סיורים חברתיים לחטיבות ביניים

בינ"ה התנועה ליהדות חברתית ,מקדמת את העיסוק בזהות יהודית
וישראלית מתוך השקפת עולם פלורליסטית ,ותפיסת התרבות היהודית
כפלטפורמה לשיח ערכי ,ולאחריות חברתית.
פעילות בינ"ה בבתי הספר שמה דגש על שיח בלתי אמצעי עם התלמידים
וצוותי ההוראה ,במטרה לחבר בין זהותם האישית לתרבות היהודית
ולחברה הישראלית .כל פעילויות בינ"ה מתקיימות בשיתוף ובתיאום עם
צוות ההוראה בבית הספר ,במטרה לתת מענה הוליסטי לתהליכים
החינוכיים וללוח השנה הבית ספרי.

סיורים חברתיים בתל אביב
ש!!

חד

לא ביפו ולא בתל אביב

הנאים השכנים בעיניך?

סיור בשכונת שפירא

סיור בעקבות זהויות בחברה הישראלית

הסיור בשכונת שפירא נולד בעקבות אחד הפרויקטים
הראשונים שהפעילה בינ"ה בתל אביב" ,סיפורי שכונה".
הפרויקט נולד מתוך עבודה שכונתית אשר שאפה לחשוף
את סיפורם של תושבי השכונה ולהפכו לחלק מהנרטיב
התל אביבי.

הסיור עוסק בדינמיות של היהדות והשינויים החלים בה
מתוך ההבנה כי העיסוק בדמותה של הזהות היהודית
מהווה חלק מהשיח הקיים בעיר מראשיתה ועד ימינו.
הסיור מבקש להציג את תל אביב כקרקע פורייה לריבוי
זהויות יהודיות וחיים משותפים זה לצד זה .במהלך הסיור
ננוע הן בציר ההיסטורי של תל אביב והן בציר הזהויות
השונות המתקיימות בעיר .באמצעות הסיור נקיים דיון על
תפיסות של מסורת וחידוש ,חיזוק שיח של כבוד והכלה בין
קבוצות שונות בחברה.

שעתיים

כיתות ט

מגינת לוינסקי לתוך שכונת שפירא
שעתיים וחצי

תיאור מסלול:
על ידי התחקות אחר סיפורה של השכונה ,אנו מעלים
למודעות את סיפורה של אחת השכונות הראשונות של תל
אביב .סיפור של קליטת עליה ,יזמות והתמודדות עם
תלאות ושינויים .במהלך הסיור נעסוק בשאלות :מה תושבי
השכונה למדים על עצמם? על תפקידם בהיסטוריה
הציונית ,התל אביבית? ומקומם בסיפור הישראלי? מהן
ההשלכות על חיי השכונה כיום?
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סיורים חברתיים בתל אביב
ש!!

חד

ואהבת לרעך כמוך?
מה בין זהות יהודית לזהות להטב"קית בעיר העברית הראשונה
זהות מגדרית מגוונת נתפסת מאז ומעולם כרחוקה שנות אור מהשיח היהודי – אולי אפילו מנוגדת לה .מטרת הסיור היא
לבחון את השילוב שבין שתי הזהויות – היהודית והלהט"בית .דרך צעידה ברחובות העיר תל אביב – העיר העברית
הראשונה וזו הנושאת בגאון את דגל הקהילה הלהט"בית בישראל – ניחשף לאירועים שונים שהתרחשו בסיפור הלה"טבי
היהודי המייצגים את הקהילה הגאה כחלק מהמארג של החברה הישראלית .נבחן טקסטים ממקורות יהודיים שונים ונעמוד
על הדמיון והשוני שבין שני העולמות.

שעתיים

כיתות ח-ט

מגדל שלום ,שד‘ רוטשילד ,נחמני ,שינקין,
גן מאיר

הוסיפו סדנת עיבוד או הרצאה לסיור
העשירו את חווית הסיור
כהשלמה לסיור מעורר השאלות והשילמות אנו מציעים
להוסיף סדנת עיבוד או מפגש עם דובר מייצג לשיח מעמיק
ושאילת שאלות.
בסיורים בדרום תל אביב אנו מציעים מפגש עם פעיל חברתי
או מבקש מקלט .המפגשים מתקיימים בסוף הסיור בישיבה
החילונית בינ“ה בתל אביב או באחת מנקודות הסיום שבסיור.
התייעצו איתנו מהי התוספת המתאימה לקבוצה שלכם.
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ירושלים ,חיפה ובאר שבע
על חומותיך

סיור בירושלים לשנת המצווה | כיתות ז | שעתיים וחצי

הסיור עוסק בשינויים ובמעברים במרחב ובזמן של ירושלים .את ההיכרות עם המרחב ההיסטורי
המשתנה של ירושלים העתיקה נחבר לשאלות ולסוגיות הנוגעות לנושאים סביב התבגרות .מתוך
נקודת מבט אישית כמתבגרים אשר חווים גם הם תקופת חיים מלאה בתמורות ובשינויים ומעבר
מילדות לבגרות נבחן את ה“התבגרות“ של ירושלים .הסיור הינו סיור סדנאי אינטראקטיבי,
במהלכו שזורים מעגלי שיח ,לימוד משותף וטקסטים.
מסלול :גן הפעמון ,משכנות שאננים ,גיא בן הינום ,חומות העיר העתיקה ,שער יפו.

על גבולות ונקודות

מפגש סיור זהויות בירושלים | כיתות ח-ט | שעתיים

החברה הישראלית עומדת היום בצומת מכריע ,כאשר כוחות רבים ושונים נאבקים על זהותה
הדתית ,הלאומית והחברתית .בסיור זה נחשוף פערים וקונפליקטים ,כמו גם נקודות מפגש,
הידברות וחיבור בחברה הישראלית ,בצורה חווייתית ומשמעותית כפי שהם משתקפים
ברחובות ירושלים ,המייצגת תמונה של החברה הישראלית בזעיר אנפין .דרך חווית המפגש עם
ירושלים נחשוף את המשתתפים לעושר ולמגוון של החברה הישראלית ,ונבחן את האפשרות
לדיאלוג פתוח ומאוזן בין חלקיה השונים .הסיור מאפשר נגיעה משמעותית בחוויית ה"אחר"
וה"אחרות" .חוויה שהיא בעלת פוטנציאל להיות "פוקחת עיניים" ותורמת להיכרות עם השונה ,
צרכיו ורצונותיו.
מסלול :רחוב הנביאים ,הכנסייה האתיופית ,מאה שערים ,מוסררה.

בין הר

לים סיור קהילות בחיפה | כיתות ח-ט | שעתיים וחצי

חיפה  -העיר שבין ההר לים ,שבין הפריפריה למרכז ,העיר שבה מתקיימות כל הזהויות שבחברה
הישראלית.בסיור זה נעמיק בזהויות השונות המתקיימות בחיפה ,מתוך סיפורה של שכונת הדר
המזוהה בריבוי הקהילות והזרמים אשר מצויים בה עשרות שנים וחלקם בחידוש של השנים
האחרונות .את מוקדי הסיור נבחן דרך עדשה של אדם וקהילה  -מה מקומה של הקהילה בחיי
הפרט בעידן שמקדש את האינדיבידואל? אילו ערכים כל קהילה מייצגת? ואיך כל זה משפיע על
הזהות הישראלית שלנו
מסלול :שכונת הדר ,שוק תלפיות ,גן זכרון.

בין מסורת

וחידוש סיור בעיר העתיקה של באר שבע | כיתות ח-ט | שעתיים

החברה הישראלית הינה חברה רבת זהויות .בין שלל זהויות הללו מסתמן לו מתח מתמיד בין
שתי קצוות המאפיינים כל כך את החברה הישראלית :מסורת אל מול חידוש .באר שבע והעיר
העתיקה בפרט מייצגים המשכיות בין העבר להווה ,בין מסורת לחידוש .הליכה ברחובותיה של
העיר העתיקה תיתן לנו אפשרות למפגש בלתי אמצעי עם אלמנטים של מסורות והתחדשות
הבאים לידי ביטוי במגוון התרבויות המתחדשות בה .כיצד אברהם אבינו מתקשר עם כוכבי
הכדורגל של בירת הנגב? איך יוצרים תרבות ומנהיגות מקומית? ואיך יוצרים רלוונטיות לשלל
המסורות עליהם בנויים החברה הישראלית?
מסלול :באר אברהם ,בית יגאל דרורי ,תיאטרון הפרינג' ועשן הזמן ,מרכז הצעירים‘ מדרחוב
קק"ל.
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המנחים שלנו
הצוות המקצועי שלנו מורכב ממנחים ומנחות בוגרי הכשרה חינוכית מקצועי לגילאים השונים במגוון
מיומנויות הנחיה מסיורים ועד סדנאות ,הנחית מעגלי שיח ,טקסים ועוד .החדשנות הפדגוגית
מוטמעת בכלי ההנחיה השונים של המנחים והמנחות לאורך עבודת ההנחיה תוך שימת דגש על ריבוי
אינטליגנציות ומתודות ,כמענה למציאות החינוכית האקטואלית.
צוות המנחים והמנחות מלווה על ידי צוות פדגוגי ,במטרה לתת מענה לתהליכי ההוראה השונים
במהלך השנה ולפקח על איכות ההנחיה והתכנים מול אוכלוסיות שונות איתן באים המנחים במגע.
אנו משקיעים מחשבה רבה בהתאמת המנחים והמנחות לעבודה בבית הספר השונים ומאמינים
ביצירת חיבורים אישיים עם אוכלוסיית בית הספר כמפתח להצלחה בעבודה המשותפת.

לקוחות ממליצים

”הסיור גרם לי לחשוב מה המקום שלי בחברה
להשפיע על דברים כאלה ,שהם הרבה יותר
גדולים ממני .הצעד הראשון הוא להיות יותר
מודעת ,להתעניין במה שקורה מסביבי ולא רק
בבועה הנוחה שלי ,לשאול שאלות ,ולא להשאר
אדישה .גיליתי מה חצי יום של סיור ,מדריך טוב,
וקבוצה שמובילה אותי לשאול שאלות יכול
לעשות לי".

מבקשת להודות מקרב לב על סיור מאלף ,מחכים
תרבותי ,קשוב לצרכינו ב“מקום הכי נמוך בתל
אביב“שעזר לנו להרים מסכים ולהתקרב לאנשים
ולבעיות שבלב ליבה של החברה הישראלית.
תבורכו“.

קבוצת מנהיגות ,מ.א .מבואות חרמון

קבוצה פרטית

” הסיור חידש לי הרבה דברים על דרום תל אביב
שלא באמת ידעתי .הכרתי לעומק צד אחר בעיר
שרק שמעתי עליו סיפורים וסטיגמות שהתגלו
כלא נכונות .שמחה שלמדתי דברים חדשים“

מופעי בינ“ה מסובסדים
משמעותית באדיבות קרן פוזן

שריינו תאריך עוד היום
| schools@bina.org.il

בית ספר הדרים ,הוד השרון

0522031719

www.bina.org.il
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