
  

 – עדכון –

קול קורא לשם סיוע במשבר הפליטים באוקראינה ובקליטת 
 עלייה ממזרח אירופה ומאתיופיה

 

לנוכח הטרגדיה הנוראה של העם האוקראיני וגלי הפליטים האוקראינים העוזבים את מולדתם לעבר הלא 

נודע, החליטה קרן ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל לסייע ולתמוך בפעילויות של בוגריה הפועלים בשדה החינוך, 

הרבים  לקשייםות כמו כן, מתוך מודעהחברה, הרווחה והתרבות לטובת אוכלוסיית הפליטים והעולים. 

 . גם כןבארץ קהילה זו בני של בקליטתם המיטבית  לסייע הקרן ביקשהשחווים יוצאי אתיופיה, 

את הבוגרות והבוגרים להגיש בקשות לתמיכה בפעולות הקרן הזמינה  2022 סבמהלך חודש מרלפיכך, 

לרווחתם, לחינוכם  –בטווח הארוך הן בטווח הקצר והמידי והן  –וביוזמות )חדשות או המשכיות( שיתנו מענה 

ביכולותיהם של  , זאת מתוך אמונהולקליטתם המיטבית של הפליטים והעולים ממזרח אירופה ומאתיופיה

הבוגרות והבוגרים להוביל תהליכי שינוי ולקדם מטרות בעל ערך אנושי וחברתי כמו אלו הניצבות בפנינו 

 . כעת

בשעה קשה עולים ללפליטים ואשר בחרו לסייע ובוגרות של תוכניות מנדל,  בוגריםידי -הוגשו עלפניות רבות 

הועברו לבחינה של ועדה ציבורית קורא הקול הבקשות שהוגשו במסגרת הזו במגוון דרכים ופעולות. 

  , וזו בחרה את הפניות המתאימות ביותר. בראשות פרופ' יהודה ריינהרץ, נשיא קרן מנדל

אנו מעריכים ומוקירים את  .יםליון דולריבקשות בסכום כולל של מ 39אושרו הן ומ ,תבקשו 51לוועדה הוגשו 

 הצלחה רבה ביישום מהלכים חשובים אלו.להם ולהן ומאחלים והבוגרות  העשייה המשמעותית של הבוגרים

 

 משה ויגדור

 ישראל-מנכ"ל קרן מנדל

  שוורץ-מאיה בוזו

 מנהלת יחידת בוגרות ובוגרי מנדל  

 



  

  :אשר זכו בתמיכת הקרן ארגוניםבוגרים והלהלן רשימת ה

 ארגון בוגר תוכנית שם משפחה שם פרטי

 מכינת גליל עליון מרכז מנדל למנהיגות בצפון בקסיס אביתר 

 עמותת תקווה ומרפא  בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית אבירם אוהד 

 פנימה  מרכז מנדל למנהיגות בצפון עפרוני  אורי 

 האגודה לקידום החינוך ירושלים בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מורן איתן

 תנועת עוז  תוכנית מנדל למנהיגות נוער כהן ששון  אלחנן 

 לובי המיליון  תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית ריף אלקס

 העמותה לקידום יצירה אתיופית תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית עלמו וקסלר אסתי

 מרכז חינוך ליאו באק מרכז מנדל למנהיגות בצפון מורג אשרת 

 עמותת אלול למנהיגות חינוכיתבית ספר מנדל  גרדי גיא

 פעמוניםעמותת  מרכז מנדל למנהיגות בנגב כהן גלית

 בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית קוטלר גרגורי
יהדות מתקדמת  -התנועה הרפורמית 

 בישראל

 בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית עבודי  דני 
המרכז לקהילה, מנהיגות והשראה 

 )ק.מ.ה(, מכללת אורנים 

 חוגי סיירות ע"ש אורי מימון מרכז מנדל למנהיגות בצפון דביר דניאל

 סיוע הומניטרי ישראלי - לתת תוכנית מנדל למנהיגות נוער כהן חנלי

 מ.א. חבל אילות  מרכז מנדל למנהיגות בנגב שלומי ילובסקי יובל הודיה

 מרכז הרצוג  תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית דובוב יונתן 

 בתי נוער הנחשונים תוכנית מנדל למנהיגות נוער שניידר יעל

 ארגון רבני ורבניות בית הלל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית בן דוד יצחק 

 מרכז מנדל למנהיגות בצפון סגל לימור 
מרכז למפגש, חינוך ושינוי  -תיקון 

 חברתי 

 תיקון עולםדרומה צפונה  מרכז מנדל למנהיגות בצפון אסקנאו מוגס

 עמותת כרם אל תוכנית מנדל למנהיגות חינוכית בצה"ל מאדי מוניר

 המרחב החינוכי השלם תוכנית מנדל למנהיגות נוער מואטי מיכאל



  

 פסטיבל ישראל ירושלים  תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית ואעקנין  מיכל 

 לקידום החינוך ירושליםהאגודה  בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית ליבוביץ' מרים

עמותת פידל לחינוך ושילוב חברתי של  בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית מנגשה נגסט
 יוצאי אתיופיה בישראל 

 מאיר פנים מפעל חיים מרכז מנדל למנהיגות בנגב אלמקייס ניסים

 דוידוביץ ניצה
תוכנית מנדל למנהיגות באקדמיה 

 בהכשרה להוראה
 אוניברסיטת אריאל

 בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית גולדברג נעמה
מסייעות לנשים  - לא עומדות מנגד

 במעגל הזנות

 החברה למתנ"סים מנהיגות צעירה בפריפריה כהן סימה

 נאמני תורה ועבודה תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית פכטר עידו

 הנוער העובד והלומד תוכנית מנדל למנהיגות נוער עמר עמיר

 תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית רון ענבל
בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור  -דרור 

 החלוץ

 בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית דור-בן ענת
הקליניקה לזכויות פליטים )אגודת ידידי 

 אוניברסיטת תל אביב(

 תנועת הנוער עזרא תוכנית מנדל למנהיגות נוער מזוז רינת

 תנועת תרבות מנדל למנהיגות נוער תוכנית יוגב שירה

 עיריית באר שבע מרכז מנדל למנהיגות בנגב אורה דותן  שני 

 החלוץ תוכנית מנדל למנהיגות נוער ויזל תום

 מרחבים בניהול עצמי  -מבע  בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית אושרי תומר

 דרור בתי חינוך תוכנית מנדל למנהיגות נוער צרפתי תמר

 

 


