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צוות ביקם גאה להציג את דו"ח הפעילות 
לשנת 2017.

פרוייקט   בהן  שנים  חמש  מלאו   ,2017 בשנת 
שגורשו  פליטים  ילדי  מחזיר   Come True
מישראל לספסל הלימודים. בעוד יעדיו המקוריים 
עשרות  של  והחזרתם  חילוצם    - הפרוייקט  של 
כפליטים  חיים  ועדיין  מישראל  שגורשו  ילדים 
לכיוונים  התקדם  הפרוייקט  אותו,  מנחים  עדיין 
כבר  אנחנו  היום  חשובים.  פחות  לא  נוספים, 
שותפים  אנחנו   - מוכר  לא  בעולם  ״זרים״  לא 
קהילת  ולחברי  האוגנדים  למחנכים  משקל  שווי 
יחד,  בפרוייקט.  הלומדים  וילדיהם,  הפליטים 
ולתמוך  קשים  משברים  עם  להתמודד  למדנו 
החדש.   בעולמם  התאקלמותם  בתהליך  בילדים 
Come True כבר אינו רק פרוייקט בו ישראלים 
עוזרים לילדי פליטים.  Come True הוא פרוייקט 
סודנים  דרום  אוגנדים,  ישראלים,  של  משותף 
ושותפים נוספים - תלמידים ומורים, אנשי חינוך 
כל  של  הזכות  למען  בצוותא  הפועלים  ופליטים, 
ילד לחינוך.  הדגש המרכזי של פעולה משותפת 
במציאות  הילדים  של  הקליטה  שיפור  הוא  זו 
החדשה, ושיפור יכולת הסביבה לקולטם.  הצלחה 

זו, אנו מאמינים,  נוגעת בליבו של אחד האתגרים 
אנו  בו  בעידן  העולם  מתמודד  עימם  המרכזיים  
ומהגרים,  פליטים  של  בשילובם  הכישלון  חיים: 
בצל משבר הפליטים הגדול בהיסטוריה, כישלון 
המחזק את עלייתם של כוחות קיצוניים במדינות 
המערב, ובמקביל, מגדיל את הניכור שחשים בני 
אנו  נקלעו.  אליו  החדש  לעולם  הפליטים  קהילת 
בניסיון  אחרים  לשתף  מבקשים   Come True ב 
שצברנו כדי לתרום, גם אם רק טיפה בים, לשיפור 
האינטגרציה של פליטים וילדי פליטים בעולם בו 
בשנים  להעלם  עתיד  שאינו  אתגר  היא  פליטות 

הקרובות. 

יקרים,  ותומכים  מתנדבים  תורמים,  לכם,  תודה 
על שאתם מאפשרים לנו לעשות את כל זה.
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פרוייקט COME TRUE מחזיר לספסל הלימודים ילדים דרום סודנים שגורשו מישראל.

בשנת 2017 העניק הפרוייקט מלגות לימודים ל-169 ילדים, מרביתם בפנימיית טריניטי בקמפלה, אוגנדה.

הארציות,  לבחינות  וניגשו  היסודי,  בביה"ס  לימודיהם  את  הפרוייקט  של  נוספים  תלמידים   17 סיימו  השנה 
בחינות ה-PLE. באוגנדה, שלב המעבר בין בית הספר היסודי לתיכון הוא מחסום לא קל, ואנו שמחים לבשר כי 

תלמידינו עברו אותו בהצלחה מרובה, וכי כמעט כולם השיגו ציונים באחוזים העליונים של הנבחנים.

ותכנית שעורי   One World, Be the One פעילותן של התכניות המיוחדות שלנו – הפלטפורמה החינוכית
העזר – נמשכה.

המשכנו את שיתופי הפעולה שלנו עם תנועת הבוגרים של "המחנות העולים", עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 
עם ארגון ״אינספיריישן – אקדמיה לשינוי חברתי״ ועם האקדמיה לאמנויות ועיצוב NIAAD בנמולנדה, אוגנדה.

בסיועו של ג'ייקוב ברי, מנהל הפרוייקט באוגנדה, סיימנו את ההליך הפורמלי של רישום ארגון מקומי באוגנדה, 
שיסייע לנו בניהול היעיל של הפעילות באוגנדה.

על פי דרישת משרד החינוך האוגנדי, השלמנו הליך של רישום פורמלי של כל תלמידי הפרוייקט באוגנדה, 
שכלל גם הסדרת מעמד פליט לכל התלמידים בפרוייקט.

השנה הגיעו ללימודים בישראל שני תלמידים נוספים של הפרוייקט – וואי וטומבוש, שהחלו את לימודיהם 
בבית הספר הבינלאומי EMIS בכפר הירוק בספטמבר 2017.

בדצמבר 2017 הגיעו לקייטנה שלנו באוגנדה המפיק אמיר שדה והקולנוענית תמר גורן, שהקימו אולפן הקלטות 
בקייטנה, והקליטו שירים מקוריים ועיבודים לשירים מוכרים עם ילדי הפרוייקט.

בחודש מרץ 2017 קיימנו אירוע הוקרה לתורמים ומתנדבים בבית היוצר בנמל תל אביב, כולל הופעה מקפיצה 
של להקת סאביר.

 EMIS בספטמבר 2017 הגיעו לישראל שני תלמידי הפרוייקט, וואי וטומבוש, ללימודים בבית הספר הבינלאומי
בכפר הירוק. בשבועות האחרונים קידמנו בברכה את פניהם של ארבעה תלמידים נוספים שהגיעו ללימודים 

בבית הספר הבינלאומי GHIS בגבעת חביבה.



בשנת 2017 העניק פרוייקט Come True מלגות ל- 169 תלמידים. 
מתוכם למדו 106 תלמידים בפנימיית טריניטי בקמפלה, אוגנדה, 23 תלמידים למדו בביה"ס קלבר'ס בקמפלה, 
24 למדו בביה"ס התיכון ג'נאן, 5 למדו בביה"ס התיכון של טריניטי, 2 למדו בביה"ס המקצועי פראם, 2 למדו 
5 תלמידים  NIAAD לאמנויות ותלמידה אחת למדה בביה"ס התיכון בודו בקמפלה. בנוסף, קיבלו  באקדמיית 

מלגות לימודים בבתי ספר בקניה, וסטודנט אחד קיבל מילגה ללימודים גבוהים בקניה.

כל  היסודיים.  לימודיהם  את   COME TRUE מפרוייקט  תלמידים   17 סיימו   2017 הלימודים  שנת  בסוף 
וציוניהם של תלמידי   )PLE( בוגרי פנימיית טריניטי עמדו בהצלחה בבחינות הארציות למעבר לתיכון 
הפרוייקט היו מהגבוהים ביותר בציוני מבחני הסיום. כל התלמידים המסיימים המשיכו ללימודים בתיכון 
בשנת 2018, ואנו נמשיך ללוותם ולתמוך בהם במהלך לימודיהם התיכוניים ואנו מקווים שגם בלימודים 

אקדמיים.

עם הגדלת מספר התלמידים בפרוייקט בכלל, ומספר תלמידי החינוך העל-יסודי בפרט, הרחבנו את הפעילות 
שלנו באוגנדה לשבעה בתי ספר שונים: שותפינו הוותיקים בפנימיית טריניטי; ביה"ס היסודי קלבר'ס אוריג'ין; 
ביה"ס התיכון ג'נאן; ביה"ס התיכון בודו; ביה"ס הבינלאומי הילסייד; ביה"ס המקצועי פראם; ביה"ס התיכון של 

.NIAAD פנימיית טריניטי; והאקדמיה לאמנות ועיצוב

מתלמידי  חלק  גם  משתתפים  בה  הספר,  בית  של  ייצוגית  ריקוד  להקת  פועלת  אוריג'ין  קלבר'ס  הספר  בבית 
מנהלי  של  ביקורם  לכבוד  הלהקה  של  בהצגה  הריקודים  אחד  את  לראות  תוכלו  בוידאו שבקישור  הפרוייקט. 

הפרוייקט בבית הספר: צפייה בוידאו.

COME TRUE  דו"ח מבית הספר
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https://www.youtube.com/watch?v=VYdVkug9JA0


 COME TRUE פרויקטים מיוחדים
במהלך שנה"ל 2016
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 "One World" פלטפורמה חינוכית

Come True מפגיש אנשים בעלי רקע שונה, ניסיון חיים שונה, מסורות ופילוסופיות חינוכיות שונות:  פרוייקט 
אנשי  למקום,  ממקום  כורחם  בעל  ונדדו  כפליטים  שגדלו  סודנים,  הדרום  וההורים  הילדים  האוגנדים,  המורים 
ואלה לעיתים מתלכדים  ניסיון, כלים ושאיפות,  והתומכים הישראלים. כל אחד משותפים אלה מביא עמו  הצוות 
יחדיו ולעיתים מתנגשים זה בזה. הצורך ליישב ביניהם ולבנות יחדיו מבנה יציב הוא אחד היסודות שבהם תלויה 
 The One World Educationהצלחת הפרוייקט. ולשם כך בדיוק נועדה תפיסת החינוך שפיתחנו, ״עולם אחד״ )״
ברגישויותיהם,  השונים  ההבדלים  למרות  יחדיו,  לעבוד  הפרוייקט  להובלת  לשותפים  לאפשר   - Platform״( 
בשאיפותיהם ובניסיון חייהם. הפלטפורמה של ״עולם אחד״ מזמינה מורים, תלמידים, אנשי צוות ביקם ושותפים 
נוספים להתדיין, להתווכח, להקשיב, ללמד וללמוד אלה מאלה. ביחד אנו מתמודדים עם כמה מהסוגיות הרגישות 

והקשות ביותר העולות במהלך פעילויות  היומיום במסגרת הפרוייקט. 
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בדו״ח הקודם התרגשנו לספר לכם על גיוסו של ג׳ייקוב ברי לניהול הפרוייקט בשטח. ג׳ייקוב, פליט 
בעצמו, משמש מאז כמנהל הפרוייקט באוגנדה. בחודשים מאז הצטרף אלינו הצליח ג׳ייקוב להגשים 
את אחת השאיפות המרכזיות שמנחה אותנו מיום הקמת הפרוייקט – שיתוף מלא של נציגי הקהילה בכל 

האספקטים של הובלת הפרוייקט.
בזכות מהלך זה, התנסינו השנה, בפעם הראשונה, בקיום חופשות המנוהלות באופן בלעדי על ידי ג׳ייקוב, 
ההורים והנערים והנערות הבוגרים של הפרוייקט, וללא מעורבות של מתנדבים ישראלים. מעורבות זו 
אנו  לימודיהם  את  שיסיימו  לאחר  בעתיד,  כתפיהם  על  שתוטל  לאחריות  הבוגרים  הנערים  את  מכינה 
והמנהיגות,  הסמכות  מקור  היא  הקהילה  שבו  לפרוייקט  והפיכתו  בפרוייקט,  אלה  מאמינים שתמורות 

הופך את Come True למודל לפרוייקט פיתוח המקדם העצמה ועצמאות.  



באוגנדה  שנמצאים  סודנים  דרום  לילדים  פעילות  להעביר  הבוגרים  עם  נסענו  השבוע  סוף  לקראת   ..."
)ואינם בפרוייקט(. הגענו מבית הספר לשכונת אנדג'ה באוטובוס קטן. לפעילות הגיעו רבים משציפינו 
וברגישות  בכבוד  התייחסו  מרשימים,  היו  הם  הפעילות,  את  העבירו  הבוגרים  החבר'ה  הגילאים.  ומכל 
לילדים, הם נהנו וגם למדו להיות סבלניים ולאלתר בפעילות. העמדה הזאת חשפה אותם למציאות של 
ילדים דרום סודנים באוגנדה והציפה את סוגיות הקשר ותחושת האחריות שלהם. בפעילות זכינו לשיתוף 

פעולה מצד הילדות והאמהות. 
עם הצעירים טיילנו למקור מים וקינחנו בסלט טעים. ביום אחר זכינו להגיע למשטח חול שמאפשר קרקע 
ועד  חול  מקלחת  שעשו  החמש  מבני  שם..  היו  ואושר  חופש  הרבה  כך  כל  ולקטנים.  לגדולים  משחקית 

אחרונת האמהות שבנו ארמונות וקפצו בחבל... "
את החוויות המרגשות של מדריכי המחנות העולים ניתן לקרוא בבלוג שלהם על גבול האור.
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בה  לנקודה  הפרוייקט  את  ולהוביל  הישראלים,  המתנדבים  מעורבות  את  לצמצם  הן  כאמור,  להמשך,  תכניותנו 
החופשות כולן ינוהלו אך ורק על ידי הקהילה ובני הנוער.

הבוגרים של המחנות  תנועת  עם משלחות המדריכים של  הפעולה  יימשך שיתוף  הגדולות  בחופשות  עתה,  לעת 
העולים, אולם מעורבותם תצטמצם לאחריות על הפעילות החברתית והחינוכית בעוד הניהול האדמיניסטרטיבי של 

הקייטנה והליווי הקהילתי יהיו בידי ג'ייקוב ונציגי הקהילה.

Be the One

להם  שיסייע  כלים  ארגז  הפליטים  מקהילת  ונערות  לנערים  לספק  תכנית שמטרתה  היא   Be the Oneה
לממש את הפוטנציאל הגלום בהם, ויאפשר להם לפתח כישורי מנהיגות ובה בעת לסייע להם להתגבר על 
אתגרים חינוכיים, אישיים וחברתיים הכרוכים בחיי פליטות. התכנית שמה לה למטרה לעודד את הצעירים 

הפליטים להצטיין ולהיות "האחד", זה שמצליח גם בנסיבות דוחקות.

השנה המשכנו את שיתוף הפעולה שהחל בשנה שעברה עם תנועת הבוגרים של "המחנות העולים". בחודשים 
7 מדריכים בוגרים כל אחת, על מנת  2018 הגיעו לאוגנדה שתי משלחות מדריכים, בנות  וינואר   2017 דצמבר 
להדריך את ילדי הפרוייקט במהלך החופש הגדול של בתי הספר באוגנדה, החל בחודשים אלה. למשלחת ההדרכה 

קדם קמפיין מימון המונים מוצלח, שבו גוייס חלק משמעותי מהסכום שנדרש להוצאת המשלחת.
ילדי  עם  התנדבותית  פעילות   – שהובילו  הפעילויות  אחת  על  מילים  במספר  המדריכים  מפי  מילים  מספר  הנה 

פליטים בשכונת העוני אנדג'ה, בפאתי קמפלה:

https://www.gvul-haor.org/
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אמנות לשינוי

תלמידי הפרוייקט – דיוויד לברק וויולה פיליפ, 
הלומדים עיצוב אפנה באקדמיית NIAAD, עושים 
חיל בלימודיהם וזוכים לציונים לשבח על הבגדים 
הספר.  בית  של  האופנה  בתצוגות  מציגים  שהם 
דיוויד וויולה פועלים למען הקהילה במסגרת ארגון 
"אינספיריישן", המבקש להשתמש באמנות ככלי 

לשינוי חברתי.

בחודש דצמבר זכינו לביקור יוצא דופן בקייטנה שלנו. המפיק אמיר שדה והקולנוענית תמר גורן 
הגיעו לאוגנדה, הקימו אולפן הקלטות במתחם הקייטנה, ובמשך שבועיים הקליטו וצילמו קליפים של 
מוזיקה מקורית של תלמידי הפרוייקט, וכן גירסאות כיסוי לשירים ידועים בביצוע תלמידי הפרוייקט. 

אתם מוזמנים לצפות בתוצרים:

It's Alright – שיר מקורי מאת תלמיד 
הפרוייקט סמואל חאלד

Game Locked – שיר מקורי מאת תלמיד 
הפרוייקט אייזיק ויקטור

ויולה ודיויד מציגים בגדים בעיצובם במסגרת תצוגת 
אופנה של בית הספר בחודש מאי 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=A4_NYdqw9V0
https://www.youtube.com/watch?v=2VNxlVBS-m0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2VNxlVBS-m0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=A4_NYdqw9V0
https://www.youtube.com/watch?v=2VNxlVBS-m0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2VNxlVBS-m0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2VNxlVBS-m0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=2VNxlVBS-m0&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=A4_NYdqw9V0
https://www.youtube.com/watch?v=A4_NYdqw9V0
https://www.youtube.com/watch?v=A4_NYdqw9V0
https://www.youtube.com/watch?v=A4_NYdqw9V0
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שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב

בחודשים יולי-אוקטובר 2017 שהתה באוגנדה משלחת של 5 סטודנטיות מאוניברסיטת בן גוריון. הסטודנטיות 
ביצעו עבודה פרטנית עם חלק מתלמידי הפרוייקט, ארגנו והדריכו את חופשת אוגוסט 2017 והחלו בתהליך 

של סיעור מוחות, חשיבה עסקית והעצמה של קבוצת ההורים החיים כפליטים בקמפלה.
חברת המשלחת, אנאל בנתור, כותבת על ההתנסות של המשלחת:

"... אני שמחה מאוד שיצא לאפרת ולי להיות מעורבת יותר בפעילויות עם הבוגרים. זכינו לגלות קבוצה 
יכולתי לשבת  גבוהים.  ואמביציה מאוד מאוד  ילדים איכותיים מאוד, בעליי מוטיבציה  לא קטנה של 

שעות עם ילדים ולפתח איתם שיחות עמוקות, וזה היה לי חשוב מאוד. 
כשעוד היינו בארץ, לא ידעתי באמת למה לצפות, הופתעתי לגלות שכל ילד הוא עולם ומלואו. לכל ילד 
יש שאיפות וחלומות ואני מאמינה שכל אחד מהם מסוגל להגיע באמת רחוק. באחת הפעמים שיצא לי 
לשבת עם כמה מהבנים ולדבר על כל מיני נושאים שקשורים לחינוך ולצבא בישראל אמר לי אייזיק: 
"כשאני אהיה ראש ממשלת דרום סודן, אני אתן לכל הישראלים לעבור לגור בדרום סודן". אני לא אשכח 
את המשפט הזה. "כשאני אהיה" זה לא אולי, זה לא אם, זה כשאשר. זאת דוגמא אחת מיני רבות לכוח 
שהילדים האלה מבינים שיש להם בידיים, ואני מאמינה שזה בזכות הפרויקט הזה שמאפשר להם חינוך 

והשכלה. 
על  וכיפית שמבוססת  קלילה  חברתיות. האחת  פעילויות  לנערים שתי  ואני העברנו  אפרת  בכל שבוע 
משחקים והשנייה קצת יותר עמוקה, בדגש על העצמה אישית. הופתענו לגלות שהילדים שיתפו פעולה 

בשני סוגי הפעילויות.
כששאלנו את הבנים מה הם הכי אהבו במהלך החופשה הם ענו שהיה עם מי לדבר ולמי להיפתח. כיף 
לשמוע שהרגישו בנוח איתנו וזה ממש לא מובן מאליו, בעיקר כשמדובר על הבנים שהם יחסית יותר 

סגורים מטבעם.
התרגשתי  עצמית.  והגנה  קיקבוקס  הדרכת  היה  הכלליות  הפעילויות  לכל שאר  הנוסף  אחריותי  תחום 
להם  פתח  בעיקר  זה  האמהות.  כולל  גדול,  עד  מקטן  הגילאים,  כל  את  סחפו  אלו  שפעילויות  לגלות 
עולם חדש שהם בכלל לא מכירים. אימוני הקיקבוקס זרמו עם חוש קצב אפריקאי וההגנה עצמית עם 
המון רצון ללמוד ולהפנים. כשביקרתי את הילדים בבתי ספר אחרי תקופת החופשה, הם ישר שאלו על 

הקיקבוקס והתחילו להראות לי תנועות שעשינו באימונים.



אני חייבת להודות שלפני שהגעתי למשלחת, לא גיבשתי דעה ברורה לגבי 
הפליטים בישראל. זה הרגיש כמו משהו רחוק ממני שיותר קל להעלים ממנו 
עין מאשר להתערב. בזכות המשלחת )וכמה חודשים לפניה פעילות שארגנו 
במתקן חולות(, הפנמתי פתאום שמדובר באנשים מיוחדים, שבגלגול אחר 
שהם  מה  שכל  שאיפות.  רצונות,  דעות,  בעלי  אנשים  הם.  להיות  יכלתי 
מבקשים זה לחזור למולדת שלהם עם חזון לשלום ושקט. מקום בו לא יהיו 

פליטים בו יותר. מאחורי כל אדם- עולם ומלאו. "

תכנית שעורי עזר

בין  הלימודים  בתכנית  הבדלים  שפה,  מחסומי  בשל 
ישראל ואוגנדה ותקופות ממושכות בהן נמנע מילדים 
מילדי  רבים  הגירוש,  מאז  הספר  בבית  לבקר  רבים 
בשנת  לגילם.  נמוכות  בכיתות  משובצים  הפרוייקט 
פערים  לצמצם  במאמצינו  המשכנו   2017 הלימודים 
עזר  מתן שעורי  תוך  כיתה,  על  דילוג  באמצעות  אלה 
ל-31  התכנית  איפשרה  השנה  הפערים.  להשלמת 
תלמידים מפרוייקט COME TRUE לקפוץ כיתה, צעד 

שבטווח הארוך עתיד לחסוך לפרוייקט כ-25,000$.

מתלמידי   43 כיתה  לקפוץ  עתידים   2018 בשנת 
הפרוייקט בפנימיית טריניטי.
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שיתוף פעולה עם בית הספר הבינלאומי EMIS בישראל

בספטמבר 2017 הגיעו לישראל שני תלמידים מצטיינים מהפרוייקט – וואי ת'וק אגוואר וטומבוש 
הבינלאומי  הספר  בבית  חברתי  ושינוי  למנהיגות  בתכנית  ללימודים  התקבלו  וטומבוש  וואי  רוי. 

EMIS בכפר הירוק.

 .EMIS צפיה בסרטון של ביה"ס

בשלוש השנים הקרובות וואי וטומבוש צפויים ללמוד ב-EMIS, מסגרת לימודית המשלבת  לימודים 
ברמה גבוהה עם פעילות חברתית משמעותית. אנו גאים בטומבוש ובוואי על הישגיהם, ומאחלים להם 

הצלחה בלימודים וביתר פעילויותיהם.
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https://www.facebook.com/emis.foundation/videos/1650244651719573
https://www.facebook.com/emis.foundation/videos/1650244651719573
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COME TRUE בתקשורת

• קישור לכתבה ב״הארץ״ שליוותה 
כמה מהילדים שחילצנו זה עתה.

• קישור לטור הדעה של כריסטינה, 
תלמידה  בטיסטה  כריסטינה 

בפרוייקט, ב"הארץ".

על  סער  צפי  של  לטור  קישור   •
קולן של נערות נגד הגירוש בעיתון 

"הארץ".

על  טריה  לכתבה  קישור   •
ואורי  וואי  של  האישי   סיפורם 

ב "המערכת".

רמי  ד"ר  עם  לשיחה  קישור   •
מיידן  קובי  שקיים  גודוביץ 

לאחרונה ב״חוצה ישראל״.

ידיעות  ימים  ב7  לכתבה  קישור   •
שגורש  תלמיד  וואי,  על  אחרונות 
ללימודים  השנה  וחזר  מישראל 

בבית ספר בינלאומי בארץ.

http://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-9854545c5126a51004.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/MAGAZINE-1.5765393
https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/MAGAZINE-1.5765393
https://www.haaretz.co.il/gallery/mejunderet/.premium-1.5782701
https://www.haaretz.co.il/gallery/mejunderet/.premium-1.5782701
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5726808
https://reshet.tv/item/news/the-system/season-05/episodes/season-05-episod-09-602795/
https://reshet.tv/item/news/the-system/season-05/episodes/season-05-episod-09-602795/
https://www.youtube.com/watch?v=DKniF0H1P3A&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=DKniF0H1P3A&feature=share
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5024084,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5024084,00.html
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5726808
https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/MAGAZINE-1.5765393
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.5726808
https://www.haaretz.co.il/gallery/mejunderet/.premium-1.5782701
https://reshet.tv/item/news/the-system/season-05/episodes/season-05-episod-09-602795/
https://www.youtube.com/watch?v=DKniF0H1P3A&feature=share
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5024084,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5024084,00.html
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 The קישור לכתבה טריה מעיתון •
Observer הצרפתי על הפרוייקט.

בקמפלה"  בעברית  "חולמים   •
דן,  עוזי  של  לכתבתו  קישור   –

עיתונאי הארץ, על הפרוייקט.

• קישור לטור של האופטומטריסטית 
ארזה פרוכטר, שהגיעה לאוגנדה, 
לעשות  כדי  ניניו,  ורד  עם  יחד 
משקפיים  ולהכין  ראיה  בדיקות 

Ynet .לילדי הפרוייקט

• קישור לכתבתם של אפרת לכטר 
ואייל בן יעיש על ילדי הפרוייקט, 
ששודרה בפברואר  2017 בחדשות 

ערוץ 2.

הראל  תמי  של  התיעודי  סרטה   •
2017 בערוץ  שודר בחודש פברואר 

i24news בארה"ב.

https://www.haaretz.co.il/news/world/africa/MAGAZINE-1.5765393
http://observers.france24.com/en/20180831-south-sudan-israel-uganda-children-school
http://observers.france24.com/en/20180831-south-sudan-israel-uganda-children-school
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-the-south-sudanese-children-dreaming-in-hebrew-in-uganda-s-capital-1.5936985?=&ts=_1539349000910
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-the-south-sudanese-children-dreaming-in-hebrew-in-uganda-s-capital-1.5936985?=&ts=_1539349000910
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5086864,00.html
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-9854545c5126a51004.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-9854545c5126a51004.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
https://www.dailymotion.com/video/x5cf2em
https://www.dailymotion.com/video/x5cf2em
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5086864,00.html
http://observers.france24.com/en/20180831-south-sudan-israel-uganda-children-school
http://observers.france24.com/en/20180831-south-sudan-israel-uganda-children-school
http://observers.france24.com/en/20180831-south-sudan-israel-uganda-children-school
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-the-south-sudanese-children-dreaming-in-hebrew-in-uganda-s-capital-1.5936985?=&ts=_1539349000910
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5086864,00.html
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-9854545c5126a51004.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-9854545c5126a51004.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
https://www.mako.co.il/news-israel/local-q1_2017/Article-9854545c5126a51004.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1434139730
https://www.dailymotion.com/video/x5cf2em


291,900 סה”כ   294,500 סה”כ

הוצאותהכנסות

 סה”כמקור
 בדולר ארה”ב

 יתרה משנת 2016	 

תרומות	 

 	4,500 

 	290,000

שכר לימוד ותשלומים נלווים 	 
לפנימיית טריניטי, וכולל 

תשלום לטריניטי עבור שהות 
בחופשה הגדולה

שכר לימוד לביה"ס התיכון 	 
ג'נאן, כולל שכר לימוד 

לביה"ס קלבר'ס ולביה"ס 
המקצועי פראם  וכולל תשלום 

לג'נאן עבור שהות בשתי 
חופשות במהלך השנה

שכר לימוד לאקדמיית 	 
NIAAD

שכר לימוד לביה"ס בודו	 
שכר לימוד לתלמידי 	 

הפרוייקט בקניה
רכישת ציוד לחופשות	 
רכישת ציוד עבור הילדים	 
הוצאות רפואיות	 
תחבורה	 
שכר למנהל הפרוייקט 	 

באוגנדה
הוצאות שוטפות באוגנדה	 
החזר הוצאות	 
עמלות בנק ו"ישראל תורמת"	 

 סה”כ
 בדולר ארה”ב

 	122,600 

 	81,300 

 	2,400 

 	1,200
 	6,800 

 	5,000
 	30,000
 	25,000
 	1,500
 	3,600 

 	3,500
 	3,000
 	6,000

סוג תשלום

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

COME TRUE דו"ח כספי*
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דו”ח פעילות  

 תכנית  
“FROM STREETS TO

 SCHOOL”  FS2S  

  פרויקטים  בקניה



ביקם דו"ח פעילות פרוייקטים בקניה 2017
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בשנת 2017 התמקדה ביקם בשני נושאים בפרוייקטים של העמותה בקניה: המשך פעילות 
המילגות ותמיכה טכנית בעקבות יישום התכנית בשנים קודמות.

מילגות  מעניקה   ,2011 בשנת  שהתחילה   ,)FS2S( הספר"  לבית  הרחוב  "מן  תכנית 
לימודים בתיכון ליתומים בסיכון ולילדים נזקקים. שכר הלימוד בבתי ספר תיכון בקניה 
במדינה.  היום  קשות  המשפחות  של  הכוללת  השנתית  ההכנסה  על  רבות  פעמים  עולה 
יתומים וילדים בסיכון פעמים רבות אינם נתמכים כלל, או נתמכים בידי בני משפחה אשר 
משלמים שכר לימוד עבור ילדים נוספים במשפחתם. לעתים קרובות, הדבר מחייב את 
אותם יתומים וילדים בסיכון לנשור מבית הספר לפני התיכון ולמצוא עבודה, מבלי יכולת 

לשבור את מעגל העוני.
חינוך על יסודי, בנוסף להיותו נדבך חיוני ליצירת הזדמנויות להשכלה גבוהה ולתעסוקה, 
מספק לנוער מידע חיוני בנושאים כגון תזונה, בריאות, תכנון משפחה, ויש לו תפקיד 

חשוב במניעת נישואים מוקדמים. 
בשנת 2017, תכנית "מן הרחוב לבית הספר" העניקה מילגות לימודים לתשעה יתומים 
וילדים בסיכון הנתמכים על ידי קבוצת העזרה העצמית אבבא, השותפה העיקרית של 
ביקם במחוז הומה-ביי בקניה. בשנה זו סיימה אחת התלמידות את לימודיה התיכוניים 
במקום ה-38 מתוך כלל תלמידי התיכון בקניה. הצטיינותה מעידה על החשיבות של מתן 

הזדמנות שווה לנוער לרכוש השכלה.
בנוסף לעבודה השוטפת בפרוייקט "מן הרחוב לבית הספר", ביקם מעניקה פיקוח והדרכה 
לא פורמליים ליוזמות המתחדשות מעת לעת במימון של ביקם. תמיכה זו כוללת הדרכה 

ויצירת קשרים עם ארגונים אחרים או עם משקיעים ותורמים בפרוייקטים דומים.
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כגון  מקומיים,  שותפים  עם  העמותה  עובדת  הפרוייקטים,  קיימות  את  לוודא  מנת  על 
אבבא, על מנת לייצר מיזמים מניבי הכנסות, שיוכלו להמשיך להתקיים בידי הקהילה 
 2012 בשנת  דאגו  ואבבא  ביקם  כך,  לשם  לסיומו.  יגיע  לפרוייקט  שהמימון  לאחר  גם 
לשיפוצה של מרפאה קהילתית, דבר שהגדיל את האיכות והזמינות של שירותי בריאות 
בקהילה, בדרך של יצירת תנאי הגיינה משופרים, וייצר הכנסה נוספת לפרוייקט אבבא 

באמצעות מכירה מוגברת של שירותי רפואה. 
אבבא השתמשה בהכנסות מפרוייקטים חקלאיים שפותחו על ידי ביקם, כדי לפתח בריכות 
דגים. אבבא מהווה מרכז לטיפול ביתומים ובילדים בסיכון מהאיזור, וחיים בה למעלה 
מעשרים יתומים וילדים בסיכון. בעזרת הכנסות שהתקבלו מפעילויות שבתחילתן קיבלו 

תמיכה מביקם, אבבא הקימה מגורים לבנות שבטיפול הקהילה. 
פעילויות אלה מבטאות את העבודה הקשה והמסירות של הצוות באבבא, ואת הדגש על 
קיימות ששמות אבבא וביקם בבסיס הפרוייקטים הממומנים על ידי ביקם. פרוייקטים 
מניבי הכנסות, שיכולים להיות מנוהלים על ידי הקהילה, ואינם דורשים מימון חיצוני 
נוסף לשם שימורם, הינם חיוניים עבור האסטרטגיה של ביקם להבטיח פיתוח בר-קיימא 

לטווח ארוך.
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