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חברי קיבוץ שלום,
לפניכם חוברת מידע אודות תוכנית "גרעין צבר" של תנועת הצופים,
המיועדת לקיבוצים המעוניינים לבחון אפשרות קליטת גרעין.
בחוברת תמצאו מידע כללי על התוכנית ,השותפים בתוכנית ,חברי
הגרעין ,פירוט תהליך הליווי והקליטה בקיבוץ ופירוט של ההוצאות
וההכנסות הצפויות ממנה.
נשמח אם תקראו חוברת זו בעיון ותבחנו את האפשרות לאמץ בקיבוצכם
את חברי גרעין צבר ,החל מחודש אוגוסט הקרוב.
אנו נשמח להגיע לפגישה בקיבוצכם ,על מנת לתת מידע מפורט אודות
התוכנית וכן ,לבחון יחד את המשך דרכי הפעולה האפשריים.
בסוף החוברת תמצאו פרטים באמצעותם ניתן ליצור עמנו קשר .אנו
נשמח לענות על כל שאלה ו/או בקשה.

בברכת הצופים "חזק ואמץ",

המחלקה לקשר עם התפוצות
תנועת הצופים העבריים
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גרעין צבר
רקע כללי
תוכנית גרעין צבר של תנועת הצופים ,הינה מסגרת ייחודית אשר החלה את דרכה בשנת  ,1991על
מנת לתת מענה למאות בני נוער יהודים ו/או ישראלים המתגוררים בחו"ל ומעוניינים לעבור
לחיות בארץ ולשרת שירות מלא ומשמעותי בצה"ל.
בני הנוער המעוניינים להצטרף לתוכנית ,פונים לשליחי תנועת הצופים ברחבי העולם )אנגליה,
צרפת ,ארצות-הברית ,קנדה ,הונג-קונג וישראל( ובתהליך של ארבעה עד חמישה סמינרים,
מתגבשת קבוצה ,שכעבור מספר חודשים תעבור יחד להתגורר בקיבוץ הקולט .הסמינרים
מתקיימים בשנה הקודמת לחזרתם של חברי הגרעין לארץ .בסמינרים אלה עוברת הקבוצה
תהליך של הכנה חברתית ורגשית ,למידה על הנעשה בארץ מבחינה תרבותית ,פוליטית וחברתית,
וכן היכרות עם הצבא – דרכי פעולתו ,תפקידים בצבא ,דרגות וכו'.
עם הגיעם לארץ ,נקלטים חברי הגרעין בקיבוץ מאמץ ,אשר משמש להם כבית חם ותומך מיום
הגעתם ולכל אורך מסלול שירותם הצבאי )ולעיתים אף לאחר מכן(.
בחודשי הקליטה הראשונים בקיבוץ – פרק הקליטה ,מועברת לגרעין תוכנית חינוכית ,אשר נבנית
ומתוכננת על ידי תנועת הצופים ,בשיתוף הצוות בקיבוץ וצה"ל )מיטב וחיל החינוך( .במהלך
תקופה זו ,מתכוננים בני הנוער לגיוסם לצה"ל – הסברה ,אבחון ומיון בלשכות הגיוס ,משפרים
את העברית בלימודי אולפן ,מטיילים בארץ ,לומדים על ישראל – היסטוריה ,תרבות ,וחברה,
ומשתלבים בחיי הקיבוץ – בסיוע משפחות מאמצות ,עבודה בקיבוץ וחברת הצעירים.
עם גיוסם לצה"ל ,הקיבוץ הופך לבית אמיתי עבור חברי הגרעין ,אליו הם מגיעים בסופי-שבוע,
נפגשים עם הצוות המלווה ,עם המשפחות המאמצות ,עם הצעירים בקיבוץ וכמובן עם חבריהם
לגרעין .הקשרים שנוצרים בין חברי הגרעין לבין חברי הקיבוץ ,הינם הדוקים ומשמעותיים ,כמעין
משפחה חדשה שהם יצרו לעצמם ,הן במהלך השירות הצבאי ,והן לאחריו.
במהלך השירות הצבאי ,חברי הגרעין רוכשים חברים חדשים ,חווים חוויות מבגרות ומפתחים
תחושת שייכות לארץ.
מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות,מצביעים על כך שלמעלה מ 70%מחברי הגרעין ,נשארים
לאחר שירותם הצבאי בארץ ומשתלבים בלימודים ,בעבודה ואף מקימים משפחה.
בשנת  2005חלה עלייה חדה במספר המשתתפים בתוכנית ,ולראשונה הגיעו לישראל  3גרעינים,
שמנו  93חברים.
בשנת  2006הגיעו  4גרעינים שמנו  125חברים,
בשנת  2007הגיעו  5גרעינים שמנו  140חברים,
בשנת  2008הגיעו  6גרעינים ,שמנו  147חברים,
בשנת  2009הגיעו  9גרעינים ,שמנו  215חברים,
בשנת  2010הגיעו  11גרעינים ,שמנו  235חברים.
אנו צופים שבשנת  ,2011יהיו  15גרעינים.
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מי הם חברי הגרעין?
חברי הגרעין הינם בני נוער יהודים וישראלים בגילאי  18עד  ,22בנים ובנות ,ממקומות שונים
בעולם .מרביתם )כ (90%מגיעים מצפון אמריקה ,והשאר מאירופה ,דרום אמריקה ,ניו-זילנד
ואוסטרליה .רובם בנים ובנות למשפחות ישראליות ,אשר חוו פרק חיים קודם בישראל ולכן
העברית שגורה בפיהם ,אך לא תמיד ברמה דומה לבני גילם הישראלים .מרבית חברי הגרעין הם
בוגרי תיכון ,אך ישנו מספר לא מבוטל של בוגרי אוניברסיטאות .לרוב ,החלוקה בין בנין לבנות
היא חצי-חצי .המאפיין המשותף לכל חברי הגרעין הוא רצון עז לחיות בישראל ,תוך דגש על
שירות משמעותי בצה"ל.

מסגרות שותפות לתוכנית
בתהליך ההכנה:
תהליך ההכנה מועבר במספר מוקדים בעולם )אנגליה ,צרפת ,ארצות הברית ,קנדה ,הונג-קונג
וישראל – לאותם מועמדים שכבר נמצאים בארץ ,בתכניות שונות( .תהליך זה מנוהל על ידי שליחי
תנועת הצופים .לא אחת ,חברי הגרעין מופנים לתוכנית גרעין צבר ,על ידי שליחי העלייה של
הסוכנות היהודית ו/או על ידי נציגי נפש בנפש.

בפרק הקליטה והשירות הצבאי:
עם הגעתם של חברי הגרעין לישראל ,חוברים יחד מספר גורמים:
-

תנועת הצופים היא הגוף המארגן והאחראי

-

התנועה הקיבוצית/הקיבוץ הדתי – איתור ומציאת קיבוצים לטובת אימוץ גרעיני צבר

-

משרד הקליטה – תומך מרכזי ומממן ,שותף בקביעת מדיניות

-

מיטב – סיוע בקביעת מדיניות ,מיון המועמדים טרם הגיוס ,שיבוצם וליווי במהלך השירות

-

הסוכנות היהודית – מימון אולפן ופעילויות בקיבוצים במהלך פרק הקליטה ומימון שליחים

-

חברת מסע – סיוע כספי על בסיס מלגות אישיות

-

משרד הביטחון – האגף החברתי-ביטחוני – תמיכה כלכלית וסיוע בקביעת מדיניות

-

הצבאי

-

מערך מג"ן של חיל החינוך – סיוע בהקצאת מורות חיילות ומש"ק/יות במהלך פרק הקליטה

-

משרד החינוך – האגף לחינוך מבוגרים – מורות אולפן במהלך פרק הקליטה

-

מחלקת הגשמה של ההסתדרות הציונית – מלגות אישיות לחברי הגרעין למימון סמינרים בחו"ל

-

ארגון נפש בנפש – מתן מלגות אישיות למשתתפי התוכנית
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הקיבוץ הקולט
כללי
הקיבוץ הקולט הינו החוליה החשובה ביותר ,עבור חברי הגרעין ,בשרשרת הקליטה בארץ .הקיבוץ
משמש עבור חברי הגרעין הן כמעגל חברתי )חברת הנעורים ,החיילים ושאר הצעירים( והן כתא
משפחתי ובית חם לסופי-שבוע ,חגים ועוד ,בעזרתן של המשפחות המאמצות.
כמו כן ,הקיבוץ נותן מענה לצרכים היומיומיים של חברי הגרעין ,כגון שירותי מרפאה ,כביסה,
אחזקת החדרים ועוד .עיקר תפקידו של הקיבוץ הוא בליווי האישי של חברי הגרעין ובהדרכה
קבוצתית אינטנסיבית ,מתוך מטרה לחזק את הפרט ולבנות קבוצה מגובשת ותומכת.
בקיבוץ מקבלים חברי הגרעין מגורים נאותים )פירוט בהמשך( ,הכוללים גם מועדון ,המשמש את
חברי הגרעין למפגשים ,ערבי-תרבות ,אסיפות ,קבלת שבת ושהייה משותפת בשעות הפנאי.
במהלך שלושת חודשי ההכנה ,הפעילות המרכזית של חברי הגרעין היא לימודים באולפן עברית,
ובמקביל הכנה לצבא.
אנו ממליצים בחום לשלב את חברי הגרעין בענפי העבודה השונים בקיבוץ ,מטעמים שונים:
תרומה לקהילה שבה הם חיים ,הכנסה כספית לגרעין )לא כמשכורת אלא תשלום סמלי( ,הכרות
עם אנשים נוספים בקיבוץ ואפשרות נוספת לתרגל את העברית שבפיהם.
לכל חבר גרעין ישנה משפחה מאמצת בקיבוץ ,וזאת על מנת לתת מענה לצרכים האישיים ,וכן
הזדמנות להרחבת מעגל הקשרים ,בקיבוץ הקולט .לרוב ,הופכת המשפחה לתא משפחתי-מרכזי
ומשמשת עבור ה"בן המאומץ" ככתובת נוספת להתייעצות ,עזרה ושיתוף.
הקיבוץ הינו הבסיס העיקרי והמרכזי לתחושת הבית ,הזהות והשייכות של חברי הגרעין ,שהם
התכלית של התוכנית.

גרעין ?!
השם "גרעין" מבלבל במקצת ...לא מדובר במסלול נח"ל שבמסגרתו מתגייסים כקבוצה ליחידה
מסוימת בצבא .מדובר במסגרת קבוצתית תומכת המלווה את חברי הגרעין לאורך כל שירותם
הצבאי .בשונה מגרעין נח"ל ,כל נער ונערה מתגייסים בנפרד לתפקידים שונים ומגוונים ,בהתאם
לצרכי הצבא ,כישוריהם ורצונם .המטרה היא שחברי הגרעין יתערו וייקלטו בחברה הישראלית,
והשירות הצבאי האישי הוא דרך נוספת להשגת מטרה זו .הקבוצה הינה מערכת תמיכה
המתקיימת בעיקר בסופי שבוע ,בצורת "מעגלי שבת" המתקיימים מדי שבוע ,ללא קשר למספר
חברי הגרעין המגיעים בכל סוף שבוע לקיבוץ.

הקיבוצים הקולטים לאורך השנים
רשימת הקיבוצים ,שמות הגרעינים ומספר החברים שהגיעו מיום הקמת תוכנית גרעין צבר:
.1

גרעין "חזור" ,קיץ  ,1991קיבוץ חצרים –  20חברים

.2

גרעין "אב"א" ,קיץ  ,1992קיבוץ נחל עוז –  22חברים

.3

גרעין "אחווה" ,קיץ  ,1993קיבוץ נחל עוז –  22חברים

.4

גרעין "לה"ב" ,קיץ  ,1994קיבוץ גלעד –  23חברים

.5

גרעין "עמית" ,קיץ  ,1995קיבוץ גשר-הזיו –  29חברים

.6

גרעין "גשר" ,קיץ  ,1996קיבוץ אשדות יעקב איחוד –  21חברים

.7

גרעין "נחשול" ,קיץ  ,1997קיבוץ אשדות יעקב איחוד –  34חברים

.8

גרעין "יובל" ,קיץ  ,1998קיבוץ עמיעד –  20חברים

.9

גרעין "גבולות" ,קיץ  ,1999קיבוץ יפתח –  26חברים

.10

גרעין "עשור" ,קיץ  ,2000קיבוץ אשדות יעקב איחוד –  16חברים

.11

גרעין "של"מ" ,קיץ  ,2001קיבוץ דגניה א' –  28חברים

.12

גרעין "אייל" ,קיץ  ,2002קיבוץ יפתח –  22חברים

.13

גרעין "לביא" ,קיץ  ,2003קיבוץ דגניה א' –  36חברים

.14

גרעיני "ניצן" ו"ירדן" ,קיץ  ,2004קיבוצים :דגניה א' ודגניה ב' –  54חברים

.15

גרעיני "כ"ח"",יאיר",ו"עוז" ,קיץ  ,2005קיבוצים :יפתח ,רמת השופט
ומעוז חיים –  93חברים.

.16

גרעיני "סאסא"" ,ח"ץ"" ,אלון" ,ו"יראון"  ,קיץ  ,2006קיבוצים :סאסא,
כפר -הנשיא ,עין-חרוד איחוד ויראון –  125חברים.

.17

גרעיני "אייל"" ,אסף"" ,נחשון"" ,אלול" ו"מיכאל" ,קיץ  ,2007קיבוצים:
מעוז-חיים ,גדות ,יזרעאל ,יפתח וטירת צבי –  140חברים.

.18

גרעיני "היורה"" ,צור"" ,צביר"" ,אילן"" ,בית-העמק" ו"נדב" ,קיץ ,2008
קיבוצים :יפתח ,הזורע ,שמיר ,ברעם ,בית העמק ושדה אליהו –  147חברים.

.19

גרעיני "על הגבול"" ,גדעון"" ,הנני"" ,בזלת"" ,דווקא"" ,אדיר"" ,עתי"ד",
"המפרץ" ,ו"גלעד" ,קיץ  ,2009קיבוצים :מלכיה ,יזרעאל ,טירת-צבי ,אורטל,
יראון ,סאסא ,דגניה א' ,עין-השופט ולביא –  215חברים.

.20

גרעיני "אופק"" ,מעיין"" ,יהלום"" ,קוצים"" ,רימון"" ,יזה"ר"" ,כנרת",
"צ"ב"" ,הדדי"" ,זמיר" ו"רימון" .קיבוצים :בארות-יצחק ,בית-העמק ,ברעם,
חולית ,חצרים ,יפתח ,כנרת ,מלכיה ,ניר -יצחק ,שדה-אליהו ושמיר – 235
חברים.
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צוות הליווי בקיבוץ
תחומי אחריות ותפקידים
על מנת לספק לחברי הגרעין קליטה קלה ותקופת שירות חיובית ,מעמיד כל קיבוץ צוות ליווי
קבוע אשר בא במגע עם חברי הגרעין החל מתקופת ההכנה בחו"ל ,דרך חודשי הקליטה הראשונים
בקיבוץ ,בתקופת השירות הצבאי ,ואף לאחר מכן ,עם שחרורם מצה"ל ,תוך מציאת דרך חיים
אזרחית בישראל .צוות הליווי מורכב מ:
-

הצוות מהקיבוץ שכולל רכז/ת גרעין ,מדריך/ה חברתי ואב/אם בית

-

צה"ל מעמיד מש"קית אחת או שתיים – נציגות מערך מג"ן של חיל החינוך ,אשר
מצטרפות לשלושת החודשים הראשונים ומתגוררות בקיבוץ ,במטרה לעזור בכל תהליך
הגיוס לצה"ל ,בלימוד העברית באולפן ובתהליכי בניית הקבוצה

-

משרד החינוך מעמיד מורות אולפן ,לפי תקני המשרד ,בהתאם לגודל הקבוצה

רכז הגרעין
האחראי על התוכנית .תפקידו ללוות את חברי הגרעין באופן אישי ,להכירם לעומק ולסייע להם
בכל קושי שיתעורר – חברתי ,נפשי או אחר .על הרכז לדאוג להפעלתה של תוכנית חינוכית ,תוך
מגמה ללכד ולגבש את הקבוצה ,כך שתהווה קבוצת תמיכה להמשך .התוכנית החינוכית ,וכן
ההנחיה האישית ,נעשות במשותף עם המדריך החברתי ,מורות האולפן וחיילות צה"ל ,ובראשם,
המלווה מתנועת הצופים  -החל מרמת החשיבה והתכנון ,דרך הביצוע בפועל ועד הפקת הלקחים
המשותפים.
תפקיד הרכז הוא לדאוג לקשר של חברי הגרעין עם הקיבוץ ,לליוויים על-ידי המשפחות
המארחות ,ולכל הצרכים הפיזיים שלהם .תפקיד הרכז הוא משרה מלאה במהלך פרק הקליטה,
ולפחות חצי משרה לאחר מכן ,עד לשחרורם של חברי הגרעין מצה"ל.
הרכז אחראי על מסגרת הגרעין ,על קביעת כללים ואכיפתם ,על הסדר והניקיון.
בקיבוצים בהם חדר-האוכל לא פעיל לאורך כל שעות היום ,רכז הגרעין או אב/אם הבית ,הם
האחראיים על ארגון הארוחות.

מדריך חברתי
תפקיד המדריך החברתי הוא בבנייה וביצוע הלכה למעשה של התוכנית החינוכית במהלך פרק
הקליטה .תפקידו לעזור בבניית הקבוצה ,בגיבושה ובחיבור בין חברי הגרעין לקיבוץ .המטרה היא
לשמש מעין אח גדול וחבר לבני הגרעין ,ולהוות דמות חמה ,קשובה ומחנכת.
נחיצותו של המדריך החברתי היא במהלך שלושת חודשי הקליטה הראשונים בקיבוץ )ניתן לשינוי
ע"פ שיקולי הקיבוץ(.
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אם/אב בית
בקיבוצים בהם חדר האוכל לא פעיל לאורך כל היום ו/או אין כביסת חיילים בסופי-שבוע ,מומלץ
למנות למהלך פרק הקליטה ולסופי-שבוע אב/אם בית ,שיעזרו עם ארגון הארוחות ,הכביסה
והניקיון.
נחיצות אם/אב בית היא במהלך שלושת חודשי הקליטה הראשונים בקיבוץ )ניתן לשינוי ע"פ
שיקולי הקיבוץ(.

ככלל ,חברי הצוות נדרשים להיכרות אישית ועמוקה עם כל חבר/ת גרעין ,אך תפקידם במקביל
הוא ניהול הקבוצה והכוונתה .טיפול רק בפן אחד של המשימה יוביל להצלחה חלקית בלבד.

מש"קית/מורה-חיילת
כשבוע לפני תחילת פרק הקליטה ,מגיעה לקיבוץ מש"קית )או שתיים – בהתאם לגודל הקבוצה(
מטעם חיל החינוך ,שתפקידה המרכזי מתחלק לשני נושאים מרכזיים – סיוע בלימוד עברית
וגורם מקשר עם הצבא .המש"קית מתגוררת בקיבוץ לאורך כל פרק הקליטה ,בנפרד מחברי
הגרעין ,מסתובבת על מדים במשך כל הזמן ונמנית על הצוות של הגרעין.
התפקיד של המש"קית בא לידי ביטוי ב:
-

סיוע בלימוד עברית – עזרה בשיעורי בית ,שיעורים פרטניים ,העברת שיעורים במקום
המורה/בנוסף למורה

-

העברת שיעורי הכנה לקראת הצבא – הכנה לצו ראשון ,לגיבושים ,למיונים השונים ,יום
גיוס וכו'

-

העברת פעולות הקשורות לצבא – מבנה הצבא ,מורשת קרב ,תפקידים בצבא ,סלנג צבאי,
דרגות צבאיות וכו'

-

עזרה לצוות המלווה מהקיבוץ בהעברת ערבי תרבות חברתיים וארגון לוגיסטי בהתאם
לצרכים

רכז צופים
תנועת הצופים מלווה את התהליך כולו ,מיום הגעת המועמד לראיון אישי ,דרך העברת הסמינרים
וכלה בחניכה וליווי של הצוות בקיבוץ במהלך פרק הקליטה ובמהלך השירות הצבאי של חברי
הגרעין .רכז הצופים שותף פעיל במתרחש בגרעין ,הוא מקור מידע וסיוע לרכז בקיבוץ ופועל הן
מול הרכז והן מול חברי הגרעין .תפקידו של רכז הצופים בא לידי ביטוי ב:
-

ליווי של רכזי הגרעין בפרט וחברי הצוות בכלל בתפקידם

-

אחריות משותפת לבניית התוכנית החינוכית בפרק הקליטה עם הצוות בקיבוץ

-

עזרה לרכזים בארגון שבתות גרעין במהלך השירות הצבאי

-

הכרות אישית עם חברי הגרעין

-

אחריות לקישור בין החניכים והרכזים לגורמים הצבאיים

-

אחריות לקישור מול גורמי חוץ  -משרד הקליטה ,הסוכנות היהודית וכו'
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תנאי קליטה בסיסיים
יחד עם האמור לעיל ,צוות מיומן ומנוסה הוא רק אחד הקריטריונים לקליטה שלמה ומוצלחת.
כפי שציינו ,על הקיבוץ לדאוג למספר היבטים אשר יבטיחו את קליטתו המוצלחת של הגרעין
בקיבוץ:
-

מגורים נאותים לחברי הגרעין:
שני אנשים בחדר או שלושה בדירה )תלוי במבנה המגורים( .הדירות/החדרים יכללו שירותים
ומקלחת צמודים ,מטבחון או אפשרות ליצירת פינת שירות ,מזגן ,נקודה לטלפון ,שולחן,
כסא ,מיטה וארון בגדים לכל חבר גרעין.

-

מועדון לקבוצה:
מיועד לשימוש חברי הגרעין לטובת אסיפות ,ערבי תרבות ,קבלות שבת ושהייה משותפת
בשעות הפנאי .המועדון יכלול מטבחון ,מקרר ,כסאות ,ספות ,טלוויזיה ,מחשב עם חיבור
לאינטרנט ,וכן מודם אלחוטי .המועדון לא יהיה משותף לחברי הגרעין ולקבוצות נוספות
בקיבוץ.

-

ענפי עבודה קבועים ו"יצרניים" )המכניסים כסף לקופת הגרעין(:
אנו ממליצים שחברי הגרעין יעבדו מספר ימים במהלך פרק הקליטה ,כפי שצוין קודם ,ללא
תמורה בצורת משכורת אלא תמורת סכום סמלי לטובת קופת גרעין )לארגון אירועים
חברתיים ,בילויים משותפים וכו'( .חברי הגרעין מגיעים ארצה באמצע חודש אוגוסט
ומתגייסים ,ברובם ,במהלך חודש נובמבר .במהלך שהותם בקיבוץ הם אינם עובדים באופן
רציף )בשל תוכנית הפעילות שכוללת ימי טיול ,אולפן ,סמינרים וימי סידורים לצרכים
שונים( ,ומכאן נובעת בעייתיות מסוימת בשיבוצם בענפי עבודה קבועים .המטרות העיקריות
של העבודה בקיבוץ הן לחבר את חברי הגרעין לקיבוץ ולתת להם הרגשה שהם תורמים
לקהילה בה הם חיים .זוהי לא המהות העיקרית של התוכנית.

-

משפחות מאמצות:
כל חבר גרעין מאומץ על-ידי משפחה בקיבוץ ,וזאת כדי לתת מענה לצרכים אישיים שונים,
וכן הזדמנות להרחבת מעגל הקשרים במשק הקולט .המשפחה המאמצת הופכת ,ברוב
המקרים ,לתא חשוב ומרכזי בתחושת השייכות של הנער/ה למקום ,ומשמשת כתובת
אמיתית לקשיים ולצרכים.
רצוי שבמשפחה יהיו ילדים בגיל תיכון ומעלה )קרוב לגיל הגרעין( ,משום שהסיכוי
להתחברות טובה בין שני הצדדים גדול ,ובנוסף ,רצוי שגיל ה"הורים" המארחים לא יהיה
מבוגר מדי.

9

תהליך הקליטה והליווי
את תהליך הקליטה והליווי ניתן לחלק לארבעה חלקים עיקריים:

 .1שלב "היציאה לדרך" טרם הגעת הקבוצה
בשלב זה נערך הקיבוץ הקולט ,במקביל להערכות בתנועת הצופים ,לתוכנית המשותפת .לצד
השלבים שנציין בהמשך ,חשוב שמנהלי התוכנית בקיבוץ ,ישתפו את חברי הקיבוץ בכל שלבי
התהליך ובכך ירתמו אותם למשימה המשותפת של קליטת חברי הגרעין ואימוצם.
להלן הצעדים הרצויים:
-

מינוי צוות מלווה לגרעין

-

הכשרת המגורים לקראת הקליטה

-

הכשרת מועדון לקראת הקליטה

-

הכנת ענפי עבודה עתידיים

-

תחילת הכשרה של צוות הקיבוץ על ידי תנועת הצופים )בסביבות חודש מרץ(

-

תחילת בניית תוכנית חינוכית והכנה לצה"ל בשיתוף עם תנועת הצופים וצה"ל

 ביקור רכז הגרעין מהקיבוץ בסמינר ההכנה האחרון של הגרעין בחו"ל במסגרתמשלחת מטעם תנועת הצופים )בסביבות חודש מאי(.
מטרת הביקור בחו"ל היא היכרות בלתי-אמצעית בין חברי הגרעין המיועדים להגיע לקיבוץ,
לבין נציג הקיבוץ הקולט .המפגש מאפשר מתן מענה על שאלות וניסיון לצמצם ככל שניתן
את אי-הודאות לקראת ההגעה ארצה .מטרה נוספת לביקור ,היא איתור קשיים ומוקדים
שעשויים להיות בעייתיים בקליטה )הן בהיכרות עם הפרטים והן בתפיסת מהותה של
הקבוצה בכלל( .יש צורך לקבל תמונה ברורה יותר מי הם בני הנוער ,מה מייחד אותם ומהו
"אופייה" של הקבוצה.
במהלך הביקור פוגש רכז הגרעין רבים מהורי החניכים בגרעין ,במסגרת אסיפת הורים
שמתקיימת עם סיום הסמינר האחרון .במפגש ,הרכז המיועד מוסר מידע על הקיבוץ ,סביבת
החיים ,ענפי עבודה וזמין לענות על כל שאלה שתעלה באסיפות אלו.
לאחר הביקור ממשיכה ההיערכות ברמות ממוקדות יותר:
-

חיבור והנחיית המשפחות המארחות לקליטה

-

חיבור עתידי לענפי עבודה

-

העברת הרשמים והמסרים מהביקור למעגלים רלוונטיים במשק

-

בניית תוכנית עבודה מפורטת ,הכוללת היבטים חינוכיים וחברתיים ,וכן היבטים
ארגוניים ותקצוב התוכנית

-

בניית הצוות שישהה בקיבוץ במהלך שלושת החודשים הראשונים – מלווי הקיבוץ וחיילי
מערך מג"ן.

 .2שלב הקליטה הראשונית בקיבוץ
שלב זה ,הקרוי – פרק הקליטה ,מתחיל במהלך חודש אוגוסט ,עם תחילת התוכנית,
ומסתיים בסוף נובמבר ,עם גיוסם לצבא .עתה ,בא לידי ביטוי עיקר תפקידו של הצוות
המקצועי בקיבוץ ,ושל הקיבוץ כתא חברתי – משפחתי תומך ,על-ידי:
-

הפעלת התוכנית החינוכית שנבנתה בשלב קודם

-

היכרות אישית עמוקה עם כל חבר/ת גרעין

-

שילוב חברי הגרעין במשפחות המארחות ובחיי הקיבוץ

-

טיפול פרטני וקבוצתי בכל התחומים הטכניים והעבודה מול המשרדים הממשלתיים:
אישורים ,מסמכים ,תעודות ,חשבונות בנק ועוד

-

יצירת קשר עם המשפחות בחו"ל

-

הכנה לצה"ל.

שלבים אלו מתבצעים כתהליך הדרגתי ומקביל ,החל מהיום הראשון לשהותם בקיבוץ ועד
לגיוסם לצה"ל )וגם אז לא תמה המלאכה.(...
בשלב זה על הקיבוץ לדאוג לתנאי הקיום הבסיסיים של חברי הגרעין:
 .1מגורים בתנאים סבירים ומועדון )פורט קודם לכן(
 .2עבודה המכניסה כסף לקופת הגרעין
 .3הסדרת רישום במרפאת הקיבוץ לטובת קבלת שירותים
 .4עזרה בניהול תקציב אישי
 .5תשלום בעבור נסיעות/הסעות קבועות בסופי-שבוע מוגדרים מראש
 .6מעקב אחר הצלחת תוכנית האולפן וניהול התוכנית החינוכית.
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 .3שלב השירות בצה"ל
החל ממועד גיוסם של רוב חברי הגרעין ,עובר הצוות לתפקוד במינון אחר.
עיקר הקשר עם חברי הגרעין מתנהל בסופי שבוע ,בחופשות ובערבים – באמצעות שיחות
טלפון )במהלך שעת ת"ש( .יש להקפיד על המשך ליווי צמוד ומעקב אישי ,אך יש לזכור כי
בתקופה זו ,הצבא הוא הבמה העיקרית של ההתרחשות .הקיבוץ נשאר הבית החם ,התא
החברתי העיקרי לסופי השבוע והמקור לתמיכה מתמדת בכל שלבי השירות .זו תכליתה של
התוכנית!
בשלב זה יש להקפיד על:
-

קשר ישיר ורציף עם חברי הגרעין .ליווי בהתמודדות הנפשית והמשך סיוע לבני הגרעין
בכל בעיה/צורך שעולה

-

יוזמות של צוות הקיבוץ לפעילות חברתית בסופי השבוע ,לדוגמא – מעגל שבת .עידוד
יוזמות של בני הגרעין בנושא החברתי

-

עריכת סמינרים תוכניים וחווייתיים כל ארבעה חודשים

-

קשר מתמיד עם תנועת הצופים ועדכון הדדי במתרחש

-

בחינת הקשר עם המשפחות המארחות

-

קשר מתמיד עם המשפחות בחו"ל

-

קשר של רכז הגרעין עם המפקדים של החיילים ,חברי הגרעין

-

אחזקת החדרים וכל השירותים הנלווים :שירותי כביסה ,כל הארוחות בסופי-שבוע.

חשוב לזכור כי הקיבוץ משמש לבני נוער אלו בית אמיתי ,ובמרבית סופי השבוע ניתן לראות
את חברי הגרעין במשק ,בבתי המשפחות המארחות ,ועם חברי הדור הצעיר בקיבוץ.

 .4שלב השחרור מצה"ל
לאור ניסיון השנים האחרונות ,מרבית חברי הגרעינים אינם נשארים לחיות בקיבוץ .כחלק
מההסכם עליו הם חתומים מול התוכנית ,זכאים חברי הגרעין להמשיך ולהתגורר עד חודש
בקיבוץ ,לאחר שחרורם מצה"ל )לא קבע(.
מרביתם נשארים בארץ )למעלה מ ,(70%אך כמו שאר הצעירים בקיבוץ ,גם הם מוצאים את
דרכם לערים הגדולות ,בדרכם לאוניברסיטאות.
ברוב המקרים ,לאחר השחרור ,ישנו פרק של שוטטות זמנית בחו"ל )טיול ארוך או ביקור
אצל ההורים( ,אך לאחר כמה חודשים ניתן להבחין במספר רב של חברי גרעין שבוחרים
לחיות בארץ ולקבוע בה את חייהם.
תנועת הצופים מסייעת במידע אודות האפשרויות להשכלה גבוהה ,זכויות ומלגות להם
זכאים חברי הגרעין מעצם היותם "קטינים חוזרים" " /עולים חדשים" " /אזרח עולה"
ו"חיילים משוחררים".
במידה שנקשרו קשרים אמיתיים בין חברי הגרעין לאנשי הקיבוץ ,הרי שכל ההתלבטויות
מופנות לצוות שליווה לאורך כל הדרך ,למשפחה המארחת ,ולגורמים קרובים נוספים.
חלק מבני הנוער בוחרים להישאר במשק לתקופה קצרה ועורכים הסכם מיוחד עם הקיבוץ
בנוגע לעבודה ומגורים .ישנם כאלה ,שנשארים לחיות במשק ,מוצאים בן/בת זוג מקרב
הצעירים ,או בוחרים ללמוד במכללה קרובה באזור .לכולם ,הקיבוץ נשאר פינה חמה בארץ,
עמוסת חוויות וזיכרונות ,שבה החלו את הצעד העצמאי בדרכם חזרה ארצה.
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הוצאות והכנסות התוכנית
בסוף החוברת ,תמצאו דיסק ובו דוגמא לתקציב הפעלת גרעין שמקורו בתקציבים שנשלחו אלינו
על ידי קיבוצים שקלטו גרעינים בעבר .מטרתו של הקובץ להעניק בסיס ראשוני ומסגרת כללית
לתקצוב התוכנית.
תקציב זה מתייחס לשני גדלים של גרעין –  24חברים ו 30-חברים ,והוא מחולק ל 3תקופות:
-

פרק הקליטה

-

שנה וחצי ראשונות בצבא

-

לאחר שנה וחצי ראשונות

אין לראות בפירוט תקציב זה אלא המלצה בלבד.

ומה הרווח הטמון בתוכנית?
הרווח הוא הסיפוק הרב שבעשייה חברתית-לאומית חשובה זו .יש שיבחרו לכנותה ציונות.
בני נוער אלו נחושים בדעתם להתגייס לצבא ,ורבים מהם באמת רוצים לחיות בישראל.
אם יש ביכולתנו לסייע בידם ,ולהקל עליהם ולו במעט ,בדרך שבה בחרו ,הרי זו מטרה ייחודית
וראויה.
חברי הגרעין מפיחים משב רוח צעיר ומרענן בשבילי הקיבוץ ומהווים מקור השפעה דו –כיווני על
חברי הקיבוץ – חברי הגרעין מגיעים לארץ על מנת לתרום ונתרמים בעצמם מהמלך ,וכך גם
הקיבוץ – הוא מחבק בחום את הגרעין במטרה לתרום לפעילות ציונית חשובה זו ,ונתרם על ידה.

לפרטים נוספים ושאלות בעניין ,ניתן להתקשר לכרמית גרופר – מנהלת תוכנית גרעין צבר,
במחלקה לקשר עם התפוצות ,תנועת הצופים:
משרד 03-6303677 :
נייד054-2440127 :
פקס03-6316916 :
אימיילcarmit@zofim.org.il :

בברכת "חזק ואמץ",
המחלקה לקשר עם התפוצות
תנועת הצופים

