ה־טֹוב בַ ֵׂ ֵּ֖קׁש ׁשָ ל֣ ֹום
֣סּור מֵֵׂ֭ ָרע ַועֲשֵׂ ֑

וְ ָר ְד ֵׂ ֵֽפהּו (תהילים ל"ד:ט"ו)

אסופת חומרים מוערת סביב "עסקת המאה"
נְ שיא ארה"ב דונלד טראמפ ִהצִ יג ב 29בינואר את עיקרי תוכנית השלום
שלו ( Peace to Prosperityהתכנית המלאה כאן) בטֵ ֵקס בבית
אשי ממשל ארצות הברית ,ראש הממשלה
הלבן ,שנֵערך בנֹוכְ חות ָר ֵ
גרירי מדינות איחוד
בנימין נתניהו ומכובדים רבים .לטקס ִהגִ יעו גם ַש ֵ
האמירויות ,בחריין ועומאן .לאחר הַ צָ גַת התוכנית על ידי הנשיא ,נ ָָשא
הֹודה לנְ שיא ארצות
דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו .נתניהו ָ
הברית וַאֲ נ ָָשיו ואמר ,בין השאר" :אני מּוכָן ְל ִהי ָכנֵס למשא ומתן על ְבסיס
התוכנית .זו תוכנית טובה לשלום ולישראל" .זמן קצר לאחר
ההודעה צִ יֵיץ טראמפ בעברית בחשבון הטוויטר שלו" :תמיד אֶ עֱמֹוד
אני תומך בחוזְ קה
היהודי
והעם
ישראל
לצד מדינת
כּותם ִלחיות במולדתם ההיסטוריתִ .הגִ יעַ הזמן
יטחֹונָם ובִזְ ָ
וב ְ
טיחּותם ִ
ָ
ב ְב
לשלום!".
תפקיד משלחת הסוכנות היהודית לחנך ,להנגיש מידע ולאפשר מגוון דעות על מנת שכל
אחת ואחד יוכלו לנסח לעצמן את מהות הקשר שלהם לישראל .על כן באסופת החומרים
שלפניך מגוון מקורות סביב "עסקת המאה" במטרה לסייע לך:
 ...לחנך אודות ההֶ ְק ֵשר ההיסטורי של התכנית
 ...להנגיש ידע אודות הקשר הרוחני והציוני לארץ ישראל – ומכאן את הבנה של משמעות
השיח על קרקע בארץ ישראל
 ...לאפשר מגוון גישות ודעות לתכנית ,מתוך שיח א-מפלגתי ,במטרה לסייע בגיבוש דעה
אישית (שאינה נטולת הֶ ְק ֵשר)
מה אפשר לעשות? (כמה מתודות לשיקולך)...
 ...לכנס "סלון ציוני" ולדון בקטעי מקור שונים סביב הקשר בין קרקע לציונות
 ...להכין ציר היסטורי של  10האירועים המרכזיים הקשורים לתהליכי שלום
 ...לקרוא ולהבין יחד מה אומרת התכנית  -לבחון מושגים מרכזיים
 ...להקרין ולדון במורכבות הסכסוך תוך שימוש בסרטים שונים (המלצות בהמשך)

ֶה ְק ֵׁשר
שם:
Israel: A modern
History
גילויי ריבונות ראשונים

עושים פוליטיקה :התכנית
לצמצום הסכסוך

"חיים יקרים"  :מורכבות
כמהות
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תיאור:
שלושה דפים המרכזים מידע על
השתלשלות תהליכי מלחמה ושלום
על הפעולות הראשונות שנעשו על ידי
מנהיגי המדינה לאחר הכרזת
העצמאות ,המבטאות את הריבונות
של ישראל :הקמת גופים ,מוסדות,
חקיקת חוקי יסוד ,קביעת מעמדה של
ירושלים כעיר בירה ועוד.
פודקסט :דפנה ליאל מראיינת את
מיכה גודמן ,הפורט כמה צעדים
מעשיים שיצמצמו את הסכסוך באופן
דרמטי מבלי לפתור אותו ומסביר למה
זו התוכנית שהמרכז הפוליטי צריך
לאמץ.
סרטו התיעודי של שלומי אלדר ,שיצא
בשנת  .2010הסרט עוקב אחר
המאמצים להציל את חייו של תינוק
מרצועת עזה המאושפז בישראל
לצורך השתלת מח עצם ,על רקע
הסכסוך הישראלי-פלסטיני .הסרט
זכה בפרס אופיר לסרט התיעודי
הטוב ביותר ובצל"ש בפסטיבל
הקולנוע ירושלים .באם יש ביקוש
נבדוק זכויות הקרנה.
מאגר מומלץ ביותר למידע ומפות
בנוגע לכל ההסכמים שהיו ,שהוצעו,
שנידונו ,שנחתמו או לא נחתמו:
באתר של שאול אריאלי
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timeline
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Salon texts
טקסטים (באנגלית – שפות נוספות
נא לפנות אלינו) של הוגים שונים
סביב המקום של שטח/קרקע.
הטקסטים ארוכים במתכוון על מנת
לאפשר הקשר רחב.

כשהפלשתינים אומרים לא פודקסט :מה אנחנו מפספסים פודקסט ליאל עם
בקריאת מפת המזרח התיכון :איך צבי יחזקאלי
למה הם מתכוונים?
משפיעים עלינו קרבות השיעים

והסונים ,ומדוע המגעים עם שכנינו
בשנים האחרונות הפכו לשיח של
חירשים .צבי יחזקאלי ,פרשן חדשות
 13משוחח עם דפנה ליאל.
 The Settlementsאסופה של סרטונים חינוכיים של
 Explainedעמותת Israel Unpacked

Israel
unpacked

דעות ופרשנות על התכנית
שם:
מכתב לשמאל הציוני
החלת ריבונות ביו"ש :כיצד
ישתנו החיים של התושבים?
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דרור ימיני דן בתכנית מעבר לשיוכים וגם:
English
מלפגתיים.
sovereignty
מאמרו של אלישע בן קימון הכולל
הסבר על נושא הריבונות ותמצית
תכנית המאה
Goodman
מיכה גודמן ב New York Timesעל
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עסקת שלום
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