
 
 

 מבקר במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע (UK Task Forceכוח המשימה בריטניה )

בנגב. החיים בשיתוף בשבוע שעבר נחתה בישראל משלחת של כח המשימה בריטניה לביקור ולהיכרות עם 

אחת מהמקומות בהם בחרה המשלחת לבקר ולהכיר מקרוב את  המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי היתה

 הלכה למעשה. בין סטודנטים יהודים ובדואיםהחיים בשיתוף 

בים לשלומה של ויכח המשימה בריטניה לעניינים הקשורים לערביי ישראל הינו קואליציה רחבה של ארגונים המח

דיעת הקהילה היהודית בבריטניה סוגיות הנוגעות להביא לי כוללות, בין השאר, יוישראל ולקיומה הבטוח. מטרות

 לערביי ישראל ולסייע בהקמת שותפויות המקדמות מתן הזדמנויות שווה למיעוט הערבי בישראל.

 ידי מספר ארגונים, אשר מהווים את הועדה המנהלת ביניהם-על 2010הקואליציה יוסדה במרץ 

ל בריטניה, קרן פיירס, חברי בריטניה של יוזמות קרן החדשה לישרא מועצת הנציגים של יהודי בריטניה, הקרן

אברהם והמגבית היהודית המאוחדת. כח המשימה הבריטי מבוסס על המודל של כח המשימה האמריקאי לענייני 

 ערביי ישראל. 

 נושאים ולחקור ללמוד כדי בישראל לביקורהגיעה  כח המשימה בריטניה של משלחת 2017 פברואר בחודש

 עובדי, רבנים, בבריטניה היהודית הקהילה ראשינציגים מ כללה המשלחת. בנגב הבדואית לקהילה הקשורים

 לחינוך האקדמית מכללהב כחלק ממסע הלמידה בנגב ביקרה המשלחת  .ונדבנים, עסקים אנשי, צדקה נציגי, נוער

את פני . יהודים ובדואיםטים סטודנ בין לקידום חיים בשיתוף ייחודי חינוכי מודל מספקת אשר ,שבע בבאר קיי ש"ע

הסבר על  שכלל ,סיור ברחבי הקמפוסוהם ערכו להם המשלחת קיבלו סטודנטים הלומדים במסלולים השונים, 

מסלולי הלימוד וההתמחויות השונות, על האווירה המיוחדת הקיימת במכללה ועל פרויקטים ייחודיים המקיימים 

 למידה משותפת בין יהודים ובדואים, היכרות ופעילויות חווייתיות בין הסטודנטים מן המגזרים השונים.

חזון המכללה ינסקי, אשר הציגה את בהמשך התכנסה המשלחת לשיחה עם נשיאת המכללה, פרופ' לאה קוזמ

 שנות פעילותה. 63-לחיים בשיתוף ואת ההישגים האקדמיים של המכללה ב

חברי המשלחת התרגשו למשמע סיפורה של ד"ר אמאל אבו סעד המגולל את דרכה מסטודנטית במכללת קיי ועד 

  תכנית ההכשרה לגן במגזר הבדואי.לחזרתה למכללה כמרצה וראש 

אשר נתקל בקשיים אישיים, ביקש לפרוש מלימודיו ועל  בהתמחות אנגלית, סטודנט אזברגה רהיםסיפור של איב

 הסיוע והמערך התומך שקיבל מהמכללה ומדיקנית הסטודנטים אשר סירבה "לוותר עליו".

אשר סיפר על חווייתו האישית במפגש עם הסטודנטים  בתכנית המצויינים "רגב",סטודנט סיפורו של ליאור, 

 בות אחרת, על ההיכרות איתם ועל האינטראקציה עם האחר.מתר

 סיפורה של לובנה ג'רג'ווי, בוגרת מכללת קיי שתיארה את מסלול לימודיה הפורה והמעצים במכללת קיי.

הגב' טוני ריקנבק, מנהלת כח המשימה בריטניה, הודתה לפרופ' קוזמינסקי בשם כל חברי המשלחת על קבלת 

ת ממכללת קיי ומהיותה פורצת דרך, המשלבת בין מצויינות אקדמית התרשמו עמוקו הפנים החמה וציינה כי

 .לעשייה חברתית וקהילתית

 כתבה: מירב רז, ראש המשרד לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים

 


