חוויה חדשה!

בית העצמאות במגדל שלום
בית העצמאות מזמין את אנשי כוחות הביטחון לפעילות ערכית ,מעמיקה ומרתקת
המבקשת לשים במרכז השיח את ריבוי הדעות והמחלוקות בחברה הישראלית
ולהעלותם לדיון וחקירה משותפת.
באמצעות סדנה ,הדרכה ופעילות חווייתית
נבקש לברר סוגיות רלוונטיות ומהותיות בהתהוותה של החברה הישראלית ובהתעצבות סמליה ומוסדותיה.

לפניכם מגוון פעילויות ,ניתן לבחור פעילות אחת מהרשימה,
או לשלב מגוון פעילויות ליום הדרכה מלא.
הדרכה:
"חוזה או הוזה?" -דמותו של חוזה המדינה כפי שהיא עולה ומשתקפת במהלכים להקמת מדינה
יהודית בישראל .נשוחח על ההבדל בין חלום למציאות ומה אפשר לקחת מהרצל לחיינו כיום.
סיור רחוב:
"עיר קטנה ואנשים בה מעט"  -סיור על שביל העצמאות בין רחובותיה של תל–אביב הקטנה ,מסע
בין סיפורים ,מבנים ,אירועים ודמויות מרתקות השלובות יד ביד בסיפור הקמת תל–אביב ובסיפור
הקמת המדינה( .ניתן לקיים את הסיור עם/בלי טאבלים)
סדנה:
"בין כיפה לכובע טמבל"  -חיפוש זהות במגילת העצמאות ,חקר ושיח שמטרתם לגלות האם המגילה
היא חוזה משפטי או מסמך מצפוני? מה בינה לבין המציאות אותה מקיימת מדינת ישראל כיום? ועוד.
פעילויות:
"רצים למדינה"  -מרוץ תחרותי קצוב בזמן המתנהל בקבוצות קטנות המתקיים במרחב ההיסטורי
של תל–אביב הקטנה( .המשחק זמין רק בתל–אביב)

רוצים לדעת על הדרכות ,סדנאות וסיורים נוספים?
נשמח לייעץ לכם בבניית יום פעילות חוויתי וייחודי.
לפרטים נוספים והזמנות אנא פנו למח' הזמנות:
טלפון  | 03-5106426דוא”ל res@ihi.org.il
כתובתנו :בית העצמאות במגדל שלום מאיר  -הלובי המזרחי של מגדל שלום מאיר ,קומת קרקע.
הכניסה דרך רחוב אחוזת בית  4תל–אביב.

פעילויות נוספות בסל
לאנשי כוחות הביטחון
עוד בסל הפעילויות של בית העצמאות
לכוחות הביטחון
מגוון סדנאות לבחירה ( :ניתן לבחור סדנה אחת מהרשימה)
א“ .דגל ,סמל ,חברה”  -לכל חברה הסמלים המגדירים אותה ,אלו הטבועים בעומק הגדרתה ,אך מה
באמת נותן להם את כוחם? וכיצד נולד הסמל ומה משמעותו? מדוע אנחנו כל כך רגישים אליו והאם
יש סיכוי שסמלי המדינה ישתנו בעתיד?
ב“ .אנו נושאים לפידים”  -הציונות מחפשת מודל יהודי שיחזק את משנתה החדשה :גאולה אקטיבית.
היא מוצאת במרד המכבים את הרעיון המתאים וקושרת את גורלה בסיפורם .בסדנה נשאל מה בין
פעולותיהם של מנהיגי המרד לפעולותיו של דוד בן גוריון? מה בין המלחמה מול המתייוונים לעיר תל
אביב כערש התרבות העברית החדשה? ומה בין מתנגדי המרד למתנגדי התנועה הציונית?
ג“ .אני מאשים”  -סדנה בנושא משפט דרייפוס ופועלו של הרצל להקמת מדינה יהודית .שמה של
פרשת דרייפוס נקשר באופן ישיר להקמת התנועה הציונית ולחלומו של הרצל על מדינה לכל היהודים.
אך אם כך ,מדוע מוזכר הסיפור ביומניו של הרצל רק באופן שולי? כמה אנו באמת יודעים על חזונו של
הרצל? כיצד קורם החלום של הרצל עור וגידים ומי ממשיך את דרכו לאחר מותו?
ד“ .מפרוור שינה לעיר ללא הפסקה”  -בין העיר העברית כחזון ציוני ל”עיר ללא הפסקה” כחזון
בינלאומי .תל אביב ממתגת עצמה בתקופות שונות באופן שלכאורה נראה כאוקסימורון בין "יהודית"
ל"דמוקרטית" .בסדנה נעסוק בסוגיית המיתוג של תל–אביב לאורך השנים ובהפיכתה מפרבר שינה
למטרופולין העמוס והמרכזי שהיא היום.
המלצה לסיור רחוב נוסף:
“מסע זהות על שביל העצמאות”  -מסע זהות בין מרכיבי החזון של החברה היהודית דמוקרטית
בישראל ,נשוחח על הריבונות היהודית שנולדה בתל–אביב ,בכיר את חזון מייסדי העיר העברית
הראשונה ,נדון בתפיסת עולמם של מנהיגי הציונות ובערכיה של מגילת העצמאות .לראשונה יחבר
בית העצמאות בין ערכי כלכלה ,חברה ,יזמות ,היסטוריה ועתיד לשם יצירת יחידת תוכן אחת מרגשת.

