
 ליצירה

מרכז
סוסיא

ולמידה
The  Susyia Creative & Learning center

مركز �سو�سيا لالبداع والتعلم



פלסטין.  של  הקשים  אך  היפים  הארץ  מחבלי  אחד  הוא  חברון  הר  דרום 
קרים לילותיו בחורף והגשמים המעטים לא ירוו את אדמתו הפוריה; חמים 
תשתיות  בלא  רב,  בעוני  חיים  האזור  תושבי  חרבות.  ובארותיו  בקיץ  ימיו 
חשמל, מים ותחבורה. מצב זה הוא במידה מסוימת תולדה של הזנחה מצד 
לו הכיבוש הישראלי.  ובראשונה אחראי  הרשות הפלסטינית, אולם בראש 
הפחד מהתנכלויות  בשל  מנשוא  לקשים  באזור  התושבים  חיי  את  הפך  זה 
ומעל  האזרחי,  המינהל  או  הצבא  בידי  בתים  והריסת  מגירוש  המתנחלים, 
בכבוד.  להתפרנס  יכולת  וללא  תנועה  חופש  ללא  חיים  בשל   –  לכול 

דרומית  קילומטר  כ-15  הגדה,  של  ביותר  הדרומי  בחלק  נמצאת  סוסיא 
לחברון. במשך השנים סבלו התושבים קשות תחת ידו של הכיבוש הישראלי. 
בשנת 1986 גירש אותם הצבא הישראלי מכפר המערות שבסוסיא הקדומה, 
ארכיאולוגי  כאתר  הוגדרו  לו  הסמוכים  הארכיאולוגיים  שהשרידים  לאחר 
האתר  שבין  אדמותיהם,  על  המגורשים  התיישבו  הנסיבות  בכורח  לאומי. 
הארכיאולוגי להתנחלות סוסיא, בריחוק רב אחד מהשני, עד שבשנת 2001 
חזרו כוחות הצבא, הרסו את הבתים ואת בורות המים וגירשו את התושבים 
מאדמתם. גם הפעם לא ויתרו ובסיוע של יחידים וארגונים ישראליים פנו 
אל בית המשפט העליון בישראל, שהעניק צו ביניים המאפשר להם לשוב 
נוצרו  מאז,  שחלפו  בשנים  הסופית.  להחלטה  עד  האדמה  אל  בינתיים 
בקרב  לשם-דבר  הפכה  וסוסיא  ובינלאומיים  ישראלים  עם  קשרים  בכפר 

המתעניינים בגורלם של יושבי המערות בדרום הר חברון. 

 תנאי אקלים קשים

 התנכלויות מתנחלים

 גירוש והריסת בתים בידי הצבא

 קשר ושיתוף פעולה עם פעילים ישראלים

סוסיא
מילות

כמה

על

רקע



 במה ללמידה ויצירה הנובעות מחיי היומיום

 טיפוח הקשר בין פלסטינים, ישראלים ומבקרים מחו”ל

 ערעור על מדיניות ההפרדה הישראלית

 חזון להרחבת הפרויקט לקהילות נוספות

ולמידה,  יצירה  מרכז  חברון  הר  שבדרום  סוסיא  הפלסטיני  בכפר  נפתח   2010 בשנת 

שמטרתו לחזק את סוסיא כקהילה ולטפח את הקשר עם פלסטינים, ישראלים ומבקרים 

מחו”ל. החזון שמנחה את פעילות המרכז הוא לתת במה ללמידה וליצירה הנובעות מחיי 

ועם  הכיבוש  עם  להתמודדות  יצירתית  מוטיבציה  ולפתח  בהם,  ומשתלבות  היומיום 

בעיות חברתיות מקומיות. פרויקט  זה מערער על מדיניות ההפרדה הישראלית, המקשה 

על ישראלים ופלסטינים להיפגש. הוא מעודד מבקרים להתוודע למציאות המורכבת, 

ומאפשר לצדדים לראות מחדש אחד את השני, כבני אדם וכשותפים. המרכז הוא יוזמה 

משותפת של פלסטינים, ישראלים, בינלאומיים פעילים חברתיים ואנשי חינוך יחד עם 

“קבוצת הכפרים”, קבוצת מתנדבים שמלווה את כפרי דרום הר חברון וסייעה בהקמת 

המרכז וברקימת קשר עם חברי הקהילה. 

כיום, לאחר שנה של עבודה משותפת, המרכז קיים ואנו שואפים להובילו לניהול עצמי. 

התהליך,  בהמשך  ויצטבר  שהצטבר  והניסיון  בסוסיא  המרכז  שהתבססות  מקווים  אנו 

יסייעו לנו בעתיד הרחוק יותר לפעול למען הקמת מרכזים נוספים באזור דרום הר חברון.

מרכז
למידה
ויצירה



כמה  להצמיח  בסוסיא  המרכז  הספיק  כבר  פעילותו  בחודשי 
העמים:  בני  בין  הדיאלוג  ולקידום  התושבים  להעצמת  פרויקטים 
סדנאות  לתושבים,  עברית  ושיעורי  לישראלים  ערבית  שיעורי 
לקהילת  אתגר  זהו  כעת.  מתפתחות  נוספות  ופעילויות   אמנות, 
סוסיא ולידידיה וכולנו מלאי אמון בפוטנציאל שלו, אך יודעים שלא 
נוכל לממשו לבד. כל תוכנית במרכז מבוססת על מודל של הוצאות 
הבנייה  שלב  את  זאת,  עם  ובר-קיימא.  עצמי  ומימון  מינימליות 
מלווה צוות הקמה המורכב מפעילים מקומיים ושותפים ישראלים 
כך  מתוכנן  המרכז  מבחוץ.  ראשוני  מימון  לו  ונדרש  ובינלאומיים 
שאחרי שלב הבנייה הוא יוכל לעמוד ברשות עצמו ולפתח תוכניות 
הפעילויות  את  ולפתח  לתחזקו  המרכז,  את  להפעיל  כדי  נוספות. 
וחלקו  פנימיות  הכנסות  על  מתבסס  שחלקו  תקציב  נדרש  שבו, 

נשען על תוספת של גיוס כספים מבחוץ.

הלמידה

 פיתוח דיאלוג בין בני העמים

 מימון השלב הראשון

 המעבר לניהול עצמי בר קיימא

הפעילויות

במרחב

והיצירה



אחת הפעילויות הראשונות שאנחנו מפתחים במרכז היא תכנית להעשרת הערבית 
המדוברת עבור ישראלים ובינלאומיים שהערבית אינה שפת אמם. התכנית שבנינו 
מבוססת על אירוח אצל משפחות בקהילת סוסיא. ימי האירוח הם הזדמנות לתרגל 
את השפה הערבית עם תושבים הדוברים ערבית בלבד. בנוסף ליצירת קשר אישי 
היומיום בקהילה, התוכנית מעניקה לתושבי  חיי  וההיכרות עם  בני העמים  בין 
סוסיא הזדמנויות להכנסה עצמאית. כמו כן, נוכחות הישראלים והבינלאומיים 
בשטח בזמן התכנית עשויה למתן את היחס של המתנחלים והצבא כלפי תושבי 
 המקום, ובנוסף התכנית מעניקה לתושבי סוסיא הזדמנויות להכנסה עצמאית.

משפחתיות  בפעילויות  להשתתף  הלומדים  לאורחים  מציעות  המשפחות 
השוטף  לשיח  מעבר  המשפחה.  בחיק  מנוחה  או  בישול  מרעה,  כמו  יומיומיות 
אחד  עם  אישית  תרגול  לשיחת  זמן  יוקדש  יום  בכל  המארחת,  המשפחה  עם 
מבני המשפחה או עם אדם אחר מתושבי המקום. האורחים משלמים למשפחות 

המארחות תמורת האירוח, וחלק מההכנסות הללו מיועדות לפיתוח המרכז. 

אנא

 שיפור הערבית בפי ישראלים

 היכרות בין בני העמים

 פרנסה לתושבים

 נוכחות ישראלית ובינלאומית כגורם ממתן מול הצבא 

והמתנחלים

ערביבחכי
חוויות חדשות,  היה מלא  סוף השבוע 

החיים.  על  הרבה  כך  כל  למדתי 

החיים  ובאנשים  במקום  התאהבתי 

אליהם  קשורה  מרגישה  אני  בו ומאז 

מאוד.  אלה ד.

את  אשכח  לא  שלעולם  חושבת  אני 

סוף השבוע שבו הייתי בסוסיא עם בתי 

המשפחות.  אחת  עם  ערבית  ולמדנו 

מאוד  ומהר  נהדרים  היו  האנשים 

למרות  מהמשפחה.  חלק  הרגשתי 

והמצב  הקשים  הפיזיים  התנאים 

לשוב  מקווה  אני  לב,  שובר  הפוליטי 

לעוד סוף שבוע. אילה ג.

חדשה  חוויה  היתה  בסוסיא  השהות 

הפכו  המשפחה  עם  המגורים  עבורי. 

אישית  ליותר  הלימוד  חוויית  כל  את 

ומרגשת. זמן רב חיפשתי מסגרת שבה 

בערבית  אמיתי  בשיח  להתנסות  אוכל 

זה.  את  איפשרו  בכפר  המשפחה  וחיי 

מומלץ בחום לאנשים עם רקע בשפה 

לפגוש  להם  הזדמן  שלא  הערבית, 

דוברי ערבית כשפת אם. ארן נ.



בעוד המרכז מסייע לישראלים לשפר את הערבית שבפיהם, תושבים רבים 
בסוסיא להוטים ללמוד שפות חדשות, ובעיקר עברית. לרובם אין הזדמנות 
לפגוש ישראלים ולשוחח עמם, משום שנאסרה עליהם הכניסה לישראל. 
הנשים  ישראלים.  עם  עובדים  חלקם   – יותר  טוב  הגברים  של  מצבם 
בכפר יודעות רק מלים ספורות בעברית. פתיחת המרכז היא גם הזדמנות 
בהתנדבות  ומועברים  בשבוע  פעם  מתקיימים  השיעורים  עברית.  ללמוד 
על ידי מורות ישראליות. יעל, אחת המורות, מספרת: “מעולם לא היו לי 
תלמידים מסורים כל כך וצמאים כל כך ללמוד. התלמידות שלי לא מוכנות 

להפסיק את השיעור גם אחרי שעתיים וחצי”.

 מפגש והיכרות בין בני העמים

 העצמת התושבים 

 שליטה בשפתו של שלטון הכיבוש

עברית
 שיעורי



המרכז  היצירה.  מרכז  של  לבו  הם  ורעיונות  ידע  החלפת 
מאפשר ליחידים מן המקום ומחוצה לו לחלוק עם התושבים 
את הידע שלהם בתחומים שונים ומגוונים: אמנות,  אקולוגיה, 
איכות חיים, ועוד. הפעילויות הנ”ל הן בסיס לטיפוח רוח של 
התקיימו  כה  עד  ידע.  של  ולשיתוף  להיכרות  יצירה,  חדוות 
במרכז מגוון גדול של סדנאות: אמנית קרמיקה בריטית לימדה 
את התושבים לכייר, אמנים לימדו איפור, עיצוב בפלסטלינה, 
בניית עפיפונים, צילום וידאו ואנימציה, ועוד. במרכז הוקרנו 
עוד  מקומי.  קולנוע  לבית  המרכז  אוהל  את  שהפכו  סרטים, 
עם  ונפגשו  מים,  לטיהור  חדשות  טכניקות  התושבים  למדו 
הלימוד  תחומי  את  להרחיב  מקווים  אנחנו  לביו-גז.  מומחים 
והאמנות, שכן בעינינו, יצירתיות ולמידה חיוניות להתפתחות 

רוח האדם ולהרחבת הדעת. 

 רוח של חדוות יצירה

 שיתוף של ידע מקומי

 הרחבת אופקים

 היכרות עם יוצרים ואמנים

יצירה
 סדנאות



 עידוד יוזמות מקומיות

 עצמאות כלכלית

 במה לתרבות פלסטינית ובינלאומית

 הרחבת התקשורת בקהילה ועם העולם

שואפים  אנו  חודשי(:  )אירוע  תרבות  של  סופשבוע 
להפוך את המרכז לאבן שואבת לתרבות, פיתוח קהילתי 
שבוע  בסוף  בחודש  פעם  לקיים  בכוונתנו  ומפגשים. 
בעברית  סיפורים  מספרי  עם  מפגש  תרבות:  אירוע 
וערבית, פסטיבל סרטים, מופעי מוזיקה ובמה פתוחה, 
שירה  הקראת  ערב  וחובבני,  מקצועי  תיאטרון  בימת 
יוצרים מפלסטין  אמנים  במרכז  לארח  לנו  ועוד. חשוב 
ומישראל ולתת ביטוי גם לאמנים לא מוכרים, שיתבססו 

דרך המרכז.

פסטיבל סוסיא: אירוע שנתי שבו יציגו תושבי סוסיא 
ופעילויות  אמנות  עבודות  דרך  השנה  פעילויות  את 
וכו’.  בובות  שונות: הרצאות, הקרנות סרטים, תאטרון 
הידע  את  להציג  נועד  הוא  העצמה:  של  אירוע  זהו 
המקומי ולשקף לאורחים ולתושבים עצמם את העשייה 
בסוסיא, באופן שיעניק תחושת הצלחה אינדיבידואלית 
וקולקטיבית כאחד. אנחנו רואים באירוע, שאליו יוזמנו 
ידידי סוסיא הפלסטינים, הישראלים והבינלאומיים, גם 

משאב לגיוס כספים למרכז.

כמהים  חברון  הר  דרום  תושבי  ומחשבים:  אינטרנט 
האפשרות  אך  אותם,  הסובב  העולם  עם  לתקשורת 
גם  מה  ונוחה,  זמינה  אינה  האינטרנט  לרשת  להתחבר 
מספקת.  חשמל  אספקת  בכפר  אין  היום  שעות  שרוב 
להפעיל  נוכל  גדולה  לא  שבהשקעה  מעריכים  אנו 
לאינטרנט,  חיבור  עם  משומשים  מחשבים  במרכז 
וגם  למרכז  הכנסה  מקור  גם  יהיה  בהם  שהשימוש 
 הזדמנות להרחיב את נקודות המפגש החברתי בקהילה. 
להיוותר  רוצים  לא  ואנחנו  “כל העולם מתקדם,  נאסר: 
להשתמש  ילמדו  בסוסיא  שהאנשים  לי  חשוב  מאחור. 

במחשבים”.

פיתוח, אינשאללה בשלבי  עדיין  אלו  פרויקטים 
בעקבות רצון שעלה בקרב חברי הקהילה.  



לארגן פעילויות, אמנותית או אחרת )כגון הרצאה, לימוד מה
שפות, סדנה אקולוגית וכו’(, לחלוק את הידע שלך עם  

 תושבי סוסיא.

 לבקר בסוסיא לסופשבוע ולתרגל ערבית מדוברת.

נשמח לקבל בתרומה: חומרים וציוד לאמנות, מחשבים ניידים, 
מקרן, ספרות בערבית, עברית ואנגלית לילדים ומבוגרים, ספרות 

יפה, מילונים, שירה, ספרי דקדוק.

לפרסם את מרכז סוסיא בקרב מכרים ובני משפחה, לספר 
להם על האזור, על החיים בצל הכיבוש, על מדיניות 

ההפרדה של ישראל, ועל חיפוש דרכים יצירתיות לחתור 
 תחת הכיבוש ומדיניות ההפרדה.

לגייס תרומות למרכז במקום העבודה שלך, במוסדות חינוך 
או בחוגי בית, במסיבה קטנה, בקונצרט התרמה או הרצאה 
של אחד מפעילי המרכז. נשמח להתארח ולדבר בכל אירוע 

שיתקיים.

המרכז פועל במציאות בלתי צפויה. ניסינו לצמצם את עלויותיו 
ואת התלות בתרומות חיצוניות, על מנת לאפשר לו להתקיים 

בכוחות עצמו, וכך שניתן יהיה להקימו מחדש בקלות יחסית, אם 
הרשויות יהרסו אותו. ובכל זאת המרכז זקוק לכסף. כל תרומה 

תעזור לנו לבסס את המרכז.    

לעשות
אפשר



הקרובה  ההיכרות   .2005 אוגוסט  מאז  רצוף  באופן  בסוסיא  פעילה  הכפרים  קבוצת 
והיחסים האישיים שנוצרו בין פעילי הקבוצה והמשפחות הפלסטיניות החיות בסוסיא, 
עם  המקומית.  הקהילה  לפיתוח  המכוונים  פעולה  שיתופי  ליצירת  הזמן  עם  הובילו 
הכשרה  תכנית  האזורי,  הספר  לבית  ילדים  הסעת  תכנית  נמנים  אלה  פעולה  שיתופי 
מקצועית לנשים צעירות, תכנית תמיכה בסטודנטים, תכנית אספקת חשמל ממקורות 
ואילך,   2006 משנת  החל  יישומן  במהלך  אלה  תכניות  הצלחת  ועוד.  והשמש,  הרוח 
עודדה משפחות נוספות הנמנות עם המשפחות המקומיות שגורשו בעבר על-ידי כוחות 
הכיבוש, לשוב ולהתיישב מחדש על אדמותיהן בסוסיא. הגידול שנרשם באוכלוסיית 
לפיתוח  חדשות  אפשרויות  יוצר  ביותר(  ומפוזרת  דלילה  היתה  לכן  )שקודם  המקום 
קהילתי עבור תושבי המקום. את האפשרויות הללו שואפים אנשי סוסיא לממש, בין 
היתר על-ידי תכנית שביישומה החלו בשיתוף-פעולה עם קבוצת הכפרים. תכנית זו, 
שיצאה לדרך בשנת 2010 תחת הכותרת “מרכז סוסיא ללימוד וליצירה”, מכוונת לספק 
לתושבי סוסיא מגוון של אפשרויות ואמצעיים יצירתיים להתפתחות עצמית וחברתית. 

למידע ולתמיכה כספית במרכז סוסיא ללימוד ויצירה, נא ליצור קשר איתנו בדוא”ל 
villagesgroup1@gmail.com

susiyacentre@gmail.com




