
 

 ??לשנה בגרמניהלגור לעבור מעוניין 

וגרמניה. ישראל  –זה שנים רבות לחזק את הקשר בין שתי המדינות ושני העמים פועל   YOFIארגון 

מבלי לשכוח את ההיסטוריה ההווה קשרי מתוך הבנה כי לצורך בניית עתיד משותף, יש לחזק את 

צעירים ועובדי נוער מגרמניה ומישראל. לכל אותן  מפגשים רבים ביןתכניות והמשותפת. הארגון קיים 

וחלפו הבו  של הידברות רב תרבותית, דיאלוג מתמשך וארוך טווחמרכזי התכניות מכנה משותף 

מחזקות את המשותף בין התרבויות רשמים, רעיונות ותפיסות עולם שונות. תפיסות עולם אלה, 

  ת ותרבות.לכל תרבוהייחודי  – מדגישות את השונהו

פעילות הארגון, פעילותו מושתתת על מתנדבים הפועלים ללא לאות, לקידום הערכים  שנותכל לאורך 

 בהם אוחז הארגון. הערך המרכזי ביותר בארגון הוא ערך ההתנדבות והאזרחות הפעילה.

 ישתתפו בתכנית התנדבות בגרמניה פועל הארגון בימים אלה, לגייס מתנדבים אשר, האמורעל רקע 

התכנית קום מתנדב הינה תוצר של שיתוף פעולה בין . "(Kom-Mit-Nadevיתנדב )מ-קוםתכנית "

ארגונים ישראליים וגרמניים והוקמה על מנת לחזק את הקשר בין המדינות תוך שימוש בארגונים 

באמצעות פיתוח מסלול התנדבותי זה, שואפת התכנית להרחיב את השותפויות בין הפועלים בה. 

 .לים וגרמניםבין צעירים ישרא ארגונים משתי המדינות ולהעמיק את הקשר הבין אישי

תכנית ההתנדבות מזמינה צעירים ישראלים לחוות מקרוב את החיים בגרמניה ולקחת חלק בדיאלוג 

 בתחומים חברתיים שונים בגרמניה. מסגרת ההתנדבותתוך ישראלי גרמני שיתקיים ב

את להרחיב בתחומים שונים, הידע שלהם עולם התכנית מציעה למתנדבים הזדמנות להעשיר את 

התפיסה החברתית שלהם, לפתח כישוריים רב תרבותיים, ובמקביל להעמיק ולחקור את זהותם 

היהודית והישראלית והזיקה החברתית שלהם על רקע ההיסטוריה המשותפת של שני העמים ושתי 

 המדינות.

 

 פרופיל המשתתפים

על  ,בין היתרדתי, העונים, ו , מכל רקע חברתי, תרבותיהתכנית פתוחה לצעירים ישראלים

 הקריטריונים הבאים:

  .נה נידיעת השפה הגרמנית תהווה יתרון אך אינכונות ורצון ללמוד את השפה הגרמנית

 חובה;

  וחוויות רב תרבויות;פתיחות ורצון ללמוד ולשתף רקע תרבותי 

 השתלב בצוות עובדים או מתנדבים;נכונות להתנדב במסגרת חברתית תוך הפגנת יכולת ל 

 הנגזרים מאופי התכנית הכוללת מגורים במדינה זרה למשך  יכולת עמידה באתגרים שונים

 שנה;

 ;רקע חברתי וקהילתי יהווה יתרון 

 ;ניסיון בהדרכה בלתי פורמאלית יהווה יתרון 

 ;גמישות מחשבתית ויכולת הסתגלות למקומות ומצבים חדשים 

 ויכולת לגור לבד או בשותפות עצמאות; 



 
  81-03גילאים; 

 שהי אינה נדרשתהתמחות מקצועית כל; 

 

 תחומי ההתנדבות

אצל ארגון גרמני  לחו למקום ההשמהיישמתנדבים, אשר יאתר יהיה הארגון השולח ו -  YOFIארגון 

מקומות ההשמה אצל הארגונים הגרמניים, יקלטו את  חודשים. 81מקביל בגרמניה לתקופה של 

וערך מוסף  תגבוריהווה תחליף לצוות מקצועי המקבל שכר, אלא יהווה המתנדב אשר בשום אופן לא 

  הפועל במקומות ההשמה השונים.המקצועי לכח האדם 

ומקומות ההשמה המוצעים הם בתחומי העבודה הארגונים הקולטים פועלים בתחומים שונים ומגוונים 

 הבאים:

 במסגרות בלתי פורמאליות עבודה עם ילדים ונוער; 

  תרבותיתבין הבנה דיאלוג וקידום; 

 ;רווחה ובריאות: טיפול בקשישים, אנשים בעלי מוגבלויות ובתי חולים 

 ;עבודה באתרי הנצחה או עבודה בתחום זכרון השואה 

 ;ספורט ואקולוגיה 

 

 מסגרת ותנאי ההתנדבות

. יחד עם זאת, 1381ותסתיים בחודש אוגוסט  1388תקופת ההתנדבות תחל בחודש ספטמבר 

, כמו גם סמינר מסכם 1388נרים שונים בארץ ותחל כבר בחודש יוני תקופת ההכשרה תכלול סמי

 בתום התכנית.

י וסיכום. יחד עם שעות שבועיות, הכוללים גם סמינרי הכנה, לוו 01-03יוגבלו לעבודת המתנדב שעות 

בהתאם לצרכים  ישנם מקומות השמה אשר דורשים גמישות בשעות העבודה במהלך השבועזאת, 

 ולאופי מקום ההשמה.

 ימי חופשה במהלך השנה. 10המתנדב זכאי ל

לצורך הגעה לגרמניה וחזרה לארץ. כל נסיעות חזור( והלוך ) אחדכרטיס טיסה יקבל המתנדב 

 ובימי חופשתו. נוספות לארץ או לכל מדינה אחרת יהיו על חשבונו של המתנדב

 לאורך כל תקופת השירות בגרמניה:יקבל המתנדב  בכפוף לתנאי התכנית,

 ;כלכלה מלאה 

 לבד או בשותפות בהתאם לתנאי הארגון הקולט( מגורים הולמים(; 

 וביטוח מפני נזקים ביטוח רפואי מלא 

 דמי נסיעה למקום ההשמה 

 דמי כיס 



 
 סמינרים למתנדבים

התכנית מיועדת לקלוט את התמנדב לאורך כל תקופת השירות ולתמוך בו הן בתהליך המעבר, 

איש קשר ישראלי למתנדב ימונה השהייה וההשתלבות שלו בגרמניה ובחזרתו לארץ. לצורך כך, 

מהארגון השולח ואיש קשר מקומי מהארגון הקולט אשר ילווה את המתנדב ויהיה זמין לכל צרכיו 

 כמו כן, לצד השירות במקום ההשמה, התכנית תכלול: ופניותיו.

 (1388אוגוסט  –רמנית )יוני קורס ללימוד השפה הג 

  ימים, אשר יכלול יחידות של נושאים הסטוריים, חברתיים ופוליטיים על  5קורס הכנה בן

 (1388החברה הגרמנית והישראלית )יולי 

 81 למויות שונות, המיועדים לשקף ללוות ולבחון את חוויית המתנדב ימים של סמינרים והשת

בגרמניה, לעורר את מודעותו לתהליך החברתי, ולקדם את השתלבותו בחיים בגרמניה 

 )לאורך שנת ההתנדבות( ובמקום ההשמה בפרט

  ימים, לאחר החזרה לארץ, לצורך הערכת השירות וקידום תהליך החזרה  0סמינר מסכם בן

 (1381בארץ )ספטמבר והקליטה 

 

 .יורו 055: למתנדב ת בתכניתהשתתפודמי 

 

. לפרטים נוספים יש לפנות  yofi.netvolunteer@כל המעוניין, מתבקש לשלוח קורות חיים לכתובת 

 350-0039931בטלפון: אפרת ממן  התכנית תלרכז

 

 המתאימים יזומנו לראיון במהלך חודש מאי.
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