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كلمة المديرين العامين

 من نحن اليوم، بعد 30 عاًما من النشاط؟
/ سيكوي-أفق على الخريطة

المجتمع العربي باألرقام 

كيف مّرت السنة األخيرة؟ 

انجازات سيكوي-أفق من العام الماضي باألرقام

إنجازاتنا في مجال تعزيز المساواة

إنجازات نحو بناء مجتمع مشترك

 ثالثة عقود من النضال من أجل 
 المساواة والمجتمع المشترك 

تاريخ وقصة سيكوي-أفق

30 عاًما – أنشطة سيكوي-أفق لهذه المناسبة

نتخيل مجتمًعا مشترًكا - مختبر فني

ثالثة تحديات كبيرة للسنة القريبة

طاقمنا

معطيات مالية
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  شركاء في تعزيز القرارات الحكومية من أجل التنمية االقتصادية في المجتمع العربيمضمون العناوين
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البالد  ي 
�ف واليهود  العرب  ف  المواطن�ي ف  ب�ي العالقة  هشاشة  بمدى  ي 

الما�ف أيار  شهر  أحداث  ذكرتنا  لقد 
ي 

ي تعميق وتعزيز االحتالل �ف
ي تساهم �ف

ي وبالممارسات ال�ت
-الفلسطي�ف وارتباطها الوثيق بالرصاع االإرسائيلي

ًا عل الب�ف  قية. هذا التصعيد الخط�ي الذي كاد أن يتحول إىل حرب أهلية شّكل تهديًدا خط�ي القدس ال�ش
ك الذي نسعى لبنائه. ولكن هذه االأحداث كشفت النقاب بشكل خاص عن الفشل  التحتية للمجتمع المش�ت
ي 

و�ف واالقتصادية  المادية  المجاالت  ي 
�ف فقط  ي  العر�ب بالمجتمع  للنهوض  الحكومية  المحاوالت  ي 

�ف البنيوي 
ي جمعية سيكوي-أفق لمساعي تحقيق المساواة 

ي نوليها �ف
ي ضوء ذلك، ازدادت االأهمية ال�ت

الحقوق الفردية. �ف
ي قضايا 

ي عمليات صنع القرارات، و�ف
اكة �ف ، وال�ش ي

ي توزيع الموارد، مثل االأرا�ف
ي الحقوق الجماعية أيًضا و�ف

�ف
رمزية وأخرى متعلقة بالوعي مثل اللغة والثقافة والهوية الوطنية. 

ي المجتمع االإرسائيلي بشكل عام 
ًرا جسيًما باالقتصاد والتشغيل �ف باالإضافة إىل ذلك، ألحقت أزمة الكورونا �ف

ي يواجه آفة العنف والجريمة،  ي والسلطات المحلية العربية بشكل خاص. ولم يزل المجتمع العر�ب وبالمجتمع العر�ب
 . ي ي الشارع العر�ب

ي أزهقت أرواح أك�ش من 120 مواطًنا عربًيا هذا العام وحده لتفرض حالة من الهلع �ف
وال�ت

خططنا  بتنفيذ  بدأنا  داخلًيا،  ي  العر�ب المجتمع  تضعفان  ف  اللت�ي والعنف-  -الكورونا  ف  الظاهرت�ي ف  هات�ي عل  رًدا 
ي المجتمع 

ي مضماريْن جديديْن يهدفان إىل تقوية البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية �ف
اتيجية والعمل �ف االس�ت

ي 
ي البلدات العربية، والثا�ف

ي البلدات العربية: االأول هو دعم تخطيط وتطوير مناطق تشغيلية وصناعية �ف
ي و�ف العر�ب

ي تؤدي إىل تفاقم العنف والجريمة. بدأنا أيًضا بمعالجة 
هو معالجة العوامل التخطيطية واالقتصادية الجذرية ال�ت

. ي ي المجتمع العر�ب
ي �ف

ي السياسة الحكومية لمكافحة ظاهرة انعدام االأمن الغذا�أ
ف �ف العوائق المسّببة للتمي�ي

ي والدؤوب والضغط 
مع ذلك، ثبت لنا هذه السنة أيًضا، وعل خلفية التحديات العديدة، أنّه من خالل التعاون المه�ف

ي النضال من أجل تحقيق المساواة والحياة 
ي، يمكن تحقيق إنجازات مهمة وريادية ذات أثر واسع النطاق �ف الجماه�ي

كائنا. ي حققناها بالتعاون مع العديد من رسش
ي هذا التقرير بعض أهم إنجازاتنا، وال�ت

كة. نستعرض أمامكم �ف المش�ت

اكة  ي هويتنا التنظيمية هذه السنة: ففي سعينا لتعزيز المساواة وال�ش
ي الختام، تسعدنا مشاركتكم بالتغي�ي المؤثّر �ف

و�ف
ي السم الجمعية،  داخل المنظمة أيًضا، ولمناسبة مرور 30 عاًما عل تأسيس الجمعية، قررنا الأول مرة إضافة اسم عر�ب

اكة". ليصبح "سيكوي-أفق للمساواة وال�ش

كة يمنحاننا  المش�ت بنا ودعمكم لطريقنا  إيمانكم  الشكر والتقدير لجميع أصدقاء وداعمي سيكوي-أفق.  نتقّدم بخالص 
ي تغي�ي الواقع، من أجل مجتمع أك�ش مساواة وأك�ش عدالً.

ي تسهم �ف
ات ال�ت تنا وخلق التغي�ي ي نحتاجها لمتابعة مس�ي

القوة ال�ت

أصدقاء وصديقات سيكوي-أفق األعزاء

يسّرنا أن نقّدم لكم التقرير السنوي لجمعية 
أنشطتنا  يلّخص  والذي  سيكوي-أفق، 
السنة  2021. كانت  للعام  وإنجازاتنا 
الماضية زاخرة بالتحديات في نضالنا من 
بين  المشتركة  والحياة  المساواة  أجل 
أمجد شبيطة وعوفر دغان  |  المديران العامان المشاركانالمواطنين العرب واليهود في إسرائيل. 
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التخصيص  دون  تحول  ي 
ال�ت العوائق  برصد  سيكوي-أفق  جمعية  ي 

�ف نقوم 
المتساوي لموارد الدولة، نبلور ونن�ش توصيات سياساتية لمواجهة هذه العوائق 

ي وتطبيق هذه التوصيات. ّ
ونعمل أمام الوزارات لضمان تب�ف

: عل المستوى القطري، بالتعاون مع اللجنة القطرية  ف تعمل الجمعية عل مستوي�ي
تنفيذ  يكة أخرى، وذلك لضمان  العربية ومنظمات رسش المحلية  السلطات  لرؤساء 
؛ وعل  ي ي المجتمع العر�ب

ي تخصيص الموارد �ف
الخطط الحكومية لتقليص الفجوات �ف

ي  ي دعم التجديد الحرصف
، من خالل مرافقة السلطات المحلية �ف المستوى المحلي

سكان والمواصالت، وتطوير أدوات  ي مجاالت االإ
الذي يتما�ش مع احتياجات السكان �ف

ي السلطات المحلية العربية.
ي �ف وإرشادات مهنية من أجل التطوير االقتصادي والحرصف

والمجتمع  العرب  ف  المواطن�ي م  تح�ت حاضنة  فضاءات  خلق  عل  بالمقابل  ونعمل 
ي ليس فقط كأفراد، إنّما أيًضا كأصحاب هوية جماعية راسخة وأصحاب ثقافة  العر�ب
وتاريخ ولغة. ومن جملة أمور أخرى، نعمل عل تعزيز حضور اللغة والهوية والثقافة 
ي 

�ف الثقافية،  المواقع  ي 
�ف المتاحف،  ي 

�ف المطارات،  ي 
و�ف العامة  المواصالت  ي 

�ف العربية 
المالئم  التمثيل  تعزيز  عل  نعمل   . العاىلي التعليم  مؤسسات  ي 

و�ف الوطنية  الحدائق 
ي الخطاب العام، 

ي و�ف عالم الع�ب ي االإ
ي �ف ف العرب وللمجتمع العر�ب والمتساوي للمواطن�ي

ف العرب كأقلية أصالنية  بواسطة تعزيز حضور وتمثيل لغة وثقافة وتاريخ ورواية المواطن�ي
ف العام، التشجيع  ي الح�ي

فلسطينية؛ وذلك بواسطة مناهضة جميع مظاهر العنرصية �ف
بية والتعليم. نعمل أيًضا  ي جهاز ال�ت

كة �ف بية للحياة المش�ت عل تدريس اللغة العربية، وال�ت
التواصل االجتماعي لخلق خطاب  ي والعالمي وعل شبكات  ي والعر�ب عالم الع�ب أمام االإ
ي إثراء الحوار حول العالقات 

اكمة لدينا �ف ، ونساهم من خالل المعرفة الغنية الم�ت أ متكا�ف
ي إرسائيل. 

اليهودية-العربية �ف

كة عل جميع المستويات، وضمان المساواة  ي نموذج عملنا إدارة عربية-يهودية مش�ت
يقت�ف

ورات العمل واتخاذ القرارات داخل الجمعية. واليوم أيًضا، بعد مرور 30 عاًما  ي س�ي
اكة �ف وال�ش

عل تأسيسها، تحرص جمعية سيكوي-أفق عل تعميق وتوسيع نطاق نشاطها وفًقا لرؤيتها 
ف المادي والرمزي عل  ام والمساواة، عل المستوي�ي ي تصبو نحو خلق واقع قائم عل االح�ت

ال�ت
اتخذت  الرؤية،  لتحقيق هذه  مساعيها  إطار  ي 

و�ف إرسائيل.  ي 
�ف واليهود  العرب  ف  ب�ي حد سواء، 

الجمعية قرار تغي�ي اسمها من "سيكوي - الجمعية لدعم المساواة المدنية" إىل اسمها الجديد 
اكة". "سيكوي-أفق - للمساواة وال�ش

 أقيمت جمعية 

 سيكوي-أفق 
 عام 1991 كمنظمة 

عربية-يهودية مشتركة. 

نصبو نحو تغيير واقع المجتمع 
العربي من التمييز إلى المساواة 
ومن الفصل إلى الشراكة، وذلك 
من خالل بناء تعاونات واسعة 

النطاق مع سلطات محلية 
عربية ومع قيادة المجتمع 

العربي أمام الوزارات، 
 المؤسسات العامة، 

اإلعالم والجمهور الواسع. 

من نحن اليوم، 
بعد 30 عاًما من النشاط؟

freevectorm
aps.com

سيكوي-افق 
على الخريطة

المؤسسات والهيئات التي 
 نعمل معها: 

الحكومة والوزارات والسلطات 
في الكنيست. شركة الكهرباء، 

هيئة المطارات اإلسرائيلية، خطوط 
السكك الحديدية اإلسرائيلية، 

هيئة الطبيعة والحدائق، والهيئات 
اإلعالمية، كليات التربية. دور النشر 

الكبرى، وكليات التعليم.

            دليل:

البلدات العربية التي 
نعمل معها

قرى مسلوبة 
االعتراف في النقب

مكاتب سيكوي-افق

أماكن سكن طاقم 
سيكوي-افق

ننحف سخن�ي

يافة النارصة
أم الفحم

جديدة-المكر

باقة الغربية

عرعرة

طمرةكابول

القدس

حيفا

تل أبيب-يافا

النارصة

الفريديس

هرتسليا

حولون

 مجد 
كفرياسيفالكروم

نوف هجليل

واحة 
الصحراء

 ب�ئ السبع

الطيبة
ة الط�ي

كفر قاسم

رهط

القرى مسلوبة   
اف  االع�ت

اللقية

كسيفة
تل السبع

حورةالقسوم

عسفياكفر مندا

كفر قرع

عدي
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المجتمع 
العربي 

باألرقام 
2021

ن  معدل العمر لدى المواطن�ي

ي عر�ب

79.5
يهودي 

83.1

ي إرسائيل
ن العرب �ن عدد المواطن�ي

18%

مع أّن هذا التقرير ال يهدف إىل 
ي 

ي �ف رصد واقع المجتمع العر�ب
السنة الماضية، ارتأينا عرض بعض 
المعلومات االأساسية لفهم الواقع 

الذي ننشط فيه. ت�د هذه المعطيات 
ًا جًدا من القصة. ولكنها  جزًءا صغ�ي

تسلط الضوء عل واقع المجتمع 
ي إرسائيل، والفجوات العميقة 

ي �ف العر�ب
ف المجتمع  ي ال تزال قائمة بينه وب�ي

ال�ت
االإرسائيلي بشكل عام، وتش�ي إىل ما 

تبقى من الطريق الطويل الذي نس�ي 
ك. فيه نحو مجتمع متساٍو ومش�ت

المراجع: 

دائرة االإحصاء المركزية، سيكوي-أفق، 
، مركز طاوب،  ي

ف الوط�ف مؤسسة التأم�ي
مفوضية خدمات الدولة.

ي إرسائيل 
ن العرب �ن نسبة المواطن�ي

ن العرب واليهود حاملي اللقب االأول: ن العرب واليهود / ب�ي الفجوات باالأجور ب�ي

-45%-24%

ي يعر�ب عر�ب

إجمالي الدخل الشهري للأرسة:

  12,224
 18,317 االأرسة العربية

االأرسة اليهودية 

نسبة االأطفال الذين يعيشون 
ي 

باندعام االأمن الغذا�أ

50.6%
ي  عر�ب

17%
يهودي 

ي سلك 
ن �ن نسبة العرب العامل�ي
خدمات الدولة

13.2%

ي مناصب 
ن �ن نسبة العرب العامل�ي

ي سلك خدمات الدولة
عليا �ن

3.3%

2020
2.9%

2021
4%

48.2%
32.5%

ي المجتمع 
�ن

اليهودي 

مقابل

20%

اليهود

80%
العرب 

ن الذين قتلوا نتيجة  نسبة المواطن�ي
ي البلد

االجرام المنظم والعنف �ن

ن جميع    من ب�ي
ي الدولة

مواط�ن
1.5

مليون

ي العناقيد االجتماعية-االقتصادية 
نسبة السلطات المحلية العربية الواقعة �ن

العليا 6-10

 5%

 مقابل

ي 
 %66 �ن

سائر السلطات 
المحلية

معدل الوفيات لدى االأطفال 

6.5
 لكل ألف والدة 
ي ي المجتمع العر�ب

 �ن

مقابل 2.7
ن   لدى المواطن�ي

اليهود

علم معدل الفقر لدى العائلت العربية  ي االإ
ن العرب �ن تمثيل المواطن�ي

ذاعة والتلفزيون(  ي )االإ الع�ب

30%
ي السنة

�ف
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كيف مّرت 
السنة 

األخيرة؟ 

تغيير اسم الجمعية واالحتفال بمرور 30 عاًما على 
تأسيس سيكوي-أفق

ي 
وع ف�ف ي سيكوي-أفق 30 عاًما عل تأسيسها، بسلسلة أنشطة. من بينها، اطالق م�ش تح�ي

ي إطاره 
ي حيفا. ودعيت �ف

-اليهودي بيت الكرمة �ف ي ي العر�ب
متواصل بالتعاون مع المركز الثقا�ف

ك بواسطة  ي ورشة فنية مفهوم المجتمع المش�ت
ي فنانات يهوديات وعربيات لتدرس �ف

ثما�ف
ك خالل سنة 2022. بالمقابل، أقمنا هذا العام  وع بمعرض مش�ت أدوات فنية.  سُيختتم الم�ش
ك،  أيًضا برنامًجا احتفالًيا لّخص ثالثة عقود من النشاط والعطاء من أجل مجتمع متساو ومش�ت
باالحتفالية  خاًصا  نت  إن�ت موقع  وأطلقنا  المقبلة،  للسنوات  الجمعية  رؤية  بلورة  جانب  إىل 
، باالإضافة إىل المراحل  ف ة سيكوي-أفق عل مر السن�ي ي مس�ي

الثالثينية يستعرض أهم المراحل �ف
ي البالد بشكل عام. سيشكل الموقع الحًقا مستودًعا 

ي العالقات اليهودية-العربية �ف
المفصلية �ف

. ي
وع الف�ف نت للم�ش الأرشيف الجمعية لتوثيق أهم أنشطتنا عل المدى البعيد، وموقع إن�ت

ي إطار احتفاالتنا بثالثينية الجمعية، قررنا تغي�ي اسمنا من "سيكوي - الجمعية لدعم المساواة 
�ف

ي توليها الجمعية 
اكة". يعكس تغي�ي االسم االأهمية ال�ت المدنية" إىل "سيكوي-أفق-للمساواة وال�ش

"סיכוי"  كلمة،  كّل  تحمل  بحيث  ية،  الع�ب اللغة  مكانة  مع  متساوية  مكانة  العربية  اللغة  لمنح 
لبعضهما  ومكملتان  متناغمتان  نفسه  الوقت  ي 

�ف ولكنهما  بها،  ف 
ْ خاّص�ي وهوية  مع�ف  "أفق"،  و 

اكة كنهج عمل  افنا بقيمة ال�ش اكة" يعكس اع�ت البعض. استبدال "المساواة المدنية" بـ"مساواة ورسش
وكواقع اجتماعي نصبو إليه، وبأّن تحقيق المساواة الكاملة ال يمكن أن يقترص عل حدود المواطنة 

والحقوق الفردية فقط، بل يتضمن أيًضا جوانب جماعية ووطنية.

أحداث أيار
ي شهر أيار االأخ�ي كانت مؤلمة وصعبة للجميع، لكنها لم تولد من فراغ. 

ي وقعت �ف
أحداث العنف ال�ت

- رؤساء سلطات محلية  ف ، سعينا لحشد قادة محلي�ي ي خط�ي
بعد التصعيد الذي أدى إىل عنف مد�ف

ك  ي سبعة عناقيد إقليمية، عربية ويهودية، يرأسون أك�ش من 80 سلطة محلية- الإصدار بيان مش�ت
�ف

ي االحتجاج. كما دعا 
ام الحق �ف ك واح�ت ي مش�ت

يدعو السكان لتجنب العنف والحفاظ عل نسيج حيا�ت
البيان الحكومة لوقف دائرة العنف بطرق سلمية. استجاب رؤساء السلطات المحلية لندائنا، واجتمعوا 
ًكا. باالإضافة إىل النداء الفوري لوقف العنف، حرصنا  وتوصلوا إىل تفاهمات حساسة وأصدروا بيانًا مش�ت
ورة  عل عرض الصورة الكاملة، وتحليل العوامل الجذرية وراء اندالع االحتجاجات، وذلك إدراًكا منا لرصف
ك  مش�ت مجتمع  نحو  الطريق  ورسم  التصعيد  لمنع  القرار  لصّناع  بوصلة  يشّكل  كهذا  تحليل  إجراء 
ذاعية،  امج االإ ي مختلف برامج شؤون الساعة وال�ب

اء سيكوي-أفق بشكل يومي تقريًبا �ف ومتساو. شارك خ�ب
المختلفة  الرقمية  المنصات  عل  نا  ن�ش كما  عالمية.  االإ المنصات  مختلف  ت عل  نُ�ش رأي  مقاالت  كتبنا 

، وأهمها سلسلة منشورات عل  ي تستند إىل تحليل معّمق للوضع الحاىلي
ف ال�ت التابعة لسيكوي-أفق مختلف المضام�ي

نت. ن�ت صفحة الفيسبوك التابعة للجمعية، وصفحة معلومات مرّكزة عل موقع االإ

تشكيل حكومة جديدة
، انتهت أزمة سياسية متواصلة مع تشكيل حكومة قائمة عل  ي

ي حزيران الما�ف
�ف

من  إىل حزب  باالإضافة  واليسار،  المركز   ، ف اليم�ي من  أحزابًا مختلفة  ائتالف يضم 
ي السياسة االإرسائيلية. يضعنا هذا 

ي - ما اعُت�ب حدثًا استثنائًيا �ف قيادة المجتمع العر�ب
ي إىل مواقع  الواقع الجديد أمام عدد من الفرص والتحديات: إّن دخول حزب عر�ب
القوة وصنع القرار قد يؤثر، من ناحية، عل الدفع نحو تخصيص الموارد وإيجاد 
ي نعمل فيها. باالإضافة إىل ذلك، تضم الحكومة، الأول 

ي المجاالت ال�ت
حلول مهنية �ف

اكة، والذين يرأسون أهم الوزارات.  ف بقيم المساواة وال�ش م�ي ف مرة منذ سنوات طويلة، العديد من الوزراء المل�ت
جدل  وهناك  ومعارضة،  ائتالف  ف  ب�ي العربية  القيادة  فيه  انقسمت  واقع  أمام  أخرى  ناحية  من  نقف  ولكننا 
. يتمحور الخالف حول السؤال ما إذا يمكن االكتفاء  ي ي المجتمع العر�ب

ف التيارات السياسية المختلفة �ف حاد ب�ي
بالحقوق المدنية مقابل التنازل عن الحقوق القومية. سنستمر نحن، كمنظمة أهلية غ�ي حزبية، ذات بوصلة 
ي ذلك عل 

ي والقومي، بما �ف
ف المد�ف قيمية ومهنية واضحة، بالعمل من أجل تحقيق المساواة عل المستوي�ي

مستوى الهوية الجماعية، وإيجاد طرق التأث�ي االأك�ش نجاعة لتحقيق ذلك. انطالًقا من موقفنا هذا، نحرص 
، ومع جميع االأحزاب  ي عل متابعة وتوطيد عالقات العمل والتعاون مع جميع أطياف قيادة المجتمع العر�ب

ف بمبدأ المساواة، وذلك لبلوغ أق� مستويات التأث�ي مع تحقيق هذه االأهداف. م�ي ف والنواب المل�ت
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تابعوا القراءة 
لمعرفة المزيد 

عن إنجازاتنا 
لهذا العام.
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عدد 
المشاركين 

في نشاطاتنا 
 الجماهيرية

 عدد األبحاث 
 وأوراق الموقف 

 التي نشرتها 
سيكوي-أفق

 عدد المتابعين على صفحات 
 جمعية سيكوي-أفق 

)في نهاية 2021(

2,884

عدد صّناع 
القرار الذين 
التقينا بهم

145

83,713
انجازات 

سيكوي-أفق 
من العام 

الماضي 
باألرقام

22

مجمل االنكشاف على 
منشوراتنا في شبكات 

التواصل االجتماعي 
في سنة 2021 

)REACH(

6,432,445
 مجمل المشاهدات 

للفيديوهات التي 
رفعناها في الصفحات 

التي تديرها سيكوي-أفق

1,321,969 عدد المنشورات 304
االخبارية على وسائل 

 اإلعالم العبرية والعربية 
في سنة 2021
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استثمار غير مسبوق في التجديد الحضري 
في البلدات العربية

وع إخالء وبناء،  ي - م�ش ي إرسائيل أداتان رئيسيتان للتجديد الحرصف
توجد االآن �ف

والمخطط الهيكلي القطري 38. وتستند االأداتان إىل حوافز اقتصادية للمبادرين. 
ي مناطق غ�ي 

والأسباب عديدة، من بينها عدم الجدوى االقتصادية من العمل �ف
ي 

ي االأحياء القديمة �ف
ف �ف ف االأدات�ي مربحة ماديًا للمبادرين، ال يمكن استخدام هات�ي

البلدات  ي 
�ف القديمة  االأحياء  فإّن خصائص  ذلك،  إىل  باالإضافة  العربية.  البلدات 

ي المدن اليهودية، ولذلك، يجب 
العربية مختلفة عن خصائص االأحياء القديمة �ف

أو  ي رمات غان 
�ف القائمة  تلك  العربية ومختلفة عن  للبلدات  بلورة سياسة مالءمة 

ي نماذج 
بات يام مثاًل. مع ذلك، ورغم الحاجة الملحة، إاّل أنّه لم يتم ح�ت االآن تب�ف

انيةلتطبيق هذه النماذج واالأدوات.  ف وأدوات لتجديد االأحياء القديمة ولم تُرصد م�ي

انيات جدية - أك�ش من مليارد  ف ي الخطة االقتصادية الجديدة تم الأول مرة تخصيص م�ي
�ف

العربية. الخطة الجديدة تفتح  البلدات  ي 
ي �ف التجديد الحرصف لتنفيذ مشاريع   - ش.ج. 

ي أدوات مالئمة للبلدات العربية - مثل 
منفذا لمالءمة السياسة التخطيطية القائمة ولتب�ف

ي السنة المنرصمة. سنواصل 
كائنا �ف ناه مع رسش ي البحث الذي ن�ش

ي أوصينا عليها �ف
تلك ال�ت

ي السنوات القادمة، أمام كافة الجهات ذات الصلة، من أجل تطبيق الخطة بشكل 
العمل �ف

. ف كامل من خالل التعاون والمشورة مع اللجنة السلطات المحلية العربية والمختص�ي

 
خدمات  سلك  في  للعرب  المناسب  التمثيل  دعم 

الدولة، في الوزارات والوحدات التابعة لها
ي  وفًقا للقانون، يتوجب عل سلك خدمات الدولة الحرص عل التمثيل المناسب للمجتمع العر�ب
ة عن تحديد  ي السنوات االأخ�ي

ف طاقم موظفيه، ولكن مفوضية خدمات الدولة امتنعت �ف من ب�ي
نسبة  تزال  ولذلك، ال  الدولة.  ي سلك خدمات 

�ف ي  العر�ب المجتمع  تمثيل  لزيادة  أهداف جديدة 
ي سلك خدمات الدولة )13.2%( بعيدة عن نسبتهم من مجمل السكان )%18(.

ف العرب �ف الموظف�ي

ف  ة، تابعنا جهودنا من أجل وضع أهداف لزيادة التمثيل الكمي والنوعي للموظف�ي ي السنة االأخ�ي
 �ف

ي سلك خدمات الدولة. تكللت جهودنا بالنجاح، ومؤخرا فقط أدِرج ضمن قرار الحكومة 
العرب �ف

550 واجب مفوض خدمات الدولة بطرح قرار حكومي عام 2022، يحدد أهداًفا محدثة نسبة 
ي سلك خدمات الدولة.

ف العرب �ف المواطن�ي

نسبة  كانت   ،2019 عام  فح�ت  الحكومية.  كات  ال�ش ي 
�ف ي  العر�ب المجتمع  تمثيل  لزيادة  أيًضا  سعينا 

ي تحدد وجوب التمثيل المناسب 
ف العرب هناك أقل من 2%. إّن غياب التوجيهات القانونية ال�ت الموظف�ي

ي مختلف االأطر وأمام 
نا �ف ك هذه القضية بدون حل عل مدار سنوات طويلة، أرسش ًا، وي�ت كات الحكومية يشكل عائًقا كب�ي ي ال�ش

�ف
كات  ي ال�ش

الجهات الحكومية المعنية إىل أّن غياب مثل هذه التوجيهات القانونية هو عائق جدي أمام ضمان التمثيل المناسب �ف
كات  ي تعديل قانون ال�ش

ف العرب �ف ي إطار القرار 550 بإدراج واجب تمثيل الموظف�ي
الحكومية أيًضا. ومؤخًرا، تعّهدت الحكومة �ف

كات المحكومية.  مع  ي ال�ش
اح قانون يفرض التمثيل المالئم �ف الحكومية. بالمقابل، صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية عل اق�ت

قية  شيح أو طلب ال�ت ف العرب عند تقديم ال�ت ض طريق المواطن�ي ي تع�ت
ي القانون ال يزيل العوائق العديدة ال�ت

أّن فرض المر �ف
اًفا من قبل الحكومة بوجوب التمثيل الالئق. وهذا بحد ذاته إنجاز مهم. كات الحكومية، ولكنه عل االأقل يشّكل اع�ت ي ال�ش

�ف

الميزانيات إلقامة أول محطتي قطار في  المصادقة وتخصيص 
بلدتين عربيتين

ي أية بلدة 
ي البلدات العربية. فال توجد حالًيا أي محطة قطار �ف

ي إرسائيل متاحة �ف
ح�ت االآن، لم تكن منظومة القطارات �ف

عالن وزارة المواصالت عن تخطيطها إقامة  ي هذا المضمار، وقد رُسرنا الإ
ة جهوًدا حثيثة �ف ي السنوات االأخ�ي

عربية. بذلنا �ف
قية. ولكن  وع شق السكة الحديدية ال�ش ي إطار م�ش

ة، وذلك �ف - الطيبة والط�ي ف ف عربيت�ي ي مدينت�ي
ْ قطار �ف ي

أول محط�ت
. بعد جهود تعاونية من قبل السلطات المحلية  ف ف المحطت�ي انيات، تقرر تجميد إقامة هات�ي ف ي الم�ي

بسبب النقص �ف
ي الطيبة، ولكن قرار 

انيات لتنفيذ قرار إقامة محطة القطار �ف ف يكة، تم تعديل القرار وتخصيص الم�ي ومع منظمات رسش
ي إطار جهود المرافعة لبلورة القرار الخمسي الجديد، 

ة بقي عل ما هو عليه. �ف ي الط�ي
تجميد إقامة محطة القطار �ف

صد  ُ ة من أجل تغي�ي القرار. وقد تكللت جهودنا بالنجاح، حيث س�ي ي السنة االأخ�ي
بذلت الجمعية كل ما بوسعها �ف

ي مدينة الطيبة.
قامة محطة قطار �ف انية 2022 مبلغ 170 مليون شيكل الإ ف ي إطار م�ي

و�ف

. إنّها خطوة رائدة ومهمة جًدا،  ف ف عربيت�ي ي مدينت�ي
ْ قطار �ف ي

ي السنوات القريبة أول محط�ت
كما جاء أعاله، ستقام �ف

ولكن الغالبية العظمى من البلدات العربية ستبقى معزولة عن شبكة القطارات أو السكك الحديدية، ومع ب�ف 
ي الخدمات 

ي سوق العمل و�ف
وري لالندماج �ف ط �ف دية إن إتاحة المواصالت هي رسش تحتية وخدمات مواصالت م�ت

العامة ولتعزيز قطاع االأعمال. سنواصل العمل من أجل تغي�ي هذا الواقع احيث تفتقر بلدات كاملة ومئات 
ف لخدمات القطار والنقل الجماعي المالئمة الحتياجاتهم. آالف المواطن�ي

إنجازاتنا في 
مجال تعزيز 

المساواة
في العام 2021 سجلنا انجازا 

هاما جدا مع المصادقة 
على القرار الحكومي 550 - 

الخطة االقتصادية الجديدة 
للتطوير االقتصادي 
االجتماعي للمجتمع 

العربي والتي تضمنت 
انجازات هامة للنضال 

من أجل المساواة. 
واصلوا القراءة من أجل 

التعرف على 3 انجازات 
هامة بشكل خاص 

كان لنا تأثير جدي على 
اضافتها للخطة 550:
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  تطوير المساواة في وسائل النقل العام في البلدات العربية
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قفزة إلى األمام في تشغيل صحافيين عرب وتمثيل المتحدثين العرب في 
وسائل اإلعالم

ي ذلك جهودنا المكثفة 
بعد سنوات من الضغوط والنقد العام، بما �ف

ف السابعة"، أدرك رؤساء  ي "الع�ي
وع مؤرسش التمثيل �ف ي م�ش

كائنا �ف مع رسش
جميع  ومغازلة  لالئتالف  الموحدة  القائمة  انضمام  مع  أنّه  التحرير 
تستضيف  أن  عالمية  االإ للمنابر  يمكن  ال  كة،  المش�ت للقائمة  االأحزاب 
ي 

كة أخبار 12 بشكل احتفاىلي �ف اليهود فقط.  ولذلك، عندما أعلنت رسش
ي 

ي محمد مجادلة محلاًل ثابًتا �ف ي العر�ب
ف الصحا�ف تموز االأخ�ي عن تعي�ي

نجاز المهم الذي  القناة، سعدنا لذلك جًدا، ولكننا سعدنا أساًسا باالإ
ف  ف والصحافي�ي ف والمحلل�ي حققه النضال من أجل زيادة حضور المتحدث�ي
ي تنطوي عل 

ي برامج وقت الذروة، وك� االأعراف القديمة ال�ت
العرب �ف

، وهو ما  ي
ي وظائف فنية كالتصوير والتسجيل الصو�ت

تشغيلهم فقط �ف
ف  ه منذ سنوات طويلة. باالإضافة إىل تعي�ي ي سيكوي-أفق لتغي�ي

نسعى �ف
عالم،  ي العديد من وسائل االإ

ف عرب �ف ف ومحلل�ي عالمي والتعيينات لصحافي�ي ة موجة مفرحة من الظهور االإ مجادلة، شهدت السنة االأخ�ي
ف العرب. وع "هآرتس 21" لدعم الصحافي�ي ي بادرت لم�ش

من بينها "أخبار 13"، يديعوت أحرونوت، غلوبس وصحيفة هآرتس، ال�ت

ي ومث�ي لالهتمام. ويدّل هذا عل تعّطش 
ف "منعش" لشخص مه�ف ف مجادلة كان أّن التعي�ي ي تكررت حول تعي�ي

أحد ردود الفعل ال�ت
ية  ات االإخبارية عل القنوات الع�ب ًا من مستهلكي الن�ش العديد من المشاهدين – وخصوًصا المشاهدين العرب الذين يشكلون جزًءا كب�ي
. ي المجتمع االإرسائيلي

- لرؤية وسماع شخصيات جديدة تطرح خالل برامج وقت الذروة وجهات نظر وآراء مختلفة عن االآراء السائدة �ف

 

ثورة: التربية للحياة المشتركة ستكون جزًءا من تأهيل المعلمين في البالد
بية والتعليم، وقد حققنا هذا العام إنجاًزا مهًما مع ن�ش مخطط جديد يحّدد  ي جهاز ال�ت

كة �ف بية للحياة المش�ت نسعى منذ سنوات لدمج ال�ت
القيم  العنرصية، تعزيز  بية لمناهضة  "ال�ت أّن  إليه الأول مرة بند جاء فيه  المقبل، وقد أضيف  العقد  ي 

ف �ف المعلم�ي تأهيل  ف برامج  مضام�ي
ي 

يبة، التدريس والتأهيل ال�يري". ويع�ف ي مجاالت ال�ت
ف ملزمة وجزًءا من المواد االأساسية �ف كة ستكون مضام�ي بية للحياة المش�ت الديمقراطية وال�ت

ف والمعلمات  كة كموضوع أسا�ي سيتوّجب عل جميع المعلم�ي بية للحياة المش�ت هذا أّن مجلس التعليم العاىلي يقوم الأول مرة بتعريف ال�ت
بية والتعليم برسم خارطة الطريق، بل  ي إطار تأهيلهم.  لم تكتف وزارة ال�ت

ي البالد، تعّلمه �ف
ف �ف ي جميع مؤسسات تأهيل المعلم�ي

مستقبالً، �ف
دارية. ي أوساط الهيئات االأكاديمية واالإ

أصدرت أيًضا منشوًرا يوضح كيفية دعم المخطط، ودعت لتعميمه عل المستوى المؤسسي و�ف

ي بلورة هذا المنشور 
ي �ف

ي المجتمع المد�ف
كائنا �ف إنّه إنجاز رائع، سعينا لتحقيقه عل مدار سنوات طويلة. نفتخر بمساهمتنا نحن ورسش

الوزارة  يتوجب عل  كة مصلحة وقيمة عليا  المش�ت للحياة  بية  ال�ت يتب�ف توجًها يعت�ب  الذي  بية والتعليم،  ال�ت لوزارة  الجديد  العام 
وخ  ي مجتمع يعّج بال�ش

ي إرسائيل للمواطنة الفعالة �ف
دعمها وتعزيزها، باعتبارها الجسم المؤتمن عل تربية جميع الطالب والطالبات �ف

واالنشقاقات، عل خلفية �اع قومي مستمر.

تعزيز حضور اللغة العربية في الحيز العام 
وفي الخدمات العامة

ف  الفضاءات والخدمات العامة معّدة لكافة السكان، ولكنها غالًبا غ�ي متاحة للناطق�ي
والهوية  الثقافة  ومحو  العرب  ف  المواطن�ي بإقصاء  يتسّبب  الذي  االأمر  بالعربية، 

كة وتعزيز واقع الفصل والفوقية اليهودية. العربية من هذه الفضاءات المش�ت

من  عقٍد  نحو  بعد  رائًعا،  إنجاًزا  العام  هذا  من  ي 
الثا�ف ين  ت�ش شهر  ي 

�ف حققنا 
ي محطات 

�ف ونية  لك�ت االإ الالفتات  مرة عل  الأول  العربية  اللغة  بظهور   ، العمل 
ي محطة واحدة ، تُحّدث 

ي يُنّفذ حالًيا �ف وع تجري�ب القطار. هذه الالفتات، وهي م�ش
ي الجداول 

ات �ف ي الوقت الحقيقي وتُبلغ المسافرين باالأعطال والتغي�ي
المعلومات �ف

ورية لم تكن  الزمنية والمحطات االنتقالية-. وهي معلومات �ف
متاحة سابًقا باللغة العربية.

ي الذي أجريناه 
ي مجال الثقافة: البحث السياسا�ت

حققنا إنجاًزا إضافًيا �ف
البالد  أنحاء  مختلف  ي 

�ف متحًفا   20 رصد  والذي  ة،  االأخ�ي السنة  ي 
�ف

ووجد أّن اللغة العربية غائبة عن المتاحف عل جميع المستويات، 
ي إرسائيل 

ورة مع اتحاد المتاحف �ف حصد ثماره هذا العام: خضنا س�ي
ي إطارها سلسلة ورشات عمل 

)إيكوم( وممثلية وزارة الثقافة، أقمنا �ف
إرسائيل،  ي 

�ف متحًفا   30 ف عن  مندوب�ي بمشاركة  تاحة،  االإ حول موضوع 
ي 

ال�ت العوائق  عن  تحدثنا  المتاحف.  اتحاد  ي 
�ف تاحة  االإ منتدى  وأعضاء 

ي إىل المتاحف وحول الطرق الممكنة  تحول دون حضور الجمهور العر�ب
بلغته عن  ي  العر�ب المجتمع  العربية، ومخاطبة  باللغة  المتاحف  تاحة  الإ

عالم ووسائل التواصل االجتماعي. طريق وسائل االإ

الكهرباء أدت  كة  ي رسش
كائنا �ف ي بذلناها إىل جانب رسش

ال�ت الحثيثة  الجهود 
تاحة جميع خدماتها باللغة العربية  كة للتعامل بجدية مع الحاجة الإ بال�ش
أطلقت  لهم.  تقدمها  ي 

ال�ت الخدمة  ومالءمة  بلغتهم  الزبائن  ومخاطبة 
كاملة  هاتفية  خدمة  بتقديم  وبدأت  بالعربية،  فيسبوك  صفحة  كة  ال�ش
باللغة العربية وأعلنت عن هذا التغي�ي عل المالأ وعن أنّها ستستخدم من 

" وليس "الوسط". ي ي منشوراتها مصطلح "المجتمع العر�ب
االآن �ف

للغتهم  والمتساوي  الكامل  بالحضور  التمّتع  العرب  ف  للمواطن�ي يحق 
تُتاح  أن  إىل  العمل  سنتابع  العامة.  والخدمات  الفضاءات  ي 

�ف وثقافتهم 
كات عمومية أخرى باللغة العربية. خدمات رسش

إنجازات 
نحو بناء 

مجتمع 
مشترك
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30 سنة – تاريخ وقصة 
سيكوي-أفق

تسعينيات  ي 
�ف اىلي  اللي�ب والخطاب  العرب  ف  المواطن�ي نضال  تعزيز  خلفية  عل 

الفجوات  لتناول قضية  الوزارات  انفتاح وجاهزية لدى  ، لوحَظ  ي
الما�ف القرن 

ي الحصول 
ف اليهود والعرب والعمل عل سّدها، ولكنها واجهت صعوبات �ف ب�ي

، مندوب وزارة  ف عل معلومات موثوقة بهذا الشأن. لذلك، قام ألوف هاريف�ي
ي موضوع الخدمة االجتماعية 

الخارجية سابًقا، وفيصل عزايزة، طالب دكتوراه �ف
عام  ي 

�ف الفرص"  تكافؤ  لدعم  مركز   - "سيكوي  جمعية  بتسجيل  حينه،  ي 
�ف

وتقدم  تبحث  ي 
ال�ت كة  المش�ت المنظمات  أوائل  من  أصبحت  ي 

وال�ت  ،1991
ي 

ف اليهود والعرب �ف معطيات صحيحة وموثوقة حول الفجوات القائمة ب�ي
إرسائيل، وتعمل بشكل ممنهج عل سّد هذه الفجوات. 

ي 
�ف الثالثة، وقعت  االألفية  من  االأوىل  السنوات  ي 

و�ف التسعينيات  نهاية  منذ 
والمدنية،  السياسية  االجتماعية،  الساحة  عل  مفصلية  أحداث  إرسائيل 
تجاه  مواجهة   وأحد  أك�ش  تكون  أن  يجب  الجمعية  بأن  دراك  االإ رافقها 
ي دفعت منظمات 

ي أكتوبر 2000، وال�ت
السلطة الحاكمة. االأحداث الدامية �ف

ي الإجراء محاسبة ذاتية، عززت من توجه جمعية سيكوي 
المجتمع المد�ف

ات السياساتية بدال من "التعايش".  اكات ودعم التغي�ي ي نادت ببناء رسش
ال�ت

أور.  لجنة  رسمية،  تحقيق  لجنة  تشكيل  إىل  أيًضا  االأحداث  هذه  أدت 
ف 

ْ العام�ي المديريْن  بينهم  من  اء،  خ�ب ستة  آراء  عل  اللجنة  اّطلعت 
، اللذين َمَثال أمامها أيًضا.  ف لجمعية سيكوي، غانم وديخ�ت

ْ المشارك�ي

ورة إعادة تنظيم، بحيث تبّنت نهج عمل أك�ش  بعد بضع سنوات، مرت الجمعية بس�ي
ي أنشطة مهمة دفعت الجمعية 

كة أصبَح أك�ش حضوًرا �ف تشاركية. مفهوم الرؤية المش�ت
ة عل المستوى البلدي، من جملة أمور أخرى.  ي تلك الف�ت

قدًما �ف

ضد  فت  م�ي عديدة  يعية  ت�ش مبادرات  هناك  كانت  السابقة،  السنوات  مدار  عل 
القبول. رافقتها مساٍع غ�ي  النكبة" وقانون لجان  ، من بينها "قانون  ي المجتمع العر�ب
ي 

، تقرر �ف ، وبالتاىلي ي عية عن المجتمع العر�ب مسبوقة من التحريض ومحاوالت نزع ال�ش
ية،  ي توزيع الموارد الب�ش

سيكوي توسيع نطاق العمل، وإىل جانب تعزيز المساواة �ف
ف العام. ي الح�ي

سعت الجمعية لتعزيز حضور اللغة، الثقافة والهوية العربية �ف

ي المجلس 
ي وزارة المالية و�ف

ف �ف اء االقتصادي�ي ي الوقت ذاته، تش�ي تقديرات لكبار الخ�ب
�ف

االقتصاد  فإّن  العرب،  ف  للمواطن�ي الكامل  الدمج  بدون  أنّه  إىل  االقتصادي  ي 
الوط�ف

والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  طت  اش�ت ذلك،  إىل  باالإضافة  بالكامل.  سينهار 

ي منها المجتمع 
ي يعا�ف

ي المنظمة بسد الفجوات ال�ت
)OECD( قبول عضوية إرسائيل �ف

ي جمعية سيكوي بأّن 
دراك �ف ف اليهود )الحريديم(. وتعزز االإ ّمت�ي ف ي ومجتمع الم�ت العر�ب

ة أخرى،  ي أحيان كث�ي
ف متعّمد وممنهج، و�ف السياسات غ�ي المتساوية تنتج غالًبا عن تمي�ي

 . ي مؤسسات الحكم المركزي والمحلي
ّسخة �ف فإنّها تنتج عن منظومة عوائق مركبة وم�ت

يتيح  رائد  نموذج  الفرص"- وهو  إىل  العوائق  "من  نموذج  بلورة  تمت  ذلك،  عل ضوء 
ف  ي مجاالت مختلفة، وفهم أين وكيف تم�ي

المجال لتدارس وتحليل السياسات الحكومية �ف
بل  المتساوية،  للسياسات غ�ي  بإجراء مسح  النموذج  يكتف  العرب. لم  ف  المواطن�ي ضد 

ح حلواًل لمواجهتها.  ي تحول دون تغي�ي الوضع، واق�ت
سّلط الضوء أيًضا عل العوائق ال�ت

كة(،  ي إرسائيل )رفع نسبة الحسم وتأسيس القائمة المش�ت
ات السياسية �ف عل خلفية التغي�ي

الوعي  الكنيست، وعل خلفية  ي 
ي �ف العر�ب التمثيل  ي وزيادة  العر�ب المجتمع  تعزيز نضاالت 

جسيًما  ًرا  �ف يلحق  العمل  سوق  عن  العرب  ف  المواطن�ي إقصاء  بأّن  الوزارات  ي 
�ف ايد  ف الم�ت

اف  باالقتصاد كّله، صودق عام 2015 عل القرار 922 غ�ي المسبوق، والذي يرتكز عل االع�ت
ي 

�ف عديدة  شكاليات  الإ إصالًحا  ويشمل   ، ي العر�ب المجتمع  تجاه  ي 
انيا�ت ف الم�ي ف  بالتمي�ي الحكومي 

بالعمل  المتعلقة  المجاالت  من  سلسلة  ي 
�ف ي  العر�ب للمجتمع  الحكومية  التخصيص  آليات 

ي تلت المصادقة عل الخطة 922، وّسعت جمعية سيكوي 
ة ال�ت ي الف�ت

ي. �ف والتجديد الحرصف
، وأقامت طاقم مخططي مدن عمَل عل إزالة العوائق  قسم السياسات المتساوية بشكل كب�ي

انيات، وذلك من خالل العمل أمام الوزارات. ف ي استغالل الم�ي
ومساعدة السلطات المحلية �ف

ي عام 2019، واجهت إرسائيل أزمة سياسية شملت أربع جوالت انتخابية وأزمة صحية واقتصادية 
�ف

القرار  تطبيق  من  أخرى،  عديدة  وأسباب  الظروف،  هذه  أبطأت  كورونا.  جائحة  بسبب  ة  خط�ي
ة تطبيق القرار بسنة  الحكومي 922، وسعت جمعية سيكوي بالتعاون مع جهات أخرى لتمديد ف�ت
ي بدأت سيكوي ومنظمات 

ال�ت المخططات  إضافية وبلورة خطة تكميلية أوسع نطاًقا. استناًدا إىل 
انية  ف ي عام 2021 عل م�ي

يكة بتطويرها ودعمها من أجل الخطة التكميلية، صادقت الحكومة �ف رسش
30 مليار شاقل للخطة الجديدة، 550. تحدد أّن الخطة التكميلية ستشمل العديد من التجديدات 
 ، ي ي النقب كجزء ال يتجزأ من المجتمع العر�ب

المهمة، من بينها تعامل الحكومة مع القرى العربية �ف
ف البنود المختلفة  انياتية ب�ي ف إيالء اهتمام لمجاالت غ�ي اقتصاديةـ مثل الصحة والرفاه، والمرونة الم�ي

انية. ف ي تسّهل استغالل الم�ي
ال�ت

ي سيكوي-أفق تعميق وتوسيع نطاق أنشطتنا 
اليوم، بعد مرور 30 عاًما عل تأسيس الجمعية، نواصل �ف

ف المادي والرمزي  ام والمساواة، عل المستوي�ي ي تصبو نحو خلق واقع قائم عل االح�ت
وفًقا لرؤيتنا ال�ت

ف  ي إرسائيل والعالقة ب�ي
ورات الحاصلة �ف ي إرسائيل. عل خلفية الس�ي

ف العرب واليهود �ف عل حد سواء، ب�ي
الحقيقية  اكة  ال�ش بأّن  منها  إيمانًا  المستقبل  نحو  أنظارها  توّجه سيكوي-أفق  والدولة،  ي  العر�ب المجتمع 

يجب أن تشمل تعاونًا عربًيا-يهوديًا يحظى فيه جميع االأطراف بمعاملة متساوية.

ألوف هاريفين )يسار( وفيصل عزايزة، مؤسسا جمعية سيكوي-افق

شاهدوا فيديو 
عن تاريخ جمعية 

سيكوي-أفق
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 30 عاًما – 
أنشطة سيكوي-أفق لهذه 

المناسبة

ي سلسلة 
ي 2021 بمرور 30 عاًما عل تأسيسها، وذلك �ف

احتفلت سيكوي-أفق �ف
تضمنت  الأنشطتنا.  ة  ف رك�ي تشكل  ي 

ال�ت واالأفكار  المتجددة  رؤيتنا  تمّثل  أنشطة 
-اليهودي بيت  ي ي العر�ب

وًعا فنًيا متواصالً بالتعاون مع المركز الثقا�ف االأنشطة م�ش
ي حيفا. أجرينا هذه السنة أيًضا أمسية احتفالية تلخص ثالثة عقود من 

الكرمة �ف
الجمعية  رؤية  بلورة  إىل جانب  ك،  متساو ومش�ت بناء مجتمع  أجل  من  العمل 
نواب  بحضور  حيفا،  ي 

�ف الكرمة  بيت  ي 
�ف االأمسية  أقيمت  المقبلة.  للسنوات 

يكة ومؤسسات مانحة،  كاء من منظمات رسش ، رؤساء سلطات محلية، رسش ف برلماني�ي
ومدراء، رؤساء وطواقم سيكوي-أفق منذ تأسيسها.

ات  أجرينا أيًضا بحًثا يشمل مراجعة معمقة الأرشيف الجمعية ومقابالت مع ع�ش
ي نشاط الجمعية طوال سنوات عملها. من خالل هذا 

االأشخاص الذين تداخلوا �ف
البحث، أعددنا ورقة عن تاريخ الجمعية، وكيف يعكس تاريخها هذا العالقات 
ي النضال 

ي حدثت �ف
ورات ال�ت ف اليهود والعرب عل مدار آخر 30 عاًما، والس�ي ب�ي

عداد  الإ المتوفرة  المواد  استخدمنا  ة.  الف�ت تلك  ي 
�ف والمساواة  اكة  ال�ش أجل  من 

نت عن تاريخ الجمعية والمراحل  فيلم عن تاريخ الجمعية، وأطلقنا موقع إن�ت
، باالإضافة إىل االأحداث  ف ي حياة جمعية سيكوي-أفق عل مر السن�ي

المفصلية �ف
ي الدولة. سيشكل الموقع 

ف اليهود والعرب بشكل عام �ف ي العالقات ب�ي
المفصلية �ف

البعيد  المدى  عل  أنشطتنا  أهم  لتوثيق  الجمعية  الأرشيف  مستودًعا  الحًقا 
. ي

وع الف�ف وموقًعا للم�ش

الصورة من االحتفال الثالثيني 
لجمعية سيكوي-أفق, 1.12.2021, 

بيت الكرمة, حيفا
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חיה ויוצרת בתל־אביב
תחומי עיסוק: קולנוע, וידיאו, 

פרפורמנס ומחקר

طاليا هوفمان
م. 1979 في ديسلدورف

تعيش وتعمل في تل ابيب
مجاالت العمل: األفالم والفيديو 

واألداء والبحث

تاليا هوفمان
و. 1979, ديسلدروف

تعيش وتعمل في مدينة 
 تل أبيب.االفالم والفيديو 

לי לוריאןاألداء والبحث 
נ. 1987 חיפה

חיה ויוצרת בירושלים
תחומי עיסוק: פרפורמנס 

ועיבוד פרטים דוקומנטרים 
לשפות פואטיות 

يل لوريان
م. 1987، חיפה

تعيش وتعمل في القدس
مجاالت العمل: األأداء ومعالجة 

التفاصيل الوثائقية للغات 
الشعرية

لي لوريان
و. 1987, حيفا

تعيش وتعمل في 
 مدينة القدس. 

 األداء و المعالجة 
التفاصيل الوثائقية 

اللغات الشعرية

ליאוני שיין
נ. 1970, ירושלים

חיה ויוצרת בתל־אביב
תחומי עיסוק: אמנות המיצב 

ובפעולה אמנותית המתבססת 
על מחקר ומתודולוגיה ארכיונית

ليوني شاين 
م. 1970، القدس

تعيش وتعمل في تل ابيب
مجاالت العمل: فن األعمال 

التركيبية والعمل الفني القائم عىل 
منهجية البحث واألرشيف

لياوني شاين
و. 1970, القدس

 تعيش وتعمل في 
مدينة تل أبيب. 

 فن االعمل التركيبية  
والعمل الفني القائم على 
منهجية البحث واألرشيف

רחמה חמזה
נ. 1995 ביר אל מכסור

חיה ויוצרת בביר אל מכסור
תחומי עיסוק: ציור 

ופרפורמנס 

رحمة حمزة
م. 1995 في بير المكسور

تعيش وتعمل في بير المكسور
مجاالت العمل: الرسم 

واألداء

رحمة حمزة
و. 1995, بير المكسور

 تعيش وتنتج في 
بير المكسور 
الرسم واألداء

נואל אבו־עיסא
נ. 1962 בחיפה

חיה ועובדת בחיפה
מנהלת פיתוח תכנים לחינוך 

ואמנות לחברה הערבית 
בבית הגפן

نوال ابو عيسى
م. 1962 في حيفا

تعيش وتعمل في حيفا
مديرة تطوير البرامج التربوية 
 والفنية للمجتمع العربي في 

بيت الكرمة

نوال ابو عيسى
 و. 1962, حيفا 

 تعيش وتعمل 
في مدينة حيفا. مديرة 

تطوير محتويات للتعليم 
والفن للمجتمع العربي 

في بيت الكرمة

מריה דה פינה
נ. 1969 חיפה

חיה ועובדת בחיפה
רכזת פרויקטים גלריה בית 

הגפן ומורה לערבית מדוברת

ماريا ده بينا
م. 1969 في حيفا

تعيش وتعمل في حيفا
 مركزة المشاريع في جاليري 
 بيت الكرمة ومعلمة اللغة 

العربية المحكية

ماريا ده بينا 
 و. 1969, حيفا 

تعيش وتعمل في مدينة 
حيفا. مركزة مشاريع في 

 معرض بيت الكرمة.
 ومعلمة اللغة 

العربية المحكية.

נואל ערפאת
נ.1991

חיה ויוצרת ביפו
תחומי עיסוק: תקשורת חזותית, 

הוראה ומחקר

نوال عرفات
م.  في الرملة

تعيش وتعمل في يافا
مجاالت العمل: تواصل بصري، 

تعليم وبحث

نوال عرفات
و. 1991

تعيش وتنتج في مدينة 
 يافا. تواصل بصري، 

تعليم وبحث

ספא קדח  
נ. 1982, כפר סנדלה

חיה ויוצרת בכפר מנדא
תחומי עיסוק: פיסול ווידאו

صفاء قدح
م. 1982 في قرية صندلة

تعيش وتعمل في كفر مندا
مجاالت العمل: النحت والفيديو

صفا قدح
و. 1982, كفر صندلة

 تعيش وتنتج 
في كفر مندا.

النحت والفيديو

تأسيس  عل  عاًما   30 مرور  لمناسبة  أنشطتنا  إطار  ي 
�ف

شكل  مًعا  لنتخّيل  حاَن  قد  الوقت  أّن  رأينا  الجمعية، 
ك الذي نطمح للعيش فيه. لذلك، أطلقنا  المجتمع المش�ت
ي 

الثقا�ف المركز  مع  بالتعاون  متواصالً  فنًيا  وًعا  م�ش مًعا 
وع،  ي إطار الم�ش

ي حيفا. �ف
-اليهودي بيت الكرمة �ف ي العر�ب

ي فنانات يهوديات وعربيات للعمل مًعا، عل 
ُدعيت ثما�ف

لتدارس مفهوم  ي 
ي مخت�ب ف�ف

المقبلة، �ف الشهور  مدار 
ومحاولة  فنية،  أدوات  بواسطة  ك  المش�ت المجتمع 
أعمال  من خالل  ك  مش�ت -يهودي  ي عر�ب مجتمع  تخّيل 
ورة للتفك�ي  فنية جديدة ورائدة. سنخصص هذه الس�ي
والمجتمع  اكة  ال�ش ي 

معا�ف حول  المعمق  النقدي 
ي 

�ف ك  مش�ت بمعرض  وع  الم�ش سيختتم  ك.  المش�ت
2022، والذي سيكون مفتوًحا للجمهور.

יעל מסר
נ.1982, ירושלים

 חיה בגבעתיים ועובדת 
בחיפה, מנהלת ואוצרת גלריה 

בית הגפן

ياعل ميسر
م. 1982 في القدس

تعيش في جفعاتاييم وتعمل 
في حيفا، مديرة والقيمة الفنية 

لجاليري بيت الكرمة

 يعل مسر
 و. 1982, القدس

 تعيش في مدينة جفعتين
وتعمل في مدينة حيفا 

كمديرة وامينة المالية في 
معرض بيت الكرمة

نتخيل مجتمًعا مشترًكا - 
مختبر فني

 

الفنانات المشاركات في المشروع ينشطن ضمن وسائل اعالمية مختلفة ولديهن رؤى واستراتيجيات فنية متنوعة تتحدى وتتخيل أنماط حياة مختلفة ضمن منظومات القوة القائمة: 
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ثالثة تحديات كبيرة للسنة القريبة

تطبيق الخطة الخمسية الجديدة للمجتمع العربي
ين  ي شهر ت�ش

الكنيست �ف ي 
ي صودق عليها �ف

، وال�ت ي ي المجتمع العر�ب
الخطة الخمسية لتقليص الفجوات وللتطوير االقتصادي �ف

انيات غ�ي مسبوقة، ولها آثار  ف انية الدولة لعام 2022-2021 هي خطة مهمة جًدا رُصدت لها م�ي ف االأول-أكتوبر االأخ�ي كجزء من م�ي
ي جزء كب�ي من هذا 

ي عدد كب�ي من المجاالت. ولكن �ف
ي إرسائيل �ف

ي إرسائيل وعل المجتمع بأرسه �ف
ي �ف بعيدة المدى عل المجتمع العر�ب

ة. ال  ات زمنية متغ�ي القرار، لم تتم بعد بلورة سياسة رسمية وواضحة، ويقترص االأمر عل تشكيل طواقم مكلفة ببلورة سياسات لف�ت
ي سيتم بلورتها.

ي السياسات ال�ت
ي سنعمل فيها من أجل إدراج توصياتنا �ف

تزال الطريق طويلة أمامنا، وهذه هي تحديًدا المجاالت ال�ت

دعم االعتراف بالقرى مسلوبة االعتراف في النقب
ي مجال المواصالت 

ي النقب، دعمنا ح�ت االآن تعزيز الب�ف التحتية �ف
اف �ف فيما يخّص القرى مسلوبة االع�ت

ة، وبعد سنوات من البحث والعمل  ي االآونة االأخ�ي
ها. ولكن �ف بية والتعليم وشبكة المياه وغ�ي العامة وال�ت

اف والتطوير  ورة نيل االع�ت ، استنتجنا أّن علينا توسيع نطاق عملنا. وسنبدأ قريًبا بدعم س�ي ي
الميدا�ف

ورة دعم  فت الحكومة برصف ي النقب. فقبل نحو عقٍد، اع�ت
اف �ف والتنظيم البلدي للقرى مسلوبة االع�ت

 ، ف ي النقب، ولكن الموضوع أهمل باستمرار منذ ذلك الح�ي
اف �ف اف بالقرى مسلوبة االع�ت ورة االع�ت س�ي

اًفا حكومًيا قبل نحو 20 عاًما  ي نالت اع�ت
.  بالمقابل، فإّن القرى ال�ت وأخذت الفجوات تتسع أك�ش فأك�ش

قليمية المسؤولة عنها من  ي المجالس االإ
ي مستوى التطوير والب�ف التحتية، كما تعا�ف

ي من تد�ف
ال تزال تعا�ف

ي 
ف بها و�ف قليمي للقرى غ�ي المع�ت ي المجلس االإ

كائنا �ف ي الموارد. لذلك، قررنا التعاون مع رسش
نقص حاد �ف

اف، وتشخيص عوائق تطوير  ي سبيل االع�ت
ك يدعم التخطيط �ف وع مش�ت جمعية "بمكوم" وإطالق م�ش

ي 
الب�ف التحتية وتوصيات لحلها، وتطوير نموذج مالئم للتنظيم البلدي. كل ذلك بهدف توف�ي حل مه�ف

ي القرى، والعمل أمام صناع القرار من أجل تطبيق هذا الحل.
وشموىلي لالأوضاع الصعبة �ف

مجتمع  بناء  أجل  من  نشاطنا  توسيع 
مشترك في الجهاز الصحي

اليهود  ف  ب�ي ك  المش�ت للعمل  مهم  ميدان  هو  الصحي  الجهاز 
اء  الطبية والخ�ب الطواقم  والعرب. فهو يشمل نسبة مرتفعة من 
ي كث�ي من االأحيان نسبتهم من مجمل السكان. 

ي تمثل �ف
العرب وال�ت

خاص،  بشكل  مساهمتهم  برزت  كورونا،  وباء  مكافحة  إطار  ي 
و�ف

ي 
�ف والعرب  اليهود  ف  ب�ي والناجع  ي 

المه�ف التعاون  ذلك  ومن ضمن 
ي 

هذا المضمار. ولكن هل يشعر العرب العاملون أو المتعالجون �ف
اكة مع نظرائهم اليهود؟ سنقيم  الجهاز الصحي بالمساواة وال�ش
ويعمل  االأسئلة  هذه  ي 

�ف يتعّمق  رائًدا  وًعا  م�ش القريبة  السنة  ي 
�ف

للتحقق  الصحي  الجهاز  ي 
�ف القرار  دارية وصّناع  االإ الهيئات  أمام 

جوانب  يفحص  شمولًيا  توجًها  سنّتبع  حًقا.  يحدث  ذلك  أن  من 
ك.  بناء مجتمع مش�ت ورة  ي س�ي

البعض �ف لبعضها  عديدة ومكملة 
سنجري أبحاثًا ومسوًحا، سنبلور توصيات عملية وسنستخدم أداة 
المرافعة للتحقق من أّن الجهات الحكومية تتبناها وتطبقها فعلًيا.

مستشفى تل هشومر، 2021

  لتنمية و تطوير مجتمع مشترك في جهاز الصحة
    تعزيز المساواة 

للمواطنين العرب في النقب

ب
ف في النق

سلوبة االعترا
ن م

ط
ل في قرية خربة الو

سة االم
مدر
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طاقمنا

ن نوغا ملك�ي
مديرة قسم النشاط 

ي الجماه�ي

ي
نوغا شا�ن

وع التجّدد   مرّكزة م�ش
ّي والّلجان   الحرصف

الجغرافّية

مارشا شامو
اكات  مديرة مجال ال�ش

اتيجيات واالس�ت

نداف دچان
مدير مشارك لقسم 
السياسات المتساوية

ي
سجى كيل�ن

ي عالم العر�ب مركزة االإ

وسيم حرصي
 مرّكز عالقات برلمانية 

والتمثيل المالئم

وسيم اغبارية
زميل تطوير موارد كب�ي

خلود إدريس
مديرة مشاركة

يعيله مزور
مرّكزة مشاريع

ينال جبارين
ف  وع تمثيل المواطن�ي مرّكز لم�ش

عالم ي االإ
العرب �ف

وجدي خليلة
مرّكز مجال المسكن

هالة جرايسي سالم
المديرة المالّية

ن ي كوه�ي
د. جي�ن

مديرة مجال التقييم 
والدراسة التنظيمية

أمجد شبيطة
المدير العام المشارك

عوفر دچان
المدير العام المشارك

ن ي حس�ي أمل عرا�ب
وع مكافحة  مرّكز م�ش

العنف والجريمة

إيله جيل
وع المساواة  مركزة لم�ش

ي النقب
�ف

لوريا دّلة
ف 

ّ وع الح�ي مركزة م�ش
ك العام المش�ت

ميس مدلج
معّدة لطلبات الدعم

موران أڤيڤ
مديرة مجال التخطيط

مروة صالح
مرّكزة لمجال التطوير 

االقتصادي

عيدان رينع
مدير مشارك

تسيونا جاباي
مديرة إدارية

رغد جرايسي
مديرة مشاركة

روعي براك 
 مركز مجال المواصالت

تامر عواد
ف  وع الح�ي  مرّكز م�ش

ك العام المش�ت

سهى فرحات
مديرة إدارية

فارس للوي
 مركز اعالمي 

لتغي�ي اجتماعي

سماح الخطيب ايوب
وع تخطيط   مركزة م�ش

سياسات متساوية

بعد  االقتصادي  التطوير  طاقم  ي 
�ف كعضو  سيكوي-أفق  إىل  انضممت 

سنوات من العمل من أجل الصناعة، التشغيل ودعم المصالح التجارية 
الخاص  ف  القطاع�ي ي 

أو �ف ي مؤسسات تمثيلية 
، سواء �ف ي العر�ب المجتمع  ي 

�ف
لمشاريع  المبادرة  ي 

�ف السنوات، نجحت  ي وغ�ي ذلك. خالل هذه 
والمد�ف

ي 
�ف نشاطي  إطار  ي 

�ف وقيادتها.  مهمة،  واقتصادية  اجتماعية  ورات  وس�ي
إقامة  عن  المسؤول  االقتصادي  للتطوير  كمرّكز  أعمل  سيكوي-أفق، 
االئتمان  العربية،  البلدات  ي 

�ف وتشغيلية  صناعية  مناطق  وتطوير 
ذلك.   وغ�ي  ف  اتيجي�ي االس�ت ف  المخطط�ي منتدى   ، االستهالكي والتمويل 
ي قسم السياسات 

ي مجاالت عديدة �ف
أعمل أيًضا كمستشار اقتصادي �ف

ي هذا السياق 
ي جًدا، خاصة وأّن عملي �ف

المتساوية. عالم الصناعة يهم�ف
ام، وأومن بأّن تخطيط، إقامة  ف نابع من دوافع داخلية وشعور باالل�ت
يشكل مصدر  قد  العربية  البلدات  ي 

�ف الصناعية  المناطق  ف  وتحس�ي
دخل للسلطات المحلية ومصدر رزق الآالف العائالت، مما سيؤدي 
ي وجودة الحياة، إضافة 

ي نهاية المطاف إىل رفع المستوى المعيسش
�ف

دوائر تشغيل أخرى، القضاء عل ظاهرة العنف وغ�ي ذلك.

علء عالم
مرّكز لمجال التطوير االقتصادي

ا بن عوزير ن�ي
 مركزة النشاط الرقمي 
والحمالت االعالمية

أمور عديدة  منه.  أكون جزًءا  أن  وأردت   ، ي
المد�ف المجتمع  ودور  بقوة  آمنت 

ي،  ي مجاالت النشاط الجماه�ي
ي �ف

ي إىل هذا المكان- دراس�ت
ي الحياة وجهت�ف

�ف
االنتقالية.  والعدالة  الدوىلي  القانون  والجندر،  عالم  االإ والحكم،  السياسة 
ف مجتمعي. عندما عملت  ي خلق أثر وتحس�ي

لطالما آمنت بأهمية دوري  �ف
ثم  ومن  الكنيست  ي 

�ف برلمانية  كمساِعدة  النقب،  ي 
�ف أهلية  منظمة  ي 

�ف
كمساِعدة قضائية، كان لدّي توق دائم لمتابعة الطريق. الواقع السيا�ي 
المجتمع  رؤية  دعم  متابعة  سوى  أمامنا  خيار  ال  ولكن  معقد،  الحاىلي 
ة تدعم وتؤثر وتخلق واقًعا  ك خطوة بخطوة، وكل خطوة صغ�ي المش�ت
ي استمد 

ي سيكوي-أفق، أقول هنا إنّ�ف
آخر. بعد سنة ونصف من العمل �ف

ي وإلهامي من عملنا لمتابعة الطريقة، وأتم�ف لنا جميًعا مزيًدا من 
قو�ت

ك ومتساو! ة نحو بناء مجتمع مش�ت الخطوات الصغ�ي

والسلطات  الوزارات  مع  تعمل  استشارية  كة  رسش ي 
�ف مدن  كمخططة  عملت  سابقا 

قيادة  ي 
و�ف االجتماعي  التخطيط  ي 

�ف  ، اتيجيات  اس�ت بناء  ي 
�ف وتخصصت  المحلية، 

ي  الحرصف التجديد  مجاالت  ي 
�ف والعمل  الجمعية  اىل  انضمامي  تشاركية.  ورات  س�ي

ي 
�ف والعمل  الدراسة  ت  اخ�ت بديهيا.  كان  العربية  البلدات  ي 

�ف الجغرافية  واللجان 
مقابالت  ي 

�ف إيجاد فرص مساواة.  والعمل  السياسات  تغي�ي  ي 
�ف ي 

لرغب�ت التخطيط: 
االأوىل  السنة  ي 

�ف نفسي  تخيلت   : ي
مخيل�ت ي 

�ف واحدة  دائًما صورة  ي 
رافقت�ف العمل، 

ي 
�ف سكنية،  مجمعات  من  مكون  حّي  حدود  عند  أقف  االأول،  اللقب  لدراسات 

تشعر  كيف  وأتساءل  الحافلة  أنتظر  السور،  تحت  القدس  ي 
�ف التماس  منطقة 

ماذا  االأماكن؟  هذه  ي 
�ف يعيشان  اللذان  اليهودي  والطفل  الفلسطينية  الطفلة 

هذه  ي 
�ف منهم؟  يأخذ  ماذا  ذلك،  من  واالأهم  المهمل،  ف  الح�ي هذا  يمنحهم 

ي الجمعية مصدر إلهام. 
ت أن أصبح مخططة مدن.  أجد �ف اللحظات، اخ�ت

اكة والعمل الجاد، يمكننا  ي الجمعية أنّه من خالل ال�ش
أتعلم من خالل عملي �ف

ك مكانًا أك�ش إنصاًفا. ف المش�ت ، وربما سنتمكن يوًما ما من جعل الح�ي خلق تغي�ي

ي حيفا، من ثم عدت إىل مدرسة ثانوية 
ي مدرسة يهودية �ف

عدادية، تعلمت �ف ي االإ
�ف

ف الظروف  ي أشعر فيها بالفرق ب�ي
ي عسفيا. كانت تلك المرة االأوىل ال�ت

ي  قري�ت
�ف

ي الـ 18، 
ي مقابل الطالب اليهودي. عندما كنت �ف ي يحظى بها الطالب العر�ب

ال�ت
ي الكنيست، تحدثت عن العوائق 

بية والتعليم �ف ي جلسة للجنة ال�ت
شاركت �ف

ي شهادات 
أمام قبول الطالب الدروز للمؤسسات االأكاديمية، وعن الفروقات �ف

ف المدارس العربية واليهودية. بعد سنة أسسُت جمعية تهدف  البجروت ب�ي
االجتماعي  نشاطي  تمحور  الدروز.  الشباب  لدى  العربية  الهوية  تعزيز  إىل 
الهوية  وتعزيز  المساواة  لتحقيق  مشاريع  طويلة حول  سنوات  مدار  عل 
ك متساو،  لبناء مجتمع مش�ت ُ الجمعية مكانًا مثالًيا  العربية الدرزية. اعت�ب
الثقافة،  االآخر:  الطرف  واحتواء  معرفة  بوجوب  أومن  ذلك،  ولتحقيق 
" الذي  ي وع "سّجل أنا عر�ب ي يواجهها كل طرف. م�ش

التاريخ والمشاكل ال�ت
المجال  ويتيح  العام  الخطاب  عل  يؤثر  من�ب  هو  الجمعية   ي 

�ف أّركزه 
ف العرب. ، إىل جانب تعزيز قوة وتأث�ي المواطن�ي ي سماع الصوت العر�ب الإ 15



 ماذا كانت مصادر 
 حكومات دخلنا هذه السنة

أجنبية 21%

متبرعون 
أفراد  

12%

صناديق دعم
67%

من أي مناطق في 
العالم نجّند مواردنا؟

المبلغ االجمالي:

$2,691,000

المصروفات لكل مجال:

مجتمع 
مشترك

31%

النشاط 
الجماهيري

17%

سياسات 
متساوية

52%

 الواليات المتحدة 
األمريكية

68%

إسرائيل
25%

أوروبا
6%       

إيرادات الجمعية المخصصة 
 للدعم العام والدعم 

العيني للمشاريع

دعم عام
36%

دعم عيني 
للمشاريع

64%

قائمة ببعض 
الداعمين لعملنا:

Sam and Bella Sebba Charitable Trust

Robert and Ardis James Foundation

Fohs Foundation

Mori and Doris Arkin

Sara Avni Foundation

Individual donors - Israel

Individual donors - abroad

The Klarman Family Foundation 

Kennedy Leigh Charitable Trust

Kathryn Ames Foundation

Bob and Doris Gordon

Gideon and Marla Stein

The Yahav Family

معطيات مالية
ألننا نؤمن بأهمية الشفافية!
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                  sikkuy-aufoq.org.il 

                 facebook.com/sikkuy-aufoq

                  twitter.com/sikkuy-aufoq

 instagram.com/sikkuy_aufoq

 office@sikkuy-aufoq.org.il

\  17  \

 للتبرع لسيكوي ولالنضمام 
لنشرة سيكوي-أفق - 

www.sikkuy-aufoq.org.il/#donatetosikuy

 اضغط هنا 

 التصميم: أوسو بايو  |  الترجمة للغة العربية: 
الدكتورة ربى سمعان, شركة جلوكل

مًعا، سنبني مجتمًعا   تطوير حلول لمشكلة الضائقة السكنية في البلدان العربية
مشترًكا!

القدس
هامشوريريت راحيل 17

يم: القدس 9634821 بيت هك�ي
هاتف رقم 02-6541225
فاكس رقم 02-6541108

jerusalem@sikkuy-aufoq.org.il

حيفا
ي 77 طريق ألن�ب

ص.ب. 99650، حيفا 3566434
هاتف رقم 04-8523188
فاكس رقم 04-8523065

haifa@sikkuy-aufoq.org.il

mailto:office%40sikkuy.org.il%20%0D?subject=
http://instagram.com/sikkuy_aufoq
http://twitter.com/sikkuy-aufoq
http://facebook.com/sikkuy-aufoq
https://www.sikkuy-aufoq.org.il/

