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שימוש במחקר לקידום ילדים ובני נוער ערבים ה"על   את דברי הכנספרסום זה מציג

  ".בישראל
  
-וינט'גמרכז לילדים ולנוער בהידי -ואורגן על, שנערך בחסות עיריית נצרת, סכנה

 מומחים ערבים ויהודים לעסוק 250-  העניק הזדמנות ייחודית ל1,מכון ברוקדייל

מרכזיים הקשורים בילדים ובבני נוער ערבים האתגרים המגמות והשיח על -בדו

צרכים לאת המודעות  בהעלהחשובנקודת ציון כנס זה מהווה . בישראל כיום

  .הנרחבים שאינם מקבלים מענה ולדרכי התמודדות אפקטיביות עם צרכים אלה
  

  :הכנס התמקד במספר נושאים מרכזיים

יצירת שותפויות חיוביות בפיתוח מדיניות ותכניות בין האוכלוסייה הערבית לבין  

 קובעי המדיניות ברמה הארצית 
סייה היהודית לאוכלוסייה המעבר מהתאמתן של תכניות שפותחו לאוכלו 

אל פיתוח מדיניות ותכניות ייעודיות לאוכלוסייה הערבית שמשקפות , הערבית

 את צורכיהם ואת תרבותם הייחודיים
שחידושיה יכולים להועיל , האוכלוסייה הערבית כמחדשת ברמה המקומית 

 לאוכלוסיות אחרות ברחבי החברה בישראל
 לפיתוח שירותיםוכלוסייה הערבית הדרמתי באחברתי השינוי הההשלכות של  
להקצאת משאבים ברמה אובייקטיביות מידה - החשיבות של פיתוח אמות 

 כדי להבטיח חלוקה שוויונית יותר של המשאבים, הארצית
 .תפקיד המחקר כמנוף לפיתוח תכניות ומדיניות 

  

                                                 
ושם המרכז לילדים , מכון ברוקדייל-וינט'ג- שונה שם המכון למאיירס2004ביוני  1

 הכנס התקיים לפני תאריך זה ולכן בתוך. ולנוער שונה למרכז אנגלברג לילדים ולנוער
 . הטקסט ההתייחסות היא לשמות הקודמים
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 בכנס ובפרסום ו להביע את הוקרתנו העמוקה למרשל ויינברג על תמיכתנוברצונ

מרשל הוא חבר בוועד המנהל של המכון ונמנה על המנהיגים הבולטים של . חיהנוכ

קידומה של האוכלוסייה  מחויב עמוקות להוא. הברית-צותהקהילה היהודית באר

 - האמונה שלו בחשיבות דו. הערבית בישראל וליצירת הזדמנויות לכל אזרחי המדינה

  .שיח פתוח באה לידי ביטוי ברוח הכנס הזה
  

על אירוח הכנס בסבר , רייסי'מר ראמז ג, וחדות מגיעות לראש העיר נצרתתודות מי

עיריית מנהל מחלקת החינוך ב, י מנסור'ולמר ראג, פנים יפות בחסות עיריית נצרת

  .נצרת על עזרתו הרבה
  

 שהיו יושבי ראש הכנס נבות-ולמרים כהן, עסבה-אלד אבו'חר "דלתודה מקרב לב 

  . ושימשו כעורכי פרסום זה
  
אלד היה חבר בהנהלת המרכז לילדים ולנוער מראשיתו וייסד את  תכנית המחקר 'ח

,  בחזון,אלד בלט בכושר מנהיגות'ח. 1996 בשנת מהנוער ערבים שהוקבני לילדים ו

וביכולת ליצור שותפויות אסטרטגיות עם כל רבדי האוכלוסייה הערבית ועם החברה 

 , האחרונות במרכז לילדיםהעבודה שנעשתה בשמונה השנים .הישראלית בכלל

 משתקפים בחלק גדול ,ושיתוף הפעולה הנרחב שהושג עם הקהילה הערבית בישראל

  .מן ההצגות בכנס
  

מילאה תפקיד מרכזי בפיתוח תכנית , חוקרת בכירה במרכז לילדים, נבות-מרים כהן

מרים מילאה תפקיד מרכזי . מאז הקמתה, המחקר לילדים ובני נוער ערבים

ים של המכון שנערכו במגזר הערבי ותרמה רבות לקידום שיתוף במחקרים רב

  . הפעולה בין חוקרים ערבים ויהודים
  

שניסיונה הרב  במחקר , מנהלת המרכז לילדים ולנוער, ברצוננו להודות לטלל דולב

טלל תרמה . בנושא ילדים היווה רכיב חיוני בפיתוחה המוצלח של תכנית המחקר

  . כנית הכנסרבות לתכנון המקצועי של ת
  

 ,שעזרו בתכנון ובארגון הכנס, קיצ וסוזן סווי טלי שלומי,ם'תודות  גם לפידא ניג

  .על עריכת הלשון לספר זהני רוזנפלד ובלהה אלון 'גול
  

כפי , תודה לכל המרצים והמשתתפים בפאנלים בעבור תרומתם החשובה לכנס

, נים בין המשתתפיםניתן זמן מספיק לדיו, במסגרת הכנס. שעולה מתוך דפים אלה

  . וקיצור דיונים אלה נכלל בסוף כל פרק
  

  ק חביב'ג' פרופ

  מכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירס, למנה
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