
 

         

 חברים יקרים, 

 עבדנווגם , 66-ל  השנה הרחבנו את פעילותינו בעמותת אפשר אחרת. מספר בתי הספר גדל

במספר  ים הבכיר יםהצוות התמקדות בהכשרת מועצת נוער, תכנית מנהיגות לנשים ובקהילה: 

 צמדים של בתי ספר. חג שמח 

 , נשים מובילות שינוי בלודהובלת קבוצת 

נשים לגי ישיא כשהפיקה ערב חגאחר שנה וחצי של פעילות להגיעה ל מנהיגות הנשים בלודקבוצת 

מורכבת מנשים יהודיות וערביות, דתיות וחילוניות, בגילאים שונים  הקבוצה. פורצות דרך בעיר

המיזם מהווה חלק משקפת באופן טבעי את מרקם החיים המיוחד של העיר. ווממגזרים מגוונים. 

  . הכשרת צוותים מובילים בבתי הספרהכשרת דור צעיר של מנהיגות אזרחית ו, מתכנית רחבה

 אפשר אחרת ורשת עמל שיתוףביצא לדרך פיילוט אזרחות משותפת 

. אזרחות משותפתעמותת אפשר אחרת גאה ונרגשת לקחת חלק יחד עם רשת עמל בפרויקט 

מדובר בתכנית פיילוט ללימודי אזרחות המשלבת חווית למידה משותפת לבגרות חלופית בהיקף של 

ליידי דיוויס תל  שתי יחידות ותכנית השכלה כללית ייחודית של תלמידי כיתה י"ב בעמל טייבה ובעמל

אביב. התכנית כוללת חווית למידה ופדגוגיה חדשנית בהערכה חלופית בשתי השפות, עברית 

, חקר בקבוצות מעורבות, בחינה ייחודית ופרויקט מיזם חקר 12וערבית. פיתוח מיומנויות המאה 

פר העל בתי הסהמשלב אקטיביזם חברתי. כשהמטרה בסופו של דבר, שתכנית הפיילוט תופץ בכל ר

  יסודיים בארץ.

ליהודים  ייחודית ללימוד על החברה הערבית תכנית השכלה כלליתבמקביל "אפשר אחרת" מפתחת 

 והחברה היהודית לערבים, אשר תועבר ע"י מורי בתי הספר לתלמידי שכבת י'. 

היסודי בלוד. פעילות ארכיאולוגיה וסדנאות בתי הספר פרויקט אפשר אחרת לתלמידי 

 מוזיקה

עם רשות ולה בבתי הספר היסודיים בלוד וף הפעיתהשנה "אפשר אחרת" ממשיכה את ש גם

סדנאות חד הנות מתכנית מפגשים שכוללים יזוכים ל . תלמידי כיתות ד' של העירביםמרחהעתיקות ו

כשהייחוד הפעילות של . ספורטובתחומים של דרמה, מוזיקה, תרבותיות ומפגשים רב תרבותיים 

התכנית משתפת צוותי המורים שילוב חפירות באתר ארכיאולוגי בעיר. בלוד הוא  תלמידי בתי הספר

 בכל צמד בתי ספר וכן את הורי התלמידים.

 קנזס סיטיבית הספר היהודי באורחים משל תלמידי רמלה בליווי  יום המעשים הטובים

תתפים ברמלה המשסי קתודורנווה יהונתן והאו חטיבות הבינייםשים הטובים תלמידי לכבוד יום המע

בני  די חטיבה מבית הספר היהודי קנזס בארה"ב.תלמי של זכו לביקור מיוחדבפרויקט אפשר אחרת 

הנוער משלושת בתי הספר הכינו ביחד ערכות שי וחילקו למאושפזים בבית החולים אסף הרופא. 

אפשר אחרת  , יחד עם שאר הפרויקטים שליקט. הפרוחוליםשמחו להכיר זה את זה ולעזור ל הילדים

 .מט"חברמלה, מתקיים בשיתוף 

    

 , עמותת אפשר אחרתחג שמחבברכת 


