
 
 

 בצפון כנס החינוך לחיים משותפים-אפשר אחרת

הכנס לחיים משותפים של עמותת 'אפשר  התקייםהארץ בחסות ראשי הערים בצפון 

קיימו ת שות הייחודייואת הפעילומנהלי בתי הספר, יהודים וערבים כאחד, סקרו  בכנס. אחרת'

רת בדצמבר בנצ 02-קיים ביום חמישי התהמפגש הצוות המקצועי של העמותה.  בשיתוף

ראש מועצת ו, ברדה, ראש עיריית נצרת עלי סלאםאלי  בנוכחות ראש עיריית מגדל העמק

 , דר' אורנה שמחון.משרד החינוךצפון של  מחוזובברכת מנהלת , מאהר ח'ליליה יפיע

את הפעילות שכבר נעשתה ואת ציגו ההכיתות שהשתתפו בתכנית  61-המנהלים ומחנכים מ

 ד,  ועבנושאי מוזיקה, ספורט, אומנות משיעורי הלמידה המשותפיםחל ההתכניות לעתיד. 

 בעיר המעורבת חיפה. יםת רב תרבותימנואסיור  יום התנדבות,ל

תכנית הוחלט להתקדם ל ,באזור הצפוןאחרי שנים של שיתוף פעולה פורה ומפרה  ,השנה

את השנייה . "עד שהילדים מכירים אחד משותפתשנה נוספת של עשייה  -בת שנתיים  

היה חשוב  ג'אידה זועבי רכזת הצפון של העמותה, "לכןה השנה הייתה מסתיימת" אומר

לאור הקשר המיוחד שנוצר בין מגדל העמק, נצרת ויפיע י". בהמשכיות גם בשנה שאחר

. כל זוג בתי ספר על פי רצונם וצרכיהםהותאמו לשמונה בתי ספר תכניות המשך ייחודיות 

 ו. לעצמו תכנית שתתאים לבמפגשים וגיבש החל 

עיקר הכוונה בפעילות המשך היא להכשיר את המורים ואנשי החינוך להמשיך את הפעילות 

כל  .שלב ושלבהרב תרבותית כשהעמותה מלווה אותם בכל התהליך, מסייעת ותומכת בכל 

 צוותי החינוך בבתי הספר.של  לקראת עצמאות מלאהזאת 

ההצלחה המרשימה של "כי סדת העמותה ומנכ"לית שלה מציינת דר' תקוה ברכה, מיי

נובעת מן העובדה שהתכנית משתפת ויפיע נצרת , רויקט לחיים משותפים במגדל העמקהפ

 :ראשי אגף החינוךההורים,  -את הקהילה כולה מורים ומנהלים אלא גם , לא רק תלמידים

,  וכמובן ראשי )יפיע( לי סלאחעמוחמד מלי אליגוב )מגדל העמק(, סאמיה בסול )נצרת( ו

בתהליך החברתי היא משמעותית ביותר. במפגשי ההורים  האחרונים המעורבות של. הערים

זאת בשיתוף צוות העמותה, המורכב משחקנים כל . ים הם הראשונים לבוא ולברךוהתלמיד

 שהעמותה פועלתחשוב לציין  .יקטים"הפרולטובת כימים ואנשי תיאטרון שעושים לילות 

, בכל התגובות החיוביותבשיתוף המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים במשרד החינוך. "

וכמובן בבתי הספר היסודיים  לשנתייםמשנה אותנו להרחיב את התכנית  הניעוהרמות, 

הוא להטמיע את מודל העבודה הזה בכל  'אפשר אחרת'בחטיבות הביניים. היעד של עמותת 

 ". הפרויקטים שהיא מקיימת ברחבי הארץ

 


