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בנימין זאב הרצל "אחי אתה, בן אדם"  

 סמינר חשיפה לחברה הישראלית
 ב"ישכבת 

 יום סמינר 
 ס"בביה

 החלקים השונים בחברה

 2יום 
 תל אביב

 םימאבקים סקטוריאלי

 3יום 
 תל אביב  
 היחס לאחר

03:8-03:8 
 החברה ואני

 הכרות ופתיחה לסמינר  
 בהובלת העמיתים

0388-08388 
 א"ס לת"נסיעה מביה

03:8-03:8 
 והעמסת ציוד ארוחת בוקר

08388-00301 
 !?של מי הזהות הזאת בכלל

בחינת מרכיבי הזהות ומעגלי 
מה הם אומרים  –השייכות שלנו 

 ?עלינו

0388-08301 
 נתיבי חיים

 כלכלית חברתית בטמ נקודת
 

803:8-083:8 
המשך המשבצת בהובלת 

 המדריך
 
 

08308-0:308 
 צפייה בסרט 

"Pride" 
סולידריות בין מאבקים 

 חברתיים
 

 08301-08301 
נסיעה לתחנה המרכזית בתל 

 אביב
003:8-01388 

 אחרלעם הפנים 
יציאה לסדרת 
מפגשים עם 

אוכלוסיות שונות 
 בתל אביב

 + 
 הפסקת צהרים

08301-0:388 

 סיור בחצר האחורית
 בשכונת נווה שאנן ובין סיור
בירור מעמדם , המרכזיות התחנות

ומקומם החברתי של מבקשי 
 המקלט

שיחה עם מבקש . ומהגרי העבודה
 .מקלט

0:388-0:311 
 דברים שרואים מכאן

המשך תיאום ציפיות לקראת 
   הסמינר

סיכום של הצוות החינוכי 
 לקראת הסמינר בשטח

 
 0:301-00301 

 שכונת התקווה נסיעה ל
שאלוני רחוב והפסקת צהריים  

 .בשוק התקווה
 

013:8-04301 
 מאבקים חברתיים בישראל

 עיבוד המפגשים

 003:8-013:8 
 בין ייאוש לתקווה

מפגשים עם פעילים חברתיים 
 בשכונה

00301-003:8 
 "לא נרדמת תל אביב"

בנמל  משחק משימות בחוליות
 תל אביב

00301-:8388 
 נסיעה לאכסניה וארוחת ערב

04388-00301 
 ?איפה הנוער

 388::-8388: סיכום הסמינר בקבוצות
 הצגה

 "טוב באמהרית זה נשמע יותר"
003:8 

 נסיעה הביתה
  חינוכיהצוות ה של סיכום יום
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, אנו ממוקמים אלו מול החברה הישראלית היכן-ב נפתח בברור אישי וקבוצתי"יאת סמינר 

 וסולידאריותפלורליזם ,סקטור יםנכיר את המושג. ס"מתוך תמונת המצב השכבתית בביה

מה האתגרים שבה ואיך החלקים השונים בה , מסודרת החברה היוםכיצד ונשאל את עצמנו 

 . מתייחסים זה לזה

בו נפגוש תופעות חדשות וזרות בחברה הרב , לאחר מכן נצא לסמינר של יומיים בתל אביב

מה , ו לצד אלונשאל איך מתקיימות כל התרבויות והתופעות אל. תרבותית בה אנו חיים

הם יש ציפיות ודרישות , נשאל מיהו ישראלי. חשוב בזה ומה הסכנות הגלומות בהפרדות

נעסוק במתח בין הרצון לכבד ולשמר את . ממנו והאם כל אחד יכול להיות ישראלי

 . והצורך בחברה אחת שאינה מפוצלת ומפורדת מאידך, התרבויות האישיות מחד

ביטוי המעשי של חלוקת החברה לסקטורים ונברר האם א נפגוש את ה"ביום הראשון בת

, בחצר האחורית של תל אביבלמחרת נבקר . צריך להיות קשר בין הסקטורים השונים

ונבין לעומק מה המשמעות של ההפרדות והניכור עבור , בין ייאוש לתקווהמציאות 

פחד מה המשמעות של נשאל יחד . עבור המדוכאים וגם המדכאים, חברההמוחלשים ב

איך היינו רוצים , איך אפשר לזהות עוול ומה עלינו לעשות כשנתקלים בו, מהאחר והשונה

את כל זאת נעשה בסמינר  . כנוער ביחס למה שנפגוש ומה תפקידנו שלנו שתיראה החברה

  .אינטנסיבי ומאתגר, פעלתני, חוויתי
 

 ונשכח את, יש סכנה שנראה רק חלקים, כאשר עוסקים בפלורליזם"

ונשכח שהן , יש סכנה שנראה את הקבוצות הדורשות הכרה.  השלם

עלינו לעמוד על זכותנו ללמוד את .. .קבוצות בתוך חברה משותפת

אלא , לא ללטף את ראשו בסלחנות, לא להתנתק מן האחר -האחר

 ."הולפעול יחדיו בשיתוף פעול, כבד אותול ללמוד אותו

 (ניסים קלדרון, פלורליסטים בעל כורחם: מתוך) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


