
 

 בית הספר לילדי פליטים באי לסבוס,  יוון –מרכז חינוכי 

 רקע 

בשנים האחרונות אנו עדים למשבר הפליטים הגדול ביותר בהיקפו ממדינות העולם השונות. כיום 

מיליון בני אדם. יותר מחמישה מיליון מתוכם הינם פליטים סורים  59.3 -מוגדרים כפליטים כ

שאיבדו את ביתם במלחמת האזרחים העקובה מדם הנמשכת בשש השנים האחרונות. כמחציתם 

. חלקם מלווים בבני משפחה ומכרים וחלקם נעים בגפם משוועים 18ער מתחת לגיל ילדים ובני נו

 לחוף מבטחים. 

נוכח הסלמת המצב בסוריה במהלך השנה האחרונה והתמקמותם של אלפי פליטים ברחבי 

אירופה במחנות הפליטים, בחרנו להושיט יד אנושית בתחום הקרוב לליבנו ולעסוק במעשה 

 שנעקרו ממערכות החינוך בשנים האחרונות.  החינוכי לטובת ילדים 

האי היווני לסבוס הוא חלק מרצועת איים בצפון מזרח הים האגאי, קרוב מאוד אל החוף הטורקי. 

בגלל מיקומו הגיאוגרפי הוא מהווה תחנת מעבר מרכזית למספר רב של פליטים שבליבם משאת 

 הנפש של הגעה לחוף מבטחים באירופה.

 פליטים. 3700 -אזרחים יוונים ונכון להיום נמצאים בו באופן רשמי כ 90,000 -באי חיים כ

 מה קורה במרכז החינוכי?
 

  תלמידים.  סה"כ:  25שתי כיתות לימוד לדוברי פרסית ודוברי ערבית בנפרד.  בכל כיתה

 ילדים ובני נוער.  50

 אנשי חינוך מסוריה, עיראק ואפגניסטן. 15בית הספר מונה  צוות 

 בצהרים  14:00בבוקר ועד השעה  9:00ימים בשבוע החל מהשעה  5וכי פועל המרכז החינ

 וכולל הזנה, העשרה לימודית והעשרה חינוכית.

  ,בית הספר ללימודי מבוגרים הפועל כל אחר צהריים ומעניק קורסים מגוונים: אנגלית

 יוונית, מחשבים, מלאכות ועוד. 

 עקרונות:

  הפליטים וטיפוח החוסן הנפשי שלהםהשקעה בחוויית הילדות של ילדי 

  דאגה להשכלת ילדי הפליטים 

 עבודה עם קהילות הפליטים והחזרת תחושת השליטה והאחריות לידיהם  

 הפגת תחושת חוסר המעש והעשרת זמנם של המבוגרים במחנה 

  



 

 מי אנחנו?

ונתמך ע"י ארגון הסיוע ההומניטרי  בית הספר הוא יוזמה של בוגרי תנועות נוער ערבים ויהודים

 נתן. חברי המשלחות הינם בוגרי תנועת השומר הצעיר ותנועת אג'יאל. 

 

  
 

 מורים מספרים על חוויותיהם בבית הספר:

 

"אנחנו עושים כאן משהו מיוחד שחלמתי עליו הרבה זמן. אני חושב שזאת  :סוריהג'אווד, מורה מ

ה הדבר הכי חשוב לעשות. אני שמח שאנחנו פה ואני שמח על הדרך. הכל מתחיל ונגמר בחינוך וז

 החברה מישראל שבאו לעזור לנו לעשות את הדבר הזה."

 

אני שמח לראות ילדים שמגיעים מתרבויות שונות מצליחים לשבת בכיתה פרהד, מורה מעירק: "

אחת וללמוד יחד. ברמה האישית אני לוקח חלק כתלמיד בבית ספר ערב למבוגרים ואני שמח 

 להיות גם מורה וגם תלמיד בפרויקט שלנו."

 

ערבית התחיל את השבוע כשהוא בכלל לא  "תלמיד אחד מהכיתת ווליד, חבר משלחת מישראל:

יודע לכתוב ואתמול הוא הראה לי בגאווה איך הוא כותב את השם שלו ואת השם משפחה שלו 

 לבד. התחלנו טוב ויש לפנינו עוד דרך ארוכה."

 

 תקציב פעילות לשלושה חודשי פעילות נוספים:

 

 תקציב סעיף
 130,000 פעילות

 30,000 מגורי מתנדבים והחזר הוצאות
 30,000 טיסות וביטוח

 10,000 הכשרה
  ₪ 200,000 סה"כ

לצורך המשך פעילות בית הספר                                                                             

 אנו זקוקים לתמיכה כספית.

 לתרומות ניתן לפנות:

 0542400046 –ענת שרון 

 0543545637 -חגי מיורק 


