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בקהילה,  ודיאלוג  גישור  מרכזי  ומנהלות  לסובלנות  אקטיביזם  רכזות  בסיוע  נכתבה  זו  חוברת 

ותרמו  מעורבות  בערים  לסובלנות  האקטיביזם  בתחום  שלהן  והתובנות  הניסיון  את  שחלקו 

לוי.  ומירה  חורב  שי  ונגרובר,  ריעות  ברדה,  יסכה  כהן,  רותם  סילוורה,  עליזה  זו:  חוברת  ליצירת 

-

איסוף ועריכה: נועה שלו, מיכל אורובנו וצוריאל אביטן. 

תוכן עניינים

 הקדמה
פיתוח תחום אקטיביזם לסובלנות במרכזי גישור ודיאלוג בקהילה

 פרק א': מה?
מה המשמעות של אקטיביזם לסובלנות?  על אקטיביזם, 

סובלנות והחיבור ביניהם 

 פרק ב': איך?
6 צעדים לפיתוח תחום אקטיביזם לסובלנות

 פרק ג': תובנות וטיפים

 פרק ד': דוגמאות מהשטח
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במדינת ישראל פרוסים כיום 48 מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה ברשויות המקומיות השונות, וקיימות 
עוד כ-20 יוזמות להקמת מרכזים. המרכזים פועלים ליישב סכסוכים בדרכי שלום, לאפשר תהליכי 

הידברות ודיאלוג ולהטמיע את שפת הגישור כדרך חיים. 
כל מרכז גישור ודיאלוג בקהילה בונה את תוכנית העבודה שלו, את מטרותיו ואת יעדיו בהתאם 
לאופי הרשות המקומית שבה הוא פועל ועל פי צרכי הקהילות השונות ומאפייניהן. המרכזים עוסקים 
בנושאים מגוונים הנוגעים בתחומי חיים רבים של תושבי מדינת ישראל: שכנים, משפחה, צרכנות, 

התחדשות עירונית, חינוך, דיאלוג בין-תרבותי ועוד. 
מרכזי הגישור הם בבחינת מגדלור ברשות המקומית בכל הנוגע לדיאלוג ויישוב סכסוכים, החל ממניעה 
)חינוך והכשרות(, דרך טיפול בסכסוכים בדרכי שלום )הליכי גישור ובניית הסכמות( ועד תהליכים 
נרחבים של דיאלוג קהילתי. המרכזים מקיימים שיתופי פעולה עם גופים כגון רשויות מקומיות, עמותות 

והמשטרה.

לדיאלוג  כלים  בעלת  סובלנית  חברה  לקדם  נועדה  בקהילה  ודיאלוג  גישור  מרכז  של  פעילותו 

ולשיח. שפת הגישור מאפשרת הקשבה ומפגש עם אדם אחר תוך שמירה על מרחב מכבד. 

התוכנית "אקטיביזם לסובלנות בערים מעורבות" פועלת מאז 2018 כתוכנית פיילוט בתמיכת שגרירות 
ארה"ב, בליווי של תוכנית 'גישורים' של השירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים ובניהול עמותת מוזאיקה. התוכנית הופעלה בשלוש ערים מעורבות: רמלה, לוד ועכו.

מעורבות  בערים  בקהילה  ודיאלוג  גישור  במרכזי  לסובלנות  אקטיביזם  לקדם  התוכנית  מטרת 

ולהציע מעטפת וסיוע לתושבים המעוניינים לפתח יוזמות לקידום סובלנות.

במשך שלוש שנות הפיילוט ועד היום, המרכזים ליוו יוזמות של תושבים לקידום סובלנות, דיאלוג 
קהילתי ורב-תרבותיות, על ידי יצירת קבוצת פעילים, ליווי מקצועי לתכנון הפרויקט, עמידה בקשר עם 

גורמים עירוניים וארציים ומתן מסגרת תקציבית. 
הנחת הפעולה של התוכנית היא שכל אזרח מסוגל לעשות מעשה קטן שיתרום לקידום סובלנות במרחב 
לקידום  יותר אקטיביסטים שיפעלו  ככל שיהיו  חזונו.  ובכך להפוך לאקטיביסט הפועל למען הגשמת 
סובלנות, תפחת תחושת הניכור בקהילה ויתעצמו תחושות החיבור והשייכות של קבוצות שונות לעיר. 



5

שיטת פעולה זו מדגישה את קולם של התושבים, את כוחם לפעול ואת אחריותם למרקם הקהילתי שבו 
הם חיים, תוך מתן ביטוי למגוון הזהויות והתרבויות המרכיבות אותו והתחשבות בהן.

תושבים המעוניינים להיטיב את היחסים בין קבוצות זהות שונות, להרחיב את ההיכרות בין 
תרבויות, להנכיח את היתרון שבמגוון ולמנף את הפוטנציאל הטמון בחיים משותפים, יכולים 

להגשים את החזון שלהם ולקדם פרויקט בעזרת הליווי של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה.

מאורעות מאי 2021, שהתרחשו בסמוך להוצאת חוברת זו, הדגישו את חשיבותה והשפעתה של פעילות 
תושבים לקידום סובלנות. במקומות שבהם תושבים פעלו, יזמו, הכירו וחיזקו את המרקם הקהילתי טרום 
המאורעות, קיימת תשתית משמעותית לאיחוי, לריפוי ולחיזוק החוסן הקהילתי בעת המשבר ובעקבותיו.

חוברת זו יצאה לאור בעקבות שלוש שנים של עשייה מעוררת השראה במרכזי גישור ודיאלוג בקהילה 
ברמלה, עכו ולוד בתוכנית האקטיביזם לסובלנות בערים מעורבות. 

תודה רבה למנהלות מרכזי הגישור ולרכזות התחומים לאורך השנים על היותן חלוצות ועל הובלת 
התחום. תודה רבה לשגרירות ארצות הברית ובייחוד לעומר בנציוני, מנהל תחום חיים משותפים 
בשגרירות ארה"ב בירושלים, שאפשרו לתוכנית "אקטיביזם לסובלנות" להתפתח במרכזים, ועל הליווי 
לאורך הדרך. יש לכם חלק נכבד בחוברת זו. תודה לאיקא צ'פמן, נציג מחלקת פיתוח הדרכה ושיווק 
בתחום התיירות על הסיוע והליווי, ולמשרד התיירות, על הפיכת היוזמות לבנות קיימא. למיכל שילאור, 
שיר עזרא ורוני צ'סלר על ריכוז הפרויקט לאורך השנים. לטל קליגמן וטל אלפי ולכל צוות המרכז 
הבין-תרבותי לירושלים על שותפות לדרך. לברוך שוגרמן, מנהל השירות לעבודה קהילתית במשרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ולאבי סנדר, מפקח ארצי בשירות לעבודה קהילתית במשרד 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, על המעטפת לאורך השנה, ולרות נחנסון ולכל צוות מוזאיקה 

על שותפות מלאה בחשיבה ובמעשה.

בתקווה כי חוברת זו תיתן השראה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה, למגשרים ואקטיביסטים,

ללמידת תחום האקטיביזם לסובלנות ולהוספת דיאלוג ושלום בכל מקום שבו תהיו.

 

)אבות, ג' ט'(
 

שלכם,
צוות תכנית גישורים 2021
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אַקְִטיבִיזְם 
ֵם עֶצֶם - זָכָר שׁ

ל מַּמָשׁ   ֶ יטָה הַּתֹובַעַת לְהָגִיב ּבְאֹפֶן נִמְרָץ ּובִפְעֻּלֹות שׁ ִ שׁ
יטַת קּום וֲַעשֵׂה! . ִ ּבְסִכְסּוךְ ּכַלְּכָלִי, חֶבְרָתִי אוֹ מְדִינִי; שׁ

)מילון אוקספורד(

האקטיביזם מגדיר פעולה שנעשית כתגובה למצב חברתי, כלכלי או מדיני שאדם רוצה לשנות או 
להשפיע עליו. האקטיביסט בוחר שלא להשלים עם המצב הקיים או לדבר עליו בלבד, אלא לפעול, 

לעשות ולשנות דבר מה במציאות באופן ממשי.

סובלנות 
ֵם עֶצֶם - נקבה שׁ

)ויקיפדיה(

בין אקטיביזם לסובלנות:

תחום האקטיביזם לסובלנות מחבר בין עולם העשייה וההשפעה החברתית ובין עולם הסובלנות. אקטיביזם 
לסובלנות הוא כלי עבור אנשים שרוצים לפעול כדי להשפיע ולשנות את המציאות בתחום של סובלנות 
וכבוד בין אנשים, מאבק באפליה, ובניית היכרות, הבנה ודיאלוג בין-דתי או בין-תרבותי. בעזרת חיבור זה ניתן 
להפוך את עיר המגורים למקום שבו מתקיימים יחסים מבוססי היכרות ואמון בין מגוון התושבים החיים בו. 

לתחום  והדיאלוג  הגישור  תחום  שבין  הממשק  נקודת  על  יושבים  בקהילה  ודיאלוג  גישור  מרכזי 
מתוך  מקומית.  מנהיגות  וחיזוק  קהילתי  חוסן  חברתית,  יזמות  גם  הכולל  תחום  הקהילתית,  העבודה 
את  הרואים  תושבים  לליווי  ככלי  בקהילה,  ודיאלוג  גישור  במרכזי  לסובלנות  האקטיביזם  צמח  כך, 
עליו  ולהשפיע  הציבורי  במרחב  להטמיע  שניתן  כשפה  אלא  סכסוכים  ליישוב  ככלי  רק  לא  הגישור 
לקידום  שאיפותיהם  את  להגשים  בקהילה,  ודיאלוג  גישור  מרכזי  בליווי  יכולים,  אקטיביסטים  דרכה. 
קהילתית.  סוציאלית  ועבודה  אימון  גישור,  אקטיביזם,  המשלבים  כלים  באמצעות  במרחב  סובלנות 

ובהיעדר אפליה כלפי  והתייחסות בכבוד, בהבנה  סֹובְלָנּות היא קבלה 
השונים מבחינה חברתית, תרבותית או דתית, גם אם אינם מסכימים או 

תומכים בדעותיו, בהתנהגותו או אמונותיו של האחר.
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בין  לקרב  חי,  הוא  שבה  המציאות  על  ולהשפיע  שינוי  להוביל  רצון  מביע  תושב  כאשר 
לו לפעול  בין תרבויות, הוא מקבל כלים שיסייעו  אוכלוסיות, לעודד סובלנות או להפגיש 

למען מטרות אלו. היחיד מסוגל להשפיע על הסובלנות והדיאלוג במרחב!

נקודות המייחדות את תחום האקטיביזם לסובלנות:

1. המטרה - מניעת סכסוכים והסלמתם:
יוזמות בתחום האקטיביזם לסובלנות מהוות תשתית של היכרות, דיאלוג והפחתת הניכור בין תושבים. 
תשתית זו נבנית בימי שגרה ומסייעת לקידום הסובלנות, לקיום מפגשים בין מנהיגים, לעריכת היכרות 
בין תרבויות ולביצוע פעילות להפחתת אפליה או דעות קדומות. בעת חירום, תשתית זו תבוא לידי ביטוי 
בכך שתפחית את עוצמת הקונפליקט, תסייע בניהולו, ותשמש כבסיס לאיחוי ביום שאחרי ההתפרצות.  

2. יוזמות שבאות מהתושבים:
הקונפליקטים  את  תופסים  התושבים  בו  ומהאופן  התושבים  מצרכי  נובעים  והיוזמות  הרעיונות 
תושבים  הרשות,  עובדי  אקטיביסטים.  להיות  יכולים  ואחת  אחד  כל  שלהם.  המגורים  במרחב 
חשוב  לשינוי.  ופעילים  אקטיביסטים  להיות  כולם  יכולים  וצעירים,  הורים  נוער,  בני  מבוגרים, 
מהשטח.   אלא  הגישור,  ממרכז  או  מהרשות  'מלמעלה',  המגיעות  ביוזמות  מדובר  לא  כי  להדגיש 

3. רלוונטיות לכל תחומי החיים:
בשכונה,  בבניין,  מקום:  ובכל  החיים  תחומי  בכל  ביטוי  לידי  לבוא  יכולים  וסובלנות  דיאלוג 
בהפגנות  פורמליות,  לא  במסגרות  החברתיות,  ברשתות  בכביש,  הספר,  בבית  בסופר, 
בעלות  ואוכלוסיות  זהויות  של  מפגש  מקום  בכל  מתקיים  כיום  בישראל  נוספים.  ובמעגלים 
גיסא.  מאידך  מעצים  אך  גיסא  מחד  קונפליקטואלי  להיות  עשוי  זה  מפגש  שונה.  תרבותי  רקע 

4. מרכז גישור ודיאלוג כחממה:
מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה הוא גוף ידע מקצועי לגישור ותהליכי דיאלוג. התפיסה שעומדת ביסוד 
פעילותו היא שהתושבים עצמם הם האקטיביסטים. התושב הוא המומחה, הן להגדרת הבעיה והן למציאת 
הפתרון. מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה יאתר את האקטיביסטים הקיימים והפוטנציאלים וילווה אותם 
באמצעות הכלים הקיימים ברשותו, המשלבים בין עולמות הגישור, הדיאלוג ועבודה סוציאלית קהילתית. 
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הקמת תחום האקטיביזם לסובלנות פותחת את שערי המרכז לתושבים שאינם בהכרח מגשרים, אך 
רוצים לקדם דיאלוג וסובלנות בסביבה בה הם חיים. כפי שכל מרכז גישור ודיאלוג מעוצב לפי אופייה 
של הרשות שבה הוא פועל וצרכי תושביה, כך גם פרופיל האקטיביסט משתנה ממרכז למרכז. הגורם 

המשותף לכל האקטיביסטים הוא הרצון להביא לשינוי חברתי בתחום הסובלנות בעירם. 

בפרק זה נציג שישה צעדים לפיתוח תחום האקטיביזם בפרק זה נציג שישה צעדים לפיתוח תחום האקטיביזם 

לסובלנות לסובלנות במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה. במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה. 

1. הגדרת התחום כחלק מתוכנית העבודה במרכז גישור ודיאלוג בקהילה:
למרכז גישור ודיאלוג בקהילה ישנם שלושה תחומי עיסוק עיקריים: 

כי  לוודא  גישורית. חשוב  והטמעת שפה  בקהילה  דיאלוג  נוגע בתהליכי  לסובלנות  תחום האקטיביזם 
שילוב תוכנית האקטיביזם לסובלנות עומד בקנה אחד עם יתר מטרות המרכז ויכול להיטמע בתוכנית 
העבודה הקיימת. כמו כן, יש לבדוק אילו מהמשאבים שיידרשו לקיום התחום נמצאים לרשות המרכז. 
מומלץ לבחון את הנושא בוועדת ההיגוי של מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה. במקביל, ניתן להקים וועדת 
היגוי ייעודית לפיתוח תחום זה יחד עם שותפים כגון ארגונים ובעלי השפעה שירצו להשתתף בפיתוח. 

לדוגמה, תוכנית העבודה של המרכז בעכו כללה שתי מטרות עיקריות: מיצוב המרכז הגישור והדיאלוג 

בקהילה ברשות המקומית ועידוד פעילים ושותפים לעשייה המקדמת סובלנות. מטרות אלו היוו תשתית 

לפיתוח תחום האקטיביזם לסובלנות בעכו ואף השפיעו על אופי הפרויקטים הנבחרים. 

2. בחירת רכז להובלת הנושא: 
כדי להפעיל את תוכנית האקטיביזם לסובלנות יש לבחור רכז תוכנית שירכז את ההכשרות והמפגשים 

יישוב סכסוכים; 	 
תהליכי דיאלוג קהילתיים;	 
הכשרות וחינוך להטמעת שפה גישורית כדרך חיים.	 
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וילווה את האקטיביסטים בפועל. על הרכז להיות יצירתי ובעל יכולות ליווי, מיקוד רעיונות ויצירת 
שותפויות. הוא יכול להיות פעיל מתנדב או רכז בשכר.

3. איתור ועידוד אקטיביסטים: 

המשימה הראשונה של הרכז תהיה לזהות את האקטיביסטים הפוטנציאלים בקרב התושבים ולעודד 
אותם לפעילות. ניתן לעשות זאת במספר דרכים: 

מפגשי חשיפה בנושא אקטיביזם לסובלנות שבהם נותנים לתושבים טעימה מעולם הגישור ומזמינים 	 
אותם להעלות רעיונות לקידום סובלנות בעיר.

פליירים המיועדים לתושבים ומזמינים אותם לפנות למרכז. 	 
קול קורא לאקטיביסטים שיפורסם ברשתות החברתיות )דוגמאות מצורפות(. כדאי לציין אם מוצע 	 

סכום כסף לקידום יוזמה.
שיתופי פעולה עם אוכלוסיות ייעודיות כמו כפרי סטודנטים, מנהיגים בקהילה, תוכניות חינוכיות ועוד.	 

4. ליווי פרטני וקבוצתי של האקטיביסטים:

רכז תחום האקטיביזם לסובלנות במרכז הגישור והדיאלוג בקהילה אחראי על הליווי הפרטני והקבוצתי 
של האקטיביסטים. הרכז יקיים מפגשי הכשרה, גיבוש ולמידה עם קבוצת האקטיביסטים על מנת 

לייצר למידת עמיתים, שותפויות, תחושת שייכות וחיבור למרכז הגישור והדיאלוג בקהילה. 

עקרונות ליווי האקטיביסט: 

תפקיד הרכז:תפקיד הרכז: לשאול שאלות, לאפשר, לתווך ולחזק את קהילת האקטיביסטים במרכז.

תפקיד האקטיביסט:תפקיד האקטיביסט: לקדם סובלנות, לחלום, להוביל ולבצע.

א. אקטיביסטים שונים זקוקים לליווי שונה. על הרכז לזהות את הצרכים של כל אקטיביסט ולהציע    
ל  ליווי בהתאם.

ב. האקטיביסט יגדיר את החזון שלו, את השינוי שהיה רוצה להוביל, מתוך הזיקה האישית שלו לנושא.
ג. הרכז יסייע לאקטיביסט להגדיר מיזם מדיד וישים שנגזר מתוך החזון המופשט. 

ד. בהגדרת המיזם חשוב לציין מי קהל היעד, מתי יתקיים המיזם ומה התוצר הרצוי.
ה. הרכז יסייע לאקטיביסט לזהות את המשאבים העומדים לרשותו מבחינת זמן, כסף ושותפים וכך 

ל  להגדיר את מסגרת הפעולה שלו.
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ו. הרכז יסייע לאקטיביסט להגדיר את תוכנית העבודה להצלחת המיזם. תוכנית הפעולה תגדיר משימות, 
ל חלוקת אחריות ולוח זמנים.

ז. הרכז יקיים פגישות ליווי עם האקטיביסט. בפגישות אלו ינסו הרכז והאקטיביסט לזהות חסמים, 
ל לחשוב יחד על דרכי פעולה יצירתיות, לתעד רגעי הצלחה ולעקוב יחד אחר התקדמות הפרויקט. 

5. הפיכת פרויקטים למתמשכים ובני קיימא:

על הרכז המלווה לסייע לאקטיביסט להפוך את יוזמתו למתמשכת. למשל, ארגון ספריית גן המחברת 
בין שכונות, ארגון רצף סדנאות בנושא מסוים, קיום רצף מפגשים בגינה קהילתית או בבתים, קידום 
מסורות סביב לוח השנה ועוד. לעיתים, כדי לעשות מיזם למתמשך, יש למצוא דרכים יצירתיות להגדיל 

משאבים ושותפויות סביב המיזם.

6. מעקב וסיכום פרויקט:

כחלק משימור הידע והמשך פיתוח התחום, חשוב לקיים הליכי מישוב, ליווי, כתיבה ומעקב אחר העשייה. 
כאשר מיזם מסתיים חשוב לקיים פגישת סיכום ומשוב על מנת ללמוד מהנעשה עבור מיזמים אחרים. 
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כדאי להקים ועדת היגוי של שותפים 
המרכז  מתוך  לנושא,  הרלוונטיים 
ומחוצה לו, שתסייע להקמת התחום.

יצירתיות היא שם המשחק - פתחו את הראש 
והאוזניים לדברים שקורים סביבכם. לכל אדם 
ובאמצעות הקשבה אמיתית אפשר  יש רעיון, 

לגלות רעיונות טובים ורלוונטיים.

שיווק  דרכי  על  חשבו 
כדי  ועקיפות  ישירות 
להגיע לכל תושב ותושב.

חשוב לזכור: 
של  הוא  והצורך  הרצון 
התושב האקטיביסט! 

נצלו הזדמנויות לחשיפת מרכז 
הגישוריים  והכלים  הגישור 
וקידום  וכחממה לעשייה  כבית 

רעיונות של התושבים. 

מצאו  ביחד!  לעבוד  יותר  קל 
שותפים וסייעו לאקטיביסטים 

למצוא שותפים.

וכיחידים הוא תהליך רציף, הנובע מתוך חיבור לצרכי  ליווי אקטיביסטים כקבוצה 
ורצון לקיים עשייה מתמשכת המשתלבת עם תוכנית העבודה של  האקטיביסטים 

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה.
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קולות קוראים לאקטיביסטים
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קולות קוראים לאקטיביסטים
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מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה ברמלה

תוכנית מנהיגות לעולים ולבני עולים: 
והדיאלוג  הגישור  מעולם  כלים  מתן 
לצורך  האקטיביזם  ומעולם  בקהילה 

חיבור מגזרים שונים בעיר.

קפה עולמי - בוחרים בסובלנות: 
לרשות  בחירות  לקראת  אירוע  קיום 
שונים  בגילים  תושבים  עבור  המקומית 
שיח  לקיים  כדי  שונות  ומתרבויות 

ומחלוקת בונה. 

מספרות סיפורים:
קבוצה רב-תרבותית של נשים שמטרתה 
לחבר בין נשים מתרבויות שונות ולתת להן 
כלים מעולם ה-storytelling להעצמה 

וקבלת האחר, ביוזמתה של אידית וידמן.

מתחברים בין הדורות:
בין  בין-דורי  מחבר  שיח  יצירת   
קבוצת  ובין  ז'-ח'  כיתות  תלמידי 
את  השלישי.  מהגיל  מתנדבים 
סרור  דורית  הקימה  היוזמה 
הפער  את  לצמצמם  במטרה 
הבין-דורי וליצור שיח של סובלנות 

וקבלת האחר. 

פסטיבל רמלה חוגגת סובלנות: 
יכולים להיחשף  אירוע שבו תושבי העיר 
ליוזמות של האקטיביסטים ולקבל טעימה 
תקשורת  סיפורים,  מספרי  סדנת  מהם: 
מקרבת, תערוכת יצירות בין-דוריות ועוד. 
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מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בלוד

מתחברים בין הדורות:
בין  בין-דורי  מחבר  שיח  יצירת   
קבוצת  ובין  ז'-ח'  כיתות  תלמידי 
את  השלישי.  מהגיל  מתנדבים 
סרור  דורית  הקימה  היוזמה 
הפער  את  לצמצמם  במטרה 
הבין-דורי וליצור שיח של סובלנות 

וקבלת האחר. 

הקמת גינה קהילתית: 
פעילויות  קיום  הקמתה  לאחר 
בין  ומפגש  סובלנות  בנושא  שיח 

תושבים.

ספרייה בנווה נוף:
מקום  שתשמש  ספרייה 
ספרייה  קהילתי.  מפגש 
בכל  ופעילויות  ספרים  ובה 

השפות למגוון הקהילתי. 

סדנת איפור 
לצעירות יהודיות וערביות.

"נפש גאויה": 
וערביות  יהודיות  נשים  קבוצת 

שלומדות הגנה עצמית יחד.

ערב יוצרים יחד דיאלוג וגשר בקהילה: 
עולם  את  החושף  לתושבים  מקוון  ערב 
הגישור והדיאלוג לקהילה על ידי הרצאות 

קצרות.
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"ברכה בהפתעה" - מיה צ'נטאי: 
והענקתן  ברכה  אגרות  הכנת 
לעידוד  במטרה  זרים  לאנשים 
ונתינה  אהבה  סובלנות,  הכרות, 

בין תושבי העיר.

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בעכו

"מהפך של הרגשה": 
סטיילינג  סדנאות  שכלל  פורת  ארז  של  מיזם 
מיוחדים.  צרכים  עם  אנשים  של  למסגרות 
הסדנאות הועברו ע"י סטייליסטית עם מוגבלות 
תצוגת  של  הפנינג  היה  השיא  אירוע  פיזית. 
מטרת  רבים.  שותפים  עם  עכו  בקניון  אופנה 
סדנאות הסטיילינג הייתה להעלות את הדימוי 

העצמי של המשתתפים.

"משלים ומשאלות": 
בניהולה  בובות  תיאטרון  הצגת 
של יבגניה שפיגל על פי משלים 
שנכתבו על ידי ד"ר ענת אניקסט, 
מפגשים  הכוללת  תוכנית 

חווייתיים וצפייה בהצגה.

"אפשר גם אחרת": 
מועדון  חברי  נוער  לבני  סדנה 
דרכי  על  הערבי  המגזר  של 
פתרון מחלוקות אלטרנטיביות 
שערכה  סרטון  באמצעות 

וביימה כפאיה עאיטי.

 "מאפלה לאור" - כפאיה עאיטי: 
תערוכת ציורים ושירים שנערכה 

בבניין העיריה בעכו.

"דובי שומע בקולי" 
פעולה  בשיתוף  בובות  תיאטרון  הצגת 
בין ארז פורת, נועה פורת ויבגניה שפיגל 
עוסקת  ההצגה  נועה.  ע"י  ונכתבה 
אנשים  של  לעולמם  הילדים  בקירוב 
עם מגבלת שמיעה ומעודד את הקבלה 

והסובלנות.

"חזקה עם הרוח": 

והגנה  נשית  העצמה  סדנאות 

הפעילות  מטרת  לנשים.  עצמית 

רב- נשים  קבוצת  לבנות  היא 

של  תכנים  באמצעות  תרבותית 

העצמה.

ציור  עאיטי:  כפאיה   - הסובלנות"  "קיר 
קיר פרי יצירתם של תושבי בניין ברח' 
ירושלים בעכו, כמיזם שנרקם בתהליך 
לקידום  כפאיה  בהובלת  קהילתי 

תחושת שייכות ויחסי שכנות בעיר.

"מפגשים מוזיקליים רב-תרבותיים" 

שפיגל  יבגניה  ביוזמת  בשכונות 

בין  ההכרות  לעידוד  פולין,  ונטלי 

השכנים באמצעות מוזיקה.

"עכו לקול הדעות": 
דף פייסבוק שנבנה ומתוחזק על 
ידי מיה צ'נטאי לעידוד תקשורת 
תכנים  ולהעברת  בעיר  חיובית 

קהילתיים.
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מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בעכו

"אפשר גם אחרת": 
מועדון  חברי  נוער  לבני  סדנה 
דרכי  על  הערבי  המגזר  של 
פתרון מחלוקות אלטרנטיביות 
שערכה  סרטון  באמצעות 

וביימה כפאיה עאיטי.

"תערוכת חמסות": 
שלום"  עושות  "נשים  וביוזמת  בשיתוף 
יצירת חמסות אישיות  התקיימו סדנאות 
ופעילים  מגשרים  לקבוצת  מפסיפס 
קהילתיים. בסיומן חוברו יחד כל החמסות 
"החמסה   - גדולה  אחת  לחמסה  יחד 
העכואית" שעד היום מוצגת בעריית עכו 

כסמל לעיר רב תרבותית. 

"חזקה עם הרוח": 

והגנה  נשית  העצמה  סדנאות 

הפעילות  מטרת  לנשים.  עצמית 

רב- נשים  קבוצת  לבנות  היא 

של  תכנים  באמצעות  תרבותית 

העצמה.

"ברכה בהפתעה"
 מיה צ'נטאי - הכנת אגרות ברכה 
במטרה  זרים  לאנשים  והענקתן 
אהבה  סובלנות,  הכרות,  לעידוד 

ונתינה בין תושבי העיר.

"מפגשים מוזיקליים רב-תרבותיים" 

שפיגל  יבגניה  ביוזמת  בשכונות 

בין  ההכרות  לעידוד  פולין,  ונטלי 

השכנים באמצעות מוזיקה.

"ידיים של זהב" - מיה צ'נטאי: 
ידיים  בנושא  יצירה  סדנת 

לביטוי אישי ולקירוב לבבות.

"דירה להשכיר": 
הצגת תיאטרון בובות בניהולה של 
הועלתה  ההצגה  שפיגל.  יבגניה 
ב"חג החגים"  ועסקה בנושא יחסי 
בסיס  על  תרבותי  ומגוון  שכנות 

ספרה של לאה גולדברג.

סדנאות יצירה מעצימות לנערות 
המגזרים  משני  חמים"  מ"בתים 

בהובלת כפאיה עאיטי.

"שחרור נפש": 
כפאיה  של  ציורים  תערוכת 
אעיטי בבית חווא בעיר העתיקה 
"בתים  פסטיבל  במסגרת 
המקדמת  אמנות   - מספרים" 
סביב  ושיח  דיאלוג  של  מסרים 

מספר נושאים.
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