
 

 מרכז דרך
 חינוך ושינוי חברתי, מרכז למפגש -עמותת תיקון 

 נצרת עלית  52כרמל רחוב 

 

 ב"לשכבת י חברה וכלכלה סמינר
 

 
 סיור/מפגש/הרצאה      בהובלת העמיתים                 משבצת בהובלת המדריך         

 
 

 

 

 בבית הספר –א יום 
 ביקורת המציאות

 ביום 
 עבודה והפרטה

 גיום 
 שינוי המציאות

 העמסת תיקים לאוטובוסים פתיחת יום מחנכים
+ 

 .נסיעה לאכסניית עכו
 חלוקה לחדרי פעילות 

0077-0077 

 העמסת תיקים + ארוחת בוקר 
0051-00:7 

 ?למה לעסוק בכלכלה
 היכרות ופתיחה לסמינר

0077-700:7 

 צדק וצדקה 
מה הבעיה עם ארגוני הצדקה 

 בהובלת העמיתים? בישראל
0051-570:7  

 עבודה עברית
 על זכויות עובדים בישראל

00:1-55051 

 !לעסוק בכלכלה
משחק אינטראקטיבי להבנת 

 מושגים בכלכלה

55077-5:051 57077-550:7 

 ?על מי האחריות
הרצאה על הקשר בין המדינה 

לאזרחיה והשתנות המושג 
 צבא עם: מקרה מבחן. סולידריות

על עבודה 
 והפרטה

הרצאה על 
מצבם של 
העובדים 
 בישראל

 "שקופים"
תערוכת צילום 

על עובדי 
ועובדות 

הקבלן ומפגש 
 עם הצלם

+ 
מפגש עם 

יות התאגדו
 עובדים

550:1-5:077 

 ניסוי קו העוני
-הרצאה על המצב החברתי

 כלכלי בישראל

550:1-5:0:1 

 עכו בזכוכית מגדלת 
שאלוני רחוב + ארוחת צהרים 

 ומשימות בחוליות בשוק בעכו
 5:0:7-5:0:1 (איסוף ועיבוד המשחק בשוק)+

נתיבי חיים וקשר משפחתי 
האם קיים שוויון הזדמנויות 

 ?בישראל
 העמיתיםבהובלת 

5:051-5:077 
 5:077-51051 הפסקת צהרים

 מפגשים עם המציאות
מפגשים עם פעילים וארגונים 

המבקשים להשפיע על מציאות 
 חייהם

5:077-50077 
 בעיניים עבודה
 לסיורים אוטובוסים לפי חלוקה

 שונים במפעלים
 

51077-50077 
 סיכום יום בקבוצות

510:7-500:7 
 אדם פוליטילהיות 

על מעורבות חברתית וביקורת 
 . המציאות

 סיכום הסמינר בקבוצות

 הסעות
 

50077-500:7 
 זו מדיניות, זו לא טעות

  סיכום יום בקבוצות
50077-50077 

 -סיכום יום צוות חינוכי
 מחנכים ומדריכים 

 
 
 
 
 

500:7-500:7 
 ארוחת ערב

500:7-50077 

  טקס סיום

500:7-05077 

 חברתי בקבוצותערב 
 בהובלת העמיתים

 נסיעה הביתה
 
 

05077-00077 
 ,מחנכים -סיכום יום צוות חינוכי

 .מדריכים ועמיתים

 הכלכליים בעומסים לעמוד מתקשים הביניים מעמדות. הבינוני המעמד של קשה בשחיקה מתאפיינת שלנו" הגדול המרוץ חברת"
, הנכים, הזקנים: למיותרים רבים אנשים הופכים" הגדול המרוץ חברת"ב. מדשדשות הכנסותיהם. עולות הוצאותיהם. המתעצמים
 מסייעת איננה היא, צדקה של כדרכה אבל. צדקה באה הרווחה במקום. אחורה מקופלות הרווחה מערכות. העניים, המובטלים

 והעדתיים הלאומיים המאפיינים ואילו, ומעמיקים הולכים שלנו בחברה הכלכליים הפערים. החלשות השכבות של מצבן לשיפור
 " .בעולם הפערים גלובליזצית של מוקטן למודל הופכת ישראל. ומתחזקים הולכים שלהם

 "(צורכים עולם"מתוך הספר )
 

 הכוחות את להכיר עלינו, המציאות את להבין בכדי. חיינו של החברתית המציאות על ביותר המשפיע הגורם היא הכלכלה
? שלי תפקידי מהו? האזרחים תפקיד מה? המדינה תפקיד מה – כלכלית כמערכת המדינה את להבין, בחברה הפועלים

 ?המציאות את לשנות אפשר ואיך כאן שתהיה רוצים היינו חברה איזו
 


