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מתי יצא לכם לאחרונה לטעום אינג'ירה
לצלילי האסקסטה יחד עם הקייס?
המדור לעבודה קהילתית של האגף לשירותי רווחה וקהילה
בשיתוף עם האגף לחינוך במועצה המקומית פרדס חנה כרכור
החל בפרויקט רב תרבותי מרתק במסגרתו נחשפים תלמידי
כיתות ה' בישוב להיבטים שונים בתרבות האתיופית
בשבוע האחרון תלמידי כיתה ה' מבית הספר "שרת" קיימו מפגש
ראשון בגינה הקהילתית אותו הובילו מדריכים בני העדה
בשבוע האחרון החלה מועצת פרדס חנה כרכור בהפעלת פרויקט חינוכי ייחודי לעידוד רב תרבותיות בישוב.
הפרויקט בהובלת המדור לעבודה קהילתית באגף לשירותי רווחה וקהילה במועצת פרדס חנה כרכור
בשיתוף אגף החינוך מאפשר לתלמידי כיתות ה' במושבה להיחשף להיבטים שונים בתרבות האתיופית כפי
שהיא משתקפת בקרב יוצאי אתיופיה בישוב.
הפעילות מתקיימת בהשתתפות משרד הקליטה וקרן פדרציית מיאמי.
המפגש בן שעתיים מתקיים בגינה הקהילתית בה פעילים רבים מיוצאי אתיופיה המתגוררים במושבה.
במפגשים אף צפוי להשתתף קייס העדה ,יוסף מנשה אשר מזמין את התלמידים ליהנות מיופייה של
התרבות האתיופית תוך התנסות פעילה וחווייתית.
ביום שלישי האחרון הגיעו לגינה הקהילתית למפגש ראשון במסגרת הפרויקט תלמידי כיתות ה' מבית
הספר שרת בהנהלת רוחי צדקה  ,כאשר בכל מפגש תבקר בגינה כיתה אחרת במושבה.
התלמידים הגיעו לגינה הקהילתית כאשר ברקע בוערת מדורה ומתנגנת מוסיקה אתיופית .מארחי
התלמידים לבושים בבגדים מסורתיים ,קיבלו את פניהם בשיחת "ברוכים הבאים" הממחישה את אופן
קבלת הפנים החם והמזמין של הקהילה המקומית .התלמידים נחשפים במפגש ללחם האתיופי המסורתי,
ואף מתנסים בטעימתו.
המפגש כולל תערוכת מוצגים הלקוחים מחיי הקהילה האתיופית ,והתנסות פעילה ביצירה ובשחזור של
אופן חיי יוצאי אתיופיה בכפרים-שאיבת מים ,נשיאת הכלי על הגב השקיית השדה ועוד .את המפגש
חותמים הילדים בריקודי כתפיים לצלילי מוסיקת האסקסטה לאחר שיוצאי קהילת אתיופיה בני המקום
משתפים אותם בסיפורים אישיים על חייהם באתיופיה הרחוקה.
את הפעילות מובילים בני העדה האתיופית ומנהיגיה שלקחו על עצמם את המשימה הזאת במחויבות
התלהבות ובכישרון רב.
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ציין כי הגינות הקהילתיות אותן אנו מטפחים במושבה הפכו
בשנים האחרונות למוקד פעילות חברתי וקהילתי ,הבחירה בקיום המפגש בגינה הקהילתית מעצים את
החוויה עבור התלמידים .יוזמה זו מחברת למעשה בין אגף החינוך למדור לעבודה קהילתית באופן אשר
מעניק לתלמידים תחושת מעורבות ושייכות לקהילה המקומית על כל רבדיה וגווניה .המטרה היא לשלב
בפרויקט היפה את כל כיתות ה' בישוב ולהמשיך בפרויקט זה גם בשנים הבאות.
שרה אילון מנהלת מדור עבודה קהילתית בישוב מספרת כי "יוזמת המועצה התקבלה בזרועות פתוחות
בקרב יוצאי הקהילה האתיופית המקומית ובהתלהבות של התלמידים עצמם .גילינו כי קיימת אצל
התלמידים סקרנות רבה ורצון להיחשף לתרבויות רבות ומגוונות המשקפות את קיבוץ הגלויות הארצי
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והמקומי .ניסינו בפרויקט לתת במה לאספקטים רבים -אוכל ,מוסיקה ,אורח חיים והפן האישי בתרבות
האתיופית כך שהתלמידים יתנסו בחוויה חושית וסוחפת .חוויה אשר תלווה אותם מעבר לשעתיים של
המפגש עצמו ותעורר שאלות מעמיקות בנושא זהות אישית וחברתית ,מהי ישראליות ,האני מול האחר
ועוד" .
תמי בר ששת מנהלת האגף לשירותי רווחה וקהילה מציינת כי המדור לעבודה קהילתית מתמקד
במעורבות קהילתית ועידוד יוזמות מקומיות המשותפות למועצה ולתושבים .קיים שיתוף פעולה בין
המדור ליחידת ההתנדבות בכדי להמשיך ולהרחיב את היוזמות הקיימות אשר לשמחתנו נוחלות הצלחה
רבה .לפרויקט זה שותפים גם היחידה הסביבתית ואגף החינוך אשר נרתמו יחד בכדי לאפשר לפרויקט יפה
זה לצאת לדרך .אנו מלווים את המפגשים בתשומת לב על מנת לראות כיצד ניתן להמשיך להרחיבו
וליישמו למגוון רחב יותר של תלמידים וקבוצות בישוב ".לדברי בר ששת.
מחנכת הכיתה מבית הספר "שרת" עינת סיפרה כי המפגש התקיים באווירה ייחודית של התרבות
האתיופית על כל מאפייניה ,מפגש מעשיר ומהנה אשר הותיר חותם בקרב התלמידים.
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