
כל הזכויות שמורות לחברת
מקום ערכים ויוזמות בע"מ

יום עיון - רב תרבותיות בחיפה



רציונל:

מדינת ישראל היא מדינה שמעצם היותה מדינת מהגרים, רב
תרבותיות היא חלק מאופייה. תרבויות שונות שחיות

אחת לצד השני ואז מתערבבות והופכות לתרבות רבת פנים-
חדשה מחד ומשמרת מאידך. חיפה

היא מיקרו קוסמוס של רב תרבותיות ישראלית. ביום זה נכיר
קצת יותר את חיפה ובהכרח

את החברה הישראלית.

שם המכון - זהות מקום
 

דרג: סרן ומעלה
 

כמות משתתפים מינימלית-מקסימלית:
15-200

 
נושא יום העיון: 

מטרות: רב תרבותיות- חיפה

לבחון את המרקם האנושי המיוחד למדינה שלנו.
 

להכיר בעיניים מסתכלות ולא שופטות את האנשים סביבנו



סיור לבחירה 

או

בחיפה בתוך שכונת וואדי ניסנס פוגשת הודאה ערביה,
באלכס- עולה חדש מרוסיה. מפגש המשנה את חייה

מקצה לקצה, כנגד כל הסיכויים והקשיים
התרבותיים, נרקם לו סיפור אהבה סוחף בין השניים.
הסיור בוואדי ניסנס יקח אותנו להכיר את השכונה, את
המרקם האנושי שבה, משנותיה הראשונות של מדינת

ישראל ועד ימינו אנו.
נסייר בסימטאות עיר ייחודית זו, ובשוק על ריחותיו

וצבעיו.
בסמטאות השכונה נשמע את סיפור חייו של הסופר סמי
מיכאל ואת זיקתו לחיפה בכלל ולוואדי בפרט. בנוסף

נחשף ליצירות אמנות המציגות את
הדו קיום בשכונה. 

הסיור מלווה בנגינת חצוצרה המעשירה את החוויה.

התחדשות עירוניתחצוצרה בואדי

סיור התחדשות עירונית בשכונת הדר המשלב יזמים
צעירים העוסקים בהצלת מזון. בשיקום השכונה.



נכיר את "רובין פוד" מיזם חברתי של הצלת
מזון בשכונת הדר. 
המיזם עוסק באיסוף

מוצרי מזון שמיועדים לפח, והפיכתם
לארוחות טעימות ומזינות. 

נשמע את סיפורם האישי של הצעירים
היזמים ואת הסיפור מאחורי המיזם להצלת

מזון. 
ניתן להכין יחד ארוחת צהרים ממוצרי מזון

שנאספו במיזם

מפגש



סדנת סטיגמות- סדנה על סטיגמות ודעות
קדומות באמצעים תיאטרליים. 

סדנה חווייתית עם המון מסרים ונקודות
למחשבה.

סדנה



הרצאה
"קוקו, כאן זה מושב גילת"

הרצאה מרתקת -'מתובל' בקטעי ווידאו וסצנות נבחרות מהסרט 'דימונה טוויסט'.

התיישבות עולי צפון אפריקה במושבים ובעיירות הפיתוח מורכבת מסיפורים
רבים ולא רק מ"סאלח, פה זה לא ארץ ישראל" שעלה לדיון באחרונה.

 העולים מצפון אפריקה היו הקבוצה הגדולה ביותר מקרב תושבי עיירות הפיתוח.
כיצד נחרטה התיישבותם בזיכרון הלאומי מאז ועד היום? 

סיפורו של עולה מתוניסיה שהקים את מושב גילת ומבקש ל"שוחח" עם "סאלח".


