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 להסתכל למציאות בעיניים

 ביקורת המציאות ועשייה חברתית, סמינר בנושא החברה הישראלית

 ב "ישכבת 

 תכנית הסמינר

 תל אביב -IIיום  א"ירוחם ות -Iיום 

 פינוי חדרים+ ארוחת בוקר  ס לירוחם"נסיעה מביה

01:01-00:11 

 תמונת מצב חברתית כלכלית

הכנה , חידון נתונים, פתיחה והכרות בקבוצה

 למפגשים בירוחם

0:01-0:01 

 נתיבי חיים 

  ?האם קיים שוויון הזדמנויות בישראל 

00:01-00:01 

 מפגשים עם דמויות ציבוריות בירוחם

 הכרות עם מצבה ומעמדה של ירוחם

0:01-01:11 

 נסיעה לתחנה המרכזית

00:01-03:01 

 הפסקת צהריים במרכז המסחרי

01:11-00:11 

 החצר האחורית של תל אביב

בירור , סיור בין התחנות המרכזיות ושכונת נווה שאנן

מעמדם ומקומם החברתי של מבקשי המקלט ומהגרי 

 .העבודה

03:31-01:31 

 

 בדואי ביקור בכפר 

  –תושבת הכפרשיחה עם 

 החיים בכפר בדואי בישראל 

00:11-00:31 

 עם הפנים לאחר

עדות על המתחולל בסודן  -'מבקש מקלט'מפגש עם 

על הדרך לישראל ושיחה על המפגש עם , ואריתריאה

 .הרחוב הישראלי

01:01-03:01 

 בין פריפריה למרכז  

 עיבוד המפגשים וסיכום יום

00:31-00:01 

 נסיעה לשכונת התקווה

00:01-03:01 

 03:01-00:01 בשוק התקווה שאלוני רחוב וארוחת צהרים

   03:01-01:01 א"בתה נסיעה לאכסני

 א"השוליים השקופים של ת

ביקור בשכונת התקווה הכולל מפגש עם פעילים 

 .חברתיים ומפגש בבית החם לנוער

00:01-01:11 

 ארוחת ערב באכסניה

01:01-00:31 

 "המרוץ לנמל"ערב   

 א"משימות בחוליות בנמל ת משחק

01:31-03:01 

   מביקורת המציאות לעיצוב המציאות

איך ? מה התפקיד שלנו במציאות שנחשפנו אליה

 ? אנחנו יכולים לשנות

  .סיכום אישי וקבוצתי של הסמינר
 זמן חופשי בנמל

 (ישיבת סיכום יום מחנכים ומדריכים)

 

 חזרה לאכסניה נסיעה הביתה
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 רציונל חינוכי לסמינר

 ביקורת המציאות ועשייה חברתית, החברה הישראליתסמינר בנושא 

 :(כפי שנוסחו יחד עם נציגי השכבה) מטרות הסמינר

  יציאה מהבועה –חשיפה למציאות הישראלית 

 שסעים וסוגיות בוערות בחברה, הכרות עם מגוון אוכלוסיות 

 פיתוח עמדה ביקורתית על החברה והמציאות הישראלית 

 כולים לפעול לשינוי המציאותכיצד אנחנו י -בירור תפקידנו 

 

 

 

 

 

 

 

, הוויכוח בין מרכז לפריפריה הינו בין השאר ויכוח בין המקום אשר טוען לכתר הראשוניות"   

והחשובים בעולם התרבות " אמיתיים"המקום שבו מתרחשים הדברים ה –ההמצאה והחדשנות 

המחקה את הנעשה במרכז , "הקטן"ובין המקום  –והעסקים ובו מתקבלות ההחלטות המשפיעות 

בעוד בפריפריה דבקה , חופשי ופלורליסטי, מרכז נתפס כמקום מתקדםה. ונמצא תחת השפעתו

 . סגורה ונחשלת, תווית ריאקציונרית

המרכז מורכב כולו . יש הטוענים שהמבנה הדיכוטומי של מרכז ופריפריה אינו רלוונטי יותר

 ."הפריפריה שכבשה את המרכז ויוצקת בו תכנים ובלעדיה זהו מרכז רפאים. מפריפריה

 "בין שדרות לשדרות רוטשילד"סופת המאמרים  מתוך א

 

החברה שלנו כפי שהיא בנויה היום לא מאפשרת ? מה עומד במרכזה? כיצד בנויה החברה הישראלית

מאיפה  -אתה נמדד כאדם לפי כמה אתה שווה , בחלוקה גסה למגזרים ומעמדות -לנו מקום לבחור

פריה כנראה תישאר שם וגם ילדיך ונכדיך אם נולדת בפרי. לאן אתה הולך, מי המשפחה שלך, באת

האם ישנם דברים ? מאיפה זה התחיל? מה המשמעות האמיתית של חלוקת החברה. ייוולדו לתוכה

מה ההבדל בין הפריפריה ? האם ישנם דברים שאנו בוחרים לא להסתכל עליהם, שאיננו מכירים בארץ

. ביותר על המציאות החברתית של חיינו הכלכלה היא הגורם המשפיע ?הגיאוגרפית לפריפריה החברתית

בכדי . שבעזרתו אפשר לעצב מציאות כזו או אחרת, אלא כלי פוליטי ערכי, כלכלה איננה מדע מדויק

להבין את המדינה כמערכת , עלינו להכיר את הכוחות הפועלים בחברה, ללמוד להבין את המציאות

איזו חברה היינו רוצים שתהיה ? פקידי שלימהו ת? מה תפקיד האזרחים? מה תפקיד המדינה –כלכלית 

 ?כאן ואיך אפשר לשנות את המציאות

 .משמעותי ואינטנסיבי, את כל אלו נברר במסגרת סמינר חוויתי

 

 


