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נגה פיינגולד  -עמותת אילן  :מנהלת
קייטנה יהודית ערבית לבעלי מוגבלויות

רזי ברקאי  :חורבן הבית .חורבן שני הבתים ,שמקובל לחשוב שזה
נפל על ט' באב .מיוחס לחורבן הזה ,הנימוק של שנאת חינם.
ואנחנו רוצים הבוקר להביא דווקא סיפור יותר מעודד ,בעקבות
הדברים ששלומי אלדר ,העיתונאי ,בעיתון 'אל-מוניטור' ,וזאת
קייטנה יהודית-ערבית לבעלי מוגבלויות .נערים ונערות משני העמים,
שסיימו בראש צורים בגוש עציון ,קייטנה משותפת ומעורבת .נוגה
פיינגולד איתנו .נוגה ,שלום .מטעם מי את ליווית את הקייטנה,
נוגה?
נוגה פיינגולד  :אני ליוויתי את קייטנת 'איל''ן מטעם עמותת
'איל''ן ומטעם ראש-צורים .קייטנה של ילדים נכים שמגיעים אלינו
כל שנה .כבר  25שנה .לקייטנה מצטרפים גם  50ערבים וגם 50
יהודים.
רזי ברקאי  :התחלת לעבוד בקייטנה בבי''ס יסודי ,נכון?
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נוגה פיינגולד  :כן .זה לא עבודה ,זה התנדבות .הכל בהתנדבות.
רזי ברקאי  :או-קיי.
נוגה פיינגולד  :כל הקהילה מתגייסת לאזור וגם אנחנו ,כל הנוער,
המבוגרים כולם ,זה עבודה של התנדבות.
רזי ברקאי  :והתחלת את זה בכיתה ו' כמדריכה ,והיום ,כמה
שנים אחרי את כבר המנהלת של הקייטנה?
נוגה פיינגולד  :כבר עשר שנים אחרי ,אני מנהלת את הקייטנה.
השנה זה שנה ראשונה .והיו לנו שלושה חניכים ערביים מהקייטנה
והיה לנו חשוב גם במיוחד בימים האלה ,שהם ימי בין המיצרים,
של תשעה באב ,להראות שיש חיבור בין יהודים לערבים.
רזי ברקאי  :בוא נצרף מישהו מהחניכים הערביים .את עאבד
נסאסרה .עבד ,שלום .בוקר טוב .עאבד? עאבד שומע אותנו? טוב.
ספרי לי על עאבד ,נוגה .עד שניצור איתו את הקשר?
נוגה פיינגולד  :עאבד הוא חניך שהגיע אלינו מלוד .שנה ראשונה
שלו אצלנו .הוא חניך ערבי .שהוא ..אחד הסיפורים המעניינים
שהיו לנו איתו .ושביום הראושן שהוא הגיע ,הוא ביקש מאיתנו
שטיח להתפלל .עכשיו ,זה מנוגד לאמונה שלנו ,אבל אנחנו מכבדים
אותו .ומיד עברנו בין הבתים ,וחיפשנו משהו שיתאים .אני יכולה
לספר סיפור מעניין על ילד בן  ,5אבא שלו סיפר לי ,שכשעברנו
אצלם בבית ,אז הילד אמר ,שאם הערבי מביא שטיח ,אז זה
אומר שהוא ערבי צדיק .וזה ממש חימם לי את הלב מה שהילד
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אמר .כי אין באמת הבדל בין ..אנחנו כולם חיים בארץ הזאתי
ורוצים לטוב .וכל אחד באמונה שלו ,מגיע למקום הטוב ביותר.
רזי ברקאי  :הזכרנו כבר שמדובר בקייטנה לילדים עם מוגבלויות
ולעאבד יש מוגבלות ,נכון?
נוגה פיינגולד  :נכון.
רזי ברקאי  :או-קיי .בוא ננסה עכשיו לצרף אותו .עאבד ,שלום.
בוקר טוב.
עאבד נסרא  :שלום .בוקר טוב.
רזי ברקאי  :מה שלומך?
עאבד נסרא  :בסדר.
רזי ברקאי  :ספר לי קצת על הקייטנה?
עאבד נסרא  :מה לספר לך?
רזי ברקאי  :איך היה?
עאבד נסרא  :היה כייף.
רזי ברקאי  :מה עשיתם רוב הזמן?
עאבד נסרא  :היינו בבריכה ,היינו בסופרלנד .היה כל מיני
פעילויות.
רזי ברקאי  :ואיך הדיבור ביניכם היה? בעברית? ביניכם לבין
החבר'ה היהודים?
עאבד נסרא  :בעברית.
רזי ברקאי  :כי החבר'ה היודעים ערבית ,לא כ''כ יודעים לדבר.
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הא?
עאבד נסרא  :לא יודעים לדבר.
רזי ברקאי  :תגיד ,איפה אתה לומד ברגיל ,עאבד?
עאבד נסרא  :הייתי היום על ..עכשיו אני לומד בהרצל.
רזי ברקאי  :או-קיי .בכיתה רגילה או בכיתה לילדים עם
מוגבלויות?
עאבד נסרא  :זה אני לא יודע.
רזי ברקאי  :או-קיי .כמה זמן נמשכה הקייטנה ,עאבד.
עאבד נסרא  :שש ימים.
רזי ברקאי  :שבוע .תישאר איתי על הקו .נוגה ,את יכולה לספר
לנו עוד  3 - 2דברים על פעילויות משותפות שעשיתם?
נוגה פיינגולד  :תראה ,כל הקייטנה היתה ביחד .נסענו ,כמו שהוא
אמר ,לבריכה ולסופרלנד .גם היינו בסינימה סיטי .היה לנו גם
רכיבה על סוסים .המטרה שלנו ,של הקייטנה ,היא שהם יבואו
אלינו למין חופש מהחיים הרגילים שלהם .גם להורים ,גם לילדים.
שיהיה להם כייף .אני חייבת לציין שלא רק אצלנו מקיימים
קייטנה ,אלא בכל מיני מקומות בארץ .גם של יהודים ,גם של
ערבים .גם בגוש עציון .עמותת איל''ן שמעבירה אלינו את הילדים.
וזה קייטנה מדהימה ,לדעתי.
רזי ברקאי  :איך הוא היה מגיע מלוד?
נוגה פיינגולד  :יש הסעות .איל''ן דואגים להסעות .מביאים אלינו
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את הילדים .הם הגורם שאנחנו יוצרים איתו קשר .הם מעבירים
לנו את ההורים .יש להם בתי''ס ,בעמותות שדרכם אנחנו מגיעים.
רזי ברקאי  :או-קיי .נוגה פיינגולד ,עבד נסרא .תודה רבה לשניכם.
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