
מ"תל
תעסוקה לימודים מגורים

לצעירים מהפריפריה  

גיאוגרפית-החברתית



:תמונת מצב

נתונים-צעירים בפריפריה החברתית

2

סיימו תיכון ללא תעודת בגרות או  29-25מהצעירים בני 28%×

.  לא סיימו תיכון

חיים במשפחות מתחת לקו  24-18מהצעירים בני 22%×

.  העוני

דיווחו על שני קשיים רגשיים  24-20מהצעירים בני 14%×

.  בשנה האחרונה, "לעתים קרובות"או " תמיד", לפחות

.  לחץ וקושי להתמודד עם בעיות, דיכאון: לדוגמה
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:תמונת מצב
האתגרצעירים בפריפריה החברתית 

מחסור כלכלי×

היעדר משאבים אישיים וקהילתיים×

מחסור במעגלי תמיכה והכוונה×

היעדר דמויות משמעותיות×



מ"חזון תל

4

הסדריםשלאלא,מזלאומקרהשלתוצאהאינןהזדמנויותכי"הזדמנויותיוצרים"-מ"תל

.חברתיים

הזדמנויותלצעיריהלספקמחויבתוחפשיהשוויונית,צודקתחברהכימאמיניםאנומ"בתל

.וחברתיתאישיתאחריותולקיחתביקורתיתחשיבהמתוךעתידםאתלעצמםליצורשווה

,לתכנן,לעצבעליהםהמקשיםעמוקיםחברתייםבחסמיםנתקליםבישראלרביםצעירים

.רצויעתידלדמייןאףולעיתים

מהפריפריהישראליםצעיריםאותםשלוהתפתחותלקידוםבמהמהווהמ"תלתכנית

.גיאוגרפית-החברתית

לייצרמבקשתמ"תל,הקיבוציתבקהילהוהרווחהההדדיתהערבותמערךבאמצעות

לקחתביכולתםאמונה,עצמאיתחשיבה,אישיפיתוחהמעודדיםותנאיםסביבהלצעיריה

.סביבתםאתולעצבעתידםאתלבנות,אחריות

היאהחברתיתהפריפריהלביןהגיאוגרפיתהפריפריהביןסולידריותכימשקפתמ"תל

.חברתילשינויופתחחדשותלהזדמנויותבסיס



מטרות התכנית

מתן הזדמנויות שוות לצעירים ישראלים  ×

.בבניית עתידם ועיצוב החברה

ביקורתית  , פיתוח חשיבה עצמאית×

.ותחושת מסוגלות גבוהה לצעירים

יצירת סולידריות ושותפות בין מגזרים  ×

.שונים בחברה הישראלית
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20-25אזרח צעיר בגיל 

שאינו מקבל מענה לצרכיו ונתקל בחסמים למימוש  

:הפוטנציאל הגלום בו באחד או יותר מהתחומים הבאים

השתלבות בחברה הישראלית. 1

תעסוקה ומיומנות, רכישת השכלה. 2

בריאות רגשית. 3

.  השתייכות חברתית ומשפחתית. 4
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קהל יעד



מרכיבי

:מ"השנה בתל
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לימודים  

והכשרה
סבסוד קורס קדם  ×

אקדמי או מקצועי

תהליך כישורי חיים  ×

הכולל סמינרים  

וסדנאות

מגורים
סבסוד חדר פרטי 

בקיבוץ

תעסוקה
משרה מלאה באחד  

עובד -מענפי הקיבוץ

שכיר לכל דבר



דמות הבוגר
ערכים

שוויון ערך האדם×

אחריות אישית×

סולידריות חברתית×

סובלנות×

כבוד הדדי×

ידע

רכישת ידע ×

מקצועי

הכרות עם ×

החברה  

הישראלית

העמקה בזהות×

הכרות עם עולם  ×

התעסוקה 

וההשכלה

מיומנויות

תקשורת מיטיבה×

יכולות הצבת יעדים×

מחויבות והתמדה×

יכולת הובלה×

התנהלות כלכלית×

ניהול זמן וסדרי  ×

עדיפויות

מיומנויות רכות×
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תכנית

קיבוץ

קבוצה

משתתף

מעגלי הקפת  

המשתתף



100
צעירים משתתפים בשנה בתכנית

1,600-כ

16
בדרוםיטבתהבצפון עד מברעםקיבוצים 
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2019מ "תל

במספרים

בוגרים שסיימו את התכנית עד כה
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..הארוךמ"התל

: מ"ייסוד תכנית תל-1998

,  מגורים ולימודים לצעירים ממוצא אתיופי, תעסוקה

בהובלת התנועה הקיבוצית ומשרד הקליטה

ומוצאת בית  , התכנית יוצאת ממשרד הקליטה-2017

במשרד לשווין חברתי

:  מ"ממשיכים לצעוד בתל-2019

יעד של צעירים מהפריפריה  ' לאוכהתכנית נפתחת 

130ומתכוונת להתרחב ל, גיאוגרפית-החברתית

קיבוצים  20צעירים בשנה ב
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שותפים מרכזיים
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2019יעדי התכנית לשנת 

העצמת  

המשתתף  

בכלים קבוצתיים

הגדלת מספר סדנאות 

25כישורי החיים ל

הקמת מועצת 

משתתפים ובוגרים

מ  "חיזוק החיבור בין תל

לקהילת הקיבוץ

העצמה וביסוס תפקיד 

המקשר

פתיחת התכנית  

נוספות' לאוכ

שינוי הגדרת  

:החניך

-20אזרח צעיר בגילאים "

מהפריפריה  25

,  גיאוגרפית-החברתית

הנתקל בחסמים למימוש  

."  הפוטנציאל הגלום בו

30גיוס כ

משתתפים שאינם  

ממוצא אתיופי  

130מתוך 

הרחבת התכנית

משתתפים  130

בשנה  

, חניכים30גדילה ב)

הגדלת הקבוצות  

(בקיבוצים

קיבוצים20

קבוצות  4פתיחת )

מ בקיבוצים  "תל

(חדשים

מתן ודאות  

לטווח ארוך

חתימת הסכם  

מותאם עם 

המשרד לשוויון  

בשיתוף  , חברתי

.יתד

קליטת  -

משתתפים  

לאורך מתמשכת 

השנה

הסכם לארבע  -

שנים



בדרך להסכם עם המשרד לשוויון חברתי

לא נפתחו תקנים 2018החל מאוגוסט ×

(.  כשנה)לקליטת משתתפים 

.19מועד סיום ההסכם תוכנן לפברואר ×

.19הארכת הסכם פגה בסוף מאי ×

שנתי מותאם לקליטה  4תקציב ×

.ל"החשכמתמשכת בדרך לאישור 

.תהליך ניסוח ההסכם לפנינו×

.חוסר ודאות ואובדן משאבים×



30.6.19

סולומון  

טקה

נהרג

הסברה ×

מ"בקיבוצי תל

משתתפי  ×

מ לוקחים  "תל

חלק במחאה

תמיכת ×

התנועה  

והקיבוצים

סיקור  ×

תקשורתי  

למצב  

התכנית
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כל החיים שלי  "

סבלתי מיחס משפיל  

.  וגזענות

,  כולם שווים, בקיבוץ

ולראשונה הרגשתי  

שמסתכלים אלי  

, משה דרס"בגובה העיניים

חבר קיבוץ  

בוגר  , ברעם

התכנית
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תודה


