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מעיין בבוסתן הינה עמותה יהודית-ערבית לשינוי חברתי הפועלת בתחום החינוך הדו-לשוני
והרב תרבותי על פי עקרונות חינוך ולדורף. מטרת העמותה לקרב לבבות ולהוות גשר בין

האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית החיות בשכנות, כדי לבנות יחד חברה
 על ידי הורים יהודים וערבים2005המבוססת על חיי שיתוף ושלום. העמותה הוקמה בשנת 

מקהילות שכנות בגליל התחתון, והיא מעניקה הזדמנות לילדי שני העמים להכיר, לכבד
ולבוא במגע האחד עם האחר, כבר מגיל צעיר. 

לחברי עמותת מעיין בבוסתן יש חזון חברתי משותף, לפיו ערבים ויהודים חיים יחד
 אנו, חברי העמותה, חולקים זה עםבשוויון, שלום, והבנה הדדית. כדי ליצור מציאות כזו,

זה את השפות ואת התרבויות שלנו, ומתייחסים לשונות שבינינו כאל משאב והזדמנות
להעשרה וללמידה - ולא כמקור לקונפליקט. 
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פעילויות עיקריות:

:1-6כיום, עמותת מעיין בבוסתן מפעילה מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי 
פעוטון וגן ילדים רב-גילאי, הממוקמים ביישוב הבדואי ח'ילף, שבמועצה המקומית בסמת
טבעון. הילדים שמתחנכים בגני העמותה מגיעים מיישובים שכנים: קריית טבעון, בסמת

טבעון וכפרים ויישובים נוספים סמוכים.
מעיין בבוסתן מפעילה ומעודדת גם פעילויות נוספות שמקדמות דיאלוג והבנה בין הקהילות

היהודיות והערביות, כגון קבוצות לימוד, חוגים, מעגלי הקשבה ואירועים תרבותיים. 

הפעוטון והגן של עין בוסתן מבוססים על התפיסה של חינוך ולדורף. חינוך זה יוצר מכנה
משותף באמצעות דגשים על טבע, מוסיקה ואומנות. תכנית הלימודים היא דו-לשונית

ומתקיימת בעברית ובערבית. 
עיקרון נוסף המנחה אותנו הוא החינוך להקשבה מתוך חמלה וללא שיפוטיות, כאשר

הציוויים: "ואהבת לרעך כמוך" ו"בקש שלום ורדפהו" משמשים אותנו כקווים מנחים בחיי
היום יום שלנו. 

 והגן של2005תוכניותיה החינוכיות של עמותת מעיין בבוסתן מתקיימות מאז שנת 
העמותה כבר זכה לפרס כיוזמה חינוכית מצטיינת לסובלנות ולשלום, ולהכרה רשמית של

משרד החינוך.
בעתיד אנו מקווים לפתוח גם בית ספר דו-לשוני ורב תרבותי.

           

לעת עתה מכסה המימון הממשלתי רק חלק מצרכיה של עין בוסתן (סבסוד של מוסד מוכר שאינו רשמי עבור הגן בלבד.
הפעוטון נטול סבסוד), ועודנו נאבקיו למסד ולהרחיב את פעילותנו   לכן אנו חקוקיו לתמיכתכו.

תרומה למעיין בבוסתן מהווה תרומה לעתיד של חברות אמיתית ואמון בין קהילות ערביות ויהודיות בישראל, ותתקבל
בברכה ובהוקרה רבה.
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