לידידות וידידי סיכוי שלום,
אנו מציגים בפניכם היום פרסום חדש "מתווה לשיתוף פעולה יהודי ערבי בין רשויות
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מוניציפליות  -מקרה ואדי עארה" .בנוסף אנו מציגים את "סיכוי לשיתוף פעולה"  -סרט וידאו

כט בטבת תש"ע

בן  11דקות אודות פרויקט שיתוף הפעולה בין רשויות מקומיות ערביות ויהודיות בואדי עארה.
פרויקט השיתוף המוניציפלי של עמותת סיכוי החל בשנת  .2004הפרויקט נולד כתוצאה
מההבנה שלנו ,בעמותת סיכוי ,שהמאבק לשוויון בין האזרחים היהודים והערבים ולחיים
משותפים חייב להתנהל לא רק ברמה הארצית אלא גם ברמה האזורית .לב הפרויקט הוא הקמת
מסגרות קבע לקידום שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות היהודיות והערביות השכנות וביסוסן,
בהובלת ראשי הרשויות .מסגרות אלה פועלות לקידום אינטרסים משותפים של היישובים
ולפיתוח אזורי המבוסס על חלוקה שוויונית והוגנת של משאבי האזור .זאת ,לטובת כל תושבי
האזור ,יהודים וערבים כאחד.
הפרויקט פעל באזור ואדי עארה בשנים  2004-2002ופועל החל משנת  2006באזור חוף
הכרמל.
הפעלת הפרויקט בשני אזורים אלו ,בחינת ההישגים לצד הקשיים ,אפשרה לנו להעמיק ולחדד
את המודל .אנו מקווים להפעיל מודל זה באזורים נוספים בישראל וכן מקווים שגופים אחרים
בישראל יקדמו שיתוף פעו לה בין רשויות מקומיות יהודיות וערביות השוכנות באותו אזור.
החוברת החדשה "מתווה לשיתוף פעולה יהודי ערבי בין רשויות מוניציפליות  -מקרה ואדי
עארה" מציגה את המודל ,את עקרונות הפעולה של שיתוף הפעולה האזורי ,את הניסיון שנרכש
ואת תהליך העבודה וההישגים באזור ואדי עארה .להורדת החוברת >>>
הסרט "סיכוי לשיתוף פעולה" מציג את מודל העבודה וכן ראיונות עם ראשי הרשויות
המשתתפים בפרויקט ,עם צוות סיכוי אשר הפעיל את הפרויקט ועם אזרחים באזור.
לצפייה בסרט >>>
לצפייה בגרסה האנגלית של הסרט >>>
לקבלת עותק מודפס מהחוברת נא לפנות לכתובת jerusalem@sikkuy.org.il
אנו מפנים לשלושה מאמרים וקטע עיתונות אשר פורסמו לאחרונה:
למנות שופטים ערבים /עו"ד עלי חיידר
המדינה מפלה לרעה את הרשויות הערביות /רון גרליץ
גזענות ברכבת ישראל /רון גרליץ

רק  300ערבים ישראלים מועסקים בענף ההייטק
בברכה
רון גרליץ ועו"ד עלי חיידר
מנכ"לים שותפים ,עמותת סיכוי

