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אינם לומדים בבית הספר 72% ,מהילדים בגיל בית
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לומדות בבית הספר .המלחמה בדרום סודן יוצרת
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אנו גאים על ההזדמנות שניתנה לנו ,השותפים
בפרוייקט  - Come Trueישראלים ,דרום סודנים,
אוגנדים ואחרים  -לתרום לעתידה של דרום סודן.
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פרוייקט אבבא

From Streets to
Scholars FS2S

COME TRUE

פרוייקט הדגל שלנו,
המחזיר ילדי פליטים
דרום סודנים שגורשו
מישראל לספסל
הלימודים

המעניק תמיכה ביתומים
וילדים בסיכון בקהילת
אבבא ,באיזורים הכפריים
של מחוז הומה-ביי
שבמערב קניה ,באמצעות
ליווי פעילויות בנות-
קיימא מניבות הכנסה

פרוייקט מלגות
המאפשר לילדים
יתומים וילדים בסיכון
לזכות השכלה על
יסודית ,ובסיכוי לעתיד
טוב יותר
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פרויקט
COME TRUE

דו”ח פעילות
צילומים :רמי גודוביץ

 COME TRUEעיקרי הדברים
פרוייקט  COME TRUEמחזיר לספסל הלימודים ילדים דרום סודנים שגורשו מישראל.
בשנת  2016העניק הפרוייקט מלגות לימודים ל 149-ילדים ,מרביתם בפנימיית טריניטי בקמפלה ,אוגנדה.
השנה סיימו  26תלמידי הפרוייקט את לימודיהם בביה"ס היסודי וניגשו לבחינות הארציות ,בחינות
ה .PLE-באוגנדה שלב המעבר בין בית הספר היסודי לתיכון הוא מחסום לא קל ,ואנו שמחים לבשר כי
תלמידינו עברו אותו בהצלחה.
פעילותן של התכניות המיוחדות שלנו – הפלטפורמה החינוכית  Be the One, One Worldותכנית שעורי
עזר – נמשכה.
אנו שמחים לספר על שיתוף פעולה חדש ומרגש עם תנועת הנוער "המחנות העולים" ,שבמסגרתו הגיעה
לאוגנדה משלחת של מדריכים בני תנועת הבוגרים של "המחנות העולים" .המדריכים הפעילו את הילדים
במהלך החופשה הגדולה ,המתקיימת באוגנדה בחודשים דצמבר וינואר.
השנה יסדנו גם שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,שבמסגרתו מתמחים סטודנטים מהמחלקה
ללימודי אפריקה בפרוייקט  ,Come Trueלפרק זמן של שלושה חודשים.
כן יסדנו שיתוף פעולה עם ארגון ״אינספיריישן – אקדמיה לשינוי חברתי״ ועם האקדמיה לאמנויות ועיצוב
 NIAADבנמולנדה ,אוגנדה  -ארגונים הפועלים בצוותא לקידום שינוי חברתי באמצעות אמנות.
השנה הרחבנו גם את השותפים העסקיים התומכים בפעילותנו .נוסף על שיתוף הפעולה עם חברת התעופה
 ,Brussles Airlinesקיבלנו גם תמיכה מחברת  SBIבאוגנדה ,וכן פתחנו בשיתוף פעולה עם חברת שיכון
ובינוי ,במסגרתו התחלנו לקיים תכנית מצטיינים מרגשת.
כפי שהבטחנו בדו"ח הפעילות הקודם שלנו ,השנה הרחבנו את מעגל תמיכתנו אל מחוץ לגבולות אוגנדה
והענקנו מלגות לילדים דרום סודנים שגורשו מישראל ,וחיים עם משפחותיהם בקניה .חלק מבוגרינו בחרו
במסלול מקצועי ,ולשם כך יצרנו קשר עם שותפים מקומיים בבית ספר מקצועי מעולה.
אנו גאים להודיע ,כי במהלך  2017הרחבנו משמעותית את היקף הפרוייקט ,כשצירפנו אליו ילדים חדשים
מדרום סודן ,שגורשו מישראל בשנת  .2012כמו כן ,מאז ינואר  2017הצטרף אלינו ג׳ייקוב ברי ,אקדמאי,
פליט דרפורי ,דובר עברית ,אנגלית וערבית ,המשמש מאז כמנהל הפרוייקט בשטח ,באוגנדה.
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 COME TRUEדיווח מבית הספר

בשנת  2016העניק פרוייקט  Come Trueמלגות ל 149 -תלמידים .מתוכם למדו  138תלמידים בפנימיית
טריניטי בקמפלה ,אוגנדה 2 ,תלמידים למדו בביה"ס קליבר'ס בקמפלה 2 ,למדו בביה"ס התיכון של
טריניטי 3 ,למדו בביה"ס המקצועי פראם ותלמידה אחת למדה בביה"ס התיכון בודו בקמפלה .תלמיד אחד
קיבל מלגת לימודים באתיופיה ושני תלמידים קיבלו מלגות לימודים בקניה.
בסוף שנת הלימודים  2016סיימו  26תלמידים מפרוייקט  COME TRUEאת לימודיהם היסודיים .כל בוגרי
פנימיית טריניטי עמדו בהצלחה בבחינות הארציות למעבר לתיכון ( .)PLEהציונים של תלמידי הפרוייקט
היו בין הגבוהים ביותר בציוני מבחני הסיום .כל התלמידים המסיימים המשיכו ללימודים בתיכון בשנת
 ,2017ואנו נמשיך ללוותם ולתמוך בהם במהלך לימודיהם התיכוניים ואנו מקווים שגם בלימודים אקדמיים.
עם סיום שנת הלימודים ,בחרו שישה מבין התלמידים המצטיינים בתכנית לבלות את החופשה השנתית
בהתקדמות בלימודיהם .גייסנו עבורם מורים פרטיים שליוו אותם בחודשי החופשה ,שבסופה ניגשו
למבחני סיום השנה הראשונה בתיכון .כולם עמדו במבחנים בהצלחה ועם פתיחת שנת הלימודים הצטרפו
לשנת הלימודים השנייה בתיכון .אנו מאחלים להם הצלחה בלימודיהם!
בסוף שנת  ,2016בצל הידרדרות נוספת במצב בדרום סודן ,התגייסנו שוב לחלץ קבוצת ילדים החיים
באזורים מרוחקים בדרום סודן ולצרפם לפרוייקט .מאז גירושם מישראל סבלו רבים מהם מחוסר בטחון
תזונתי ,ממחלות ומאימת המלחמה .אחדים מהם לא ביקרו בקביעות בבית הספר ,וחלקם לא למדו כלל
בבית הספר מאז גירושם מישראל ,בשנת  .2012השנה ,במסגרת פרוייקט  ,COME TRUEיזכו ילדים אלה
בהשכלה ,תזונה ראויה ,טיפול רפואי וחינוך במסגרת הפרוייקט .לחלקם עדיין אין תומכים  -אם אתם
רוצים להצטרף למעגל התומכים של הפרוייקט ולתמוך בילד ,אנא צרו עמנו קשר!
הגידול המשמעותי בהיקף הפרוייקט הביא אותנו להרחיב את פעילויותינו באוגנדה בשנת  .2017כיום
לומדים תלמידי הפרוייקט בשישה בתי ספר שונים :שותפינו הוותיקים בפנימיית טריניטי; ביה"ס היסודי
קלבר'ס ,המאפשר לילדים להשתתף בלהקת מחול של בית הספר; ביה"ס התיכון ג'נאן ,שעד כה שימש
כשותף שלנו רק במהלך החופשות ,והחל מהשנה הוא גם שותף אקדמי שלנו; ביה"ס התיכון בודו ,שבו
לומדת תלמידה מצטיינת מהפרוייקט; ביה"ס המקצועי פראם ,המאפשר לתלמידיו להתמקצע ולקבל תעודה
במבחר של תחומים מקצועיים ,ביניהם חשמל ,מכונאות רכב ,מסגרות ,עיצוב שיער ,טיפול בילדים ,ועוד;
ביה"ס התיכון של פנימיית טריניטי; והאקדמיה לאמנות ועיצוב  ,NIAADשבה לומדים שניים מתלמידי
הפרוייקט במגמת עיצוב אופנה ,בתכנית מיוחדת לפיתוח מנהיגות.
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 COME TRUEהכירו את מנהל
הפרוייקט החדש שלנו באוגנדה!

החל מינואר  2017הצטרף אלינו ,במשרה מלאה (התפקיד הראשון בארגון שהוא תפקיד בשכר) מנהל
פרוייקט  Come Trueבאוגנדה ,מר ג'ייקוב ברי ,במקור מדרפור שבסודן ,שביקש בעבר מקלט בישראל.
ג׳ייקוב ,כאקדמאי בעל ניסיון רב בתחום הפיתוח ,מכיר מקרוב את העולם שבו פועל הפרוייקט ויש
לו הכלים והניסיון לגשר בין השותפים השונים ,בין ארגונים ובין מגוון הגורמים המעורבים בפסיפס
המיוחד של פרוייקט .Come True
לג'ייקוב תואר שני ביחסים בינלאומיים ,רקע משפטי ,מדיני והומניטרי ,הוא שולט באופן שוטף
באנגלית ,ערבית ועברית ,ובעל ניסיון רב בעבודה בפרוייקטים ובניהולם.
מאז הצטרפותו של ג׳ייקוב השתנו חיינו .השותפות איתו מקלה את ניהול הפרוייקט בשטח ,שנעשה עד
עתה בשלט רחוק .בזכות הכישורים הבין-אישיים המעולים שלו זוכה ג'ייקוב לאהדה ולכבוד מהשותפים
שלנו ,מהילדים ,מההורים ומשאר בני הקהילה.
בנוסף על פעילויותיו ב , Come True-ג׳ייקוב שואף להקים פרוייקט חינוכי עם ילדים מקהילת הפליטים
הדרפורים .אנו מקווים שגם יוזמות אלה שלו יובילו לשיתוף פעולה בעתיד הנראה לעין ,וכי נוכל לספר
לכם עליהן כאן.
אנו מרגישים בני מזל שג'ייקוב איתנו!
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 COME TRUEפרויקטים מיוחדים
במהלך שנה"ל 2016

פלטפורמה חינוכית ""One World
מטרת הפלטפורמה החינוכית " "One Worldהיא להפגיש אנשי חינוך מאוגנדה ,מישראל ומדרום סודן
במאמץ משותף לגשר על הקשיים המתעוררים בשיגרת היומיום של  .Come Trueחמש שנות הקיום של
הפרוייקט לימדו אותנו עד כמה המתחים ,אי-ההבנות והמשברים המתעוררים בפעילות בסביבה חינוכית
פלורליסטית הם בלתי נמנעים .מול אתגרים אלה ,מיועדת פעילות  One Worldלצייד את תלמידי
הפרוייקט בכלים טובים יותר שיסייעו להם להשתלב בסביבתם החדשה ,ויכינו אותם טוב יותר למציאות
המאתגרת שעימה יתמודדו עם סיום לימודיהם.
בשנה האחרונה התרחב פרוייקט  COME TRUEבצורה משמעותית .הצטרפו אלינו ילדים שלא ביקרו
בבית ספר מאז גירושם מישראל לפני כחמש שנים ,ובשנים אלה חיו בנסיבות קשות במיוחד ,באזורים
מוכי מלחמה ורעב ,במקומות מרוחקים בדרום סודן .כעת עליהם להסתגל שוב לחיים במחיצת חבריהם
בפנימייה ,למערכת החינוך האוגנדית השמרנית ואלינו ,אנשי .Come True
מאז הקמת הפרוייקט ועד שנה זו התמקדו פעילויות  One Worldבמאמץ לשפר את הקשרים ויחסי
העבודה בין השותפים השונים  -האוגנדים ,הדרום סודנים והישראלים  -לאפשר לכולם להכיר האחד
את עולמו של השני ,את רגישויותיו ושאיפותיו .יחד חווינו תהליך שבראשיתו ניצבו בפנינו פערים
שלכאורה דבר לא יוכל לגשר עליהם .למדנו בהדרגה שהבדלים אלה מצויים בעיקר על פני השטח ,בעוד
שתחתם מצאנו כר פורה של אינטרסים ,שאיפות וערכים משותפים .במילים אחרות ,גילינו כי למרות
הרושם הראשוני כולנו אנשי חינוך ,וכי המכנה המשותף שעליו מושתת השותפות בינינו  -הדאגה
לעתידם של הילדים  -משכיח את הקשיים הנובעים מהזרות הראשונית.
השנה ,נקרתה לנו לראשונה ההזדמנות לגלות כי שיתוף הפעולה נושא פירות .כפי שסיפרנו למעלה,
במובנים רבים הייתה שנה זו שנת לידה מחודשת לפרוייקט .צירפנו ילדים חדשים ,שלא ראו בית ספר
מאז גורשו מישראל לפני חמש שנים .התחלנו לעבוד עם בתי ספר שלא הכירו אותנו ,ושוב מצאנו את
עצמנו נתפשים כזרים שאיש אינו מבין בדיוק למה בדיוק באו לכאן .אך הפעם ,שלא כמו בשנותיו
הראשונות של הפרוייקט ,היינו ערוכים להציג את עצמנו ,את מטרותינו ,את הקווים האדומים שלנו ואת
שאיפותנו .ומלכתחילה היינו ערוכים לקרוא גם את שותפינו החדשים ,להכיר ברגישויותיהם ,לדעת מהם
הקווים האדומים שלהם ,אילו נתיבים ייטיבו לשמש לצעידה משותפת ,שגם אנו וגם המחנכים האוגנדים
ירגישו בה בנוח .ידענו גם איך להציג את הילדים בצורה שתהיה מובנת לשותפים .שהרי הילדים הם לא
בדיוק דרום סודנים ,לא בדיוק ישראלים  -הם הרבה יותר מכל אלה ,כי בשנותיהם המעטות כבר הספיקו
לחוות חיים ארוכים מרובנו (או לפחות כך אנו מרגישים).
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אחרי חמש שנות שיתוף פעולה עם פנימית טריניטי ,מצאנו עצמנו לפתע שוב מחוץ לאיזור הנוחות של
טריניטי ,שבו כבר איננו זרים ,והילדים כבר אינם פשוט ילדי פליטים דרום סודנים .ולמרות חששותינו
הוכחנו לעצמנו ,לילדים ולהוריהם ,ואנו מקווים שגם לכם ,ש Come True-היא שותפות המאפשרת
למידה ושיפור ,לנו לא פחות מאשר לילדים.
גם הצטרפותו של המנהל החדש שלנו בשטח ,ג׳ייקוב ברי (ראו עמוד  )7תרמה תרומה מכרעת לפעילות
 One Worldבתקופה האחרונה .אחד ההישגים הראשונים של ג'ייקוב הוא שילובם הפעיל והמלא
של ההורים בכל התחומים הנוגעים לחינוכם של הילדים –הרגשי ,הפיזי והפדגוגי .העידוד למעורבות
ההורים הוא אתגר ומטרה מרכזיים של  COME TRUEמאז הקמתו ,אך מימוש מטרה זו נתקל בקשיים
לנוכח הנסיבות שבהן פועל הפרוייקט ,כשמרבית ההורים חיים במדינות רחוקות ,במחנות פליטים ,או
נמצאים במנוסה בלתי פוסקת .כדי להתגבר על מכשולים אלה יצר ג'ייקוב ,בשיתוף עם נציגים של
ההורים ,רשת של קשרים בין הורים החיים בקמפלה לבין הורים הנמצאים באזורים מרוחקים ,בינם לבין
הנהלת הפרוייקט ,וכן בינם לבין בתי הספר וסוכנים נוספים בשטח ,כגון מוסדות רפואיים וטיפוליים
התומכים בילדים .ג'ייקוב ונציגי ההורים חילקו את ההורים למספר צוותים ,שכל אחד מהם אחראי על
היבט מסוים בחיי הילדים .צוות אחד אחראי על מתן מענה לקשיים רגשיים של הילדים ,צוות אחר
אחראי על תיאום הטיפול במקרי חירום רפואיים וליווי ילדים הזקוקים לטיפול רפואי מחוץ לבית הספר,
וצוות נוסף אחראי על התקשורת עם הורים במדינות אחרות ובמחנות פליטים .צוות הורים נוסף אחראי
על ההיבטים הרוחניים והחברתיים של חייהם של הילדים ,כגון חגים ,ימי ביקור הורים ,וכד' .הפיכתם
של ההורים לחלק אינטגרלי של הפרוייקט היא ההישג שבו אנו גאים יותר מכל בשנה האחרונה ,ומביאה
אותנו קרוב יותר להיעשות הפרוייקט שתמיד חלמנו להיות .כבר עתה אנו מרגישים כי ההורים ,צוות
הפרוייקט ,השותפים האוגנדים והילדים עובדים כגוף אחד ,וכי פעילותנו המשותפת תומכת בשילובם
של הילדים במציאות המורכבת שבה הם חיים ,ובמסעם אל עתיד טוב יותר.
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Be the One
 Be the Oneהיא תכנית שמטרתה לספק לנערים
ונערות פליטים ארגז כלים שיסייע להם לממש את
הפוטנציאל הגלום בהם ,ויאפשר להם לפתח
כישורי מנהיגות ובה בעת להתגבר על אתגרים
חינוכיים ,אישיים וחברתיים הכרוכים בחיי
פליטות .התכנית שמה לה למטרה לעודד את
הצעירים הפליטים להצטיין ולהיות "האחד".
תכנית  Be the Oneפותחה בתקווה ליישם אותה
בקרב צעירים דרום סודנים בג'ובה ,דרום סודן.
עם זאת ,עד שהמצב בדרום סודן יתייצב דיו ,אנו
מתנסים במודולים השונים של התכנית במהלך
החופשות של ילדי  COME TRUEבאוגנדה.
החופשה היא זמן חשוב עבור הילדים ואנו מנסים
להפיק ממנה את המיטב .מלבד מנוחה והתרעננות
מהלימודים האינטנסיביים ,אנחנו מנסים לשלב
בשבועות אלה תכנים חינוכיים שיחזקו את
הקבוצה ויעניקו מרחב לעיבוד האתגרים שאותם
חווים הילדים במסגרות הבית-ספריות.
במהלך החופשות שוהים כ 120-מילדי COME
 ,TRUEשמשפחותיהם מתגוררות מחוץ לאוגנדה,
במתחם המזמין של בית הספר התיכון ג'נאן,
בבומבו ,כשעה וחצי נסיעה צפונית מקמפלה.
מתנדבים מישראל מגיעים כדי להדריך את הילדים
בפעילויות שונות מתחום החינוך הבלתי-פורמלי,
BECOME

ולצייד אותם בכלים שאותם יוכלו להעביר
לחבריהם.
בינואר  2017התמזל מזלנו לקבל משלחת
מדריכים בוגרים מתנועת "המחנות העולים".
שישה מחנכים ,מחוננים בכשרון מתפרץ ובלב
רחב ,בילו חודש עם ילדי פרוייקט COME TRUE
בקמפוס ג'נאן .את חוויותיהם בביקור תיעדו
בבלוג המרגש על גבול האור.
העבודה החינוכית והמקצועית של המדריכים
המנוסים אפשרה לתת מענה לילדים בקבוצות
גיל שונות ,להתאים את תכני הפעילות החינוכית
לצורכיהם ולהעמיק את הקשר האישי והתומך
עימם .אנחנו מקווים שתנועת הבוגרים של
"המחנות העולים" תוציא משלחות הדרכה
לקייטנות נוספות ,ותלווה את תהליך ההכשרה
וההכנה של המדריכים לאורך השנה כולה.
שיתוף הפעולה עם תנועת "המחנות העולים"
מאפשר לנו להמשיך ולפתח את התוכניות
החינוכיות ,להשקיע יותר בגיוס מתנדבים
מתאימים ולבנות תכנית הכשרה מתקדמת עבורם.
במקביל ,השנה אנו שואפים להרחיב ולהעמיק
את שיתוף הפעולה בין נציגות ההורים המעורבים
בחופשה לבין המתנדבים הישראלים.
10

אמנות לשינוי
במהלך  2016יצרנו שיתוף פעולה עם ארגון אינספיריישן – אקדמיה
לאמנות ושינוי חברתי ,המפעיל תכנית לשימוש באמנות ככלי לשינוי
חברתי ,בשיתוף עם האקדמיה לאמנות ולעיצוב  NIAADבנמולנדה,
אוגנדה .אף שהתכנית – "מוזות" – תיפתח רק בשנת הלימודים ,2017
הסכימה אקדמיית  NIAADלקבל שני תלמידים מוכשרים במיוחד
מפרוייקט  – COME TRUEדיוויד לברק וויולה פיליפ ,שהתחילו
בלימודי עיצוב אפנה ב NIAAD-כשתכנית מוזות עדיין בשלבי פיתוח.
במקביל יעבדו דיוויד וויולה עם צוות אינספיריישן ויקבלו תכני
מנהיגות שונים ,כל זאת כדי לאפשר להם להוביל את תלמידי "מוזות"
עם פתיחתה הרשמית של התכנית.
במהלך ביקורנו באוגנדה בפברואר  2017ביקרנו את דיוויד וויולה
ב ,NIAAD-והתרשמנו מהלהיטות שלהם ללמוד ולהשתפר ,כמו גם
לתרום לקהילה.
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תכנית שעורי עזר
בשל מחסומי שפה ,הבדלים בתכנית הלימודים בין ישראל ואוגנדה
ואי-היכולת לבקר באופן סדיר בבית הספר מאז הגירוש ילדים בוגרים
משובצים לעיתים בכיתות נמוכות לגילם .בשנת הלימודים  2016חידשנו
את המאמצים לסייע לילדים כאלה לצמצם את הפער באמצעות דילוג על
כיתה ,תוך מתן שעורי עזר להשלמת הפערים .בשנת  2016קפצו כיתה 37
תלמידים מפרוייקט  ,COME TRUEצעד שבטווח הארוך עתיד לחסוך
לפרוייקט כ.30,000$-
בנוסף ,במהלך חופשת הקיץ הפעלנו תכנית שעורי עזר לקבוצה של 6
תלמידים מצטיינים שסיימו את ביה"ס היסודי ,ובכך אפשרנו להם לדלג
על השנה הראשונה בתיכון ולהתחיל לימודיהם התיכוניים בכיתה השנייה.
תכנית זו תחסוך לפרוייקט בטווח הארוך למעלה מ.5,000$-
במהלך  2017אנו ממשיכים בתכנית שעורי העזר.

שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב
במהלך שנה זו יצרנו שיתוף פעולה עם המחלקה ללימודי אפריקה באוניברסיטת בן
גוריון בנגב .ליאל אברמס ,סטודנטית בבן גוריון ,הצטרפה לצוות השטח של פרוייקט
 COME TRUEבאוגנדה לתקופה בת  3חודשים ,כהתמחות במסגרת לימודיה.
במהלך ההתמחות ביצעה ליאל את עבודה לוגיסטית ומנהלית משמעותית בפרוייקט
באוגנדה ,וסייעה במתן תמיכה חינוכית ורגשית בילדי הפרוייקט .נוכחותה של ליאל
התגלתה כבעלת ערך בל יתואר ,ואנו מקווים ששיתוף הפעולה עם האוניברסיטה
יימשך ויאפשר הגעה של מתמחים נוספים ושל משלחות סטודנטים.
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 COME TRUEקרן מלגות
ע"ש דייויד שטיינר ז"ל

ב 26-בדצמבר  2016איבדנו שותף ,חבר ותומך גדול של פרוייקט
 – COME TRUEדויד שטיינר.
דויד תרם באופן קבוע מילגה עבור אחד התלמידים בפרוייקט  ,COME TRUEתלמיד
שהכיר אישית משום שבעת שהותו בישראל היה חבר לכיתתו של בנו איתמר .דויד ,אוהד
מושבע של הפרוייקט ,היה נחוש בדעתו לספר לעולם את סיפורם של הפליטי ,באמצעות
סרט דוקומנטרי שיעקוב אחר סיפורם האישי של שני החברים הדרום-סודניים של בנו –
פוגי ודנג .במהלך צילומי הסרט נסע דויד לישראל ולאוגנדה .בנדיבותו ארגן את מסיבת
חג המולד לילדי הפרוייקט בג'נאן ב 25-בדצמבר.
למחרת התבשרנו על מותו הטראגי של דויד בתאונת דרכים באוגנדה .מיד לאחר התאונה,
בעודנו מנסים לעכל את הבשורה הקשה מנשוא ולסייע מרחוק לפצועים ,כבר חשנו
בהעדרו של דויד כמנהיג .איבדנו חבר ,שותף לדרך ,מנהיג ונושא לפיד משותף.
זמן קצר לאחר התאונה התחוור לנו כי דויד חלק את תשוקתו לסיוע לפליטים ולפרוייקט
עם רבים אחרים .כאיש חינוך וכאדם ,האמין דויד שמוטלת עליו החובה לפעול ,לשמש
דוגמה אישית של הדרך שבה האמין .ורבים הלכו בעקבותיו.
בעקבות מותו הטראגי של דויד הקמנו קרן למלגות על שמו .עד עתה כבר גייסה הקרן
יותר מ 3-מלגות לימודים במסגרת פרוייקט  .COME TRUEשלושה ילדים דרום סודנים,
שגדלו בישראל וגורשו ממנה ,כבר לומדים בפרוייקט הודות לתרומות הנדיבות שניתנו
לזכרו של דויד.
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 COME TRUEבתקשורת

• במוסף הארץ התפרסם ראיון של
איילת שני עם ד"ר רמי גודוביץ,
מנהל במשותף של פרוייקט
 .COME TRUEלקריאת הראיון
לחצו כאן.

• בגיליון פסח של ידיעות
מנהלי
התראיינו
אחרונות
גודוביץ
רמי
הפרוייקט,
ולאה מילר-פורשטט ,בכתבה
מעוררי
בפעילים
העוסקת
השראה למען זכויות פליטים.

• תמי הראל ,במאית מערוץ
 i24newsפגשה את צוות
ונסעה
בישראל
הפרוייקט
לאוגנדה בנובמבר  .2016סרטה
התיעודי הקצר ,המומלץ והנוגע
ללב ,שודר הן בגרסה צרפתית
והן בגרסה אנגלית.

• בינואר  2017נסע אייל בן יעיש,
צלם חדשות ערוץ  ,2לאוגנדה,
שם נפגש עם ילדי פרוייקט
 COME TRUEהשוהים בקמפוס
ג'נאן במהלך החופשה .אייל
ראיין כמה מהילדים ומהמחנכים.
החומר עובד לכתבת מגזין קצרה,
ששודרה פעמיים בחדשות ערוץ
 2במהלך פברואר .2017
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• בסרטה התיעודי הנפלא של
נילי דותן ,פצעי מדבר ,שאינו
מתמקד בפרוייקט אך מציג את
הרקע להקמתו ,ועוקב אחר
סיפורה של נטלינה אליאס
קרבה ,נציגת ההורים בפרוייקט
 ,COME TRUEשודר בערוץ
הראשון באוקטובר .2016

 COME TRUEדו"ח כספי*
הכנסות
מקור

הוצאות
סה”כ
בדולר ארה”ב

סוג תשלום

סה”כ
בדולר ארה”ב

•יתרה משנת 2015

•8,500

•שכר לימוד ותשלומים
נלווים לפנימיית טריניטי

•118,780

•תרומות

•220,000

•שכר לימוד לביה"ס
קליבר'ס

•2,000

•שכר לימוד לביה"ס
המקצועי פראם

•3,600

•תשלום לבי"ס בודו

•1,200

•שכר לימוד לביה"ס
באתיופיה

•2,700

•שכר לימוד לתלמידי
הפרוייקט בקניה

•2,500

•תשלום לג'נאן עבור
החופשות

•18,000

•רכישת ציוד לחופשות

•5,000

•רכישת ציוד עבור הילדים

•30,000

•הוצאות רפואיות

•25,000

•תחבורה

•1,500

•החזר הוצאות

•8,000

•עמלות בנק וישראל
תורמת

•4,700

סה”כ

222,980

סה”כ

228,500

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

“FROM STREETS TO
SCHOOL” FS2S
פרויקט ABBA
דו”ח פעילות
2015

BECOME

16

דו"ח פעילות פרוייקטים בקניה
שנת  2016התאפיינה בהיקף פעילות נמוך של ביקם במחוז ניינזה במערב
קניה ,בדגש על שמירה על הקיים .במהלך השנה היתה ביקם מעורבת
בשלושה פרוייקטים:

1

מהרחוב
(:)FS2S

לבית

הספר

פרוייקט "מהרחוב לבית הספר" העניק
מלגות ללימודים בחינוך העל-יסודי
לעשרות תלמידים בקניה .התכנית
המשיכה לפעול במהלך  ,2016בשיתוף
פעולה עם שותפנו המקומיים ,קבוצת
אבבא .בשנת  2016ניתנו  8מלגות
ללימודים על-יסודיים ,מהן אחת
לאשה צעירה שהתייתמה בגיל צעיר,
הלומדת היום באחד מבתי הספר
התיכוניים הטובים ביותר בקניה.
יחד עם קבוצת אבבא פועלת ביקם
למציאת דרכים משתלמות ובנות-
קיימא להעברת תכנית "מהרחוב לבית
הספר" בשלמותה לידי הקהילה.

BECOME
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פיקוח על פרוייקטים:

בין השנים  2015-2013עבדנו עם
שותפינו בקניה על פיתוח מספר
פעילויות מייצרות רווח בקהילה,
במטרה לספק הזדמנויות עסקיות
לקהילות התומכות ביתומים וילדים
בסיכון .פעילויות אלה כללו מרפאה,
יוזמה בתחום חקלאות ייעור ,בית ספר
בניהול הקהילה ,טחנת קמח ומיזם
לפיתוח עסקים זעירים לסבתות ונשים
מבוגרות .בשנת  2016עקבנו אחר
פעילויות אלה ,על מנת לזהות דרכים
שיאפשרו לקהילות לפקח על הצלחתן.
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פרוייקט  - ABBAפרוייקט "מהרחוב לבית הספר"
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מתנדבים:

בשנת  2016שהו בקניה שני מתנדבים של ביקם ,עלא וחמודי ,אשר בילו חודש
בלמידת האתגרים שעמם מתמודדים תלמידי תכנית "מהרחוב לבית הספר" .לדברי
המתנדבים" ,התנדבות בחו"ל היא חוויה משנת חיים" .ביקם מציעה תכנית התנדבות
ייחודית בקהילת אבבא ,עם המנהלים המסורים סילביה ועמנואל .במהלך שהותם
באבבא ,עבדו המתנדבים ישירות עם תלמידי תכנית "מהרחוב לבית הספר" בנושאי
העצמת נוער ואמנויות ,חלקו עמם מניסיון החיים שלהם ולימדו בתכנית המצטיינים
בבית הספר של קבוצת אבבא ,שאותו צבעו בצבעים עליזים ומשמחים .התמזל מזלנו
לזכות בעלא ובחמודי ,שניהם בעלי ניסיון רב בעבודה עם צעירים בקהילותיהם.
המומחיות שהביאו עמם לקניה ,וההבנה כי הם עצמם מפיקים את הרווח העיקרי
מההתנדבות  ,סייעו ליצירת התקשורת הטובה שלהם עם מארחיהם הקנייתיים.

במהלך  2017מתעדת ביקם לשמר את תכנית "מהרחוב לבית הספר"
ולהרחיבה במטרה להפוך אותה לתכנית בת-קיימא.
בנוסף ,אנו מתכוונים לערוך מדידה והערכה בקנה מידה קטן,
באמצעות מודל שפותח במשותף עם קהילת אבבא ,להפקת לקחים
שייושמו בשנת .2018
BECOME
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יחד נשנה
את העולם
גם ב2017-
הישארו אתנו!
צילומים:
רמי גודוביץ
סילביין רוחמיה
ניצן טל
עיצוב גרפי:
מיכל לם

info@become-world.org
www.become-world.org
#Become_NGO

לתרומה לחצו כאן

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

