
 
 

  

 2019 אוגוסט                                                                                חברתית                        לסובלנות  – מרכז הינם

 

 אקרדיטציה לפעילות חברתית והתנדבותית בקהילה.ועדת מכללת אורנים, לכבוד: 

 

כהתנדבות מוכרת לקבלת נקודות זכות במסגרת החוק לעידוד  "י"אחי ישראלפרויקט לצירוף  בקשההנידון: 

 .מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית

 

כדי לקדם באופן בלעדי ואינטנסיבי  2015"אחי ישראלי" היא תוכנית של המרכז, הוקם בשנת , אשר מרכז הינם

חברה באשר הן וזאת בדרך עיון הסובלנות וקבלת האחר והוא פועל לקידום הסובלנות כלפי כל הקבוצות באת ר

 –נה שרק היכרות אמיתית ובלתי אמצעית עם האחר מקרבת. בבסיס התוכניות שמפעיל המרכז מונחת האמו

שלו ובמקומו בחברה. יכולה להביא לשיכוך היחס העוין כלפיו וההכרה הלגיטימית  –עולמו, ותרבותו וחייו 

רירים של רצון טוב וסוכני שינוי במעגל מכריהם המשתתפים במיזמים השונים שמפעיל מרכז הינם ישמשו שג

וגו שלהם גם מתנוסס באתר של "הינם" ונציגיהם חברים גם בצוותי ההיגוי של וקרוביהם. שני תומכים שהל

 .לידידות התוכניות הם הפדרציה היהודית בסאן פרנסיסקו וקרן פוזן

 

קידום חברה פתוחה  –ווניה. מטרתו הינו מסע עומק להכרת החברה הישראלית על ג פרויקט אחי ישראלי

10-במסגרת הפרויקט מוקמת קבוצת מסע של צעירות וצעירים ( .באמצעות מפגש משמעותי בין שונים וסובלנות

ים, ערבים מוסלמים, דרוזים, מתנחלים, עולים ועוד) החיים ביחד הויות שונות (דתיים, חילונז) ממגוון 15

ם ישנים באותו מתחם, מבשלים ביחד את ארוחותיהם, מתכננים בקומונה חיים משותפים מלאים, שבהם ה

 וד.יחדיו את הלו"ז השבועי וע

 

הצורך שבא המיזם למלא הוא חסך עמוק של צעירים בהיכרות עם אלו שחיים לצידם כאן בארץ.  הצורך:

ל ממש עם לא מאפשרת להם היכרות ש –חינוכיות, קהילתיות ואחרות  –העובדה שצעירים גדלים בתוך מסגרות 

זורעת פחדים  –ת כלפי ערבים, חרדים, מתנחלים וקבוצות נוספו –מי שאינו משתייך לעולמם הקרוב. בורות זו 

 .וחששות מהאחר, ואלו בתורם מולידים לעיתים שנאה, גזענות, דעות קדומות ושיח קיצוני ומתלהם

 

רמת היכרות  –ובאמצעותם לחברה הישראלית כולה  –הפרויקט מבקש להציע למשתתפיו  הפרויקט: מטרות

 –הטבעית מו: את האחר יש לפגוש בסביבתו וגם גישה חדשה למפגש ע –חר אחרת, עמוקה יותר, עם הא

בקהילתו, בכפרו, בשכונתו. לבקר בביתו, לסעוד על שולחנו, להכיר את משפחתו. ההיכרות צריכה להיות 

ת ועמוקה ולהקיף רבדים שונים בעולמו. היא צריכה להיעשות בצניעות ובפתיחות, לא מתוך רצון לבקר, מתמשכ

פי מודל אחי ישראלי, רמת ההיכרות בין לשנות או להשתנות אלא פשוט כדי להיות עם האחר ולהכירו. זו, על 

 .שונים הדרושה לחברה ישראלית בכדי לקדם חברה סובלנית ומכבדת

 

  :קטהפרוי מבנה

ימים מלאים (כולל  12 נוכח להיותיקט כל משתתף יצטרך , במהלך הפרו2020ץ סמסטר קייתקיים ב יקטהפרו

כן לאחר מיל, משתתפים יהיו בכפר הדרוזי חורפיש שבגלחמישה ימים ה. חלוקת הימים תתבצע כך ששבת)

ים יגיעו לכפר ולבסוף המשתתפ במהלך השבתאצל משפחות חרדיות  ימים 3 ארכו בצפתהמשתתפים ית

 משתתפים יעברוהפרויקט ה במהלךימים שם גם יתבצע סיכום הפרויקט.  4המוסלמי דיר אל אסד למשך 

" שחיים ות ובעיקר עם האנשים ה"פשוטיםהם יגיעו ויפגשו עם אנשי מפתח בקהילהרצאות בכל מקום שבו 

 באותו אזור יום יום.



 
 

 

 הינם מרכז מטעם מדריך יהיה טודנטיםהס של הפעילות במסגרת פעילות הסטודנט:פיקוח והנחייה במסגרת 

 ליוני ישירות הפעילויות לךמהב הסטודנטים של הימצאות לגבי שוטף דיווח ויעביר הפעילות את ינחה אשר
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