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2020
התוכנית צוערים צעירים הוקמה בשנת  2016על ידי יוזם ומנהל הפרויקט משה
ראובני .מטרת התוכנית להכשיר בני ובנות נוער לתפקידי דוברות ודיפלומטיה
(בשגרה ובחירום) במאבק נגד האנטישמיות הגואה ובתנועת החרם הפועלת כנגד
מדינת ישראל .היוזמה הגיעה בעקבות מבצע צוק איתן שבו תושבי העיר יחד עם
כל תושבי הדרום ,נאלצו לתפוס מחסה מפני מאות הטילים ששיגר ארגון החמאס
אל עבר ישראל .מנגד ,הסיקור במהדורות החדשות בעולם היה מוטה כנגד ישראל
"שזכתה" לגינויים מקיר לקיר ולקריאות להפסקת "התוקפנות" ,לצד תמונות
המציגות את ההרס בצד הפלסטיני בלבד כתוצאה מתקיפות צה"ל לעבר משגרי
הרקטות לתוך שטח ישראל במטרה להפסיק את הירי לעברה.
התוכנית פועלת במרכז עירוני לנוער ע"ש קופף ,תחת תחום הנוער ,כאשר השנה
בעקבות שנת הנוער הושקעו מאמצים ומשאבים רבים ,אשר הביאו לפתיחה של 2
קבוצות המונות יחדיו כמעט  60בני ובנות נוער .לשם השוואה ,בשנה א' של התוכנית
פעלה קבוצה אחת שמנתה  25חניכים.
ההכשרה כוללת הרצאות עיוניות המועברות על ידי מיטב המרצים ,הפוליטיקאים,
עיתונאים ואנשי תקשורת ,וכן הכשרה מעשית הכוללת סדנת עמידה מול קהל
ומול מצלמה ,סדנת כתיבה ,הצגת פרזנטציות ועוד .זאת ועוד ,ההכשרה כוללת
מגוון סיורי העשרה במשרד החוץ ,בכנסת ,בקעת הירדן ,יד ושם והר הרצל ,הכותל
המערבי ועוד.

פעילויות

סדנה בנושא עמידה מול קהל  /עדי מגנוס

הרצאה בנושא מנהיגות | תת אלוף במיל' גל הירש

טקסי יום השואה ברחבי העיר מונגשים
לציבור לאור הקורונה

טקסי יום הזיכרון ברחבי העיר מונגשים
לציבור לאור הקורונה

צוערים צעירים במסר תמיכה בציבור בישראל במאבק נגד הקורונה

ראיון לתקשורת זרה על המצב בישראל :ממשלת אחדות ,קורונה...

מפגש חזרה לשיגרה מהקורונה בחוף י"א

הכשרה דוברות לשעת חירום

התנדבויות

חלוקת נרות זיכרון ואגרות
למשפחות שכולות

אריזה וחלוקת משלוחי מזון לנזקקים לפני חג הפסח

חלוקת תרופות ומזון לקשישים ונזקקים

כתבו עלינו בעיתון
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צוערים צעירים מספרים חוויות...
צוערים צעירים כחול לבן
בשבילי זה כבר ממש
משפחה ,מקום בטוח שמחנך
לידע על נושאים פוליטיים
ואולי חשוב מכל על ערכים.
עם השנים הפרויקט גדל
ובתור אחד שכבר שם שלוש
שנים אני גאה לומר שהייתי
מהראשונים שהתחילו
בפרויקט
דניאל דוד אבוחצירא

שמעתי על הצוערים בפעם
הראשונה במרכז "כיוונים",
כשחיפשתי מקום להתנדב
בו במסגרת מחויבות אישית.
מקבלים כל כך הרבה דברים
מהפעילות בתוכנית ,מאנשים
שלא הייתי מכיר ממקומות
אחרים ועד לידע ופעילויות
מעניינות שעוברים ,כמו סיורי
העשרה .אני כבר בשנה
השנייה של הפעילות ועדיין
מחכה כל שבוע למפגש.
גלעד אטיאס

אני מרגיש שהתכנית מהווה
חלק משמעותי בהתפתחות
הפוליטית והציונית שלי.
בנוסף ,התכנית השפיעה
עליי כך שאני יכול לקבל
יותר דעות של אחרים ולא
להישאר בדעה אחת עמה
הגעתי בהתחלה ,ולהבין יותר
על הפוליטיקה.
רוי תורג'מן
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