
ר –נרטיב  או , של היבט מסוים של העולםרשנות פ-בעברית ( שם עצם)ִספֵּ

(ויקיפדיה)אישית של אירוע היסטורי המעוצבת דרך נקודת מבט תרבותית או 

ענבל סיון–מחנכת 

איל בוזגלו–מורה לאזרחות 



תוךהדמוקרטיהבנושאיסוגיותלומדיםאנחנו.חייםדרךאלאלימודימקצוערקאינואזרחות,תמרבתיכון

.הציבוריהיוםסדרשבמוקדאירועיםניתוח

לבססשאיפהתוךהישראליתבחברההמתקיימותהשונותהזהויותעלדיאלוגהתקייםכהעדבשיעורים

ומעורבותטובהלאזרחותפוליטיוחינוך,כולןהזהויותאתהמכילהדמוקרטיתפוליטיתתרבותולחזק

.דמוקרטיתיהודיתבמדינההציבורייםבחייםמושכלת

מדינתברחביאנושימפגשדרךהישראליםהסיפוריםמגווןאתפגשנובולמידהלשבועיצאנוזובמסגרת

.ישראל



עלהרחבהישראליהסיפוראתולהרגישלחושולתלמידיםלתלמידותלאפשרהייתההשבועמטרת

.בווהדומההשונותהמורכבות

ונציגותנציגיםשלוהמקצועייםהאישייםהסיפוריםאתהכרנובהםמפגשיםריבויבאמצעותזאתעשינו

,ערבים,חרדים,ציונייםדתייםאוחופשייםויזמותחינוךונשותאנשי:השוניםגווניועלהחברתימהמרקם

.ועודהמושבהקיבוץאנשי,דרוזים

.שאלותלשאולוללמודלהקשיבהייתהנוספתמטרה

.למעשההלכהוהכבודהסובלנותעקרוןעלהרבהולמדנוהפלורליזםהואזהבשבועהמרכזיהערך



.ישראלקהילותכלאתלפגוששאפנולאזהבשבוע

.פרמטרכללפימושלםבאופןמאוזןלהיותהיהיכוללאמלכתחילההזההשבוע

.חברתי,כלכלי,דתי,לאומי:הישראליתבחברההשוניםהשסעיםאתפגשנוהזהבשבוע

חוזרעוד":השבועבמהלךאותנושילווהבחרנואותוהשיראתבמתנההענקנו,מפגשכלבסיום

.אלתרמןנתןשל"הניגון

המסעשלתחילתורקשזהוויודעותיודעיםואנחנומאדמשמעותישבועזההיה

.ישראלבמדינתואזרחיותכאזרחיםשלנו



13.3.21ש "מוצ



14.3.21יום ראשון 

סגן ראש העיר אורי בוסקילה–בת ים –10:00



14.3.21יום ראשון 

טיול עצמאי ומפגש אנושי–בת ים –10:00

אורי הוא סגן ראש  . בפגישתנו הראשונה דיברנו עם אורי בוסקילה

הוא  , השונותבין הדתות שוויון על איתודיברנו . יםעיריית בת 

בעיקר על הדעות השונות בין הימין והשמאל ואיך  איתנודיבר 

ולחיות ביחד  מהן בתוך העיר ולהתעלם ביניהן אפשר לגשר 

על שמירת שבת ועל חשיבותה של השבת  איתנוהוא דיבר . בשלום

לשמוע נקודת  ונהניתי אני מצאתי את הפגישה מעניינת . בעיניו

.מבט שונה על בת ים



14.3.21יום ראשון 

קדרוןמגדרה למושב –13:00



14.3.21יום ראשון 

'עמיעד גורביץ–קדרון–16:00



14.3.21יום ראשון 

'עמיעד גורביץ–קדרון–16:00

,  דיבר על חינוך ותרבות. גר במושב קדרון, שעשה הרבה בחייועמיעד הוא יזם 

היה מעניין לשמוע על התרבות  . בעיקר ההבדלים בין סין לישראל בנושא הזה

.  נועה דרור. הישראלית ממישהו שחווה אותה בעצמו

הוא שיתף אותנו בדברים שעשה  . עמיעד הוא יזם שגר במושב קדרון

דיבר איתנו על חמשת הממים ושלושת  , במהלך חייו ועדיין עושה

היה  . דיבר על חינוך ותרבות ועל הפערים ביננו לבין הסינים. הכפים

הופתעתי  , מעניין לשמוע על התרבות ואורח החיים הנוקשה של הסינים

.אגם. לשמוע עד כמה זה קשה להיות סיני

פעיל חברתי ומקים בית  , שלנו נפגשנו עם עמיעד גורביץהשנייה בפגישה 

.ספר בסין

בישראל  , דיברנו איתו על תרבות וחינוך. הקים בית ספר בסין, עמיעד יזם

.וסין

.  הוא דיבר על זה שהוא למד הרבה על עצמו ועל החיים משאילת שאילות

.בן. כשהוא סיפר על האורך חיים של הסינים זה היה מאוד מעניין לדעתי



14.3.21יום ראשון 

ון'פרגיאיר –ניצן –19:00



14.3.21יום ראשון 

ון'פרגיאיר –ניצן –19:00

ואיך זה  , פגשנו את יאיר שסיפר לנו איך בעצם עובד מעשה טוב

ששמעתי  שאחרי אני יכול להגיד שאין ספק , על החיים שלומשפיע 

את סיפורו על איך הוא מחלק תה ליושבי בית הכנס זה שינה את  

הוא איש כריזמטי ומעניין הוא אחד האנשים  . שליהשקפת העולם 

אני לא אשכח את המפגש הזה ולקחתי ממנו  . המעניינים שפגשתי

לשמוע את  נדהמתי בין השאר . הרבה יותר ממה שחשבתי שאקח

סיפורו במלחמת יום כיפור בו היה בשטח ללא מים ואוכל שלושה  

כיום הוא איש  . ימים ועל סיפורו של איך ניצל בנס ושב לישראל

.  אנשיםחינוך בדרום ומעביר את דרך החיים שלו לעוד הרבה 

אני שמח להיות חלק ממערכת  ון'פרגרואה אנשים כמו יאיר כשאני 

.גילי. במערכתיודע שיש תקווה , החינוך



15.3.21יום שני 

ניבה ראם–שדרות –10:00



15.3.21יום שני 

ניבה ראם–שדרות –10:00

ישראל מנקודת המבט שאנחנו  " ישראל השנייה"עם ניבה דיברנו על 

דיברנו מה זו פריפריה חברתית וגאוגרפית ודיברנו על  , פחות מכירים

שלנו כנוער שחיי באזור המרכז לפעמים  , מחשבות ודעות של האנשים

.נועה אבנון. לנו להבין מה קורה במקומות אחריםמאוד קשה 

ניבה ראם גדלה ביישוב  . מזרחית מהפריפריהשהיא היא פתחה את שיחתנו בכך -ראם ביום השני נפגשנו עם ניבה 

כשניבה ראם סיימה את התיכון היא רצתה להתגייס בתור  . ולאחר הסכמי אוסלו היא עברה לפריפריה, בדרום סיני

לעומת  לנו על הקושי של הפריפריה היא סיפרה . שנה15ולבסוף היא ניהלה אותו , מדריכה בבית ספר שדה

גם בגלל אורך החיים המלחיץ וגם בגלל שיש רק , במרכזשנים מאנשים 5-8ב קצר יותר אורח החיים שם , המרכז

ניבה ראם דיברה  . בית חולים אחד אשר לא באמת נותן שירות לאנשים שגרים שעה וחצי משם וצריכים טיפול נמרץ

לימדה אותי על  איתההשיחה . איתנו על מערכת הכלכלה הממשלתית אשר לא מצמצמת פערים כלכליים חברתיים

.שירה. סוציאליסטיתלא בשל כלכלה בגבולות ועל הבעיות החברתיות אשר נוצרת החיים 



טיול עצמאי ומפגש אנושי–שדרות –10:00

15.3.21יום שני 



טיול עצמאי ומפגש אנושי–שדרות –10:00

15.3.21יום שני 

,  המרכזמאזור שם שונה האוכלוסייה אך , שדרות די יפה ומטופחת

יכול להיות שזה בגלל שהיינו  , הרבה עובדים זרים ואנשים מבוגרים

הסתובבנו במרכז המסחרי והייתה  . שם בזמן שכולם בבתי הספר

.אווירה נחמדה וביתית

שהגיע לעיר מסודן ועובד וחי בה , הצלחנו לשוחח מעט עם מוסא

.אביב וגילי. כבר כמה שנים



–באר שבע–12:00

אנדרטת חטיבת הנגב

15.3.21יום שני 



ר עלי אבו חסן"ד–חורה –16:00

15.3.21יום שני 



ר עלי אבו חסן"ד–חורה –16:00

15.3.21יום שני 

את ההרצאה שלו בלהראות לנו קצת את המרכז הקהילתי  חסן התחיל עלי אבו 

לאחר מכן הלכנו לאולם גדול שם הוא סיפר . ואת הגנים הנמצאים בוהילדים את 

וסיפר לנו  חסן המשיך עלי אבו . לנו על כל מיני מסורות בקרב החברה הבדואית

הוא כבר היה צריך לפרנס את עצמו  ' זעל הילדות הקשה שלו ואיך שבכיתה 

הוא התעלה על כל זה ועכשיו הוא בן אדם מאוד מצליח  . ולגור לגמרי לבד

הוא מאוד התרגש מהשיר ששרנו לו כי זה הזכיר  . שמעניק הרבה לקהילה שלו

היה מאוד  . לחברה הבדואיתס "מתנלו את הרגע בו הוא ידע שהוא רוצה להקים 

.עלמה! מעניין ומרגש



ל העדה מועד עודה"עם מזכ, בחיפההאחמדיםעדת סגד מ–חיפה –10:00

16.3.21יום שלישי 



ל העדה מועד עודה"עם מזכ, בחיפההאחמדיםעדת סגד מ–חיפה –10:00

16.3.21יום שלישי 

הוא סיפר לנו על  . מועד עודהנפגשנו בתחילת יום ג עם 

לנו על שאלות במסגד  וענה , האחמדיםעדת –שלו העדה 

.האחמדיתועל החברה 

.  במסגדנחמד לשיר ממש והיה בנוסף שרנו לו את השיר 

.עידו



סיור עצמאי ומפגש אנושי–חיפה –10:00

16.3.21יום שלישי 



סיור עצמאי ומפגש אנושי–חיפה –10:00

16.3.21יום שלישי 



סיור עצמאי ומפגש אנושי–חיפה –10:00

16.3.21יום שלישי 

זו הייתה חוויה מרגשת כי מצאנו אותו  . אולי זה גורל, פארחפאר'בגמזל להיתקל במקרה לגמרי המוןהיה לנו המון 

אגם ושירה , את רותם, הכניס אותי, הוא היה מאוד נחמד. בצורה עצמאית לגמרי ולא במסגרת ההרצאות המסודרות

המקום שביקרנו בו משמש מעין מרכז . ענה לנו על כל השאלות ודיבר איתנו ממש בגובה העיניים, לחדר הישיבות שלו

הוא מאוד מעורב . חדרי פגישות וישיבות ועוד, ספרייה, גלריה, סטודיו, משרדים, מעונות סטודנטים-קהילתי לערבים 

מימוש הצורך בהגדרה עצמית של -הוא סיפר לנו שהחזון שלו . בעזרה ונלחם לטובת שוויון זכויות למען ערבי ישראל

.אביב. דיברנו איתו המון זמן והיה מרתק וכיף. היהודים והפלסטינאים וצריך למצוא דרך יצירתית לעשות זאת בשלום



חאדראולפת–חיפה –14:00

16.3.21יום שלישי 



חאדראולפת–חיפה –14:00

16.3.21יום שלישי 

היא . אישה מאוד מאוד מרשימה שעשתה המון בחייה

ולמען העצמת , פועלת למען חיבור בין יהודים למוסלמים

בעיקר , הנחישות והרצון שלה מעוררים השראה. נשים

.נועה דרור. היה מאוד מעניין. כשהם מניבים כאלו תוצאות

ועל השסעים ערבייה לנו על ילדותה בחיפה בתור ילדה שסיפרה , אולפתעם נפגשו 
דיברה איתנו על מסע שהיא  היא בהמשך . בעירהשונים של העיר חיפה ואיך השתלבה 

של כמה ישראלים וכמה פלסטינאים ועל מסעם משלחת עשתה לקוטב הצפוני יחד עם 
היה לי ממש מדהים לראות כיצד הטבע יכול לקרב בין סוגים שונים של . הרעל לטיפוס 

.  במשותףאנשים אפילו אם אין להם שום דבר 
חייהם  ומבט על נתנה לי לראות את הסוגים השונים של האנשים בחיפה שיחתה 

.עידו. ביחדהשונים וכיצד הם מסתדרים 



16.3.21יום שלישי 



סיור עצמאי ומפגש אנושי–דלית אל כרמל –17:00

16.3.21יום שלישי 



סיור עצמאי ומפגש אנושי–דלית אל כרמל –17:00

16.3.21יום שלישי 



מריחספואן. ל במיל"סא–דלית אל כרמל –19:00

16.3.21יום שלישי 



מריחספואן. ל במיל"סא–דלית אל כרמל –19:00

16.3.21יום שלישי 

ל כי הוא מאוד שונה מישראל  "ומרגיש כמו חו, ממש מענייןאזור דליה היא 

עשינו סיור קצר ברחובות ואכלנו יחד במסעדה מצוינת וגם חגגנו  . שאני מכירה

שדיבר איתנו  ספואןאחרי האוכל פגשנו את . היה מאוד כיף. יום הולדת לאייל

שוויון ולמדתי המון על התרבות והעדה  , חוק הלאום, על הגדרה עצמית

היה מעניין לגלות שאין להם כלל שאיפה עצמית ושהם נאמנים  . הדרוזית

ולכן אם הייתי מקבלת את ההחלטות הייתי מקפידה על , למדינה בה הם גרים

כבר  . דבר שלא לגמרי מתקיים היום למרבה הצער, שוויון זכויות מוחלט עבורם

.אביב. הייתי עייפה אבל היה מאוד נחמד לשבת ולשתות תה בהרצאה



מוקי צור–עין גב –10:00

17.3.21יום רביעי 



מוקי צור–עין גב –10:00

17.3.21יום רביעי 

, הוא סיפר לנו על חיי הקיבוץ, ביום האחרון פגשנו את מוקי צור

.  דיברנו על זה שדמוקרטיה היא זכות לא חובה. ההסתגלות, העלייה

המפגש . דיברנו על המאמץ של דוד בן גוריון לקלוט אנשים לדרום

.  לא יודעת למה אבל הזכיר לי את הסבים שלי, איתו היה מעניין

.שירה

מוקי דיבר איתנו על . דיברנו עם מוקי צוררביעי ביום 

הוא דיבר  . חוויותיו בהקמת המדינה ועל ילדותו המעניינת

אדם מעניין  . איתנו על המדינה ועל סיפוריו לאורך החיים

.דין. מהרצאתוונהניתי מאוד 



אין יפה כמותה , יש יפות ממנה–הכנרת 



תצפית מכפר אדומים–ואדי קלט –15:00

17.3.21יום רביעי 



אשואי'ג–כפר אדומים –17:00

17.3.21יום רביעי 



אשואי'ג–כפר אדומים –17:00

17.3.21יום רביעי 

דיברנו איתו , עבד בפרקליטות, אשואי'גבכפר אדומים פגשנו את 

ועל המתנחלים  , על דעתו לגבי נשים בצבא, על חוק הלאום

אדם ואי'ג. ואיך זה לחיות בתור אזרח ביהודה ושומרון, בישראל

בחלק  איתוהסכמתי , שדיבר איתנו ברוח מלמדת ומעניינת, מעניין

.אגם. שנתן לשאלות הבעייתיות ששאלנו אותומהתשובות 

,  הלאוםאש על חוק ואי'גדיברנו עם 

ביהודה   Bעל החיים בתור אזרח בשטח 

ל ועל "בצהעל שירות נשים , ושומרון

ישראלית והערבית  היהודית החברה 

התחברתי עם דעותיו  פחות . פלסטינית

.גילי. מכבד אותםשאני אך כמובן 



דני לימור–10:00

17.3.21יום חמישי 



דני לימור–10:00

17.3.21יום חמישי 

" מבצע אחים"ופיקד על , במוסד המון שניםדני לימור היה 

ההיסטורי של הרקע סיפר המון על . להעלאת יהודי אתיופיה לארץ

.  ורק בסוף התמקד במבצע עצמו, אתיופיה ושל היהודים שגרו שם

.  אבל גם הרקע היה חשוב, אני יותר התעניינתי בחלק של המבצע

.נועה דרור





ושמחנו לראות שהשארנו גם  . כתבנו מכתבי תודה לכל אלו שפגשנו, עם שובנו מהמסע
.אנחנו את חותמנו אצלם

אבל המסע שלנו בעצם רק התחיל, שבוע הנרטיבים הסתיים

ספואן

ניבה

ואי'ג

מוקי צור


