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 ומגוון מדענים ,מהנדסים חינוך, אנשי בסיוע ומנוהל מפותחה חינוכי פרויקט מתאר זה מסמך

  .הישראלי מהפסיפס חלק המהווים פעילים של מרתק

 . צרכים המשתניםל בהתאםשתשתנה  ויתכןמתכונת החומרים המוצגים אינה סופית 

פרויקט אשר מתוכנן להפגיש בני נוער ממגזרים שונים באוכלוסייה היהודית  הוא למרות הכול

בארץ ובתפוצות, בינם לבין עצמם ובינם לבין אוכלוסיות מיעוטים בארץ ישראל בשיטה ייחודית 

 המוצגת במסמך זה.

 פרויקטים תוך כדי עבודה עלו אבני הפסיפס השונים  בין האישית ברמה היכרות כי מאמיניםאנו 

בהדרגה,  פתח,להת. מתוך כך תוכל ורצונותיו, תחושותיו רכי האחרולהבנת צ תתרום, משותפים

 חיים. תלאיכוו , לשיתופי פעולההדדי אמפטיה הדדית אשר תוביל לאמון

יתרונותיו מתבטאים בגמישות מחשבה ובפתיחות לרעיונות . של כל חברה עתידה הוא הנוער

מתוך כך, נרצה לתת לו חוויית חיים אחרת ומפגש שונה מהרגיל עם האוכלוסיות השונות  חדשים. 

השונות המשתתפות במיזם. נרצה לאפשר לנוער להרחיב את נקודת מבטו  על אירועים והפרשנויות 

 .החיצוני -וללמוד לקבל את העולם האחר  םשלה

 לפיכך, אנו מציעים להניע צעירים לממש פרויקטים חברתיים משותפים, בהדרגה, בשלבים הבאים:

: לקיים מסגרות ליצירת קשר בין תלמידי תיכון, במערכות החינוך השונות, שבהן גיבוש .1

 ע מבוסס ויוכלו לדון בו ולאמת אותו עם מידע מהצד האחר;התלמידים יקבלו מיד

2. Debate :גבולות, עיקר וטפל וכדומה,, ערכיםׁשֹונּותם כמו אמונה, שיחות עומק בנושאי לקיים , 

ולהבין כי  להציג עמדה, להקשיבאלא כדי  בויכוח, לא כדי לנצח איכות חיינואשר משפיעים על 

 ;על בסיס אימות של נתונים המגיעים ממקורות שונים -אפשר גם לשנות דעה ורגש 

מגוון של יתמודדו עם ם שבמהלכ יםעלילתי יםהצעירים יכתבו, במשותף, סיפור: פרוזה כתיבת .3

אז ככה  ספריםהתשתית ל. סיוע מאנשי מקצוע אשר ילוו את התהליךקבלת , תוך כדי דילמות

נרחיב בנושאי הפערים שבין חילוניים  את התכנים באתר. מצויהכבר  2036-ו זה התחיל

כל דמות בסיפור תיוצג שילוב אתיופים בחברה הישראלית ועוד. לחרדים, ספרדים לאשכנזים, 

 ;רגשותיהםותפיסת עולמם על ידי קבוצה של בני נוער אשר יבטאו באמצעותה את עמדותיהם, 

הצעירים יפיקו, במשותף, הצגות אשר יעלו, במקביל, בישובים שונים בארץ ובעולם. : תיאטרון .4

ְתבּוההצגות תתבססנה על הסיפורים המשותפים  כָּ יִּ  ;ׁשֶׁ

  .יתבססו על ההצגות שהצעירים יעלו סרטונים אשרהצעירים יפיקו, במשותף,  : סרטים הפקת .5

 מכל גווני הקשת בישראל.  נשלב, בהדרגה, תלמידים ככול שהפרויקט יתקדם .6

. אלה , לאחר סיום הלימודיםאז ככה זה התחילבוגרי חלק מתערך על ידי  2036 הספרכתיבת  .7

את עלילות הסיפור אנו . מגזר הרביעיבביחד פרויקטים  ליצוריהיו אנשים צעירים שיבחרו 

לתרגם ו תיאטרון יוצרים של האדיבה תובעזרלהפיק הצגות  -מתכננים למנף מעבר למילים 

קצרים. בתהליך היצירה, ישתתפו בעלי מעוף הן כדי להתענג  וירליים לסרטונים את ההצגות

  .בעולם האמיתילפרויקטים  מהתהליך המפרה והמרתק והן כדי לתרגם רעיונות
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