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_________________  

  

  ניהול מחלוקת בחברה הישראלית"פעילות חינוכית בנושא "

   ,שלום רב

  

"ניהול מחלוקת בחברה  כותרתו:ו יחד לפרויקט שנחבר מרכז רבין, מרכז קטיף ומשפחת בנקיאנו, 

  ואנו רוצים להציע לך שותפות בעשייה זו. הישראלית"

אלא  ,באלימות מכל סוג שהוא התובנה שהדרך לנהל מחלוקת איננהאת חזק למטרת הפרויקט היא 

 ביננו,של מחלוקת הלגיטימי עצם קיומה הבנה שבבהקשבה, בחיזוק המרכיבים המשותפים שביננו ו

   התבדלות ואלימות. ,להוביל לשנאה צריך אינו

הכבוד ההדדי והערכים המשותפים  ,אחריות לחיזוק הסובלנותלקחת ל חילוקי הדעות, עלינו בגל דווקא

רים כי כל עמדה פוליטית, חברתית ודתית יכולה וצריכה לצאת ואנחנו סב ההופכים אותנו לחברה אחת.

 מידת המתינות וכי ההקצנה של השיח הציבורי חותרת תחת עצם קיומנוריבוי הדעות ומנשכרת מ

  .דמוקרטיתיהודית וה כמדינ

והרצח של ההתנתקות מגוש קטיף  ,של רצח רבין הכואביםאנו מאמינים שניהול הדיון סביב האירועים 

יעמיקו ויוסיפו למפגש  -מרכז קטיף ובמעגלי השיח הירושלמי במרכז רבין, בוהביקורים שירה בנקי, 

  ולשיח.

  

התלמידים עם תלמידי בית הספר  אנו מציעים סדרת מפגשים שבמהלכה יפגשובמסגרת הפרויקט 

פוליטי לדיון לגלוש  מבלי ,זאת .השכן להם ויעסקו יחד בסוגיות של ניהול מחלוקת בחברה הישראלית

את את הכנות ו הכירשצד אחד מטיף לצד האחר על צדקת דרכו ותוך שהתלמידים לומדים לומבלי 

  .הםו שלאלמבלי שהם נדרשים לוותר על  ,ל הצד האחרסולם הערכים ש

פרויקטים אמצעות בשירה  מבקשת לזכור אתבנקי אשר  חתהורותו של הפרויקט ביוזמה של משפ

  .לוקת ללא שנאה, ללא הסתה וללא הקצנה מיותרתחינוכיים שמטרתם עידוד תרבות שמאפשרת מח

יד בנימין ואולפנת צביה ישיבת צביה  ,בתי הספר תיכון באר טוביה חוהפרויקט מבוסס על מודל שפית

  .ץ חייםחפ
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  מבנה הפרויקט : 

  י'.יקט מיועד לתלמידי כיתות הפרו

שבכל אחד , )בירושלים מעגלי שיח(מרכז רבין, מרכז קטיף, פעילות ימי  שלושההתלמידים ישתתפו ב

  סדנת עיבוד.וסיור  ,סדנה מקדימה מהם תתקיים

  

   –התהליך המכין 

  הצוות החינוכי בהשתתפות אפשריים התהליך המכין כולל מספר שלבים 

 פגישה פרטנית בין צוות הפרויקט למנהלי המוסדות •

 וצוות הפרויקט צוות המורים, מוסדותהמנהלי ל משותפתפגישה  •

מנהלי בתי הספר נפגשים להרצאה מקדימה עם התלמידים של בתי הספר  -""הצלבת מנהלים •

  האחרים.

התלמידים במרכזי המבקרים נעשית ע"י מדריכי המרכזים כאשר לכל קבוצה יש צוות הפעילות עם 

  הפעילות.ימי  שלושתמדריכים שמלווה אותה בכל 

הקבוצות בנויות לפי חלוקה נפרדת ודתי, -המפגש מתנהל באופן מעורב בין בית ספר ממלכתי לממלכתי

  בין בנים ובנות.

"ס מביכיתה אחת  ,ה"ס הממלכתיימב כיתות שתיויה מהיחידה האורגנית של כל קבוצה בנ בהתאם,

  ."ס ממ"ד בנותמביבנים ממ"ד וכיתה אחת 

  הזרמים ממלכתי וממ"ד. 2קבוצות הבנויות באופן מעורב מתלמידי  שמונהכל ארבע הכיתות יחולקו ל

  בתי ספר ולפיכך כל הקודם זוכה.  12-להפרויקט נפתח השנה 

  . ניתן לפנות לכל אחד מהנציגים הבאים:31.10.16ליום  להשתתפות בפרויקט יתקבלו עדפניות 

   koby@merkazkatif.co.ilאו במייל  4324101-077או  5684202-054הרב קובי בורנשטיין בטלפון 

  ronishec2@gmail.comבמייל או  5916-490-054הגב' רוני שכטר בטלפון 

בנקי" יתרום רבות להקטנת הקיטוב -קטיף-אנו רוצים לקוות שעצם קיומו של הפרויקט המשותף "רבין

בחברה הישראלית ורוצים לחלום שיש כאן הרבה יותר מכך. יש בפרויקט הזה בשורה שגם מהמקומות 

  יכולים לנהל שיח בדרכי שלום.הכי קשים והכי כואבים שחווינו כאנשים וכחברה אנו 

  

       _______         ______          _____________         ______________  
  ד"ר נורית לוינובסקי  אורי ומיקה בנקי  הרב קובי בורנשטיין

  מרכז יצחק רבין  דרך שירה בנקי  מרכז קטיף
  


