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  2220תכנית מנהיגות  ל  בקשה  להגיש   כיצד

  שלושה  בן  במחנה  תכנית שמתחילה, Tomorrow's Womenנשות המחר/ של  המנהיגות  בתכנית  התעניינותך  על   תודה
  . פלסטין/    בישראל כשנה  ולאחר מכן נמשכת  , 2022הברית, בקיץ  בארצות  שבועות 

  

 :COVID-19 -ל הקשורה הערה* 

 ב"בארה  או,  הקיץ  קייטנת  תתקיים  היכן  COVID-19  למצב  בהתאם  נחליט,  2022  רבפברוא,  המשתתפות  בחירת  לאחר
  . ימים 14 למשך) C אזור( אלה'ג בית - פלסטין/ישראל באזור או ימים 21 למשך

  .האפשרויות לשתי היא ההרשמה בזמן שלך ההתחייבות

  

, שלהן  הקדומות  הדעות  על  להתגבר  תהזדמנויו,  צעירות  וישראליות  פלסטיניות  נערות  בפני  להציג  היא  התכנית  מטרת
 אנו.  נכון  אותם  הבינו  לא  או  מהם  פחדו  אולי  שבעבר  אלה  עם  חטוו-ארוכי  יחסים  וליצור  ויצירתית  חופשית  בצורה  לתקשר

  .שלה בקהילה שלום בדרכי פעולה שיתוף לקידום מנהיגות ומיומנויות חדשות תובנות תקבל משתתפת שכל ותמקוו

  

  והמנהיגות  התקשורת  כישורי  את  להעמיק   מנת על"מנהיגות צעירה"   בתוכנית ות הנער ימשיכו  המחנה של סיומו  לאחר 
  .  ו/או בבית ג'אלה בישראל  שבוע פי של סו סמינרים  . התכנית תתפרש על פניכ שנה בארבעהשלהן 

  

 הבקשה את יושילח לנו המבוקשים הנוספים המסמכים ברשימת הפריטים  כל  את  שכללת  וודאי,  בעיון זה  מסמך  קראי  אנא
  . noa@tomorrowswomen.org, 052-6123986 מעיין נועה אל 2021 בנובמבר 30 עד המלאה

 הנוספים  הטפסים  את  ולשלוח  https://forms.gle/4JH6sRVWR8y9cScFAהמקוון    בטופס  הבקשה  את  להשלים  יש
  .אלקטרוני בדואר

  

 הטפסים  כל  קבלת  עם.  שאלות  ךל  ויש  במקרה  או  להגשה  האחרון  התאריך  ועבר  במידה  נועה  עם  קשר  ליצור  תוכלי
  ם.נוספי פרטים למסירת קשר ךאית תיצור נועה, והתשלומים

  

  הבקשה הגשת תהליך

  .17 עד 15 בגילאים צעירות לנערות מיועד התכנית: ומין גיל

  .האנגלית בשפה תהיינה הפעילויות כל. טובה אנגלית דוברות תלהיו צריכות המשתתפות: להשתתפות קריטריונים

  המגיעות נערות עם  בדיבור   התעניינות להראות  וגם ,  לשלום  ומחויבות   מנהיגות של   פוטנציאל להפגין  המועמדות על 
  . נערות  לאותן  בהקשבה  וכן  שונים   מרקעים

  בישראל  חברתיות ופעילויות ת, מנהיגות אומנו, דיאלוג ב , בכל מפגשי התכנית להשתתף   להתחייב   צריכות המועמדות 
  . ובפלסטין 
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, אלימות,  סבל,  פחד,  אפליה,  שונות  תרבותיות  השקפות  כמו  בנושאים  וזוגיות  קבוצתיות  שיחות  כוללות  המחנה  פעילויות
 ובו  ותאחר  עם  שלה  הרגשות  ואת  האישי  סיפורה  את  לחלוק  רצון  בעלת  להיות  צריכה  מועמדת  כל.  וגזענות  קדומות  דעות

  .אחרות של ההשקפה ולנקודות לחוויות להקשיב רצון בעלת מניתז

  

 אומנותי  שניסיון  זאת  למרות.  אישי  וביטוי  רגשות   לחקירת  ככלי  באומנות  שימוש  נעשה.  במחנה  חשוב  מרכיב  היא  אומנות
  .האומנויות בתכנית מלאה להשתתפות להסכים צריכות המשתתפות, חובה אינו בעבר

  

  קצרה   אוטוביוגרפיה הכולל , המקוון בקישור המצורף  הבקשה טופס את  למלא  מועמדת ל כ  על: הבקשה  הגשת  טופס
    .המועמדת  של  במילים ,  באנגלית  להיות  צריכות התשובות. שאלות   ומספר

במהלך   המשתתפת  על להשפיע  שעשויים  רפואיים תנאים  קיימים  אם  אותנו  ליידע  מאוד חשוב .  רפואי  שאלון   כוללת הבקשה
  התכנית.

  https://forms.gle/4JH6sRVWR8y9cScFAזמין כאן:  המקוון  שה טופס הבק

  

  כל ועל  הברית לארצות  תוקף ברי כניסה ואשרות דרכונים להשגת   אחראיות   המשפחות: כניסה  ואשרות  דרכונים
  . בהשגתם  הכרוכים התשלומים

  

  . רפואי  ביטוח   קיום  על הוכחה  להציג  לקראת הנסיעה יהיה. המשפחה י" ע  ישולם והוא רפואי  בביטוח צורך  יש: רפואי ביטוח 

  

  חייבים  הטפסים . ורפואיים  משפטיים להגיש טפסים צורך   יהיה,  בתכנית אחרי הקבלה להשתתפות : משפטיים טפסים
תנו לגבי תנאים רפואיים שעשויים  חשוב מאוד לידע או . המשפחה רופאועל ידי   אפוטרופוס/  ההורים  ידי  על   חתומים להיות 

 Santa Fe של   החבלים בקורס  להשתתפות אישורים  מכן נבקש,  כן  כמולהשפיע על המשתתפת בגובה רב או בתנאי לחץ. 
Mountain Center  תקשורתי לסיקור  ואישור .  

  

  כספיות  דרישות 
  

  . דולר  1000, באם יתקיים בארה"ב, הינם במחנה  ההשתתפות דמי

  .דולר 500, באם יתקיים בישראל/פלסטין, הינם חנהבמ ההשתתפות דמי

  

  של העלות האמיתית   שהם,  ר דול  8,000 מסך משמעותית בצורה נמוכים  הם אלה ה שדמי ההשתתפות לב  לשים  נא
  וחוויות,  ואומנות  שיח-דו   של מורחבת תוכנית, פעילויות , לינה,  ארוחות, נסיעות הסכום הזה כולל . התכנית עבור כל נערה

  . ותמתנדב 100 של ולתמיכתם נשים  9 של לצוות  הודות מתקיים  המחנה. מחנה ובסמינריםב  מרתקותו חדשות 
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,  ₪)  100(  דולר  30 של  מקדמה בצירוף, אפוטרופוס  או  הורה  י "ע  החתום  פיננסי טופס לכלול  צריכה  להשתתפות  בקשה כל
  . להחזר  ים תנישלא נ

  

  . 2022 פברואר באמצע, לתוכנית תהמועמד קבלת לאחר לבצע יש) ₪ $1625 ( 500 בסך תשלום

  .הברית בארצות קיץ למחנה לטוס לנו יאפשר COVID-19 מצב אם, 2022 מרץ באמצע לבצע יש) ₪ $1625 ( 500 עוד

  

  לבטל  ותחליטו במידה. במחנה מקומכם את  תאבדו, ל "הנ במועדי ההגשה מתקבלים  לא תשלומים אם:  לבכם   לתשומת
מועדי ההגשה   יעברואם . טיסה כרטיס ביטול דמי עבור  דולר 200 לשלם  רכותצט, הזמנת הטיסות אחרי   השתתפות

     אף הוצאה שנגרמה על ידי המועמדת.  יממנו לא  Tomorrow's Women, יתבצעו האחרונים או ההנחיות לא  

  

  למלגה הבקשה  הגשת טופס את  למלא  נא, למלגה  בקשה להגיש   מעוניינות ואתם במידה   .מלגות של מוגבל  מספר  קיים
  אותו  ולשלוח  ) מנועה מעיין גם אותו  לקבל   וניתן /https://tomorrowswomen.org/apply שלנו,  באתר  נמצא הטופס(

  . ביחד עם כל מסמכי הבקשה הנדרשים   2120 נובמבר ב  30-מה  יאוחר  לא) orgnoa@omorrowswomen.(  לנועה

  

  .נועה עם קשר ליצור נא, מלגה במימון לעזור יםמעוניינ ואתם במידה

  

לעשות כל   איננו יכולות ש  ות על כך. אנו מצטער Tomorrow's Women י" ע מאורגנת וממומנת   למחנה וחזרה ממנו  הנסיעה
  שינוי במסלול.  

   

  המחנה לקראת הכנות

 הרריים יערות של  אקר 80  של  בשטח הנמצא  פרטי  בבית  ילונו  המשתתפות.  מטר  2,800  של  ובהבג  נמצא  המחנה:  מגורים
  .מותרת אינה חדרים החלפת. תרבותי גיוון של בסיס על השינה לחדרי מחולקות המשתתפות. עין מרהיבי נופים עם

  

 שהוא  מזון  מטעימות  ליהנות  ותמוכנ  להגיע  נא.  המחנה  מתכנית  חלק  היא  בינלאומיים  מאכלים  של  וןובמג  התנסות:  מזון
 לצרכים  במחנה  המזון  את  להתאים  כדי  מאמץ  כל  עושים  שאנו  למרות. בתפריט כלולים אינם ים ופירות חזיר. ושונה חדש

 של  המורכבת  הלוגיסטיקה  בגלל  התזונתיים  הדרישות  כל  את  לספק  נוכל  שלא  ייתכן,  המשתתפות  של  מיוחדים  תזונתיים
  .מראש מעיין לנועה לפנות מיוחדים תזונתיים רכיםצ עם המשתתפות על. המחנה
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אנא השאירו את הטלפונים הניידים שלכן   . מותר אינו   פוד או כלי מובייל אחר-סלולאריים, איי בטלפונים  השימוש : טלפון 
  הם  הכלל מן  יוצאים). יפורסמו   השעות(  מראש קבועות   בשעות בשבוע פעם שלהן   לבנות להתקשר   יכולות  המשפחותבבית. 

  . הולדת  וימי   חרום מקרי 

  

שני   היותר לכל , info@tomorrowswomen.org-ל  אלקטרוני  דואר  לשלוח יכולים  והחברים/ות   המשפחה: אלקטרוני דואר 
  אבל למשתתפות  אנחנו נדפיס את המכתבים ונעביר אותם  , (ללא צילומים ותמונות, רק מלל בבקשה)  מכתבים בשבוע

  . במחשבים  להשתמש יכולות  אינן   המשתתפות

  

  לשכוח לא   נא. המחנה התחלת לפני תחולק  להביאם   שכדאי אחרים  ופריטים  לבוש  פרטי לגבי  המלצות עם  רשימה :  לבוש 
וישולם על ידי   גבוה מאוד  הוא העודף המשקל  עבור  ושהתשלום   המותר המשקל על  מקפידות מאוד  תעופה שחברות

  . המשתתפת

  

 להביא יכולה משתתפת כל .הקניות למימון לדאוג צריכות המשפחות. המחנה תקופת במשך אחד קניות מסע יערך:  קניות
 שלהם  שהבנות  לבדוק  מתבקשים  אפוטרופוסים/הורים,  הבקשה  הגשת  מתהליך  כחלק.  פרטיות  קניות  עבור  דולר  500  עד
) 1:  סיבות  משתי  משתתפת  כל  עבור  הכספיות  ההוצאות  תמגבילות א  אנו  .הזה הסכום על העולה כסף סכום עם יגיעו לא

  .במחנה בזמן משאבים אותם את יש המשתתפות לכל) 2,  מרכזי למוקד הופכות לא המחנה במהלך הקניות

  

 פרטיים  בבתים  וארוחות  במוזיאונים  ביקור,  ספורטיווית  פעילות,  קניות,  שחיה,  צעידה  לכלול  יכולות  פעילויות:  פעילויות
  .השמש נגד הגנה ותכשיר כובע, הליכה נעלי להביא נא, בחוץ לפעילויות .ובמסעדות

  

 תקופת  במשך  רבות  שיניים  בעיות  פגשנו.  למחנה  ההגעה  לפני  חודשים  מספר  שיניים  בדיקת  לעבור  נא:  שיניים  טיפולי
  .יקר מאוד אלה בבעיות הטיפול. בפעילויות להפסד וגורם שבחוויה העונג את מוריד לגמרי זה ומצב המחנה

  

 שעות  עם, בית משק של  יומיות  מטלות  יחולקו,  במחנה  מנהיגות  כושר  ורכישת  קהילה  בניית  של  מהחוויות  כחלק:  בית  משק
  .ובישול ניקיון פעילויות בכמה להשתתף מוכנות להיות צריכות המשתתפות. לבישול מיוחדות

  

  .במחנה מסטיק ללעוס או לעשן אין: סביבה
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  במחנה  להשתתפות  דותמועמ   הגשת  עבור רשימה

  :תכלולמלאה  בקשה של הגשה

 כל הטפסים נמצאים בקישור זה: מועמדות:  טופסhttps://tomorrowswomen.org/apply/ 
 

 זהות ותעודת דרכון צילומי 
  וצילום וויזה (אם יש) אל    שלכן הזהות  תעודת צילום , הנוכחי ונכןבדרכ הזיהוי דפי צילומי שילחו                                     

             )noa@tomorrowswomen.org, 052- (6123986,  נועה מעיין          

 בבקשה המקוונת  שובות לשאלות ת 
  . עצמה  המועמדת  של  ובמילים  באנגלית לכתוב נא                                    

  
   משפחה  בני שאינם אנשים  משני המלצה  מכתבי 

שאינם   ממבוגרים המלצה מכתבי שני, ישירות noa@tomorrowswomen.orgל   יל י במ לשלוח   יש
  מבוגרים או  יועצים ,  ם מעסיקי, דת  מנהיגי, מורים  י" ע  להישלח  יכולים   אלה  מכתבים. משפחה בני 

  מכתבי כל. האלה  הטפסים  את  למלא מורשים  אינם משפחה  בני. המועמדת את המכירים אחרים 
  . באנגלית תרגום  עם  מוגשים  או באנגלית   כתובים להיות   וצריכים  סודיים  הם ההמלצה

 
 אפוטרופוס  או   הורה  י"ע  החתום  טופס פיננסי 

  
  ,האם ברצונך להגיש בקשה למלג טופס בקשת מלגה 
    
 30 להחזר   יםדמי בקשה, לא ניתנ  , ש"ח 100/   דולר .  

  

 נשות המחריש לשלם את דמי הרישום באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של    :למועמדות המתגוררת בישראל
ולהעביר את האישור על העברה יחד עם הבקשה למעומדות   372500/28, חשבון  972, סניף נצרת עילית  10בנק לאומי  

בצרוף שם המועמדת וכתובת   6123986-052או באמצעות הודעה בוואטסאפ לטלפון    noa@tomorrowswomen.org   -ל
  דואר לשליחת הקבלה. 

לגבי התשלום נא ליצור קשר עם המתאמת הפלסטינית, אמירה. כתובת הדואר שלה:   למועמדות המתגוררות בפלסטין:
ameera@tomorrowswomen.org 

    

  :לא, 2021 נובמברב 30 -מה יאוחר לאבמייל את הבקשה עם כל המסמכים הנדרשים  לשלוח נא

  noa@tomorrowswomen.org 6123986-052 עה מעיין ונ
  
  
  
  
  
  
  

 2021ר ספטמב


