 23דצמבר 2019

תכני הפעילות –
•

•

•
•

סקירות גיאו פוליטיות –
 oמלחמת האזרחים בסוריה והשפעותיה על גבול ישראל -סוריה.
 oאתגרי הביטחון הנוכחיים בגבול הצפון לאור תהליכים במזרח התיכון וניסיונות
התפשטות הצירי השיעי – עברית /אנגלית.
שכנות טובה – "לחבק את האויב" – סיפורה של מנהלת "שכנות טובה" -עברית/
אנגלית.
 oהסיבות ואתגרי הקמתה.
 oהמגע עם אוכלוסייה אזרחית ממדינת אויב.
 oמבצעי הסיוע האזרחי  -מבצעי "ביקור רופא" ,מרפאת "מזור לדך" ,בית חולים
יולדות ברייקא ,העברת סיוע מציל חיים ,חילוץ אנשי "הקסדות הלבנות" ועוד.
 oדילמות אנושיות /ערכיות ומוסריות מהפעילויות השונות.
שותפויות כ"אבן הראשה" בפעילות מנהלת "שכנות טובה" – כיצד בונים אמון בין שני
צדדים ,ביניהם לעיתים יש תהום משמעותית של חשדנות ,פחד ואף שנאה – עברית.
"על סיוע הומניטארי וחשיבה אחרת" – כיצד ניגשים להקמת פרויקט בו רב הנסתר
על הגלוי וכל פעולה מתבצעת כ"הליכה בשדה לא חרוש" – עברית.

מסרים מרכזיים העוברים במהלך הפעילויות –
•
•
•
•
•
•

חשיבות העזרה ההדדית באשר היא – הזכות להעניק תקווה לחלש.
היכולת והצורך לבצע שיתופי פעולה יוצאי דופן ,חוצי דתות (יהדות ,נצרות ואסלאם).
השירות בצבא ההגנה לישראל – חשיבות מבצע "שכנות טובה" לחיילי צה"ל בפן
החינוכי /ערכי.
משמעות בניית אמון כגשר בין שונאים /אויבים.
הצורך להעז – חשיבות המעשה.
הטעות והכישלון כמקדמי למידה משמעותיים.

אופי ומשך הפעילויות –
•
•
•
•
•

סקירות גיאו -פוליטיות והרצאת "לחבק את האויב" – ניתנות לביצוע בשפה העברית
והאנגלית – הן כמצגת (הרצאה פרונטלית באולם) והן במסגרת הדרכה בשטח.
בניית אמון וחשיבה יצירתית הינן הרצאות בעברית הנדרשות להתבצע באולם.
זמן מינימאלי לביצוע סקירה גיאו פוליטית" /לחבק את האויב" – כשעה (בהתאם
לדרישה ניתן להרחיב כאת כל אחת מהסקירות לשעה וחצי).
זמן מינימאלי לביצוע הרצאות בניית אמון וחשיבה יצירתית – כשעה וחצי.
ניתן לשלב בין שנים או שלושה תכנים מהתפריט המוצע לכדי סיור בין מספר שעות
המשלב תצפיות ותדריכים בשטח והרצאה על בסיס מצגת – מותנה זמן ומשאבים.

כחלק משיתוף הפעולה עם ארגון "מסע" תינתן הנחה בסך  15%למארגני
תכני "מסע" המזמינים את אחד מהתכנים המוצעים

