
מתחילים בשיחה, משנים את השיח.

’דיבור חדש‘
השבוע לקידום מחלוקת בונה

19-25 לפברואר 2017

ונוער החל מגילאי ביה“ס היסודי  לפניכם מקבץ מערכי פעילות המתמקדים בנושא ’מחלוקת בונה‘, המיועד לילדים 

לתכנית  ולהכניסם  אלו  בתכנים  שימוש  לעשות  השונות  החינוך  למסגרות  לאפשר  היא  מטרתנו  התיכון.  ועד 

ונוער  ילדים  זה בקרב  ושיח בנושא  ובכך לעודד פעילות  בונה,  הלימודים/ההדרכה במהלך השבוע לקידום מחלוקת 

בישראל. אנו מאמינים שפעילות בנושא עם הדור הצעיר היא לב ליבו של השבוע וסבורים שהקניית מיומנויות שיח 

יותר. סובלני  אקלים  ליצירת  מרכזיים  כלים  הם  השונה,  של  צרכיו  והבנת 

אנשי חינוך יקרים,

תודה לארגונים אשר שיתפו מעשייתם וסייעו בהכנת המקבץ: קבוצת גבים, גשר, המרכז לדיאלוג אחר, יסודות - 

מרכז  פרדס,  מכון  מיתרים,  רשת  בהסכמה,  סכסוכים  לישוב  המרכז   - מוזאיקה  ומדינה,  תורה  עניני  לליבון  המרכז 

הרטמן. שלום  בארי-מכון  ותכנית  קטיף  מרכז  רבין,  יצחק  מרכז  ברחובות,  העירוני  והדיאלוג  הגישור 

אתם מוזמנים לבחור את המערכים המתאימים לכם ביותר, לשנות ולהוסיף על פי הצורך ולשתף אותנו ברעיונותיכם. ניתן 

להעביר את המערכים באמצעות צוות ההוראה/ההדרכה שלכם או לחלופין ליצור קשר עם הארגון האחראי ולהזמינו אליכם.

בקרו אותנו באתר ובפייסבוקעדי בן עמי, מ“מ מנהלת מיזם ’דיבור חדש‘  michalg@mosaica.org 054-78338499

מיזם 'דיבור חדש' הוקם כמענה להקצנה ההולכת וגוברת בשיח הציבורי, בשאיפה לחזק את תרבות המחלוקת והגישור ולעודד שיח אחר בחברה 

הישראלית, על שלל גווניה. שותפים במיזם מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה וארגונים נוספים העוסקים בגישור, הידברות וחינוך. במהלך השבוע 

הארגונים.  ולפעילות  הסכסוכים  יישוב  לתחום  רחבה  ציבורית  חשיפה  ליצור  במטרה  הארץ  ברחבי  ייחודיות  פעילויות  שלל  יתקיימו 



מקבץ מערכי פעילות 
’דיבור חדש‘

השבוע לקידום מחלוקת בונה

פרטי התקשרות

’אוזו ומוזו
מכפר קאקארוזו‘

כיתות א'-ד'

’אני והכבוד לאחר‘

joni@mosaica.org.il
052-546-1785

’יצירת חוזה כיתתי‘

’מחלוקת בונה -
מחלוקת לשם שמיים‘

כיתות ג'-ו'

כיתות ה'-ט'

elishevab@pardes.org.il
 02-6735210(#239)

מכון פרדס

מרכז גישור
רחובות

כיתות ד'-ז'’אחריות חברתית‘
 gishur.rehovot@gmail.com

08-9352420

תכנית בארי
מכון שלום הרטמן

ariel.picard@shi.org.ilכיתות ז'-ט'’מחלוקת לשם שמיים‘
02-5675350

’איך מגשרים?‘

’איך פותרים
מחלוקת?‘

כיתות ב'-ד'

כיתות ג'-ו'

 toni@rabincenter.org.il
054-4500413 מרכז יצחק רבין

’בנינו גשר מעל תהום‘

יסודות
 המרכז לליבון

ענייני תורה ומדינה

כיתות ז'-י“ב’מסכסוך לקונפליקט‘

כיתות י'-י“ב

shiryesodot@gmail.com
073-2179929

גילאים צור קשרשם המערך  הארגון

asaf.a@gesher.co.ilכיתות י'-י“ב’סובלנות‘גשר
02-6228000

כיתות ט'-י“א’אדם לאדם‘מרכז קטיף
koby@merkazkatif.co.il

077-4324101

edu@gevim.co.il 
09-9577980

’סכסוכים ומריבותקבוצת גבים
זה טוב או רע‘?

כיתות ג'- ו'

כיתות ג'- ו'

כיתות ה'- ט'

ornagilat1@gmail.com המרכז
לדיאלוג אחר

’שיתוף פעולה
מול תחרותיות‘

כיתות ד'-ו'
09-9577980

052-4410760

רשת מיתרים

’דיבור, הקשבה
ומה שביניהם‘

כיתות ב'-ה'

כיתות ז'-י'

naamgo@gmail.com
054-4257480

’כוחה של מילה‘

/http://mosaica-gishur.org.il

http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx

/http://www.meitarim.org/en

/http://gevim.co.il

/http://www.pardes.org.il

/http://www.ornagilat.co.il

http://www.9adar.org/locations/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7
%96-

%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%9
4%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A8%D7%97%D7%

/95%D7%91%D7%95%D7%AA

/https://beeri.hartman.org.il

http://www.mkatif.org/Web/He/Defaul

/http://www.yesodot.org.il

/http://www.gesher.co.il

http://www.9adar.org/wp-
content/uploads/2015/12/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%
D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%90%D7%A0%
D7%99-%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%
D7%90%D7%97%D7%A8.pdf

http://www.9adar.org/wp-
content/uploads/2016/10/%D7%93%D7%99%D7%91%D7
%95%D7%A8-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%9
4-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%
D7%A0%D7%94

http://www.9adar.org/wp-
content/uploads/2016/10/%D7%9B%D7%95%D7%97%D7
%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%9
4.pdf

http://www.9adar.org/wp-
content/uploads/2016/10/%D7%A1%D7%9B%D7%A1%D7
%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A
8%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%94-%
D7%98%D7%95%D7%91-%D7%90%D7%95-%D7%A8%D7
%A2.docx.pdf

http://www.9adar.org/wp-
content/uploads/2015/12/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7
%A8%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94-%D7%
9B%D7%99%D7%AA%D7%AA%D7%99-2.pdf

http://www.9adar.org/resourcehebrew/kakaruzu/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/shituf/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/rabin/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/mahlukut

http://www.9adar.org/resourcehebrew/leshemshamayim/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/beeri/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/katif/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/gesher/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/baninugesher/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/rechuvut/

http://www.9adar.org/resourcehebrew/conflictyesudut/




