
 
 

 להתראות, קום מתנדב...

 גרמנית מסיימת את פעילותה.–תוכנית ההתנדבות הישראלית  -מתנדב -קום

 

לרגל יובל החמישים לכינונם של היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל הודיעה השרה הגרמנית 

   חדשה. גרמנית-לענייני נוער מנואלה שווזיג על השקתה של תכנית התנדבות ישראלית

תופסק התמיכה מכספי תכנית הנוער והילדים של ממשלת גרמניה בתכנית ההתנדבות בכך 

עבור ישראלים צעירים  התנדבותי שירותשתיאמה עד כה  ,"קום מתנדב" גרמנית-שראליתיה

שנת ההתנדבות עבור  תכנית "קום מתנדב" את עבודתההתסיים  2015באוגוסט בגרמניה. 

2015/2014. 

 

 פיתוח ותמיכההתכנית "קום מתנדב" מסגרת  שימשה ,2015-2010בין השנים  ,במשך חמש שנים

ישראלים מדי שנה שהשלימו שירות התנדבותי בפרוייקטים של חברה עשרה עד עשרים עבור 

במועדוני נוער, בבתי ספר, במוסדות חינוך, במרכזים קהילתיים, בגני ילדים,  –אזרחית בגרמניה 

הזדמנות  יותר משבעים מתנדביםקיבלו כך  ואילך 2010משנת חה. בארגוני ספורט או באתרי הנצ

 .החברה הגרמניתלב מיוחדת להיכרות מעמיקה עם חיי היום יום ב

והארגונים השונים, את המתנדבים  מישראל ומגרמניה הרכזיםליוו  ,לאחר הכנת המתנדבים בישראל

רבים בין יותר  במפגשי תמיכה וקישור משותף.ה םמוישדאגו ליו הפרויקט פרטיבכל  איתם דנו

בגרמניה הארגונים הקולטים הארגונים השולחים מישראל ו –בתכנית  שהשתתפוהארגונים משלושים 

 .של התוכנית עבודההותכני  גרתמסהתנאי  המשכו השותפים באופן בילטראלי לדון ולפתח את –

 

 ,אזרחית בגרמניההברה הח לטובתישראלים צעירים פעילות התנדבותית של המחשבה על עצם 

כיום הינה , בלתי הגיוניתתפיסה אף ריגה ועבור גרמנים וישראלים אחדים חלפני חמש שנים  שהייתה

. יתרה "קום מתנדב"בזכות העבודה המקצועית וההסברתית של שתופסת תאוצה חיובית מציאות 

 יהםאת קולותבעיתונים רבים ולשמוע ברדיו ובטלוויזיה אפשר היה לקרוא  2015מכך: בשנת היובל 

במקומות באמצעות שילוב מתנדבים לאורך זמן . ומשנים קודמות מהשנה"קום מתנדב" של מתנדבי 

הבונים  ,בילטרלייםקום מתנדב יצרה שכבת בוגרים פעילה בפרויקטים שונים בלב החברה הגרמנית, 

 .ומעצבים מחדש את אופי היחסים בין שתי המדינות

 

קום " גרמנית-ישראליתהבאופן פעיל בעיצוב התכנית השתתפו ש אנו מודים לכל האנשים והארגונים

רכזות קתרין צימנס, ברצוננו לציין בייחוד את קרן פרדו ובמהלך חמש השנים האחרונות.  "מתנדב

גם והוסיפו לתמוך בה  לאין ערוך בשלביה הראשונים במסירות גדולהו את התכנית ליובנו ושתוכנית ה

 תודתנו הכנה נתונה גם לאנשי מקצוע גרמנים וישראלים רבים שתמכו הקשרים מקצועיים אחרים. ב

 



 
 

 בתכנית וקידמו אותה רבות במסגרת עבודתם בתחום חילופי הנוער ועבודת ההתנדבות בין ישראל

 .לגרמניה

 

משרד ל בייחוד –להודות לתומכים ולתורמים הפרטיים שסייעו למימוש התכנית כמו כן ברצוננו 

ישראל, -קרן פורום העתיד גרמניהל הפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער,הגרמני 

 רשות הישראלית לחילופי נוערלואל נוער בישרהתנועות למועצת קרן פרידריך אברט בישראל, ל

 .וצעירים

 

הבאים, שלקחו חלק בפיתוח וביישום והגרמנים הישראלים תודתנו נתונה גם למקומות ההשמה 

 ארגונים קולטים בגרמניה:כלרוב כארגונים שולחים בישראל או  –התכנית בחמש השנים האחרונות 

 האגודה להתנדבות 

 אות הכפרה והשלום 

 וינט ישראל', געיר מתנדבת נוער –ן "מע  

 ר האוונגלי בגרמניהקבוצת העבודה של הנוע 

  ברלין  מדינתרווחת הפועלים ארגון 

  מרכז תיאום לחילופי נוער בין גרמניה לישראל –קוןאקט 

  מועצת תנועות הנוער בישראל -מתן 

  הפדרלית בגרמניהמועצת הנוער ((DBJR 

  פורפומרן-שירותי התנדבות סוציאליים מקלנבורג –הצלב האדום הגרמני 

  בישראל שירותי התנדבות –הגושרים 

  חקלאיהאיחוד התנועת הנוער של  

  הנוער העובד והלומד 

  השומר הצעיר 

 הצופים 

  ה למעורבות חברתיתיחידה –האוניברסיטה העברית 

 ICJA – תוכניות התנדבות לשליחת וקליטת מתנדבים ברחבי העולם  

 שרותי התנדבות קהילתיים בינלאומיים לצעירים, )IJGD( ברלין 

 התנדבות קהילתיים בינלאומיים לצעירים שרותי, )IJGD( מגדבורג 

 IB - הבינלאומית קאסלאגודה ה 

 מרכז מפגשים בינלאומי  בית בן יהודה 

 הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים 

  תנועת הנוער הגאה הישראלית -איגי 



 
 

 בישראל המרכזים הקהילתיים התאגדות  

  פרס הנוער הישראלי 

  מינכן )מועצת הנוער העירונית מינכן(מרכז המידע לנוער 

 עליית הנוער 

 מועצת הנוער המחוזית באד קיסינגן 

 ויטגנשטיין-מועצת הנוער המחוזית זיגן 

  מועצת הנוער המחוזית מינכן 

 סוכנות המתנדבים קלן 

 מפעלות חינוך וחברה, הפועל תל אביב 

  הבזים"(תנועת הנוער הסוציאליסטי "די פאלקן" המועצה הפדרלית של"( 

  ברמן גארטן,-ספורטעמותת 

 עיריית זלצגיטר 

 Towns Association for the Environmental Quality (TAEQ) 

 מועצה אזורית תמר 

 תרבותית, ברלין -האגודה לעבודת חברתית 

  אשדוד )יופי(הישראלי פורום הנוער 

  הנוער הציוני של גרמניה תנועת(ZJD) 

 

למקומות ההשמה הרבים בכל רחבי גרמניה, שקצרה היריעה מלציין כאן פרט לכך ברצוננו להודות 

 את כולם, עבור שיתוף הפעולה ומעורבותם בליווי היומיומי של המתנדבים הישראלים הצעירים

 .בגרמניה

 

הארגונים  לפנות אלסיום התכנית "קום מתנדב" יכולים לאחר  בגרמניהישראלים המעוניינים להתנדב 

 :הבאים בישראל

 האגודה להתנדבות leumi.co.il-rinata@sherut  

 בית בן יהודה, ירושלים ; ישראל אות הכפרה והשלום, 

service/application.html-ev.de/en/volunteer-https://www.asf   

  

 

יכולים לפנות אל לשכת הרווחה   2015-המעוניינים להשתתף בתכנית ההתנדבות החדשה ב

 . www.zwst.orgהמרכזית של היהודים בגרמניה: 

 

mailto:rinata@sherut-leumi.co.il
https://www.asf-ev.de/en/volunteer-service/application.html
https://www.asf-ev.de/en/volunteer-service/application.html
http://www.zwst.org/


 
 

 

 

לפיתוח  שונותבדרכים  "קום מתנדב"המגוונים של הרבים ו הקשריםבחמש השנים האחרונות סייעו 

, ובכך גם אפשרו את החיבור מתנדבים צעירים הן לגרמניה והן לישראלהשליחה של ולהרחבת 

בשיתוף עם מספר רב של  , שנעשתהחילופי הנוער בין גרמניה לישראל. עבודת התכנית לתחום

של קשרי הנוער בין  םפיתוח להמשךה כך תרומה נכבדת תהעל ,בישראל ובגרמניהאנשים וארגונים 

למעורבותם של כל שותפים הודות  – פעילים וממשיכים לגדול האלה ישגיםהה .גרמניהל ישראל

 !במלאכה

 

מקומות ההשמה הממונים על  – "קום מתנדב"נציגי האנשים והארגונים הפעילים הרבים של 

 התכנית:

 מרכז תיאום לחילופי נוער בין גרמניה לישראל –קוןאקט 

 האגודה להתנדבות 

 

nadev.org-mit-www.kom          

 

 (2015)יולי 

 

http://www.kom-mit-nadev.org/
http://www.kom-mit-nadev.org/

