
סיורים תשפ"ג
קוד סיורים בגפן 11660

לו הייתי רוטשילד - פערים חברתיים וכלכליים 
סיור בין שני חלקי עיר הקרובים גיאוגרפית אך רחוקים מכל בחינה 

אחרת ואף נבדלים באופן מובהק בתשתית הפיזית של הבתים והרחובות 
ובפיתוח הסביבתי. במהלך הסיור המשתתפים יכירו את חזונם של 

מייסדי העיר תל אביב, וכיצד חזון זה השפיע אז והיום על התהוותם של 
הפערים החברתיים.

המקום הכי נמוך - סיור בשכונת נווה שאנן 
הסיור מתרכז בדרום תל אביב מאזור התחנה המרכזית החדשה, אל 

שכונת נווה שאנן. בסיור נרחיב את שדה הראייה החברתי של 
המשתתפים באמצעות חשיפה לפערים הכלכליים, חברתיים ותרבותיים 

הקיימים במציאות הישראלית ומיוצגים באזור זה של תל אביב.

הנאים השכנים בעיניך? 
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 ודרכי חיים משותפים זה לצד זה ובמהלכו ננוע 

הן בציר ההיסטורי של תל אביב והן בציר הזהויות השונות המתקיימות 
בעיר.

ואהבת לרעך כמוך? מה בין זהות מגדרית לזהות להט“בקית 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.

לא ביפו ולא בתל אביב, סיור בשכונת שפירא 
הפרויקט נולד מתוך עבודה שכונתית אשר שאפה לחשוף את סיפורם 

של תושבי השכונה ולהפכו לחלק מהנרטיב התל אביבי. סיפור של 
קליטת עליה, יזמות והתמודדות עם תלאות ושינויים.

קווי שבר, סיור לאורך קו החוף של תל אביב 
הסיור עובר בנקודות מחלוקת בין זרמים אידיאולוגיים, בין תפיסות 

תרבותיות שונות ובין תפיסות עולם ציוניות מימיה הראשונים של תל 
אביב ועד ימינו אנו. נערוך דיון הבוחן את מקומן של מחלוקות אלו 

בעיצובה של מדינת ישראל והחברה הישראלית כפי שהיא כיום.

מרכיבי זהות בעיר העברית הראשונה - סיור באחוזת בית 
בסיור זה נבקר בשכונת "אחוזת בית" ונבחן את הדילמות הזהותיות של 

מייסדיה. במהלך הסיור נבחן סוגיות שונות הקשורות לתרבות כפי שהיא 
באה לידי במרחב הציבורי, שבת, חינוך, מסחר וכו', ונברר כיצד העיסוק
בנושאים אלה יכול לסייע לדילמות שמעסיקות את החברה הישראלית

בימינו.
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חדשות ישנות, מרכז בהערת שוליים סיור בתחנה המרכזית החדשה
הסיור מתקיים בתוך "המפלצת של דרום תל אביב", היא התחנה 

המרכזית החדשה. בחסותה של התחנה צמחו מגוון רחב של קהילות 
שוליים המקיימות בה חיי תרבות שוקקים ואותם נכיר בסיור זה.

IN ZOOM לדרום תל אביב  - סיור וירטואלי בשכונת נווה שאנן 
בסיור זה נעניק הצצה והזדמנות לחוויה וירטואלית עם השכונות, 

הסמטאות, הסיפורים, האתגרים ושלל סוגיות חברתיות שחווים תושבי 
דרום תל אביב כגון: מבקשי מקלט, ג'נטריפיקציה, פערים חברתיים ועוד.

בין מסורת וחידוש סיור בעיר העתיקה של באר שבע 
הליכה ברחובותיה של העיר העתיקה של באר שבע 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?

בין הר לים סיור קהילות בחיפה
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.

על גבולות ונקודות מפגש סיור זהויות בחברה הישראלית - ירושלים
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.

"על חומותייך" - סיור בירושלים לגיל המצוות 
סיור זה עוסק בשינויים ובמעברים במרחב ובזמן של ירושלים. את 

ההיכרות עם המרחב ההיסטורי המשתנה של ירושלים העתיקה נחבר 
לשאלות ולסוגיות הנוגעות לתלמידות/ים סביב נושא ההתבגרות. הסיור 

הינו סיור סדנאות-אינטראקטיבי, במהלכו שזורים מעגלי שיח, לימוד 
משותף וטקסטים

בין חברה לקדושה סיור ברובע היהודי - ירושלים
בסיור זה ננסה לבחון את המושג קהילה בבניית המורשת היהודית 

ברובע. את הנושא נבחן דרך 3 צירים מרכזים: הרובע היהודי של תקופת 
הישוב הישן, הרובע היהודי של ימינו וחיי היום-יום של התלמידות/ים 

– כיצד הנושאים והערכים החברתיים נוגעים וקשורים לחייהם.
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