
              
والسلم المأل بذور - نزرع البستان عين   

 

                      

ثنائيه  التربيه بمجال الجتماعي للتغير تفعل التي عربيه – يهوديه جمعيه هي البستان عين روضة
وحلقه تعايش هي  الجمعيه التربوية. هدف فالدورف طريقة مبادئ على الثقافات ومتعدده اللغه

قبل  من2005 العام في الروضة .. أقيمت العربي االمجتمع البهىودي المجتمع بين وصل
روضة البستان" وأسسوا "عين جمعية أنشئوا واليهود, الذين العرب والمهات الباء من مجموعة

جيل من الخر مع وللحتكاك ,واحترام للتعرف للولد فرصه تمنح البستان" ,وهي "عين
صغير.

بسلم معا واليهود العرب به يعيش لمجتمع مشتركة رؤية البستان عين جمعية أعضاء لدى إن
اللغة ثنائية تربية على العمل من بد فل كهذا وجود خلق أجل مشترك. ومن وتفاهم ومساواة
وفرصه كمصدر بيننا للختلفات ونضرالحقيقية.  والصداقة المتبادلة الثقة تنّمي الثقافات ومتعّددة
صراع. كمصدر وليس والتعليم للثراء

قريه في تقع   . الروضات6 جيل  حتى1 جيل من روضتين  حاليًاالبستان" "عين جمأعية تدير
طبعون كريات في الروضتين أولد يسكنون طبعون بسمه المحلي للمجلس تابعه هي حلف

والكعبيه. والزبيدات زرزير وبيت والحلف طبعون بسمة البدوية القرى وفي ونواحيها
ٌ وتشجع تعمل بستان "عين واليهودي العربي المجتمعين بين وتفهم حوار تقدم التي نشاطات أيضا
. تربويه ,وفعاليات استماع ,حلقات تعليميه مجموعات ,مثل

التركيز بواسطه مشترك مبنى تخلق فالدروف ,تربيه فالدروف تربيه على تستندان الروضتين
). العبريه – (العربيه اللغه ثنائي هو التعليم . برنامج والفنون ,الموسيقى الطبيعه على
هي: , فلوصايا الحكام اصدار وليس تعاطف داخل من للصغاء التعلم هو يوجهنا الذي اخر مبدا

الحياه في توجهنا كخطوط ) تخدمنا اليه واسعى السلم ) ,(اطلب لنفسك تحب كما لغيرك (حب
. اليومية
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كمبادرة جائزه على حصل   والروضة2005 سنه منذ تجري بستان لعين  التربوية برامجها
التربية وزاره من رسمي ,واعتراف ممتازة تربوية
. الثقافات ومتعدد اللغة ثنائيه مدرسه افتتاح المستقبل في نتمنى

                        

لوزارة المالي الدعم من مكّونة الروضة ميزانيّة وتكون البس لعين التربوّي بالطار رسميًا والتعليم التربية وزارة تعترف
للربح تهدف ل عاّمة مؤسسة هي" البستان عين "جمعية. والتبرعات والمهات الباء يدفعها التي والموال والتعليم التربية

. أهدافنا تعزيز في يساعدنا التبرع من نوع بأّي نرّحب. 580444263 رقمها) ר"מלכ(
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