
 " שותפות ערבית יהודית"                     

 21.2.20 לחיים משותפים ""  - סדנאות  / דווח מצב     

המטרה להכשיר מתנדבים בחברה הישראלית ) יהודים ומיעוטים( שבסיום 

סדנה מעורבת של מס חודשים יהיו מוכנים לפעול לקידום פעילויות משותפות 

 באזור בו הם חיים.

 ישראל היא מדינת הלאום של העםמדינת  –בסיס הזהות הערכית שלנו 

, היא גם מדינתם של כל אזרחיה ,מדינה ) מגילת העצמאות( היהודי

ברגישות  "אחר". מדינה המכבדת את עצמה ואת הית ודמוקרטיתשוויונ

 ובהדדיות.

הפעילות שלנו היא התנדבותית ומבוססת על אנשים טובים המאמינים בפעילות 

 וזה לא קל. ארוכת טווח  בשטח , מתוך כוונה ליצור את השינוי גם מלמטה.

 מרכז יגאל אלון / גינוסר הוא המעטפת המוסדית והערכית שלנו.

חודשים(  6הסדנה הראשונה שלנו מסתיימת )לאחר כ   טייבה / משולש -דנת ס

סדנה ל רגנים עכשיו ומתא מסיימים הסדנה  ערבים ויהודים 20,   3.3.20 ב

שנייה שתתחיל אחרי הרמדאן , לתכנון פעילויות משותפות עם כוכב יאיר ה

 .17.3והאזור ולכנס סיום שנקיים בבית התרבות בצור יגאל ב 

חודשים, מקיימים פעילות מרכזית  4הסדנה פעילה כ   ןבית יגאל אלו - סדנת

אחת לחודש בבית יגאל אלון ובימים אלה אנו מתחילים בפעילות אזורית בשני 

 .ידאת'זנגריה ובבועינה נוגטובא  – עוגנים""

נחנו א, כאן  4.3הסדנה מתחילה  ב    קמפוס הר הצופים בירושלים - סדנת

יש רעיון מעשי אפשר מי מהקוראים ל, אם זקוקים לסיוע בגיוס משתתפים

 . 0548820218לפנות לדקלה אלון 

 , בשלב זה יש לנו כ  16.3הסדנה מתחילה  ב    אקדמית עמק יזרעאל - סדנת

 גברים.נרשמים בחלוקה עדתית מצוינת וכן בחלוקה טובה שבין נשים ו 35

בימים אלה סיכמנו על הקמת סדנה נושאית      חיפה "בית הגפן " - סדנת

לאחר הסדנה במקומות בהם הם המיועדת לאנשי חינוך מהעיר, בכוונה שיפעלו 

 .2020. התכנית להתחיל סדנה זו בתחילת אוגוסט  פעילים

סדנה בבדיקה ובשיח עם הנוגעים בדבר,    " אמנות לחיים משותפים" –סדנת 

אל פחם  ובמשכן לאמנות שבעין הכוונה לקיים סדנה נושאית בגלריה באום 

" חיים משותפים"ס על נושאים הקשורים לקידום ס. תכנית הסדנה תתבחרוד

 באמצעות נושאי האמנות.



מזה תקופה יש לנו הסכמה עם הנהלת    עכו -דנת אקדמית גליל מערבי ס

" , עדיין לא הצלחנו מנהיגות צעירה לחיים משותפים"המוסד להקמת סדנת 

 לגייס צוות שיקדם את נושא השיווק כאן . פתוחים להצעות.

אנחנו  בבדיקות להקמת סדנה במכללת סחנין , וכן סדנה נושאית של " מוזיקה 

ותפים"  בעמק. יש אלינו פניות לקידום סדנה דרומית באוניברסיטת לחיים מש

 הנהלהעם נציגי ה ישיר באר שבע, נשמח אם למי מהקוראים יש קשר

 .הול הסדנהילשיווק ונ ועם מתנדבים שם  המחליטה

עזרתם משותפת עם המוסדות המצוינים ,רק בו מתואמת כל הפעילות הזו

תודה  , זו ההזדמנות לומר  להם תודה ,יכולים אנו לקדם יוזמה חשובה זו

ולתומכים ברעיון, תודות למרצים  "אומרים ועושים"למתנדבים הרבים ש מיוחדת

 .שפועלים גם הם בהתנדבות

גייס תורמים כספיים לפעילות, זו נ שמח אם מי מהקוראים ואו באמצעותםנ

 במדינה. דיל את מרחב הפעילותגולה הולית ייכולה לשפר את המערכת הנ

 בברכה

 0523311177    יעקב    יוניש 

 0505503881 גריפאת סאלח

 


