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 פתח דבר

נבדלות זו מזו מבחינת גונית מורכבת מריבוי של קבוצות וזהויות. הקבוצות  החברה הישראלית הרב

השתייכותן הלאומית, דתית, עדתית, מעמדית, פוליטית ועוד. במציאות הישראלית הקבוצות השונות  

בתוך אוירה ציבורית משסעת חיות זו לצד זו ולא זו עם זו.  ולמעשה  סגורות ומתבצרות בבועה שלהן  

גזע לגת,  ומפ קדומות,  דעות  סטריאוטיפים,  עימו  מביא  ההיכרות  וחוסר חוסר  עויינות  ניכור,  נות, 

השונות  והניכור  הפירוד  שייכות.   הקבוצות  ומקצינים  בין  ומשברים מתחדדים  אירועים  רקע  על 

 שלצערנו פוקדים את החברה הישראלית. 

ו  ישבישראל  הנמוכה  לכידות החברתית  ל והוא פוגע קשות בחוסנה של    כלכלימחיר חברתי, ערכי 

הישראלית  האחרונות  .  החברה  וחינוכיות בשנים  ממשלתיות  לעצמן -תוכניות  שמו  שונות  ערכיות 

 מטרה לחזק את החיים המשותפים ואת לכידותה של החברה הישראלית. 

על    פוטנציאל הגלום בשילוב פרטים השונים אחד מהשניבארץ ובעולם מצביעים על ה  מחקרים רבים 

, מגוון הכישורים   , תוך מימושלמוצלח יותר  -   או הארגון  , החברה הקבוצה  -להפוך את השלם    מנת 

ללהציע  ואחת  הרחב שיש לכל אחד    העמדות ו  התרבויות  כשכלל חברי מעורבת.  הקבוצה  ולתרום 

,  הם המגוון שלוהחברתי    הניסיון האישיהתרבות,    , מתוךפן אחר, יביאו לידי ביטוי  הקבוצהוחברות  

 ורחב יותר. מארג חברתי עשיר  ווצריי

תלויים   , מוסריותה וחוסנה של החברהשמגוון זהויות רחב מביא עמו עושר, יצירתיות וחדשנות למעבר  

 . ת מהם חוצומ , וביצירת חברה רגישה והוגנת, המכבדת את כל חלקיה"אחר"הבקבלת 

לכידות חברתית בחברה לקידום    1998מאז    המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל, פועל  ,מרחבים

מסגרות  ויצירת  שונות,  הערכת  השונות,  הקבוצות  בין  היכרות  העמקת  הזהויות,  רבת  הישראלית 

יותר.   הוגנת  וחברה  קהילות  ארגונים,   חינוכיות, 

בבסיסה עומד ערך שיישומי, העוסק בהקניית שפה ארגונית משותפת    -מכון מרחבים פיתח מודל מעשי  

מעל עשרים  במהלך    .לחיזוק הלכידות החברתית   המכון  פעילות לי  רעיונ בסיס  המודל מהווה    .ההוגנות 

זהויות מרחבים  ו,  ת שנות פעילו ורבות  אוכלוסיות מגוונות  ניכרת בעבודה עם  הכשיר ,  פיתח מומחיות 

קיימא,  נשות ואנשי מקצוע ממגוון תחומים במגוון שדות וסייע להובלת שינויים ברי    5,000-למעלה מ

  הוכחה במחקרים של גופי מחקר מוכרים. שהשפעתם 

לתת כלים    כדינכתבה    פורמאלי,  בלתיבחינוך ה   צוות הדרכה והנחיה ונשות  לאנשי  , המיועדת  חוברת זו

המפגשים יכולים להתקיים בקבוצה  .  בנושא חיים משותפיםעם נוער    למפגשים  למדריכים ולמדריכות

מטרתה להבנות .  המשתייכות לקבוצות שונות בין חניכים מתנועות  לקיום מפגשים  או    יחסית הומוגנית

בנות ובני הנוער וכמובן למדריכים ולמורים בחינוך  את השיח החברתי, ולהפוך אותו למשמעותי עבור 

 . הפורמאלי והבלתי פורמאלי

חיים משותפים   בנושאמלאים, כולל עזרים,  בסיס תוכני רעיוני לצד מערכי פעילות    החוברת כוללת

הנוער.   ובנות  על  לבני  מבוססות  המשותפתהפעילויות  האזרחות  מרחבים,  מודל  מכון  , שפיתח 

מודל  הוא  לאזרחות משותפת  למעלה מעשרים שנה. המודל    חניכים ואותו הוא מנחיל לאנשי חינוך ו

להטמיע  , יישומי  ערכי מדינת   ומטרתו  של  העתידי  האזרחים  דור  של  לשפתם  מושגים, שיהפכו 

 ישראל.  
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 מודל האזרחות המשותפת של מכון מרחבים

מהווה ה  ומעשיתיאורטי  . זהו מודל  המודל לאזרחות משותפת הפעילויות המוצעות להלן מבוססות על  

 ל ידיהמכון ע  עם הקמת   1998בשנת  את הבסיס הרעיוני לכלל פעילויות מכון מרחבים. המודל פותח  

קבוצה זו היוותה מעין מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית: אנשי ונשות חינוך.  קבוצה מגוונת של  

"ימ והפריפריה,  המרכז  תושבי  וחרדים,  דתיים  חילוניים,  וערבים,  יהודים  ונשים,  נים" גברים 

-ו"שמאלנים", עולים וותיקים, אנשים עם מוגבלות ובריאים בגופם. חברי הקבוצה השכילו ליצור דו

שיח מרתק ובונה גם ברגעי מחלוקת, שיח של שותפים למרות המבדיל, ודיאלוג בין שווים למרות 

 י. השונ 

ה ערך  המודל מציע שפה אזרחית מוסכמת ונגישה לקבוצות השונות בחברה הישראלית, שבמרכז

המודל כולל חמישה מושגים המשולבים זה קידום חברה, קהילות וארגונים הוגנים יותר.    –ההוגנות  

 .בזה: זהות, נגישות, הוגנות, מרחבי הסכמה ואזרחות משותפת פעילה

   

 : מושגי המודלמשמעות 

 זהות 

מכלול המאפיינים של אדם כפי שהוא בוחר להגדיר את עצמו. הזהות היא רבת פנים. לכל  זהות היא 

גילית, משפחתית,  רבות   זהויות אדם   פיזית, מגדרית,  דתית, לאומית, עדתית,  קצועית, מ: אזרחית, 

 ות. וכדומה. חשיבותה היחסית של כל אחת מהן משתנה תדיר על פי הנסיב סוציו כלכלית 

טעות נפוצה בהבנת מושג הזהות גורמת לישראלים לחשוב שהם חייבים לבחור בין היותם יהודים או  

פלסטינים או ישראלים, רוסים או ישראלים וכן הלאה. בניגוד לכך, מודל האזרחות -ישראלים, ערבים 

ישות פנים ונזילה. אין לראות את זהותו של אדם כ-המשותפת מדגיש את העובדה שזהות היא רבת 
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 הכרה בריבוי הזהויות מסייעת לזהות את המשותף בין האזרחים  .כמותית או כבעלת תכולה מוגבלת 

בזהות מתמקדת    אינהשהיכרות בין הקבוצות  להיפתח לשיח חוצה מגזרים וזהויות ום  יקילוהאזרחיות,  

  , יש רבגוניות  לזכור שגם בתוך כל קבוצה )אתנית, תרבותית, דתית או אחרת(מרכזית אחת. חשוב  

 אפליה ומתחים.  נויתכגם בתוכה יו

 נגישות 

ולהשתייך אליהנגישות היא   אישי ומימ  לצורך  האפשרות להשתתף במסגרת כלשהי  ש פוטנציאל 

המשותפת    .לכלל  תרומהו האזרחות  החומרית    מכווןמודל  הכלכלית,  ההשתייכות  להנגשת 

פוליטית, תרבותית, פיזית,    –והסימבולית עבור כל אזרחי ישראל. הנגישות היא חיונית מבחינות רבות  

 .ואלה קשורות ביניהן לבלתי הפרד  –כלכלית, גאוגרפית, לשונית ועוד -סוציו

 הוגנות 

פיו יש לעודד השקפות והתנהגויות הוגנות יותר, ולעצב על הרעיון של המודל  מושתת    ערכית מבחינה  

את הקהילות, את תנועת הנוער, את מקומות העבודה,  באופן זה את כיתות הלימוד, את בתי הספר, 

למגוון   הנגישמרחב הוגן יותר הוא מרחב    .את החברה כולה  –את המדיניות הלאומית, ובסופו של דבר  

 בהיבטים שונים: פיזי, תרבותי, כלכלי־חברתי, חינוכי, שפתי, גאוגרפי ופוליטי.   הזהויות הנמצאות בו

יותר   הוגנת  לחבריהחברה  יותר   אפשרויות   מקנה  כלכלית   רבות  )באמצעות   להשתייכות  וחומרית 

שוויוניות(   ותשתיות  והגב  סמלית להשתייכות  ותעסוקה  ומכבדת  מכלילה  שפה  רת )באמצעות 

א אחד יתפיסה מוסכמת של חזון אזרחי משותף המושתת על הוגנות ההמודעות לתרבויות שונות(.  

 סולידריות ולכידות חברתית.  ן שלולטיפוח ןהתנאים להיווצרות 

'שוויון'.   המושג  שמציב  מזה  יותר  גבוה  רף  מציבה  יש הוגנות  שימושי,  יהיה  ההוגנות  שרעיון  כדי 

ולא רק על   ',אחרים 'ובאופן שוויוני על כל ה  'מחוץ לשבט שלנו'עקבי על סוגיות שהן    להחילו באופן

 עצמנו או על הדומים לנו. 

שעות הוראה נוספות והוראה משאבים, הכוונה,  באמצעות  לחזק )  כדי להיות באמת הוגנים, עלינו

יותר מוחלשות   קבוצות   (איכותית  אנשים מקהילות  עולים,  בהשוואה    ,  מיוחדים,  צרכים  לאלו עם 

מרקעים חזקים. מתן חינוך שוויוני לקבוצות החלשות בחברה יהיה עדיין פחות   המוקצים לאזרחים 

 .הוגן

 מרחבי הסכמה 

הסכמות בסיסיות כדי לקיים כל קהילה אנושית לאורך זמן, בין אם מדובר   בהגדרת יש צורך ברור  

בקהבכיתות,  במשפחות,   הציפייה בשבטים, בעסקים,  זאת,  או במדינות. עם  דתיות, בעמים  ילות 

כול אינה מציאותית ומסוכנת לסיכוי ליצירת לכידות חברתית איתנה, ממש -להגיע להסכמות חובקות 

 .כמו היעדר כל הסכמה בסיסית 

 שלהם משותפת:אפשר לדמיין את מרחבי ההסכמה כשלושה מעגלים שנקודת המרכז 

חוק, בטיחות או ההסכמות הכרחיות לקיום חברה מתפקדת, כגון שמירה על    –  חיוניות  הסכמות •

 דמוקרטיים.  עקרונות 
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הסכמות המקדמות חברה הוגנת ומלוכדת יותר. באמצעות הסכמה על   –  אפשריות  הסכמות •

חתירה  ומבטאים  בארגון  המשחק'  'כללי  את  המגדירים  נהלים  לגבש  אפשר  ההוגנות  ערך 

כמו   הוגנת,  פורמליים להתנהלות  פורמלי ו  נהלים  שנוצרות ,  ים בלתי  יחסים  ומערכות  אקלים 

  / / בתנועה  / בכיתה  ובנורמות התבחברה  נהגות המבטאות התנהלות הוגנת. אפשר בארגון 

שהמרכזי בהם הוא ערך ההוגנות.    ,להרחיבן באמצעות זיהוי ערכים, זהויות ואינטרסים משותפים 

נושאים שאפשר להסכים  אין ספור  יכולים לזהות  אזרחים מרקעים שונים בחברה הישראלית 

 עליהם. 

שאיפות והעדפות שאי אפשר    הסכמות על תחושות, רגשות, אמונות,  –  הסכמות בלתי אפשריות •

להסכים עליהן. הסכמות אלה אינן הכרחיות כדי לטפח חברה הוגנת   ולא חיונילהסכים עליהן  

 יותר. 

את מרחבי ההסכמה האפשריים ובד בבד להבהיר אי־   למצואשפת האזרחות המשותפת מבקשת  

היא להגדיר את ההסכמות החיוניות,   המטרהטבעיות, להעניק להן לגיטימציה ולנהל אותן.    הסכמות 

 להרחיב את ההסכמות האפשריות ולנהל באופן מושכל את ההסכמות הבלתי אפשריות. 

 אזרחות משותפת פעילה 

עשייה ונקיטת פעולה לקידום הוגנות בחברה, בתנועת הנוער, בבית אזרחות משותפת פעילה היא  

בארגון.ה או  בקהילה  בחוסר    ספר,  עתיד  בחברההקיים  הוגנות  ההכרה  לקידום  האמתי  והרצון   ,

לפעולה   ,משותף הוגן יותר הם חיוניים אך אין בהם די. יש צורך לתרגם את המודעות והרצון לשינוי

 .וסימבולית חייהם של אזרחיות ואזרחים מבחינה כלכלית, חומרית בשתביא לשיפור  ממשית 

כאשר קהילה מחויבת לפעול למען הוגנות רבה יותר, ניתן לתכנן ולקדם באופן מוסכם בתחום החינוך  

צוות   בהרכב  הלימודים,  בתוכנית  או  שינויים  ההוראהההדרכה  באסטרטגיות  ,  וההנחיה  ההוראה, 

הפיזית   בנגישות  כל הרמות,  במדיניות הלשונית,  על  להוגנות  זו  מחויבות  להחיל  יש  מתכנון ועוד. 

 .ועד להקצאת תקציב החינוך ברמה הלאומית המשך לתנועת הנוער פרויקט בגן חובה מסוים 

שדרכם   ים משקפיים משותפמעין  ,  וישימה  ערכית   ,מסגרת מושגית   מספקהאזרחות המשותפת    ודלמ

במונחים של זהות,   בארגון  שפה הבוחנת מצבים שונים   . באמצעותו ניתן להנחילהמציאות   נבחנת 

 . בין בני הנוער  אפשריים האקלים ארגוני השואף להרחבת מרחבי ההסכמה    ומבססת נגישות והוגנות,  

מרחבים ערך מאות סדנאות בהשתתפות אלפי ישראלים מכל הרקעים. מאלה הצטברו עדויות  מכון  

רגיש באבני הבניין   מייצר אמפתיה    ,של המודל לאזרחות משותפת   רעיוניות הרבות לפיהן שימוש 

ומאפשר לזהות מרחבי הסכמה אפשריים רחבים. אם תתלווה לכך גם פעולה יעילה, ניתן יהיה לשפר 

את חייהם של מיליוני ישראלים מבחינה כלכלית, חומרית וסימבולית, ועל ידי כך לחזק את המארג  

 .האזרחי ואת הלכידות החברתית 

 

 

 ולכידות חברתית מופיע בנספח. פת מודל האזרחות המשות חומר רקע נוסף בנושא 



 

 םהפעלות ופעילויות בנושא חיים משותפי 

 8                             ע"ר המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל כל הזכויות שמורות למרחבים,  ©                    

 

 פעילויות והפעלות בנושא חיים משותפים

 הנחות יסוד —רציונל התוכנית 

כרות  ע"י יצירת הי  ודעות קדומות להפחית סטריאוטיפים    פעילות לקידום חיים משותפים הינהמטרת  

תוכנית אנו מסיקים שמטרת    מתוך המודל  .והבנת מושג הזהות במשמעותו הרחבה  זהויות שונות   עם 

האישית של כל אחד ואחת, וכן את ההבנה   תושג כאשר נחזק את תפיסת הזהות לחיים משותפים  

הייחודי  ריבוי הזהויות מאפשר לזהות את המשותף ולשמור על    .שקיים מגוון וריבוי זהויות אצל כולנו

 .לזהות הסכמות וללמוד להכיל אי הסכמות  באמצעות המפגש וכן

פי מרחבים  להמודל    על  במכון  והציבורי, אזרחות משותפת שפותח  החברתי  במרחב  להגיע,  ניתן 

של בעלי זהויות שונות למשאבים. הדבר ייעשה   נגישות ההגברת    לחיים בחברה הוגנת יותר באמצעות 

באוכלוסייה  על וקבוצות  אזרחים  בין  ההסכמות  הרחבת  ההוגנות   ידי  חוסר  מידת  שבנגישות   לגבי 

 החסרה.  

ד חיוביות משותפות התרגום המעשי של  חוויות  ליצור מרחב של  הוא  אלה  נוער   ברים  ובנות  לבני 

הזהות המשותפים במעגלי    , באינטראקציה אלה עם אלה, תוך שימת דגש על מרכיבימזהויות שונות 

 .שייכות מתפתחים 

. במקרה של  בין קבוצות יהודיות וערביות    אוו/  בקבוצות חד לאומיותהפעילות מיועדת להתקיים  

, חשוב לקיים הכנה ראויה ולקרוא בעיון את הדגשים למפגש בין קבוצות  שונים  מים מפגשים בין לאו  

 ת שונות המופיע בנספחים.זהּו

מבוססה עליו  הרעיוני  שייכו  הפעילות   ת רצף  מעגלי  בשלושה  הגדלים עוסק  עם    ת,  ומתפתחים 

עוסק במושג "משפחה"   התקדמות המפגשים. המעגל הראשון עוסק במושג "אני", המעגל השני

 ."והמעגל השלישי עוסק במושג "קהילה

 :לשלושה שלבים המוצעים להלן המפגשים לפיכך מחולקים 

האחר    מי  מי אני?  :שאלות העל  . בפעילויות ינסו לענות  הזהות  בנושא  החניכים יעסקו    בשלב הראשון

 מה מחבר ומה מבדיל בינינו?  אתו אני נפגש?

השני ה  בשלב  למשאבים בנושא    חניכים יעסקו  נגישותה בנושא  ו  ,הנגישות  בין  זהות    קשר  לבין 

מהי נגישות? האם לכל בעלי הזהויות השונות יש נגישות    :דוגמת   . הם ינסו לענות על שאלות והוגנות

האם חברה בה נמנעת נגישות מחלק מבעלי    בבית הספר ובחברה הישראלית?בתנועה,  למשאבים  

 הזהויות השונות היא חברה הוגנת? 

ואף    ,סביב נושאים מהותיים בחברה הישראלית   מרחבי הסכמה ננסה לקדם יצירת    בשלב השלישי

 מבתי הספר השונים. מתנועות הנוער השונות ו חניכים תית משותפת ללעודד יזמות חבר

 .  מהנות ומשמעותיות  ומאפשרות לגעת בנושאים מורכבים בדרכים    ,ת חווייתיומגוונות,  הן  הפעילויות  

. תנאי נוסף להצלחה הוא הכנה מראש  להתנסות בה ההדרכהלצוות  מומלץכדי שהפעילות תצליח, 

הציוד   פעמית של  חד  היא  ההכנה  הפעילות.  ביצוע  לשם  בציוד    .הנדרש  להשתמש  יהיה  ניתן 

 .  לפעילויות נוספות 
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 ובנות זהות אחרת ימפגשים עם בנ – זהויות  - שלב א'

מולדים   חלקם  אדם,  של  המאפיינים  מכלול  הינה  פיזיים  הזהות  מאפיינים  גובה  כמו  עור,  )צבע 

 , וחלקם נבחרים על ידו, כמו זהות פוליטית, מקום מגורים ומשלח יד. ומשקל(, לאום או מין

:  זהויות רבות זו לצד זו    רב ממדית, כלומר בקרב אדם אחד מתקיימות   היאש   הואהזהות  אחד ממאפייני  

גיל, מקום מגורים, השכלה, השקפות פוליטיות, דת, מידת דתיות, מוצא אתני, זהות   מגדר, לאום, 

מורה   ,למשל  .כלכלי, משלח יד, מעמד משפחתי ועוד –סוגיה השונים, מעמד חברתיגבלות למינית, מו

, אם, רעיהאישה,  אשת מקצוע ובעלת השכלה מוסיקלית וחינוכית, היא גם    מעבר להיותהלמוסיקה,  

הזהויות השונות שלה   ומוסלמית.  צעירה  בו  בת,  נמצאת מתבטאות בהתאם למצב  לדוגמה, היא   , 

בבית הספר הזהות המובילה שלה תהיה הזהות המקצועית, ובבית עם ילדיה תבוא לידי ביטוי הזהות  

 דינאמית.  הוא היותה משתנה,הזהות  שלנוסף מאפיין האימהית. כלומר 

מעגל הזהות האישית,  החל מאנו בוחנים את הזהות שלנו ושל חברינו במעגלים הולכים ומתרחבים, 

 . ת וכלה במעגל הזהות התרבותית דרך מעגל הזהות המשפחתי 

 .דקות  90 -משך כל מפגש  . מפגשים  הארבע  כולל חלק זה העוסק בזהות 

 הזהות היא רב ממדית.  –"אני גם וגם"  – 1 מפגש ●

 אז מה אתם אוהבים לעשות בזמן הפנוי שלכם?    –זהות אישית  - 2 מפגש ●

 המשפחה היא חלק מזהותי. , "זה התחיל בשני הורים" -זהות משפחתית  – 3 מפגש ●

 דמויות המופת שלי.   "כשאגדל אהיה כמו..." –זהות תרבותית  – 4 מפגש ●

 

 

לאומיים    מפגשים   קיום  לפני הדגשיםדו  את  בעיון  לקרוא  זו   מומלץ  לחוברת  בנספח    המופיעים 

 . בנפרד הקבוצותבכל אחת מ הכנה  מפגשלקיים ו ,לקראת מפגש בין קבוצות דו לאומיות
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 מדית. הזהות היא רב מ -"אני גם וגם"   – 1 מפגש

 מטרות הפעילות

 יצירת הכרות ו"שבירת קרח". ●

 אלה לאלה.  חניכים תרגול של הקשבה פעילה של ה ●

 הכרה והבחנה בין מרכיבים מולדים לבין מרכיבים נבחרים של הזהות.  ●

 מדית. הכרה בכך שהזהות היא רב מ ●

 

 מהלך הפעילות

 דקות. 15  – הכרות ו"שבירת קרח" -  'א חלק

 מתבקשים להתפזר בחדר בצורה חופשית.  חניכים ה

 :שניות בשורה לפי 30יבקשו מהם להסתדר תוך  המדריכים 

 גובהם, כאשר הנמוכים ביותר במרכז והגבוהים ביותר בקצוות.  •

 . 31.12ועד ילידי  1.1תאריך הלידה, מילידי  •

 חולצה מהבהיר לכהה.לפי צבע  •

בני קומם במשפחה: בכורים, ילפי מבקבוצות שניות  30להסתדר תוך  חניכים יבקשו מן ה המדריכים 

 , בנים יחידים, ילדים אמצעיים.  זקונים 

לדיגיטלב בהמרה  כלשהו,    להסתדר  כה שמצריפעילות  כל  ,  לבקש  באופן  מהמשתתפים  אפשר 

 . מסך שלהם השמופיע על  מספר לפני השם להוסיף  , כלומראת עצמם  למספר

הפעילות:  עיבוד  של  א'  ה  חלק  את  להנחות  שיח.  חניכים יש  לנהל  כדי  ויש    לשבת  להגיד לפתוח 

ם חושבים שהפעילות השיגה האם , לשאול אותם קרחהשבירת  יתההפעילות הישמטרת  ,חניכים ל

יתייחסו   חניכים חיוביות.    יהיוסביר להניח שהתשובות    , ולבקש מהם לנמק את תשובתם.את מטרתה

מידע. הפעילות עוררה צחוק    מהם   קששלא הכירו ולב  חניכים לכך שהיו חייבים לפנות בדברים אל  

 שגרמו לאווירה טובה יותר.  ,ובדיחות דעת 

 

 דקות. 30 –"אני גם וגם"   – 'ב חלק

  הכנה לפעילות 

בארבע   הכיסאות  את  לסדר  כמספר  יש  צבעוניים(  לדפים  )עדיפות  מדפסת  דפי  להכין  יש  שורות. 

 להביא מכשירי כתיבה, כולל טושים.    חניכים , ולבקש מההקבוצות בשתי  חניכים ה

 מסובבות  1הבנים בשתי השורות האחרונות. בנות שורה  ,בשתי השורות הראשונות  הבנות תשבנה

 .2מול בנות שורה  ויושבות ות לאחור כסא
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הן יסתובבו הן ימצאו את עצמן  בית הספר. כאשר  תנועה /  ל  ןהותיחברליד    ישבושהבנות  ההנחה היא  

אחרות    יושבות  חברות  האחרת בנות    - מול   . מהקבוצה 

 . 4מול בני שורה  ויושבים כסאות לאחור  מסובבים  3ורה בני שבאותו אופן 

  לידלהתרחק מזוגות אחרים ולשבת    ים מתבקש  הזוגות היושבים זה מול זה.    חניכים ייווצרו זוגות של  

 אחד השולחנות בכיתה.  

ולזהות ממדים רבים. חלק מן   יפתחו  המדריכים  את הפעילות בהסבר על כך שלכל אדם יש זהות 

צבע עיניים, לידה להורים יהודים    למשלתם נולדנו ואותם לא ניתן לשנות,  יאהממדים מולדים, כאלה ש

אהבת   למשל:חלק מן הממדים ניתנים לבחירה,    .מגדר  ,מתולתל  /  גלי  /   ו מוסלמים, שיער חלק א

 מטיקה, אהבת ספורט, אהבת ריקוד, ועוד.    מוזיקה, אהבת מת 

 החניכים יכתבו את שמםדף חלק. בראש העמוד  חניכות  האחד מהחניכים וכל  יש לחלק ל  :שלב אישי

לשרטט על הדף את קווי המתאר של כף    ם זוג  ת נו ב/ניבב  ו עזריהם  . לאחר מכן  הם שלבשפת האם  

, החשובים שלהם   זהות השישה מאפיינים של  יכתבו  בכל אצבע ובמרכז כף היד  היד הפרושה שלו.  

 ו. ינים מולדים ומאפיינים בהם בחרביותר, מאפי הם ל

ויסביר לבן הזוג את זוגו כדי לכתוב את שמו בשפת בן הזוג  או בת  ייעזר בבן  אחד  כל    :שלב הזוגות 

רוש שמו. לאחר מכן, יציג את מאפייני זהותו כפי שכתב אותם על מתאר כף היד, ויסביר מדוע בחר  יפ

 . דווקא מאפיינים אלה

ברביעייה מציג את בן זוגו, שמו,   אחד מהמשתתפים כל שני זוגות יוצרים רביעייה. כל    :שלב הרביעיות 

קולאז' מכפות הידיים. את  תכיןבחר במרכיבים אלה. כל רביעייה מרכיבי הזהות שלו והסיבה בגללה 

והם יהוו בסיס לפינת החיים המשותפים שתוקם בכל בית    הקבוצות הקולאז'ים ניתן לחלק בין שתי  

    .ספר

 

 דקות. 30 – המליאה  - 'ג חלק

 דקות.  15 –פעילות במעגל  .1

יקראו בקול קריטריון של זהות   המדריכים צריכים לעמוד וליצור מעגל גדול.    חניכים הוהחניכות  כל  

 חניכים יבקשו מה  המדריכים ציינו קריטריון זה.  הם  לצעוד צעד אחד קדימה אם    חניכים ויבקשו מה

 לספור כמה צעדים הם עושים. 

 חד קדימה. שציינו את הדת )יהודי, מוסלמי, נוצרי, דרוזי( כמאפיין זהות יצעדו צעד א חניכים ה •

 בו הם חיים יצעדו צעד אחד קדימה.  שציינו את העיר, הכפר או האזור בארץ חניכים ה •

 שציינו שהם בנים או בנות יצעדו צעד אחד קדימה. חניכים ה •

 יצעדו צעד אחד קדימה.  שלהם שנתנו מידע הקשור לתחביב  חניכים ה •

 שציינו מידע הקשור במשפחה יצעדו צעד אחד קדימה.  חניכים ה •

 שציינו מידע הקשור ללימודים או לבית הספר יצעדו צעד אחד קדימה.  חניכים ה •

 שנתנו מידע הקשור לבילוי הזמן החופשי שלהם יצעדו צעד אחד קדימה.  חניכים ה •

 אוכל אהוב יצעדו צעד אחד קדימה. בשנתנו מידע הקשור  חניכים ה •
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 . דקות 15 - דיון במליאה  .2

 יתיישבו יש לשאול אותם מספר שאלות:  חניכים אחרי שה

ידווחו   חניכים צעדים? וכן הלאה. אנו מצפים שרוב ה  ששהצעדים קדימה? מי    שבעהמי צעד   .א

 שצעדו מספר צעדים.  

יש לנו ממדים  "  : התשובה המצופה היאשצעדתם הרבה צעדים ולא רק אחד?    מה זה אומר  . ב

 .   "רבים של זהות ולא רק ממד אחד 

שצעדו רק צעד אחד: איך קרה שצעדתם רק צעד אחד? מתוך תשובותיהם ניתן   חניכים ל .ג

 יהיה להבין שגם להם יש ממדים נוספים של זהות שלא שאלנו שאלה לגביהם.   

לנו   שיש  טוב  זה  התשובה  מד מהאם  החיים?  את  ומסבך  לא מקשה  זה  האם  זהות?  של  רבים  ים 

י זהות  ממד למצוא את המשותף בינינו, גם אם יש  ים של זהות מאפשר לנו  ממד המצופה היא, שריבוי  

יהודי  :שמפרידים. למשל נוצרי  ,למרות שאני  או  כי שנינו    ,ואתה מוסלמי  ליצור שיח  יכולים  אנחנו 

. שנינו אוהבים מוזיקהאו אוהבים כדורגל, 
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 אז איך אתם מבלים את הזמן הפנוי שלכם?     – 2 מפגש

 מטרות הפעילות  

 מציאת המשותף בין בני נוער בעלי זהויות שונות בתחום הזמן הפנוי.   •

 מציאת הקשר בין הזהות ואופני הבילוי של הזמן הפנוי.  •

שימוש בתמונות של חפצים כסמל לבחירות   , וכן באמצעות ואישכול  יןמיפוי מושג על ידי סיעור מוח

 שעושים.  

 

 הכנה 

 לגזור לקלפיםשבהמשך,  להדפיס את עמודי התמונות    ההדרכה צוות  לצורך קיום הפעילות על   •

 קבוצות. ארבע סטים של קלפים לקיום הפעילות ב ארבעהלניילן אותם. יש להכין ו

 . (כמספר הקבוצות ) יש להכין שמיניות בריסטול  •

 להביא טושים.   חניכים מה לבקשלהביא או יש  •

 

 מהלך הפעילות

 דקות  15 - במליאה פתיח 

 את המפגש בחזרה על מסקנות המפגש הקודם:  יש לפתוח

י זהות שונים, וכולם יחד מרכיבים את  ממד מתקיימים בעת ובעונה אחת   ואחת למדנו שאצל כל אחד 

אחד שלנו הזהות   לכל  זהות    .ת .  מגדרית,  דתית, משפחתית,  זהות  לאומית,  בעל תלמיד זהות  אית, 

לאופן   -  י הזהות שלכם ממדזהה ועוד ועוד. הפעילות היום תוקדש לאחד מתכונה מזהה, בעל כישרון מ

 שבו אתם בוחרים לבלות את הזמן הפנוי שלכם.  

 

 דקות  30 -הקבוצתי  קהחל

את   לחלק  כ  הקבוצותשתי  י  משתתפ.ת יש  ככל   חניכים   ששהלקבוצות,  להקפיד  יש  קבוצה.  בכל 

 שולחנות צמודים.  שנילסביב מלכל הזהויות. כל קבוצה מתיישבת  האפשר על ייצוג שווה

 ומפזרת אותם על השולחן, כך שניתן לראות את כל התמונות.  כרטיסיות כל קבוצה מקבלת חבילת 

קלפים המייצגים בצורה המיטבית את הדברים המעסיקים    שניבוחר    משתתפ.ת כל  :  בחירת קלפים 

יכול להחזיר קלף אחד   משתתפ.ת כל    :שיפור בחירה  אחד של  אותו בזמן הפנוי שלו. מקיימים סבב

 שבחר לשולחן, ולבחור במקומו קלף אחר.  

שבחר, ומסביר מדוע קלף זה מייצג את עיסוקו    ף הקל  אחד מציג בקבוצה    משתתפ.ת : כל  ףהצגת הקל

 לדוגמה:   ה.וק זה מייצג את הזהות שלו.מספר על העיסוק, ומסביר איך עיס  משתתפ.ת מן הפנוי. הבז
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שבחר בקלף הכדורים, יכול להסביר שבחר בקלף כי הוא מייצג עיסוק בספורט. הוא יספר    משתתפ.ת 

שהספורט האהוב עליו הוא כדורסל, ולכן הוא משתתף במשחקי ליגה במסגרת מועדון ספורט מסוים.  

 העיסוק בספורט זה מתחבר לתכונת התחרותיות שבו.  

הקבוצה, יש לחלק לכל קבוצה שמינית   חבריבתום הצגת הקלפים והעיסוקים על ידי כל  :  מאגר מילים 

 ם עיסוקיכל האת    המייצגליצור על הבריסטול מאגר מילים, בעברית ובערבית,    חניכים בריסטול. על ה

הפנאי.  ל בחרו  שעות  חניכים  שלושה  אם  למשל  בה.  בחרו  תלמידים  כמה  כותבים  מילה  כל  ליד 

דול  מספיק גיש לכתוב בטושים בכתב    (  3בעבודה כעיסוק עיקרי שלהם, יש לכתוב במאגר: עבודה )

 מרחוק.  ראותו לשניתן יהיה ל

 במאגרים:  שכנראהמילים 

 שוניםלימוד י בית, מבחנים, מקצועות מפגש -ם לימודי  •

 מחול, מוסיקה, ציור, פיסול, תיאטרון, קולנוע  - אומנות  •

 כדורסל, כדורגל, טניס שולחן, כדורעף, התעמלות, ריצה, כושר   - ספורט •

 טלפון סלולארי, מחשב, משחקי מחשב, טלוויזיה  -ם מסכי •

 צופים, הנוער העובד, כנפיים של קרמבו  - תנועות נוער •

 ספרים  -ה  קריא •

 מסיבות, קניות -  כיף •

 כסף  - עבודה •

 משפחה •

 

 דקות  30 –מליאה ב

 . דקות  15 - מפת המושגיצירת 

 של כל הקבוצות.  המילים  את מאגרי, בצידו, על הלוח מדביקים  •

 בעברית וערבית.   זמן פנויאת המילים כותבים הלוח  במרכז •

 מארגנים את כל מילות המאגרים: •

o למצוא את המכנה המשותף בין מילים העוסקות בנושאים   -שלהן    מיון המילים ואישכול

כל  השונים,  האומנות  בתחומי  העוסקות  המילים  כל  למשל:  שם,  להן  ולתת  דומים 

המילים העוסקות בספורט, כל המילים העוסקות בלימודים וכו'. כל קבוצת קלפים כזאת 

 קרויה אשכול. יש מילים שלא ניתן יהיה לאשכל בקבוצה. 

o (שיכולה להיראות דומה לזאת ) זמן פנויצר מפה של המושג תיוו        : 
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ניתן לקבל צורות מיפוי שונות ובלבד שדרך המיפוי הגיונית. למשל: הפעילות בתנועות נוער יכולה 

להיות סעיף באשכול הכיף, או, כל תחומי האומנות והספורט יכולים להופיע באשכול ששמו חוגים 

 רט ואומנות.  תתי אשכולות: ספו 2עם 

 

 דקות   15 - דיון

 בדיון יש להתייחס לשאלות הבאות:

 ?  חניכים מה הם העיסוקים הפופולאריים ביותר בקרב ה •

 ? מה משמעות הדבר?  הקבוצות משתי  חניכים האם בחרו בעיסוקים אלה  •

 ? מה משמעות הדבר?  הקבוצותאחת י משתתפהאם היו עיסוקים שהיו ייחודיים ל •

ייחודיים.   חניכים ניתן לצפות שיהיו עיסוקים שיהיו משותפים ל ויהיו כאלה שיהיו  משתי החברות, 

  . חשוב להדגיש שהעיסוקים המשותפים מאחדים את בני הנוער בשל השלב בחיים בו כולם נמצאים

 מההבדלים באורח החיים ומהבדלים תרבותיים.    או  ,העיסוקים הייחודיים נובעים מתכונות אישיות 
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 המשפחה היא חלק מזהותי.  - ם""זה התחיל בשני הורי – 3 מפגש

 מטרות הפעילות

 העמקת ההכרות במישור המשפחתי.   •

 בדרך משחקית ומהנה.  למידה על האחר •

  הכנה 

לן, קובייה, ארבעה כלי משחק וארבע תעודות זהות  חק מנוימשיש להכין לוח  ת חניכים  לכל רביעי

 משפחתיות. 

 הפעילותמהלך 

 דקות  10 - פתיח

בסיכום המפגשים הקודמים: במפגש הראשון ראינו שאין לנו זהות אחת. כל    מפגשאת ה  יש לפתוח

מאתנו הוא בעל זהויות רבות. אנו בוחרים את הזהות המובילה שלנו בהתאם למצב בו אנו  ואחת  אחד  

מסוים של זהותנו ,תכונות שקובעות את תחומי העניין שלנו ואת   ממד נמצאים. במפגש השני בדקנו  

המשפחה. נעשה זאת   -   שמשפיע על הזהות גם הוא  ,יר גורם חשוב מאין כמותועיסוקינו. הפעם נכ

 באמצעות משחק.     

 

 דקות 30 -הרביעייה המקורית 

 . 1 מס' במפגש בזוגות וברביעיות בהם עבדו  לפעוליחזרו  חניכים ה

  / כאשר בידיו כרטיס משפחתי מלא על בן    32להגיע למשבצת    משתתפ.ת על כל    מטרת המשחק:

 זוגו.  בת 

 מהלך המשחק: 

 המשחק מיועד לארבעה שחקנים.  •

 בוחר כלי משחק. משתתפ.ת כל  •

זוגו   בת /מקבל  תעודת זהות משפחתית ריקה בראשה הוא כותב את שם בן  משתתפ.ת כל   •

 בשתי השפות. 

 מתחילים להתקדם במשבצות התכולות בלוח המשחק על ידי הטלת קובייה.   •

אם למשל   המשבצות הוורודות מחייבות עצירה והתייחסות בע"פ לנושא המפורט במשבצת. •

מספר   במשבצת  היא  הראשונה  הוורודה  שחקן  4המשבצת  אף  להתקדם    אינו,  עד יכול 

לקבוצה את שנדרש ממנו, ובן . בעת העצירה השחקן מספר  4במשבצת מספר    שביקר ועצר

 זוגו ממלא בתעודת הזהות המשפחתית את הפרטים הרלבנטיים.  
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משבצת   • את  עברו  השחקנים  כל  מהם  32כאשר  אחד  כל  בידי  יש  זהות התעודת  את  , 

זוגו. הרביעייה המנצחת היא זו שכל חבריה הגיעו ראשונים לסוף   בת /של בן  משפחתית ה

 . של בני זוגם זהות משפחתיות  לוח המשחק ובידי כל חבריה תעודות 

 דקות 20 -הרביעייה החדשה 

 . בהרכבים חדשים ות ת רביעי ואחד הזוגות מתחלף בכל אחת מן הרביעיות. נוצר •

זוגו, על פי המידע הנמצא   • כל שחקן מציג לחברי הרביעייה החדשה את משפחתו של בן 

 .  שמילאבתעודת הזהות 

החדש   • למידע  להגיב  מוזמנים  הרביעייה  והשונהשקיבלוחברי  הדומה  את  למצוא  ואת   ,, 

  לדמיון או לשוני. סיבות ה

 יש לבחור נציג שידווח במליאה על התהליך הקבוצתי.  •

 

 דקות  30 -  דיון במליאה 

 קיים דיון במליאה בשאלות הבאות: ית בתום הצגת החברים ברביעיות החדשות 

 איך הייתה ההרגשה? מה קרה בקבוצות? •

בי • ומה היה שונה  דומה  ומה היה  זוגכם  בן  ומשפחתו של  ו משפחות של א/ן משפחתכם 

 חברים אחרים בקבוצה?  

 מה לדעתכם מקורם של הדמיון או השוני?   •

 מהו תפקיד המשפחה בחייהם של חברי הקבוצה? •

 האם תפקיד המשפחה זהה לגבי כולכם?  •

 

 

 

 כלי המשחק 
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 שם )בעברית ובערבית(:

 :במשפחה מקום

 :במשפחה תפקידים

1. 

2. 

3. 

4. 

 (: ואיך אותו חוגגים  מתי ,החג משך ,החג  מהות) האהוב החג

 

 

 (: אותו מכין ומי אותו אוכלים מתי ,מהותו) האהוב המאכל

 

 

 (: לחגוג אוהב  אני ואיך מתי)  שלי ההולדת יום חגיגת

 

 

 :האהוב המשפחתי הבילוי

 

 

 הדמות היימ ,המורחבת במשפחה נכלל מי) שלי המורחבת המשפחה

   (:איתה שלי הקשר טיב מה ,במשפחה עבורי המשמעותית
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 דמויות המופת שלי – "כשאגדל אהיה כמו..."  - 4 מפגש

 

 מטרות הפעילות

 הכרות עם תרבותו של האחר. •

 המבט של הדברים המשמעותיים לי בחיים. העמקת ההכרות האישית מנקודת  •

 כמקור ידע.   מהקבוצה האחרת  חניכים תפיסת ה •

 .  תי הקבוצות שמ חניכים העמקת שיתוף הפעולה בין ה •

 מתרבויות שונות בחברה. חניכים מציאת המשותף בין  •

 

 ציוד נדרש:

 טלפונים סלולאריים

 בריסטולים 2-3

 כלי כתיבה, מספריים, דבק, טושים

 עיתונים

 

 מהלך הפעילות  

 דקות  10 - פתיח

 את המפגש בדברים הבאים:  יש לפתוח

במסענו אל הזהות הבנו שהיא מורכבת. ראינו שתכונותינו, כישרונותינו ונסיבות חיינו קובעים חלק  

משפיעה  איך  נבדוק  היום  זהותנו.  על  משפיעה  והמורחבת,  המצומצמת  המשפחה,  גם  מזהותנו. 

על הזהות. נעשה זאת על ידי התחקות אחרי דמויות המופת שלנו. כל   ,שאנו שייכים אליה  ,התרבות 

 אחד מכם בחר דמות מופת שהיא מודל לחיקוי עבורו, חקר אותה והביא את תמונתה לכיתה.     

 השלב האישי  – 'א חלק

סלולאריים.  בטלפונים  שימוש  לאפשר  צורך  יש  בפעילות  זה  שלב   לצורך 

ממשפחתם, לבחור דמות המהווה מופת ומודל לחיקוי עבורם. הדמות יכולה להיות    יתבקשו  חניכים ה

 מעמם ותרבותם, או כל דמות בינלאומית שהם בוחרים. 

מה  חניכים ה ולכתוב  שבחרו  הדמות  על  מידע  לחפש  והישגיםאותן    ןצריכים  פעילויות    תכונות, 

ני הדמות הם בוחרים ליישם בחייהם  מאפיימ  מהעליהם לכתוב  שבגללם בחרו את הדמות. כמו כן  

 העתידיים. 
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 דקות  25  -  השלב הקבוצתי –ב'  חלק

. יש להקפיד שבכל קבוצה יהיה  חניכים   ששהלקבוצות כך שבכל קבוצה יהיו    חניכים את ה  יש לחלק

 שולחן אחד. לסביב מכל קבוצה תשב מהזהויות השונות.  חניכים מספר דומה של 

בקבוצה על דמות המופת בה בחר, ויסביר את סיבת הבחירה: פועלה, האתגרים    יספר  משתתפ.ת כל  

מה   משתתפ.ת עליהם התגברה והתכונות שלדעתו אפשרו לה להגיע להישגים אלה. לבסוף יאמר כל  

 מהדמות הוא מאמץ לעתיד, לחייו שלו. 

 

 דקות 30 - ה בקבוצה יציר -ג'  חלק

תציג   עליו  בריסטול,  מחצית  תקבל  קבוצה  חברי    חזותית בצורה  כל  שבחרו  הדמויות  קולאז'  את 

את שמה, תפקידה, והתכונה החשובה ו  ות צריכה לכלול את תמונת הדמותהקבוצה. הצגת כל דמ

 שאפשרה לה להגיע להישגים אליהם הגיעה, בשתי שפות חברי הקבוצה.  ,ביותר שלה

 שאו, או ציור שיציירו. יכתבו וישירו, נאום שיי חניכים ההצגה יכולה להיות גם בצורת שיר שה

 קבוצות שמתקשות בתהליך היצירה יכולות לרכז את המידע בטבלה: 

 תפקיד /  ה ת תמונ שם הדמות

 תחום פעילות

מאפשרת  תכונה 

 הצלחה  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 . במליאה נציגים שיציגו את היצירה הקבוצתית שני הקבוצה תבחר 

 

 דקות 25 - הצגת היצירות ודיון במליאה  -ד'  חלק

נציג הקבוצות יציגו במליאה את הדמויות שבחרו חברי קבוצתם והיצירות שלהם. יש לאפשר לחברי  

כל חברי   ,הקבוצה לעזור להם אם יתקשו, או לא ידייקו בהצגת הדמות. אם היצירה היא שיר או מחול

 הקבוצה ישתתפו בהצגה.    
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יהיו פרושים בפני הו ת כל הדמויות  וכאשר תמונ  יהיה ל  ,חניכים המידע עליהן  דיון בדבר ניתן  קיים 

 . מאפייני הדמויות 

מאילו עולמות הגיעו דמויות המופת שבחרתם? תשובות אפשריות: מהמשפחה, מהפוליטיקה,  •

 . ..מעולם החינוך, מעולם הדת, מהאומנות, מהספורט, מהמדע, מהפילוסופיה 

? מה טיבו של הקשר הזה? תשובות אפשריות: ברגע  לבינכםהאם יש קשר בין הדמויות הללו   •

ומודל לחיקוי, דמויות אלה מתקיימות גם בתוכ רוצים  שאנו בוחרים בהן כדמויות מופת  נו, אנו 

 כחלק מהזהות שלנו.   לאמץ מרכיבים שלהן

שאלה זו חשובה הדבר?  ? מה משמעות  שתי הקבוצות י  משתתפ.ת האם היו בחירות דומות בין   •

   :למשל. חניכים ביותר ויש להאיר בזרקור את המשותף בין בחירות ה

בחר את בנימין נתניהו והאחר את איימן עודה, המשותף להם הוא,    חניכים אם אחד ה ●

 דמויות פוליטיות שיכולות להשפיע על חיינו. 

שבחר את עומר אדם, ואחר שבחר בליאונרדו דה קפריו, ייחסו חשיבות רבה   משתתפ.ת  ●

 לאומנות בחייהם.  

ו  משתתפ.ת  ● מסי,  בליאו  י  משתתפ.ת שבחר  נורייב,  רודולף  הבלט  ברקדן  יחסו שבחר 

 חשיבות דומה לנושא הכישרון והמקצועיות.  

באותו גיל נוטים להעריך ולכבד דברים דומים, בלי קשר ללאומיות ולדת   חניכים המסקנה היא, ש

 שלהם.   
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 זהות, נגישות והוגנות - ב'שלב 

 נגישות. העוסקות במושג  הפעילויות  המשותפים ם מפגשי של הבשלב השני 

חלק    נגישות  ידי האפשרות לקחת  על  אזרח החי במדינה.    ,להשתתףומוגדרת  כל  זכותו של  והיא 

 קיימים מספר סוגים של נגישות:

פיזית בפעילויות   -    נגישות  להשתתף  פיזית  מוגבלות  בעלי  של  בזכותם  הציבוריעוסקת  במרחב   ,  

 ובשוק העבודה. השתתפותם מחייבת התאמת הפעילויות לצרכיהם.

גיאוגרפ ממרכזי  –  יתנגישות  מרוחקים  באזורים  או  בפריפריה  הגרים  אזרחים  של  בזכותם  עוסקת 

ובשוק העבודה. הנגשה גיאוגרפית מחייבת אמצעים    לקחת חלק בפעילויות   לקבל שירותים,  הערים 

 המאפשרים חיבור של האזרחים לפעילויות.   

המדוברת בסביבתם או שפת עוסקת בזכותם של אזרחים שאינם דוברי השפה    –  נגישות שפתית

 לקחת חלק ולקבל את המידע לו הם זקוקים בשפתם.   המדינה הרשמית 

ההשתתפות של אזרחים מכל גווני הקשת הכלכלית ו/או עוסקת בזכות    –  נגישות חברתית כלכלית

 החברתית בפעילויות, בקבלת שירותים ובשוק העבודה.  

חינוכית חינוך–  נגישות  לקבל  הזהויות,  בעלי  כל  ילדי  של  בזכותם  צרכיהם,    ,עוסקת  את  ההולם 

 . ומאפשרת לנצל ולהנות מהחינוך שקבלו על מנת להתקדם  כישרונותיהם וכישוריהם 

, לקבל שירותים המגיעים להם עוסקת בזכותם של כל האזרחים, מכל התרבויות,    –  ת תרבותיתנגישו

רבה של  ובקבלת שירותים. הנגשה תרבותית מחייבת מידה  להשתתף בפעילויות, בשוק העבודה 

 התחשבות בנורמות ובסייגים של התרבויות השונות. 

האזרחים   –  פוליטיתנגישות   כל  של  בזכותם  שירותים,    להשתתף,  עוסקת  חלק,  לקבל  לקחת 

 , להביע את עמדותיהם ללא קשר לעמדתם הפוליטית. להתקדם 

רק בגלל היותם בעלי זהות   ,מצב בו נמנעת נגישות מבעלי זהויות שונות, והם אינם יכולים להשתתף

 זו או אחרת, הוא מצב בו אין הוגנות.  

צודק. הוגנות היא הבסיס הערכי  מוגדרת כמצב שבו אין קיפוח או אפליה, המצב הראוי וה  הוגנות

 ? בחברהלמגוון הזהויות  והיא נבחנת באמצעות השאלה: האם יש נגישות  ,המוסכם לקיום החברה

לקיים   מציעים  אנו  זה  הנגישות,   ןהראשוהמפגש  .  מפגשים   שלושהבחלק  מושג  בהגדרת  עוסק 

ב שוויון.  חוסר  של  במצבים  המתפתחת  הצדק  חוסר    חניכיםה  יתנסוהבאים    מפגשים ובתחושת 

נמנע הוגנים, בהם  זהותם   ת במצבים לא  נגישות בשל  ובחברה  בעולם  במשחק,    מהם  בית הספר 

רגשות  להציף  עתידות  הפעילויות  והשיח  ,הישראלית.  בעקבותיהן  ,והעיבוד  חשובים    ,המתקיימים 

     .מאוד 

 נגישות והקשר שלה להוגנות.  -תחרות ממש לא ספורטיבית  – 1 מפגש •

 זהות, נגישות והוגנות בעולם בית הספר.  – 2 מפגש •

 דיון בזהות, נגישות והוגנות בחברה הישראלית.  – 3 מפגש •
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 נגישות והקשר שלה להוגנות  -תחרות ממש לא ספורטיבית  – 1 מפגש

 מטרות הפעילות  

 הבנה שנגישות היא זכות שווה להשתתף ולקחת חלק.  •

 לחוות את התחושות הנוצרות כאשר הנגישות נמנעת.  •

 להגדיר חוסר נגישות כגורם לחוסר הוגנות.   •

 

 מהלך הפעילות  

   .בית הספרהפעילות תתקיים במגרש הספורט או בחצר 

 הציוד הנדרש: 

 . כדורי סל, האחד מלא אויר והאחר מלא למחצה 2 •

 . כדורי כוח 2 •

שנתות במרחקים שווים    20בקבוקי ליטר וחצי מלאים במי ברז. על כל בקבוק סימונים של    2 •

 . ביניהן. הפקק של אחד הבקבוקים מודבק בדבק

 . חבל לתחרות משיכת חבל •

 טבלאות שוקולד.  2 •

 

 דקות  15 -פתיח 

 להסתדר לפי גובה מן הגבוה ביותר אל הנמוך ביותר.  הקבוצות י שתי משתתפמ מבקשים 

ל  חוצים  שנוצר  הטור  חלקים את  חלק  חניכים המספר    .שני  שווה  בכל  להיות  להניח צריך  סביר   .

והבנות במחצית האחרת. אם מספר  שהבנים, שהם גבוהים יותר בגילאים אלה, יתרכזו במחצית אחת  

לצרף זוגי,  -אי  חניכים ה ה  יש  הנמוכה.    משתתפ.ת את  לקבוצה  בתכלית המטרה,  הבודד  שאסור 

י אחת משתתפ.תהיא ליצור נקודת פתיחה שאינה שוויונית לשתי הקבוצות:   ,האיסור להצהיר עליה

 הקבוצות נמוכים יותר ורבים יותר.    

תתף בארבע תחרויות. הקבוצה שתצבור הכי הרבה נקודות  מסבירים לחניכים שהם עומדים להש

 תזכה בפרס.  

 כל קבוצה צריכה לבחור לעצמה שם. 

 

 דקות 45 -תחרויות 

ב  שתיי  משתתפ.ת   -  1משחק   מסתדרים  כשני  הקבוצות  של  במרחק  מ  10–טורים  הסל. ן  מ' 

כדורסל.    משתתפ.ת ה קבוצה מקבל  בכל  הכדור שאינ הראשון  את  להקפיד לתת  באוויר ו  יש  מלא 

בכל קבוצה יכדרר את הכדור אל    משתתפ.ת : כל  חניכים ההוראה שמקבלים ה  .לקבוצה הנמוכה יותר
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וימסור לבא אחריו. הקבוצה ש וינסה לקלוע. אחר כך יכדרר חזרה לקבוצה  הכי הרבה    קלעההסל 

 במשחק זה.   תנצחסלים בחמש דקות 

מ  –  2משחק   טור  משתתפ אחד  אל  כשפניו  עומד  קבוצה  כל  כשבינו  משתתפי  קבוצתו,    לבינםי 

 משתתפ.תיזרוק את כדור הכוח ל  משתתפ.ת לכל ראש קבוצה כדור כוח. ה  יש לתת מ'.    3מפרידים  

וזה   בטור  אותוהראשון  הטור.    יזרוק  לסוף  וירוץ  בחזרה  נקודה    משתתפ.ת אליו  איבד  כדור  שהפיל 

  .צברה הכי הרבה נקודות בחמש דקות משחקשהמנצחת היא זו לקבוצתו. הקבוצה 

 י שתי הקבוצות עומדים בשני טורים מקבילים. כל ראש קבוצה מקבל בקבוק מים משתתפ  –   3משחק  

בהינתן האות  יש להקפיד לתת את הבקבוק עם הפקק המודבק לקבוצה הנמוכה.  .  מסומן בשנתות 

ה מוסכמת   משתתפ.ת צריך  לנקודה  לרוץ  קבוצה  בכל  משתי הנמצ  ,הראשון  שווה  במרחק  את 

לחזור בריצה, להעביר את הבקבוק לבא   ה,ת הבאנ  הקבוצות, לשפוך את המים מהבקבוק עד הש  

 .   במשחק זה המנצחת היא  אחריו, ולרוץ לסוף הטור. הקבוצה שסיימה ראשונה את המים שבבקבוק

 שלושת החבל  תחרות משיכת חבל בין שתי הקבוצות, הגבוהה והנמוכה. חוזרים על משיכ   –  4משחק  

כל  המשיכה השלישית תהיה המכריעה.    , תזכה פעם אחת   פעמים, כדי שאם כל אחת מהקבוצות 

 ניצחון מזכה בחמש נקודות. 

בסוף התחרויות מסכמים את הנקודות ומכריזים על הקבוצה המנצחת. לקבוצה זו מעניקים את הפרס 

 חבילת שוקולד.   –

 

 דקות 30 -  דיון במליאה 

יש לפתוח את הדיון בשאלה כללית, איך אתם מרגישים בסוף התחרויות? סביר להניח שהשאלה 

יטענו שהתחרות לא הייתה הוגנת בגלל   ן. ההנמוכות  קבוצת הבנות תציף הרבה מאוד תסכולים של 

לא היה מלא אויר וקשה היה לכדרר אותו, כי הן בנות   ן, כי הכדור שלהבינן לבין הבנים   פערי הגובה

יותר בגלל    זרוקש להן פחות כוח שרירים לוי את כדור הכוח, כי התחילו את תחרות המים מאוחר 

נפתח, וכי הפסידו בתחרות משיכת החבל מפני שהן חלשות יותר   לא  הבקבוק שלהן  שהפקק של

 שהבנים יהיו מאוד מרוצים ויקנטרו את הבנות בגלל ההפסד שלהן.   יתכןמקבוצת הבנים. במקביל 

 ה? : איזה עיקרון דמוקרטי חשוב לא התקיים פכים חנישאלה ל

 שיענו שנמנע הצדק.  חניכים תשובה אפשרית: עיקרון השוויון, שוויון בהזדמנות לניצחון. יהיו 

יוכלו לקחת   נגישות: בחברה הוגנת יש להקפיד שכל האזרחים  ניתן להגדיר את המושג  זה  בשלב 

חלק, להשתתף, וליהנות ממשאביה. במילים אחרות, חברה הוגנת צריכה להבטיח לאזרחיה נגישות.  

כאשר הנגישות נמנעת מקבוצות או מיחידים בחברה, נוצרת אפליה, מתפתחים רגשות תסכול בקרב 

ישות נמנעת ממנו, והחברה שוב אינה הוגנת. היזכרו בתחושותיכם כאשר הנגישות נמנעה  מי שהנג

 מקבוצת הבנות. 

איך ניתן היה לשנות את תוצאות התחרות תוך שמירה על שוויון ההזדמנויות? תשובה אפשרית: ניתן  

 היה ליצור קבוצות הטרוגניות, או לאפשר לקבוצת הבנות העדפה מתקנת. 
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 בית הספרבתנועה ונגישות והוגנות ב  ,זהות – 2 מפגש

 

 מטרות הפעילות  

על רקע או תלמידים    חניכים לבדוק האם במערכת החינוך קיימים מקרים של מניעת נגישות מ •

 זהותם. 

של   • אישיים  לאירועים  בזמן    חניכים להתחבר  ולרגשותיהם  להתנהלותם  נגישות,  מניעת  שחוו 

 .האירוע

  במניעת נגישות וחוסר הוגנות בבית הספר   חניכים ם הלגבש דרכי תגובה במקרים שבהם נתקלי •

 . או בתנועה 

 

 הכנה 

יש . בצדו האחד של הכרטיס בצבעים שונים כרטיסי אירוע בגודל שמינית בריסטול  חמישה יש להכין

הבאים    אחד   להדביק השני  מהאירועים  בצדו  וההוגנות.  הנגישות  מניעת  להדביקשל   עליו דף    יש 

 מודפס בגדול שם הכתבה בה מתואר האירוע. 

 חמשת השמות הם: 

 בית הספר מנע מילדה על הספקטרום האוטיסטי לצאת למשלחת בגרמניה.  •

 .  חניכות  15–אי אפשר לפתוח מגמת מחול עם פחות מ •

 את לא יכולה לשחק כדורגל, את עלולה לקבל כדור לפרצוף ולדמם.  •

 .    תלמידים בנות למועצת  •

 יחידות מתמטיקה.    חמשאי אפשר לפתוח לכל ילד בדואי כיתת  •

תצרף, פאזל(, כך    כמו חלקי חלקים לא שווים ולא סימטריים )לששה  את כרטיסיית האירוע יש לגזור  

 חלקי אירוע בחמישה צבעים שונים.    30שמחמשת כרטיסי האירוע יתקבלו 

 

 מהלך הפעילות    

 דקות  15 -פתיח 

לפתוח הבאים:  יש  בדברים  הפעילות  זהות   את  לבין  שבינה  ובקשר  בנגישות  עוסקים  אנו  השנה 

במניעת נגישות מבעלי  והוגנות. במפגש הראשון הבנו את המושג נגישות. במפגש השני התנסינו  

ובדקנו את רגשותינו כתוצאה מכך. במפגש הנוכחי נבדוק האם מתקיימים   ,זהויות מסוימות בתוכנו

     .בעלי זהויות שונות במערכת החינוךמצבים של מניעת נגישות מ 
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 דקות  45  -חלוקה לקבוצות ועבודה על האירועים 

 חלק אחד.   משתתפ.ת לכל  ולחלקאת חלקי הכרטיסיות בצבעים השונים,  יש לערבב

להורות  )קבוצת    חניכים ל  יש  אחד  שולחן  סביב  ולהתיישב  הכרטיסייה,  לצבע  חבריהם  את  לאתר 

וכו'(. יש להקפיד לחלק את כל חלקי הכרטיסיות. אם  הכחולים, קבוצת הוורודים, קבוצת הירוקים 

 . הקטן יותר יש לחלק את חלקי הכרטיסיות שנותרו ישירות לקבוצ חניכים מספר ה

 רוע.הקבוצות להרכיב את תצרף שם האי חברי על

 את האירוע.  לקבוצה יקריא לחבריו   חניכים אחד ה

 להתייחס לנקודות הבאות:  חניכים היערך סבב של תגובות בו יתבקשו 

 ממי נמנעה נגישות באירוע?  •

 מדוע נמנעה נגישות מאדם זה? מה הקשר בין המושגים נגישות וזהות?  •

 מה היה לא הוגן באירוע? •

 מה ניתן היה לעשות לתיקון המצב? •

מצב של חוסר    ונוצר מניעת נגישות מכם או ממי ממכריכם,  ב  ,בו נתקלתם אתם   , ספרו על מקרה •

על   ענתה  הסביבה  האם  מהסביבה?  ציפיתם  למה  הגבתם?  איך  הרגשתם?  מה  הוגנות. 

 ציפיותיכם?  

 במליאה.   אותו ישתפו ,שקרה לאחד מחברי הקבוצה   ,מקרה אחד  תבחרהקבוצה  •

 במליאה.   קרהשתף את המהקבוצה תבחר נציג שי •

 

 דקות   30 -במליאה  שיתוף

על  המקרה האישי  , ובו עסקה קבוצתו  ,נציג כל קבוצה יספר במליאה על האירוע של מניעת הנגישות 

  בו נמנעה הנגישות מאחד מחברי הקבוצה על רקע זהותו. 
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מנע    הספר  בית 

על  מילדה 

הספקטרום 

האוטיסטי לצאת 

למשלחת 

 בגרמניה
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 הספר מנע מילדה על הספקטרום האוטיסטי לצאת למשלחת בגרמניה בית 

 
פונדיק בת המתלמידותיובית ספר בחיפה מנע מאחת   לירון  , להיות חלק ממשלחת מטעמו שתצא  14-, 

ולבסוף בית   -רק בגלל שהיא על הספקטרום האוטיסטי. לירון והוריה החליטו לא לשתוק  -לביקור בגרמניה 
 . ם שלו. "מה, היא תדביק אותם באוטיזם?", אמר בכאב אביההספר הסכים, אך בתנאי

 
N12   03/02/20פורסם  , אודם יעל, 12החדשות   

 

 לומדת היא שבו בק"  לאו"    הספר בית כי סיפרה ה,  מחיפ 'ט כיתה תלמידת,   פונדיק  לירון

 .האוטיסטי הרצף  על נמצאת היא כי רק - בגרמניה למשלחת לצאת יכולה לא היא כי החליט
 לקראת הפעילות החלה ואתמול לירון את צירף ולא וואטסאפ קבוצת פתח הספר בית בינתיים

 .בלעדיה המשלחת

 טובה התנהגות לי יש "  ה. בהצלח למשלחת המיונים את שעברה  מצטיינת  תלמידה היא לירון
 צריכים שלא שהם חושבת אני  ם.טובי ציונים לי  ויש א' בהקבצה אני  ם, רוצי שהם כמו מאוד

 אומר זה מהה: " והוסיפ בכאב לירון אמרה ה",אפלי זאת - אוטיזם לי שיש בגלל רק לי לסרב

 "?שלנו החברה על אומר זה מה ר?הספ בית על

 את הסבירו הספר ובבית מקומיות משפחות אצל להתארח חניכיםה אמורים המשלחת במהלך
 לשאול ניסו לא הם ת.אוטיסטי ילדה עם גרמניות משפחות  להטריח להם נעים שלא בכך הסירוב

 בחרו אלא - התלמיד עוד אליה לצרף הציעו  או לירון את לארח יסכימו האם המשפחות את

 .להקשות

 החלטנולי: ' אמר והוא החטיבה ממנהל טלפון  בלתי: "קיבצער יפר, סלירון של אביה ק,פונדי יש

 ." החליט שהוא לי אמר והוא מה סמך ועל החליט מי שאלתי. 'תיסע שהיא נכון לא שזה

 בעקבות כי שאמר  החטיבה ממנהל נוסף טלפון קיבל הוא התעקשו שהם לאחר כי סיפר אביה

 לירון של הוריה מהתנאים כחלק ר.הספ בית של  בתנאים אך - תיסע לירון ההורים של הלחץ

 משפחות אצל ישנו חניכיםה ששאר זמןב  ,למשלחת במקביל ן,בברלי במלון איתה לישון יצטרכו
 מהתי: " שאל אזת.  המארחו המשפחות עם פייר  להיות שצריך אמרו םה .כולם כמו גרמניות

 ם"?באוטיז אותם תדביק היא ה,מ ת?המארחו המשפחות עם פייר אומרת זאת

 לא הספר בית לזה גם אבל ת,גרמני משפחה אצל שעות לכמה להתארח לפחות ביקשה לירון
 את לעשות לי נותנים לא ם,ש התרבות את להכיר זה היופי  כלון: " ליר סיפרה בתגובה.  הסכים

 ת". אוטיסטי אני כי זה

 של למצב הגיעה לירון להשתלב ורצון עצמי ביטחון עם מילדה כי סיפרה לי,ט,  לירון של אימה
 הגבול הם שהשמיים אותה חינכנו ם.האחרוני בימים אותה לראות הלב  נשבר פשוטוש. " ייא

 טובים אנשים לה ויהיו שם נהיה שתמיד ח,פתו שהכל ,רוצה שהיא מה לעשות יכולה ושהיא

 .הוסיפה ",וסוגר הולך הכל ופתאום תצטרך שהיא במה לה שיסייעו

 הספר בית ומנהל המפקחת עם ההורים של  הפגישה התקיימה הערב ר:סנמ החינוך ממשרד

 .המשלחת עם תצא שהיא כדי הכל יעשו והם

https://www.mako.co.il/news-team/Editor-bf67d4953955d31004.htm
https://www.mako.co.il/news-team/Editor-bf67d4953955d31004.htm
https://www.mako.co.il/news-team/Editor-bf67d4953955d31004.htm
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אפשר  אי 

מגמת  לפתוח 

ע  בור מחול 

 פחות 

  תלמידות 15–מ 
  



 

 םהפעלות ופעילויות בנושא חיים משותפי 

 38                             ע"ר המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל כל הזכויות שמורות למרחבים,  ©                    

 

  הן רק רוצות לרקוד

כעת הן יוצאות למאבק:   .תיכון "אורט אורנית" נשבר: המגמה תיסגר בשל מיעוט נרשמות  חניכות ליבן של 
 . "הריקוד הוא הנשמה שלנו"

 18/06/2018פורסם  דביר(  דבול) נועםישראל היום, 

אבל המועצה   - רוצות להמשיך לרקוד כל הדרך לבגרות    מגמת מחול ביישוב אורנית  תלמידות

בנות,    15החליטה לסגור את המגמה בשל מיעוט בנות. ברשת "אורט" טוענים כי צריך מינימום  

  יוצאות למאבק. חניכותאך משרד החינוך טוען כי אין שום מגבלה. כעת ה

לעשות את מה שהן עומר, שי, נועה, תמר וחברותיהן לספסל הלימודים רק רוצות להמשיך  

עושות הכי טוב: לרקוד. אבל התיכון שבו הן לומדות הודיע להן כי מגמת המחול תיסגר והן לא  

בנות רשומות למגמת המחול וברשת "אורט" טוענים   9יוכלו לגשת בעתיד לבגרות במחול. רק  

 בנות, אלא שבמשרד החינוך דוחים את הנימוק הזה. 15-שיש צורך ב

ללת תשע בנות בכיתה ט' מבית הספר התיכון "אורט אורנית" )המורכב  כו  התלמידותחבורת  

ט' ההודעה -מכיתות  את  לאחרונה  קיבלו  הן  כאמור,  י'.  לכיתה  הבאה  בשנה  העולות  י"ב(, 

  שבשנת הלימודים הבאה, תשע"ט, לא תמשיך לפעול מגמת המחול בשל מחסור בבנות.

הנהלת אורט ומשרד החינוך קבעו את  יו"ר המועצה המקומית שלומי לנגר כתב להורים כי " 

". כך גם טענה בתחילה רשת חניכות 15  -הרף המינימלי הפדגוגי והמקצועי לפתיחת המגמה 

לפחות. אלא שבמשרד החינוך טוענים כי    חניכים   15על מנת לפתוח מגמה נדרשים    -"אורט"  

היום" עולה כי  אינם מגבילים פתיחת מגמות ואינם יוצרים רף. יתרה מכך, מבדיקת "ישראל  

. כך למשל השנה סיימו חניכים  15בארץ יש בתי ספר שמפעילים מגמת מחול עם פחות מ־

 בנות במגמת מחול. 10בתיכון "אוסטרובסקי" ברעננה רק 
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 בנות

 למועצת

  יםתלמיד
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  חניכים  למועצת  בנות

 . 28/10/19 פורסם ,'מגדרית במודעות'קבוצת הפייסבוק פורסם ב – פייזר דפנה

 .השנה של העונה זו עכשיו - חניכותו חניכים  למועצת בחירות

 המכתב כל ץ. האר במרכז אחד יסודי  ספר בית ימשתתפ.תל שמופנה מכתב הבוקר קיבלתי

 :נבחרים ציטוטים  כמה הנה ר,זכ בלשון מופנה

 . המועמדים לגלות רצון לתרום, אחריות, אכפתיות, חשיבה יצירתית על  •

 . ו' רשאי להציג את מועמדותו-משכבות ג' תלמידכל   •

 .השכבה בוחרים רק במועמדים משכבתם תלמידי  •

אם את/ה כריזמטי, אחראי, מהווה דוגמא אישית, יוזם דברים ורוצה להיות המוביל, אתה    •

 .חניכיםמתאים להיות במועצת 

 .אחד לוכסן גם ויש .יןיענ לעשות צריך שלא  שחושבים חינוך ואנשי נשות עדיין יש מה משום 

 המודעות .בזכר  כתוב כולו הטקסט כל ה.העבוד את עושה לא אחד לוכסן ת:אומר אני זה ועל

 כולל ם,כול . גבוהה די כבר היא ,בפוליטיקה או  בעסקים ,מנהיגות בתפקידי  נשים די שאין לכך

 .המון בזה משקיעים ,שונים בתחומים בנות לקידום  פרויקטים הקימו ,החינוך מערכת

 בכלל זה אם פעמים ארבע לחשוב לבנות גורמים ,מוחלט מודעות בחוסר ,בקטנה ככה ,ואז

 .לבנים מצביעים שהם מאליו כמובן לקחת ולבנים .בשבילן

 ,עסקאות יש אם אלא ם,בני למועמדים מצביעים הבנים-   שומעת הזמן כך  שאני מה זה - אגב

 אפילו אם ,הבנות את שישקלו ולמה .בכלל רלוונטיות כמועמדות הבנות  את תופסים לא הם

 ?אותן מחק הספר בית

 מודעות זו שנדרש  מה כל ,מפורש באופן אותן תזמינו ת?מנהיגו בתפקידי  ונשים בנות רוצים

 הטיה תתווסף אם יגמר לא במדפסת הדיו  .שלהם ותיקון  ההדרה מרחבי הכרת ,מגדרית

 חלק הן שבנות ויפנימו  יראו  בנים  וגם בנות גם ה?יקר כן  מה .מקום ובכל מילה בכל נקבית

 .אחרת דרך אין  .במשחק ולגיטימי  טבעי
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יכולה  לא  את 

כדורגל,  לשחק 

עלולה   את 

כדור  לקבל 

 לפרצוף ולדמם.  
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 את לא יכולה לשחק כדורגל, את עלולה לקבל כדור לפרצוף ולדמם.   

 "בגלל הכדורגל אמרו בבית הספר שאני בן", אומרת עמית מקרית שמונה.

 14/11/2019פורסם   וולף ניר ישראל היום, 

אפשר  היה  היסודי  הספר  בית  "בתקופת  הבנות.  מרוב  שונה  עמית  הרגישה  בילדותה  כבר 

למצוא אותי על העצים או משחקת כדורגל עם הבנים במגרש. המורה לספורט ניסתה בהתחלה  

'את קטנה ועדינה' ו'את עלולה לקבל כדור לפרצוף ולדמם'. כולם חששו    -לשכנע אותי לוותר  

כדורגל זה משחק של אדרנלין,  יפחדו לפגוע בי. ידי ברצינות, כי הם שהבנים לא יוכלו לשחק ל

  ." המון זיעה. בנות נגעלות מזה

י ספורט, כשהבנות שיחקו מחניים, אני רציתי לשחק כדורגל עם הבנים. תמיד היו להם  מפגש"ב

תה לצידי והיו לה דרכים להסביר להם שזה לא משחק רק יתלונות, ולמזלי המורה לספורט ה

רים, ושצריך ליהנות אחד עם השני. היא איימה עליהם שאם הם לא ייתנו לי לשחק, לא  לגב

 ." יהיה יותר כדורגל וכל הבנים יצטרכו לשחק מחניים

כדי   קריית שמונה,  בעיריית  לפגישות  עמית את אמא שלה  ילדותה סחבה  כל תקופת  משך 

בנות שמעוניינות, ואז הטילו  למחות על כך שאין בעיר חוגי כדורגל לבנות. "טענו שאין מספיק  

. הם נקבו  30בנות לחוג כדורגל. היו בנות שרצו, אבל קשה למצוא    30עלי משימה: למצוא  

החליטו לפתוח בעיר    12ק כשהגעתי לגיל  ר  במספר הזה כי הם לא באמת רצו שזה יקרה. 

לגילאי   מוגבל  היה  זה  אבל  בנות,  כדורגל של  כלפ12-6קבוצת  בי  הכעס שהיתה  וכמות  י , 

 תה מאוד גבוהה".יהעירייה ה

ללמוד  לעבור  עמית  מגוריה, שקלה  בעיר  למצוא מסגרת מתאימה  כשהפנימה שלא תצליח 

בווינגייט. "חפרתי המון לאמא שלי, אבל זאת פנימייה ולבסוף הבנתי כמה קשה יהיה לה אם 

נתי  אני אהיה רחוקה ממנה. למרות שממש רציתי לעסוק בכדורגל כקריירה, בשלב מסוים הב

 שאמשיך לשחק כדורגל רק עם חברים ורק בשכונה.

"יש מגרש מתחת לבית שלי, ומשחקים שם גם בוגרים. בהתחלה הייתי צריכה לשכנע אותם  

הם רבים ביניהם עם מי    -שייתנו לי לשחק איתם, ועכשיו כשעושים כוחות ומתחלקים לקבוצות  

 י חייבת לציין שאני ממש טובה". אני אהיה. אני לא רוצה לצאת שוויצרית או משהו, אבל אנ

מסתכלים    "כשהייתי עולה על המתח ומסובבת לרגע את הראש, ראיתי המון עיניים של אנשים 

בשיפוטיות. רק אחרי תקופה מסוימת הבנים שבהתחלה הסתכלו עלי מוזר, פתאום אמרו לי  

ממש אוהבות  'את אלופה', 'את חיה', 'לא יצא לי לראות הרבה בנות שמתעסקות בספורט ככה ו 

לכן אני לא מתכוונת להפסיק להסביר לאנשים למה חייבים לפתוח קבוצות עבורנו,    .את זה' 

הנשים. כי כרגע עוד אין שינוי. אני לא אפסיק להילחם נגד קיפוח של ספורט נשים, ובכלל על  

 , ועוד לא בטוחה מה אעשה כשאגדל. אני רוצה לעסוק 14אני רק בת    .עניינים שקשורים לנשים 

בספורט, ורוצה שיהיה עתיד לספורט הנשים בארץ. כל כך הייתי רוצה לתרום לו, ולזה אני  

 שואפת כי חלומות גדולים צריך להגשים".
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אפשר  אי 

ילד   לפתוח לכל 

כיתת  בדואי 

יחידות   חמש

 מתמטיקה.  
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 יחידות מתמטיקה.   חמשאי אפשר לפתוח לכל ילד בדואי כיתת 

 מוכרים הבלתי הכפרים  באחד המתגורר בדואי נער הוא (במערכת שמור המלא השםד )מוחמ

 ספר בית  של הביניים בחטיבת  'ט בכיתה הלומד ,מצטיין משתתפ.ת הוא .המערבי הנגב  באזור

 להנאתו ופותר 'א בהקבצה  לומד הוא .המתמטיקה  הינה מוחמד של הגדולה אהבתו .האזורי

 לו נדמה לפעמים ,בית ימפגשכ הניתנים אלה  את רק  לא ,והבעיות התרגילים כל  את

  .התרגיל עם להתמודד איך לו ואומרים אליו מדברים ממש שהמספרים

 מתמטיקה ללמוד  מבקש שהוא למוחמד ברור היה ,התיכון לקראת ההכוון ימפגש כשהתחילו

 מישהו כאילו ממש עתידו את רוחו בעיני ראה מוחמד .יחידות חמש,  שניתן ביותר הגדול בהיקף

 ייגש ,במתמטיקה במיוחד ,גבוהים בציונים התיכון הספר בית את יסיים הוא :לפניו אותו צייר

 האהוב בתחום ויעסוק ,תוכנה הנדסת  שבע באר באוניברסיטת ילמד ,הפסיכומטריות לבחינות

  .הוריו את זה בחלומו שיתף הוא .חייו כל עליו

 בחירתו על מוחמד סיפר ,אביו עם  הגיע שאליה שיחה ,היועצת אצל שנערכה ההכוון בשיחת

 חניכים מיעוט שבגלל ,לו הסבירה היועצת .בשלילה נענה הרבה להפתעתו .חלומותיו ועל

 . כזאת כיתה הספר בבית נפתחת לא ,יחידות חמש    של בהיקף מתמטיקה להרחיב הבוחרים

 של בהיקף מתמטיקה עם אבלד. " בלב יחידות ארבע של בהיקף מתמטיקה ללמוד יוכל מוחמד

 העיקר ,היועצת לו אמרה ",נורא א. "לאמר ",תוכנה  להנדסת  להתקבל אוכל לא יחידות ארבע  

 מאוד אהבתי אני גםר: " ואמ בשיחה מוחמד של  אביו התערב  פה ".באוניברסיטה  ללמוד שתוכל

 בגיל לעבודה שאצא צריכה הייתה  שלי המשפחה  אבל ,גבוהים היו שלי הציונים וגם ,מתמטיקה

 להגשים שיוכל כדי אלחם ואני מאוד מוכשר בני  .בגרות תעודת לי ואין  תיכון  סיימתי  לא ,צעיר

  הל".המנ עם לשוחח רוצה אני .חלומו את

 מנהל עם השיחות אבל ,כישרונותיו את לממש  בנו של זכותו על למלחמה יצא מוחמד של אביו

 כיתות לפתוח יכולים איננו":  תשובה אותה את הולידו  החינוך משרד מפקח עם  וגם הספר בית

חמש  של בהיקף להיבחן רוצה מוחמד אם .בדואי משתתפ.ת לכל מתמטיקה  יחידות חמש של

 נסיעה עם ולהתמודד ,כזאת כיתה יש שבו , יותר ורחוק  יותר גדול ספר בבית ללמוד עליו יחידות

 ".יום מידי  כיוון בכל כשעתיים של

  .האב שאל ? " אין ואצלנו יחידות חמש של כיתות יש היהודיים  הספר בתי ברוב למה"

  על  איתי מדבר ואתה ,יחידותלארבע   חניכים ה את שיכינו  מורים למצוא מצליח בקושי אני" 

  ".התיכון אחרי החמישית היחידה את ישלים מוחמד ,מקסימום". המפקח ענה ?חמש" 

 י?פרט בתיכון בגרות  השלמת על איתי מדבר ואתה  ,משפחתי את לפרנס מצליח בקושי אני" 

   .האב ענה..." מוכשר כך כל ילד ?חבל לא ?הכסף את אקח מאיפה
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 דיון בזהות, נגישות והוגנות בחברה הישראלית  – 3 מפגש

 

 מטרות הפעילות

 מפגש עם אירועים של פגיעה בנגישות ובהוגנות בחברה הישראלית.  •

מסוימות בחברה הישראלית נפגעת, והיחס כלפיהם אינו הבנה שנגישותם של בעלי זהויות  •

 הוגן.

של   • אישיות  לחוויות  בנגישות    חניכים התחברות  פגיעה  של  בנושאים  השונות  מהזהויות 

 ובהוגנות. 

 ומורים עם רגשות שליליים באירועים של פגיעה בהוגנות.   חניכים גיבוש דרכי התמודדות של   •

 

 לפעילות הכנה 

בשני עותקים, בהגדלה אם אפשר, לניילן ולגזור לכרטיסיות. כל הידיעות    יש לצלם את דפי הידיעות 

 עוסקות בהיבטים שונים של פגיעה בהוגנות כלפי בעלי זהויות שונות בחברה הישראלית. 

 ,בשתי השפות   ,שעל כל אחד מהם כתוב בגדול  ,דפים או    שמיניות בריסטול    -  יש להכין דפי רגשות 

ישות, אחווה, כעס, אמון, בלבול, בושה, הבנה, שנאה, הערכה,  אד   :רגש אחד לפי הרשימה הבאה

 את דפי הרגשות יש לפזר במרכז החדר. שמחה, תסכול, תקווה, פחד, הזדהות, אכזבה. 

 

 מהלך הפעילות

 דקות   15 -פתיח 

בפעילויות הקודמות הגדרנו את המושג נגישות, חווינו מה קורה    הפעילות בדברים הבאים:  יש לפתוח

כאשר נמנעת מאתנו נגישות בשל היותנו בעלי זהות מסוימת, והתנסינו בתחושת חוסר הוגנות. לנו  

הכרנו מצבים כאלה במערכת החינוך, והיום אנו רוצים להכיר מצבים דומים בחברה הישראלית. אנו 

בתקשורת   שהתפרסמו  ידיעות  של  משנה  וכותרות  ראשיות  כותרות  ובהן  כרטיסיות  לכם  נחלק 

 שקיבלתם.  ידיעות ראו בבקשה את ההישראלית. ק

. יש להקפיד שעותק אחד משתתפ.תידיעה אחת לכל    ,הקבוצות י  משתתפלחלק את הידיעות ליש  

 ידיעות שלא חולקו.  שארויייחולק בשלמותו, ולא  כל ידיעהלפחות של 
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 דקות  30 –בקבוצות  פעילות

ה  ,חניכים ה את  וקראו  הרגש  ידיעות,שקיבלו  מדפי  אחד  ליד  להתיישב  את   ,מתבקשים  המשקף 

 .  בעקבות הקריאה תחושתם 

עוררה אצלם היא  יקריאו את הידיעה שקיבלו, ויסבירו מדוע    חניכים הבקבוצות, שנוצרו סביב הרגשות,  

 .  זה רגש

לקבוצות לפי קבוצת    לצרפם ניתן    ,רגשות מסוימים   שתלמידים בודדים יתיישבו ליד אם ייווצר מצב  

יציג  משתתפ.ת כל  - שות השליליים וקבוצת הרגשות החיוביים. בקבוצות אלה יתקיים דיון דומההרג

 .  בעקבות הקריאה שקף את תחושותיושמאת הידיעה שלו ואת הרגש 

 

 דקות 30 - דיון במליאה 

 אחרי השיתוף בקבוצות הרגשות יתקיים דיון מליאה. הדיון צריך לגעת בשאלות הבאות:

 באילו תחומים של חיינו עסקו הידיעות שקיבלתם?   •

 מה משותף לכל הידיעות?  •

 אילו רגשות עוררו הידיעות, חיוביים או שליליים? מדוע?  •

 האם יש רגשות שלא נבחרו בכלל? נסו להסביר זאת.   •

שלהם?  • היומיום  בחיי  דומים  במצבים  משפחתכם,  בני  או  חבריכם  אתם,  נתקלתם  האם 

 . חניכים כמה שיותר בשאלה זו חשוב לשתף 

 איזה קשר אתם מוצאים בין המושגים זהות, נגישות והוגנות?   •

נית  • האיך  חוסר  של  מצבים  עם  להתמודד  עומדים    וגנות?ן  וחוקיים  דמוקרטיים  כלים  אילו 

 לרשותכם?  

 

 דקות 15 -  המפגשסיכום 

הקיימים. ניתן להסתמך על הפתיח לפעילויות    לפרט את סוגי הנגישויות   יש  מפגשבדברי הסיכום ל

 השלב השני בחוברת.  

חוסר   של  מצבים  נוצרים  ענייניות,  סיבות  בשל  ולא  זהותו,  רקע  על  מאדם  נגישות  נמנעת  כאשר 

הוגנות. ראינו זאת במערכת החינוך, ראינו מקרים דומים גם בחברה הישראלית. אל לו לאדם להשלים 

. עליו למחות נגדה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, כמו עם חוסר ההוגנות כגזרת גורל

פניה לרשויות עד לדרגים הגבוהים,  לערכאות משפטיות, לאמצעי התקשורת, לחברי כנסת, לוועדות  

הכנסת, למבקר המדינה, לצאת להפגנות באישור החוק. ניתן להיעזר בעמותות הפעילות בתחומים  

 ים חוקיים המקובלים בחברה דמוקרטית.                  הנדונים, ועוד כהנה וכהנה אמצע
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 הבדואים לאפליית די :עולמי אדם זכויות ארגון
 בנגב 

 :קובלים Human Rights Watch בארגון

 חדשים יישובים לבנות ורוצה יכולה ישראל"

 אורח שרוצים ישראלים יהודים בשביל  בנגב

 על שחיים האנשים עבור לא אבל ,כפרי חיים

 אי זה .אותה ומעבדים דורות מזה הזו האדמה

 . "משווע צדק

ynet 31/03/08   
 

 

יסוד הלאום כן משנה לרעה את  -מדוע חוק
 מעמדה המשפטי של השפה הערבית בישראל  

מדינת הלאום של העם   - ראל: יש יסוד -חוק

 "עברית היא שפת המדינה "היהודי קובע כי 

 ".לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה"אבל 

הסדרת השימוש בשפה  "כי  ,עוד נכתב בו

הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם  

כדי  "היסוד -וכי אין באמור בחוק ",תהיה בחוק

לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית  

 ."יסוד זה-לפני תחילתו של חוק

 פינטו  מיטל

 תפוחי שק כמו נסחב"ו - נגישות על נאבק

 משפט בבית "אדמה

 כתב ,מוחין משיתוק הסובל ,עובדיה עמיר

 שבו במקום שגם העובדה על זעק שבו פוסט

 נאלץ הוא ,לנגישות זכותו על נאבק הוא

  לאולפן ".אדמה תפוחי שק כמו" להיסחב

ynet  עם אנשים מאוד הרבה": סיפר 

 צר :המשפט בתי ".והזדהו אלי פנו מוגבלות

 יתקיים הבא הדיון ,הנפש  עוגמת על לנו

 .מונגש  באולם

 28/10/19 וניר )שוקו( כהן לוקש אלכסנדרה

 "דין עורכת וגם חירשת גם אני ,כן"

 על ,עצמה בפני תורה  היא עבודה מציאת"

 עם באדםר כשמדוב וכמה כמה אחת

 רוב עבור שטריוויאלי מה .מסוימת מוגבלות

 כשמדובר מאליו מובן אינו ,האוכלוסייה

 מוגבלות בעל או שמיעה כבד ,חירש  באדם

 הדרך על מספרת מאיר אורטל ד"עו ".אחרת

 תוכנית ועל ,חלומה את להגשים כדי שעברה

  .ולאחרות לה המסייעת לנשים מיוחדת

  17/05/18  מאיר אורטל ד"עו

 יותר: 2018-ל ס"הלמ של התעסוקה נתוני
 גברים פחות אך ,עובדות וחרדיות ערביות
- ב 73%-מ עלה העובדות החרדיות שיעור

 הנשים שיעור את ועקף 2018-ב 76%-ל 2017

  על שעומד ,האוכלוסייה בכלל העובדות

74.2% . 

 בשוק השתלבו וערביות חרדיות נשים יותר

 ערבים גברים בקרב אך ,2018-ב העבודה

  .בתעסוקה ירידה דווקא חלה וחרדים

 06/02/19שחר אילן 

 

 מספר הנשים בכנסת צונח  :גברים  80%

 נבלמות ליברלית ממשלה על הסיסמאות

 27 יהיו 22-ה  בכנסת :למשכן בכניסה

 מכלל מרבע פחות - בלבד כיות"ח

- ה בכנסת ממספרן פחות ועשר ,הנבחרים

 בעשירייה נשים שתי יש  לבן בכחול.  20

 אחת האם .אחת רק יש  ובליכוד ,הראשונה

 לנשים מינימלי לייצוג חוק תקדם מהן

 ? במפלגות
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 יוצאי שהפלו במועדונים משטרתית פשיטה

 אתיופיה 

 שערכו ,בחשד נעצרו הארץ ברחבי חשודים 25

 העדה בני מבליינים כניסה ומנעו סלקציה

 ובאר חיפה ,אביב בתל למועדונים ,האתיופית

 נשארו האתיופים הבלשים :ההפללה שיטת .שבע

 ללא להיכנס הורשו "הלבנים" והשוטרים בחוץ

 . הפרעה

 22/07/16 בלומנטל איתי
 

 

   מערכת החינוך חזרה  :משבר בחברה הערבית

 שנה אחורה  15

 פיזה במבחני הערבים התלמידים של ההישגים

 כמו במדינות תלמידים של מאלה נמוכים  2018

 משרד של חמור כשל וחושפים - ולבנון ירדן

 את לצמצם: כדי הפוליטי המכשול ך.החינו

-היהודי  לחינוך תקציבי בקיצוץ צורך יש  ,הפער

 .תיד

 אתיופי  או חרדי , ערבי לאקדמאי כניסה אין

 מאפליית סובלים הפשוטים  העובדים רק לא

 .המשכילים גם אלא ,העבודה במקומות מיעוטים

 ובנקים ד"עו ,פרסום במשרדי מהמעסיקים  83%

 עובד .ערבים מהעסקת נרתעים הם כי מודים

 צריכים והאתיופי הערבי ,החרדי: "פרסום בחברת

 ".נורמלי אשכנזי כמו להיות כדי דברים הרבה עוד

 09/11/09רגב  דוד

 מעמד של הכלכלית הסכנה :מגלה המבקר ח"דו

 החלשות  השכבות של הקשיים ,הביניים

 בשנת כי מגלה המבקר ח"דו :הדיור חדלימ

 הדירה שכר עמד - אולמרט כהונת -  2008

 כהונת - 2013 בשנת .שקלים  2,330 על בממוצע

:  המבקר .3,497-ל הדירה  שכר זינק - נתניהו

 חלק על מקשה הדיור הוצאות בנטל הכבדה"ה

 ולממן ,הולם דיור להשיג  הבית ממשקי ניכר

 בריאות ,חינוך ,מזון כמו הכרחיים צרכים לעצמו

  ".ורווחה

  25/02/15 דרוקמן ירון

התקציב לתוכנית המאבק   :בדיקת מעריב

 .חודשים  10באלימות נגד נשים אושר לפני

- ה  הכנסת של הזמנית הכספים ועדת דיון במהלך
 שקלים מיליון 20 יעביר האוצר משרד כי נודע   22
 כי מעלה מעריב בדיקת  .הרווחה משרד אל

 .בינואר כבר התקבלה ההחלטה

  05/11/19בגנו יובל 

 ביישוב אלימות בעיית יש  :מהערבים מחצי יותר

 שלנו

 ערבי אזרח של האישי הביטחון חוסר תחושת

 כרסום חל אמנם .יהודי של מזו 2.5 פי גדולה

 יש  כי מראה ח"הדו אך  ,המשטרה כלפי באמון

 .עמה ענייני פעולה לשיתוף נכונות

  09/05/18  שעלאן חסן
 

 פחות ,אשפוז במיטות מחסור :הבריאות מצב ח"דו

 בפריפריה  בריאות שירותי

 הבוקר המתפרסם "המדינה מצב" על טאוב ח"דו

 עומסי: הבריאות מערכת של עגומה תמונה מעלה

 ,אשפוז במיטות עצום מחסור ,החולים בבתי ענק

 ותשלום בפריפריה זמינים בריאות שירותי פחות

  .בריאות שירותי על האזרחים של גבוה

 05/06/19 רטויז ענבר
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 מרחבי הסכמה ואזרחות פעילה   –שלב ג' 

עם עמיתים וחברים מבית ספר אחר, מיישוב אחר,    חניכים וה  המדריכים בשלבים הקודמים נפגשו  

 בעלי זהות אחרת.  

והשיוכיים.  מרכיביו, המולדים  ו"  זהות "המושג  בחקר    חניכים את ה   המדריכים בשלב הראשון הובילו  

רב זהויות  שלאדם  גילו  ובהקשרים  הם  בנסיבות  נחשפות  והן  הות  בדקו  כך  ת א  חניכים שונים. 

ואת   שלהם  העניין  תחומי  זהויות  תכונותיהם,  גילו  הם  שלהם.  והלאומית  המשפחתית  הזהות 

 משותפות להם ולחבריהם. 

שתתף ולקחת חלק. , הזכות לה"נגישות "בחקר המושג    חניכים את ה  המדריכיםבשלב השני הנחו  

הם גילו סוגים שונים של נגישות, והסיקו שחברה שמעניקה לבעלי הזהויות השונות  נגישות, היא 

חברת   ממנה,  חלק  שהם  החברה  האם  בחנו  כך  הוגנת.  הספר,  התלמידים חברה    בתנועה   בבית 

 והחברה הישראלית בכלל, הן חברות הוגנות. 

יובילו   השלישי,  ה  המדריכים בשלב  המושג    םחניכיאת  הסכמה"בחקר     . "מרחבי 

כל חברה מושתתת על הסכמות בין אזרחיה. אך האם חייבים האזרחים בחברה להסכים על הכול?  

 אנו מבחינים בין שלושה מרחבי הסכמה:  

לקיום האזרחים, אלה ששומרות על חייהם, ולכן כולם הסכמות חיוניות    –  מרחב ההסכמות החיוניות

ם, או ההסכמה לנהוג רק בצד ימין  חייבים לקבל אותן. למשל הסכמה לקבל את החוקים ולציית לה

 של הכביש.  

נושאים לגביהם אפשר להגיע להסכמה, כמו למשל נגישות שווה של    –  מרחב ההסכמות האפשריות 

של   שווה  נגישות  או  שווה,  ולשכר  למשרות  שונות  זהויות  בעלי  ותלמידות אזרחים  בעלי    תלמידים 

וגנת חותרים להאיר בזרקור את הנושאים  זהויות שונות לתעודת בגרות איכותית. אזרחים בחברה ה

 לגביהם קיימת הסכמה, להגדיל את מספרם ולהרחיבם.  

אפשריות הבלתי  ההסכמות  מהותיים   -  מרחב  נושאים  הסכמה,  אין  שלגביהם  נושאים   , ישנם 

הנמצאים בבסיס הזהות של האזרחים. למשל: יהודים דתיים לא יאכלו בשר חזיר, וערבים מוסלמים  

. ולמרות זאת חברה מלוכדת וסולידרית, שכולם חשים שייכות אליה, יכולה להתקיים גם לא ישתו יין

 באין הסכמה לגבי נושאים כאלה, מתוך כבוד לזהויותיהם השונות של האזרחים.  

 במרחבי ההסכמה:  עוסקים  הראשונים מפגשים ה ניש. שלב זה כולל ארבעה מפגשים 

 . חניכים להסכים או לא להסכים, זאת השאלה! על שלושה מרחבי הסכמה בחיי ה - 1 מפגש •

 להגיע למרחבי הסכמה?  בכלל האם ניתן  –הגיוס לצה"ל  – 2 מפגש •

 

לקראת    חניכים יובילו את ה  המדריכים למעבר ממילים למעשים.    מוקדשים   ים האחרונ   שני המפגשים 

פעילה. לתרג  אזרחות  להם  יעזרו  ביניהם הם  שנוצרו  ההסכמה  מרחבי  את  הרעות    ,ם  יחסי  את 

תיצור    מהקבוצות השונות   חניכים ההסכמה בין ה   .רבה, לעשייה משותפת למען הקהילות שלהםיוהק  

  הסכמה בין הקהילות שלהם. 

 תכנון פרויקט של יזמות חברתית למען הקהילות.  – 3 מפגש •

 סיכומן.  – לאחר ביצוע היוזמות החברתיות  – 4 מפגש •
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 להסכים או לא להסכים, זאת השאלה!  – 1 מפגש

 חניכים על שלושה מרחבי הסכמה בחיי ה

 מטרות הפעילות

סכמה: הסכמות חיוניות, הסכמות בלתי אפשריות, הסכמות המרחבי ה   ת שלוש  להכיר את  •

 אפשריות. 

 להגדיר את ההסכמות החיוניות, שהן תנאי לחיים ולקיום החברה. •

 להפנים את העובדה שלא בכל תחום נוכל להסכים עם בעלי זהויות שונות משלנו.   •

 לדעת שאי הסכמה בתחום אחד אינה מונעת הסכמה בתחומים אחרים.  •

נו רוצים חברה הוגנת שבה חברים בעלי זהויות מגוונות עלינו להאיר בזרקור  לדעת שאם א •

 דווקא את ההסכמות האפשריות ולהרבות אותן. 

 

 הכנה 

  ת.כרטיסי קונפליקט לכל אחת מהקבוצו  12 יש להכין

 

 מהלך הפעילות

 דקות 15 - פתיחה במליאה 

שהחיים מזמנים לנו קונפליקטים וחילוקי דעות. במקרים הנוגעים לזכויות   חניכים ל  יש לפתוח ולספר

אדם בסיסיות כמו הזכות לחיים, ישנם חוקים השומרים על זכויות אלה ועל קיומה של חברה מתוקנת, 

במקרים בהם   ונפליקטים בהסכמה של שני הצדדים.והם מחייבים את כולם. לעיתים נפתרים הק

שמקובלת   ,והקונפליקט מסתיים באי הסכמה ,ידי, לא ניתן להגיע להסכמהחילוקי הדעות עמוקים מ

 . ובתנועת הנוער על הצדדים. אנו רוצים להכיר את שלושת מצבי הקונפליקט בחיי בית הספר

 לכל חלק כותרת:   ,חלקים  שלושהאת הלוח ל יש לחלק

 קונפליקטים שהסתיימו בהסכמות חיוניות על פי חוק.  .א

 קונפליקטים שהסתיימו בהסכמה בין הצדדים.  . ב

      המקובלת על הצדדים. ,קונפליקטים שהסתיימו באי הסכמה .ג

 

 דקות  45  -פעילות בקבוצות 

 (.  מקבוצות זהות שונות מהזהויות השונות )  חניכים ששה  להתחלק לקבוצות של    חניכים מה  יש לבקש
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או תנועת    המתארים מצבי קונפליקט בחיי בית הספר  ,כרטיסי אירוע  שניבקבוצה יקבל    משתתפ.ת כל  

יקרא את האירועים שקיבל   משתתפ.ת כרטיסי קונפליקט. כל    שניים עשרבכל קבוצה יהיו    כך.  הנוער

 ויגבש לעצמו דעה איך הסתיים האירוע: בהסכמה / באי הסכמה / בהסכמות חיוניות לחברה.

ועל אופי סיום הקונפליקט   ,על האירועים שקיבלו  המשתתפים סבבים של דיווחי  שניבקבוצה ו ייערכ

המדווח ויתפתח דיון   משתתפ.ת בכל אירוע. יכול להיות מצב שבו חברים בקבוצה לא יסכימו עם ה

 סביב אופי סיום הקונפליקט. בסוף הדיון צריכה להתקבל עמדה קבוצתית מוסכמת.  

 .     תחת הכותרת המתאימה  על הלוח האירועים שקיבל שניאת  ידביק  משתתפ.ת כל 

 

 דקות 30 - דיון במליאה 

 השאלות הבאות: ולהעלות המיון,  אופניאת ההבדלים בין הקבוצות ב יש לסקורבדיון 

 נסו להסביר על סמך מה מיינתם את האירועים.  •

 נדרשת הסכמה?מה מאפיין את אירועי ההסכמה, אירועי אי ההסכמה והאירועים בהם לא  •

להסכמה • להגיע  ניתן  לא  בהם  באירועים  לקרות  צריך  על   -   מה  דעתו  יכפה  הרוב  האם 

לא  והמיעוט  הרוב  יסכימו  האם  ההתנהלות?  את  לרוב  יכתיב  המיעוט  האם  המיעוט? 

 להסכים? 

 

 בלבד  החינוכיצוות עבור ה 

 : ןהמיון הנכו אופן 

. המאפיין אותם הוא שאירועים אלה עוסקים 9,  7, 6,  1הם אירועים    ת וחיוני  ות הסכמאירועי   •

 , ולכן החוק קובע מה צורת ההתנהלות הנכונה. חניכים בשלומם וביטחונם של ה

אירועים    אי הסכמות אירועי   •   , . המאפיין אותם הוא שאי ההסכמות שבהם 11,  8,  4,  2הם 

 שהאדם אינו יכול להתפשר עליהם מבלי לבגוד בזהותו.    ,נובעות ממערכת של ערכים ואמונות 

. המאפיין אותם הוא שבאירועים אלה  12,  10,  5,  3הם אירועים    הסכמות אפשריות אירועי   •

   .ניתן לגשר על פערים הנובעים מהבדלי זהות 
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 אירועי קונפליקט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1  קונפליקט

 וזאת  ,אביו ידי על בקביעות  מוכה כיתתה שתלמיד  מידע הגיע הספר בבית  ב"י כיתה למחנכת 

 לשירותים  זאת  דיווחה היא .החמים  הקיץ בימות  גם  ארוכים  ומכנסיים  חולצות  לובש שהוא הסיבה

 על לה לספר או להזהירה מבלי ,המשפחה עם  הדברים  את  לבדוק מבלי ,למשטרה או החברתיים 

  .לדווח כוונתה

 

  2 קונפליקט

 ,בעיר המרכזית  הבמה ליד  העצמאות  ביום  להיפגש קבעו בעכו ספר בבית  ב"י כיתה תלמידי

 הם  .יגיעו שלא הודיעו ,בכיתה הערבים  מהתלמידים  חמישה .אדם  עומר של בהופעתו לצפות 

בו   בערבית(, אסון) נכבה הוא זה יום  ,שעבורם מכיוון ,העצמאות  יום  את  חוגגים  שאינם  הסבירו

 שזה בנימוק אותם  לשכנע ניסו האחרים  התלמידים  .הולדתן כפר את  לעזוב נאלצו משפחותיהם 

  .הצליחו לא אבל ,ישראל אזרחי כולם  והיום  מזמן היה

 

 3  קונפליקט

 אישה שהיא לתלמידים  התברר ,עצמה את  הציגה הכיתה כשמחנכת  ,ללימודים  הראשון ביום 

 אקטואליה בנושאי דיונים  כשהיו ,חברה בשיעורי .הירוק לקו מעבר ביישוב המתגוררת  דתית 

 ,הזמן עם  .הפוליטי השמאל עם  המזוהים  ,מהתלמידים  חלק לבין בינה מרים  ויכוחים  היו ,שונים 

 שעות  הספר בבית  ונשארת  זמנה על חסה שאינה העובדה את  ,מסירותה את  התלמידים  הכירו

 .המתכונת  למבחני התלמידים  את  להכין כדי ,העבודה  יום  שהסתיים  לאחר

 4  קונפליקט

 כשהתלמידים  .כשר שאינו אירועים  באולם  שלה הסיום  נשף את  לקיים  החליטה ב"י כיתות  שכבת 

 האוכל כי בעיה  תהיה שלא ,המארגנים  להם  אמרו ,בנשף לאכול יוכלו שלא ,התלוננו המסורתיים 

 הם  כשרות  אישור אין לאולם  שאם  ,המסורתיים  התלמידים  ענו כך על .בלבד חלבי הוא שהוזמן

  .לאכול יכולים  אינם 
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  5 קונפליקט  

 נציגי .ערבים  מיישובים  ומיעוטם  יהודים  מיישובים  שרובם  ,תלמידים  לומדים  האזורי הספר בבית 

   6-5 משיעורים  במתמטיקה המבחן שעת  את  להקדים  בבקשה מתמטיקה לרכזת  פנו ב"י שכבת 

 התלמידים  לה הסבירו ,הבקשה סיבת  מהי לדעת  ביקשה כשהרכזת  .2-1 לשיעורים 

 הצמים  ,והתלמידים  ,הרמדאן חודש הוא החודש .מוסלמים  תלמידים  לומדים  שבכיתותיהם 

 נענתה הרכזת  .הצהריים  שעות  עד  ריכוז על לשמור יוכלו לא ,מוקדמת  מאוד  בוקר משעת 

   .לבקשה

 

 8  קונפליקט

 הם  כי להגיע יוכלו שלא הודיעו תלמידים שני .בשבת  בים  להיפגש קבעו ב"י כיתה תלמידי

אך   ,כיף ממש שיהיה בטענה אותם  לשכנע ניסו התלמידים  שאר .בשבת  נוסעים  ואינם  מסורתיים 

 .הועיל ללא

 

  7 קונפליקט

 ,להפסיק ממנו ביקש החבר .גנאי בשמות  לו וקרא  לו הציק ,לכיתה בחברו התגרה ב"י כיתה תלמיד 

 הספר מבית  הושעה הוא .המציקן את  החבר היכה לבסוף .במעלליו המשיך המציקו תועלת  ללאאך 

   שלו.  ראשוןה אלימות ה מקרה שהיה זה למרות  ,ימים  לשלושה

 

 

 

  6 קונפליקט

 בהתייחסה ,התלמידות  אחת  עבור התאמות  א"י שכבת  יועצת  ביקשה האחרונה הציונים  בישיבת 

 לתלמידה נודע הדבר .רשמי בלתי באופן  לה שנודעו ,שלה דידקטי-הפסיכו האבחון לתוצאות 

 על לוותר הסכימו שלא בטענה ,החינוך ומשרד  הספר בית  ,היועצת  את  לתבוע איימו והם  ולהוריה

    .הספר לבית  האבחון תוצאות  את  ולהעביר סודיות 
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  11 קונפליקט

 חלקם  .הראשונה בפעם  להצביע שעומדים  ,ב"י תלמידי בין ויכוח התקיים  השלישיות  הבחירות  ערב

 שהובטחה ,הארץ שלמות  על שמירה ידי על ביטחון מבטיח הוא כי ,הימין לגוש להצביע שיש נוטע

 ,פלסטינית  מדינה הקמת  לטובת  אדמות  על ויתור ללא כי ,אחרים  תלמידים  טענו לעומתם  .לאבותינו

 .שמאל-המרכז לגוש להצביע חובה ולכן ,לעולם  וביטחון הפרדה יושגו לא

 

  10 קונפליקט

 80% של ברוב ההנהגה אישרה ,הלימודים  שנת  פתיחת  ערב שהתקיימה ,הורים ה הנהגת  בישיבת 

    .נזקקות  משפחות  ילדי עבור וטיולים  תרבות  סל לתשלומי 15% של גבייה תוספת 

 

  9 קונפליקט

 השפלה באזור המסתור מערות  לתוך כיתה להוביל ,הטיולים  חברת  של המדריך סרב השנתי בטיול

 חלק על לוותר נאלצה הכיתה .אסתמטית  היותה בגלל להיכנס סירבה המורה ה.המלוו המורה ללא

   .הטיול של זה

 

  12 קונפליקט

 התרמה אירוע  יזמו ,וערבים  יהודים  ,שונות  מזהויות  תלמידים  לומדים  בו ,אזורי ספר בית  תלמידי

 מעבדת  עבורו להנגיש צורך  היה .גלגלים  בכיסא המתנייד  נכה הוא התלמיד  .מחבריהם  אחד  לטובת 

 שטיפת  שירותי מכרו התלמידים  .מעלון התקנת  באמצעות  ,השנייה בקומה הנמצאת  ,מדעים 

  .חודש תוך הדרוש הסכום  את  ואספו ,גרים  הם  בהם  ביישובים  ושמרטפות  מכוניות 
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 למרחבי הסכמה? בכלל  להגיע האם ניתן  –הגיוס לצה"ל  – 2 מפגש

 

 מטרות הפעילות

  להתנסות במצב של קיום הסכמות ואי הסכמות בנושא השנוי במחלוקת של הגיוס לצה"ל.   •

 הנכחת הזהויות השונות ועמדותיהן בנושא זה.   •

 יצירת אמפתיה והכלה לעמדות של בעלי הזהויות השונות.  •

 

 הכנה 

 עשרה כרטיסיות של בעלי זהויות שונות.  -אחת  יש להכין

 

 הפעילות  מהלך 

 מהות הפעילות היא משחק תפקידים. 

 דקות  10 -פתיח במליאה 

ולספר לפתוח  מחנה   יש  התקיים  הערבית,  בחברה  החורף  חופשת  גם  שהיא  חנוכה,  שבחופשת 

נוער,  החורף של תנועת הצופים במדינה. במחנה נפגשו   י  משתתפ.ת )   חניכי השכבה הבוגרת בני 

י"ב ונוצרים, (  כיתות  מוסלמים  ערבים  ודתיים,  חילוניים  יהודים  הזהויות,  ומכל  המדינה  רחבי  מכל 

הגיוס לצה"ל. את    -  ויות המרכזיות הייתה דיון בנושא המעסיק את כולם בדווים ודרוזים. אחת הפעיל

שונים ויישובים שונים, בעלי עמדות שונות כלפי הגיוס. אחרי שכל    ממגזרים הדיון הובילו בני נוער  

את זכות הדיבור.    ,שביקש  ,אחד מבני נוער אלה הציג את עמדתו בפני מליאת החניכים, קיבל כל חניך

יבל הבהרות, והביע הזדהות או דחייה של ק  ,הוא בחר לדבריו של מי מחבריו להתייחס, שאל שאלות 

 .  מסוימת עמדה 

הופכים להיות חניכים בצופים המגיעים מכל רחבי הארץ,   את משחק התפקידים: כעת אתם  מציגים 

 גו את עמדתם האישית. וחלק ייצ ,ומשתתפים בדיון. חלק מכם יקבלו מאתנו זהות ועמדה

 

 דקות  45 -דיון 

יקרא את התפקיד שלו וישתדל להציג אותו בצורה    משתתפ.ת . כל  חניכים   21–תפקידים ל  יש לחלק

 אמינה. ניתן להוסיף תכנים המתיישבים עם אופייה של הדמות.  

אחרי שכל אחת מהדמויות תציג את עצמה ניתן לפתוח את הדיון לסבב של שאלות    :הנחייה לדיון

ותשובות המופנות אל הדמויות השונות, שאלות שמטרתן להבין את הדמות, את שיקוליה להתגייס, 
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להתנדב לשרות לאומי, או לא להתגייס ולא להתנדב כלל. ניתן להביע הזדהות או עמדה שונה. בני  

לתמוך בדמות שהם מייצגים. הם יכולים לחלוק עליה. הדמויות יכולות להתייחס גם הנוער לא חייבים  

 אחת לשנייה.  

 

 דקות  15  -שאלת הסיכום 

הגיוס לצה"ל הוא נושא מעורר מחלוקת בחברה הישראלית. המחלוקת   :שאלת הסיכום   מעלים את  

מתקיימת בין בעלי זהויות שונות בחברה הישראלית. האם ניתן לומר על שאלת הגיוס לצה"ל שהוא 

נושא חיוני המחייב הסכמה? נושא שניתן להגיע לגביו להסכמה? נושא שנתון באי הסכמה שכולם 

 חיים אתה בשלום?  
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 התפקידים 

בנגבנג'ווא מערערה  בדווית  לשרות  ,  להתנדב  חושבת  דודתה, היא  .  האזרחי,  בת  על  מספרת 

שהתנדבה כמזכירה בסניף קופת חולים כללית בכפר. "במקביל לסבסוד, אני עוזרת לקהילה שלי 

ומסייעת לפציינטים שאינם דוברי עברית. באופן הזה אני משפרת את העברית שלי, ותורמת לחברה 

 שלי". 

אני תלמיד ישיבה. חברי לישיבה לא מתגייסים לצה"ל שם קשה לקיים , תלמיד ישיבה מאלעד:  אהרון

עם חילונים שיחשפו בפנינו  . הרבנים שלנו לא רוצים שנתערבבואי אפשר ללמוד תורה כראוי מצוות 

לשחרר    1958  את העולם החילוני ויוליכו אותנו לדרך רעה. היה זה בן גוריון הציוני שהורה בשנת  

כדי לאפשר את שיקומו של עולם התורה שנחרב בשואה ישיבה מחובת הגיוס  קיום עם   .תלמידי 

 . בלימוד תורה ישראל חשוב לי והשירות שלי הוא

 ,שקיבלה צו להתייצב בלשכת הגיוס של חיפה בסוף החודש הבא  משולש,מהכפר ג'ת שב,  נידאא

לא חושבת להגיע בכלל ללשכת הגיוס: "כשקראתי על כך בעיתון חשבתי שזו בדיחה. כשקיבלתי  

ערביה המתגאה  אני  להתייצב.  לא מתכוונת  אני  בכל מקרה,  הצו, חשבתי שזו טעות.  את  בעצמי 

בהשתייכותי לאומה הערבית והאסלאמית ואין ליהודים שום זכות לכפות עלינו את הגיוס או אפילו  

 ". סלינו צווי גיולשלוח א

, אומר: "בטח להתגייס. כל חיי חייתי כאן, קיבלתי זכויות מהמדינה שלי מכפר מנדא בגליל,  מוחמד

ועכשיו תורי לבצע את חובתי. אני לא חושב שזה מיוחד, אני חושב שכולם צריכים להתגייס, זו המדינה  

כולנו, יהודים לצד נוצרים לצד מוסלמים, יום אחד נעמוד בהשבעה הזאת  .של כולנו וצריך להגן עליה

 ".ונוכל להישבע זה לצד זה, לוחמים יהודים על תנ"ך ולוחמים מוסלמים על קוראן

דרוזי מעוספייה,יוסף ליחידת    ,  להגיע  חלומו,  ובמשפחה.  רוב הצעירים בכפר  כמו  חושב להתגייס 

הספר. לאחרונה שמע   הסייבר של צה"ל ולממש את הכישרון והידע שרכש במגמת מחשבים בבית 

 שחבר'ה דרוזים לא מעטים התקבלו ליחידה זו.  

אני מורעל על הצבא  עומר "אני?  גיבושים: לשייטת, לקורס טיס   .מכפר סבא:  לי כבר שלושה  יש 

ולסיירת. איזה סיירת? סיירת מטכ"ל, ברור! לתרום, לתרום את המקסימום, לתת את כל מה שיש. זה  

אני. ואם אני לא אתקבל, אז גם פלס"ר גולני, גבעתי, צנחנים, זה טוב. הכל הולך. אני? אני בקטע של  

  קריירה צבאית."

לוותר על הרעיון של הזהות אל פאחם , מוסלמי מאום  כמאל זה  "אני בטח לא אתגייס. להתגייס   :

ה,  הפלשתינית שלי, לעשות לי "ישראליזציה". ואם תהיה מלחמה עם סוריה, יש לנו משפחה בסורי

 " אני אלחם בדודים שלי? בדם שלי?
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זאב:אמונה  דתית מפסגת  נערה  אני שומעת    ,  סיפורים  איזה  לאומי.  "אני מתכוונת לעשות שרות 

ומיד התחילו   , שהתגבשה יחסית מהר  ,מאחותי על השרות הלאומי שלה! יצא שהן קבוצה של בנות 

עזרו בכל מה  הן  לעבוד על פעילויות לילדים במועדונית אחר הצהריים. גם בבית הספר בשעות הבוקר  

אותן בשבתות.   שנדרש. המשפחות של הגרעין התורני רצו לארח  וכולן  נחמדות  היו מאוד  ביישוב 

נעימים, אבל הסיפוק   דתי היה קשה, אין מה לומר. התעוררו גם מצבים לא-המפגש עם הציבור הלא

 " ר!- י-ד -היה א

"נורא קשה לי לדבר, אבל אני מרגיש שאני לא רוצה  הביע עמדה שונה לגמרי:    , מרמת השרון,תבל

מפחד לעזוב את הבית ואת ההורים שלי. אני לא חושב שאני אסתדר עם אנשים להתגייס, כי אני  

חדשים, בקושי אני מסתדר עם האנשים פה. ואיך אני אמור להסתדר עם האוכל המגעיל של הצבא? 

ועם הנשק?! אני לא רוצה את זה. אני לא יודע איך ההורים שלי יגיבו לזה. אבא שלי כזה פייטר. ומה 

 ".ו, אני אבוד שלי יחשב החברים 

מקיבוץ  שחר בנים( ":  בצפון,  כיתת  )מפקדת  בנים  מ"כית  להיות  הולכת  לקרבי.  מתגייסת  אני 

)מפקדת פלוגה( בצנחנים, ואחר כך קורס קצינים ואחר כך מ"מית )מפקדת מחלקה( ואחר כך מ"פית  

יעצור אותי יכולה? מי  גדוד(. מה קרה? אני לא  ובכלל, יש כבר אישה    ?ואחר כך מ"גדית )מפקדת 

 " . ם בחיל האוויר. מה, אני פחות טובה?שעומדת בראש טייסת של מטוסי

אני לא מתגייסת. אני לא מאמינה שהצבא יכול לאפשר לי לשמור כמו  ", נערה דתית ממודיעין:  רחלי

שצריך על צניעות, על כשרות. אלה ערכים מאוד חשובים לי ולמשפחתי. אני גם לא מתנדבת לשרות 

ת ההתנדבות. גם הארוס שלי מתנגד. אם לאומי. גם שם אי אפשר להפריד בין בנים ובנות בעבוד 

ואז לעולם לא אוכל להתחתן. ככה זה אצלנו.   'שלום ולא להתראות 'אתגייס או אתנדב הוא יגיד לי  

 " צבא, זה לא בשבילי.

לבקש שחרור מטעמי מצפון. אני    אני מתכווןאני לא מתכוון להתגייס.  ":  מישוב קהילתי בדרום   איתי

שרק יוצאת למקומות עבודה או לטיפולים   ,לא מוכן לעמוד במחסומים ולהתעלל באוכלוסייה ערבית 

שנים של כיבוש ביהודה, שומרון ורצועת עזה ועדיין לא הסדרנו את מעמד   וחמשרפואיים. חמישים  

 . "אזרחים בעלי זכויות  התושבים. אנחנו עדיין הכובש שעושה בהם כרצונו, הם אפילו לא
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  ממרחבי הסכמה למרחבי עשייה  -  4-ו 3 מפגשים

 

 מטרות הפעילויות:  

 הקהילות.   שתילתכנן ולבצע פעילות למען  •

 להתנסות בעבודה משותפת עם בעלי זהות שונה ולהתגבר על הבדלי שפה ותרבות.   •

 .  שונות  קהילות בלתרום לאוכלוסיות מוחלשות  •

 לממש את הכישרונות והידע האומנותי בתחומים השונים.  •

 .  במפגש בין זהויות רווחים הטמונים ללחשוף את הגורמים השונים בקהילות  •

 להתנסות ביזמות חברתית על מנת לאמצה כדרך חיים לעתיד.   •

 להכיר בחשיבותם של תיעוד ושיווק להצלחת תכניות בעתיד.  •

 לסכם את הפעילו בתכנית קוגניטיבית ורגשית.  •

   קבוצות שקיימו מפגשים עם קבוצת זהות אחרת צר דרכי שמירה על קשר בין ילי •

 

 דקות 90 - תכנון היזמות החברתית – 3 מפגש

 

 דברים הבאים: ב המפגשאת  יש לפתוח

 נפגשתם עם חברים מבית ספר אחר, מיישוב אחר, בעלי זהות אחרת.  במהלך התוכנית 

מושג    בתחילה את  השונות   "זהות "החקרתם  זהויותיכם  העניין שלכם,   -  ואת  תחומי  תכונותיכם, 

וממדיה  ממדים,  רבת  היא  אחת.  אינה  שזהותכם  הבנתם  שלכם.  והלאומית  המשפחתית  הזהות 

 השונים נחשפים בהקשרים שונים. 

הזכות להשתתף ולקחת חלק. הבנתם שחברה שמעניקה   -"  נגישות "הכרתם את המושג    אחר כך 

הוגנ  נגישות היא חברה  כך בדקתם האם החברה שאתם חלק ממנה,  לבעלי הזהויות השונות   ת. 

 , והחברה הישראלית בכלל, הן חברות הוגנות.  ובתנועת הנוער בבית הספר התלמידים חברת 

עסקתם    בהמשך ביניכם  המתקיים  הסכמה"  בנושאלשיח  יש "מרחבי  שבחברה  בכך  הכרתם   .

הסכמות שהן חיוניות לקיום האזרחים, שומרות על חייהם, ולכן כולם חייבים לקבל אותן. לעומת זאת,  

שחברה מלוכדת וסולידרית, שכולם חשים שייכות אליה, יכולה להתקיים גם אם יש נושאים   נוכחתם 

בנוש להכיר  הצורך  את  הבנתם  פחות,  לא  וחשוב  הסכמה.  אין  מתקיימים שלגביהם  לגביהם  אים 

 מרחבי הסכמה, להגדיל את מספרם ולהרחיבם.  
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עתה הגיעה העת לעבור ממילים למעשים, ולתרגם את מרחבי ההסכמה שיצרתם ביניכם, את יחסי  

והק   מעגלי יהרעות  את  להרחיב  כדי  מהן,  חלק  שאתם  הקהילות  למען  משותפת  לעשייה  רבה, 

 יכם.  תקרב בין קהילות  ביניכם ההסכמה  .ההסכמה

, של תרומה לאוכלוסיות יעד מוגדרות בשתי הקבוצותמשתי    חניכיםעליכם לתכנן פרויקט משותף ל

על   שלכם  משובים  ונשמע  נראה  הבא  במפגש  הפרויקטים.  לתכנון  יוקצה  זה  מפגש  הקהילות. 

 התוצרים. 

 : כדי לתכנן את הפרויקט עליכם לתת את הדעת על מספר נושאים 

או   .1 גדול  אחד  קטנים?פרויקט  פרויקטים  כל    מספר  ישתתפו  שתי  משתתפהאם   הקבוצות י 

 משלו?    תכנית יתחלקו לצוותים מעורבים, וכל צוות יעלה שבפרויקט אחד, או 

ל .2 היעד  אוכלוסיית  ל  ?תכנית מהי  להציע  להצעות   חניכים ניתן  בסיס  שיהיו  אפשרויות  מספר 

 נוספות, למשל: 

 החינוך המיוחד בגנים / בבתי הספר היסודיים / בחטיבת הביניים.   תלמידי •

 קשישים במועדונים יישוביים.    •

 במועדוניות לילדים ונוער בסיכון. חניכים  •

 ילדים המאושפזים בבתי חולים.    •

מספר אפשרויות כבסיס להצעות    חניכים גם בנושא זה ניתן להציע ל  מה יהיה אופי הפעילות? .3

 : למשלנוספות, 

 .שונות )עברית, ערבית, רוסית, אמהרית( הובלת פעילות שירה בציבור בשפות  •

 , למשל, המחזת סיפור. בשפות שונות העלאת מחזה קטן  •

 או מוסיקת עולם.  שונות  קיום קונצרט של מוסיקה מתרבויות  •

 פעילות יצירה עם אוכלוסיית היעד.   •

 יצירת פסל או ציור להצבה בחלל ציבורי משמעותי.    •

ועל    הקבוצות שתי    ימשתתפיש לקבוע תאריך המקובל על    –  קביעת תאריך יעד לביצוע היוזמה .4

אוכלוסיית היעד. התאריך צריך להיות בין שני המפגשים, כדי שבמפגש האחרון יהיה סיכום של  

                      היוזמות.                                                                                                                     

יך היצירה באמצעות תמונות, סרטונים ותיאור כתוב, כולל הגדרת יש לתעד את תהל  –תיעוד   .5

, הסיבות לבחירת אוכלוסיית היעד, התוכן האומנותי, אתגרים והצלחות בתהליך תכנית מטרות ה

. מכל החומרים יש ליצור מצגת / סרטון שיוצגו בפני תכנית היצירה, משובים שהתקבלו בתום ה

כדי שלא   ,תיעוד הלמנות חבר אחד שיהיה אחראי על    החברים במפגש האחרון. בכל צוות כדאי

 הפעילות הסתיימה בלי שצולמו תמונה או סרטון.  שיהיה מצב 
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באתרי    –שיווק   .6 החברתיות,  ברשתות  השונות  היוזמות  את  לפרסם  הרשויות התנועות,  כדאי 

ה הורי  את  השונות  לפעילויות  להזמין  כדאי  החינוך.  ומשרד  הצוותים  חניכים המקומיות   ,

ם באגפי ינטי בהפיקוח במשרד החינוך, את הגורמים הרלמוסדות תנועת הנוער והחינוכיים, את  

 את ראשי הרשויות וצוותיהם. ו הרשות המקומיתשל החינוך 

על היתכנות   דעהכדאי להציג את היתרונות והחסרונות של עמדות שונות, לחוות    –  לצוות החינוכי

.  חניכיםולקיים הצבעה דמוקרטית בין ה  לעזור במציאת פתרונות לבעיות שיועלו  של היוזמות השונות,

לשאול  ום להתקבץ בקבוצות ולהעלות רעיונות ליוזמה החברתית, לחלק תפקידי חניכים יש לאפשר ל

 .   שאלות 
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 מפגש הסיום   - 4 מפגש

 

 דקות 35 - סיכום היוזמה החברתית

וחבריה יתארו את תחושותיהם בסיום הפעילות.    ,תציג את המצגת / הסרטון של פעילותהכל קבוצה  

 שביצעו.    תוכנית יתייחסו בדבריהם גם להיבטים לשימור ולשיפור של ה חניכים ה

 

 דקות 35  -סדרת המפגשים סיכום  

 הכנה

 חטיפים מספר  מסוגים שונים עם שמות שונים. כדאי שיהיו  עטופים  יש להביא למפגש חטיפי שוקולד  

)כל אחד צריך לקבל    המדריכים ו  חניכים לפחות כמספר ה  תהיה  מכל סוג. כמות החטיפים הכוללת 

 חטיף(. 

 הפעילות

 המשתתפים יישבו במעגל. החטיפים יפוזרו על הרצפה  במרכז. 

לפניכם חטיפי שוקולד שונים, מריר, חלב, עם תוספות ובלעדיהן, עם מילוי ובלעדיו, עם ההנחיה:  

סיום ששמו או תכונותיו משקפות את תחושותיו היום, עם    ,שמות שונים. כל אחד יבחר לו חטיף אחד 

 .  הפעילות בנושא חיים משותפים 

 .חניכים ש הם ידברו אחרי הימשיכו. אם ישנם אורחים במפג חניכים בסבב וה יתחיל הצוות החינוכי

 

 דקות  20 - פרידה 

. הדף יחולק לכולם המדריכים ו  חניכים כדאי לעצב דף מיוחד למזכרת ולהכין ממנו עותקים כמספר ה

 ובו הם יכתבו בצורה חופשית הקדשות זה לזה. יש להקצות לכך זמן.     
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 ים נספח
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 כידות חברתית ועתיד ישראלל

 2021קרן בלום. יולי   -הקרן המשפחתית על שם תד אריסון, ושרון דוייטש נדיר  -מייק פרשקר 

 

 

  של   והסכנה   התחזקות   של   התקווה   בין   גורלי   בצומת   כולה   ניצבת   הישראלית   החברה   כאשר   כעת, 

  ויצירתיותן   עוצמתן   במלוא   להתגייס   כאחד,   ופילנתרופיה   עמותות   האזרחית,   החברה  על   התפוררות, 

 .למשימה 

 

במהלך שמונה עשר החודשים    ותקווה   טלטלה   חודשי   עשרה  שמונה  על   לאחור   מבט   –   2021  יולי 

מדינת ישראל, הנובע מהמתחים והשסעים המאפיינים  האחרונים, חומרת האיום על עתידה של  

 .את החברה הישראלית במשך כל שנותיה, הלכו והתבהרו לעיני כולנו 

וטינה בין קהילות המרכיבות את החברה הישראלית,   מגפת הקורונה חשפה סוגיות של מתח 

האש  כמו גם מתחים בין קהילות שונות ומוסדות המדינה. התקשורת תרמה את חלקה בליבוי  

כאשר היא בחרה להתמקד בהפרות של קהילות שונות, לדוגמא בהלוויות המוניות של קבוצות  

זו שמה את   חילונים. סקירה  וצעירות  צעירים  ריקודים של  ומסיבות  מסוימות בחברה החרדית 

 .הזרקור על הקבוצות הקיצוניות והיוצאות מן הכלל שבכל קהילה 

ם בתוך הקהילה החרדית  המחיש מתחים אלו: את הניתוק וחוסר האמון בין חלקי  המירון   אסון 

גונית, ומוסדות מדינה כגון המשטרה ורשויות תכנון. בדרכים אלו האסון חיזק דעות קדומות  - הרב 

 .וסלידה של קהילות שונות כלפי החברה החרדית כולה 

אבל   ”החומות   שומר  “מבצע  היהודים,  המדינה  אזרחי  בין  סולידריות  של  תחושה  לרגע  עורר 

מרקם   על  איימו  וערבים  יהודים  אזרחים  בין  המעורבות  בערים  האלימות  המהומות  במהרה 

ו   80%הקשרים המורכבים ממילא שבין   זרחים הערבים. זאת  הא   20%אזרחי המדינה היהודים 

גדול   אסטרטגי  כאיום  הפנימי  השסע  על  הצביעו  מובילים  ביטחוניים  שפרשנים  כך  כדי  עד 

 .מהאיומים שמבחוץ 

לצד ביטויים כואבים אלו של מתחים פנימיים ואף סכנה ממשית של התפוררות פנימית, אותם  

 .כללה אזרחית שמונה עשר חודשים סיפקו גם ביטויים למגמה הפוכה וחיובית של קבלה וה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99_(2021)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
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אין ספור דוגמאות של שיתופי פעולה מרשימים ומרגשים המגשרים על   מגפת הקורונה הולידה 

שסעים מרכזיים בחברה. שתי דוגמאות בולטות הן שיתוף הפעולה מציל החיים בין צוותי רפואה  

 .יהודים וערבים ושיתוף הפעולה בין צה”ל וקהילות חרדיות רבות 

גם אסון המירון סיפק דוגמאות של סולידריות: ישובים ערבים שבדרך  יחד עם ההלם והזעזוע,  

בין הר מירון והישובים החרדים במרכז התארגנו במהרה לארגן תחנות רענון, ואזרחיות ואזרחי  

 .ישראל מכל הרקעים הגיעו לנחם את המשפחות המתאבלות 

ואלימות   שנאה  התפרצות  של  ומטלטל  מזעזע  שבוע  המעורבות  - יהודית לאחר  בערים  ערבית 

מצב   תמונת  התגלתה  שאלה,  בסימן  עמדה  המדינה  יציבות  כאשר  החברתיות,  וברשתות 

ערבית משותפת. נחישות זו חשפה לכל את הרשתות האנושיות,  - מרשימה של נחישות יהודית 

דה  האזרחיות והמקצועית האיתנות שנרקמו בין אזרחים יהודים וערבים בעשורים האחרונים, במי 

 .רבה ביוזמת החברה האזרחית, עמותות ופילנתרופיה כאחד 

יהודים  ערבים עם התפרצות  - התגייסות זאת בולטת במיוחד בהשוואה להתרסקות של קשרים 

. בימים ההם מיזמים של החברה האזרחית לקידום חיים  2000האינתיפאדה השנייה באוקטובר  

ים ושברירים בלי יחסי האמון, הידע והכלים  משותפים בין אזרחים יהודים וערבים היו עדין בוסרי 

, הפעם הקהילה  2000הנחוצים להתמודדות עם משבר. נוסף על כך, ובשונה שנות אור מאירועי  

ערבית.  - העסקית התגייסה במלוא עוצמתה והשמיעה קול ברור של מחויבות לשותפות יהודית 

 .חוצות   בשלטי  קריאה זו הגיעה לכל בית בישראל דרך המדיות השונות ובכל כביש 

של   הדמוקרטים  והמנגנונים  שהמוסדות  ברור  יהיו,  אשר  האישיות  הפוליטיות  עמדותינו  יהיו 

הצרחות   המשברים,  חרף  פוליטי.  ובוהו  תוהו  של  שנים  לאחר  מעמד  החזיקו  ישראל  מדינת 

והגידופים שאפיינו את השבעתה של הממשלה החדשה, אשר המחישו את הפגמים בתרבות  

 .התהליך הושלם   – הדמוקרטית של ישראל  

כמו כן, בזמן שעדין מוקדם לעמוד על המשמעות הפוליטית והחברתית של הממשלה החדשה,  

מי  ממפלגות  מורכבת  הקואליציה  כאשר  חדש  פוליטי  לעידן  נכנסה  שישראל  לכל  יצגות  ברור 

שמאל וימין, חילוניים ודתיים, יהודים וערבים. מכל נקודת מבט דמוקרטית יש כאן משב רוח של  

- שיח אחר המתמקד בהרחבת הסכמות אפשריות, הכלת אי הסכמות, ומעבר מחשיבת סכום 

 .win-win אפס לחשיבה של 

כברת דרך  לפיכך, וחרף משבר דמוקרטי ממושך, ישנן עדויות רבות שהחברה הישראלית עשתה  

 .במסעה המטלטל ליצירת עתיד משותף מוצלח יותר מבעבר 

  והסכנה   התחזקות   של   התקווה   בין   גורלי   בצומת   כולה   ניצבת   הישראלית   החברה   כאשר   כעת, 

  עוצמתן   במלוא   להתגייס   כאחד,   ופילנתרופיה   עמותות   האזרחית,   החברה   על   התפוררות,   של 

 .למשימה   ויצירתיותן 

https://finance.walla.co.il/item/3437514
https://finance.walla.co.il/item/3437514
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 יותר   מוצלח   משותף   עתיד   לקראת   יסדות והמי   המייסדים   חזון   בעקבות 

בנקודת מבט היסטורית אל מול אין ספור אתגרים קיומיים בעת הקמת המדינה, ולכן אולי כנגד  

כל הסיכויים, מנסחי, ומעט המנסחות, של מגילת העצמאות כבר הבינו את ההכרח שבמשימת  

 :אל בניית חברה צודקת. הרי במגילת העצמאות התעקשו להדגיש שמדינת ישר 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום  …“

חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת,    לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שוויון זכויות 

 ”…;גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות 

מונה עשר חודשים של טלטלה, ברור מתמיד שחיזוק רקמתה  בחלוף שבעים ושלוש שנים ובצל ש 

 .של החברה הישראלית חייבת להיות במרכז סדרי העדיפויות 

כבוד נשיא המדינה היוצא, ראובן )רובי( ריבלין ייחס חשיבות אסטרטגית להתמודדות עם אתגר  

. בנאום זה  2015אותו נשא ביוני   ”השבטים   ארבעת  “הלכידות החברתית לעתיד המדינה בנאום 

הנשיא שיתף את הציבור בדרך נגישה בשינויים הדמוגרפים הצפויים בעשורים הבאים, והמחיש  

את ההכרח של טיפוח יחסים טובים הרבה יותר בין כל חלקי החברה. בעקבות נאום זה והעבודה  

בית הנשיא יחד עם גורמים רבים בחברה האזרחית, העסקית והממשלתית ההבנה  הנמרצת של  

 .בחשיבות האסטרטגית של האתגר החלה לחלחל לקהלים נוספים, כולל הקהילה הביטחונית 

הישראלית   לכידותה של החברה  טיפוח  בכך שסוגיית  להודות  יהיה  נכון  זו  יחד עם התקדמות 

לה  צריכה  שהיא  כפי  תמיד  נתפסת  משותף,  איננה  אזרחי  כצורך  קונצנזואלי,  כאתגר  יתפס: 

 .כפי שהוא מתבטא במגילת העצמאות   – כהכרח אסטרטגי וצו מוסרי  

  העת   שהגיעה   בכך   התובנה   מתחזקת   המדינה,   בניית   של   ביותר   מוצלחים   עשורים   שבעה   לאחר 

ת  הבנה זו מונהגת במידה רבה ובאה לידי ביטוי בקהילה הפילנתרופי . החברה   בבניית   להשקיע 

אשר מגבירה את השקעותיה במיזמים העוסקים בהיבטים שונים בחיזוק יסודות החברה נוסף  

 .על השקעות בתשתיות פיזיות 

רבות מהשקעות חברתיות אלו מתמקדות בחיזוק קהילות מוחלשות ובקידום חזון מייסדי המדינה  

פילנת  משקיעים  בין  הגוברת  ההבנה  על  מושתת  זאת  עשייה  תושביה”.  כל  רופים  “לטובת 

שצמצום פערים חברתיים וכלכלים, מתן הזדמנויות הוגנות יותר בכל תחומי החיים כגון חינוך,  

 .בריאות ותעסוקה, ויצירת אמון בין קהילות שונות, משרתת את כלל החברה והמדינה 

 החברתית   הלכידות   מושג 

טווח.   ארוכי  תהליכים  של  הגלובליות  ההשפעות  הורגשו  האחרונים  העשורים  בין  במהלך 

על משאבים.   גוברת  ותחרות  צפיפות  מדינות,  ובין  בתוך  אוכלוסין  ומעבר  גידול  אלו:  תהליכים 

מדינות   ואזרחיות  אזרחי  שונות.  קהילות  בין  וגדל  הולך  חיכוך  חווה  האנושות  מכך,  כתוצאה 

את עצמם בהתמודדות עם מציאות   מוצאים  ישראל,  מדינת  ואזרחיות  אזרחי  ביניהן  מודרניות, 

תנה בקצב מסחרחר ליצירת “חיים משותפים”. מציאות זו הינה שונה בתכלית מזאת  חדשה ומש 

 .אשר אפיינה אלפי שנים של חיים בקהילות שלרוב היו הומוגניות ונפרדות 

https://www.youtube.com/watch?v=hmRDrH5VcNY
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  עם   בהצלחה   לחיות   איך   ללמוד   במרוץ   עצמנו   את   מוצאים   אנחנו   כולו,   בעולם   כמו   בישראל 

 .החברתית   הלכידות   במושג   סוק העי   התפתח   זה   רקע   ועל   מאיתנו   והשונים   השונות 

כפי שנכון בנוגע לכל מושג מופשט, על מנת להיות בעל ערך, מושג “הלכידות החברתית” דורש  

הגדרה מדויקת. להגדרת המושג התגייסו גופי מחקר, אקדמיה, מובילי דעה שונים, ממשל, אנשי  

קרן ברטלסמן וגם    מכון פיו,  ,OECDמקצוע בתחום של חיים משותפים ופילנתרופיה, ביניהם ה 

 ”.ישראל   ועתיד   חברתית   לכידות   –   לכולנו   מקום “ מייק פרשקר, אחד ממחברי נייר זה, בספרו 

משותפת   לכולם  שונים,  הוגים  ידי  על  המושג  הגדרות  בין  שונות  קיימת  טבעי  שבאופן  אף 

  האזרחיות   לכלל   יותר   טוב   משותף   עתיד   יצירת   של   והאפשרות  היחסים  בטיב  ההתמקדות 

הגדרה עקרונית זו ויישומה העקבי של מושג הלכידות החברתית,   .נתונה   מדינה  של   והאזרחים 

מהווה מגן הכרחי נגד ניסיונות לדלל, לעוות ולגייס אותו לטובת חיזוק יחסים של קבוצת אזרחים  

 .מסוימת והדרת קבוצות אחרות 

)בתוך  זא  “אחדות”  כמו  פחות  לא  וחשובים  לגיטימיים  אחרים,  במושגים  משימוש  בשונה  ת 

 .עמים(, “סולידריות” )בין עובדים(, “גיבוש” )בצבא או בקבוצת ספורט( ועוד 

אזרחיות   בין  ביחסים  עוסק  החברתית  הלכידות  מושג  כי  ההוגים  בין  הקונצנזוס  על  בנוסף 

הסכמה  ישנה  נתונה,  מדינה  של  בין    ואזרחים  והאמון  היחסים  לטיב  מתייחס  שהמושג  רחבה 

המדינה  ומוסדות  הקהילות  אותן  ובין  נתונה  במדינה  שונות  על   .קהילות  דגש  ניתן  כן,  כמו 

מכל   ואזרחים  לאזרחיות  הזדמנויות  מתן  שייכות,  של  ורגשיים  חומריים  להיבטים  החשיבות 

סוציו  פערים  בצמצום  החשיבות  חברתית,  למוביליות  אזרחי  כלכ - הרקעים  חזון  ובקיום  ליים 

משותף לכלל הקבוצות. האחרון מהווה אתגר מיוחד במדינה המתאפיינת בלכידות נמוכה, כאשר  

אם לאמץ את משל השבטים של הנשיא ריבלין, הפנטזיה העתידית של “שבט” אחד הוא הסיוט  

 .של “שבט” אחר 

לאלו הפועלות ופועלים  הנחת יסוד מוסכמת נוספת לכל העוסקות והעוסקים בתחום )או לפחות 

דמוקרטיות(, הינה  יכולה לספק     במדינות  דמוקרטיה המושתת על ערכים פלורליסטיים  כי רק 

את תנאיי היסוד לטיפוח לכידות חברתית. הדבר נובע מכך שרק תרבות דמוקרטית פלורליסטית  

לכבד    – מעניקה את האפשרות לאזרחים ואזרחיות מרקעים שונים ובעלי ובעלות אמונות שונות  

בוגרת   דמוקרטית  ותרבות  משטר  שיטת  אותה  כן,  כמו  עמוקות.  הסכמות  אי  ולהכיל  שונות 

האזרחית   הרקמה  את  לחזק  ובכך  אפשריים  הסכמה  מרחבי  להרחיב  האפשרות  את  מעניקה 

 .וליצור עתיד משותף טוב יותר לכלל האזרחיות והאזרחים 

 2013  ברטלסמן   קרן   במחקר   ישראל   מדינת   דירוג 

ידי  על  שפורסם  בין   ,2013- ב   ברטלסמן   קרן  במחקר  החברתית  הלכידות  רמות  את    34הבוחן 

האירו  האיחוד  ה מדינות  במקום  מדורגת  ישראל  נוספות,  מפותחות  ומדינות  במדד  28פי   .

יותר,   נמוך  . למרבה הצער, אין סיבה  34מתוך    33המתייחס לעמדות כלפי שונות, הדירוג אף 

לשער שבשמונה השנים מאז הסתיים המחקר חל שיפור ברוב המדינות, ביניהן מדינת ישראל.  

בות בעשור האחרון והתעצמותן של התהליכים  זאת בהינתן גל הפופוליזם ששטף דמוקרטיות ר 

 .ארוכי הטווח שתוארו מעלה 

http://www.aplaceforusall.org/
http://www.aplaceforusall.org/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/social-cohesion-radar/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/social-cohesion-radar/
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פוליטיים, גיאופוליטיים,  - בעוד שלדירוג הנמוך של מדינת ישראל ישנם הסברים היסטוריים, סוציו 

  28- לכולנו צריך להיות עניין רב להתקדם מהמקום ה   – חברתיים, ביטחוניים ועוד  - פסיכולוגיים 

הלכידות החברתית כפי שמדינת ישראל ידעה להצליח בתחומים רבים כגון  ולהצליח גם בתחום  

 .רפואה והייטק 

גידול   קצב  ניצבת.  ישראל  בהן  בנסיבות  במיוחד  מאתגרת  הינה  זו  שהתמודדות  ספק  אין 

הישראלי  והקונפליקט  בעולם,  מהגבוהים  הינו  חסם  - האוכלוסין  מהווה  המתמשך  פלסטיני 

אזרח  בין  יחסים  לשיפור  במהלך  אסטרטגי  לראות  שנכחנו  כפי  והערבים  היהודים  המדינה  י 

לגבי   מורכבות  מחלוקות  של  מגוון  עם  מתמודדת  ישראל  כך,  על  נוסף  האחרונים.  החודשים 

הגדרת המדינה, מקורות סמכות ראשוניים ואפילו על גבולות. גם על רקע מחלוקות אלו ישנה  

ניים מכל הדתות, בין זרמים שונים בכל  שורה של מתחים בין קהילתיים, לדוגמא בין דתיים וחילו 

 .דת, בין מרכז ופריפריה, עולים וותיקים, מזרחים ואשכנזים ועוד 

 הפילנתרופית   הקהילה   של   הייחודי   תפקידה   –   יותר   מלוכדת   חברה   לקראת 

הקהילות   כלל  לקידום  רבות  תרמה  כבר  הישראלית  הפילנתרופית  הקהילה  קודם,  שצוין  כפי 

ברה הישראלית באמצעות השקעותיה בחברה האזרחית בתחומים  השונות המרכיבות את הח 

 .הכוללים חינוך, רווחה, בריאות, תעסוקה ועוד 

יש להבחין בין מיזמים הפועלים בשני צירים עיקריים ששניהם חשובים באותה מידה, כמו גם  

של   אנכי  בחיזוק  מתמקד  אחד  ציר  הישראלית:  החברה  של  לכידותה  בקידום  ביניהם,  האיזון 

ריבלין  קב  הנשיא  זיהה  אותם  השבטים  מארבעת  לאחד  כלל  בדרך  המשתייכת  מסוימת  וצה 

יהדות העולם(.  - )יהודים חילונים, דתיים, חרדים, וערבים. וגם “השבט” החמישי בלשון הנשיא 

מגדר,   כגון  סוגיות  לדוגמא  הקבוצות  לכלל  המשותפים  רוחביים  באתגרים  עוסק  השני  הציר 

ויות מכל הרקעים, נוער בסיכון ללא הבחנה, איכות הסביבה ועוד.  אזרחיות ואזרחים עם מוגבל 

הללו   הצירים  בשני  המאמצים  בין  ואינטגרציה  נכון  איזון  לב,  לטיפוח    – תשומת  רבות  יתרום 

 .לכידותה של החברה הישראלית 

כאשר קיימות זיקות ויחסי גומלין בין כל חלקי החברה, אך טבעי שקיימות זיקות ויחסי גומלין בין  

הפילנתרופית   בהתמקדות  הברורים  היתרונות  לצד  הפילנתרופיה.  של  העיסוק  תחומי  כל 

בקבוצות מסוימות )לדוגמא חרדים, ערבים, הקהילה האתיופית, אנשים עם מוגבלויות ונשים(,  

  50%עלינו לזכור שבעולם האמיתי קטגוריות אלו חופפות באין ספור דרכים. הרי, נשים מהוות  

בסיכון, מתמודדי    מכל אחת מהקבוצות.  נוער  מוגבלויות,  אנשים עם  חיים  קבוצה  בכל  כן  כמו 

 .נפש ועוד 

של   זיהוי  לאפשר  עשויה  זו  במורכבות  היכרות  אפקטיבית,  לעשייה  חיוני  מיקוד  לאבד  מבלי 

הזדמנויות אין ספור לשיתופי פעולה בין העוסקים והעוסקות עד עתה בקהילות ותחומי עניין,  

הסת  “נפרדים”.  וסוגייה,  לכאורה  קהילה  בכל  טיפול  לקדם  עשויה  זו  ומשלבת  כוללת  כלות 



 

 םהפעלות ופעילויות בנושא חיים משותפי 

 69                             ע"ר המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל כל הזכויות שמורות למרחבים,  ©                    

 

להמחיש ולחזק את הקשר בין התחומים והקהילות השונות ולהוות מודל להתמודדות משולבת  

 .עבור כלל מערכות המדינה 

  דרך   כברת   עשתה   ישראל   מדינת   העצמאות,   במגילת   והאתגר   החזון   שהוצב   מאז   לסיכום, 

  הזדמנות   מתקיימת   כעת   הישראלית.   החברה   את   המרכיבות   ות השונ   הקבוצות   ואיתה   ארוכה 

  לטיפוח   הדרך  את   ולהוביל   להתגייס   יחד   עברנו   שכולנו   המטלטלת   התקופה   בעקבות   היסטורית 

  את   המרכיבות   הקבוצות   לכלל   יותר   מוצלח   משותף   עתיד   המבטיחה   יותר   מלוכדת   חברה 

 .הישראלית   החברה 

למשי  להתגייס  ונדע  שבמידה  הדבר  בטוח  ויצירתיות  הרי  נחישות  חריצות,  באותה  זו  מה 

 .שהושקעו בבניית המדינה, על שלל הישגיה, כך תראה הצלחתנו המשותפת בבניית החברה 

 

 

 2021יולי  Forum of foundations in Israelפורסם בפורום הקרנות בישראל 

 כאן לקישור לכתבה הקליקו 

 

  

https://ffi.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C/
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 רב־תרבותית בחברה שונות קבוצות בין מפגשים

במהלך המדינה.  הקמת  מהימים שלפני  עוד  רב־תרבותית  היא חברה  הישראלית  השנים    החברה 

לערבים, אשר התבססו יהודים  בין  נקודות מפגש  ליצירת  ניסיונות  על מניעים שונים    נעשו מספר 

המפגשים   שונות.  בשנים ותיאוריות  כבר  התקיימו  בין   הראשונים  המדינה,  של  הראשונות 

לא מפגשים  אלה  היו  ויהודים.  ערבים  ה־    אינטלקטואלים  בשנות  שיטתיים.  ולא  קמו    70מוסדרים 

בישראל ואלו החלו לקיים מפגשים יזומים בין יהודים וערבים,   מספר ארגונים שמטרתם קידום דו־קיום 

 .ים סטודנטים ומור ,בעיקר בין תלמידים 

לקידום  עמותות  באמצעות  שונות,  במסגרות  דו־לאומיים  מפגשים  מתקיימים  היום  ועד  חיים    מאז 

 .משותפים בישראל ובאמצעות מערכת החינוך הפורמלית והבלתי־פורמלית 

מטרותיהם: ליצור   המפגשים הדו־לאומיים הם מפגשים בין פרטים משתי קבוצות זהּות שונות, ובין

פחד מפני האחר ולצמצם את    קדם תחושת נוחות עם שונות, להפחית היכרות בין המשתתפים, ל

סטריאוטיפים  ולבטל  האחרת,  לגבי  זו  הקבוצות  יש    הבורּות של  זאת,  עם  קדומות.  ודעות  מוטעים 

ולהציב מהמפגשים,  ציפיותינו  את  של   להתאים  המודעות  להרחבת  הנוגעות  מטרות   להם 

 . 1כמייצגים את הרובד הקבוצתי  המשתתפים ברובד האישי, ולא בהכרח 

לקבוצה הנקראת    שונּות בין קבוצות היא חלק מהיותנו יצורים חברתיים. כבר מהיוולדנו אנו משתייכים 

ומפתחים שייכות לקבוצות  גדלים  אנו  ובמהלך החיים  כגון חברים, בית ספר,    —קטנות    משפחה, 

צות. מה שמאפיין את החיים החברתיים  עמים ואר ,כגון קבוצות אתניות  —עבודה, ולקבוצות גדולות 

מסוימת ובידולו מהקבוצות האחרות, דבר המניב לעיתים רגשות   של האדם הוא השתייכותו לקבוצה

חברי הקבוצה האחרת. רגשות אלה באים לידי ביטוי גם בהקשר של היחסים בין  של קונפליקט כלפי

 .היהודית לקבוצה הערבית במדינת ישראל הקבוצה

המסבירות את   ליקטים מזווית ראייה של הפסיכולוגיה החברתית מעלה שתי תיאוריות ניתוח קונפ

 המדריכים / המוריםלסייע לצוות    צמיחתם, ושופך אור גם על הקונפליקט היהודי־ערבי. ניתוח זה עשוי

 .המנהל את המפגשים בהבנת הרקע הרחב לקיומם 

קבוצות   כאשר  כי  גורסת  המציאותי"  "הקונפליקט  משאבים תיאוריית  על  אובייקטיביים   מתחרות 

שנאה  הכך יתגברו תחושות    יתעוררו תופעות של דעות קדומות ושנאת האחר, וככל שתגבר התחרות 

 .והאיבה זה כלפי זה

קבוצות.  ל  תיאוריית "הזהות החברתית" נשענת על ההנחה כי חלק מרכזי בזהותנו מורכב משייכותנו

י אדם:  ישיב  אני?"  "מי  לשאלה  בתשובה  סטודנטכך,  מוסלמי,  נוצרי,  או    הודי,  ישראלי  תלמיד,  או 

 . 'פלסטיני וכו

המיוצגות כחלק    ,מטרתם של המפגשים אינה להילחם בקונפליקט הקיים ובתופעות המוצגות לעיל

יצור חברתי. המטרה היא להיות חלק ממאמץ למאבק מתמשך בדעות    מטבע האדם מעצם היותו 

הלאומים מעצם שיוכם לשתי הקבוצות    התלמידים בשני  קדומות ורגשות שליליים, המתפתחים אצל

 .זאת כחלק ממציאות החיים בישראל ,השונות זו מזו ונמצאות בקונפליקט מתמיד 

 

 
עברים ויהודים בנווה , בתוך: חלבי, ר. דיאלוג בין זהויות, מפגשי מפגש יהודי־ערבי אחרחלבי, ר.  1

 . 12, עמוד  10. עמוד  2000הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ,שלום 
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פי   על  המגע".  ב"תיאוריית  החברתית  הפסיכולוגיה  מציעה  לכך  הפתרון  כל  תיאוריית  את  המגע, 

הקבוצות. אין מדובר על    בין חברי  שנדרש כדי להפיג מתח בין קבוצות קונפליקט הוא מגע בין־אישי

 .מגע פיזי אלא על אינטראקציה בין־אישית 

לאנשים    ההשערה מבוססת על ההנחה כי שורש הרע בין הקבוצות נובע מחוסר ידע, ואם יתאפשר

קיימת זהות משותפת,   מהקבוצות השונות להכיר זה את זה הם יגלו כי תחת מעטה הזהות הקבוצתית 

אותם בני אנוש זהים ולעיתים רבים   אנוש, וכי המרכיבים המשותפים שלני  יותר, של בעמוקה הרבה  

מאבני היסוד של קיום המפגשים, והיא מניחה כי   מהמרכיבים השונים ביניהם. הנחה זו מהווה אחת 

לישיבה משותפת, ויצירת אינטראקציות על בסיס אישי, תביא   עצם הבאת אנשים מקבוצות שונות 

של   הרגשות חניכים  הלהיכרות  יצומצמו  ובכך  האחרת,  הקבוצה  כמייצגי  ולא  כיחידים  זה  עם  זה 

 .והסטריאוטיפים הקיימים אחד כלפי השני ותפחת תפיסת השונות  השליליים 

המוטעית, ללמוד    סיטואציית המגע הנוצרת מספקת למעשה את ההזדמנות להבהיר את התפיסה

 .צה השנייהמידע חדש וליצור חוויה חיובית עם פרטים מהקבו

המגע כשלעצמו אינו מספיק, והסיטואציה של המפגש חייבת לכלול אוריינטציה בין־אישית שמטרתה  

זו נבנו ההפעלות  מעודדות שיתוף  הבמפגשים,    למזער את הקטגוריזציה הקיימת. על בסיס הנחה 

 .הצלחה משותפות בקבוצות מעורבות  פעולה בין פרטים מהקבוצות השונות ויצירת חוויות 

תנאים. תנאים    יאוריית המגע מניחה כי תוצאות אפקטיביות למפגשים יהיו כאשר מתקיימים מספר ת 

 :זו אלה הם המצע הרעיוני להנחות היסוד המונחות בבסיס תוכנית מפגשים 

תומכת.    הכרחי שהמסגרת בה מתקיימים המפגשים תיצור אווירה חברתית   —תמיכה מוסדית    א.

 .וועד ההורים   בית הספר  יצוות מדריכים, הנהגת התנועה,  בתוכנית זו מדובר בבמקרה של המפגשים  

יותר ממפגשים   מפגשים קצרים וחד־פעמיים הם בעלי משמעות פחותה  — הפוטנציאל להיכרות    ב.

ידע הרחבת  היתר  בין  היא  המפגשים  מטרת  ומתמשכים.  בין   ארוכים  דמיון  קווי  וגילוי  האחר  על 

מפגשים מלאים, העוסקים במעגלי השייכות   ת לקיום רצף של ארבעההנפגשים. תוכנית זו שואפ

מציאת קווי הדמיון במעגלים אלו בין התלמידים משתי    , תוךהחניכים והחניכות   המרכיבים את חיי

 .הקבוצות 

פועלים יחד    הפרטים משתי הקבוצות   —שיתוף פעולה בין קבוצות בעיסוק במטרות משותפות    ג.

הינה דרך יעילה ליצירת שינוי   ות ההדדית שבהשגת יעדים משותפים להשגת מטרה משותפת. התל

 .ביחסים בין המשתתפים ובדעותיהם 

שיתוף    ד. של  לידי  —אווירה  יבוא  הפעולה  שיתוף  סובלנות.  מקדם  פעולה  בתכנון    שיתוף  ביטוי 

של בפועל  ניהול  הצדדים,  משני  ההוראה  צוות  ידי  על  ידי    המפגשים  על  המדריכות המפגשים 

באופן שווה, בכל   ,והשתתפות מלאה של התלמידים משתי הקבוצות והמדריכים של שתי הקבוצות  

 .אחת מהמשימות במהלך המפגש

סטטוס   על המפגש לשבור את היחס המסורתי, לפיו קבוצה אחת היא בעלת   —סטטוס שווה    ה.

יתבצע במהל יותר מהקבוצה השנייה. הדבר  גבוה  אחריות שווה,   ך המפגשים עלחברתי  ידי מתן 

 .הצדדים  הזדמנות שווה לביטוי עצמי והשתתפות שווה של שני
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רציונל ולאור הניסיון הנצבר בקיום מפגשים אלה, נכתב    הרצף  התוכנית.  על סמך תיאוריות אלה, 

  התקדמות  עם   ומתפתחים   הגדלים ,  שייכות   מעגלי  בשלושה  עוסק  המפגשים   מבוססים   עליו  הרעיוני

 והמעגל "  משפחה"  במושג  עוסק  השני  המעגל ",  אני"  במושג  עוסק  הראשון  המעגל.  מפגשים ה

 ."קהילה" במושג עוסק השלישי

 .משותפת ה  האזרחות   ולנושא  הלאומים   לשני,  השייכות   למעגל  הנוגעים   תוכן  פרטי  נתנויי  מפגש  בכל

 :ההדדיות  עקרון על בנויים  המפגשים 

 .הצדדים  שני אצל שווה באופן יתארחו התלמידים  •

 .מדריכים ערבים ויהודים ידי על במשותף ינוהלו המפגשים  •

 .וערבית  עברית  — השפות  בשתי יתנהלו המפגשים  •

  המפגשים   ביןלחניכים    תינתנה  זו  במסגרת .  בין־אישי  קשר  ליצור  התלמידים   את   מעודדת   התוכנית 

 .השני מהלאום חניכים  עם  פעולה ושיתוף קשר יצירת  המצריכות  משותפות  משימות 

 הרעיוני  ברצף  יחידה  מהווה  מפגש  כל  כאשר,  מפגשים   ארבעה  של  מרצף  מורכבת   המפגשים   תוכנית 

  מתבצע   ובמהלכם   המפגשים   בין  רעיוני  רצף  על  מבוססת   התוכנית .  עצמו  בפני  עומד   גם   אך  המארגן

 .  הנדרשת  ההיכרות  ברמת  והן התוכן מהיבט הן,  והתפתחות  העמקה תהליך

  חלק   רק  ומקיימים   במידה  .מפגשים   ארבעה  או  מפגשים   שני  קיום :  לבחירה  אפשרויות   שתי  קיימות 

  פעילות  תבוצע,  שייבחר  מפגשים   מספר   בכל  ,התהליך  בתום .  הסדר  פי  על  לקיימם   יש  מהמפגשים 

  כמזכרת   הקבוצות   שתי  תלמידי  ייקחו  ואותה  לתהליך  סיכום   שתהווה,  החניכים  של  משותפת   יצירה

 לתנועת הנוער.  או לבתיהם  מהתהליך
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 התמודדות  ודרכי דו־לאומיים במפגשים קשיים

.  יחד   חיים   זאת   ובכל  ,זהותם   מבחינת   ורב־גוניות   שונות   מייצגים ,  ויהודים   ערבים  ובתוכם ,  ישראל  אזרחי

, דת ,  שפה:  השונות   מן  להתרשם   כדי  באלה  די  אולם ,  תרבותיים   רק   אינם   וערבים   יהודים   בין  ההבדלים 

 לעורר  עלול  וערבים  יהודים   בין  המפגש.  יומיומיים   חיים   אורחות   ואפילו  המשפחה  מוסד ,  מורשת 

 .לצמצומם ולפעול מראש לצפות  רצוי אותם , אחדים  קשיים 

 :גורמים  למספר הצפויים  הקשיים  את  לסווג ניתן

 תרבותיים בקודים הבדלים  . 1

 להימנע  ולנסות   אלו  להבדלים   רגישים   להיות   יש.  שונים   תרבותיים   קודים   מהלאומים   אחד   לכל

 :לדוגמה. אותם  המדגישים  מצבים מ

רבה  התייחסות   .א   הבנים  בקרב  .המגזרים  שני  בין  שונה  פיזית   לקרבה  ההתייחסות   —  פיזית  לק 

 על   טפיחה  מתן:  כדוגמה(  היהודית   בחברה  מאשר  מגע  של  תקשורת   יותר  נהוגה  הערבית   בחברה

  בחברה   מאשר  יותר  הערבית   בחברה  אי־מגע  של  קודים   קיימים ,  המינים   בין  בקשר.  (הגב  על  או  הראש

 .לבנות  בנים  בין  פתיחות  נהוגה בה, היהודית 

 משני   לתלמידים   להסביר  ניתן.  פיזי  מגע  המעודדות   מפעילויות   ולהימנע  לשוני  ערניים   להיות   יש

 .מגע לחוסר או למגע ייחשפו ובמפגשים  ייתכן כי ולהכינם , זה  תרבותי הבדל על הצדדים 

 את   להכין  יש.  היהודית  בחברה  הנהוג  מהלבוש  יותר  צנוע  לבוש  נהוג  הערבית   בחברה  —  לבוש  .ב

  בלבוש  להגיע  היהודיים   מהתלמידים   לבקש  ניתן.  הלבוש   בקוד   לשונות   המגזרים   משני  התלמידים 

  שיש   לדעת ,  למשל.  לבוש   לקודי  הנוגע  בכל  הזרות   מרחב  את   לצמצם   יש  כן  כמו.  חושפני  שאינו  מכבד 

 .כיפה שחובשים  יהודים  וילדים  אב' חיג שלובשות  ערביות  ילדות 

:  למשל,  לו  מודעים   להיות   יש  אשר,  מטען  בעלות   מילים   יש  מהתרבויות   אחת   בכל  —  רגישות   מילים   .ג

  בהן   השימוש  את   ולמנוע,  אלו  למילים   התלמידים   של  המודעות   את   להגביר  יש".  ראבק"  או"  שואה"

  ומשפטים  במידה.  וקונפליקט  עלבון   לעורר  העלולות ,  גסות   ומילים   קללות   לגבי  גם   כך.  שיחה  במהלך

 שלהם  המשמעות   על  לעמוד ,  בשיחה  להתערב  המדריכ.ה  תפקיד   המפגש  במהלך  עולים   זה  מסוג

 .אותם  ולנטרל

  אסורה   המוסלמים   אצל,  למשל.  שונים   תרבותיים   גבולות   קיימים   תרבות   בכל  —"  אדומים   קווים "  .ד

  על   טאבו  יש  היהודית   בחברה.  לקידוש  ביין  מדובר  כאשר   גם ,  מכך  להימנע  יש  ולכן,  אלכוהול  שתיית 

  על   להתקבל  עלולים ,  הערבים   אצל  הנוהגים  , XL אנרגיה   משקאות   ולכן,  נוער  לבני  מעוררים   משקאות 

 .מעיקרו פסול כדבר היהודים  ידי

  מתוך  האדומים   והקווים   ההבדלים   את   לבחון  זאת   ובמקום ,  שיפוטית   מגישה  להימנע  יש  מקרה  בכל

 .המוכרת  התרבות  עיני מתוך ולא, השנייה התרבות  של עיניה

 שפה . 2

  השפה   את   הערבים   התלמידים   מכירים   כלל  בדרך.  התלמידים   בין  המרכזי  התקשורת   ערוץ  היא  השפה

 . הערבית לשפה נחשפים  ולא כמעט היהודים  התלמידים , לעומתם . העברית 
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 :דרכים  במספר לנקוט מומלץ זה קושי על להתגבר כדי

 .המארח הצד  של האם  בשפת  המפגשים  קיום  .א

והמדריכות   ידי  על  תרגום   ויתבצע  האם   בשפת   השיח  יתקיים   במליאה  בפעילות   .ב .  המדריכים 

 מדריכ.ה  לשלב  מומלץ.  התלמידים   של  דעתם   לשיקול  נתון  הדבר  את   להשאיר  יש  הקבוצתית   בפעילות 

 .התלמידים  בין תקשורת  בעיית  מתעוררת  בהן בקבוצות  בעיקר, הקבוצתית  בפעילות  גם  ת .מתרגמ

 הכללית האווירה  השפעת. 3

  מושפעות  דעותיהם   שמרבית   גם   מה,  התלמידים   על  היא  גם   משפיעה  במדינה  הכללית   האווירה

 חוויית   יצירת   אלא  בבעייתיות   עיסוק  אינה  המפגשים   מטרת .  ובתקשורת   בבית   שומעים   שהם   מדברים 

 להימנע   מנת   על.  שייכים   הם   אליו  ללאום   קשר   ללא ,  הם   באשר  תלמידים   בין  משותפת   היכרות 

 :הבאות  בשיטות  לנקוט מומלץ, הרגשי מהמטען המונעים  ממצבים 

 .הערבית  או היהודית  החברה  כלל את  ולא עצמו  את  מייצג תלמיד  כל —  בכללי ולא בפרטי עיסוק .א

  יום   ,הזיכרון  יום ,  העצמאות   יום   לדוגמהרגיש )  אזרחי   למועד   סמוך  מפגשים   מקיום   להימנע  מומלץ  .ב

 (. הנכבה

 ההכנה  בשיעור  —  המפגשים   ולגבי  השני  הלאום   לגבי  הבורות   ונטרול  הזרות   מרחב  צמצום   .ג

  גודל:  כגון  מידע  נתוני(  הצדדים   לשני  זהה  באופן  וזאת ,  השני  הלאום   את   להם   להכיר   יש  לתלמידים 

 . )הפעילות  ותוכנית  המפגש משך ,המפגש מיקום , הגדרות , דת ,  אוכלוסייה  ריכוזי, אוכלוסייה

, פוליטי  עיסוק  לדוגמה  כמו,  למפגש  קשור  שלא  נושא  ועולה  במידה  —  קונפליקט  ממצבי  הימנעות   .ד

  באופן   השיח  את   לעצור   יש,  והיכרות   קירוב  למפגש  ולא  לעימות   המפגש  את   להפוך  שעלולה  מילה

 .בשוני ולא במשותף עיסוק היא המפגשים  מטרת  כי ולהדגיש מיידי
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 דו־לאומי  מפגש מבנה

 בכל  החניכים   למספר  המתייחס   מארגן  ורעיון  אחיד   מבנה  פי  על  יתנהלו  הדו־לאומיים   המפגשים 

 היכרות  של  תהליך  המאפשר  רצף  ויצירת   השייכות   מעגלי  של  בהקשר  הפעילות   תכני,  פעילות 

 .והעמקה

והחניכים   כלל  של  בפורום ,  במליאה  יבוצעו  מפגש  כל  של  והסיכום   הפתיחה  הפעילויות.  החניכות 

 חניכים   שיותר  לכמה  לאפשר   רצון  מתוך,  קטנות   קבוצות   של  בפורום   יתקיימו  המפגש  בתוך  השונות 

 .ופתוחה נוחה אווירה  לייצר ובמטרה ביטוי לידי לבוא

  בסיסיות  מילים   רכישת   על  או  הקודם   המפגש  על  המתבססת "  חימום   פעילות"  תתקיים   מפגש  בכל

  ולבסוף  השייכות   מעגל  בנושא  חווייתיות   פעילויות   יתקיימו  בהמשך.  המפגש  להמשך  תשתית   שיהוו

  של   בסיסית   היכרות   דרך  קשר  העמקת   תהליך  ליצור  מטרתו  זה  רצף.  משותפת   יצירה  פעילות   תתבצע

 .המעורבת   הקבוצה של משותף תוצר ולבסוף השני הצד  עם  היכרות   של משותפת  פעילות , היחיד 

  מטרה ב  ,המארח  הצד   כלפני  המתארח  מהצד   כלשהי  צנועה"  מחווה"  מפגש  בכלמומלץ לתת  ,  בנוסף

 .הצדדים  שני בין למפגש ההירתמות  על הדדית  והערכה תודה הוקרת  של נעימה תחושה ליצור

  הבורות  את   לצמצם   במטרה,  הפעילויות   במהלך"  מידע  טפטופי"   בשיטת   נויינתוהמשגה    תוכני  ידע

 .תיאורטי לימודי למפגש המפגש את  להפוך לא  אך, השני הצד  כלפי הקיימת 
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 למפגשים הכנה — חד־לאומי מפגש

 רציונל

  ומכרעת  חיובית   השפעה  תהיהתו  להכנ   כן  ועל,  לתלמידים   מוכר   ולא  חדש  דבר  הוא  הדו־לאומי  המפגש

המשותף    למפגש  הנוגע  הזרּות   מרחב  צמצום   הינה  ההכנה  מפגש  של  מטרתו.  המפגש  איכות   על

 .לקראתו מיטבי  באופן החניכים  והכנת 

 :מרכזיים  תחומים   משלושה מורכב התלמידים  נתקלים  בו הזרות  מרחב

  שימוש   יעשו  בהם   היסוד   ומושגי  המיומנויות   עם   החניכים   של  ההיכרות   מידת   —  קוגניטיבית  זרות

  זרות   מרחב  צמצום .  (חדשות  מילים   ,שיח  קבוצות,  קטנות   בקבוצות   עבודה:  למשל)  המפגש  במהלך

 .במפגש ישתמשו בהן המיומנויות  של ותרגול היסוד  מושגי  לימוד  ידי על ייעשה זה

  זרות   מרחב  צמצום .  עצמו  המפגש  לבין  מהמפגש  התלמידים   ציפיות   בין  הפער  —   פסיכולוגית   זרות

 המפגש   תוכנית ,  זמנים   לוח  ,מטרות   כגון,  המפגש  אופי  לגבי  מפורט  מידע  מסירת   באמצעות   ייעשה  זה

 .למארחים  מחווה והכנת 

 אותה והאוכלוסייה נוסעים  הם  אליה הסביבה עם  התלמידים  של ההיכרות  מידת  —  גיאוגרפית זרות

  של   תמונות   ואף  מידע  פרטי,  מפה  הצגת   ידי  על  ייעשה  זה  זרות   מרחב  צמצום .  לפגוש  הולכים   הם 

 .האוכלוסייה על פרטים  ולמידת , המפגש יתקיים  בו המקום 

בנות    הפעם הראשונה בה הם יפגשו עם   ,עבור חניכים מפגש בין תרבויות בגיל הנעורים עשוי להוות  

שונה. אין ספק שלפני המפגש יתעוררו בליבותיהם דתית / לאומית / תרבותית  בעלי זהות    ,בני גילם ו

אפילו חרדה. אפשר להניח שרגשות ו  , התנגדות חששתקווה,  רגשות שונים, כמו התרגשות, ציפייה,  

אלה מקורם בתחושות שקיימות אצל הוריהם, והם עלו לשיח בבתי החניכים. חשוב לתת לרגשות 

 אלה מקום בדיון במפגש לפני המפגש.

 

 .דקות  45  - משך הפעילות

 דיון, ניתן להמיר לדיגיטל.  – אופי הפעילות

 המפגש מהלך

 לימוד מושגי יסוד והיכרות עם פרטי המפגש:

 המפגש.  מיקום  לגבי מידע מתן •

  יהודים  בין  משווים   נתונים :  )למשל  נפגשים   איתה  לאוכלוסייה  הנוגעים   יסוד   מושגי  לימוד  •

, עיר,  כפר,  יהודים ,  פלסטינים ,  דרוזים ,  נוצרים   ,מוסלמים ,  ערבים ,  ישראל  במדינת   לערבים 

 .)ועוד , חגים /השנה לוח, ספר ערבי בית /יהודי ספר בית , מושב

)שם   אליו  המקום   לגבי  ספציפי  מידע  מתן • ,  מאפיינים   ,גודל,  היישוב  סוג,  היישוב  נוסעים 

 . )החניכים  גרים  בו למקום  ודומות  שונות  נקודות , מיקום 

 .)מי מעביר, שפה, הזמן משך, הפעילות  סוג, )מטרות  המפגש תוכנית  לגבי מידע מתן •
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 תיאום ציפיות והפגת חששות לקראת המפגש:

 לידי  להביאלחניכים    תאפשר   אשר,  המפגשים   לקראת   וחששות   ברגשות   שיתוף  המעודדת   פעילות 

 .ורגשותיהם  מחשבותיהם  את  ביטוי

 :הבאות  השאלות  החניכים  בפני  יועלו הפעילות  במסגרת 

 זהות האחרת? באילו נסיבות? בעלי ההאם נפגשתם בעבר עם בני נוער  •

 ?מדוע? שלילי או חיובי היה  הוא  האם  איך היה המפגש? •

 ?מהמפגש מצפה אני מה •

 מה אתם מרגישים לקראת המפגש?  •

 למה אתם חושבים שאתם מרגישים כך?   •

 ?אותי שמפחיד  משהו יש האם ? במפגש  ממנו .ת חושש שאני משהו יש האם  •

 ?המפגש  לפני לדעת  רוצה שהייתי משהו יש האם  •

 ?כזה מפגש לקיים  חשוב מדוע •

 ?עוד לדעת  רוצה הייתי מה? השני  הצד  על יודע אני מה •

 ,דומה. מה אתם חושבים   מפגשמתקיים עכשיו    ,אתם עומדים לפגוש  חניכהשאת    בקבוצה, •

 מרגישים לגבי המפגש?  שבני ובנות הקבוצה השניה

  מה הייתם רוצים להגיד להם כדי לגרום להם לתחושה טובה? •

 ממנו מגיעים החניכים שנפגוש?  האזור/מה אתם יודעים על הישוב •

 היישוב שלכם?  בית הספר/תנועת הנוער / על להם  מה הייתם רוצים לספר •

 

 כללי התנהגות במפגש: 

  בחלק.  וקונפליקטים   קשיים   בו  להתעורר  עשויים  כן  ועל  בין־תרבותי  מפגש  הוא  הדו־לאומי  המפגש

 .הדו־לאומי  במפגש  להתנהגות   דגשים   יינתנו,  החניכים   עם   והיכרות   המדריכים   דעת   שיקול  פי  על,  זה

 

 הכנת מחווה לתנועה המארחת:

 :הבאים השלבים  פי על יבוצע

 .החניכים  רעיונות  איסוף •

. זה המקום עוגה)  קל  כיבוד ,  המארחת   לכיתה  קטע  /שיר  הצגת :  למשל,  מחווה  על  החלטה •

 .עציץ, ציור, תמונה,  בתנועה לתלות  צנוע שי לשוחח על נושאים כמו כשרות(,

,  התלמידים  מירב של השתתפות  לוודא יש) המחווה להכנת  התלמידים  בין תפקידים  חלוקת  •

 . )למפגש ואחריות  מחויבות  ליצור מנת  על

 .המחווה הכנת  •
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 היהודי הערבי בישראל והסכסוך הפערים  על כלליים נתוניםעל קצה המזלג.... 

  ישראל .  לרוב  מיעוט  בין  יחסים   ובראשונה  בראש  הם   הישראלית   בחברה  ליהודים   הערבים   בין  היחסים 

 קבוצות   בין  שסעים   מני  אחד   הוא  ישראל  במדינת  לערבים   היהודים   בין  והשסע,  שסועה  חברה   היא

 .הישראלית  בחברה מהמרכזיים  אחד  זהו ספק ללא, אולם . רבות  חברתיות 

. ישראל  מדינת   אזרחי   הערבים   אוכלוסיית   עבור  היהודים   בפי  הנהוג  הכינוי  הוא "  ישראל  ערביי"  הכינוי

, המשולש  באזור,  בגליל  ובעיקר  ,המדינה  רחבי   בכל  ומתגוררים   מהאוכלוסייה  21%  כ־  מהווים   אלה

 .המעורבות  ובערים  בנגב

  נוצרים,  וכמוסלמים   ,הלאומית   השתייכותם   פי  על  כפלסטינים   עצמם   מגדירים   ישראל  מערביי  רבים 

 .2הדתית השתייכותם  מבחינת  דרוזים  או

 :)לאומית השתייכות) פלסטינים

 תחת   שהיה  'פלסטין'  בחבל  התגוררו  הוריהם   או  שהם ,  ערבים   של  לאומית   הגדרה  היא  פלסטינים 

  ומקורו  הארץ  לחבל האנגלי השם  הוא פלסטין השם .  1948-1918 השנים  בין הבריטי המנדט שלטון

  שם',  פלסטינה  סוריה'  האזור   נקרא  ,לספירה  השנייה  במאה,  הרומית   בתקופה.  העתיקה  בעת 

 .ימינו ועד  הצלבנית  בתקופה, הקדומה הערבית  בתקופה גם  שנשמר

 אותה  לתיאור  'ישראל  ארץ'  בשם   והיהודים '  פלסטין '  בשם   הערבים   השתמשו  הבריטי  המנדט  בתקופת 

 .שלו  ההיסטורית  למסורת  בהתאם  אחד  כל, גיאוגרפית  יחידה

, השכנות   והמדינות   ישראל  בין  כך  ואחר,  המקום   תושבי  וערבים   יהודים   בין  מהמלחמות   כתוצאה

  חלקם ,  ישראל  מדינת   אזרחי  הם   חלקם ,  כיום .  שונות   מדינות   בין  מפוזרים   הפלסטינים   הערבים   נמצאו

 .העולם וברחבי השכנות  בארצות  מתגוררים  וחלקם  הפלסטינית  הרשות  שבשליטת  בשטחים 

 זהותם  את   שמגדירים   כאלה  יש:  כגון  שונות   בצורות   עצמם   את   מגדירים   ישראל   אזרחי  הערבים 

, מקרה  בכל.  ועוד   פלסטיני  ישראלי  כערבי  יש,  ישראל  מדינת   אזרחי  כפלסטינים   יש,  ישראלים   כערבים 

: זהות   מרכיבי  שני  על  בשמירה  רבה  חשיבות   רואים   הערבים   המדינה  שאזרחי  מראים   קהל  דעת   סקרי

 .הפלסטיני הלאומי העם  של כחלק  הלאומית  וזהותם  ישראל מדינת  כאזרחי, האזרחית  זהותם 

 :)דתית השתייכות) מוסלמים

  מוחמד  של  דמותו  ובמרכזה  ערב  האי  בחצי  לספירה  השביעית   במאה  שהתפתחה  דת   היא  האסלאם 

 הם   המוסלמים   כל  לא   אך   מוסלמים   הם   הערבים   מרבית .  מוסלמים   מיליארד   1.4  כ־   יש  בעולם .  הנביא

 .העולם  ברחבי והשאר, ערב בארצות  חיים  מהמוסלמים  חמישית  רק: ערבים 

 

 

. ז, שביט. א, יער: מתוך, ודמוקרטית  יהודית  כמדינה בישראל ערבים־יהודים  יחסי. ס, סמוחה 2

 . 2001, הפתוחה אוניברסיטה', א  כרך, הישראלית  בחברה מגמות 
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 :)דתית השתייכות) נוצרים

  2.1  כ־  בעולם   כיום   יש.  ישוע  של  דמותו  ובמרכזה  שנה  כאלפיים   לפני  שהתפתחה   דת   היא  הנצרות 

 .נוצרים  מיליארד 

 : )דתית השתייכות) דרוזים

 במאה   השיעי  מהאסלאם   שהתפצלה  ייחודית   דת   מקיימים   אשר  התיכון  במזרח  עדה  בני  הם   דרוזים 

 לבנון,  סוריה  את   הכולל  באזור   חיים   הדרוזים   כל   כמעט.  ערבית   דוברי  הם   הדרוזים .  לספירה  11  ה־

 .ובכרמל בגליל , הגולן ברמת  בעיקר מתגוררים  הם  בישראל. וישראל
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