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 – הפעילות תכני

  –סקירות גיאו פוליטיות  •

o סוריה -תיה על גבול ישראלם בסוריה והשפעומלחמת האזרחי. 

o  ניסיונות לאור תהליכים במזרח התיכון ו בגבול הצפוןהנוכחיים ביטחון האתגרי

 לית.אנג עברית/ – ירי השיעיפשטות הצהת

ת/ עברי -"של מנהלת "שכנות טובהסיפורה  –לחבק את האויב" " – שכנות טובה •

 אנגלית.

o .הסיבות ואתגרי הקמתה 

o .המגע עם אוכלוסייה אזרחית ממדינת אויב 

o מבצעי "ביקור רופא", מרפאת "מזור לדך", בית חולים  -בצעי הסיוע האזרחי מ

 יולדות ברייקא, העברת סיוע מציל חיים, חילוץ אנשי "הקסדות הלבנות" ועוד.

o הפעילויות השונות.מ ושיות/ ערכיות ומוסריותות אנדילמ 

בונים אמון בין שני כיצד  –כ"אבן הראשה" בפעילות מנהלת "שכנות טובה" שותפויות  •

 עברית. – ת, פחד ואף שנאהלעיתים יש תהום משמעותית של חשדנו ביניהם דים,צד

הקמת פרויקט בו רב הנסתר ים לניגשכיצד  –"על סיוע הומניטארי וחשיבה אחרת"  •

 ברית.ע – בצעת כ"הליכה בשדה לא חרוש"תהגלוי וכל פעולה מעל 

 – מסרים מרכזיים העוברים במהלך הפעילויות

 להעניק תקווה לחלש.הזכות  –דית באשר היא חשיבות העזרה ההד •

 (.פי פעולה יוצאי דופן, חוצי דתות )יהדות, נצרות ואסלאםשיתולבצע  והצורך היכולת •

מבצע "שכנות טובה" לחיילי צה"ל בפן יבות חש – ישראלבא ההגנה להשירות בצ •

 החינוכי/ ערכי.

 .אויבים /בניית אמון כגשר בין שונאיםמשמעות  •

 עשה.המחשיבות  – להעזורך הצ •

 מעותיים.למידה משלון כמקדמי טעות והכישה •

 – הפעילויות אופי ומשך

פה העברית שבביצוע לניתנות  –ב" האוי ות והרצאת "לחבק אתיוליטפ -סקירות גיאו •

 כמצגת )הרצאה פרונטלית באולם( והן במסגרת הדרכה בשטח.הן  –והאנגלית 

 בעברית הנדרשות להתבצע באולם.צאות ינן הרהירתית בניית אמון וחשיבה יצ •

)בהתאם  הכשע –זמן מינימאלי לביצוע סקירה גיאו פוליטית/ "לחבק את האויב"  •

 שעה וחצי(.את כל אחת מהסקירות ללדרישה ניתן להרחיב כ

 .וחציכשעה  –ן וחשיבה יצירתית רצאות בניית אמוהזמן מינימאלי לביצוע  •

סיור בין מספר שעות ים או שלושה תכנים מהתפריט המוצע לכדי ניתן לשלב בין שנ •

 זמן ומשאבים.מותנה  – ותדריכים בשטח והרצאה על בסיס מצגתהמשלב תצפיות 

 

למארגני  15%בסך כחלק משיתוף הפעולה עם ארגון "מסע" תינתן הנחה 

 תכנים המוצעיםהמזמינים את אחד מה כני "מסע"ת


