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 החצר האחורית
 יום חשיפה בדרום תל אביב

 
 תמונת מצב

 פתיחה והיכרות, החברה הישראלית היום והכנה להמשך

 תופעת הזנות בישראל

 שעוסק בצמצום התופעה בישראל. סדנא מטעם מכון 'תודעה'

 או ארגון סלעית שמפעיל הוסטל לשורדות זנות.

 סיור בחצר האחורית

שכונת נווה שאנן. איך הפכה השכונה סיור בין התחנות המרכזיות ו

למקומם הטבעי של כל מה שאנחנו לא רוצים לראות ליד ביתנו? 

 .ברור מעמדם ומקומם החברתי של מבקשי המקלט ומהגרי העבודה

 עם הפנים לאחר

עדות על המתחולל בסודן ואריתריאה,  -מפגש עם 'מבקש מקלט'

 לי.על הדרך לישראל ושיחה על המפגש עם הרחוב הישרא

 סיכום היום() מביקורת המציאות לעיצוב המציאות

מה התפקיד שלנו במציאות שנחשפנו אליה? איך אנחנו יכולים 

 נות? האם יש אלטרנטיבות למתרחש?לש

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 :חינוכירציונל 
 

תל אביב מייצגת עבורנו את המרכז. 
שם הכל קורה, שם אנחנו רוצים 

להימצא כדי להיות "בעניינים". תל 
אביב היא מיקרוקוסמוס של החברה 

הישראלית. "החצר האחורית" של 
תל אביב היא גם החצר האחורית של 

 ישראל. 
 

לא מאפשרת לנו  של היוםישראל 
בחלוקה גסה למגזרים  -מקום לבחור

, אתה נמדד כאדם לפי כמה ומעמדות
מאיפה באת, מי  -אתה שווה 

 המשפחה שלך, לאן אתה הולך. 
האם אנחנו חשופים לאותה חצר 

אחורית? האם ישנם דברים עליהם 
 אנו בוחרים לא להסתכל? 

 
ננסה להביט על המציאות הישראלית 

גם דרך המרכיב הכלכלי. הכלכלה 
היא הגורם המשפיע ביותר על 

ת של חיינו. כלכלה המציאות החברתי
איננה מדע מדויק, אלא כלי פוליטי 

ערכי, שבעזרתו אפשר לעצב מציאות 
כזו או אחרת. בכדי ללמוד להבין את 

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

מה תפקיד  –כמערכת כלכלית 
המדינה? מה תפקיד האזרחים? מהו 

נו רוצים תפקידי שלי? איזו חברה היי
שתהיה כאן ואיך אפשר לשנות את 

 המציאות?
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" כל ציבור דואג לאינטרסים הצרים שלו בלבד תוך 

התעלמות מוחלטת כמעט מכל דיון ומאבק משותף על 

עיצוב דמותה של החברה הישראלית. הבעיות 

האוניברסאליות של כלל האזרחים הופכות לבעיות 

סקטוריאליות של מגזרים וחלקים שונים בחברה 

 –ית: השואה שייכת לניצולי השואה, האבטלה הישראל

למורים, הקטיושות  –לעניים, החינוך  –למובטלים, העוני 

 "לתושבי הגליל והפיגועים לערי המרכז...  –

 "הישראלים האחרונים" –דוד אוחנה 

 

 להיות אזרח בישראל
  יום בת"א בנושא פערים בחברה

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 תוכן הפעילות

 מיהו ישראלי?

 באמצעות משחקי תפקידים ודילמות נברר
ממה מורכבת החברה שלנו? איך אפשר 

 להתחבר למי ששונה ממני?
 

 סיור בחצר האחורית של תל אביב
סיור בין התחנות המרכזיות ושכונת נווה 
שאנן, בירור מעמדם ומקומם החברתי של 

 מבקשי המקלט ומהגרי העבודה
 כולל מפגש עם פליט מאריתריאה
 נסיעה לשכונת התקווה

 א השוליים השקופים של ת"
משימות בחוליות ושאלוני רחוב בשוק 

 .התקווה
 

 נתיבי חיים 
 האם קיים שוויון הזדמנויות בישראל?

 
 

 )סיכום הסמינר(מה הלאה? 
 מה אני יכול לתרום לחברה סביבי? 

 מה תפקיד הנוער בחברה?

 רציונל חינוכי:
 

מעידה על היותי שלנו תעודת הזהות 

חלק מחברה, אדם בתוך ההמון שיש 

קבלת תעודת סביב לו זכויות וחובות. 

הזהות נצא ליום חוויתי בת"א בו 

נברר מה מצבה של החברה 

הישראלית, אילו פערים קיימים בה 

ו של אזרח או ידונשאל מה תפק

 אזרחית המעורבים בחברה.


