
תכנית למנהיגות צעירה בחברה רב תרבותית 
למחלקות נוער וצעירים

הרציונל: החברה הישראלית הינה חברה מגוונת אשר מכילה מספר תרבויות, זרמים ותפישות עולם שונות. אתגר 
מרכזי הניצב כיום בפני החברה הישראלית הינו הגברת  הסובלנות, ההבנה והרגישות הרב תרבותית בין קבוצות שונות 

בעלי תפיסות עולם שונות אשר גרות "בבית אחד". 

על הפעילות: עמותת 'אפשר אחרת' הופכת חזון למציאות ומכשירה מנהיגות צעירה לפעול מתוך עמדה סובל־
נית ופלורליסטית. העמותה פועלת מזה 18 שנים ומפעילה תכניות מנהיגות עבור למעלה מ-20,000 תלמידי בית ספר 

יסודי ועל יסודי וכן פעולת עם חברי מועצת נוער, קבוצות מנהיגות מקומית וקבוצות מנהיגות משותפות של רשויות 

סמוכות. התכניות השונות הן ייחודיות בכך שהן משלבות כלים מעולם התאטרון לצד שיח מעמיק בנושאים של סובל־

נות ותפיסה רב תרבותיות וכלים לפיתוח מנהיגות יוזמת ומעורבת. התכניות מעניקות לבני הנוער יכולת הבנה רחבה 

של סיטואציות חברתיות מורכבות ומספקת כלים לפיתוח שיח מבוסס על סובלנות, רגישות רב תרבותית ודיאלוג עם 

השונה בדעותיו ותרבותו לצד יכולת לבנות ולממש פרויקטים חברתיים.  



שלושת המודלים שנפעיל לנוער וצעירים ברשויות המקומיות 
בשנת הפעילות הקרובה- תשע"ט: 

מודל -1  תכנית 'מנהיגות צעירה בחברה רב תרבותית'
התכנית מלווה קבוצת מנהיגות המשלבת בני נוער מהחברה היהודית והחברה הערבית, התכנית מיועדת הן לעיר 

מעורבת והן לשתי רשויות מקומיות סמוכות שמעוניינות ליצור שותפות. 

קבוצת מנהיגות זו יעודה להקים פרויקט חברתי מקומי. הקבוצה תעבור תהליך אישי ובין אישי בכלים הייחודיים של 

'אפשר אחרת', תעסוק בשאלות של אחריות חברתית, תפגוש סוכני שינוי שיהוו מודלים לחיקוי ותזכה בהבנה מקיפה 

של תחום הסבלנות והרב תרבותיות בישראל.  בסופו של התהליך בני הנוער יקימו יחדיו פרויקט חברתי ייחודי שהם 

יבחרו ויובילו. 

תכנית זו הינה תכנית עומק ודורשת מינימום של 20 מפגשים בשנה. אורכו של כל מפגש הוא שעתיים. 

מודל 2 – תכנית 'מפגש ושיח' רב תרבותי
התכנית מלווה קבוצת נוער המשלבת בני נוער מהחברה היהודית והחברה הערבית, התכנית מיועדת הן לעיר 

מעורבת והן לשתי רשויות מקומיות סמוכות שמעוניינות ליצור שותפות.

מטרת התכנית היא ליצור הבנה מקיפה ורחבה בנושאי סובלנות, פלורליזם ורב תרבותיות. התכנית מעניקה לבני 

הנוער כלים לפיתוח שיח ודיאלוג, להבנת השונה ולניתוח סיטואציות מורכבות. התכנית מושתת על מפגשים 

חווייתיים לצד מפגשי דיאלוג וכוללת עבודה חד תרבותית ורב תרבותית, מפגשי תאטרון, מסע אתגרים בטבע, 

פלייבק, מעגל הקשבה וכו'

אנו ממליצים על קיום של לפחות 10 מפגשים בשנה כאשר אורכו של כל מפגש הוא שעתיים. 

מודל -3 סדנה תהליכית לפיתוח 'תפיסת עולם סובלנית ורגישות חברתית'
הסדנה מלווה קבוצת נוער אורגנית חד תרבותית ברשות המקומית. 

מטרת הסדנה הנה פיתוח תחושת ביטחון וזהות, לצד פיתוח שיח וחשיפת בני הנוער לסוגיות חברתיות המתמקדות 

בסובלנות, רגישות רב תרבותית, הכרת האחר ויחס לשונה בעמדותיו ותרבותו.

הסדנה דורשת מינימום של 4- מפגשים של שעתיים. ישנה אפשרות לקיים את הסדנה גם בתהליך ארוך יותר 

שיכלול סיור,  חקר סוגיות חברתיות ביישוב  ו/או הקמת פרויקט עירוני.

הערה: התכניות המוצעות הן מודולריות ויבנו יחד עם מנהלות מחלקות הנוער. התכניות יכולות להתאים הן לקבוצה 

חדשה שתיועד לנושא והן לקבוצות קיימות כדוגמת מד"צים, מועצת נוער, מש"צים וכ"ו.


