ספרים מומלצים לפעילות בשבוע לקידום מחלוקת בונה
מוזאיקה המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה בשיתוף עם תכנית "גישורים" שמחים לחלוק עמכם המלצות
לספרים שיכולים לשמש כבסיס להפעלה ושיח בנושאים הקשורים ליישוב מחלוקות ,גישור ושלום בין
אדם לחברו.

ספרה של מירי אלעני" ,המסע אל האופק" ,ספר הרפתקה לילדים הממחיש בצורה מרתקת וקסומה כיצד
ניתן לפתור בעיות בדרך של גישור .עקרונות הגישור .מתאים לילדי הגן ולכיתה א'.

ספרו של אפרים סידון" ,אוזו ומוזו מכפר קקרוזו" ,ספר המתאר את קורות חייהם של שני אחים
אוזו ומוזו שהיו קרובים מאוד זה לזה עד שריב פרץ ביניהם שהוביל ל"-ברוגז לעולמי עולמים"
ונתק שנמשך דורות ,עד שצאצאיהם נפגשו והתאהבו ........פעילות אפשרית:


לשאול את הילדים מדוע לדעתם האחים לא הצליחו להשלים



לבקש מהילדים לכתוב סוף אחר לסיפור מהנקודה בה האחים בונים חומה



לחלק את הילדים לקבוצות ולבקש מכל קבוצה להכין כרזה עם המלצות לפתור מחלוקות בדרך
של פיוס ושלום.
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סיפור עממי ,אגדת גשר ,שסופר מחדש על ידי אפרים סידון המספר את סיפורם של חברי ילדות
ושכנים מתן ונח שנזקקו לנגר מיוחד שיבנה גשר שיחבר ביניהם....דוגמאות לפעילות אפשרית
באתר ספרית פיג'מהhttp://www.pjisrael.org/bookkt.aspx?id=9 :

ספרו של דוד גרוסמן "איתמר פוגש ארנב" ,סיפור לילדי הגן וכיתה א' המתאר מפגש בין איתמר
שחשב שארנבים הם יצורים מטילי אימה ,לארנב שחשב שילדים הם יצורים מפחידים ,המפגש
בין השניים לימד אותם שהיצור ממנו פחדו הוא נחמד ואפילו יכול להיות חבר .הספר מאפשר
דיון למשל על קבלת השונה ,פחד מהלא מוכר ("דעות קדומות") וחברות .דוגמאות לפעילויות
באתר ספריית פיג'מות
http://www.pjisrael.org/book.aspx?id=57&year=3&menu=inpvm53
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סיפורה של יעל בירן "גדר כבסה ואיש עם בעיה" ,ממחיש לילדים מהם בעיות ,מחלוקות
וקונפליקטים וכיצד ניתן להתמודד ולפתור אותם .לפעילויות בנושא:
https://sites.google.com/a/nofharim.tzafonet.org.il/4-grade-anav-andmaya/home/mpth-hlb-1/pylwt-lsypwr-gdr-kbsh-wys-m-byh

ליצירת קשר:


מוזאיקה ,המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה בירושלים:
רותם נגר ,סגנים מנהלת אזוריתgishur@mosaica.org.il :



| 2233-347233 | 233-3333343

תכנית "גישורים" לקידום הגישור והדיאלוג בקהילה ,פועלת בחסות ותמיכה של השירות לעבודה
קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים ובניהול מוזאיקה והמרכז הבין תרבותי
לירושלים:
אורית יולזרי ,מנהלת התכנית,gishurim.orit@gmail.com :
 | 054-2263333טלפון | 223-3443322:פקס23-2232373 :
נירה הלל ,רכזת התכניתgishurim.nira@gmail.com :
 | 052-3592541טלפון | 223-3333332 :פקס23-2232373 :
אתר gishurim.org.il :עמוד פייסבוק :תכנית גישורים
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