
 

 לכבוד 70 שנה למדינת ישראל
 

 

 יחידת מפות

 

שאל הוא בל. היינריך הגרמני הסופר אורח, עם בירושלים לטייל הלכתי אחת              "פעם

את ללמוד לך שמאי, כבית להשיב אפשר זאת על הנה? באתם למה קשה: תם                שאלת

כדי שבאנו חושב אני לו: אמרתי אחת. רגל על הלל: כבית או מבראשית, תולדותינו                כל

עצמנו. עם זה. עם זה להתפייס לו: אמרתי מה? ועם מי עם להתפייס שאל:                להתפייס.

אותנו. המקיפים החפצים עם והדשא, וההרים העצים עם הארץ, עם "ההיסטוריה"             עם

  עם החיים.

  האם פיוס כזה יתכן?"

                              (עמוס עוז, באור התכלת העזה, עמ' 151)

 

 מטרות:

  לעסוק בזהותה של המדינה ובזהותנו כבני המקום הזה.●

 להעלות על פני השטח את מגוון המתחים החברתיים - פוליטיים - תרבותיים●

 אתם מתמודדת היום החברה הישראלית.

 לבחון מה בין המצוי לרצוי, דברים שהיינו רוצים לשנות במדינה ובחברה ודברים●

 שהיינו רוצים לשמר.

 לאפשר למשתתפים ליצור  (באמצעים יצירתיים, גראפיים) את החברה והמדינה●

  האידיאלית מבחינתם.

 

  הפשרה:

 מקום שאני אוהב במיוחד בארץ, ומדוע.●

  טיול  בארץ שנחרט בזיכרון או השאיר בי חותם.●
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  האצה:

 לפני ההאצה כדאי לשאול: אם העולם היה גן חיות, איזו חיה הייתה מדינת ישראל?

  כדי לתת קצת לדמיון לעבוד ולהעלות אסוסיאציות ביחס לדמותה של המדינה.

 בהמשך מפזרים את המפות ומבקשים מהמשתתפים לבחור  מפה המספרת את סיפור

 המקום הישראלי או לבחור מפה המייצגת פן חיובי של המדינה ומפה המייצגת פן שלילי

  של המדינה.

 באמצעות המפות מעלים את המתחים, הערכים, וההתמודדות של חיינו בארץ, בוחנים

  עם המשתתפים מהן התחושות והמחשבות המלוות אותם עם בחירת המפות.

 

 יצירה קבוצתית ודיון:

  בקבוצות מבקשים מהמשתתפים ליצור מפה דמיונית של מדינת ישראל כפי שהיו

 רוצים לראות אותה, אפשר להתייחס לתכונות וערכים שחשוב שיהיו במפת המדינה

 שלהם, לנופים, לאווירה, לאנשים , לתרבות, למנהיגות, למשטר, לחינוך, לאיכות

  הסביבה, וכד'.

  הקבוצות מציגות את המפות שיצרו ופותחים לדיון:

  מהי החברה הרצויה בעיניהם? האם יש הסכמה על אופי המדינה הרצוי?●

 מה אופייה של המדינה שיצרו? מהם הערכים המרכזיים במדינה ובחברה? האם●

  ערכים אלו תואמים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית?

  מה היו הוריהם / סביהם חשים נוכח המדינה שיצרו?●

 האם יש לגיטימיות לחשוב מחדש על דמותה של החברה והמדינה הרצוייה? מי●

 "רשאי" לעשות זאת?

  על מי מוטלת האחריות לשמור/ לשנות מציאות של חברה ומדינה?●
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 האם המפות שיצרו נותנות מענה לאתגרים שהעלינו בהאצה אל מול המפות●

  המצויירות? מהו המענה?

 

 

  סיכום:

 ניתן לסיים עם שיר  או קטע קריאה העוסק בדמותה של החברה / המדינה הישראלית

  או במשאלה לגביה, ולהתייחס אליו.
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