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 " רקיע" ארגון בוגרי תכנית
 רקע

 

על ידי עמותות "טבקה" ו"אגמון" , חותרת לפיתוחם והעצמתם של  שהוקמה "תכנית "רקיע

שינוי למען צעירים משכילים ישראלים ממוצא אתיופי, הן להגשמה אישית והן למנהיגות והובלת 

קידומה ושגשוגה של הקהילה, כך שהיא תוכל להשתלב באופן מיטבי, תורם ומלא בחברה 

הוא ליצור ברבות השנים מאסה של  הם של מובילי התכנית החזון העומד לנגד עיני הישראלית.

בצד העצמתם האישית , גם להוביל את הקהילה שישכילו ,בוגרי התכנית מבני הקהילה 

כך שהיא תתפוס את ,שיפור מצבה בכל תחומי החיים לל בכללותה לקידום והאתיופית בישרא

 המקום הראוי לה בחברה הישראלית.

התכנית המתנהלת רובה ככולה בהתנדבות, מהווה מעין סגירת מעגל למתנדבי "אגמון" שארגונם 

הוביל והנהיג בשנות השמונים מבצעים חשאיים להעלאת יהודי אתיופיה לישראל ממדבריות 

שליחות חשובה "רקיע "הם מ"טבקה" ,רואים בתכנית יודן. מתנדבי "אגמון" ביחד עם עמיתס

וערכית וחיבור בין עשייתם בעבר למען הקהילה האתיופית לבין פעילותם בהווה למען חוסנה 

 החברתי של מדינת ישראל. 

האישי  בשני מסלולים מקבילים : מסלול המנטורינג "רקיע"להגשמת החזון פועלת תכנית 

באמצעות אנשי קבוצתי שנועד להקנות לעמיתים  –באמצעות גימלאי "אגמון" ומסלול אקדמאי 

ארגז כלים לחיזוקם והעצמתם. כל מחזור נמשך שנה אך התמיכה אקדמיה מן השורה הראשונה ,

והליווי של הבוגרים על ידי המנטורים ,אינם מסתיימים עם קבלת ההסמכה הרשמית ונמשכים 

 שנרקם בינם לבין המנטורים.האישי לה על פי צרכי הבוגרים והקשר  הרבה מעבר

יהם את תקרת הזכוכית בהשוואה לחבר צופרהמתקבלים לתכנית כבר מהעמיתים  רבים

לממש את מלוא כישוריהם ויכולותיהם בכלל החברה צליחו עדין הם לא האך , מהקהילה 

וגם לאחר הסמכתם בתכנית  וקשיםרבים והאתגרים בפניהם הם ניצבים . המחסומים הישראלית

בסיס משמעותי אמנם התכנית מהווה  כוונה והשקעה נוספות להגשמת יעדיהם.הרקיע נדרשות 

על מנת לאפשר ובפתיחת דלתות לבוגרים ליווי הצמוד אך יש חשיבות בהמשך ה במתן כלים ,

 מהם.הפוטנציאל האישי והמקצועי של כל אחד ואחת  לממש את  להם

 32 והסמיכה כברשלושה מחזורים  2016ועד ינואר  2012 –השלימה מתחילתה ב תכנית " רקיע " 
 שלימו. י היעדרויות בגין הוסמכו לא שעדין 'ג ממחזור עמיתים יתווספו השנה במהלך בוגרים.

ולהכשיר עוד רבים מצעירי היד נטויה להמשיך במלוא התנופה והנחישות  .ויוסמכו החסר את
 . הקהילה

ת ארגון בוגרים שיאחד את כולם ויהווה ממשיחות עם בוגרים ממחזורים שונים עולה הצורך בהק

רשת חברתית תומכת ומלווה. ארגוני בוגרים הם חלק מרכזי ובלתי נפרד מפעילותם של ארגונים 
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רבים. ארגוני בוגרים טובים מצליחים לרתום את חבריהם לסייע בפעילות שיווקית וקהילתית 

מהם ערך כלכלי באמצעות גיוס תרומות. בהפעלת ארגון בוגרים, התכנית תוכל לייצר  ואף להפיק

רשת איכותית של קשרים בין החברים בארגון, שמסייעים זה לזה להתקדם מבחינה אישית 

 ומקצועית. 

 ותהמטר

לבין  תמיכה הדדית בין הבוגריםלישמש כרשת חברתית ש" רקיע"תכנית  ארגון בוגריהקמת 

הבוגרים ימשיכו לראות ב  ואישית.תעסוקתית , חברתית  מבחינה עמיתים ה עצמם ובינם לבין

עזרה  ת"רקיע" משפחה תומכת ומלווה ואף יוכלו לשמור על קשר עם בוגרים נוספים לקבל

החלפת רעיונות ויוזמות חברתיות ללהזדמנויות עסקיות,  בחשיפהבמציאת הצעות עבודה , 

  וכדומה. 

יוכלו את הבוגר ממקבל לנותן. הבוגרים  פוךתוכל לה תכנית " רקיע"  , באמצעות ארגון הבוגרים

הם יוכלו  . בדרך זוושותפים לפיתוח תכניות "אחים" מלווים לעמיתים , יועצים לתכנית לשמש 

 כולה. ובכך גם על כלל החברה הישראלית  שיפור מצבה של הקהילה האתיופיתלהשפיע על 

 ערכים תובנות וכלים משמעותיים : "רקיע"לעיל ארגון הבוגרים יעניק לתכנית  בצד האמור

 חיבור לקהילה האתיופית בישראל כמקור סמכות.א. 

 סיוע וייעוץ בהתוויית הדרך והגדרת יעדי התכנית ותכניה.ב. 

 ג .קבלת המלצות על מועמדים מבני הקהילה למחזורים הבאים.

 לקהילהבחינת דרכים והעלאת יוזמות לרתימת עמיתי ובוגרי רקיע לעשייה חברתית ותרומה ד. 
 .האתיופית בפרט ולחברה הישראלית בכלל

סיוע ברישות חברתי ותמיכה בהגשמת חזונם האישי של העמיתים והבוגרים וקידומם ה. 
 התעסוקתי.
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 השיטה

 שלבים להקמת ארגון הבוגרים:

הקמה של ארגון בוגרים מהיסוד  מחייב שמאחוריו יעמוד צוות  - צוות ארגון בוגרים .1
מאמין , פעיל אשר יהווה מנוע לתהליך שלבי ההקמה לליווי המקצועי ומיצוב  מחויב ,
 אריאל, אבטה דוד ,פרידמן אושרה : בוגרינו: שוקדים ההקמה מלאכת על הארגון.

 אורי חן. של צמוד בליווי, אברהם ואביאל אזלה
 

רשימות מאורגנות, מקיפות ועדכניות של פרטי  -מאגר נתונים של הבוגריםהקמת  .2
הבוגרים שלנו. רשימות מסודרות של הבוגרים חייבות לכלול מספרי ת.ז, טלפונים ניידים, 

כתובות מייל, כתובות למשלוח דואר וכדומה. ככל שנדע על הבוגרים שלנו יותר כך נוכל 
הדרוש לנו בהמשך. הפעילות לאיסוף הנתונים של להיערך לכל אירוע ולהיעזר בהם בכל 

הבוגרים לא מסתיימת לעולם וכדי שנוכל לוודא שתמיד נוכל להשיג כל אחד, חשוב 
 להפעיל מנגנון קבוע לאיסוף פרטים מהבוגרים.

על מנת לבנות תכנית פעולה חשוב שנדע היכן נמצאים הבוגרים שלנו כיום.  - אפיון הבוגרים .3

בני כמה הם? מה מעניין אותם? האם הם זקוקים לסיוע בתחום מסוים? מה הם יכולים 

לתרום לארגון? מה מצבם המשפחתי? ההשפעה של התשובות על השאלות הללו, חייבת לבוא 

 ל פעילויות הארגון. לידי ביטוי באופן תכנון והוצאה לפועל ש

תכנית העבודה תתבסס על צרכי הארגון/  -בניית תכנית עבודה שנתית לבוגרים .4

וקבוצות האפיון של הבוגרים. תחומי הפעילויות העיקריות יהיו בהקשר של תעסוקה  תכנית 

 ועידוד להתברגות בתפקידי מפתח כשותפים לקביעת מדיניות בחברה הישראלית. 

גיבוש בין חברי הבוגרים יאפשר פיתוח של  - רי רקיע"וגקהילת " ב ל יפוח וחיזוק הקשר שט .5

יצירת רשת חברתית בין הבוגרים שתסייע לחברי קהילת הבוגרים בכל עת. חיזוק וטיפוח 

   הקשר יעשה באמצעות אירועים ומפגשים במהלך השנה של הבוגרים. 

הסיפורים האישיים של הבוגרים ומקומה  - בניית מאגר קבוצת בוגרים לגיוס משאבים .6

הם כלי בלתי נפרד בגיוס משאבים לטובת הארגון. איתור  המשמעותי של תכנית "רקיע" 

הבוגרים בעלי הסיפורים המוצלחים והמשמעותיים , הכנת הבוגרים באימון אישי וקבוצתי, 

משמעותי בגיוס  ציוד הבוגר בכלים הנדרשים לקראת כל מפגש עם תורם או אירוע יהווה כלי

 משאבים. 

לעמיתים  ת האחים הבוגרים תהווה רשת תומכתקבוצ-" אחים בוגרים"הקמת קבוצת  .7

התכנית לצורך ייעוץ, הכוון חיזוק ותמיכה . האח הבוגר מהווה סוג של מנטור לעמית העוסק 

את האופק  באותם תחומים או עוסק באותם לבטים וזה , העמית, באמצעות הבוגר רואה 

 .עתידי והמקצועי שמצפה לוה


