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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 ..רחוב? ות/בית או דרי ות/חסרי
 
 

איש מבוגר בבגדים בלויים, מלוכלך,  –עבור רובנו, כשמדברים על חסרי בית התמונה שעולה בראש ברורה מאוד 
י אביב. לפ-מקבץ נדבות. זה נכון. אנחנו נתקלים בהם ובהן יותר ויותר, בכל מקום בארץ, ובייחוד בעיר הגדולה תל

מהם  239דרי ודרות רחוב טופלו ע"י היחידה העירונית המטפלת בדרי רחוב,  890הנתונים הרשמיים של עיריית ת"א, 
במספר דרי הרחוב בעיר בשש השנים  54%חדשים. לדברי יואב בן ארצי, מנהל היחידה בת"א, מדובר בעליה של 
) להרחבה קראו 2018 ,דבר ראשוןקשה"  (האחרונות. "דרות רחוב אינה בחירה כי אם אילוץ, מתוך מציאות 

  .באורבנולוגיה
 

, כחלק מהצעה מיכל לזר, מורה לאמנות בבית ספר "קשת" בירושליםיחידה זו מבוססת על מערכי שיעור שכתבה 
 לשילוב ערכים של צדק חברתי בתכנית הלימודים באמנות.

 

  1שיעור 
 . נפתח את השיעור בהצגת תמונה של חסר/ת בית

  התלמידות/ים יתארו תחילה מה הן/ם רואות/ים בתמונה: פרטים רבים ככל האפשר. רק אח"כ ישתפו ברגשות
 ובמחשבות שלהן/ם ביחס לתמונה.

 עם מספר תמונות: ניתן לבחור אחת מתוכן או להדפיס כמה מהן, והתלמידות/ים יבחרו בעצמן/ם מצורפת מצגת 
 את התמונה שירצו להתייחס אליה.

 

 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.davar1.co.il/150065/
https://www.davar1.co.il/150065/
http://urbanologia.tau.ac.il/housing-first-for-the-homeless/
http://urbanologia.tau.ac.il/housing-first-for-the-homeless/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2019/09/homeless_ppt.ppt
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2019/09/homeless_ppt.ppt
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 : נערוך דיון סביב השאלות
מונה? מהי העמדה של הצלמ/ת? הצילום בדרך כלל הוא מיהו לדעתכם/ן האיש המצולם? מה הסיפור מאחורי הת

מציצני, ונעשה מנקודת מבט גבוהה של מי שהולך ברחוב ומתקרב יותר מידי. האם נתקלתן/ם בחסר/ת בית? איזו 
הרגשה זה מעורר בכן/ם? מה מעורר בכן/ם הצירוף 'חסרי בית'? והצירוף: 'דרי רחוב'? באילו בעיות נתקל אדם שישן 

 ילו בעיות נתקל אדם שאין לו כתובת? אילו חפצים הייתן/ם לוקחות/ים אתכן/ם לחיים ברחוב?ברחוב? בא
 

,  נשאל מה דעתם/ן על הנושא של חסרי בית כהשראה ליצירת נתבונן בצילומים ויצירות אמנות שעוסקות בנושא
ומה עמדתן/ם לגביה.  אמנות. כל תלמיד ותלמידה יבחרו יצירת אמנות אחת ויכתבו מה היא מעוררת בהן/ם

 התלמידות/ים יוזמנו גם ליצור יצירה משלהן/ם כתגובה לנושא.
 

 
 סיגלית לנדאו

 
 
 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 איילת לנדאו

 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 רהם ויצחק, עדי נסאב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 מתוך תערוכה בפרלמנט האירופי

 

 
 מתוך תערוכה בפרלמנט האירופי

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

  6  

 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 2שיעור 
 . אביב-נפתח את השיעור בהצגת תמונות של ספסלים חדשים שעוצבו על ידי עיריית תל

 נעורר דיון סביב השאלות: 
 אלו? מי מרוויח מהם? ומי מפסיד מהם?  מהם היתרונות ומהם החסרונות של ספסלים 
 אביב?-מה דעתכם/ן על המהלך הזה של עיריית תל 
  

 
 

 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 
 
 
 

 נספר לתלמידות/ים על היוזמה הבאה: 
 
 

 
 

 על סיורים בעיר 
ון לשנות את האופן בו חווים תיירים את הבירה ידי הומלסים בניסי-העיר וינה מציעה לתיירים סיורים רגליים מודרכים על

האוסטרית. הסיורים שנערכים במרכז העיר יעניקו לתיירים נקודת מבט שונה ומיוחדת על העיר ותוך כדי, את 
-האפשרות לתמוך בקהילת חסרי הבית. הסיורים שנערכים באנגלית וגרמנית, מציעים שלושה מסלולים שמובלים על

 )גלובסשחולקים עם התיירים את ניסיונם האישי על החיים ברחוב. (מדריכים שונים  3ידי 
 
 נשאל מה ייחודי בנקודת המבט של חסר/ת בית? כיצד הוא או היא רואות/ים את העיר? 

 

  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001176098
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001176098
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 
, ויציעו התלמידות/ים יעבדו בקבוצות עם מפת העיר

 מסלול לסיור בעיר מנקודת המבט של חסר/ת בית. 
 

 : אפשרויות נוספות למשימות קבוצתיות הן
  לכתוב מכתב לעירייה מנקודת המבט של חסר/ת

 .בית, ולהציע פתרונות
  לכתוב מכתב לתושבי העיר, או לצלמים, מנקודת

 המבט של חסר/ת בית.
 
 
 
 
 
 
 

הוא חידוש יחסי בעולם במדיניות  'דיור תחילה'
חברתית ובטיפול בחסרי בית. במקום להזיז אנשים 
ללא דיור דרך "רמות דיור" שונות, כך שכל רמה תקרב 
אותם ל"דיור עצמאי" (למשל מהרחוב למקלט ציבורי, 
וממקלט ציבורי לתכנית דיור מעבר, ומשם לדירה 

הילה), הגישה של 'דיור תחילה' מבוססת משלהם בק
על ההנחה כי צורך ראשוני של אדם ללא קורת גג הוא 
להשיג דיור יציב. 'דיור תחילה' הוא גישה המציעה דיור 
בר השגה ובמחיר סביר ככל האפשר עבור יחידים 
ומשפחות שחוו חוסר קורת גג, ולאחר מכן מספקת 

על הדיור להם שירותים תומכים, שיעזרו להם לשמור 
שלהם, ולהימנע מחזרה למצב של חסרי בית. גישה זו 
המיושמת בהצלחה במקומות רבים בעולם, אינה 

 באלכסוןמיושמת בישראל. להרחבה קראו 

 
 "הומלסים קוראים שירה" - : צפו בסרטון של עידו ישורוןהמלצה
 חו עם התלמידות/ים על רגשות ומחשבות שהתעוררו בהם בעקבות הצפייה בסרטון.שוח 

 
 
 
 
 

במגוון תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  , באתר החדש של עמותת קדמה
למקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים נושאים

 .סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עודתרון פ
 לאתר עמותת קדמה

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://alaxon.co.il/article/%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9A-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://alaxon.co.il/article/%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9A-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://alaxon.co.il/article/%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9A-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=P4Ql0XyRzFA
https://www.youtube.com/watch?v=P4Ql0XyRzFA
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
http://kedma-edu.org.il/kedma_material/
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