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דו"ח סיכום פעילות – 2004
בשנה שהסתיימה ב –  31.12.2004היינו עסוקים במספר פרויקטים .בחלקם ממשיכים לפעול אל תוך שנת  ,2005אולם
חלקים אלה רק נזכיר מבלי לפרט.
 – 1מעבר למחסומים ) (Beyond the Barriers
באוגוסט האחרון קיימנו סמינר בינלאומי לפעילים מרכזיים של ארגונים אירופיים וים-תיכוניים ,העוסקים בהידברות בין-
תרבותית בארצותיהם .הסמינר שארך שבוע ימים ,התקיים בחיפה והשתתפו בו  30פעילים מאירלנד ,פולין ,דנמרק,
בלגיה ,טורקיה ,קפריסין וישראל .נושא הסמינר היה :מתודות עבודה בארגונים להידברות בין-אתנית.
בעקבות הצלחת הסמינר הועלה רעיון של הקמת רשת משותפת לארצות אירופה והים התיכון ,של ארגונים כאלה .במידה
ונקבל מימון מהקהיליה האירופית ,אנו נקיים מפגש התייעצות בן  3ימים בישראל ,בחודש אפריל.
 – 2דבר שלום – עשה שלום )2005 (Talk Peace – Make Peace
בעקבות פרויקט מוצלח מאוד במתכונת סדרת מפגשי מנהיגים פוליטיים צעירים מישראל ומן הרשות הפלסטינית ,אותם
קיימנו ב –  ,1999החלטנו )ביחד עם שותפינו הפלסטיניים( לחדש את הפרויקט .מאמצינו בשנה שעברה לא נשאו פרי,
אולם השנה ,בעקבות תמיכה שקיבלנו ממשרד החוץ הגרמני והמשרד לסיוע חוץ הקנדי ,התחלנו בביצועו .המדובר
בסדרה של מפגשים בין מנהיגים חברתיים ופוליטיקאים צעירים ישראליים ופלסטינים ,במטרה להכיר את השקפות הצד
השני ,עמדות פוליטיות ,אינטרסים משוריינים – ובעיקר לפגוש אנשים חיים מעבר לסטריאוטיפים השגרתיים .מפגש
ראשון של סוף שבוע ארוך בטורקיה ,מפגש סיום כנ"ל – וביניהם  7סמינרים ,מהם  2סופי שבוע בירושלים ו –  5סדנאות
חד-לאומיות שכל צד עורך לעצמו.
הכנות לפרויקט התחילו בדצמבר ) .מפגש סוף-שבוע מאוד מוצלח נערך בסוף ינואר  2005באסטמבול(.
" – 3מרכז"
קומונה של  3צעירים וצעירה אחת ) 2יהודים 2 ,ערבים( שקמה על בסיס בוגרי ש.ש .של תנועת רעות-סדאקה ,במטרה
להעמיק את הפעילות החינוכית והקהילתית היהודית-ערבית ביפו.
מטרת חברי "מרכז" היא – 1 :להקים פורום קבוע של פעילים מקבוצות נוער יהודיות וערביות הפעילות ביפו ,במטרה
לתאם פעילות למען הקהילה ,ללמוד זה מזה.
 – 2מרכז פיזי לאינפורמציה והדרכה עבור פעילים אלה.
 – 3סיוע לנוער במצוקה ולהקים קבוצות הידברות יהודיות-ערביות.
 – 4להפיץ ידע על ההיסטוריה של יפו ,מלפני הקמת מדינת ישראל.
" – 4נמשים") נוער משחק שלום(
חוג תיאטרון של תלמידי י"ב יהודים וערבים ,הנפגשים לסדנת תיאטרון בסוף שבוע אחת לחודש .המטרה – להקים בשנה
הבאה קומונה יהודית-ערבית ברמלה ,אשר תפעל בתחום החינוכי והחברתי בשכונת מצוקה – באמצעות דראמה .בנוסף
לכך – יפיקו חברי הקומונה מחזה שיוצג בבתי ספר ומרכזים קהילתיים.
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 – 5דרך נשים לשלום
פרויקט מפגש סטודנטיות יהודיות וערביות לחינוך ,שעוסק במודעות עצמית נשית ובהידברות בין-תרבותית.
בראשית השנה ניסינו לארגן חוג כזה למתעניינות במכללת לוינסקי .לצערנו מספר המתעניינות היה קטן מאוד ,על כן
הפרויקט הפסיק לאחר  3מפגשים .לקראת שנת הלימודים הנוכחית פנינו למכלל עמק יזרעאל ) שנשיאתה ,פרופ .עליזה
שנהר הינה חברה בועד הציבורי הבינלאומי שלנו( בהצעה לקיים קורס אקדמי שיוקדש לנושאים הללו ,ימומן על ידינו –
וישולבו בו אלמנטים אקדמיים עם סדנאות דינאמיקה .במכללה קיבלו את הצעתנו באופן מאוד חיובי ,והפרויקט יתחיל
בסמסטר השני של שנת לימודים זו.
 - 6מורות למען זכויות האדם
אנו פנינו עם הצעה לקיים פרויקט זה ,הדומה בתכניו ל"דרך נשים לשלום" ,אולם מיועד ומותאם למורות ,גם למכללת עמק
יזרעאל וגם למח' חינוך בעיריית ת"א .בשני המקומות היתה נכונות להכנס לשותפות זו .במכללת עמק יזרעאל בינתיים לא
נמצאו מספיק מורות מעוניינות .בעיריית ת"א אנו נתחיל את הפרויקט בראשית  2005עם שני בתי ספר :בי"ס יהודי וערבי.
בפרויקט זה אנו שותפים עם מנהלת החינוך של העירייה וכן יזמה עם יזמה של מכללת החינוך" :המרכז לחינוך לשלום".

מימון
בשנה זו הצלחנו להרחיב במידה ניכרת את מקורותינו הכספיים .לצערנו הרב ,פעילות מסוג זה ,הנחשבת כבעלת עדיפות
גבוהה באירופה ,כמעט ואינה נהנית מתמיכת גורמים ישראליים – בעיקר לא ממקורות ממשלתיים .אי לכך ,פרט למענק
בגובה  ₪ 15.000אותו קיבלנו מ"קרן העזבונות" ,כל תקציבנו מבוסס על תמיכת גורמים שונים מחו"ל.
אנו נהנינו השנה מתמיכת גורמים ממשלתיים גרמנים ,קנדים וכן הקהיליה האירופית .בנוסף להם ,עלי לציין קרנות
כנסייתיות מצרפת ושוויץ וכן קרנות קטנות יותר מגרמניה ואנגליה אשר תמיכתם מאפשרת את פעילותנו.
זו השנה הראשונה שברשימת מקורותינו מופיעים גם מספר תורמים פרטיים ,אשר – אף כי תרומתם עדיין צנועה –
משמשים בסיס לתקוותנו ,שככל שהמסרים שלנו יגיעו לחוגים יותר רחבים ,כן נוכל להרחיב את מעגל תומכינו ,ואולי
אפילו להקים באחד הימים "חוג ידידי כפר רעות-סדאקה" בישראל ומחוצה לה.

מינהלה
עד לנובמבר האחרון המועסק היחידי )בחצי משרה( היה המנכ"ל – יונתן פלד.
בנובמבר הוצע ליובל ארבל להכנס לתפקיד רכז ארגוני ולמוחמד עבד אל חלים לתפקיד רכז חינוכי – שניהם גם כן בחצי
משרה .בנוסף להם מועסקת רויטל יונאי כרכזת פרויקטי הנשים וכן אורי שני ,כרכז פרויקט "נמשים".
בהפעלת הפרויקטים השונים שלנו ,אנו מעסיקים מנחים ומרצים לפי הצורך והעניין.
לעמותתנו אין עדיין משרד ,והצוות הקטן שלנו עובד ,כל אחד מביתו ,כשהקשרים התכופים נעשים דרך טלפון ,דוא"ל וכן
מפגשי צוות אחת לשבועיים לערך.
הנהלת הכספים שלנו נמצאת תחת פיקוח של רוא"ח ואנו רשומים כעמותה מוכרת על ידי רשם העמותות.
יונתן פלד
מנכ"ל

2

