שווי ושווי יותר
יו בתל אביב בנושא פערי חברתיי
בחברה הישראלית וקריאה לאקטיביז
מהל היו:
תמונת מצב חברתית בישראל
חידו מושגי על פערי חברתיי ,הבנת המעגלי של עוני
ועושר בישראל
ת"א הלבנה  -סיור ומשחק משימות בקניו
סיור חווייתי בעזריאלי  /כיכר המדינה ,שאלוני רחוב ומפגש
ע האנשי שמסתובבי במקומות הכי עשירי בישראל
במקו הכי נמו בתל אביב
סיור בשכונת התקווה והכרות ע סיפורה של השכונה ,פע
שכונה קהילתית חיה ומשגשגת ,היו אחת השכונות העניות
ביותר בתל אביב
בי ייאוש לתקווה
מפגש ע פעילי חברתיי בשכונת התקווה הבוחרי
לפעול בתו מציאות החיי המורכבת שבה
של מי האחריות כא בכלל??
פעילות מסכמת שעוסקת בשאלות מי אחראי על הפערי
אליה נחשפנו ,מה יוצר אות ומה תפקידנו אל מול
המציאות הזו
סיכו חווייתי ע המדריכי ופיזור
מות ָה ֵאלֶּה ָח ְשבוּ,
ַּבמְּקוֹ ֹ
יה ּנוֹ,
קוק לְ ַג עֵ ֶד וּ ְלגֵ ִ
ְש ּכש ֱאלֹ ִהי הָ ָיה ָז ּ
דותֶ ,אלָּא ֶא ָחד בִּלְ ַבד:
מוסָ ֹ
הוּא ֹלא ָהיָה ָצ ִריְ ְל ַת ְכ ֵנ שְ ֵני ֹ
ֶאת ַּג הָ ֵע ֶד.
יחי -
ְו ֶזה ְמשַ ֵּמש ְל ָחסְ ֵרי הָאֶ ְמ ָצ ִעי ,לְשֶאֵי ָנ מַ ְצ ִל ִ
ְּכ ֵגיהִ ּנוֹ.
)ברטולד ברכט(

הפערי החברתיי-כלכליי בי מעמדות בישראל שוברי שיאי אצלנו ובעול המערבי
כולו .נתח הול וגדל מעושרה של ישראל מתרכז בידיו המעטות של מעמד גבוה ,בעוד
שמעמד הביניי נשחק מטה אל המעמד הנמו ההול ומתעצ ,ובו רבי מדי נמצאי
במאבק קיו יומיומי .כיצד הגענו למצב הזה? הא באמת איבדנו את הרגישות לסבל של
רבי כל כ? הא לעד יהיה הכס השליט האמיתי היחיד בחיינו? בסמינר נגיע לתל
אביב ,עיר אשר בה נמצאי הרווחה והמצוקה הגדולות ביותר במרחק נגיעה בלבד זו
מזו ,נגיעה אשר מעול לא מתרחשת .נפגוש אנשי מכא ומכא ,יחד ננסה לדמיי
חברה

אחרת,

צודקת

יותר

ונשאל

מה

אפשר

לעשות

מרכז הסמינרי "דר"
עמותת תיקו  -מרכז למפגש ,חינו ושינוי חברתי
רחוב כרמל  25נצרת עלית
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ומהו

תפקידנו?

