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 סיכויי השלום כיום

 :מטרות

 פיתוח של תפיסת מציאות מורכבת לגבי הסכסוך הישראלי פלשתינאי כיום .1
 בירור סיכויי השלום בימינו אנו .2
לכן רצוי לצרף לחומרים שבפעולה , הפעולה היא פעולה שעוסקת במצב כיום, למדריך[

 ]מהעיתונות היומיומיתחומרים אפילו יותר אקטואליים 

 :מהלך

בוחרים ארבעה מתנדבים ומבקשים מהם  -אינקוגניטו :)'דק 10( משחק פתיחה .1
לאחר מכן בוחרים . שניים יהודים ושניים ערבים, לרשום שמות של אנשים מפורסמים

ארבעת , ארבעה מתנדבים אחרים ומדביקים להם את המדבקות על המצח
 .צעות שאלות של כן ולאהמתנדבים צריכים להבין מי הם באמ

 
מחלקים את הקבוצה  :)'דק 20( ניתוח המצב בחברה היהודית ובחברה הפלשתינאית .2

) 1ניספח(ללמוד ולהכי תערוכה  -כל קבוצה מקבלת דף עם משימה. לשתי קבוצות
בנוסף אומרים להם שלצורך השלמת המשימה הם יכולים ). 2ניספח (וחומרי עזר 

 .ובידע כללי) במידה ויש אחד כזה זמין(במחשב , להיעזר באנשים שהם מכירים
היא עורכת סיור בתערוכה שלה לקבוצה השניה ומספרת , לאחר שכל קבוצה מסיימת

 .על תהליך העבודה שלה
 

 :שואלים :)ק'ד 20( דיון .3
 ?מה כי הפתיע אתכם -
 ?האם אתם מסכימים עם הניתוח של הקבוצה השניה -
) היהודית והערבית(ת היחס בחברות האם אתם מרגישים שאתם מכירים טוב א-

 ? לגבי תהליך השלום
 ?מה שונה? מה משותף לשתי החברות-
או הטרוגניות ) כולם חושבים שם אותו דבר, כלומר(האם החברות הן הומוגניות -
 )התייחסויות שונות בתוך כל חברהכלומר יש מגוון של דעות ו(
 

 
  :)'דק 25( מסכים לא מסכים .4

". לא מסכים"ועל השני " מסכים"ת מנוגדים שני שלטים על אחד כתוב תולים על שני קירו
מבקשים מהחניכים להסתדר על הרצף שבין השלטים לפי מידת הסכמתם עם ההיגדים 

 :הבאים
 לישראל יש אינטרס לקדם תהליך שלום  -
 על צד יהיה לוותר וויתורים כואבים, בשביל לכונן תהליך של שלום -
 .ולכן אין מה למהר, הזמן פועל לטובתנו, ך השלוםבכל מה שקשור לתהלי -
 .אין פרטנר לשלום) היהודי והערבי(בשני הצדדים -
 בשני הצדדים יש אנשים שרוצים שלום ויש אנשים שלא רוצים שלום-
הוא יקרה או לא יקרה כתוצאה מהתערבות של , תהליך השלום בכלל לא קשור אלינו -

http://www.pardesonline.org.il/�
mailto:laura@pardesnet.org�
mailto:laura@pardesnet.org�


 

 04-9886043: פקס  052-6719061: טלפון  25128בקעת בית הכרם  . נ.ד  קיבוץ פלך

www.pardesonline.org.il laura@pardesnet.org / 

 

 

 )אמריקה לדוגמא(גורמים אחרים 
 .משמעות לבחירות שנעשה כעם כדי לקדם או להאט את תהליך השלום יש-
 .אבל רק עם המתונים שבהם, ישראל צריכה לדבר עם הפלשתינאים-

כמו גם העמדות שיש , העמדות פה בחדר מאוד מגוונות, כפי שראינו :)'דק 5( סיכום .5
". וםשל"לאנשים מכל הצדדים בנוגע לתהליך הכל כך מסובך ומורכב  הזה שניקרא 

ומה לפי , כאן כל מדריך מוזמן להוסיף בנימה אישית את העמדה שלו לגבי העניין(
 ).דעתו נכון וראוי לעשות

, עיתונים וכתבות מודפסות שעדכניות לצקופה בה הפעולה מועברת, עזרים גזורים: ציוד
 "מסכים"שלטי ) ועוד דברים שיהפכו את התערוכה ליותר ססגונית(דפים טושים , סלוטייפ

 ".לא מסכים"ו
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