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 כי לסמינר:רציונל חינו

  
  
  
  
  
  

, אלא כהוויה ביו� הזה נבח� את הדמוקרטיה לא רק ככלי לבחירת חברי הכנסת שלנו

נכיר את סיפור� של   חברתית שדורשת מהאד� לנקוט עמדה פעילה כלפי המציאות.

לקחת אחריות אות� מה מניע  -האנשי� הבוחרי� לקחת אחריות על הסביבה והחברה בחייה�

 מתרחשי� שינויי� חברתיי�/ נבי� הא� בשני� האחרונות והאישי. על הכלל ולא רק על הפרטי

� קיימת המאיימי� על הדמוקרטיה שלנו ומה נית� לעשות ע� תהליכי� אלה. האפוליטיי� 

  ?כדי להיות אזרחי� כאלה תנוא� כ�, מה נדרש מא  ?ת ג� על הכללאחריות אישי

  

 

 להיות אזרח           

  בירושלי� יו� בנושא דמוקרטיה            
:�  מהל

  

  פתיחה והכרות
 מה זו דמוקרטיה? מה תפקידה בחברה?

  סיור בג� הורדי�
, בית המשפט העליו� בסיור נפגוש את מוסדות המדינה: הממשלה, הכנסת

ורדי� כזירה למאבקי� חברתיי� שמהווי� עוג� חשוב כ� נעסוק בג� ה- וכו'.  כמו
 בי� אזרחי המדינה ומנהיגיהננסה להבי� את הקשר  -בהתנהלות הדמוקרטית

  מפגש ע� חבר כנסת
  הא� נית� להשפיע ג� מבלי להצביע?

כיצד אפשר לעצב את החברה ג� בלי להצביע בבחירות? אילו תפקידי� 
 לבחירות? מייעדת הדמוקרטיה לציבור בי� בחירות

  תעודת זהות דמוקרטית
מה משמעותה של תעודת 
הזהות? לאיזו אחריות אני 

 נדרש בעקבות קבלתה?

  
 או

  הא� הדמוקרטיה שלנו בסכנה?
חשיפה לתופעות הקורות בשני� 
האחרונות במדינה המאיימות על 

 הדמוקרטיה

  סיכו�
  עמדה אנחנו רוצי� לנקוט כלפי המציאות בישראל? ואיזב

 ?עולאי! נכו� לפ

  

  יש אפשרות לסיי� את היו� בטקס חלוקת תעודות זהות. •

 

   

חופש, ובו בזמ�  "... שלטו� דמוקרטי אמיתי הוא אותו שלטו�, המותיר בידי אד� מספיק
  איינשטיי�)אלברט " (.דואג לכ� שלא יעשה שימוש רע בחופש הזה..

  


