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לכבוד וועדת חיים בשותפות

הנדון :נייר עמדה -שיתוף עם ארגוני החברה האזרחית
התאחדות הצופים והצופות בישראל מהווה ארגון גג לכלל ארגוני הצופים בארץ.
ההתאחדות הוקמה בשנת  1954והוכרה בתוקף "פקודת הצופה" ,שהינו חוק מדינה משנת  .1978חוק זה
מסדיר את מעמדה של ההתאחדות כגוף המייצג את הצופיות בישראל .ההתאחדות מאפשרת קיום חינוך
צופי בלתי פורמלי ,כחלק מהחברות בארגון הצופים העולמי והאירופאי  WOSMוכחלק מהחברות
בארגון הצופות העולמי והאירופאי .WAGGGS
אנו בהתאחדות הצופים והצופות יוזמים.ות ומקיימים.ות מזה שנים פעילות משותפת לחניכים.ות
התנועות יהודים.יות ,ערבים.יות מוסלמים.יות ,נוצרים.יות ודרוזים.יות .אנו מאמינים.ות ,שבאמצעות
הכלי הצופי ,נוכל להכיר בין חניכים.ות מכל הזרמים ולקרב בינהם.ן .אנו מקיימים.ות מעגלי שיח,
פעילות בערים המעורבות ,פעילות של קיום בצוותא ,מחנות וטיולים עבור חניכי.ות ומתנדבי.ות התנועות
והארגונים ,וזאת תוך שמירה על כבוד הדדי בין הדתות והקבוצות השונות בחברה הישראלית.
הצופיות מזמנת אפשרות לשוויון ,שלום ואחווה .כולנו לובשים.ות את אותם מדי חאקי ,וכולנו דוגלים.ות
בדברות הצופה .כל אלו ועוד מהווים בסיס איתן ליצירת שיח ,ושאיפה לחברה ישראלית בריאה ,אשר
מכבדת את כל זרמיה.
חברי.ות ארגוני הצופים והצופות בישראל מייצגים.ות את כלל מגזרי החברה הישראלית ומקיפים
פעילות של כ 120,000 -חניכים וחניכות ברחבי הארץ .

צוות מיפוי ואפיון:
* הפעולות שההתאחדות מקיימת בנושא חיים בשותפות וחינוך נגד גזענות:
•

מטרתה המרכזית של העמותה היא לפעול למען חיים משותפים תוך חינוך צופי בלתי פורמלי
מגיל צעיר.

• מבנה העמותה על מוסדותיה בנוי על יצוג כלל המגזרים ,כך שנציגיהם משתתפים.ות בועדות
ההתאחדות על בסיס שויוני.
תוכניות החינוך הצופי ,אשר מופעלות על-ידי מתנדבי.ות .ההתאחדות:
במהלך השנים נבנתה תפיסה המבססת על חיים בצוותא ומיגור הגזענות .לפי תפיסה זו ,יש לקיים
פעילות חינוכית החל מגיל צעיר ועד לאחרון מתנדבי ההתאחדות וזאת מתוך הבנה כי לכל משתתף
בתוכנית יש מעגלי השפעה נרחבים ,במגזר בו הוא.היא חי.ה.
התוכניות מעניקות מיומניות חיים בכל הנוגע לשיח מגוון ומכיל ( )Diversity and Inclusionולקבלת
השונה בחברה .התוכנית יוצרת שפה ותרבות משותפת ,המבוססת על המתודה הצופית ,כך שמגיל צעיר
נוצר סולם ערכי משותף.

קהלי יעד :
 .1חניכים.ות של התנועות מגיל . 10-14
 .2מדריכים.ות ומובילים.ות מקרב בני.ות הנוער בגילאי 14-18
 .3עובדים.ות ,מחנכים.ות ,מתנדבים.ות בגילאי 19-93
•

תוכנית מעגלי "קיום בצוותא"
היקף 500 :חניכים.ות ממרחבים גיאוגרפים שונים ומערים מעורבות.
מטרת התוכנית היא להפגיש בין בני.ות נוער בגלאי  15כחלק מקורס ההדרכה הצופי.
דרכי הפעולה :במהלך שנת הפעילות ארבעה מפגשים של מעגלי חניכים.ות מעורבים.ות (כחצי
ערבים.יות-דרוזים.יות וכחצי יהודים.יות) ,ארבעה סמינרים בסופי שבוע של אחוות מעורבות,
ויצירת פעילות התנדבותית משותפת.
מתנדבים.ות :כ 70-אנשי.ות צוות מובילים.ות את התוכנית ,כולל כתיבה והפעלת התוכנית
הצופית-ערכית של קיום בצוותא.

•

תוכנית "שבטים שכנים"
היקף 1,000 :חניכים.ות מכתות ז' מהערים המעורבות וממרחבים גיאוגרפים קרובים.
דרך הפעולה 10 :מפגשים במהלך שנת הפעילות ,טיול משותף של השבטים ,פעילות משותפת עם
הורי החניכי.ות ,ויצירת פרוייקט חברתי משותף במרחב בו הם.ן חיים.יות.
מתנדבים.ות :את הפעילות מובילים כ 50 -מתנדבים.ות ערבים.יות ,יהודים.יות ודרוזים.יות,
החל מכתיבת הפעילות ועד הוצאתה לפועל.

• תגים (קורסים צופיים) משותפים מחוץ לשבטי התנועה
תג היער :פעילות של כ 200 -בוגרים.ות ( מתנדבי.ות התנועות ) מעל גיל  23ערבים.יות,
יהודים.יות ודורזים.יות ,היוצאים.ות למחנה משותף בן  4ימים של הכרות ,צופיות וחיים
בצוותא ,אשר תוך יצירת החוויה הצופית ,יוצרים.ות קשרים ותשתית חינוכית בשבטי הצופי
ברחבי הארץ.
תג הצופיות :פעילות של כ 500-חניכים.ות מכיתה י' מכלל המגזרים ,היוצאים למחנה צופי
משותף בן  3ימים.
תג הים :כ 60-מתנדבים.ות אשר יוצאים.ות לפעילות של ימית קיום בצוותא דרך פעילות צופי ם.
מתנדבים.ות :כ 100 -אנשי.ות צוות מובילים.ות את פעילות ההדרכה בקורסים השונים.
מחקרים נלווים על תרומת המודל/הפעולה לקידום הנושאים הנ"ל:
•

החברה הערבית בישראל ,תמונת מצב חברתית-כלכלית ומבט לעתיד ,)2017( ,נסרין חדד וחאג'
יחיא ,המכון הישראלי לדמוקרטיה ,המשרד לשוויון חברתי -הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר
המיעוטים

•

לא שוברים את הכלים ,מדד יחסי ערבים-יהודים  ,2013מאת סמי סמוחה ,מרכז :מרכז ויטרבי
לחקר דעת קהל ומדיניות

• השסע היהודי-ערבי בישראל ,)1999( ,מאפיינים ואתגרים .מאת פרופ' רות גביזון ועסאם אבו-
ריא ,המכון הישראלי לדמוקרטיה.
מחקרים אלו ואחרים מסבירים באריכות את הרקע לשסע היהודי-ערבי במדינת ישראל.
ניתן ללמוד שחינוך בלתי פורמלי ,עשוי לסייע בקירוב לבבות ולבנות גשרים ליחסים מיטיבים ארוכי
טווח.
תופעת הגזענות במערכת החינוך ,אילו ביטויים מאפיינים אותה:
אנו עדים לגילויי אלימות וגזענות בחברה הישראלית ובמערכת החינוך .הדבר בא לידי ביטוי בשיח אלים,
התנהגות מגדרית לא שיויינית ,אלימות פיזית ופחד ברחובות .כל אלו ועוד מובילים לחוסר שיוויון וחוסר
אמון בין הקבוצות השונות באוכלוסייה .
הפערים והחסמים בהם אנו נתקלנו:
-

חוסר אמון ופחד מן האחר והשונה.

-

תחושת מוגנות שונה באוכלוסיות שונות.

 פערים סוציואקונומיים המקשים על העמקת הפעילות .כדי להצליח ,אנו ממליצים על הצעדים הבאים:
-

הענקת משאבים כספיים עבור החינוך הבלתי פורמלי בהתאחדות למען חיים בשותפות.

-

שיתופי פעולה נרחבים בין המגזרים השונים ( עסקי ,חברתי ,ממשלתי)

-

יצירת אופק חינוכי ,תעסוקתי ,ערכי למשתתפים.ות התוכניות .

 עידוד משמעותי למשתתפים.ות בתוכניות ( ציונים ,נק' מס ,הכרת חברתית ,גמל השתלמות).לסיכום:
התאחדות הצופים והצופות בישראל היא ארגון הגג לכלל תנועות וארגוני הצופים בישראל ,בהם ובינהם
מתבצע חינוך בלתי פורמלי ,השואף לחיים בשותפות ,לשוויון ולאחווה .אנו מאמינים.ות שחינוך מגיל
צעיר עשוי להוביל לשינוי פני החברה הישראלית.

