שלום רולברג
פרוייקט של עמותת מורוס 14
רקע
תכנית "שלום רולברג" פועלת תחת עמותת מורוס  ,14המהווה מאז שנת  2003פלטפורמה
למעורבות אזרחית וחברתית בתוך ולמען רובע רולברג ,במחוז נויקלן שבעיר ברלין .ברובע
מתגוררים כ 5,700-תושבים ,בני יותר מ 30-לאומים שונים ,כשחלקם של המהגרים הוא כ-
 .70%השכונה ממוקמת כבר שנים רבות בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי של ברלין מבחינת
רמת הכנסה ,אבטלה וחינוך .כ 45% -מהאוכלוסייה חיה מקצבאות מדינה .הבעיה המרכזית
ברובע אינה בהכרח עוני ,אלא בעיקר מחסור בחינוך והשכלה בכל שכבות הגיל .מרבית
המשפחות בעלות רקע של הגירה מטורקיה וארצות ערב שונות (ביניהם לבנונים ,פלסטינים,
מצרים ,עיראקים ,סורים ועוד).
מטרות הפרוייקטים והפעילויות השונות של מורוס  14הן לפתח ,להעמיק ולשפר את איכות
החיים של הקבוצות השונות החיות ברובע זו לצד זו .זאת ,על ידי העמקת תהליכי אינטגרציה,
קידום מיזמי חינוך ,תרבות ומעורבות אזרחית וחברתית של התושבים .כדי לקדם את
האינטגרציה של הצעירים מרולברג בחברה הגרמנית והאירופאית ,מקדמת העמותה את
העימות היומיומי עם סוגיות כגון שוויון בין גברים לנשים ,תפקיד הדת בחברה ,שילוב אנשים
בעלי מוגבלויות בחברה ,סובלנות חברתית (למשל כלפי בעלי העדפות מיניות שונות) ועוד .מתוך
היכרות וניסיון עם אוכלוסיית הרובע ,חברי העמותה משוכנעים שלא הרצאות ודיונים
תיאורטיים יתנו מענה ,כי אם שימוש בדוגמאות יומיומיות וקונקרטיות .לדוגמה ,פרוייקט
הדגל של העמותה הוא הפעלת רשת חונכות לתלמידים ובני נוער .יותר ממאות ילדים ובני נוער
נפגשים על בסיס שבועי לפחות ,עם חונכים המתנדבים בעמותה ,אשר תומכים ומלווים אותם,
לא רק למען קידומם במערכת החינוך ,אלא גם מבחינה חברתית ותרבותית .הם מהווים בשביל
הילדים "צוהר לגרמניה" על ידי שיפור השימוש בשפה הגרמנית ,הכרת העיר ברלין על ידי יציאה
מהרובע (שאינה נפוצה בקרב התושבים) ,לקיחת הילדים לאירועי תרבות ועוד .ילדים רבים
נמצאים ברשימת ההמתנה לחונך אישי .העמותה מגייסת עובדים ומתנדבים מקבוצות אוכלוסייה
שונות (על רקע לאומי ,דתי ,פוליטי ,כלכלי ,מיני ,בעלי מוגבלויות וכו') ,כך שהמפגש היומיומי
והבלתי אמצעי מאפשר היכרות חיובית ,בניית קשרים ,קבלת האחר ,פלורליזם וסובלנות.
על פי אותו הלך מחשבתי ,החליטה העמותה בשנת  2012להתעמת גם עם נושא האנטישמיות
והעויינות כלפי יהודים ונגד ישראל המושרשת ברובע .בעיני חברי העמותה ,הצורך להיאבק
באנטישמיות הינו הכרחי באותה מידה כמו שוויון מגדרי ומעמד הדת בחברה -נושאים שהדיון
בהם נשלט כיום בעיקר על ידי דעות קדומות וסטראוטיפים.
כך הכל התחיל...
במסגרת שנת התנדבות בתכנית חילופים ישראלית-גרמנית ,שילבה העמותה מספטמבר 2012
את הגר לוין בצוות העבודה שלה .הגר היא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים בתואר
"לימודי האסלאם והמזרח התיכון" ומלבד עברית ,היא דוברת גרמנית ,אנגלית ומעט ערבית.
נוכחותה היומיומית של הגר כיהודיה וישראלית ,והעבודה המשותפת עמה במסגרת הפרויקטים

השונים של העמותה ,נועדה לתת הזדמנות לאוכלוסיית השכונה להכיר ולהבין טוב יותר את
התרבות היהודית והישראלית ,ועל ידי כך לנסות ולצמצם סטראוטיפים ודעות קדומות ,ולפתח
סובלנות ותקשורת בין תרבותית .במהלך השנה הראשונה הגר היתה מעורבת בפרויקטים שונים
כמו ארוחות בוקר שבועיות לנשות רולברג ,קבוצה ללימוד אנגלית ,ארוחות צהריים שבועיות
לדיירי השכונה ,סדנאות בבית הספר היסודי בשכונה על סובלנות בין דתית
לקראת סוף שנת ההתנדבות היתה להגר ולצוות התחושה כי כעת ,לאחר שנשבר הקרח ונצבר
יותר ידע וניסיון ,הפעילות יכולה להתרחב ולהעמיק בצורה משמעותית יותר .בשיתוף עם מנהל
העמותה ,ז'יל דוהם ,וחברת הצוות ז'נט בורנקאסל ,פותח רעיון התכנית "שלום רולברג".
קונספט ופעילויות הפרוייקט
"שלום רולברג" חותרת להפגיש בין יהודים וישראלים לתושבי רובע רולברג במטרה להתמודד
עם דיעות קדומות וסטריוטיפים .המפגשים מתקיימים בגובה העיניים ,במסגרות קבועות של
פעילויות כגון אומנות ,תאטרון ,ספורט ועוד או דרך חונכות אישית .הילדים ובני הנוער לומדים כך
שלמרות הבדלי התרבויות הם חולקים תחומי עניין משותפים עם אנשים ששונים מהם ברקעם.
הפגישות מתקיימות באופן קבוע ,כך שקשרים ואמון מתפתחים בין הצדדים ומאפשרים גם
דיונים ושיחות עמוקות .בשביל רוב הילדים ובני משפחותיהם זהו המפגש הראשון עם יהודים או
ישראלים.
פעילויות הפרוייקט לדוגמה:


חונכות אישית :מנטורים יהודים או ישראלים נפגשים עם ילדים או בני נוער פעם בשבוע
לעבודה  1על  1על שיעורי בית וכדומה.



קבוצת לימוד אנגלית.



קבוצת אומנות.



קבוצת תאטרון.



קורס קונג פו.



פרויקט בין דתי ותרבותי " " PriiLבבית הספר היסודי ברובע ,בדגש על העברת סדנאות
על ישראל ,יהדות וסובלנות .לתלמידים ניתנת ההזדמנות להכיר דתות ,שפות ותרבויות
שונות ,ועל ידי כך ללמוד על סובלנות וחיים משותפים .בצוות פעילים מורים ואמנים
מוסלמים ,נוצרים ואתאיסטים .במסגרת הפרויקט נוסעים התלמידים לסיורים בבתי כנסת
והמוזיאון היהודי.



ועוד...

אנחנו מודים לכל המתנדבים והתורמים ומזמינים את כל מי שרוצה להשתתף לבוא לבקר
אותנו ברולברג!
www.shalom-rollberg.de

info@shalom-rollberg.de

+49 30 68 08 61 10

