
 
מבט אל החברה הישראלית 

סיורים חברתיים וימי עיון לתלמידי חט“ב
האחר.  ובראיית  ומציאות  בחזון  וכלכליים,  חברתיים  בפערים  העוסקים  אביב  בתל  סיורים  מגוון  מציעה  בינ״ה 
בהתאמה לתלמידי חטיבת ביניים. לצד הסיורים בתל אביב, מתקיימים סיורים בבאר שבע ובחיפה העוסקים בזהויות 

השונות בחברה הישראלית בהקשר היסטורי, אקטואלי ועם הפנים לעתיד.

בתום הסיור ניתן לקיים סדנת עיבוד הכוללת לימוד ושיח אודות הנושאים שעלו במהלך היום, ולהפוך את הסיור ליום 
עיון מעמיק בנושאים חברתיים שונים. 

סיורים בתל אביב 

מרכיבי זהות בעיר העברית הראשונה | כיתות ז‘ ומעלה
תל-אביב נוסדה ב-1909 והפכה להיות העיר העברית הראשונה בארץ-ישראל מזה כמעט 2,000 שנה. עיר שהשפה 
העברית מדוברת ברחובותיה ושהערכים היהודיים והציוניים באים בה לידי ביטוי. בסיור נבקר בשכונת "אחוזת בית" 
ונבחן את הדילמות הזהותיות של מייסדיה. בשכונה זו גדלו מי שהיו שותפים כמה עשורים לאחר מכן להקמתה של 
מדינת ישראל בבית העצמאות, שניצב אף הוא בשכונה. נבחן מה השפיע על עיצוב אורח החיים והמרחב הציבורי 
הם  כיצד  התל-אביבי?  הזהויות  פסיפס  את  שיצרו  הראשוני  העיר  תושבי  הגיעו  מאין  הראשונה?  העברית  בעיר 
הכריעו בסוגיות של "דת ומדינה"? 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.

קווי שבר על הטיילת של תל אביב | כיתות ז‘ ומעלה

מסלול הסיור: מתחילים במפגש במגדל האופרה בפינת 
רחוב  דרך  ממשיכים  סמואל,  הרברט  אלנבי  הרחובות 
הירקון אל גינת לונדון, אנדרטת אלטלנה, ככר אתרים 

ועוד. מסיימים בגן העצמאות, רחוב ארנון.

זרמים  בין  מחלוקת  בנקודות  עובר  הסיור  אביב.  תל  טיילת  של  השבר"  "קווי  לאורך  מסע  נערוך  זה  בסיור 
אידיאולוגיים, בין תפיסות תרבותיות שונות ובין תפיסות עולם ציוניות מימיה הראשונים של תל אביב ועד ימינו אנו. 
בסיור  זה, המשתתפים יכירו נקודות מחלוקת מראשית הישוב היהודי בארץ ישראל בכלל ובדגש על העיר תל אביב 
בפרט, הם יחשפו לפערים האידיאולוגיים, החברתיים והתרבותיים שהתקיימו במציאות הישראלית ומיוצגים באזור 
זה של תל אביב. במהלך הסיור נערוך דיון הבוחן את מקומן של מחלוקות אלו בעיצובה של מדינת ישראל והחברה 

הישראלית כפי שהיא כיום.

משך הסיור: שעתיים 

העם.  אחד  רחוב  פינת  שלום,  במגדל  נפגשים  הסיור:   מסלול 
הכנסת  ובית  רוטשילד  שדרות  דרך  מעגלי  במסלול  צועדים 

הגדול, מסיימים בסמוך למגדל שלום. 

משך הסיור: שעתיים 

להזמנת סיור צרו איתנו קשר 
schools@bina.org.il | 052-2031719



 
חדשות ישנות - מרכז בהערת שוליים | כיתות ט‘ ומעלה

הסיור מתקיים כולו בתוך "המפלצת של דרום תל אביב", היא התחנה המרכזית החדשה. רבים מאתנו פגשו את מרחב 
התחנה המרכזית וחלפו על פניו אך אף פעם לא  נכנסו אליו על מנת להישאר. לעומת זאת ישנן  אוכלוסיות שעבורן 
התחנה המרכזית היא בית. למעשה בחסותה של התחנה צמחו מגוון רחב של קהילות שוליים המקיימות בה חיי 
תרבות שוקקים. במהלך הסיור במרחבי התחנה המרכזית נעסוק  בשתי סוגיות מרכזיות האחת נוגעת אלינו , אלפי 
הישראלים אשר עוברים בתחנה זו כל יום אך נמנעים מהעיסוק ב"פיל שבחדר". הסוגיה השניה הינה התחנה מרכזית 
כאלגוריה להיררכיה חברתית. סוגיה זו נוגעת לקהילות המאכלסות את יתר קומות התחנה, אותן קהילות שוליים 
יחסנו  מהו  בסיור:  נציף  אשר  השאלות  בין  מזו.  זו  שונות  הן  גם  למעשה  אך  אחת  כמקשה  נתפסות  מבחוץ  אשר 
לתופעות אלו כיחידים וכחברה? מה התחושות שהמקום מעורר בנו? האם למתרחש בתוך קירות התחנה יש השפעה 

עלינו כחברה? מה אנו מפסידים ומה אנו מרוויחים ממרחק פיזי ורגשי מהמראות של התחנה? 

שכונת שפירא - לא ביפו, לא בתל אביב | כיתות ט‘ ומעלה 
שכונה".  "סיפורי  אביב,  בתל  בינ"ה  שהפעילה  הראשונים  הפרויקטים  אחד  בעקבות  נולד  שפירא  בשכונת  הסיור 
הפרויקט נולד מתוך עבודה שכונתית  אשר שאפה לחשוף את סיפורם של תושבי השכונה ולהפכו לחלק מהנרטיב 
התל אביבי. על ידי התחקות אחר סיפורה של השכונה, אנו מעלים למודעות את סיפורה של אחת השכונות הראשו־

נות 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?

מסלול הסיור: פותחים את הסיור בגינת לוינסקי ומשם 
מתקדמים לפנים השכונה. 

משך הסיור: שעתיים. 

הנאים השכנים בעיניך? | כיתות ז‘ ומעלה 
הסיור עוסק בזהויות שונות במרחב התל אביבי, בדגש על זהויות יהודיות שונות ומגוונות המתקיימות במרחב שלא 
של  בדינמיות  עוסק  הסיור   חילוני).  מאוד  כמקום  נתפס  אביב  תל  (מרכז  יתקיימו  הן  ששם  מצפים  היינו  בהכרח 
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.  באמצעות 

הסיור נקיים דיון על תפיסות של מסורת וחידוש, חיזוק שיח של כבוד והכלה בין קבוצות שונות בחברה.

מסלול הסיור: רחובות יבנה, אחד העם ושינקין, 
צועדים דרך שדרות רוטשילד ומסיימים בבית 

הכנסת הגדול. 

משך הסיור: שעתיים. 

זהות מגדרית מגוונת נתפסה 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, זו הנושאת בגאון את דגל הקהילה הלהט"בית בישראל – ניחשף לאירועים שונים שהתרחשו 
טקסטים  נבחן  הישראלית.  החברה  של  מהמארג  כחלק  הגאה  הקהילה  את  המייצגים  היהודי  הלה"טבי  בסיפור 

ממקורות יהודיים שונים ונעמוד על הדמיון והשוני שבין שני העולמות.

גאווה יהודית - סיור להט“ב וזהות יהודית | כיתות ט‘ ומעלה 

מסלול הסיור: מתחילים במגדל שלום, לאורך רחובות 
משך הסיור: שעתיים. רוטשילד, נחמני, ושינקין , מסיימים בגן מאיר.

מסלול הסיור: במהלך הסיור נבקר לאורך קומות התחנה 
השונות.

משך הסיור: שעתיים. 

להזמנת סיור צרו איתנו קשר 
schools@bina.org.il | 052-2031719



באר שבע: סיור מיוחד לשנת מצווה
 

הסיור חושף את המשתתפים לסוגיות שהעסיקו את באר שבע מאז ראשית ההתיישבות היהודית ועד היום. סוגיות 
כגון - שכנות עם האוכלוסיה הערבית, תחייה מחדש של העיר העתיקה ע"י יוזמות מקומיות, שינויים חברתיים, 

מנהיגות וגאווה מקומית, יצירה מקומית ועוד. הסיור עוסק בשאלות - מהם הנושאים אותם היינו רוצים לשמר 
לאורך שנים? מה יוצר החידוש והאם הוא בא על חשבון המסורת? הסיור כולו סדנאי ומלווה בפעילויות רבות.

העיר שבה מתקיימות כל הזהויות שבחברה הישראלית.
בסיור זה נעמיק בזהויות היהודיות המתקיימות בחיפה, בריבוי הקהילות והזרמים אשר חלקם מצויים בה עשרות 
שנים וחלקם חידוש 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 היהודית שלנו?

משך הסיור: שעתיים וחצי

מסלול הסיור: טיילת לואי, בית כנסת הדר עליון, שכונת רמת ויז'ניץ החרדית, 
מדרחוב נורדאו בהדר, מדעטק, בית הגפן.

משך הסיור: שעתיים. 

פתיחה בגן רמז, משם לגן אלנבי, לאורך המדרחוב של העיר העתיקה, מרכז הצעירים, 
הישיבה החילונית בינ“ה , תיאטרון הפרינג' ועשן הזמן.

חיפה: סיור קהילות

להזמנת סיור צרו איתנו קשר 
schools@bina.org.il | 052-2031719

שבע הבארות |  כיתות ז‘ ומעלה 

העיר שבין ההר לים, בין הפריפריה למרכז |  כיתות ז‘ ומעלה 



 סיורים בירושלים 

על גבולות ונקודות מפגש | כיתות ט‘ ומעלה

לעבור  היום  מאתנו  דורש  החדש  הישראלי  "הסדר 
מהתפיסה המקובלת של רוב ומיעוט לתפיסה חדשה 
של שותפות בין המגזרים השונים בחברה הישראלית. 
בירור מהותה של השותפות הזאת, היא משימה של 
נשיא  השבטים,  (נאום  כולה."   הישראלית  החברה 

המדינה ראובן ריבלין, יוני 2015)
מכריע,  בצומת  היום  עומדת  הישראלית  החברה 
כאשר כוחות רבים ושונים נאבקים על זהותה הדתית, 
הלאומית והחברתית. מטרתו של יום זה היא לחשוף 
פערים וקונפליקטים, כמו גם  נקודות מפגש, הידברות 
וחיבור בחברה הישראלית, בצורה חווייתית ומשמעו־

תית כפי שהם משתקפים ברחובות ירושלים, המייצגת 
תמונה של החברה הישראלית בזעיר אנפין דרך חווית 
את  יחשפו   והעיבוד,  הלימוד  ירושלים,  עם  המפגש 
המשתתפים  לעושר ולמגוון של החברה הישראלית, 

מסלול הסיור: מתחילים ברחוב הנביאים 
ממשיכים לכנסייה האתיופית, מאה שערים, 

מוסררה. 

משך הסיור: שעתיים. 

על חומותיך - סיור לשנת המצווה | כיתות ז‘ ומעלה 

של  המשתנה  ההיסטורי  המרחב  עם  ההיכרות  את  ירושלים.  של  ובזמן  במרחב  ובמעברים  בשינויים  עוסק  הסיור 
ירושלים העתיקה נחבר לשאלות ולסוגיות הנוגעות לתלמידות/ים סביב נושא ההתבגרות. מתוך נקודת מבט אישית 
כמתבגרים אשר חווים גם הם תקופת חיים מלאה בתמורות ושינויים, מעבר מילדות לבגרות נבחן את ה-"התבגרות" 
של ירושלים, על התרבות והחברה הגדלות ומשתנות בה. הסיור הינו סיור סדנאות-אינטראקטיבי, במהלכו שזורים 

מעגלי שיח, לימוד משותף וטקסטים.

גן הפעמון, משכנות שאננים, גיא בן הינום, חומות העיר העתיקה, שער יפו

משך הסיור: שעתיים וחצי. 

ויבחנו את האפשרות לדיאלוג פתוח ומאוזן יותר בין חלקיה השונים. הסיור והמפגש שנעבור בירושלים מאפשרים 
לנו נגיעה משמעותית בחוויית ה"אחר" וה"אחרות". חוויה שהינה בעלת פוטנציאל להיות חוויה "פוקחת עיניים" 
התורמת להיכרות עם השונה ממני, צרכיו ורצונותיו. מרקם החיים בירושלים ואופייה הייחודי של העיר מאפשר 

חשיפה לריבוי הזהויות ושיח אקטואלי מרתק על נקודות מפגש בחברה הישראלית. 

להזמנת סיור צרו איתנו קשר 
schools@bina.org.il | 052-2031719



 

”הסיור חידש לי הרבה דברים על דרום תל אביב שלא באמת ידעתי 
שלא  אביב  בתל  אחר  צד  לעומק  הכרתי  הדעות.  את  לי  שינה  הוא 
כלא  שהתגלו  וסטיגמות  סיפורים  רק  עליו  שמעתי  בעבר,  הכרתי 
דברים  ולמדתי  הזה  הסיור  את  שעברתי  שמחה  נכונות,נורא 

חדשים“.

”גם לי וגם לקבוצה שלי היה מאד מעניין ומשמעותי אתמול. 
המנחים היו מעולה. התחברו לקבוצה בקלות והעבירו את הדברים 

בצורה טובה, קלילה וזורמת. היה סיור עוצמתי בעיני.“

”מבקשת להודות לכם מקרב לב על סיור מאלף, מחכים, תרבותי, קשוב לצרכינו, 
ב"מקום הכי נמוך בתל אביב", שעזר לנו להסיר מסכים  ולהתקרב לאנשים ולבעיות 

שבלב ליבה של החברה הישראלית. תבורכו“

”הכרתי צד חדש בישראל שלא ראיתי קודם לכן, לא בטוחה שגם הייתה הזדמנות 
אחרת שאכיר אותו. אהבתי לגלות  אזור חדש למרות שהוא היה קצת פחות נעים 

לצפייה“.

מעוניינים ביום עיון? 
ניתן להוסיף לסיורים הרצאות, סדנאות עיבוד  

ושיחות עם פעילים חברתיים 

להזמנת סיור ופרטים נוספים צרו קשר: 
schools@bina.org.il | 052-2031719

לגילאים  מקצועית  חינוכית  הכשרה  בוגרי  ומנחות  ממנחים  מורכב  שלנו  המקצועי  הצוות 
השונים, במגוון מיומנויות הנחיה מסיורים ועד סדנאות, הנחית מעגלי שיח ועוד. החדשנות 
הפדגוגית מוטמעת בכלי ההנחיה השונים של המנחים והמנחות לאורך עבודת ההנחיה תוך 

שימת דגש על ריבוי אינטילגנציות ומתודות, כמענה למציאות החינוכית האקטואלית. 
 

השונים  ההוראה  לתהליכי  מענה  לתת  במטרה  פדגוגי,  צוות  ידי  על  מלווה  המנחים  צוות 
במהלך השנה ולפקח על איכות ההנחיה והתכנים מול אוכלוסיות שונות איתן באים המנחים 

במגע. 
השונים  הספר  בבתי  לעבודה  והמנחות  המנחים  בהתאמת  רבה  מחשבה  משקיעים  אנו 
ומאמינים ביצירת חיבורים אישיים עם אוכלוסיית בית הספר כמפתח להצלחה בכלל עבודתנו 

המשותפת. 

המנחים 

שלנו

לקוחות ממליצים:


