
ا�هداف:

1. إنشاء لقاء د�قراطّي � تجمهر شعبّي، �شاركة أطياف ا�جتمع ا��ائيّ� ا�ختلفة، حيث تُضمن لكّل امرأة ولكّل رجل إمكانية إس�ع صوته\ها وموقفه\ها، ا�وافقة 

وقبول ا¥خت£ف من خ£ل تعزيز القاسم ا�ش�ك.

2. قبول ا¥خت£ف – لوجه الله – � ا�واضيع ا�ختارة للتجمهر هذا العام – التعامل مع يوم السبت، العنف � ا�جتمع ا��ائيّ�، والتعامل مع ا�قلّيّات. وذلك لهدف تعزيز 

دولة إ�ائيل اليهودية والد�قراطية.

3. انشاء موافقة حول إع£ن ا¥ستق£ل كوثيقة ملزمة، والتي تشكل ا�ساس والبنية التحتية �نشاء تحالف هادف مش�ك للمجتمع ا��ائي� بأكمله ولتعزيز ا�ركز ا�ش�ك 

.�̧ك للمجتمع ا��ائي وا�

نقاط مهمة للفعالية/الوحدة: 

� أيامنا هذه، نشهد مظاهر مختلفة ¥نتهاك حدود الحوار الد�قراطي. خطاب سام للتحريض والكراهية، ب½ القادة، ب½ الناس وا�جموعات. غالبًا ما يتم اجتياز الحدود من 

̧عية إÅ حد إنكار وجود اÄخر من قب�. يجب أن ندرك  منطلق رغبة قوية � تعزيز معتقداÊ أو وجهات نظري أو آراÇ � الحيز العام والتي تتلقى أحيانًا طبيعة الحرمان من ال

ونع�ف بهذه التعبÏات ونتذكر ونذكر بالحدود التي نلتزم بها بشكل مش�ك. علينا أن نختار ا�جراءات والخطوات ال£زمة للحفاظ عÍ هذه الحدود مع فهم مسؤوليتنا ا�ش�كة  

بإنشاء مركز ا�جتمع ا��ائي�. مركز يربط ب½ مختلف Òائح ا�جتمع و¥ يكتفي بتعريف نفسه وفًقا للحدود فقط.

ا�هداف التعليمية � موضوع حدود الحوار:

.�سيقوم ا�شاركون � ا¥جت�ع بزيادة الوعي �صطلحات وأع�ل التحريض التي تحدث اليوم � ا�جتمع ا��ائي  .1

سيقوم ا�شاركون � ا¥جت�ع بصياغة موقف شخÖ ومش�ك حول حدود الحوار الد�قراطي ويسألون أنفسهم ما ا�طلوب مني ومنا لننجح � الحفاظ عليهم.  .2

.�سيختار ا�شاركون � ا¥جت�ع طرق العمل التي تعزز الحوار الد�قراطي داخل الحدود ا�تفق عليها، والتي تخلق مركز إيجا× وقوي للمجتمع ا��ائي  .3

 :Ïالس

 (20 دقيقة) ا¥فتتاحية 

1. كل�ت ال�حيب: مرحبا بالجميع، اسمي ________ أه£ ومرحبا بكم وبكن � ا¥جت�ع ا��ائي�! أنا سعيد/ ة للغاية ومتحمس/ ة لوجودي هنا هذا ا�ساء. يجلس هنا اليوم ط£ب وطالبات 

̧كاء � تحالف "نذكر القتل، نحارب من أجل الد�قراطية": البالغ½ والشباب الذين اختاروا ا�شاركة � تأسيس ا¥جت�ع ا��ائي� - وهي جمعية شعبية  جميع حركات الشباب، وا�نظ�ت، وال

ود�قراطية لجميع Òائح ا�جتمع. إن لقاء اليوم فريد من نوعه بالنسبة لنا جميًعا، لقاء مع من يختلف/ تختلف عنا، اليهود والعرب والدروز، ا�تدينون والعل�نيون، من ا�هم بالنسبة لنا ان 

يكون متسع للجميع � هذه الحلقة. لذلك، سوف نسعى لÝصغاء، وس�ع، والس�ح لبعضنا البعض بالتحدث وبا�خص اح�ام بعضنا البعض.

(من ا�هم الس�ح للمتحدث½ باللغة العربية � الحلقة بالتعبÏ عن أنفسهم باللغة العربية وإفساح ا�جال لل�جمة)

2. قراءة مش�كة للدستور

3.  جولة أس�ء قصÏة

4. تعي½ مسؤول عن الÞوتوكول

تلخيصها � لجنة  الدوائر � ا¥جت�ع ثم  الÞوتوكو¥ت من جميع  يتم جمع جميع  بروتوكولنا؟  أن يكون/ تكون كاتب/ة  ا  ا�حادثة. قولوا: من �كنه/  بروتوكول  كتابة  اطلبوا من متطوع/ ة 

الÞوتوكو¥ت. هذا مهم للحصول عÍ صورة حقيقية للجلسات � الدوائر واتفاقات معظم ا�شارك½ الذين حàوا إÅ هنا.

(سيدعو أحد أعضاء الفريق ا�تطوع/ ة خارج الحلقة مع استمرار العمل لي¸ح ببضع كل�ت الدور من خ£ل صفحة توجيه لكتابة بروتوكول)

 (30 دقيقة) تحديد مصطلحات انتهاك حدود الحوار والرد عليها 

(10 دقائق) كيف �كنني الرد؟

ضعوا � وسط الحلقة بطاقات التي تعرض أمثلة �صطلحات وعبارات من اÄونة ا�خÏة (يتم تقديم أمثلة عÞ مجموعات واتس اب/ منشورات عÍ انستجرام أو فيسبوك، الخ).

وزعوا للمشارك½ صفحة ملصقات تحتوي عÍ خيارات مختلفة للرد عÍ كل من ا�مثلة ا�وضوعة � وسط الحلقة (مشاركة للدعم، وا�شارة بإعجاب، ون¸ تعليق نقدي، مغادرة مجموعة الواتس 

اب، إرسال شكوى إÅ فيسبوك، وا�تابعة (عدم التعليق).

اطلبوا من ا�شارك½ لصق التعليق الذي يختارونه لكل واحد من ا�مثلة.

  (15 دقيقة) كيف كنا سæد مًعا؟

قّسموا الحلقة إÅ رباعيات واطلبوا من كل رباعية اختيار بطاقت½ يرغبون مناقشتهم.

وزعوا لكل رباعية صفحة أسئلة �دارة ا�ناقشة.

تأكدوا من أن جميع الرباعيات تدير نقاش فعال ومح�م، وشاركوا � ا�ناقشات ا�ختلفة واطرحوا أسئلة من شأنها أن تحفز ا�ناقشة وتوجهها إÅ ا�كان الصحيح.

أسئلة للمناقشة داخل الرباعية: 

- ما الذي يعÞ عن حقيقة أن مختلف ا�شخاص � الحلقة اختاروا الرد بشكل مختلف؟

- ما الذي يجعل مختلف الناس يستجيبون بطرق مختلفة لنفس ا�قولة / السلوك؟

- هل ا�قولة أمامكم تجاوزت الحدود؟ تنتهك قواعد اللعبة الد�قراطية؟ �ا نعم؟ �ا ¥؟

- هل لدينا دور مش�ك تجاه مثل هذه ا�قولة أو السلوك عÍ الرغم من أن لدينا آراء وقيم مختلفة؟

̧ه أن ينقل رسالته بطريقة مختلفة؟ - هل كان بإمكان ذلك الشخص الذي ن¸ ما ن

 (20 دقيقة) اختيار ا�سؤولية ا�ش�كة عن الحدود ا�تفق عليها

:Þبها عشية ا¥نتخابات التي أجريت � 17 سبتم Åمن اقوال رئيس الدولة رؤوف½ ريفل½ التي أد Ïاطلبوا من ا�شارك½ العودة للجلوس � الحلقة. اقرأ اقتباس قص

"عشية ا¥نتخابات، يصبح الخطاب نذً¥، ¥ تؤمنوا بالتحريضات وا¥ف�اءات. ¥ تستمعوا إÅ ا�صوات التي ëيل إÅ التطرف، وتحملوا مسؤولية عن مًعا الخاص بنا". 

اسألوا: 

- ماذا يعتÞ بنظركم "حوار سام"؟ ماذا قصد الرئيس؟ هل لديكم أي أمثلة عÍ ذلك؟

- ما هي التعبÏات وحا¥ت الحوار ا�وجودة � ا�جتمع ا��ائي� اليوم؟ هل لديكم أي أمثلة عÍ ذلك؟ (� ا�درسة، � الشارع، عÍ الشبكات ا¥جت�عية، � الصحافة، � وسائل ا�ع£م، إلخ.)

- عندما تقابلون مثل هذا الحوار، هل تردون؟ متى تقومون بذلك؟ متى ¥ تقومون بذلك؟ وإذا كنتم تقومون بذلك، كيف تتفاعلون؟

قولوا: ا¥نتخابات هي مظهر من مظاهر د�قراطيتنا. جزء من جوهر الد�قراطية هو أن ا�شخاص ا�ختلف½ لديهم آراء مختلفة ولكنهم جميًعا يعيشون مًعا و�تثلون لقوان½ اللعبة الد�قراطية. 

نعلم جميًعا أنه حتى � هذه الحلقة ¥ يتفق الجميع مع بعضهم البعض، وبالطبع لدينا اخت£ف � اÄراء. 

اسألوا:

- �اذا من ا�هم أن نتفق عÍ حدود �دارة الحوار حول ا¥خت£فات � الرأي بيننا؟

- هل نحن، كأعضاء وعضوات � حركات الشباب وا�راهق½ � ا�جتمع ا��ائي�، نتحمل مسؤولية مش�كة عن الحفاظ عÍ هذه الحدود؟

- ماذا تعني هذه ا�سؤولية من وجهة نظركم، إÅ جانب حقيقة أن الجميع "يحافظون عÍ القوان½"؟

- هل تقع علينا مسؤولية �حاربة الكراهية؟

- هل تقع علينا مسؤولية خلق ربط واتصال ب½ أشخاص مختلف½ ومجموعات مختلفة؟

- هل �كن أن يقابل الحفاظ عÍ حدود الحوار السعي وراء الحقيقة؟ مع طمس قيم ومعتقدات كل واحد منا؟

- كيف �كننا الحفاظ عÍ هويتنا ا�خ£قية / ا�يديولوجية وا¥ستمرار � اجراء حوار مح�م متبادل؟

 (20 دقيقة) نختار الدعوة إÅ العمل بروح إع£ن ا¥ستق£ل

قولوا: إع£ن ا¥ستق£ل وثيقة متفق عليها وقعت عند قيام دولة إ�ائيل. إنه نتاج تعاون ب½ الشخصيات العامة وقادة من جميع الج�هÏ الذين تناقشوا بينهم واتفقوا بشكل مش�ك عÍ نص 

مقبول عÍ الجميع، عÍ الرغم من العديد من ا¥خت£فات � الرأي. هذا العام، � ا¥جت�ع ا��ائي� الرابع، نريد أن نختار إع£ن ا¥ستق£ل كقاعدة مش�كة نلتزم بها جميًعا. سوف نقرأ صيغة 

ا¥ق�اح لنتفق.

وزعوا للمشارك½ صفحة تحتوي عÍ إع£ن ا¥ستق£ل اÅ جانب صيغة اق�اح ا¥تفاق. اطلب/ ي من أحد ا�شارك½ قراءة الصيغة:

نحن ا�وقعون وا�وقعات أدناه، الذين نعÞ عن وجه متنوع ومختلف للمجتمع ا��ائي�، نعتÞ إع£ن ا¥ستق£ل وثيقة ملزمة تشكل ا�ساس والبنية التحتية �نشاء تحالف هادف مش�ك للمجتمع 

̧ك مع ا�جتمع ا��ائي� ككل. ا��ائي� بأكمله. ندعو جميع مواطنون ومواطنات إ�ائيل ل£نض�م إلينا � بناء مركز مش�ك وم

اسألوا:

- ماذا �كن أن نتعلم من حقيقة أن إع£ن ا¥ستق£ل هو نتاج حل وسط وتسوية للعديد من النزاعات؟

- � واقع آخر - هل تعتقدون أننا كنا سننجح � أن نحصل عÍ توقيع ا�جتمع ا��ائي� اليوم عÍ إع£ن ا¥ستق£ل؟

- كيف �كن أن يعزز ا¥لتزام ا�ش�ك بإع£ن ا¥ستق£ل ا�ركز ا�ش�ك للمجتمع ا��ائي�؟

- ما القصد بوثيقة ملزمة؟ �اذا تلزمنا؟ ما الذي يتطلبه ا�مر بالنسبة لنا للوفاء بهذا ا¥لتزام؟ � حياة أي شخص منا؟ � الحركة، � ا�درسة، � الحي؟

ضعوا � وسط الحلقة ¥فتة وقولوا: يجب أن نختار جملة من شأنها تعزيز أهدافنا ا�ش�كة بروح إع£ن ا¥ستق£ل. من خ£ل هذه ال£فتة، نود التقاط صورة � النهاية لتوثيق خيارنا ا�ش�ك 

وا¥نض�م إÅ جميع الحلقات ا�خرى. الهدف هو أن ننشئ معاً، جميع ا�شارك½ � ا�ؤëر ا��ائي�، بيانًا مش�كًا وقويًا حول التزامنا بإع£ن ا¥ستق£ل ودعوتنا ¥تخاذ إجراءات وافعال من شأنها 

تعزيز ا�جتمع ا��ائي� والصورة الد�قراطية اليهودية لدولة إ�ائيل.

نحن أعضاء وعضوات حلقة _____ � ا¥جت�ع ا��ائي� -2019 2020 � _________ ندعو ل- _________________________________________________ بروح إع£ن ا¥ستق£ل 

ولتعزيز دولة الد�قراطية اليهودية.

 (10 دقائق) اطلب من جميع ا�شارك½ أن يأخذوا دقيقة أو دقيقت½ للتفكÏ � إجابة عÍ السؤال - ماذا أفهم أن ا�مر يتطلب مني للوفاء بهذا ا¥لتزام؟ مع ماذا سأخرج من هنا؟ سؤال/ فكرة؟

اطلب من مشارك½ أو ث£ثة مشاركة الجميع � حلقة

(5 دقائق) صورة وملخص

اطلبوا من ا�جموعة أن تقف لصورة ج�عية وهم يحملون ال£فتة التي كتبت عليها الجملة التي اخ�ëوها.

صّوروا ا�جموعة. تأكدوا من أن الصورة واضحة واطلبوا التقاط صورة مرة أخرى إن تكن كذلك.

قولوا للتلخيص: الغرض من ا¥جت�ع ا��ائي� الرابع 2020-2019 هو توضيح ا¥تفاقات ا�ش�كة بشأن ا�سؤولية عن الحفاظ عÍ حدود الحوار وتعزيز ا�ساواة ا¥جت�عية � إ�ائيل. هاتان 

ا�سألتان تنبعان من اتفاق أساí مش�ك بشأن إع£ن ا¥ستق£ل كوثيقة ملزمة، تربط ب½ Òائح وفئات ا�جتمع ا��ائي� بشكل عام، تخلق مركز مش�ك ومتعاون. 

اÄن تتجمع جميع حلقات ا�ؤëر معاً لحضور مراسيم ذكرى رئيس الحكومة ووزير الدفاع الراحل يتسحاك راب½، ستصف ا�راسيم الف�ة الصعبة التي سبقت القتل. نحن ندرك حقيقة أنه سيكون 

هناك صور وبيانات صعبة الهضم، ونرى أهمية تربوية هائلة � الوقوف مًعا � هذا اليوم كل عام. نحن نعرض الصور وا�صوات من القتل.

نحن الجيل ا�ولود بعد اغتيال رئيس الوزراء الراحل يتسحاق راب½ ، لقد جئنا إÅ هنا لتأسيس مجتمع يتمتع بالصحة ومصغ، مجتمع متعدد ا�وجه قادرين عÍ التحدث مع بعضنا البعض باح�ام، 

حتى � أكï القضايا تعقيًدا وإلحاحا. و�ص£ح الصدع الكبÏ منذ القتل، جئنا إÅ هنا لنتذكر القتل والنضال من أجل الد�قراطية.

مشاهدة فيلم ا¥فتتاح 

مضمون ا¥جت�ع ال�بوّي 2019   
سÏ العمل - حدود الحوار:

الشعور بàورة التعامل 
مع ا�واضيع ا�ختلفة 

وبلورة موقف واضح

استيضاح اÄراء ا�ختلفة 
وعدم إخفاء وجود 

اخت£فات

تثبيت مفهوم أّن 
ا�واضيع ا�ختلف عليها 
سيُتّفق عليها من خ£ل 
حوار معّمق وهادئ، 

Ïفقط ¥ غ

إ�ان كّل مشارك 
بطريقه، من خ£ل 

ا¥ع�اف بأّن � الدائرة 
 Åآراء أخرى بالنسبة إ

ا�وضوع

كّل مشارك\ة � 
ا¥جت�ع يتحّمل\

تتحّمل مسؤولية عن 
ا�وضوع الذي تحاور\

تحاورت فيه

الهدف من اللقاء هو 
إثارة التفكÏ والتحريض 
عÍ العمل كجزء من 
العضوية � حركات 

الشبيبة ا�ختلفة

نقاط لتحديد العمل ال�بوّي



 :Ïالس

 (20 دقيقة) ا¥فتتاحية 

1. كل�ت ال�حيب: مرحبا بالجميع، اسمي ________ أه£ ومرحبا بكم وبكن � ا¥جت�ع ا��ائي�! أنا سعيد/ ة للغاية ومتحمس/ ة لوجودي هنا هذا ا�ساء. يجلس هنا اليوم ط£ب وطالبات 

̧كاء � تحالف "نذكر القتل، نحارب من أجل الد�قراطية": البالغ½ والشباب الذين اختاروا ا�شاركة � تأسيس ا¥جت�ع ا��ائي� - وهي جمعية شعبية  جميع حركات الشباب، وا�نظ�ت، وال

ود�قراطية لجميع Òائح ا�جتمع. إن لقاء اليوم فريد من نوعه بالنسبة لنا جميًعا، لقاء مع من يختلف/ تختلف عنا، اليهود والعرب والدروز، ا�تدينون والعل�نيون، من ا�هم بالنسبة لنا ان 

يكون متسع للجميع � هذه الحلقة. لذلك، سوف نسعى لÝصغاء، وس�ع، والس�ح لبعضنا البعض بالتحدث وبا�خص اح�ام بعضنا البعض.

(من ا�هم الس�ح للمتحدث½ باللغة العربية � الحلقة بالتعبÏ عن أنفسهم باللغة العربية وإفساح ا�جال لل�جمة)

2. قراءة مش�كة للدستور

3.  جولة أس�ء قصÏة

4. تعي½ مسؤول عن الÞوتوكول

تلخيصها � لجنة  الدوائر � ا¥جت�ع ثم  الÞوتوكو¥ت من جميع  يتم جمع جميع  بروتوكولنا؟  أن يكون/ تكون كاتب/ة  ا  ا�حادثة. قولوا: من �كنه/  بروتوكول  كتابة  اطلبوا من متطوع/ ة 

الÞوتوكو¥ت. هذا مهم للحصول عÍ صورة حقيقية للجلسات � الدوائر واتفاقات معظم ا�شارك½ الذين حàوا إÅ هنا.

(سيدعو أحد أعضاء الفريق ا�تطوع/ ة خارج الحلقة مع استمرار العمل لي¸ح ببضع كل�ت الدور من خ£ل صفحة توجيه لكتابة بروتوكول)

 (30 دقيقة) تحديد مصطلحات انتهاك حدود الحوار والرد عليها 

(10 دقائق) كيف �كنني الرد؟

ضعوا � وسط الحلقة بطاقات التي تعرض أمثلة �صطلحات وعبارات من اÄونة ا�خÏة (يتم تقديم أمثلة عÞ مجموعات واتس اب/ منشورات عÍ انستجرام أو فيسبوك، الخ).

وزعوا للمشارك½ صفحة ملصقات تحتوي عÍ خيارات مختلفة للرد عÍ كل من ا�مثلة ا�وضوعة � وسط الحلقة (مشاركة للدعم، وا�شارة بإعجاب، ون¸ تعليق نقدي، مغادرة مجموعة الواتس 

اب، إرسال شكوى إÅ فيسبوك، وا�تابعة (عدم التعليق).

اطلبوا من ا�شارك½ لصق التعليق الذي يختارونه لكل واحد من ا�مثلة.

  (15 دقيقة) كيف كنا سæد مًعا؟

قّسموا الحلقة إÅ رباعيات واطلبوا من كل رباعية اختيار بطاقت½ يرغبون مناقشتهم.

وزعوا لكل رباعية صفحة أسئلة �دارة ا�ناقشة.

تأكدوا من أن جميع الرباعيات تدير نقاش فعال ومح�م، وشاركوا � ا�ناقشات ا�ختلفة واطرحوا أسئلة من شأنها أن تحفز ا�ناقشة وتوجهها إÅ ا�كان الصحيح.

أسئلة للمناقشة داخل الرباعية: 

- ما الذي يعÞ عن حقيقة أن مختلف ا�شخاص � الحلقة اختاروا الرد بشكل مختلف؟

- ما الذي يجعل مختلف الناس يستجيبون بطرق مختلفة لنفس ا�قولة / السلوك؟

- هل ا�قولة أمامكم تجاوزت الحدود؟ تنتهك قواعد اللعبة الد�قراطية؟ �ا نعم؟ �ا ¥؟

- هل لدينا دور مش�ك تجاه مثل هذه ا�قولة أو السلوك عÍ الرغم من أن لدينا آراء وقيم مختلفة؟

̧ه أن ينقل رسالته بطريقة مختلفة؟ - هل كان بإمكان ذلك الشخص الذي ن¸ ما ن

 (20 دقيقة) اختيار ا�سؤولية ا�ش�كة عن الحدود ا�تفق عليها

:Þبها عشية ا¥نتخابات التي أجريت � 17 سبتم Åمن اقوال رئيس الدولة رؤوف½ ريفل½ التي أد Ïاطلبوا من ا�شارك½ العودة للجلوس � الحلقة. اقرأ اقتباس قص

"عشية ا¥نتخابات، يصبح الخطاب نذً¥، ¥ تؤمنوا بالتحريضات وا¥ف�اءات. ¥ تستمعوا إÅ ا�صوات التي ëيل إÅ التطرف، وتحملوا مسؤولية عن مًعا الخاص بنا". 

اسألوا: 

- ماذا يعتÞ بنظركم "حوار سام"؟ ماذا قصد الرئيس؟ هل لديكم أي أمثلة عÍ ذلك؟

- ما هي التعبÏات وحا¥ت الحوار ا�وجودة � ا�جتمع ا��ائي� اليوم؟ هل لديكم أي أمثلة عÍ ذلك؟ (� ا�درسة، � الشارع، عÍ الشبكات ا¥جت�عية، � الصحافة، � وسائل ا�ع£م، إلخ.)

- عندما تقابلون مثل هذا الحوار، هل تردون؟ متى تقومون بذلك؟ متى ¥ تقومون بذلك؟ وإذا كنتم تقومون بذلك، كيف تتفاعلون؟

قولوا: ا¥نتخابات هي مظهر من مظاهر د�قراطيتنا. جزء من جوهر الد�قراطية هو أن ا�شخاص ا�ختلف½ لديهم آراء مختلفة ولكنهم جميًعا يعيشون مًعا و�تثلون لقوان½ اللعبة الد�قراطية. 

نعلم جميًعا أنه حتى � هذه الحلقة ¥ يتفق الجميع مع بعضهم البعض، وبالطبع لدينا اخت£ف � اÄراء. 

اسألوا:

- �اذا من ا�هم أن نتفق عÍ حدود �دارة الحوار حول ا¥خت£فات � الرأي بيننا؟

- هل نحن، كأعضاء وعضوات � حركات الشباب وا�راهق½ � ا�جتمع ا��ائي�، نتحمل مسؤولية مش�كة عن الحفاظ عÍ هذه الحدود؟

- ماذا تعني هذه ا�سؤولية من وجهة نظركم، إÅ جانب حقيقة أن الجميع "يحافظون عÍ القوان½"؟

- هل تقع علينا مسؤولية �حاربة الكراهية؟

- هل تقع علينا مسؤولية خلق ربط واتصال ب½ أشخاص مختلف½ ومجموعات مختلفة؟

- هل �كن أن يقابل الحفاظ عÍ حدود الحوار السعي وراء الحقيقة؟ مع طمس قيم ومعتقدات كل واحد منا؟

- كيف �كننا الحفاظ عÍ هويتنا ا�خ£قية / ا�يديولوجية وا¥ستمرار � اجراء حوار مح�م متبادل؟

 (20 دقيقة) نختار الدعوة إÅ العمل بروح إع£ن ا¥ستق£ل

قولوا: إع£ن ا¥ستق£ل وثيقة متفق عليها وقعت عند قيام دولة إ�ائيل. إنه نتاج تعاون ب½ الشخصيات العامة وقادة من جميع الج�هÏ الذين تناقشوا بينهم واتفقوا بشكل مش�ك عÍ نص 

مقبول عÍ الجميع، عÍ الرغم من العديد من ا¥خت£فات � الرأي. هذا العام، � ا¥جت�ع ا��ائي� الرابع، نريد أن نختار إع£ن ا¥ستق£ل كقاعدة مش�كة نلتزم بها جميًعا. سوف نقرأ صيغة 

ا¥ق�اح لنتفق.

وزعوا للمشارك½ صفحة تحتوي عÍ إع£ن ا¥ستق£ل اÅ جانب صيغة اق�اح ا¥تفاق. اطلب/ ي من أحد ا�شارك½ قراءة الصيغة:

نحن ا�وقعون وا�وقعات أدناه، الذين نعÞ عن وجه متنوع ومختلف للمجتمع ا��ائي�، نعتÞ إع£ن ا¥ستق£ل وثيقة ملزمة تشكل ا�ساس والبنية التحتية �نشاء تحالف هادف مش�ك للمجتمع 

̧ك مع ا�جتمع ا��ائي� ككل. ا��ائي� بأكمله. ندعو جميع مواطنون ومواطنات إ�ائيل ل£نض�م إلينا � بناء مركز مش�ك وم

اسألوا:

- ماذا �كن أن نتعلم من حقيقة أن إع£ن ا¥ستق£ل هو نتاج حل وسط وتسوية للعديد من النزاعات؟

- � واقع آخر - هل تعتقدون أننا كنا سننجح � أن نحصل عÍ توقيع ا�جتمع ا��ائي� اليوم عÍ إع£ن ا¥ستق£ل؟

- كيف �كن أن يعزز ا¥لتزام ا�ش�ك بإع£ن ا¥ستق£ل ا�ركز ا�ش�ك للمجتمع ا��ائي�؟

- ما القصد بوثيقة ملزمة؟ �اذا تلزمنا؟ ما الذي يتطلبه ا�مر بالنسبة لنا للوفاء بهذا ا¥لتزام؟ � حياة أي شخص منا؟ � الحركة، � ا�درسة، � الحي؟

ضعوا � وسط الحلقة ¥فتة وقولوا: يجب أن نختار جملة من شأنها تعزيز أهدافنا ا�ش�كة بروح إع£ن ا¥ستق£ل. من خ£ل هذه ال£فتة، نود التقاط صورة � النهاية لتوثيق خيارنا ا�ش�ك 

وا¥نض�م إÅ جميع الحلقات ا�خرى. الهدف هو أن ننشئ معاً، جميع ا�شارك½ � ا�ؤëر ا��ائي�، بيانًا مش�كًا وقويًا حول التزامنا بإع£ن ا¥ستق£ل ودعوتنا ¥تخاذ إجراءات وافعال من شأنها 

تعزيز ا�جتمع ا��ائي� والصورة الد�قراطية اليهودية لدولة إ�ائيل.

نحن أعضاء وعضوات حلقة _____ � ا¥جت�ع ا��ائي� -2019 2020 � _________ ندعو ل- _________________________________________________ بروح إع£ن ا¥ستق£ل 

ولتعزيز دولة الد�قراطية اليهودية.

 (10 دقائق) اطلب من جميع ا�شارك½ أن يأخذوا دقيقة أو دقيقت½ للتفكÏ � إجابة عÍ السؤال - ماذا أفهم أن ا�مر يتطلب مني للوفاء بهذا ا¥لتزام؟ مع ماذا سأخرج من هنا؟ سؤال/ فكرة؟

اطلب من مشارك½ أو ث£ثة مشاركة الجميع � حلقة

(5 دقائق) صورة وملخص

اطلبوا من ا�جموعة أن تقف لصورة ج�عية وهم يحملون ال£فتة التي كتبت عليها الجملة التي اخ�ëوها.

صّوروا ا�جموعة. تأكدوا من أن الصورة واضحة واطلبوا التقاط صورة مرة أخرى إن تكن كذلك.

قولوا للتلخيص: الغرض من ا¥جت�ع ا��ائي� الرابع 2020-2019 هو توضيح ا¥تفاقات ا�ش�كة بشأن ا�سؤولية عن الحفاظ عÍ حدود الحوار وتعزيز ا�ساواة ا¥جت�عية � إ�ائيل. هاتان 

ا�سألتان تنبعان من اتفاق أساí مش�ك بشأن إع£ن ا¥ستق£ل كوثيقة ملزمة، تربط ب½ Òائح وفئات ا�جتمع ا��ائي� بشكل عام، تخلق مركز مش�ك ومتعاون. 

اÄن تتجمع جميع حلقات ا�ؤëر معاً لحضور مراسيم ذكرى رئيس الحكومة ووزير الدفاع الراحل يتسحاك راب½، ستصف ا�راسيم الف�ة الصعبة التي سبقت القتل. نحن ندرك حقيقة أنه سيكون 

هناك صور وبيانات صعبة الهضم، ونرى أهمية تربوية هائلة � الوقوف مًعا � هذا اليوم كل عام. نحن نعرض الصور وا�صوات من القتل.

نحن الجيل ا�ولود بعد اغتيال رئيس الوزراء الراحل يتسحاق راب½ ، لقد جئنا إÅ هنا لتأسيس مجتمع يتمتع بالصحة ومصغ، مجتمع متعدد ا�وجه قادرين عÍ التحدث مع بعضنا البعض باح�ام، 

حتى � أكï القضايا تعقيًدا وإلحاحا. و�ص£ح الصدع الكبÏ منذ القتل، جئنا إÅ هنا لنتذكر القتل والنضال من أجل الد�قراطية.


