"אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו"  -מערך פעילות בנושא "הדינמיקה של קונפליקט"
מוזאיקה -המרכז לישוב סכסוכים בהסכמה
מוזאיקה היא בית מקצועי לבניית הבנות והסכמות בין פרטים ,ארגונים ,קבוצות וקהילות .אנו
מאמינים ביכולתו של כל אדם לפתור מחלוקות ולפעול בשיתופי פעולה בעזרת כלים מעולם
הגישור .בדרך זו יכולים פרטים ,קבוצות וקהילות לתרום לחברה ישראלית מכבדת ומלוכדת.
מוזאיקה מתמחה במגוון שיטות ליישוב סכסוכים בהסכמה החל מגישור ,דרך בניית הסכמות
וכלה בהקניית כלים למערכות יחסים אפקטיביות ותקשורת בונה.
אשת קשר :ג'וני אורבך233-342-3273 ,joni@mosaica.org.il ,
 /http://mosaica-gishur.org.ilבפייסבוק :מוזאיקה -המרכז לישוב סכסוכים



מטרות :
. 3לעזור לילדים להבין מהי דינמיקה של קונפליקט ,איזה נזק עלול להיווצר ככל שהוא גדל ,איך
אפשר למנוע הסלמה ולפתור את הדברים מלכתחילה.
 .3יצירת מודעות לסטראוטיפים ,ההשלכות ,הרגשות ופעולות כנגד



מיועד לשכבת גיל :כיתות א' -ד'



עזרים :מדבקות לבנות רחבות ,טושים

 .1שאלות פתיחה (איסוף מהיר של תשובות קצרות) :למי מכם יצא לריב בשבוע האחרון? עם מי
רבתם? הספקתם כבר "להשלים"?
כולנו רבים מדי פעם כי חילוקי דעות הם חלק טבעי מהחיים .החוכמה היא "לדעת איך לריב" ועל
כך נדבר היום .נתחיל בסיפור על שני אחים שריב קטן ביניהם הפך לריב ענק שכמעט הוביל לנתק
מוחלט בין המשפחות שלהם.
" .2אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו"  -אפרים סידון

ספרו של אפרים סידון“ ,אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו” ,מתאר את קורות חייהם של שני
אחים ,אוזו ומוזו שהיו קרובים מאוד זה לזה עד שפרץ ביניהם ריב שהוביל ל“-ברוגז
לעולמי עולמים” ונתק שנמשך דורות ,עד שצאצאיהם נפגשו והתאהבו .החלו בקריאה
רציפה של הסיפור.
.
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לאחר מכן ,הדגימו באמצעות הספר את חמשת שלבי העימות ודונו אתם על גלגולו של ויכוח פעוט
לסכסוך בן דורות .הביאו דוגמאות מחיי היום -יום והזמינו את הילדים לשתף מעולמם.
השלב הראשון :חילוקי דעות
ויכוח קשה ,רציני מתלהב-
איך רגלים ראוי וצריך לשלב—
איזו רגל מתחת
ואיזו מעל?
השלב השני :מחילוקי דעות לאלימות מילולית
“ואתה” ענה מוזו,
“אידיוט כמו בלטה…..
“אתה מטומטם”
“ואתה סתם עיקש”.
“אתה לא חכם”.
"ואתה כן טיפש“
השלב השלישי :מאלימות מילולית לאיומים:
“תסתום את הפה ,אחרת תחטוף”.
“אל תאיים גם לי יש אגרוף…”
השלב הרביעי :מאיומים לאלימות פיסית:
….מוזו היה הראשון
שהרים מעדר.
ואוזו קלשון…
השלב החמישי  :איבה ויריבות:
כל אחד נסגר בחומה מסביב,
מעתה לא יראו הם איש את אחיו.
נקודות לדיון:


מה הביא לכך שהקונפליקט הלך וגדל?



מה היה יכול לעזור להם בכל שלב לסיים אותו?



האם אתם מכירים ריבים כאלה שהתחילו "בקטן" והפכו למאוד גדולים? (שישתפו)



האם אפשר למנוע קונפליקט? אם כן ,איך? אם לא ,מה ניתן לעשות כדי לצמצם את הנזק
לעצמנו ולאחר?
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**במידה ויש זמן ,ניתן להוסיף את הפעילות הבאה**
 .2פעילות בנושא סטראוטיפים:
.3

ערכו סיעור מוחות מהיר ביחד עם הקבוצה בעניין התוויות המשמשות לזיהוי ילדים .הציעו
סוגים שונים של סטריאוטיפים וקבוצות ,כגון חנונים ,סנובים ,צפונים ,מקובלים ,פריקים
וכולי…
הדביקו תוויות הנושאות את שמות הקבוצות לעיל על גבי מצחי הילדים .אסור שהם יראו
את מה שכתוב על גבי התווית שלהם.
הקציבו לילדים  3דקות להסתובב .כאשר הם פוגשים מישהו חדש ,עליהם להתייחס אליו
בהתאם לכתוב על גבי המצח שלהם.
חזרו למעגל .אם טרם הסירו את התווית שלהם ,הם רשאים לעשות זאת כעת .שאלו את
הילדים:



הצביעו אם ניחשתם ,בזמן שהסתובבתם“ ,מה הייתם”.
אם הייתה לכם “תווית” טובה יותר מאשר בחיי היום יום שלכם ,מה הייתה התחושה
שלכם?
אם הייתה לכם “תווית” פחות טובה מאשר בחיי היום יום שלכם ,מה הייתה התחושה
שלכם?
כיצד הרגשתם כאשר התייחסו אליכם רק על פי מה שכתוב על גבי המצח שלכם?
מדוע יכולות תוויות להיות שימושיות?
מדוע יכולות תוויות להיות מזיקות?
אם יש לכם תווית “חיובית” ,האם זה תמיד דבר טוב?
איך הייתם מרגישים אילו הייתם הילד היחיד עם התווית שלכם (כלומר ,הילד שעליו עושים
“חרם")
מה אפשר לעשות כשרואים שימוש בתוויות כלפי אחרים? כלפיך?
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