לידידות ולידידי סיכוי שלום,
אנו שמחים לבשר על השקת פרויקט חדש ורחב היקף  -אזורי שוויון .הפרויקט נולד מתוך
 11במאי 2012

ידיעה כי קיים אי שוויון מובנה בין יהודים לערבים בחלוקת המשאבים ברמה האזורית

יט באייר תשע"ב

(תקציבים ,קרקע ,תכנון ועוד) .חזון הפרויקט הוא קידום השוויון בחלוקת המשאבים בין

רון גרליץ ,מנהל שותף סיכוי
"בישראל מתחוללת מלחמת שפות"

יישובים יהודים וערבים הנמצאים באותו אזור והסדרת היחסים באזורים אלו .הפרויקט יצור
ויקדם שיתופי פעולה משמעותיים ,רחבי הקף ומגוונים שבבסיסם חלוקת המשאבים האזורית.
סיכוי הצליחה לגייס מענק של מעל מליון דולר מ( USAID-ארגון סיוע החוץ של ממשלת
ארה"ב) לצורך הפעלת הפרויקט בשנים  2012עד .2012
איך סיכוי תעשה את זה?
על ידי הקמת מסגרות לשיתוף פעולה ברמה האזורית אשר מורכבות מפורום ראשי רשויות
יהודיות וערביות באזור הנבחר  -אלה יבחרו נושאים לפרויקטים משותפים שברצונם לקדם.

ת'אאר אבו ראס ,מנהל פרויקט
ייצוג הולם ושוויון בתעסוקה
"ערבים רוצים לעבוד; אך לא
רוצים להעסיק אותם"

בנוסף נקים פורומים מקצועיים המתבססים על אנשי מקצוע ברשויות מקומיות אשר יעסקו
בקידום והנעת הפרויקטים.
הפרויקטים המשותפים יקודמו רק בהסכמה של הרשויות היהודיות והערביות באותו אזור

קארל פרקל ,מנהל פיתוח משאבים
"התקפתו של דניאל פיפס בוושינגטון
פוסט כנגד ערביי ישראל היא חסרת
בסיס ומלבה יצרים"
(אנגלית)
------------------------------------

ויעסקו בתחומים מגוונים:
· הקמתו ו/או הרחבתו של אזור תעשיה משותף.
· הקמת פארק ציבורי משותף.
· פיתוח תחבורה ציבורית וקידום פתרונות תחבורתיים.
· מיזמי תיירות משותפים.
· פרויקטים בתחומי איכות סביבה.
צוות הפרויקט בחן לעומק במשך מספר חודשים  8אזורים ומתוכם נבחרו ,לאחר בדיקה
קפדנית והסכמת ראשי הרשויות ,שני אזורים:
 .1אזור דרום המשולש  -כפר קאסם ,ראש העין ,מועצה אזורית דרום השרון ,ג'לג'וליה ,כפר
ברא ,כוכב יאיר וטירה.
 .2אזור נצרת  -עמק יזרעאל :נצרת ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,עפולה ואכסאל .אנו בתהליך
צרוף יישובים נוספים לאזור זה.
חשוב לציין כי הפרויקט מתבסס על שימוש והרחבה של המודל לקידום שיתוף פעולה

מודל לקידום שיתוף פעולה
מוניציפאלי בוואדי עארה.

מוניציפאלי ש"סיכוי" פיתחה בשנים  2002-2010במהלך פעולתה לקדם שת"פ מוניציפלי
בוואדי עארה ובחוף כרמל.

תאור המודל למתווה לשיתוף פעולה יהודי-ערבי בין רשויות מוניציפאליות מתואר כאן.
והנה קישור לסרטון המתאר את פעולת פרויקט הפיילוט בוואדי עארה.
את הפרויקט מובילים שלושה אנשי צוות חדשים בעמותת סיכוי:
סלאם חאמד  -מנהלת שותפה בפרויקט .בעלת ידע וניסיון רב במגזר הציבורי והפרטי.
מהנדסת אזרחית ומשפטנית .שימשה בשבע השנים האחרונות כיו"ר ועדה מרחבית לתכנון
סרט וידאו ( 11דקות) אודות פרויקט
שיתוף הפעולה המוניציפלי

ובנייה גבעות אלונים.
רונן סבג  -מנהל שותף בפרויקט .בעל ידע רב וניסיון בסקטור הפרטי ,הציבורי ובמגזר
השלישי .בעל תואר ראשון במדעי המדינה ומשפטים ותואר שני בניהול מוסדות ללא כוונת
רווח.
ד"ר ג'ני כהן  -מנהלת הערכה ובקרה .ג'ני מועסקת כעובדת קהילתית בארגונים לזכויות אדם
בישראל ובארה"ב מאז  .1992תחומי העניין העיקריים של ג'ני הם מחקר פעולה ככלי לשינוי
מדיניות ותרומתם של ארגונים ללא מטרת רווח לשינוי חברתי.
ראשי הרשויות המשתתפות בפרויקט הביעו תמיכה ומבקשים להיות שותפים פעילים בקידום
הפורום והפרויקטים השונים .בחודשים הקרובים יקומו שני פורומים אזוריים של ראשי ערים
ולצידם פורומים של אנשי מקצוע .כמו כן יתחיל תהליך של גיוס אזרחים למהלך הקמתו של
פורום ציבורי אשר יעסוק בנושא תיירות.
אנו רואים בהנעת פרויקט זה מהלך חשוב ביותר של סיכוי לשינוי המציאות וחתירה לשוויון
ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל.
בברכה,
רון גרליץ ועו"ד עלי חיידר
מנהלים שותפים ,עמותת סיכוי

