"חינוך של
בפרט ,יכול לעשות את עולמנו
להומאני יותר ,חופשי ושלו"
ונשים

נערות

צעירות

בראשות ד״ר עז א־דין אבו אל־עייש ששכל ב״עופרת יצוקה״
קרן בנות לחיים,
האקדמית
מהמכללה
ערביות ויהודיות
ערכה טקס חלוקת מלגות לסטודנטיות,
ד״ר עז א־דין אבו

מחוז אונטריו,קטליןוויין,

מבנותיו נהרגו

מטקס

ד״ר

אבו
אל־עייש,

הקים לזכר

אשר חי כיום

לעשייה טובה שקורית
$DN2$מדובר $DN2$בדוגמה
בר
בוחרים בערכים של אהבה וחמלה על

כאשר אנו

(for Lifeבנותלחיים ,אולתמיד)
נשיאה .הקרן עוסקת
לבריאות עבור נערות ונשים בעזה

בקנדה,

ומשמש
וגישה
בפרט

ובמזרח התיכון בכלל.
הקרן ,ד״ר אבו
אל־עייש הגיע לארץ
חמישי העניקמלגות ל־  15סטודנטיות ,ער־
$TS1$ערביות$TS1$
ערביות $DN2$ויהודיות ,דתיות
ביות
וחילוניותהלומדות

במסגרתפעילות
וביום

פני

שנאה
וכעם״.
אחת ממקבלות המלגות,
אביבית צוקרמן כהן ,לומדת במכללה
בתרבות עם ישראל והוראתה.
לתואר שני
אביבית ,אשר למדהבמסלוללבני 30פלוס
במכללה ,החלה ללמוד רקבגיל  50וכיום
בגיל  57היא עומדת בפני סיום השנה הרא־
$TS1$הראשונה$TS1$
$DN2$הראשונה $DN2$לתואר השני .״אני אם יחידנית לש־
$TS1$לשלוש$TS1$
שונה
VA
$DN2$לשלוש $DN2$בנותוהמלגה תסייע לי מאוד להמשיך
לוש
ולסיים את התוארהמיוחל בכבוד״ ,סיפרה
הסטודנטית

בשםDaughters
במתן חינוך

אחוה

ראש ממשלת
אמרה :״היה לי הכבוד להיות חלק
שמא
וד"רעזא־
$TS1$וד"רעזאדין$TS1$
חלוקת המלגות וכן להתארחבישראל .מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
$DN2$וד"רעזאדין $DN2$אבו אל־עייש,
דין

רופא
הפלסטיני,
^^
אל־עייש ,ששלוש
מירי בשוגג של טנקצה״ל אל ביתו
ג׳בליה(צפון רצועתעזה) בשנת 2009
בעיר
השתתף בא־
$TS1$באחרונה$TS1$
במהלך מבצע ״עופרת
יצוקה׳/
באחרונה $DN2$בטקס חלוקתמלגות מיוחד של המכ־
$TS1$המכללה$TS1$
חרונה
האקדמית אחוה ,בשיתוף קרן מקנדה.
ללה
ללה$DN2$

בנותיו קרן

שלוש

בנות,

'',

^-

'י'

בהתרגשות.

ד״ר
האקדמית אחוה,ולסטודנטיות
במכללה
באירוע .״חינוך של נערות ונשים צעירות
$DN2$ומומחה$DN2$לפוריות
חה
עולמנולהומאני
בפרט,יכול לעשות את
מאוניברסיטאות בן גוריון וחיפה.
נוספות
בביתהחולים שיבא תל השומרוביצע מחקר
יותר ,חופשיושלו .קרן ׳בנות
משתתפים שנערך במלון
בטקס רב
זאת,
לחיים׳ גאה
בנושאטיפולבילדיםפלסטיניםבישראל.
בירושלים.
להעניק מלגותלסטודנטיות במטרה לה־
$TS1$להביא$TS1$
קינג דיוויד
במשך שנים רבות עבד גם בבית החולים
האקד־
$TS1$האקדמיים$TS1$
$DN2$להביא $DN2$להצלחתןולסיוםהלימודים
ביא
הטקס התקיים במעמד ראש ממשלת מחוז
םורוקה בבאר שבע .על אף שאיבד שלוש
$DN2$האקדמיים$DN2$בהצלחה״.
מיים
אונטריו(קנדה)קטליןוויין ,שגרירת קנדה
מבנותיו כתוצאהמהקונפליקט הישראלי־
$TS1$הישראליפלסטיני$TS1$,
אלקרינאוי ,אמר בטקס :״הב־
$TS1$״הבחירה$TS1$
חברו ,פרופ׳
בישראל עו״ד ויויאןברקוביצ׳י ,נשיא המ־
$TS1$המכללה$TS1$
לפעוללמען פיוס בין
$DN2$הישראליפלסטיני $DN2$,הוא ממשיך
להעניקמלגות פלסטיני,
$DN2$״הבחירה $DN2$של ד״ר אבו
חירה
עליאןאלקרי־
$TS1$אלקרינאוי$TS1$,
כללה $DN2$האקדמית אחוה פרופ׳
כללה
אל־עייש
העמים ואף היה מועמד לפרסנובל לשלום
לסטודנטיות ממגזרים שונים מגיעה ממקום
גרובגלד,
ינאוי$DN2$,מנכ״לית המכללה ד״ר אתי
נאוי,
בשנת 2009
סטודנטיות ובני משפחותיהן.
של נתינה,סלחנות ורצוןלדו קיום.אלו הע־
$TS1$הערכים$TS1$
$DN2$הערכים $DN2$שאותם חשובלנולהנחיללסטודנטים
רכים
״החינוך הוא המפתח והמפלט מחיי עו־
$TS1$עוני$TS1$
את
לראות
בין
שלנו,
וני $DN2$וחוסר תקווה״ ,אמר ד״ר אבו
ני
כשווה״.
האחר
היתר
אל־עייש
dor.gafny@haaretz.co.il

אבואל־עייש

גניקולוג ומומ־
$TS1$ומומחה$TS1$
הוא

שעבד לפני ״עופרת יצוקה״

דור גפני

בתמונה ומימין

ממשלת
ראש
אונטריו קטלין
וויין,

מתת

סטודנטית

ממכללת
קיבלה מלגה,

אחוה

אפנסייב,

אשר
קטיה

שגרירת

בישראל עו״ד
קנדה
ויויאן ברקוביצ׳י
המכללה
ונשיא
פרופ' עליאן
אלקרינאוי
צילום אלכ/ז מולגן

