"תכנית השליחים" של ישראליז בחו"ל
שאלות ותשובות:
 .1מי אנחנו – ישראליז?
ישראליז הוא מיזם חברתי ,חינוכי ,ציוני הפועל להפצת הסיפור הישראלי באמצעות מפגשים אישיים
המתבצעים על ידי צעירים ישראלים במהלך ה"טיול הגדול" .מיזם ישראליז פועל בשיתוף פעולה עם צה"ל
וכיום מכשיר את משוחררי צה"ל (כ 25,000-ב )2019-וזאת במטרה לקדם את ההסברה של מדינת ישראל
בעולם .המיזם הוקם לאחר שובם מ"הטיול הגדול" של קבוצת קצינים צעירים שזיהתה את הפוטנציאל האדיר
הטמון ביכולת להשפיע על תדמית ישראל בצורה ייחודית ורחבה.
 .2למה?
אנחנו מאמינים בהזדמנות האדירה המבוססת על פלטפורמת המטיילים הישראלים לצורך השפעה על תפיסת
ישראל בעולם ,וכן מעריכים את כוחו של "הסיפור האישי" .לפיכך ,אנו פועלים תוך חיזוק תחושת הזהות
והשייכות של הצעירים לארץ ולמדינה.
 .3מה בתכלס זה אומר להיות מתנדב של ישראליז בחו"ל?
כמתנדבי התכנית בחו"ל ,תובילו את "שגרירויות השטח" שלנו בדרום אמריקה ובמזרח הרחוק ,שם תארגנו,
תיזמו ותדריכו מפגשים בינלאומיים ייחודיים ,טרקים משותפים ,התנדבויות בקהילה המקומית ,אירועי ערב
בהוסטלים – בקבוצות מעורבות של ישראלים ומטיילים מכל העולם .ההתנדבות אורכת שבועיים ביעדים
מרכזיים ביבשת ,ובהתאמה לעונה הרלוונטית בשנה.
 .4מתי מתקיימות הנציגויות?
משלחת תאילנד6-20/12 :
משלחת ארגנטינה( 20/12-12/1 :מתוכם בוחרים שבועיים להתנדבות)
 .5על מי עלויות ההתנדבות?
כלל עלויות השהות ,הלינה ,האוכל ,האטרקציות והתחבורה במהלך ההתנדבות הן על חשבון העמותה .עלות
ההגעה בטיסה היא על חשבון המתנדב.
 .6האם אפשר לטוס ולהתחיל את הטיול לפני ולחבור למשלחת באמצע הטיול?
כן לגמרי .אנחנו קובעים תאריך ,שעה ומיקום למפגש (בדר"כ בהוסטל מרכזי/בית חב"ד) ואתם מגיעים .יחד
עם זאת ,זו אחלה הזדמנות לעשות נחיתה רכה ביחד עם החברים למשלחת.
 .7מה כולל תהליך המיון למשלחות של ישראליז?
שלב א'  -כחלק מתהליך המיון יש למלא טופס מועמדות קצר ולשלוח סרטון קצר (עד דקה) שבו תציג את
עצמך באנגלית ותספר למה תרצה לקחת חלק במשלחת.
שלב ב' – יום מיון והכרות:

לאחר שעברת את השלב הראשוני נזמן אותך לחצי יום שם תכיר לעומק את תכנית השליחים החל משלב
ההכשרה ועד להתנדבות עצמה בחו"ל .יום המיון כולל סשן מגניב של דינמיקה קבוצתית שמדמה את הפעילות
בחו"ל וראיון אישי קצר שבחלקו יהיה באנגלית.
 .8מתי יתקיימו המיונים למשלחות הקרובות?
תאריכי מיונים למשלחות תאילנד וארגנטינה:
 20/9יום שישי ()8:00-14:00
 24/9יום שלישי ()9:00-15:00
 4/10יום שישי ()8:00-14:00
 11/10יום שישי ()8:00-14:00
 .9איפה מתקיימים המיונים?
רח' החילזון  ,12רמת גן (בניין הראל ,קומה )13
תהיה פיצה בנוהל ,כמו שאנחנו יודעים לפנק 
 .10האם יש הכשרה לפני ההתנדבות עצמה בחו"ל?
כן ,וכאן מתחיל הכיף! ההכשרה אורכת  4ימים של
טירוף חושים שמטרתה להכין את השליחים בצורה
הטובה ביותר להובלת "שגרירויות השטח" בדרום ומרכז
אמריקה ובמזרח הרחוק .ההכשרה מתקיימת בחלקה
ב"לב הבועה התל אביבית" ב"אברהם הוסטל" המפנק
שמציע

אווירה

בינלאומית

וחוויה

עם

תיירים

ו" "Backpackersהמגיעים אליו מכל העולם .בחלקה
האחר ,נזכה לחוות ביקור ייחודי באזור עוטף עזה
וברצועה ,ונישן לילה בקיבוץ "גבולות" שבדרום.
בהכשרה מקבלים השליחים כלים לתקשורת בינאישית
ולסטוריטלינג ,סדנאות לשיווק במדיה ודיפלומטיה
ציבורית ומפגשים אינטרקטיביים עם צעירים מכל העולם.
**במהלך הקורס נבדקת גם כן התאמת השליחים לתכנית בחו"ל
 .11מתי מתקיימת ההכשרה למשלחות הקרובות (תאילנד/ארגנטינה)?
4-11/11
 .12האם אני יכול לצאת למשלחת בלי לעבור הכשרה?
לצערנו לא ,ההכשרה היא חלק בלתי נפרד מהתכנית (בינינו? חבל שתפספס ) 
 .13אם אני יכול להגיע רק לחלק מהימים בהכשרה?
במקרים חריגים ניתן להעדר בימים מסוימים או שעות ספציפיות (בתיאום מראש עם מנהלי הקורס)
 .14יש לי שאלה ספציפית לגבי המשלחות  /המיונים או ההכשרה – למי אני פונה?

רותם שרון (מנהלת תכניות השליחים)0526383585 ,
 .15מתי מקבלים תשובות?
תוך  14תקבלו תשובה במייל/טלפון .אם עברו  14יום מיום המיון וטרם קיבלתם תשובה ,יש ליצור קשר עם
רותם .0526383585
סרטון הסבר – קורס שליחים:

לינק לסרטון פעילות חו"ל:

