קטלוג פעילות חינוכית
ארגונים העוסקים בסכסוך
הישראלי-פלסטיני ובזכויות אדם

שלום רב.
בעלון זה מרוכז מידע על מבחר פעילויות ,שיחות וסיורים ,שנבנו על ידי שבעה
ארגונים שפועלים ,כל אחד בדרכו ,לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
מטרת הפעילויות היא לחשוף את הציבור הרחב לצדדים השונים של הסכסוך
הישראלי-פלסטיני ולהשלכותיו על החיים ועל החברה שלנו .הפעילויות שמוצעות
כאן נועדו לעורר מחשבה ,לספק נתונים ולהציג תמונה מורכבת של מציאות
החיים בישראל ובגדה המערבית .הפעילויות השונות מאפשרות לחניכים לפתח
מודעות פוליטית מבוססת עובדות ולהתוודע לקולות ולנרטיבים שלא נשמעים
דיים בזירה הציבורית בישראל.
הפעילויות המוצעות במסמך זה מחזקות את היכולת להתנהל בצורה קשובה
ומפרה בתוך שיח שכולל דעות שונות וקולות רבים ושנוטה לעתים קרובות להיות
שטחי וחד-ממדי .אנחנו בטוחים שחשיפה לתכנים האלה תתרום רבות לפיתוח
תודעה פוליטית ותפישת מציאות מורכבת בקרב כל קהל ,ותגביר את השאיפה
למעורבות בסביבתנו.
* הפעילויות מתאימות להיכלל ב'שבוע יהודה ושומרון/שטחים' ,שבוע ירושלים'
'או 'שבוע נרטיבים' של מפעלי חינוך וחברה קדם צבאיים ,בתי ספר ,תנועות
נוער וכדומה.
נשמח להיות בקשר.

לוחמים לשלום
הארגון

תנועה שהוקמה במשותף על ידי פלסטינים וישראלים שלקחו חלק פעיל
במעגל האלימות באזורנו; הישראלים כחיילי צה"ל והפלסטינים במסגרת
המאבק האלים לשחרור פלסטין .אחרי שנים רבות של לחימה החלטנו
להניח את נשקינו ולהיאבק יחדיו למען השלום .איננו מאמינים עוד כי
ניתן להגיע לפתרון הסכסוך בין שני העמים בדרכים אלימות ואנו רואים
את העבודה המשותפת ,דרך דיאלוג ופיוס ,כדרך הנכונה.
בשנים האחרונות אנו פוגשים מכינות ומסגרות שנת שירות רבות
למפגשים משמעותיים ופוריים .כאשר בשני הצדדים גוברת השנאה
וההסתה ,חשיבותם של מפגשים מהסוג הזה עולה .אנו מזמינים את
הנערים והנערות המתכוננים לשירות בצבא בשנה הבאה ,להיחשף
למציאות המורכבת ולהכיר את מגוון הקולות הקיימים
בחברה הישראלית והפלסטינית.
אנו מציעים הזדמנות מעניינת ומאתגרת ובעיקר — מקום כן ואמיתי בו
תוכלו להעלות שאלות שרציתם לשאול את הצד השני.

פעילויות

ניתן לבחור אחת מהפעילויות הבאות ,או לייצר סדרה של פעילויות:
 .1סיור בשטחי הגדה ואחריו מפגש ושיחה עם נציגים פלסטינים וישראלים
מהתנועה (כ 7-6-שעות) .הסיור מאפשר התבוננות מקרוב על מציאות
החיים בשטחים ומפגש עם פלסטינים מעברה השני של הגדר .הוא עובר
בהתנחלויות ,מאחזים וכפרים פלסטיניים ואינו מצריך תיאום בטחוני.
ניתן לסייר באחד מארבעת האזורים הבאים:
א .האזור הכפרי של בית לחם
ב .אזור הכפרים הסובבים את שכם
ג .מזרח ירושלים
ד .אזור הבקעה
 .2מפגש על בסיס סיפורים אישיים של שני נציגים מהתנועה (כשעה
וחצי-שעתיים) .מה הביא ישראלים ופלסטינים לפעול במשותף לשינוי
המציאות של הסכסוך? מהי "אי-אלימות" ומה זה אקטיביזם?
האם באמת יכול להיות שלום? היכן כל אחד מאתנו פגש את הסכסוך?
הסיפורים האישיים של פלסטיני וישראלי שבחרו לפעול ביחד מייצרים
דיון בשאלות אלו והזדמנות לשאול את הצד השני רבות אחרות.

לבירורים
ולהזמנה

 .3מפגש הקרנה של הסרט הדוקומנטרי "מפרים את הסדר" ודיון אחריו
(כשעתיים) .הסרט מתעד את סיפור הקמתה של תנועת לוחמים לשלום
ומלווה את סיפוריהם האישיים של כמה מפעיליה המרכזיים.
דנה עפר meet@cfpeace.org | 054-3340280

מחסום
הארגון

watch

מחסום  Watchהיא תנועת נשים ישראליות פעילות זכויות אדם המתנגדות
לכיבוש הישראלי בשטחים .חברות הארגון יוצאות יום יום למשמרות
בשטחי הגדה .כל הפעילות שלנו נעשית בהתנדבות .מאז שנת  2001אנו
צופות על המתרחש מדי יום במחסומי צה"ל בגדר ההפרדה ובמכשולים
השונים כמו גם בעומק הגדה ומתעדות את כל מה שאנו רואות.
במסגרת פעילותנו אנו בוחנות את תפקודם של משרדי התיאום והקישור
של המנהל האזרחי ,נוכחות בבתי משפט צבאיים ,צופות בהליכים
משפטיים ומתעדות אותם ,מדריכות סיורים בגדה המערבית ובירושלים
המיועדים לציבור הישראלי ולאורחים מחו”ל .אנו העין האזרחית הצופה
על המתרחש בגדה .נשות הארגון מעורות ובקיאות במתרחש בגדה.
דיווחינו באמצעי המדיה השונים נחשבים אמינים בקרב מקבלי ההחלטות
במישור הצבאי והפרלמנטרי.

פעילויות

תרומתנו במפגש עם חניכים יכולה לבוא לידי ביטוי בשתי דרכים
עיקריות שיכולות אף להשלים זו את זו.
* מפגש של כשעתיים בו נספר לחניכים על פעילויותינו בשטח ונשוחח
על המחיר הכבד שמשלמות שתי החברות ,הישראלית והפלסטינית,
בשל הכיבוש.
* סיורים מותאמים לקבוצות ,בהם נאפשר הכרות עם החיים של הפלסטינים
באזורים השונים של הגדה המערבית ולאורך גדר ההפרדה.
אזורי הסיורים המוצעים:
א .צפון ירושלים.
ב .הכפרים במרכז הגדה ומחסומים לאורך גדר ההפרדה ,החוצצת בין
חקלאים לאדמותיהם.
ג .דרום הר חברון וביקור בכפרים סוסיא וטאווני.
ד .בקעת הירדן.

לבירורים
ולהזמנה

אנו מציעות מכלול פעילויות אלה ללא תשלום.
יעל אגמון  | 050-7984012קרין לינדנר 050-7428730
  

עוז ושלום — נתיבות שלום
הארגון

תפיסתנו הציונית-דתית רואה בתקומתנו הלאומית בארץ ישראל אתגר
מוסרי ורוחני ,ומאמינה שתורת ישראל יכולה לשמש מצע לבניית חברה
מוסרית וצודקת ,החותרת לשלום ומכבדת כל אדם שנברא בצלם.
שלום ,צדק וביטחון אמיתי :השלום הינו ערך דתי ומטרה חיונית בחיי
הפרט והכלל .כמו העלייה ובניין הארץ ,אין להשאיר אותו בגדר משאת
נפש לימות המשיח .עלינו לחתור ליצירת מציאות מדינית של שלום עם
שכנינו ,המבוסס על כבוד הדדי ושיתוף פעולה — "לא מצא הקב"ה כלי
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום" .שלום אמת לא יכון אלא על בסיס
של צדק .הכלל הגדול — "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" חל גם על
היחסים שבין עמנו ובין העם הפלסטיני .רק הסכם שלום צודק ,המקובל
על שני העמים ,יבטיח את ביטחוננו לטווח רחוק.
קדושת החיים וגבולות מדינת ישראל :אנו מצווים להשיב את קדושת
החיים ,שלום הבריות וכבוד הבריות לראש סולם העדיפויות של הציונות
הדתית — "שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום
בעולם" .בתנאים של היום אין החתירה לשלום ולצדק יכולה לעלות
בקנה אחד עם השמירה על שלמות הארץ ,שהינה יסוד מרכזי בתודעתנו
ובהשקפתנו ולכן אין מנוס מהכרעה גורלית בין הערכים הללו .עם
כל הכאב הכרוך בכך ,עלינו להסכים לחלוקת הארץ ביננו ובין העם
הפלסטיני .הוויתור אינו פרי של חולשה אלא הכרעה אמיצה — "ה' עוז
לעמו ייתן ,ה' יברך את עמו בשלום".
חביב אדם שנברא בצלם :מדינה יהודית נדרשת להקפיד על כבודו של
כל אדם ,יהודי וערבי כאחד ,שכן ""חביב אדם שנברא בצלם".ממלכת
כוהנים וגוי קדוש" אינה רשאית לכפות את שלטונה על אוכלוסייה
ערבית גדולה ,המחוסרת כל זכויות פוליטיות .עינינו רואות כיצד
השליטה הממושכת רבת השנים על העם הפלסטיני מעוותת את דמותנו
היהודית ואת ערכינו הדמוקרטיים ,מערערת את שלטון החוק ,מקהה
את רגישותנו המוסרית ומעודדת מגמות כוחניות ,בעיקר בקרב הנוער.
הר הבית והמקומות הקדושים :שאלת השליטה על הר הבית מאיימת
להפוך את הסכסוך בינינו ובין הפלסטינים מסכסוך לאומי לסכסוך בין
דתי .גישה דתית אמיתית שוללת את הפיכת האמונה הדתית לתביעה
לשלטון על מקום ,יהיה קדוש ככל שיהיה .להיפך — מקום קדוש ראוי
לו שלא יהיה בבעלותו הבלעדית של אף גורם אנושי וכך יהיה פתוח
לכל המאמינים.
גאולת העם בארצו :ציונות של אמת חותרת לא רק לגאולת הארץ אלא
לגאולת העם בארצו .תפיסה זו מחייבת הקצאת משאבים לקיבוץ גלויות
ולקליטת עולים ,לגישור על פערים חברתיים וכלכליים ,לחינוך יהודי
נרחב ומגוון ולטיפוח סובלנות דתית ופוליטית.

פעילויות

אנו מציעים הרצאות ודיונים על עתיד מדינת ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית ,על מעמד יהודה ושומרון מבחינה הלכתית ,על התנגדות
לגזענות ביהדות ,על מעמד המיעוטים במדינת ישראל ע"פ ההלכה,
על הבעיות המוסריות הכרוכות בשליטה על עם אחר ,על כללי המשחק
הנחוצים בין הימין לשמאל כדי למנוע מלחמת אזרחים .אנו פועלים
לשינוי הגישה הדתית והמדינית בשטחים .הפרספקטיבה הייחודית שלנו
קשורה בהיותנו אנשים דתיים ומבוססת על תורת ישראל וצורכי הביטחון
של מדינתנו .בתוכנו נמצאים גם רבנים ,אנשי בטחון
בכירים לשעבר ,אנשי הגות ואנשי מעשה.

לבירורים
ולהזמנה

יעקב בינג ozshyb@gmail.com
www.facebook.com/ozveshalom.netivotshalom
www.ozveshalom.org.il

עמק שווה
הארגון

עמק שווה הוא ארגון שהוקם על ידי ארכיאולוגים ופעילים קהילתיים
ופועל לחיזוק התפיסה שהעבר ואתרי העתיקות שייכים לכל התושבים
ואינם מקנים זכויות יתר לקבוצה אחת על פני האחרת .אנחנו פועלים
בעיקר בירושלים ובגדה המערבית ונאבקים נגד השימוש בעתיקות ככלי
פוליטי בסכסוך בין ישראל והפלסטינים .אנחנו מאמינים שארכיאולוגיה
יכולה וצריכה להיות אמצעי לגישור וקירוב בין כל מי שחי פה ושהממצא
הארכיאולוגי לא צריך לשמש אמצעי להוכחת בעלות של עם או של בני
דת כלשהי על הארץ.

פעילויות

במסגרת הפעילות שלנו אנחנו מקיימים סיורים באתרים ארכיאולוגים
בירושלים והרצאות ברחבי הארץ .ההרצאות שלנו עוסקות בסיפור
שמסופר באתרים ארכיאולוגים ,בקשר שבין השרידים העתיקים לזהות,
לתחושת השייכות שלנו לארץ ולסכסוך הישראלי פלסטיני .בסיורים
אנחנו שואלים מה ניתן ללמוד מהמחקר הארכיאולוגי על העבר ועל
חיינו כיום ומה הקשר בין ארכיאולוגיה למאבק הפוליטי על ירושלים.
 .1הרצאה ברחבי הארץ על מורשת והאתגרים שבשימור רב תרבותי של
מורשת .ההרצאה והפעילות שלצדה מקדמות חשיבה ושיחה על מורשת
חומרית ותרבותית ועל הדרכים בהן ראוי לשמר ולהציג אותן בפני קהל
מגוון .הפעילות בודקת את היחס הרגשי שלנו לשרידי עבר ולאוצרות
תרבותיים שמזוהים עם המקום ועם הקבוצה הלאומית אליה אנחנו
משתייכים .ההרצאה והפעילות מחדדות את ההכרה בכך שהמורשת
התרבותית של הארץ ותושביה היא מגוונת ורבת פנים ומציגות את
המורשות השונות שמתקיימות פה כמקור כוח ויתרון שכדאי לשמור עליו
ואף להבליט.
 .2סיור בעיר דוד/סילואן :הסיור חושף את העושר התרבותי של האתר
הארכאולוגי בו נולדה ירושלים ומציג את הדרך שבה עמותת אלע"ד,
שמנהלת את האתר ,משתמשת בעתיקות למטרותיה הפוליטיות וכיצד
כל זה משפיע על החיים בסילואן .הסיור משלב ביקור בשטחי העתיקות
ובסילואן.
" .3מורשת מוסתרת" :סיור בבית הקברות העתיק של ממילא בגן העצמאות
במרכז ירושלים .הסיור עוסק בתולדות האתר ובחשיבותו להבנת החיים
בירושלים המוסלמית והעות'מנית ובמה שקורה כשבית קברות מוסלמי
עתיק הופך לקרקע נדלנ"ית יקרה במרכז העיר הישראלית.

לבירורים
ולהזמנה

מעין בן הגיא maayan@alt-arch.org | 050-2741298

שוברים שתיקה
הארגון

ארגון שוברים שתיקה הוא ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות
מחיילים וחיילות ששירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך.
מטרת הארגון היא להעלות את המודעות למציאות היום-יומית בשטחים
הכבושים וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על
אוכלוסייה אזרחית ,זאת על מנת להביא לסיום הכיבוש.
במסגרת הפעילות החינוכית שלנו אנו מקיימים הרצאות בכל הארץ
וכן סיורים מודרכים בעיר חברון ובאזור דרום הר חברון ,כמפגש בלתי
אמצעי עם מציאות השליטה הצבאית בשטחים .הסיורים וההרצאות
מודרכים על ידי חיילים וחיילות ששירתו בשטחים ומספרים מניסיונם על
המדיניות אותה מפעילה מדינת ישראל באמצעות כוחות צה"ל בשטח,
שבעקבותיה אנו ,החיילים ,נאלצים לעמוד בתווך בחיכוך המתמיד בין
המתנחלים לבין הפלסטינים ,כאשר המעמד החוקי של כל אוכלוסייה
שונה בתכלית.

פעילויות

 .1הרצאה :היכרות ראשונית עם השיטות השונות בהן צה"ל מפעיל את
שליטתו על האוכלוסייה הפלסטינית ,מטרות הארגון וכן כיצד ומדוע
הוקם ארגון שוברים שתיקה .המרצים שלנו ,חיילים וחיילות ששירתו
בשטחים ,מספרים על חוויותיהם האישיות ושל עדים נוספים.
 .2סיור בחברון :חברון הינה העיר הפלסטינית השנייה בגודלה בגדה
המערבית (כ 200-אלף תושבים) .בלב חברון ישנה התנחלות ישראלית
המונה כ 800-מתנחלים ,שמאות חיילים נשלחים להגן עליה באופן קבוע.
הסיור מתבצע בשטח של העיר שנמצא תחת שליטה צבאית ישראלית
וחושף את אופי השליטה הזו ואת השפעתה על המציאות בשטח.
 .3סיור בדרום הר חברון :אזור דרום הר חברון הוא אחד האזורים
הנשכחים ביותר בגדה המערבית .רוב התושבים הפלסטינים באזור
פלאחים (עובדי אדמה) ומתקיימים מחקלאות וממרעה .הסיור מדגיש
את המצב הקשה והמורכב בשטחי ( Cהמהווים יותר ממחצית משטחי
הגדה המערבית שנמצאת תחת שלטון וניהול ישראלי מוחלט) ומראה
את ההשפעה של מדיניות התכנון והבנייה הישראלית ,ההתנחלויות
והמאחזים על חיי הקהילות הפלסטיניות באזור.

לבירורים
ולהזמנה

עידו רכז פעילות info@shovrimshtika.org | 052-3640090

שלום עכשיו
הארגון

שלום עכשיו היא תנועת שמאל ציונית השואפת להבטיח את המשך קיומה
של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ופועלת כדי לקדם את הפתרון
היחיד שיאפשר זאת — הקמת מדינה פלסטינית על בסיס גבולות 1967
לצידה של מדינת ישראל .פעילויות שלום עכשיו נועדו לייצג את הציבור
הישראלי התומך בפתרון שתי המדינות ,להציב נושאים הקשורים לסכסוך
ולפתרונו בראש סדר היום הציבורי ולהפעיל לחץ על מקבלי החלטות.
מגוון ערוצי הפעילות של התנועה כוללים הפגנות ופעילויות שטח,
הרצאות וכנסים ,סיורים ועבודה חינוכית ,קמפיינים ציבוריים והפצת
חומרי הסברה.
אחד הפרויקטים החשובים של שלום עכשיו הוא פרויקט מעקב התנחלויות
אשר עוקב אחר בניית התנחלויות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים.
הנתונים והמפות המופקים במסגרת פרויקט זה ידועים באמינותם
ומהימנותם והם מפנים את תשומת ליבו של הציבור הישראלי למחיר
הביטחוני ,הכלכלי ,הדיפלומטי והמוסרי הכבד אותו משלמת ישראל על
החזקת השטחים.

פעילויות

הרצאות :מפגש עם נציג שלום עכשיו היא ההזדמנות לפתח שיחה ולשאול
את השאלות הקשות על שלום וביטחון ,דמוקרטיה ,ציונות ,פעילות
חברתית ,ועל הצעדים הנדרשים בדרך להסכם שלום.
> "שלום — מציאות או חלום?" הדרכה על מטרות ,פעילות ,ועמדות של
שלום עכשיו והשמאל הציוני בישראל .נסביר כיצד המחנה השלום יוכל
לנצח בקרב על דמותה של המדינה.
> "למה ההתנחלויות פוגעת בישראל?" הדרכה מקיפה על תהליך הקמת
ההתנחלויות ,הקמת מאחזים בלתי חוקיים ,הפקעת האדמות וחריגות
מתקציבים בכדי לקדם בנייה בשטחים.
סיורים :נצא לשטח לראות בעיניים את האתגרים והאפשרויות ונתמודד
עם הנושאים המרכזיים בלב הסכסוך ובניהם התנחלויות ,מאחזים ,גדר
ההפרדה ,משטר ההיתרים ועוד.
> סיור להתנחלויות לאורך גדה המערבית נסיעה לעומק השטח אל עבר
המאחזים וההתנחלויות הצמודות לערים הפלסטיניות באזור חברון/בית
לחם/שכם.
> סיור להתנחלויות במזרח ירושלים נסיעה אל ההתנחלויות בתוך
השכונות הפלסטיניות במזרח העיר ,נראה את גדר ההפרדה וכיצד העיר
מחלוקת בפועל.

לבירורים
ולהזמנה

יותם יעקבא מנהל מחלקת פעילות ציבורית
yotam@peacenow.org.il | 050-6573152

פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני
למען שלום ,פיוס וסובלנות
הארגון

פורום המשפחות השכולות הוא ארגון בו חברים מאות ישראלים ופלסטינים
שאיבדו בן משפחה קרוב כתוצאה מהסכסוך הממושך .חזון הפורום הוא
מניעת שכול נוסף בשני העמים ויצירת מסגרת לתהליך פיוס שיקדם את
תהליך השלום ויהווה חלק בלתי נפרד מכל הסכם שלום עתידי .הפורום
פועל למעלה מעשרים שנה ליצירת הבנה והיכרות בין שני הצדדים
באמצעות פרויקטים חינוכיים ,תרבותיים ותקשורתיים חוצי-גבולות .חברי
הפורום מאמינים שהידברות מכבדת ואמפתית לכאב ולצרכים של האחר
יכולה לחולל שינוי בתודעה ובדעת הקהל הישראלית והפלסטינית.

פעילויות

במהלך כל השנה נפגשים חברי הפורום עם מכינות שונות ברחבי הארץ ועם בני
נוער בשנת שירות במטרה לאפשר להם להכיר את "האחר" באופן בלתי אמצעי.
הפורום מציע למכינות את הפעילויות הבאות ,מהן ניתן לבחור אחת או יותר:
 .1מפגש דיאלוג :מפגש של שעה וחצי בהנחיית שני חברי הפורום —
ישראלי/ת ופלסטיני/ת ,שמספרים את סיפור השכול האישי שלהם ,מדברים
על הבחירה בדיאלוג על פני נקמה ומקיימים שיחה עם המשתתפים על
הסכסוך ועל אפשרות הפיוס.
 .2מפגש דיאלוג בשילוב הקרנה של הסרט הדוקומנטרי "שני פנים לסיפור":
מפגש של שלוש שעות בהנחיה של שני חברי הפורום — ישראלי/ת
ופלסטיני/ת .הסרט ,בבימויו של תור בן מיור ,עוקב אחר התהליך
שעוברים פלסטינים וישראלים שנפגשים במסגרת פרויקט הנרטיבים של
הפורום .לאחר ההקרנה מתקיים דיון על הסוגיות העולות מתוך הסרט על
ידי שני חברי הפורום השכולים.
 .3מפגש העוסק בנושא הנרטיבים המקבילים :הסכסוך הישראלי-פלסטיני
הוא סכסוך מתמשך שבו מתקשים הצדדים להקשיב זה לזה ולהבין את
הנרטיב של החברה האחרת .הגישה הנרטיבית מקדמת הקשבה אמפתית
לסיפור של הצד האחר ובכך מאפשרת לראות שגם לו יש היסטוריה
ואמונות ,זהות ורצונות שהם לגיטימיים .מדובר בהכרה ומתן לגיטימציה
לכך שלקולקטיב האחר יש נרטיב משלו אף כי אין הכרח להסכים עימו.
במפגש ,שאורכו כשלוש שעות ,יציגו חברי הפורום וידגימו את הגישה
הנרטיבית המשמשת ככלי להבנת האחר ולקידום פיוס בין העמים.

לבירורים
ולהזמנה

איריס  /רקפת office@theparentscircle.org | 03-5355089

לוחמים ולוחמות מספרים על השטחים

