
 פורום המשפחות –חוג ההורים 

 משפחות שכולות למען שלום, פיוס וסובלנות )ע"ר( 
 

 منتدى ألعائـــالت  -حلقـــــةأالبـــــاء

 عائالت ثكلى من أجل السالم والمصالحة والتسامح 

 

 ות.םופלסטיני ות.םישראלי  חברתית  מדיהותקשורת נשי א להזמנה להשתתף בפרויקט מיוחד 

 מיוחדת,  להשתתף בקבוצה  םאתכמזמין  , פיוס וסובלנותני למען שלוםהישראלי פלסטי ותולרום המשפחות השכפו

 .פלסטיני-פרויקט "נקודת מבט": פרויקט הנרטיבים הישראליבמסגרת  , ישראלים.ות ופלסטינים.ות אנשי מדיהלהמיועדת 

  ות/פלסטינים 15 -ו ות/ישראלים 15  -כ) ופלסטינים ראליםשל יששונות קבוצות  נפגשות ,2010, שהחל בשנת במסגרת הפרויקט

לקרוא בהרחבה    ניתןבכל קבוצה( על מנת להכיר את הנרטיב האישי והלאומי של ה"אחר", כצעד חשוב בדרך לפיוס בין העמים. 

 .  כאן באתר האינטרנט של הפורוםט הפרויקעל 

אנשי בריאות הנפש, , פעילים חברתייםאנשי חינוך, )בין היתר התקיימו קבוצות ל:  קבוצות כבר השתתפו בפרויקט 40-מ למעלה

 בפרויקט:   ות/ הנה דברים שנאמרו על ידי כמה מהמשתתפים. ועוד( טיםנ דאנשי רפואה, סטואנשי תקשורת,  אמנים, 

 והבנות שלא היו לי קודם."  ם, עם תובנותלהמשיך מפגשירצון    תקת. אני יוצאת עם"ההשתתפות היתה מר

לא דמיינתי שאני אשב עם ישראלי ואני אספר לו את הסיפור שלי והוא יקשיב לי. אני יוצא מפה עם מסר שאנשים שתמיד  " 

 "התייחסתי אליהם כאויבים יכולים להיות חברים.

. התהליך שבו הייתי גרם לי לעשות חשיבה רבה םי והן פלסטינ  ראליםאנשים נפלאים הן יש "עברתי חוויה משמעותית מאד. הכרתי 

 עם יותר אמון ביכולת לייצר דיאלוג עם הצד השני." תעם עצמי לגבי כל סוגיית הסכסוך ואני יוצא

 יה מיוחדת.""כל רגע במפגש היה משמעותי עבורי. העובדה שזו לי הפעם הראשונה להיפגש עם פלסטינים היא לבד חוו

מגיפת הקורונה, נעשתה התאמה של תכנית הנרטיבים לתכנית שמועברת בזום, תוך  שלב מותקייוהמגבלות שמצב לאור ה

 שמירה על מרכיבי התכנית ומטרותיה.

, שיתקיימו בזום אחת לשבוע, וישלבו פעילות חד  )כולל הפסקות( שעות כל אחד ארבעמפגשים, בני   10-מורכבת מ התכנית

הכרת הסיפורים   ;להיכרות ובניית אמון  יותהמפגשים יכללו פעילו  . ות/סטיניםות הפל /ם המשתתפיםת ופעילות משותפת ע לאומי 

עתן  השפהבנת היכרות עם הנרטיב הלאומי של כל צד והכרת הטראומות הלאומיות )השואה והנכבה( ו  ;ים של המשתתפיםי האיש

  פעילות חברתית ועוד. ;ובקבוצות קטנות אחתמעגלי שיח בקבוצה   ;על החברה בכל צד

  שיחליף את שלושת מפגשי הזום האחרונים.מסכם  בועף שנקיים מפגש סו היה לקיים מפגש פיזי, תנאים ישתנו וניתן יהבמידה ו 

 .  ת ופלסטינים.ותו .ישראלים מדיה חברתית /אנשי תקשורת ל מיועדת בפרויקט הנרטיביםהבאה  הקבוצה

 מסוג זה.  במפגשיםעדיפות תינתן למי שלא השתתפו בעבר 

 .17:30-21:30בשעות  ,19.12.21  -הו 10.10.21בין התאריכים , ראשון)בזום( אחת לשבוע, בימי תקיים תבוצה פעילות הק

 . 19.12,  12.12,  5.12,  21.11,  14.11,  7.11,  31.10,  24.10,  17.10,  10.10: הזום מפגשית עשר תאריכי  

 מקום שלושת מפגשי הזום האחרונים. ב ,נובמברב  26-27* ב ת ג'אלהבבי פ"ש מסכם  במידה ויהיה אפשרי, נקיים מפגש סו 

 .באופן קבוע לישראלים ופלסטינים שם פעילויות והפורום מקייםאזור אליו יכולים ישראלים ופלסטינים להגיע  -   Cבאזור תנמצא * בית ג'אלה 

 .תהתכני פגשימההשתתפות בתכנית מותנית בהשתתפות מלאה בכל 

 המפגשים יתקיימו בעברית וערבית עם תרגום סימולטני. .       עולה כסףתפות אינה השתה

   וסובלנות. פיוס ,פלסטיני למען שלום-פרויקט נערך על ידי פורום המשפחות השכולות הישראליה

  כלו בןמשפחות ישראליות ופלסטיניות שש 600 -כשלום בו חברות   נדבותי שוחרפורום המשפחות השכולות הוא ארגון הת

ראשונה במאבק הדמים המתמשך וגמרו בליבם לעשות כל שביכולתם כדי למנוע שכול נוסף בשני העמים.  חה מדרגהמשפ

 עתידיים.ים מדיניים הפורום תומך בסיום הסכסוך ופועל למען יצירת מסגרת פיוס והידברות בין שני העמים, לקראת הסכמ 
 

 . הקדימו להירשם ד.  בלב םיניפלסט 21 -ו ם ישראלי 21 -בקבוצה מוגבל ל  ים המשתתפ  מספר

 

 :  להשתתף בפרויקט ל םרצונ במדוע   קורות חיים בצירוף הסבר קצר   /ם רקע על עצמלהירשם לשלוח   יםעל המעוניינ 
   .6969489-405. לשאלות אפשר להתקשר ל:    t@theparentscircle.orgrakefe    :רקפת אנוך 
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