
 

 

 מרכז הסמינרים דרך
 חינוך ושינוי חברתי, מרכז למפגש -עמותת תיקון 

 נצרת עלית  52כרמל רחוב 

 

 היחס לאחר ולזר
  בתל אביבסמינר בנושא גזענות יום 

 ב"ישכבת ופעילות סדנאית בנושא בהובלת קבוצות עמיתים מ

 
 :מהלך

 

11.22 

  ס"בביההכנה  סדנאות
 עמיתים מהשכבהבהובלת 

 

 11.22 

 בתל אביבסמינר יום 

0311-1311 

 איש בתרבותו יחיה
 פתיחה והיכרות

 1125תמונת מצב חברתית של ישראל 

21311-21311 

 סיור בחצר האחורית
סיור בשכונת נווה שאנן ובין התחנות 

בירור מעמדם ומקומם , המרכזיות
החברתי של מבקשי המקלט ומהגרי 

 האיזורואוכלוסיות  העבודה
5::9-54::9 

 בתוכנו גזענות
 גם או המסך על רק היא הגזענות האם

 ?בחיינו
 מקרי מבחן מהשנים האחרונות

21311-21311 
 ארוחת צהרים+  נסיעה לשכונת התקווה

 ושאלוני רחוב בשוק

21311-25311 

 א"השוליים השקופים של ת
 בשכונה  מפגש עם פעילים חברתיים

55:44-55:14 

 שרואים מכאן דברים
 מחרתיאום ציפיות לקראת סיכום ו    

 25325-21325 

 "תיבהגזענות כפי שסיפרתי ל"
 יםעיבוד לסיור ולמפגש

21311-21311 

 ?איפה הנוער
 סיכום הסמינר

 

המפגש ביניהן יוצר . החברה הישראלית היא חברה ייחודית המורכבת מקבוצות ותרבויות רבות

בשנים האחרונות . זרותמגם מביא איתו מתחים ועימותים הנובעים מבורות ו אך, פסיפס עשיר ומיוחד

מדוע אנו . הסתה וגזענות נגד קבוצות שונות בחברה, אלימות, אנו עדים לריבוי מקרים של אפליה

י הלא מוכר האם אנו מזהים גם בעצמנו את התכונה וההתנהגות בה חשש מפנ? מפחדים מהאחר

 ? ימותעלולה להפוך לפחד ואף לאל
 

, בכדי להפוך לחברה פתוחה וסולידארית עלינו להכיר ולפגוש את החברה על חלקיה השונים

מסוכנת , עלינו לברר כיצד הופכת חוויה פרטית של פחד מהאחר לנורמה חברתית סוחפת

.ג אל מול גילויי אלימות וגזענותומאיימת ואיך היינו רוצים להתנה
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 : תהליך העמיתים 
 
  ה/מפגשי הכנה עם מדריך 1תהליך העמיתים של כל קבוצה יכלול +

 . ליווי וסיכום ביום הפעילות עצמו
 
 קבוצות נפרדות 1התהליך עצמו יעבור ב-  

 ב כהכנה לסמינר בתל אביב"סדנאות לשכבת י אחת שתעבירקבוצה *    

מיום בית ספרי בנושא כחלק ' א"וי' עביר סדנאות לשכבות ינייה שתקבוצה ש* 

 גזענות

 העשרה ולימוד חוויתי , ת ופתיחה לנושאהכרויכלול   ראשוןהמפגש ה

 .לשכבה הייעודית יעבירו העמיתיםאותו  סביב התוכן

 יעבירו העמיתים  ןנאות אותמעבר על הסדיכלול  שניהמפגש ה

  .מוליום עצ כנהחלוקה לצוותים וה,בכיתות

  הכנה סופית של -הגעה שלנו לבית הספר -עצמו הפעילות ביום

 .ותסיכום היום עם הקבוצ ,סדנאותלחלוקת עזרים , העמיתים

 שעות 1-1 אורך כל מפגש כ. 

 


