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לתרומה לחצו כאן

פעילויות  של  השנתי  הדו״ח  את  בפניכם  להציג  גאים  אנו 
אירגון ״ביקם״ לשנת 2015. הדו״ח מוגש לכם השנה באיחור 
מה ועד הימים האחרונים קיווינו שנוכל לנצל איחור זה כדי 
לשתף בניצני התקווה להרחבת הפעילות שלנו לדרום סודן, 
לאור ההתקדמות בהסכמי השלום בין הכוחות היריבים. תקווה 
זו נמוגה עם חידוש האלימות הקשה בג׳ובה הבירה בשבועות 
האחרונים ומול ידיעות על מאות הרוגים ועשרות אלפי פליטים 
הורים  הקהילה,  מבני  טלפונים  מקבלים  אנו  שוב  חדשים. 
וההפגזות,  הירי  קולות  ושומעים ברקע השיחות את  וילדים, 
שומעים על מצוקת המזון והמים שהפכו שוב נכס נדיר בעיר, 
ושוב אנו מוצאים עצמנו משתתפים באבלם של בני הקהילה 

שאיבדו כמה מיקירים ובני משפחותיהם. 
בימים  ממש  שהתרחש  קשה,  בארוע  לשתף  רוצים  אנו 
האחרונים, המדגים את חשיבותו של הפרוייקט: לפני מספר 
שבועות צרפנו לפרוייקט ארבעה תלמידים חדשים, אחים, גם 
שהילדים  אחרי  משבוע  פחות  מישראל.  המגורשים  מבין  הם 
הילדות שנותרו  ואחת  בגו׳בה  ביתם  הותקף  הגיעו לקמפלה, 
בו נהרגה. אין לנו ספק שאלמלא חולצו הילדים, היו נפגעים 

גם הם. 
לעשות  מצליחים  שאנו  המעט  שאת  שוב  להזכיר  רוצים  אנו 
תומכינו,  בלעדיכם,  לעשות  יכולים  היינו  לא  הקהילה  למען 
ואנו מקווים שתשארו איתנו גם בהמשך ושתזמינו את חבריכם 

ובני משפחותיכם ללמוד על פועלנו. 
אנו מאחלים לכם קריאה נעימה בדו״ח הפעילות, המסכם את 
בפרויקטים  גם את האתגרים שארעו  כמו  הדברים המרגשים 

השונים של העמותה במהלך שנת 2015.

 שלכם,
הצוות המנהל של עמותת ביקם: אן-סופי קרדינל, 
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להתנדבות  או שיתופי פעולה, 
נא צרו קשר.
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// קראו עוד בעמ’ 4

 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.
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צילומים: רמי גודוביץ

דו”ח פעילות

 פרויקט
  COME TRUE 
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פרוייקט COME TRUE מחזיר לספסל הלימודים ילדים דרום סודנים שגורשו מישראל.

בשנת 2015 נתן הפרוייקט מלגות לימודים ל-115 תלמידים, שמרביתם לומדים בפנימיית 
טריניטי בקמפלה, אוגנדה.

במהלך שנת 2015 השלימו החוקרות אדר זהבי ומעיין פרנקל דו״ח מדידה והערכה מקיף 
של פרוייקט COME TRUE. דו״ח זה מסייע לנו לזהות את הנקודות הדורשות תשומת לב 

מיוחדת ולהקצות את המשאבים לשיפורן. 

התכניות המיוחדות של פרוייקט COME TRUE – הפלטפורמה החינוכית ״עולם אחד״, 
תכנית אמנות לשינוי ותכנית שעורי עזר – כולן המשיכו את פעילותן השנה. 

הוספנו תכנית חדשה – Be the One- תכנית משלימה לתכנית החינוכית ״עולם אחד״, 
שמטרתה לייצר ארגז כלים להעצמת ילדי מהגרים/פליטים.

שיתוף הפעולה שלנו עם Brussels Airlines נמשך גם השנה, וסייע לחסכון בעלויות. 
אנו גאים להודיע, כי החל משנת 2016 פרוייקט COME TRUE ופנימיית טריניטי נתמכים 

על ידי   SBI International Holdings מבית שיכון ובינוי.

COME TRUE  עיקרי הדברים

2016 הפרוייקט יתרחב בשני כיוונים חדשים:  אנו שמחים לבשר, כי בשנת הלימודים 
הרחבת הפעילות לתמיכה בילדים דרום סודנים שגורשו מישראל ולומדים כעת בקניה, 
ופתיחת תכנית להכשרה מקצועית עבור תלמידים שנמצא כי זהו פתרון מתאים עבורם.
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COME TRUE  דיווח מבית הספר

במהלך שנת הלימודים 2015 זכו 115 ילדים במלגות לימודים במסגרת פרוייקט
COME TRUEי. 104 מתוכם למדו בפנימיית טריניטי בקמפלה, בירת אוגנדה, 
למדו  נוספים  וששה  באוגנדה  הורמיסדאלן  היסודי  בביה"ס  למדו  ילדים  שני 
לימודים  מלגות  קיבלו  תלמידים  שלושה  טריניטי.  של  התיכון  הספר  בבית 

באתיופיה, בה הם חיים כפליטים.
2015 היתה שנתו השלישית של הפרוייקט, ואנו גאים לדווח כי התלמידים שלנו 
מפגינים התקדמות ניכרת, ורובם מגיעים להישגים גבוהים, הן בתחום האקדמי 

והן במסגרת פעילויות שונות בבית הספר.

כיתתם  של  העליונים  האחוזים  ב-20  נמצאים   COME TRUE מילדי   80%
בהישגיהם הלימודיים.

בסוף שנת הלימודים 2015 סיימה תלמידת הפרוייקט, ויקטוריה ג'יימס, את בית 
הספר היסודי בפנימיית טריניטי. ציוניה הטובים של ויקטוריה בבחינות הסיום 
מאחלים  אנו  באוגנדה.  מהטובים  ספר  לבתי  להתקבל  לה  איפשרו  הארציות, 
במהלך  בה  ולתמוך  אותה  ללוות  נמשיך  בדרכה.  הצלחה  המשך  לויקטוריה 

לימודיה התיכוניים.

אנו גאים להודיע שבשנת הלימודים 2016 נרחיב את הפרוייקט שלנו לתמיכה 
כעת  ולומדים  הפרוייקט  של  הקריטריונים  על  העונים  סודנים  דרום  בילדים 

בקניה, וכן נביא תלמידים נוספים מדרום סודן לאוגנדה.
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COME TRUE  מדידה והערכה

 2015 במהלך  בילו  פרנקל  ומעיין  זהבי  אדר  החוקרות 
ילדי  עם  ראיונות  ערכו  שם  בקמפלה,  חודשים  מספר 
הפרוייקט, עם צוות טריניטי ועם הורים לילדים בפרוייקט 
מדידה  דו"ח  הגישו  ומעיין  אדר  באוגנדה.  המתגוררים 

 .COME TRUE והערכה מקיף על פרוייקט

לקריאת הדו"ח המלא, נא לחצו כאן.
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COME TRUE  פרויקטים מיוחדים במהלך שנה"ל 2015

הקמתו  מיום   COME TRUE פרוייקט  בפני  הניצבים  המרכזיים  האתגרים  אחד 
נובע מהקושי בשילוב ילדי הפרוייקט, שגדלו והתחנכו בישראל,  במערכת החינוך 
עבור  והן  הילדים  עבור  הן  ביותר  מוחשי  היה  זה  יותר. אתגר  האוגנדית השמרנית 

מחנכיהם האוגנדים.
הפלטפורמה החינוכית "עולם אחד" הוקמה במטרה להתמודד עם האתגרים שמציבה 
וכך  מגוונת,  בסביבה  הדדית  והבנה  סובלנות  מקדמת  התכנית  המגוונת.  סביבה 

משפרת את הסביבה החינוכית.
צוות "עולם אחד", אותו מובילים ד"ר רמי גודוביץ' מביקם ומר אלכס גומיסיריזה 
מטריניטי, המשיך את פעילותו השוטפת במהלך 2015. המשתתפים ראו בהתרגשות 
את פירותיו של שיתוף הפעולה של הצוות הבינלאומי, המצליח כיום להתמודד עם 
אתגרים מורכבים, הנובעים מהבדלים עמוקים בתפיסות עולם ורגישויות תרבותיות 
בין המשתתפים. מחנכים מישראל ואוגנדה וחברים דרום סודנים בצוות מעידים על 
יעילות המתודולוגיה של "עולם אחד" בחיי היומיום של התלמידים, המורים, ההורים 
ושותפים אחרים, בתוך בית הספר ומחוצה לו. תכנית "עולם אחד" מציעה לקהילה 
כלים המקנים לה הבנה עמוקה יותר של החיים בסביבה מגוונת. ארגז כלים זה מתקבל 
בברכה, שכן הוא מאפשר גיבוש קהילתי לשם יצירת מערכת תמיכה שתאפשר  לילדים 

לגדול, ללמוד, לחלום על עתידם ולהשתלב בצורה טובה יותר בסביבתם החדשה.

הצוות החינוכי של תכנית "עולם אחד" נפגש במהלך שנת הלימודים 2015 לשני ימי 
עיון. בנוסף נערכו פגישות מקיפות של צוות התלמידים הבוגרים, אשר בהם נדונו 

הנושאים הבאים:
•   החשיבות של הבנת הדרך בה נתפסת התנהגותך על ידי אחרים בסביבתך, בדגש 

על מציאות בה מרבית הסובבים אותך הם בעלי רקע שונה;

להדרש  עלול/ה  שאת/ה  המחיר  עם  בבד  בד  הזרם,  נגד  ללכת  זכותך  ניתוח     •
הזכות  של  בישראל  בשנותיהם  פגשו  בו  הרעיון  על  בדגש  כך,  על   לשלם 
לבחור במרד ולשלם את המחיר בגינו; דיון בהשפעת הדרישה לאינדיבידואליזם מול 

הרצון לכבד את הקהילה, המשפחה והחברה.

•   חיזוק הילדים באופנים שונים בתהליך פיתוח זהות עצמית מורכבת במהלך גיל 
ילדי  של  למצבם  ניתנת  מיוחדת  לב  תשומת  מגוונת.  בסביבה  במיוחד  ההתבגרות, 
COME TRUE, שגדלו והתחנכו בישראל, בה הנורמות והערכים שונים באופן מהותי 
סודנית  הדרום  והתרבות  היום,  לומדים  הם  בה  האוגנדית  בתרבות  הנהוגים  מאלה 
באמצעות  לישראל  קשורים  להיות  מוסיפים  הם  בעת  בה  כאשר  בבתיהם,  הנוכחת 

הפרוייקט, צוות הפרוייקט, התורמים והמתנדבים.

עם הפעולה  שיתוף  לחיזוק  ערך  רב  ככלי  עצמה  את  הוכיחה  אחד"  "עולם   תכנית 
אף  על  ילדיהם,  חינוך  מתהליך  אינטגרלי  לחלק  והפיכה  וההורים   הקהילה 

המרחק והקושי. 
ילדות,  נישואי  כגון  קשים  בנושאים  פתוח  דיון  מאפשרת  אחד"   "עולם 

פלטפורמה חינוכית "עולם אחד"
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COME TRUE  פרויקטים מיוחדים במהלך שנה"ל 2015

תכנית Be the One נועדה לספק ארגז כלים לבני נוער פליטים, ולהעניק לכל אחד 
עמהם את הזכות להיות "האחד", לפתח כישורי מנהיגות, ולהתגבר על אתגרים חינו

כיים, חברתיים ואישיים הכרוכים בחיי פליטות. מטרת התכנית היא להניע את כל בני 
הנוער בתכנית להצטיין כמו "האחד".

בני  עם  פעילויות  במסגרת  אותה  ליישם  כוונה  מתוך  פותחה   Be the One תכנית 
נוער בג'ובה, בירת דרום סודן. אך עד שהמצב בדרום סודן יגיע ליציבות מספקת, 
אנו מתנסים עם התכנית בקרב קבוצת COME TRUE באוגנדה, ומעבירים פעילויות 

מגוונות במהלך החופשות מהלימודים בפנימיה.
יכולים  אינם  שונות  מסיבות  אשר   ,COME TRUE מפרוייקט  תלמידים  כשמונים 

עלשהות עם משפחותיהם במהלך החופשות מהפנימיה, מבלים את ימי החופשות במ
תחם המזמין של בית הספר ג'נאן בעיירה בומבו באוגנדה.

COME TRUE במהלך החופשות, מעע  מתנדבים ישראלים המגיעים לשהות עם ילדי
 ,Be the One כחלק מתכנית  וכישוריהם,  ידיעותיהם  בחירתם,  לפי  תכנים  בירים 
מספקים לילדים כלים שונים ומעצימים ומאפשרים למחנכים להתמודד עם הפליטים 

הלומדים בכיתותיהם. בין הנושאים המועברים במסגרת התכנית:

Be the One

 COME והצגת חופש הבחירה והזכות לחינוך כערכים העומדים בבסיסו של פרוייקט
.TRUE

 COME לילדי  לסייע  לרצון  מעבר  המשתרעות  מטרות  יש  אחד"  "עולם  לתכנית 
TRUE להשתלב בדרכם להצלחה. אנו ניצבים בעיצומו של משבר עולמי כתוצאה 
של גלי פליטים הנמלטים מאימת מלחמה, דיכוי וזוועות אחרות. הפליטים מגיעים 
לחוף מבטחים במדינות מערביות ומקווים למצוא בהן מקלט. מציאות גיאו-פוליטית 
בחברות  ודחוף  מרכזי  כצורך  מוכרת  לא  בחברה  אתגר ההשתלבות  את  מציבה  זו 
מערביות רבות. רבים מאמינים כי השתלבות מוצלחת היא התרופה לתופעות לוואי 
שליליות רבות המאפיינות חברות קולטות מסוג זה, ביניהן רמות גבוהות של גזענות 

נגד מהגרים והקצנה בקרב הדורות הצעירים של המהגרים. 

יכולת  שיפור  באמצעות  חברתי  לשינוי  חדשני  כלי  מציע  אחד"  "עולם  מודל 
תוך  הקולטת.  הסביבה  הסובלנות של  ושיפור  החדשים  המהגרים  ההשתלבות של 
שימוש בחיי היומיום בפרוייקט COME TRUE כמקרה מבחן, תכנית "עולם אחד" 

מציעה מודל לריפוי מתחים חברתיים וסיוע ביצירת סביבה מגוונת חיובית.
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COME TRUE  פרויקטים מיוחדים במהלך שנה"ל 2015

בשנה  כיתות  על  שדילגו  הרבים  לילדים  איפשרנו   2015 הלימודים  שנת  במהלך 
11 ילדים דילגו השנה על שנת  הקודמת להסתגל לכיתותיהם החדשות. לפיכך רק 
לימודים, וכך יצרו לעמותה חסכון של כ-$13,100 לטווח הארוך. התכנית התחדשה 
יותר  גבוהות  לכיתות  הודלגו  רבים  וילדים   ,2016 הלימודים  בשנת  המרץ  במלוא 

ומקבלים שעורי עזר כדי להשלים את הפער בשנה שהפסידו.

תכנית שעורי עזר

השלום שלי: ניהול משברים ויישוב קונפליקטים.
הגוף שלי: תזונה, בריאות והגיינה.

הכשרון שלי: אמנויות, ספורט, מוזיקה, מתמטיקה, מחשבים, וכיוצ"ב.
העסק שלי: יזמות וכישורים לעסקים קטנים.
התקשורת שלי: רשתות חברתיות ואינטרנט.

הכוכב שלי: סביבה, זכויות ואחריות.
המילה שלי: לימוד השפה האנגלית.
הזכויות והחובות שלי: החוק ואני.

הקול שלי: מיגדר וזהות.
העולם שלי: חינוך לאזרחות.

הקהילה שלי: שימוש בכשרון שלי לגישור על מתחים חברתיים.

חלק מהתכנים שהועברו בחופשות במהלך שנת 2015:
 •   הגוף שלי: בדיקות אישיות והדרכה על ידי אנשי רפואה מוסמכים בנושאי 

היגיינה אישית.
•     הכשרון שלי: סדנאות בנושאי תכשיטנות, רקמה, הכנת משחקי לוח מחומרים 

ממוחזרים ופעילויות סדנאיות אחרות.
•   הכדור שלי: שתילה וטיפול בגינת ירק בקמפוס ג'נאן.

הביטוי  וכושר  המלים  אוצר  לשיפור  קלפים  במשחקי  שימוש  שלי:  המילה    •
באנגלית. )ראו לינק(

https://www.facebook.com/gamelishcards/
https://www.facebook.com/gamelishcards/
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vimeo.com/151778157

 • COME TRUE מצוות  גודוביץ  רמי  ד"ר 
המשואות  ממדליקי  לאחד  השנה  נבחר 
על  "הארץ"  עיתון  של  האלטרנטיביים 

פעילויותיו עם ילדי הפליטים.

COME TRUE  פרויקטים מיוחדים
במהלך שנה"ל 2015

הפסל רפאל לומס, שעבד עם ילדי COME TRUE בקיץ 2014, שב לאוגנדה בדצמבר 
ילדים   –  COME TRUE פרוייקט  ילדי  מיוחדות:  קהילות  שתי  בין  לחבר  כדי   2015
דרום סודנים שגדלו בישראל במשך שנים אחדות  ולמדו במערכת החינוך הישראלית 
עד לגירושם לדרום סודן, וקהילת האבויודאיה, קהילה יהודית מקומית בכפר הנידח 

נמטומבה שבאוגנדה, הצמאה לידע על עברית ויהדות.

יחד עם הצלמת ניצן טל, הביא רפאל קבוצה של 5 מתלמידי COME TRUE לבלות זמן 
מה בקהילת האבויודאיה, שם סייעו בשיפוץ בית הספר המקומי "תיקון עולם", העבירו 
מספר שעורים בעברית לבני הקהילה, חגגו את חג החנוכה ואף עלו לתורה בשבת בבית 

הכנסת המקומי.

התכנית איפשרה לתלמידים מפרוייקט COME TRUE לתרום תרומה לקהילה, ולמצוא 
עצמם בצד הנותן, דבר שהיווה התנסות מעצימה ומשמעותית עבור כל המעורבים בה.

לצפיה בסרטון וידאו קצר על המפגש המרגש, נא לחצו כאן.

אמנות לשינוי

ht tp ://www.haare tz . co . i l /news/
education/.premium-1.2619954

https://vimeo.com/151778157
https://vimeo.com/151778157
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2619954
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2619954
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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

 יתרה משנת 2014• 

תרומות• 

 •18,000 

 •165,000

שכר לימוד ותשלומים • 
נלווים לפנימיית טריניטי

שכר לימוד לבית הספר • 
הורמיסדאלן

שכר לימוד לביה"ס • 
האדוונטיסטי באתיופיה

תשלום לבי"ס ג'נאן עבור • 
ארוח בחופשות

רכישת ציוד לפעילויות • 
במהלך החופשות

רכישת ציוד אישי לילדים• 

הסעות• 

החזר הוצאות ונסיעות • 
מתנדבים

עמלות בנק וישראל • 
תורמת

 סה”כ
 בדולר ארה”ב

סה”כסה”כ 183,000174,500

 •112,000 

 •2,000 

 •2,700 

 •14,800 

 •3,000 

 •7,000

 •1,000

 •7,000 

 •7,500
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I ...קראו עוד  COME TRUE

מדידה והערכה

הדו"ח האיר נקודות חוזק רבות של הפרוייקט:
מצבם  על  הפרוייקט  השפעת  של  בהקשר   •
שיפור  הדו"ח  מראה  הילדים,  של  הבריאותי 
משמעותי במדדי בריאות ותזונה של הילדים בתוך 
3 חודשים ממועד ההצטרפות לפרוייקט. כך למשל, 
נמצא שילדים החלימו בתקופה זו ממחלות וקשיים 
בריאותיים שהיו מנת חלקם מאז גירושם מישראל.

באספקט הפסיכולוגי-חינוכי, הדו"ח הדגיש   •
הספר  לבית  הילדים  של  הטובה  ההסתגלות  את 
החדש, את רכישת השפה האנגלית ואת מעורבותם 

בפעילויות חוץ-לימודיות של בית הספר.
רוח  את  הדו"ח  הדגיש  החברתי,  באספקט   •
החברות והסולידריות השוררת בין ילדי הפרוייקט, 
הדדית  לתמיכה  המרשימות  האסטרטגיות  ואת 
שפותחו על ידם. הדו"ח מציין מגוון דרכים הנהוגות 
בקרב ילדי הפרוייקט לתמיכה הדדית, כגון יישוב 
לילדים  לסיוע  אחריות  לקיחת  פנימי,  סכסוכים 
הצעירים להסתגל לחוקי בית הספר ודרכיו, מציאת 
דרכים יצירתיות להשלמת ציוד חסר או בלוי, תיווך 
בין הילדים הצעירים לבין צוות בית הספר ומציאת 
ולסייע  זה  את  זה  לחזק  ומגוונות  שונות  דרכים 

בהתמודדות עם רגשות קשים ועם מצבי לחץ.
של  הגבוהה  הרמה  את  לטובה  ציין  הדו"ח   •
לצוות   COME TRUE צוות  בין  פעולה  שיתוף 
פנימיית טריניטי, דבר שבלט במיוחד לאור העובדה 
הקבוצה  כאשר  רק  החלו  הצדדים  בין  שהיחסים 

הראשונה של ילדי הפרוייקט הגיעה לבית הספר.
אתגרים  מספר  זיהה  וההערכה  המדידה  דו"ח 

והציע המלצות  ותקשורת,  חינוך  בנושאי בריאות, 
:COME TRUE לשיפור פרוייקט

לתכנון  כלי   – שינוי  של  תיאוריה  פיתוח   .1
מקיף  אסטרטגי  לתכנון  בסיס  שיספק  והערכה 
ולהערכה,  החלטות  קבלת  למנגנון  והוליסטי, 
באמצעות תיאור מדוייק ומדיד של השינוי שבכוונת 
מדידה  תאפשר  זו  תיאוריה  לחולל.  הפרוייקט 
שוטפת של השפעת הפרוייקט, אשר תוכל לשמש 

ככלי להגדלת השפעתו.
העסקת נציג בשטח מטעם הפרוייקט.  .2

שיפור נהלי הפרוייקט, במיוחד בכל הנוגע   .3
לציוד, חופשות ומעורבות הורים.

אחד  לכל  אישית  שנתית  תכנית  פיתוח   .4
אקדמיים,  יעדים  המציבה  הפרוייקט,  ממשתתפי 

חברתיים ואישיים.
יישוב  מיומנויות  של  ופיתוח  הרחבה   .5

סכסוכים ופתרון בעיות בתוך הקבוצה.
ילדי  בין  שוטפת  לתקשורת  אפשרות  מתן   .6

הפרוייקט להוריהם.
ילדי  פרוייקט תרומה לקהילה עבור  פיתוח   .7

הפרוייקט הבוגרים.
יצירת  חיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות   .8

אפיקי תקשורת יעילים.

מדו"ח  והלקחים  המסקנות  ביישום  החלה  ביקם 
כה  עד  ונקטה  הפרוייקט,  של  וההערכה  המדידה 

בצעדים הבאים:
שלי קגן ושרון קגן מצוות העמותה, שתיהן   •
באוגנדה  מקדמי  ביקור  ערכו  ברפואה,  מתמחות 
ילדי  זוכים  לו  הרפואי  הטיפול  רמת  להערכת 
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הפרוייקט, ולפיתוח קשרים עם הצוות הרפואי 
המטפל כעת בילדי הפרוייקט. מטרה נוספת של 
ביקורן היתה פיתוח פתרונות בריאות משלימים 

לשיפור הבריאות של ילדי הפרוייקט.

הושג הסכם כולל עם פנימיית טריניטי   •
 COME TRUE לצמצום פער הגילאים בין ילדי
תכנית  והוכנה  הספר,  בית  תלמידי  כלל  לבין 
מקיפה המאפשרת לילדים לדלג על כיתות על 
זו  תכנית  הגילאים.  פער  בצמצום  לסייע  מנת 
של  העזר  שעורי  בתכנית  נרחב  שימוש  עושה 

הפרוייקט במהלך שנת 2016.

לשם הגברת המעורבות ההורית, נבחרה   •
מתנדבים  והורים  בקמפלה,  הורים  נציגת 
מסייעים לצוות הפרוייקט בג'ובה. צעד זה כבר 
הוכיח את יעילותו בשיפור התקשורת בין צוות 
הספר  בית  צוות  ובין  ההורים  לבין  הפרוייקט 

לבין ההורים.

הפרוייקט  בתקצוב  העדיפויות  סדר   •
שונה כך שיכלול העסקת מנהל פרוייקט בשטח 
בתי  עם  לתקשורת  אחראי  שיהיה  בתשלום, 
הספר בהם לומדים ילדי הפרוייקט, לקשר עם 
הילדים ומשפחותיהם ולביצוע משימות שוטפות 

II ...קראו עוד  COME TRUE

בשטח. אנו מקווים שמנהל כזה יתווסף לצוות 
הפרוייקט כבר ב-2016.

ורשמי  מסודר  באופן  לארגן  התחלנו   •
יותר את חוקי הפרוייקט ונהליו. צוות הפרוייקט 
מלווה בתהליך זה על ידי אנשי מקצוע מתחום 
ניהול פרויקטים ומתחום הייעוץ הארגוני. אנו 
יסתיים  זה  תהליך  של  הארי  שחלק  מעריכים 

במהלך שנת 2017.

מרבית  עם  נערכו  אישיות  פגישות   •
תכנית  והוכנה  בפרוייקט,  הבוגרים  הילדים 
זה  בשלב  המתמקדת  מהם,  אחד  לכל  אישית 
בתחום האקדמי. תהליך זה ימשך ויורחב בשנים 

הבאות.

סכסוכים  ויישוב  עמיתים  גישור  תכנית   •
עבור ילדי הפרוייקט נמצאת בשלבי פיתוח. עם 

השלמת פיתוחה היא תיושם בשטח.

תרומה  של  ראשון  פרוייקט  לדרך  יצא   •
לקהילה, בשלב זה בקנה מידה קטן. פרוייקט 
זה נערך במסגרת תכנית "אמנות לשינוי" שלנו. 

אנו פועלים להרחבת התכנית בעתיד.

לקריאת הד"ח המלא, נא לחצו כאן.

http://www.become-world.org/uploads/1/2/7/5/12752059/evaluation_report_july_2015.pdf
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דו”ח פעילות

 ABBA פרויקט 
 2014
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פרוייקט אבבא  דו"ח פעילות לשנת 2015

ארגונים  עם  פעולה  בשיתוף  פועלת  ביקם 
מקומיים ליישום והרחבת יוזמות מקומיות. אנו 
עובדים עם מנהיגי הקהילה המקומיים במטרה 
הקהילה,  עבור  הכנסות  שיניבו  רעיונות  לפתח 
ובילדים  ביתומים  יאפשרו לקהילה לתמוך  וכך 
בסיכון החיים בה. כל פעילות נבנית מלכתחילה 
ולפעול  לעצמאות  להגיע  לה  שיאפשר  באופן 

ללא המעורבות של ביקם. 

שנת 2015 היתה שנה חשובה עבור ביקם ושותפיה 
המקומיים, שבה פעלנו להשגת עצמאות והתבססות 
בת-קיימא של התכניות הפועלות בשטח. בד בבד 
 ,2016 במהלך  חדשות  ויוזמות  תכניות  פיתוח  עם 
הקיימות,  התכניות  הצלחת  את  ונעריך  נחזור  אנו 

ונלמד כיצד ניתן להוסיף ולפתח אותן.



Licaturi anduntis dolor re, ipsus 
quae rionsequi bearitia por as. 
Anonsedistrum core eture nost, 
earum nectiis sequamu sapersp 
erioruptas aut expligendit.

2
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פרוייקט אבבא  פרוייקט מימון זעיר לסבתות

   

בינואר 2015, השקיעה ביקם, יחד עם 
השותף המקומי שלנו, קבוצת העזרה 
העצמית של אבבא, בפרוייקט עסקים 
שהן  סבתות,  קבוצת  של  זעירים 
איידס  ביתומי  העיקריות  המטפלות 
משני  עסקים  הקמנו  יחד  בקהילה. 

סוגים:

בהלוואות זעירות אישיות
נשים קיבלו סכומי כסף קטנים לקניית דגנים, קטניות ותירס 
שחסכו  הכסף  המקומי.  בשוק  מכירתם  לשם  בסיטונאות, 

הושקע ברכישת מלאי נוסף כדי להגדיל את העסקים שלהן.

יופעלו  מזון, אשר  ומטחנת  אופנוע  ביקם השקיעה ברכישת 
על ידי חברי הקהילה המקומית, בסיוע של הסבתות. ההכנסה 
ברכישת  בסבתות  תתמוך  אלה,  בכלים  מהשימוש  שתווצר 

מזון, סבון וצרכי יומיום נוספים.

עסקים קהילתיים

ב-2016, לאחר תום שנת פעילות מלאה של הפרויקטים, ביקם תעריך את הצלחתם, 
ותקבע מה יהיו הצעדים הבאים בפרוייקט.



B E C O M E18

פרוייקט אבבא  מרפאה קהילתית

בשנת 2013 סייעה העמותה בשיפוצה של מרפאה קהילתית, בשיתוף עם קבוצת העזרה 
העצמית אבבא. המרפאה, אותה מפעילה סילביה אניאנגו, מנהלת במשותף של קבוצת 
בקהילת  החיים  היתומים  ל-30  רק  לא  רפואה  שירותי  מספקת  אבבא,  העצמית  העזרה 
אבבא, אלא מצליחה גם לייצר הכנסות עבור הקהילה, וכן מפעילה תכניות הדרכה שונות 

בנושאי בריאות וקמפיינים של העלאת מודעות. 
הנגישות של  וכך מגבירה את  והן כמרכז קהילתי,  רפואי  הן כמתקן  המרפאה מתפקדת 
הקהילה לשרותי בריאות ורפואה, ובד בבד מעוררת מודעות לאורח חיים בריא. בשנת 
2015 ביקם תמכה בשלבים האחרונים של הקמת המרפאה, שכעת מופעלת במלואה על 

ידי הקהילה.
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– התלמידים של היום – נוער   פרוייקט אבבא  תכנית העצמת 
הצעירים של מחר

ביקם השיקה השנה את תכנית התלמידים של היום – הצעירים של מחר, בשיתוף עם ארגון 
ActionAid, כפר הילדים הארטספרינג וקבוצת העזרה העצמית אבבא. 

התכנית נתנה ל-15 בני נוער כלים לשיפור הישגיהם הלימודיים ולפיתוח כישורים מקצועיים, 
וכן סייעה להעצים אותם ולהקנות להם יכולות וידע לשם שיפור חייהם, חיי משפחותיהם 

וחיי קהילותיהם.

 
 ,ActionAid מתחם

נניוקי, קניה
של  בהדרכתם   :ActionAid עם  בשיתוף  העצמה 
מתמחה  רוחמיה,  סילביין  ושל  מומחה  מאמן 
מתכנית גלוקאל ללימודי תואר שני בפיתוח קהילה 
בינלאומי באוניברסיטה העברית בירושלים, נערכה 
תכנית העצמה לנוער במתקן של ActionAid בנניוקי 
כדי  ניאנזה  ממחוז  הגיעו  נוער  בני   15 שבקניה. 
להשתתף בתכנית בת שבוע ימים, שהתמקדה במתן 
היצירתי  הפוטנציאל  את  למצות  הנוער  לבני  כלים 
שלהם, וכן את יכולותיהם האקדמיות והמקצועיות.

אוגוסט 2015

מעקב אישי: סילביין עבד באופן אישי עם כל אחד מחוז ניאנזה, קניה
את  ליישם  מנת  על  בתכנית,  שהשתתפו  מהנערים 

הרעיונות והתכנים התיאורטיים שנרכשו בסדנה.

ספטמבר-
דצמבר, 2015

לתכנית ארבעה שלבים – העצמה, כישורים טכניים, עבודה התנדבותית והתמחות מקצועית 
בתחום הפיתוח. להלן לוח הזמנים:

תאריך                מיקום                               פעילות          

סדנת פיתוח כישורים מקצועיים בשיתוף ActionAid מתוכננת לחודש אוגוסט 2016, 
ולאחריה מנטורינג אישי והתנדבות / התמחות מודרכת על ידי מתנדבים.
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  תכנית FS2S – "מהרחוב לבית הספר"

רק  בקניה,  ניאנזה  מחוז  של  הנידחים  הכפריים  באיזורים 
מנת  על  הספר.  לבית  נרשמים  תיכון  בגיל  מהילדים   23.5%
לפעול לשיפור המצב, ביקם מפעילה מאז שנת 2011 את תכנית 
המלגות FS2S, המחברת בין ילדים בסיכון לבין תורמים ברחבי 
העולם, התומכים בהם במלגות לימודים לתיכון. תכנית מיוחדת 
הילדים  של  סיכוייהם  לשיפור  לתרום  לתורמים  מאפשרת  זו 
להתגבר על נסיבות חייהם הקשות ולהפוך להיות מחוללי שינוי 

בקהילותיהם.

בוגרי  שמונת  התיכוניים  לימודיהם  את  סיימו   2015 בשנת 
המחזור הראשון של התכנית, תודות לתרומותיהם הנדיבות 
שיתמכו  נוספים  תורמים  מחפשים  אנו  שלהם!  התומכים  של 
בתלמידים מוכשרים נוספים, שזהו עבורם הסיכוי היחיד ללמוד 

בתיכון.



info@become-world.org 

www.become-world.org

יחד נשנה 
את העולם ב-2016

הישארו אתנו!

צילומים:
רמי גודוביץ

סילביין רוחמיה
ניצן טל

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 לתרומה לחצו כאן

https://secured.israeltoremet.org/donate/become?_branch_match_id=247240956964975780
https://secured.israeltoremet.org/donate/become?_branch_match_id=247240956964975780
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