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אנו מכריזים בזאת - סדנה על ערכי מגילת העצמאות 
אילו דילמות חברתיות עלו בזמן הקמת המדינה? כיצד כותבי מגילת 

העצמאות התמודדו עם חוסר הסכמה בין הזרמים השונים? אילו בעיות 
חברתיות עדיין קיימות בימינו, וכיצד אנחנו מתמודדים עם חוסר הסכמה 

בחיינו? דרך לימוד יצירתי על הדרמה של מגילת העצמאות, שיח ערכי 
ומעורר על סוגיות המשפיעות על חיינו.

מתקנים ביחד - סדנה לחג שבועות 
מהו אותו “תיקון” שאנחנו נקראים לעשות בליל החג? דרך לימוד בית 

מדרשי, משחק ויצירה נברר איזה תיקון היינו רוצים לעשות השנה ומהם 
עשרת הדיברות שהיינו רוצים ליצור לעצמנו.

סדנת פערים חברתיים-כלכליים
סדנה שמטרתה שיח בנושאי פערים כלכליים חברתיים וצדק חברתי. הצפת 
נושאים חברתיים בוערים והשלכותיהם. טיפוח מודעות וידע כבסיס לגיבוש 
עמדה וחשיפת המשתתפים למושגים הקשורים לפערים חברתיים כלכליים.

סופה להתקיים?! - מחלוקת וניהולה
סדנה שעוסקת בבחינת מקומה של המחלוקת בחיינו (בחיים האישיים 

ובתרבות הישראלית) וכוללת מפגש ולימוד אודות אופן ההתייחסות של 
המסורת היהודית למחלוקות.

כותבים חזון
בסדנה זו נברר את משמעות המושג חזון במטרה לפתח דיון לגבי תמונת 

העתיד הרצויה של החברה בישראל. 
מתוך ההמשגה נברר עם המשתתפים מהי האחריות שהם נושאים כלפי 

החברה והיכולת להשפיע עליה ובמטרה לעודד מעורבות חברתית פעילה.

מרכיבים את הפאזל החברתי
החברה הישראלית מאופיינת במגוון רחב של זהויות החיות זו לצד זו.

סדנה זו באה לברר את תפיסותיהם של המשתתפים לאופייה של החברה, 
המורכבויות שלה . לצד המחשת המורכבות ננסה להבין את תמונת המצב 

של הזהויות השונות, האם ישנה הסכמה על מיקומן בחברה הישראלית, על 
דרכי השתלבותן ועל חשיבות הקשר והסולידריות ביניהן.

צדק או צדקה - סדנת דילמות ערכיות וחברתיות
בירור המושגים צדק וצדקה. הכרת מרחב של פעולות צדקה. לימוד שמונה 

מעלותהצדקה של הרמב"ם. בחינת מקום הצדק והצדקה בחיים שלנו, 
כקבוצה וכיחידים

סדנת משפט עברי
כיצד ניתן להגיש עתירה לבג"ץ ? לימוד על המשפט הישראלי-אזרחי של 

ימינו, מתוך רצון ללמד על אחריותם החברתית והאזרחית. נפגש עם מושגי 
יסוד שונים הקשורים לעולם המשפט, סוגי חקיקה מהמשפט האזרחי 

והתמודדות מעשית עם מקרה משפטי. 
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