביץ.

להתנדבות  או שיתופי פעולה, 
נא צרו קשר.

כתובת:
ביקם ע”ר

אצל עמית גן-אור
ניצני עוז 21

מיקוד 42836
ישראל

ישראל: 
052-5909-729 
058-4662-819 
054-455-6471 

קנדה:
+1-514-994-6748 
+1-514-994-6738

 קניה:
+254-705-35-3438
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 הפרויקטים
שלנו:

 01
פרוייקט 

COME TRUE
הפרוייקט הוקם 

במטרה לתת מענה 
לצרכים החינוכיים של 
הילדים הדרום סודנים 
שגורשו מישראל בשנת 

 .2012

02
פרוייקט אבבא 
BECOME מנהלת 

תכניות מייצרות הכנסה, 
שמטרתן לתמוך ביתומים 

וילדים בסיכון בקהילת 
אבבא באיזורים הכפריים 

של מחוז הומה ביי 
במערב קניה.

03
 From Streets to

  Scholars FS2S 
תכנית מלגות, 

המאפשרת ליתומים 
וילדים בסיכון לזכות 

בהשכלה תיכונית, 
ולזכות בהזדמנות 

לעתיד טוב יותר.



דו”ח פעילות

 פרויקט
  COME TRUE 

צילומים: רמי גודוביץ
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בסיומה של שנה״ל 2013 תמך פרוייקט COME TRUE בלימודיהם של 44 ילדים בפנימית 
האחרים  תשעת  ולימודי  אישיים  תורמים  היו  הילדים  מבין  ל-35  בקמפלה.   ,Trinity

מומנו מתרומות כלליות לפרוייקט.

גל אלימות את דרום סודן שהוביל למותם של עשרות אלפי  2013 פרץ שטף  בדצמבר 
בני אדם. בעקבות פניות של ילדים והורים מבועתים, הצלחנו לסייע ללמעלה מ 120- 
איש, ילדים ומבוגרים, להחלץ מאזורי הסכנה ולמצא מקלט במתחם ששכרנו בקמפלה, 

אוגנדה. 

בעקבות שידור הסרט התעודי ”ליפול מגן עדן”, במסגרת התכנית ”המערכת” בערוץ 2, 
זכינו לגל של התעניינות בפרוייקט, בעקבותיו התאפשר לנו להכפיל את מספר הלומדים 

בפרוייקט. 

אחד”,  ”עולם  החינוכית  הפלטפורמה  ייחודיות:  תכניות  לפתח  המשכנו  כך,  כדי  תוך 
לחסכון  והביאו  מצליחות  כולן  אוגנדה,  לשינוי”,  ”אמנות  ותכנית  עזר,  שעורי  תכנית 

בהוצאות.

שיתוף   ,Brussels Airlines התעופה  חברת  עם  פעולה  שיתוף  על  להכריז  גאים  אנו 
פעולה המאפשר לנו לחסוך בעלויות ניהול הפרוייקט ולהשתמש באחוז גבוה עוד יותר 

מהתרומות לתמיכה במילגות הילדים.

לערוך  מתכוונים  ואנו  מוצלחים,  כספים  גיוס  אירועי  שני  ערכנו   2014 שנת  במהלך 
אירועים מרגשים ומרתקים גם בשנת 2015. בקרוב נמסור פרטים נוספים. 

COME TRUE  עיקרי הדברים

ההצלחה של COME TRUE הובילה אותנו לתכנון צעדינו הבאים. אנו מתקדמים בצעדים 
המתודה  ביסודו  סודן,  בדרום  ספר  בית  להקמת  תכניתנו  למימוש  משציפינו  מהירים 
החינוכית הייחודית שאנו מעצבים באוגנדה, בשיתוף עם אנשי חינוך אוגנדים ודרום 

סודנים.
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COME TRUE  דיווח מבית הספר

אנו שמחים לדווח שרוב ילדי COME TRUE השתלבו היטב בבית הספר, וכי 
חבריהם  של  זה  את  משיג  ולעיתים  ועולה,  הולך  בכיתותיהם  שלהם  הדירוג 
האוגנדים, התלמידים הותיקים בבית הספר. 110 מילדי COME TRUE סיימו 
את שנת הלימודים בהצלחה. הם משתלבים היטב בסביבת הלימודים החדשה 
ומסתגלים בהדרגה למערכת החינוך האוגנדית, השונה כל כך מזו שהם הכירו 
בשנותיהם בישראל. אנו גאים לספר, שחלק מהילדים בתכנית הם תלמידים 
כשרונות  מפגינים  מהילדים  רבים  כיתותיהם.  בראש  המדורגים  מצטיינים, 
ויכולות גבוהות בתחומי האמנויות ובתחום החברתי והמורים משבחים אותם 
על הרוח הטובה שהם מפגינים. אחדים מהם אף זכו בתפקידים רשמיים בחברת 

התלמידים בבית הספר, והם מבצעים אותם בגאווה.

אנו, צוות פרוייקט COME TRUE, מתמודדים עם אתגרים מורכבים היחודיים 
לעבודה עם ילדי פליטים ומגורשים, לאור נסיבות החיים הקיצוניות והשינויים 
החדים שהם חוו במהלך חייהם. בתוך כך, 5 מהילדים הבוגרים בפרוייקט )כולם 
בשנות העשרה המאוחרות שלהם, חלקם אינם קטינים עוד( התקשו להסתגל 
למסגרת החדשה בפנימיית טריניטי. אנו שמחים לדווח כי הדאגה הראשונית 
לגורלם התחלפה מהר מאוד בהתפעמות מהתגייסות הקהילה שהביאה  שלנו 
BECOME – אחד הילדים  למציאת פתרונות חלופיים עבורם מחוץ למסגרת 
בקמפלה.  אחרים  ספר  בבתי  לומדים  כבר  האחרים  וארבעת  למשפחתו  חזר 
אנו, ב BECOME עומלים על מציאת פתרונות עתידיים שיתאימו גם לילדים 

המתקשים להשתלב במסגרת בה משתלבים חבריהם.
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COME TRUE  פרויקטים מיוחדים במהלך שנה’’ל 2014

ולאחרונה,  ואוגנדה,  מישראל  חינוך  אנשי  צוות  הקמנו  האחרונות,  השנתיים  במהלך 
הצטרפו אלינו גם אנשי חינוך דרום סודנים. יחד, אנו עובדים על פיתוח שפה חינוכית 
אוניברסלית, בעזרתה יכולים מחנכים מרקע שונה להתמודד עם אתגרים הניצבים בפני 
היא  הפלטפורמה  של  המרכזיות  המטרות  אחת  זמננו.  בת  הגלובלית  במציאות  המחנך 
לייצר מודל תמיכה בילדי פליטים ומהגרים שיסיע בידם להשתלב בחברה החדשה אליה 
נקלעו ויאפשר להם לפתח תודעה של אזרחים פעילים ושווי זכויות בחברה, הפועלים 
להגשמתם האישית, לתמיכה במשפחותיהם ולחיים קהילתיים ואזרחיים ערכיים.  מודל 
זה יהווה את הבסיס להקמת בית הספר שאירגון BECOME מתעתד להקים בדרום סודן. 
אנו מאמינים שאנשי חינוך בכל העולם יוכלו להשתמש במודל זה כדי לשפר את ארגז 
הכלים בעזרתו יתמודדו עם האתגרים הכרוכים בשילוב ילדי מהגרים בסביבתם החדשה 

ולצורך תמיכה בסביבה המקבלת את ילדי המהגרים. 

”עולם אחד” פלטפורמה חינוכית ייחודית

תכנית שעורי עזר בבית הספר היסודי של פנימיית טריניטי מסייעת לילדים להגיע לרמה 
הנדרשת במערכת החינוך באוגנדה, ולסייע לילדים הגדולים יותר להדביק את קבוצת 

הגיל שלהם באמצעות תמיכה בהקפצת כיתות.
עלות התכנית במהלך שנה”ל 2014 היתה סך $7,800 )$2,600 לשליש(, והיא איפשרה 
יותר, לשמור על הדירוג  לחלק מילדי התכנית לדלג על שנה ולהשתלב בכיתה גבוהה 

היחסי שלהם בכיתה ואף לשפרו.
תכנית שעורי העזר איפשרה חסכון של שכר לימוד שנתי של 32 ילדים, המסתכם בסך של 
כ-$32,000, ולפיכך החסכון לפרוייקט כתוצאה מהתכנית מוערך בסך של כ-$24,000.

תכנית שעורי עזר

מקום  המספק  קמפלה,  באיזור  במתחם  נמצאים  הילדים  מהפנימיה,  החופשות  במהלך 
לינה וקיום לאותם ילדים שמשפחותיהם אינן נמצאות באוגנדה. הילדים מקבלים תזונה 

ראויה, טיפול רפואי וזוכים להפעלות בסגנון קייטנה ממתנדבים ישראליים.
תכנית ”אמנות לשינוי” מספקת לילדים תכנים בנושאי אמנות, ופועלת בשיתוף פעולה 
אינספיריישן – אמנות, מנהיגות ושינוי חברתי, ברית עולם, המרכז החקלאי  עם 
הספר  ובית  אוגנדה  בנמולדנה   NIAAD לאמנויות  האקדמיה  היצירתיות,  לחקר 

טריניטי.
במסגרת תכנית אמנות לשינוי אנו שואפים לכסות את עלויות השהיה של הילדים במהלך 
החופשות מבית הספר, תוך אספקה של תכנים איכותיים ושימוש באמנות ככלי לפיתוח 
מנהיגות ואחריות חברתית, וככלי לעיבוד קשיים חברתיים ואישיים דרך שפת האמנות.

אמנות לשינוי, אוגנדה

http://www.youtube.com/watch?v=zpLs4si5iPQ
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COME TRUE  בתקשורת 2014

”ליפול  התעודי  הסרט   •
 2 בערוץ  ששודר  עדן”  מגן 
התכנית  במסגרת  ב-31.3.14 
של  גל  עורר  ”המערכת”, 
והביא  ציבורית  התעניינות 
לאחר  רבים.  חדשים  תורמים 
הפרוייקט  גדל  הסרט  הקרנת 

ב-50 ילדים חדשים.

דרסלר  תמר  של  כתבתה   •
במעריב, 25 בינואר, 2014.

הידיעות  סוכנות  של  ידיעה   •
כלי  במספר  פורסמה   AP
הגארדיאן,  ביניהם  תקשורת, 
וברשת  פוסט,  הוושינגטון 
קום,  דוט  סלון  ביאהו, 

.YNET ובעברית באתר

ווילסון  סימון  של  כתבתו   •
 26  ,Jewish Journal-ב

במרץ 2014.

ברנרד  של  השער  כתבת   •
דיצ’ק בג’רוזלם ריפורט ב-17 

בנובמבר, 2014.

של  הפעיל  הפייסבוק  דף   •
הפרוייקט, עם למעלה מ-1,100 
עוקבים, מתעדכן בקביעות עם 
מהפרויקט.  וחדשות  עדכונים 
הבא  בקישור  אלינו  הצטרפו 

 .Come True

http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist%2C234297/
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist%2C234297/
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist%2C234297/
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist%2C234297/
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist%2C234297/
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist%2C234297/
http://reshet.tv/Shows/The_System/videomarklist%2C234297/
http://www.theguardian.com/world/feedarticle/11383811
http://www.theguardian.com/world/feedarticle/11383811
http://www.salon.com/2014/06/08/after_israel_african_kids_start_afresh_in_uganda/
http://www.salon.com/2014/06/08/after_israel_african_kids_start_afresh_in_uganda/
http://news.yahoo.com/israel-african-kids-start-afresh-uganda-103710956.html
http://news.yahoo.com/israel-african-kids-start-afresh-uganda-103710956.html
http://www.ynet.co.il/articles/0%2C7340%2CL-4527999%2C00.html
http://www.jewishjournal.com/world/article/israelis_pay_to_send_deported_african_kids_to_school_in_uganda
http://www.jewishjournal.com/world/article/israelis_pay_to_send_deported_african_kids_to_school_in_uganda
http://www.scribd.com/doc/245124184/The-Jerusalem-Report-Come-True-Project-by-Bernard-Dichek
http://www.scribd.com/doc/245124184/The-Jerusalem-Report-Come-True-Project-by-Bernard-Dichek
https://www.facebook.com/cometrueSouthSudan
https://www.facebook.com/cometrueSouthSudan
https://www.facebook.com/cometrueSouthSudan


BECOME  אירועי גיוס כספים

קניה  שגריר  בהשתתפות  אביב,  תל  בסינמטק  כספים  גיוס  אירוע  נערך  פברואר  בחודש     •
בישראל, שכלל הקרנה של הסרט

Brussels Airlines שיתוף פעולה עם חברת התעופה  BECOME

על   BECOME צוות  הודיע   2014 דצמבר  בחודש 
 Brussels שיתוף פעולה עם חברת התעופה הבלגית
Airlines. שיתוף פעולה זה יאפשר הוזלה משמעותית 
ומתנדביה  העמותה  צוות  של  הטיסה  בעלויות 
להפחית  לאירגון  יאפשר  וכך  באפריקה,  בביקוריהם 
את עלויות ניהול הפרויקטים ולהפנות משאבים רבים 

עוד יותר ישירות לילדים הנהנים מהפרויקטים.

אירוע  ערכנו  דצמבר  בחודש   •
כיבדו  בו  בהרצליה,  כספים  גיוס 
סודן  דרום  שגריר  בנוכחותם  אותנו 
בנג‹מין  מריאל  רובן  מר  בישראל, 
ושגריר ישראל לדרום סודן, מר חנן 

גודר.

נאקה בישראל! ארגון BECOME גאה לבשר כי אחר 
בקמפלה   Trinity בפנימית  לימודים  של  שנתיים 
במסגרת הפרוייקט, אחת מתלמידותינו, נאקה קרבה, 
הבינלאומי   EMIS ספר  בבית  ללימודים  התקבלה 
 שהוקם השנה בכפר הירוק, והיא שוב לומדת בישראל.
הספר  בבית  נדיבה  לימודים  במלגת  זכתה  נאקה 
לקראת  צעדיה  את  במסגרתו  עושה  והיא  היוקרתי 
ללימודים  להמשיך  נאקה מתכננת  קריירה מבטיחה. 
אקדמיים ובסופם לשוב לדרום סודן על מנת לתרום 

לבניית המדינה הצעירה. בהצלחה נאקה!
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www.brusselsairlines.com
www.brusselsairlines.com/en-il
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEmeMvkWbCgc
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COME TRUE תכניות ומטרות להמשך הדרך

שהשתתפו   COME TRUE ילדי  לכל  מלגות  הבטחת 
בפרוייקט בשנה”ל 2014.

COME TRUE, שהיו  צירוף תלמידים חדשים לפרוייקט 
נתונים במצבים מסכני חיים.

המשך פיתוח תכנית החינוך: ”עולם אחד”.

אמנות  לימודי  והכנסת  לשינוי”  ”אמנות  תכנית  הרחבת 
המשך  הלימודים.  שנת  במהלך  טריניטי  הספר  לבית 

התכנית במהלך החופשות מבית הספר.

התיכון  הספר  בבית  נוער  לבני  העצמה  תכנית  פתיחת 
של טריניטי.

העצמת  פעילות  על  בדגש  סודן,  בדרום  פעילות  תחילת 
הקהילה.

תכנית להקמת בית ספר בדרום סודן, על פי המתודה 
החינוכית של ”עולם אחד” בשיתוף עם צוות התכנית 

ועם אנשי משרד החינוך הדרום סודני.
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COME TRUE  דו”ח כספי*

*הדו”ח הכספי הינו הערכה שנעשתה ע”י מנהלי הפרוייקט על בסיס ההוצאות בשטח, 
ואינה משקפת ביקורת חשבונאית של הוצאות הפרוייקט.

הוצאותהכנסות )תרומות(

 סה”כמקור
 בדולר ארה”ב

סוג התשלום

תרומות דרך • 
 BECOME אתר

)באמצעות ישראל 
 תורמת(

תרומות דרך • 
חשבון הבנק של 

BECOME

 •103,440 

 •93,150

שכר לימוד ותשלומים • 
 נלווים לפנימיית טריניטי

הוצאות נסיעה מדרום • 
 סודן וויזות לאוגנדה

 חילוץ מדרום סודן• 

 הוצאות רפואיות• 

 קניית ציוד עבור הילדים• 

 שכירות בית באנדג’ה• 

תשלום לבית ספר • 
 הורמיסדאלן

דמי שכירות ותשלום על • 
ארוחות במהלך חופשת 

 אוגוסט

דמי שכירות ותשלום על • 
ארוחות במהלך חופשת 

 דצמבר

 הוצאות תחבורה• 

הוצאות תחבורה וויזות • 
 מקניה

החזר הוצאות לצוות • 
 הפרוייקט

עמלות בנק וישראל • 
תורמת

 •89,850 

 •12,000 

 •15,000 

 •7,500 

 •7,500 

 •3,500 

 •1,450 

 •5,050 

 •3,000 

 •2,000 

 •1,000 

 •10,000 

 •15,000

 סה”כ
 בדולר ארה”ב

סה”כסה”כ 196,590172,850
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I ...קראו עוד  COME TRUE

בדרום  ספר  בית  להקמת  תכנית 
סודן

בימים אלה עושה BECOME את צעדיה הראשונים 
בדרום  ספר  בית  להקים  החלום  להגשמת  בדרך 
סודן. דרום סודן, בה למעלה מ 1.4 מיליוני ילדים 
חסרי מסגרת חינוכית, זקוקה באופן נואש למוסדות 
חינוך חדשים. יוזמה זו תאפשר לאירגון לפרוץ אל 
מעבר לקבוצת המטרה הקיימת של הילדים שגורשו 
יכול   BECOME שאירגון  מאמינים  אנו  מישראל. 
סודן,  בדרום  החינוך  בפיתוח  חשוב  תפקיד  למלא 
ידי תכנית החינוך  בה מערכת החינוך מדורגת על 

העולמית של האו״ם כנחשלת ביותר בעולם כולו. 

התכנית  ניצבת  הספר  בית  לבניות  התכנית  ביסוד 
בית  כי  תבטיח  והיא  אחד”  ”עולם  של  החינוכית 
של  פעולה  בשיתוף  ינוהל  סודן  בדרום  הספר 
ידע  נוספים, השואבים  ואנשי מקצוע  חינוך  אנשי 
משיטות חינוכיות דרום סודניות וישראליות כאחד. 
החינוך  מצוות  יורכב  הספר  בית  צוות  של  הגרעין 
הדרום סודני של תכנית ”עולם אחד” ומאנשי חינוך 

נוספים המעורבים בפרוייקט. 

לאחרונה ביקרו מנהלי COME TRUE בדרום סודן 
סודן  בדרום  ספר  בית  להקמת   BECOME ותכנית 
הדרום  החינוך  שר  פתוחות.  בזרועות  נתקבלה 
ומנהלים  סודן  בדרום  אונסקו  ארגון  ראש  סודני, 
של בתי ספר בג׳ובה עמם נפגשנו נתנו את ברכתם 
למהלך, הבטיחו את תמיכתם והציעו את מעורבותם 

בהערכות לקראת הוצאתה לפועל של התכנית.

תכנית שעורי עזר

רבים מילדי COME TRUE שובצו בכיתות הנמוכות 
מגילם, וזאת בשל סיבות שונות:

•  רמה נמוכה של שליטה בשפה האנגלית, שהיא 
מרבית  עבור  הרביעית,  ואפילו  השלישית,  השפה 

הילדים.
•  העובדה שרבים המם היו מנותקים מכל מסגרת 

חינוכית תקופה ארוכה מאז גורשו  מישראל.
בין  הלימוד  ומתודות  הנלמד  החומר  בין  פערים   •

מערכת החינוך האוגנדית והישראלית.
• קשיים רגשיים בעקבות  הטראומה שחוו הילדים 

במהלך חייהם ובמלחמה שפרצה בשנה שעברה. 

לעמוד  לילדים  לסייע  היא  התכנית  מטרת 
בסטנדרטים הנדרשים במערכת החינוך האוגנדית, 
כיתות  על  לדלג  הבוגרים  לילדים  לסייע  בזמן  ובו 
במטרה להדביק את הפער עם קבוצת הגיל שלהם.

 7,800$ של  סכום  הוצאנו   2014 שנת  במהלך 
)2,600$ לשליש( על שעורי עזר לילדים. כתוצאה 
יותר:  גבוהה  לכיתה  הודלגו  ילדים   32 מהתכנית 
כיתה  על  דילגו   10 ב’,  כיתה  על  דילגו  ילדים   10
כיתה  על  דילגה  ואחת  ד’  כיתה  על  דילגו   12 ג’, 
היחסי  הדירוג  על  שמרו  בתכנית  הילדים  רוב  ה’. 
שלהם לעומת הממוצע בכיתותיהם, ואף שיפרו את 

מיקומם היחסי.
תכנית שעורי העזר חסכה לפרוייקט סכום השווה 
לכ- השווה  ילדים,   32 של  השנתי  הלימוד  לשכר 

32,000$. לפיכך החסכון הכולל שהושג באמצעות 
תכנית זו בשנת 2014 לפרוייקט הוא כ-24,000$.
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פלטפורמה חינוכית ”עולם אחד”

 BECOME  אחד הפרוייקטים המבטיחים של אירגון
אותה  אחד”  ”עולם  החינוכית  הפלטפורמה  הוא 
בבית  פעילויות  המעורבים  החינוך  אנשי  מפתחים 
הספר טריניטי בקמפלה, המשמש כמעבדת פיתוח 
את  שתשמש  מקורית,  חינוכית  מתודה  וליצירת 
BECOME בבית הספר באנו עתידים להקים בדרום 

סודן.
מטרת התכנית היא לתת מענה לצרכיהם הייחודיים 
גם  תמיכה  ולהעניק  ומהגרים  פליטים  ילדי  של 
ולסייע  הפליטים  ילדי  את  הקולטת  לקהילה 

בשילובם בסביבם החינוכית החדשה.
לאנשי  גודוביץ  ד”ר  חבר  התכנית,  פיתוח  לצורך 
 ,COME TRUE חינוך בקמפלה, העובדים עם ילדי
ויחד, החלו לפתח תפיסת לעבודה בסביבה מגוונת, 
שחבריה נבדלים זה מזה ברקע ממנו באו, בנסיון 
והחברתיות  הקהילתיות  ובמחויבויות  שלהם  החים 
שלהם. בבסיסה של תפיסה זו עומדת ההנחה שגם 
בקבוצה המגוונת ביותר של בני אדם, רב המאחד על 
המפריד בינהן: הפניית הזרקור למשותף מאפשרת 
המשתתפים  יכולים  בה  מכבדת,  סביבה  יצירת 
לפעול בשיתוף לבניית  פרויקטים חינוכיים ולהצבת 
אתגרים  עם  להתמודד  ויחד,  משותפות,  מטרות 
הניצבים בפני אנשי חינוך בעולם כולו במציאות של 
זמננו, מציאות של הגירה, פליטות ושינוי דמוגרפי 

חסר תקדים.
התפיסה של ״עולם אחד״ מניחה כי פיתוח מתודה 
הנוכחים  המרכיבים  בכל  טיפול  מחייב  חינוכית 
התכנית,  במסגרת  לפיכך,  התלמיד.  של  בחייו 
צוות  בינהן:  מגוונות,  עבודה  קבוצות  נפגשות 
של  המנהיגות  קבוצת  הספר,  בית  צוות  החינוך, 

התלמידים, מליאת התלמידים וקבוצת ההורים.

II ...קראו עוד  COME TRUE

מאחורי  העומד  המנוע  הינו  הצוות  החינוך:  צוות 
פרוייקט ״עולם אחד״. מרכיבים אותו ששה אנשי 
גומיסיריזה  אלכס  מר  בהובלת  אוגנדים,  חינוך 
מנהל  גודוביץ,  רמי  וד”ר  טריניטי  מפנימיית 
אנשי  בהמשך  בו  לשלב  היא  המטרה  הפרוייקט. 
מרקעים  ומחנכים  ישראלים  סודנים,  דרום  חינוך 

מגוונים אחרים.

החינוכי  הצוות  עסק  בהן  לסוגיות  דוגמאות  מספר 
בשנה האחרונה:

•  שאלת מקור הסמכות של המחנך
•  היחיד מול החברה כמקור הלגיטימציה של החינוך

•  גבולות סמכות המחנך
•  תפיסות שונות לגבי ענישה, תפקידיה, נחיצותה 

וסוגי ענישה שונים בחברות שונות
•  קבלת האחר והשונה

פסיכולוגיים  קשיים  הבנת  של  שונות  תפיסות    •
ומשברים פסיכיאטריים

צוות בית הספר: קבוצה המונה את כלל צוות בית 
הספר בפנימיית טריניטי. קבוצה זו נפגשת כאשר 
ותכניה  בפרוייקט,  מיוחדים  אתגרים  מתעוררים 
דוגמאות  החינוכי.  הצוות  של  אלה  עם  מתכתבים 

לנושאים שנדונו בקבוצה זו עד עתה כללו:
•  ענישה גופנית

ידי  כי הושפלו על  •  תקריות בהם תלמידים חשו 
ענישה של מורים

•  שיפור הבנת התלמידים, בעלי הזהות המורכבת 
ה”ישראלים-דרום סודנים”, על ידי הצוות החינוכי

והמורים  בין הילדים הילדים  •  תחושות של מתח 
המקומיים וילדי הפרוייקט
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•  תפיסות שונות של כבוד כלפי המורים בישראל, 
בה למדו הילדים, ובאוגנדה

•  תפיסות שונות של זכויותיו וחובותיו של התלמיד 

זו  קבוצה  התלמידים:  של  המנהיגות  קבוצת 
 COME בקבוצת  הבוגרים  מהתלמידים   12 מונה 
בקשיים  באתגרים,  ודנה  מנתחת  הקבוצה   .TRUE
חיי  במהלך  המתגלים  הייחודיים,  ובקונפליקטים 
היומיום בבית הספר. הדיון מתנהל בכלים מופשטים 
עוסקים  בקבוצה  המשתתפים  והתלמידים  וכלליים 
בניתוח ביקורתי של ארועים בחייהם, תוך הבנה של 
הזהות המורכבת ורבת השכבות בה גדלו, המורכבת, 
סודנית,  דרום  זהות  של  מאלמנטים  היתר,  בין 
ומערבית.  אפריקאית  נוצרית,  ישראלית,  פליטות, 
הדיון בקבוצה מקביל לדיונים בצוות החינוכי. בין 

הנושאים שנדונו בקבוצה:
•  סביבה חופשית מול סביבה סמכותית: מה עדיף 
עדיפה  מהן  איזו  להתבגרות?  עדיף  מה  ללמידה? 

לחינוך תלמידים שהם מבוגרים אחראים בחברה?
של  והשאלה  באוגנדה  גזענות  בישראל,  גזענות    •
חבריהם  כלפי  עצמם  הקבוצה  חברי  של  הגזענות 

האוגנדים
•  התלמיד האחר – סובלנות כלפי השונה והאחר

•  משברים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים
וליחסים  מינית  להתפתחות  הנוגעות  שאלות   •
רומנטיים כפי שהם נתפסים אצל סוכנים שונים בחיי 

הילדים.

III ...קראו עוד  COME TRUE

כל  של  הכוללת  קבוצה  התלמידים:  מליאת 
ובה   ,COME TRUE בפרוייקט  הבוגרים  הילדים 
כ-60 ילדים מעל גיל 12. קבוצה זו דנה באתגרים 
והייחודיים שהילדים נתקלים בהם אל  המשותפים 
האוגנדית.  החינוך  מערכת  של  הזר  המבנה  מול 
מטרת הקבוצה היא לאפשר לילדים הבנה ביקורתית 
במהלך התמודדותם עם אתגרים אלה, לאור הזהות 
המורכבת שלהם עצמם, ויתרה מזו, לאפשר לילדים 
להבין את האתגרים העומדים בפני מוריהם בבואם 
חינוך  בסביבת  שגדלו  ילדים  קבוצת  אותם,  לחנך 

ישראלית. 

ההורים  קבוצת  עם  העבודה  ההורים:  קבוצת 
ובו  הפליטים היא בעלת חשיבות ממדרגה עליונה 
בזמן מאתגרת ביותר: בהיותם פליטים כל חייהם, 
את  להציל  להם  שאיפשרו  יכולות  פיתחו  ההורים 
יכולות  דוקא  אולם  קשים,  סכנה  במצבי  ילדיהם 
אלה לעיתים נצבות בדרכם להסתגל לחיים בסביבה 
יציבה ובטוחה. בעבודה עם קבוצה זו תכנית ”עולם 
לזהות  להורים  לסייע  למטרה  לה  מציבה  אחד” 
שותפים  כאחד  והאוגנדים  הישראלים  במחנכים 
ניצבים  עצמם  שההורים  אתגרים  עם  להתמודדות 
מולם, ובכך לזהות מטרות משותפות בהעצת ילדיהם 
זו  בתכנית  האישית.  להגשמתם  בדרכם  להם  סיוע 
אקטיביים  כמשתתפים  לפעול  מוזמנים  ההורים 

בדיון על אופי הסביבה החינוכית של ילדיהם.



IV ...קראו עוד  COME TRUE

תכנית ”אמנות לשינוי” אוגנדה

מורכבת  טריניטי  בפנימיית  הלימודים  שנת 
חודשים,  כ-3  מהם  אחד  כל  שלישים,  משלושה 
ימים  כחודש  של  חופשות  שתי  חופשות:  וביניהם 
לאחר  ימים.  חודשיים  בת  אחת  וחופשה  אחת,  כל 
מלחמת  לאור  במיוחד  סודן,  בדרום  הקשה  המצב 
את  ביקרו  שהילדים  שעה  שפרצה  האזרחים, 
משפחותיהם בדרום סודן במהלך חופשת סוף השנה 
של 2013, החלטנו שלא לשלוח את הילדים לדרום 
סודן במהלך החופשות מהפנימיה. במקום זאת, אנו 
למגורים  המתאים  קמפלה,  באיזור  מתחם  שוכרים 
של הילדים להם אין משפחות באוגנדה. אנו עושים 
מזינות  ארוחות  יקבלו  שהם  להבטיח  מאמצים 
מתנדבים  ומארגנים  הצורך,  לפי  רפואי  וטיפול 

ישראלים שיגיעו לשהות איתם.

מנהיגות  אמנות,   – אינספיריישן  עם  בשיתוף 
החקלאי  המרכז  עולם,  ברית  חברתי,  ושינוי 
 NIAAD לחקר היצירתיות, האקדמיה לאמנויות
בנמלנדה אוגנדה ובית הספר טריניטי באוגנדה, 
התכנית  לאמנויות.  חינוך  תכנית  השנה  התנענו 
טריניטי  בפנימיית  שוטפים  אמנות  לימודי  כוללת 
ילדי  על  מיוחד  בדגש  הלימודים,  שנת  במשך 

COME TRUE במהלך החופשות מהפנימיה.
התרכזה  לשינוי  אמנות  תכנית   ,2014 בשנת 
אמנותיים  תכנים  וסיפקה  מהלימודים,  בחופשות 
 COME TRUE של  בקייטנות  שהשתתפו  לילדים 

במהלך החופשות.

האמן  השנה,  אוגוסט  בחודש  שהיתה  בחופשה 
הישראלי רפאל לומס טס לאוגנדה, ויצר עם ילדי 
מאקדמיית  סטודנטים  בעזרת   ,COME TRUE
NIAAD, פסל, שלאחר מכן חזר עם רפאל לארץ, 
יצירת  תהליך  את  לראות  ניתן  בישראל.  גם  ויוצב 
ברינקר,  ברק  הצלם  שיצר  וידאו  בקליפ  הפסל 
גבולות”  ”חוצה  בתערוכת   BECOME ע”י  שהוצג 

ביפו בנובמבר 2014.

B E C O M E15

עלויות  את  לכסות  מכוונת  לשינוי  אמנות  תכנית 
החופשה של הילדים, ולספק להם במהלכה תכנים 
מנהיגות  לפיתוח  באמנות  שימוש  תוך  איכותיים, 
אישיים  קשיים  לעיבוד  וככלי  חברתית,  ואחריות 

וחברתיים באמצעות שפת האמנות.

http://www.youtube.com/watch?v=zpLs4si5iPQ
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דו”ח פעילות

 ABBA פרויקט 
 2014
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פרוייקט אבבא  2014 בקיץ האחרון...

בקיץ האחרון יצאה קבוצה של מתנדבים מקצועיים 
מרחבי העולם יחד עם צוות BECOME לעבוד עם 
קבוצת העזרה העצמית בקהילת אבבא במחוז הומה 
נאסר,  מריה  הם:  המתנדבים  קניה.  שבמערב  ביי 
נהרה  ראסל,  אליסון  הרמתי,  אסנת  אודה,  מאיה 

מור, מראם חוסיין, שאהד טאהא ואליסון שיהאן.

במשך חודשיים עסקנו בלמידה משותפת ובפיתוח 
כישורים, והתנענו מספר תכניות מייצרות הכנסה, 

שיתמכו ביתומים החיים בקהילה.

לסייע  שנרתמו  לתורמים  הודות 
יחד  לעבוד  יכולנו  לפרוייקט, 
לילדים  יותר  טוב  עתיד  להבטיח 
באמצעות  בקהילה,  החיים 
בעמודים  המתוארים  הפרוייקטים 

הבאים.
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פרוייקט אבבא  הגיבורות השקטות של קניה
– פרוייקט מימון זעיר לסבתות

המטפלות  שהינן  סבתות  עם  עובדת   BECOME
נוחה  הלוואה  להם  נותנת  יתומים,  של  הבלעדיות 
זרעים(.  מכירת  )כגון  נמוך  בסיכון  עסק  לפתיחת 
סבתות שאין להן הכח הפיזי הנחוץ לעבודה, או שאינן 
של  עסקים  במסגרת  מועסקות  עסק,  לנהל  מסוגלות 
בקהילת  אחרים  עסקים  ידי  על  נתמכות  או  הקהילה, 

אבבא.
את  וראיינו  פגשו  שלנו  המתנדבים   2014 בקיץ 
ועל  שלהן  הרעיונות  על  ללמוד  כדי  הסבתות, 

הפוטנציאל הגלום בהן.
תכנית  הכינו  וסילביה,  עמנואל  הקהילה,  מנהיגי 
תכנית  את  רשמית  התחלנו   ,2014 ובדצמבר  עסקית, 
ושעועית  תירס  של  הראשונה  הרכישה  עם  ההלוואות 
”אבבא  כעסק  שישמש  באופנוע  וההשקעה  לממכר, 
יוכלו הסבתות  רץ”, שהכנסתו תתמוך בסבתות. כעת 
להפגש לארוחות חמות, שיתאפשרו בעזרת ההכנסות 
מעסק האופנוע, וכך ישפרו את תזונתן ויאפשרו יצירת 

קשרים חברתיים עבור קשישות בודדות.

תקציב כולל: 6,000$

מחוז הומה ביי בקניה סובל משיעור 
איידס מהגבוהים באפריקה.

בשכבה  משמעותי  חסר  יוצר  הדבר 
הדמוגרפית של גיל הביניים, ומותיר 
המטפלות  סבתות  של  גדול  מספר 

ביתומי איידס.
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פרוייקט אבבא  חקלאות ייעור: שילוב של חקלאות וייעור מחדש

הכנסתם של עצים למערכות חקלאיות, מניבה מספר תוצאות. בין היתר:
•   יכולת למתן השפעתם של שינויי אקלים באמצעות שמירה על 

    אקלים מקומי מבוקר, המתוכנן על פי הגידולים הנזרעים.
•   תפוקת יבולים מוגברת ומגוון גדול יותר של גידולים.

•   שמירה על פוריות הקרקע באמצעות גיוון בגידולים ומניעת שחיקה.
•   מניעת שחיקה באמצעות שמירה על הקרקע על ידי זני עצים.

•   שמירה על המים בקרקע.
•   הפחתת מזיקים בשל גיוון בגידולים.

•   שוברי רוח.
•   חינוך חקלאי עבור בתי ספר מקומיים.

נבחרת של חברי קהילה השתתפה בהדרכות  זה. קבוצה  נלהבים מפרוייקט  חברי קהילת אבבא 
בנושא חקלאות ייעור, ופיתחה תכנית עבודה משותפת ללמידה זה מזה וממומחים מקומיים אודות 

חקלאות ייעור.
שטח הקרקע שהוקצה לפרוייקט הראשוני ממוקם בקרבת מרפאת אבבא ומול בית הספר המשולב 
של אבבא למצטיינים. מיקומו המרכזי הופך את הפרוייקט למודל עבור הקהילה, וליעד מבוקש 

לסיורים חינוכיים, לא רק מבית הספר באבבא אלא גם מבתי ספר נוספים באיזור.
עם תום ההדרכה, צוות חקלאות הייעור הכין תכניות עבודה לטווח הקצר, הבינוני והארוך למשך 

3 השנים הקרובות.

כך יושם הפרוייקט בשטח:
 •   בחירת הזנים לזריעה )ירקות ועצים(  
פי  על  בשדה  מיקומם  על  והחלטה     

    עקרונות חקלאות הייעור.
•   רכישת זרעים ושתילי עצים.

הקהילה  חברי  עבור  תכנית  הכנת   • 
    לטיפול בעצים, ויישום התכנית.

רשימה

 משאבי אנוש• 

 חומרים• 

תחבורה• 

עלות בשילינג קנייתי

 •3,750 

 •36,300 

 •4,800

196,590סה”כ
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פרוייקט אבבא  שרותים רפואיים: ההצלחה של המרפאה של סילביה

סילביה אניינגו, המנהלת במשותף של קהילת אבבא, היא אשה יוצאת דופן. היא מנהלת את המיזם 
החברתי השאפתני ביותר בקבוצת אבבא, המספק שרותי רפואה וחינוך לבריאות לקהילה. בקיץ 
אישורים  עבורה  להשיג  לבניית מרפאה חדשה, במטרה  לקהילת אבבא   BECOME 2013, חברה 

ממשרד הבריאות בקניה.
-10 בשיעור  מהכנסות  מהפרוייקט  ההכנסות  את  באופן משמעותי  הגדילה  המרפאה המשודרגת 

15,000 שילינג להכנסות של 25,000-20,000 שילינג בחודש.

המרפאה עדיין אינה מממשת את מלוא הפוטנציאל הגלום בה. בתקופה שבין 12 ביולי ל-8 באוגוסט, 
של  והאדמיניסטרטיביות  הרפואיות  היכולות  את  לשפר  במטרה  פלדי,  יעל  ד”ר  באבבא  ביקרה 
המרפאה. ביקורה של ד”ר פלדי הניב המלצות חשובות, שאומצו במהירות על ידי סילביה, ויתרמו 

לצמיחת המרפאה.

שהושגו,  התובנות  על  בהתבסס 
עבדו   BECOME צוות  חברי  שני 
 13 ועד  באוגוסט  מ-21  סילביה  עם 
ההמלצות,  יישום  על  בספטמבר 

והגיעו להישגים הבאים:
 •  פיקוח על מערכת הרשומות 

    הרפואיות שד”ר פלדי וסילביה 
   הכניסו למרפאה;

 •  זיהוי נקודות בהן נדרשת השקעה 
    נוספת במרפאה )גידור, שרותים 

   אקולוגיים, משרפה, מחיצה(;
 •  בניית מערכת כספית שתאפשר 

    לסילביה להצטייד בתרופות וציוד 
   רפואי;

 •  הכנת תכנית שנתית לפרסום  
   וגידול.

השקעה הכוללת במרפאה היתה 1,640$, שהתחלקו 
כדלקמן:

פריט

משאבי אנוש: • 
 חשמלאי, נגר

חומרים: מערכת • 
אנרגיה סולארית, 

 חומרי בנין

 ציוד• 

תחבורה• 

עלות בשילינג קנייתי

146,650 סה”כ
)1,685.63$(

 •46,430 

 •105,220 

 •17,000 

 •2,000
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פרוייקט אבבא  שרותים אקולוגיים

המיטבי  כפתרון  ידועים  אקולוגיים  שרותים 
והגיינה(,  מים  )תברואה,  תמ”ה  בתכניות 
של  התברואתיים  התנאים  הגברת  שמטרתן 
ממשלת  ע”י  מוכרים  והם  תברואה,  מתקני 
קניה )ובפרט ע”י משרדי הבריאות והחינוך( 

כמספקים לצורך הכרה ממשלתית.

שרותים אקולוגיים הינם מבנה בעל בור מעל 
האנושית  הפסולת  וצואה.  לשתן  האדמה 
תוך  באפר,  ומכוסה  שונים  בתאים  נאגרת 
ערבוב תקופתי לשם האצת תהליך הקומפוסט. 
יכולה  אקולוגיים  שרותים  של  קטנה  יחידה 
וביחידות  חודשים,   6 בתוך  קומפוסט  לייצר 
דלק  לייצור  שימוש  לעשות  ניתן  גדולות 

ביולוגי.
לשדרוג  כוללת  מתכנית  חלק  הינו  הפרוייקט 
המרפאה, והבאתה לסטנדרטים התברואתיים 

הממשלתיים הנדרשים ממרפאות.

תקציב כולל: 2,100$
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פרוייקט אבבא  הדרכת מחשבים: פתיחת אופקים חדשים לאבבא

ספר  בתי  לרמת  הכפרי של אבבא  בית הספר  את  להביא  היא  המיחשוב  פרוייקט  מטרתו של 
במלואו,  מצוייד  מחשבים  חדר  הספר  בבית  יש  היום  ואינטרנט.  מחשבים  המלמדים  ארציים 
ומורים ותלמידים עוברים הדרכות לשימוש במחשב עם מדריך מקומי. על מנת להבטיח את 
אינטרנט  לקפה  המחשבים  חדר  להפיכת  תכנית  יצרה  הקהילה  בעתיד,  הפרוייקט  המשכיות 
למורים  הדרכות  כיום  מעביר  המחשבים  מדריך  בשבוע.  פעמים  מספר  הצהרים  אחר  בשעות 
שיאפשרו להם לתחזק את המחשבים וללמד על מחשבים בעצמם, באופן שניתן יהיה לשלבם 

בתכנית הלימודים של בית הספר.

הקמת חדר המחשבים: חדר המחשבים הוקם בעזרת 4 מחשבים ניידים שנתקבלו כתרומה ו-2 
מחשבים נייחים שנרכשו.

הדרכות: 3 מתנדבים תכננו והעבירו סדנת מחשב בת 3 שבועות לתלמידים באבבא )מכיתה ד’ 
ועד כיתה ח’(, וכן העבירו קורס למורים. התלמידים הבוגרים למדו גם תכנים בנושאי תחזוקה 

ובטיחות באינטרנט.

חלק מהתקציב הוקצה לשכירת שרותיו של 
אולו,  קרלפיטרס  מקומי,  מחשבים  איש 
המורים  והמורים.  התלמידים  את  שהדריך 

יקבלו גם הדרכות וכלים.

פריט

משאבי אנוש )חשמלאי • 
 ואיש מחשבים(

 חומרים• 

 ציוד• 

שונות• 

עלות בשילינג קנייתי

67,180סה”כ
)772.18$(

 •23,440 

 •11,740 

 •30,000 

 •2,000 
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פרוייקט אבבא  ואחרון אחרון חביב... הדרכות, הדרכות, הדרכות!

אנו ב-BECOME מאמינים בחשיבות ההדרכה 
– מתן כלים טכניים ורגשיים לקהילה להיות 

עצמאית.
כבעלים  הקהילה  חברי  את  רואים  אנו 
הקהילה  הפרוייקטיםי שלהם.  של  הבלעדיים 
כיצד  אחר,  אחד  מכל  יותר  היודעת,  היא 
והנכון  היעיל  באופן  בעיות  עם  להתמודד 

ביותר מבחינה תרבותית.
בבניית  ומשאבים  זמן  משקיעים  אנו  לכן 
באמצעו  המקומיות,  הקהילות  של  יכולות 
ניהול  מנהיגות,  כגון  בתחומים  הדרכות 
משאבים ותקציב. בנוסף אנו מציעים הדרכות 
פרוייקטים,  תכנון  כגון  בנושאים  ממוקדות 

ניהול עסק ומיחשוב.
אוגוסט  בחודשים  שהושקו  הפרוייקטים 
סדנת  של  תולדה  כולם  היו   2014 וספטמבר 
הפרוייקט.  מנהלי  שערכו  פרוייקטים  תכנון 
הסדנה תוכננה כך שתאפשר שלב יישומי בן 
חודש ימים של הפרוייקטים שתוכננו במסגרת 

הסדנה, ויצירת תכנית ל-3 שנים.
וחברי  המתנדבים  למדו  הסדנה,  במהלך 
לשם  הדרושים  טכניים  כישורים  הקהילה 
מדידה  פיקוח,  יישום,  פרוייקטים,  תכנון 
אבבא  קהילת  וחברי  המתנדבים  והערכה. 
תכנית  והכינו  הפרוייקטים,  את  יחד  תכננו 
של  השבועות   4 במשך  הפרוייקטים  ליישום 

הסדנה ומעבר להם.

הודות למתודולוגיה זו, הקהילה הינה הבעלים 
המלא של הפרוייקטים, והיא מחוייבת לעבודה 

להצלחתם.
עם   BECOME צוות  שיצר  היחסים  מערכת 
של  אלא  תלות,  של  יחסים  אינה  הקהילות 
חברות,  זוהי  אחת,  במילה  הדדית.  צמיחה 
המוחות  סיעור  מזה.  זה  ללמוד  והזדמנות 
של  גישה  ומאפשר  האפשרויות  את  מגביר 
הקהילות למשאבים גלובליים. במערכת יחסים 
זו, גם צוות BECOME לומד, תוך התמודדות 

עם האתגרים המשתנים.



B E C O M E24

דו”ח פעילות 2014 

תכנית  
“FROM STREETS TO
 SChOlARS”  FS2S  
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תכנית “From Streets to Scholars“ רקע

כחלק  בעבר  ידוע  )שהיה  הומה-ביי  במחוז 
הכפריים  באיזורים  ניאנזה(  מפרובינציית 
תיכון  בגיל  מהילדים   23.5% רק  קניה,  של 
עם  להתמודד  כדי  הספר.  לבית  נרשמים 
 BECOME השיעור הנמוך של רישום, החלה 
 ,FS2S המלגות  תכנית  את   2011 בשנת 
המקשרת בין ילדים נזקקים לתורמים מרחבי 
ללימודים  מילגה  עבורם  המממנים  העולם, 
תיכוניים. תכנית ייחודית זו מאפשרת למממנים 
לתת לילדים אלה סיכוי לצאת מנסיבות חייהם 

הקשות ולהפוך למובילי שינוי בקהילותיהם.

תהליך הסינון

צוות  לתכנית,  מועמדים  לבחור  מנת  על 
BECOME עורך ביקורים בבתי ספר יסודיים 
הצורך,  ובמידת  בקשה  טפסי  מקבל  באיזור, 
בשיתוף  הקהילה.  מנהיגי  עם  דיונים  מקיים 
מזהים  אנו  מקומיים,  ומנהלים  מורים  עם 
בשל  קשים  אתגרים  בפני  העומדים  ילדים 
גורמים  ובשל  מחפירים  עוני  בתנאי  החיים 
סיכוי  להם  ואשר  אחרים,  אקונומיים  סוציו 

טוב להתקבל לבתי ספר תיכוניים.
ראויונות  הצוות  חברי  עורכים  מכן,  לאחר 
אישיים עם המועמדים, ומבקרים בבתיהם של 
במקביל,  ילדים.  אותם  של  האפוטרופוסים 
למצוא  מנת  על  כספים  גיוס  מאמצי  נערכים 

העולם.  ברחבי  לילדים  מתאימים  תורמים 
של  התוצאות  קבלת  עם  דצמבר,  בחודש 
מבחני הסיום של בתי הספר היסודיים בקניה, 
הילדים  שאותרו,  התורמים  למספר  ובהתאם 
החדשות  עם  הודעה  מקבלים  הנבחרים 

הטובות!

”אפליה  של  מנגנון  מופעל  הבחירה  בתהליך 
מתקנת” למועמדות בנות, שכן איזור זה של 
של  גבוה  נשירה  בשיעור  מאופיין  אפריקה 
מילוי  לשם  בבית  להשאר  הנאלצות  בנות, 
ילדות  נישואי  של  גבוה  שיעור  וכן  מטלות 

והריונות מוקדמים.

הקריטריונים המופעלים

•  מצב אישי של הילד: יתום משני הוריו, יתום 
מהורה אחד, ההורים עדיין חיים, אם צעירה.

•  המצב הסוציו-אקונומי של האפוטרופוסים 
של הילד וקרובי משפחתו.

•  העדפה )אפליה מתקנת( על בסיס מגדרי, 
למועמדות בנות.

•  תוצאות מבחני סיום בית הספר היסודי של 
משרד החינוך הקנייתי.

עבודת  התעללות,  )הזנחה,  כללי  מצב   •
ילדים(, סיפור אישי על בסיס פרטני.
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  “From Streets to Scholars“ תכנית
רקע מעמיק על מחוז הומה-ביי

שיעור הילדים הלומדים בבית ספר יסודי באזורים הכפריים של קניה לעומת האיזורים העירוניים 
הוא 1.1. כלומר, לילדים באיזור עירוני סיכוי גבוה ב-10% ללמוד בבית ספר יסודי מאשר לילדים 
המתגוררים באיזור כפרי. על פי הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה בקניה, 68% מהקנייתים חיים 

באיזורים כפריים )2010(. 
אזורים כפריים מתאפיינים בשיעורי עוני גבוהים יותר ובשרותים בסיסיים לא מספקים, כדוגמת 

צנרת מים, מתקני בריאות, חשמל, כבישים ובתי ספר.
מחוז הומה-ביי הוא בעיקרו כפרי, והכלכלה בו מתבססת בעיקר על חקלאות זעירה. זהו אחד 

המחוזות העניים ביותר בקניה.

החינוך במחוז הומה-ביי

 ,)2000 )לשנת  העדכניים  הנתונים  פי  על 
74.7% מהילדים בגין בית ספר נרשמים לבית 
ידוע כפרובינציית  יסודי באיזור שהיה  ספר 
שעורי  הומה-ביי.  מחוז  נמצא  בו  ניאנזה, 
ההרשמה לבתי ספר תיכוניים נמוכים באופן 
דרמטי. בקניה ככלל, שיעור הילדים בגילאי 
תיכון שנרשמים לבית ספר תיכון הוא כ-50%. 
אף  מדאיגים  האחוזים  הומה-ביי  במחוז 
יותר. ואמנם, רק 23.5% מהילדים בגיל תיכון 
המותיר  נתון  תיכוניים,  ספר  לבתי  נרשמים 
77% מהילדים ללא השכלה תיכונית כלשהי. 
מהגורמים  נובע  הנמוך  ההרשמה  שיעור 

המפורטים להלן.
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בריאות במחוז הומה-ביי

מחוז הומה-ביי הוא אחד האזורים בעלי שעורי 
בקניה,  הגבוהים  )איידס(   HIV-ב הדבקות 
מספר   2009 בשנת  ב-28-30%.  המוערך 
הילדים הקנייתיים )בגילאי 17-0( שהתייתמו 
כתוצאה מאיידס הוערך ב-1.2 מיליון. במחוז 
 40,000 הערכות,  פי  על  ישנם,  הומה-ביי 
משני  שהתייתמו   16,000 מתוכם  יתומים, 
הקנייתי  הבריאות  משרד   .)2008( ההורים 
לבדיקות  רבים  וקמפיינים  תכניות  עורך 
תמיד  לא  הצער  למרבה  אך  איידס,  ולמניעת 
מצליח להגיע לאוכלוסיות באיזורים הכפריים 

של קניה.
גם שכיחות המלריה באיזור גבוהה, ומשפיעה 
תמותה  לשיעורי  וגורמת  רבים,  ילדים  על 
חיסונים  ילדים.  בקרב  גבוהים  ותחלואה 
הכפריים  באיזורים  נמוכים  שגרה  ובדיקות 
של קניה, והנגישות לשרותי רפואה מאתגרת. 
למקור  נגישות  בעלת  האוכלוסיה  שיעור 
 52% רק  נמוך,  נותר  משופרים  שתיה  מי 

מהאוכלוסיה )2010(.

הסיכון של עבודת ילדים

הנפוצות  הסיבות  אחת  הוא  שעוני  ידוע 
אחד  היא  ילדים  עבודת  ילדים.  לעבודת 
בפרובינציית  לנוער  הגדולים  הסיכונים 

קניה,  של  הכפריים  באזורים  אכן,  ניאנזה. 
ולימודים,  עבודה  משלבים  מהילדים  כ-45% 

לעומת 7% מהילדים באזורים עירוניים.
ילדים מתרכזת בעיקר במגזר הבלתי  עבודת 
קפה,  סוכר,  תה,  )במטעי  חקלאות  פורמלי: 
בדיג,  וטבק(,  סיסאל  אורז,  תירס,  פרחים, 
במרעה,  עצים,  בחטיבת  פחם,  בשריפת 
בחציבה ובכריה. ילדים עובדים גם בתהליכי 
אלכוהול,  וחלב,  בשר  מוצרי  של  הייצור 
טקסטיל, חבלים, רהיטים וארונות ובעבודות 
בנין, תחבורה ושרותי תקשורת. גם מסעדות, 
ילדים  ילדים.  מעסיקים  יופי  וסלוני  מספרות 
עובדים גם כרוכלים ברחוב, מצחצחי נעלים, 

שליחים וסבלים.
רבים  וילדות  ילדים  הומה-ביי,  במחוז 
נושרים מהלימודים על מנת לעבוד בתחומים 
אגם  חופי  באיזור  ודיג.  כריה  חקלאות,  כגון 
הספר,  מבית  שנשאו  רבים  ילדים  ויקטוריה, 
עוסקים במסחר בדגים. לאור שיעור האיידס/

יתומים  ישנם  הדיג,  בקהילות  הגבוה   HIV
המשפחה  ראש  בהן  רבות  ומשפחות  רבים 
לעסוק  ילדים  המחייב  דבר  ילד,  הוא  עצמו 
צעיר.  בגיל  כבר  הכנסה  מייצרות  בפעילויות 
למרבה הצער, ילדים רבים – ובמיוחד ילדות 
אגם  באיזור  לרבות  חוף,  באיזורי   – צעירות 

ויקטוריה, עוסקים בזנות.
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תכנית “From Streets to Scholars“  סיכום 2014-2013

בשנת 2014-2013 הוענקו מלגות ללימודים תיכוניים לעשרים ושניים ילדים, בהשוואה ל-9 
הסתכם  לימודים  למלגות  שהוקצה  הכספים  סך   .2012 בשנת  ילדים  ו-17   2011 בשנת  ילדים 

ב-15,741.9 דולר ארה”ב, וגובה המילגה הממוצעת 715.5 דולר ארה”ב.

טבלת התלמידים

שם התלמיד

רוברט• 

כריס• 

ג’נט• 

לדונר• 

וויני• 

יוג’ין• 

לינדר• 

שרון• 

אוונס• 

אוסטין• 

ברונו• 

מונסלביה• 

פיית• 

ג‹רביס• 

בליסה• 

קולינס• 

וויני• 

ג’יקוב• 

ג’ולייט• 

מרסי• 

ורוניקה• 

ז’קלין• 

כיתה בתיכון בית הספר
)מתוך 4(

 מילגה
 )בדולר ארה”ב(

טונגה• 

אמביטה• 

מאגארה• 

מאווגו• 

מירוגי• 

אורירי• 

מירוגי• 

אולנדה• 

מירוגי בנים• 

גוד קאדו• 

גוד קאדו• 

מאגארה• 

מאגארה• 

מירוגי• 

ניאביסאווה• 

אמביטה• 

ליגיסה• 

טרנגניה• 

סגה בנות• 

מאווגו בנות• 

בי”ס מקצועי• 

MOI בנות• 

 •3

 •3

 •3

 •3

 •3

 •3

 •3

 •3

 •2

 •2

 •2

 •2

 •2

 •2

 •2

 •2

 •2

 •1

 •1

 •1

 •1

 •1

כל תורם מממן מילגה 
אחת בעלות של 700$. 

ההפרש בין הסכום 
האמור לבין גובה 

המילגה הממוצעת 
בסך 715.50$ משולם 
מתוך קרן מיוחדת של 
 BECOME למטרה זו.

כל מילגה מכסה:

שכר לימוד• 

תלבושת בית ספר• 

ציוד לבית הספר• 

מגורים ומחיה• 

סכום קטן המיועד • 
לביקורי משפחות 

בחופשות ולנסיעות.

USD $ 15,741סה”כ
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36%64%

64%

36%

של  הדירוג  וממוצע  בכיתותיהם,  הראשון  במקום  דורגו  וג’ולייט,  אוונס  מהילדים,  שניים 
הילדים בכיתותיהם היה 27 מתוך ממוצע של 72 ילדים בכיתה )37.5%(. אחת הילדות, ז’קלין, 
במבחני  שהשיגה  המצויינות  לתוצאות  הודות  בקניה  הנחשבים  הספר  מבתי  לאחד  התקבלה 

הסיום הארציים של בית הספר היסודי.
מתוך 22 תלמידים, 14 הינן בנות.

הספר  בית  מנהל  מוגה,  טום  למר  תודה 
זמנו  מיטב  את  המקדיש  הארטספרינג, 
הינה  התכנית  הצלחת  התוכנית.  לתיאום 

הודות לעבודתו המסורה. 

שאיפשרו  שלנו,  לתורמים  גם  מודים  אנו 
הזדמנות  לקבל  אלה  לילדים  בנדיבותם 

לחינוך ראוי ועתיד טוב יותר.

,”From Streets to Scholars” חלוקה מגדרית בתכנית

בנות

בנים

תכנית “From Streets to Scholars“  סיכום 2014-2013

.2013-2014



info@become-world.org 

www.become-world.org

יחד נשנה 
את העולם ב-2015

הישארו אתנו!

צילומים:
רמי גודוביץ
מאיה אודה

 אליסון ראסל
אן-סופי קרדינל

עיצוב גרפי:
מיכל לם  

כתובת:
ביקם ע”ר

אצל עמית גן-אור
ניצני עוז 21

מיקוד 42836
ישראל

ישראל: 
052-5909-729 
058-4662-819 
054-455-6471 

קנדה:
+1-514-994-6748 
+1-514-994-6738

 קניה:
+254-705-35-3438

https://secured.israeltoremet.org/donate/makedonation%3FMakeDonation%3D1%26AmutaGovId%3D580507879
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