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לכבוד:
הגב' ג'ינה מרום
יו"ר עמותת המורים
הסתדרות המורים
הנדון :המלצה על הוספת סיור" :בצד הכביש" לתפריט הבית
ספרי לכלל בתי הספר
ג'ינה שלום,
בתאריך  1.0.7566יצאנו כל צוות המורות לסיור עם מדריכי "המעורר -המרכז
להדרכה ולימודים חלופיים"" .המעורר" הוקם על ידי חברים צעירים בוגרי תנועות
הנוער ,ששמו להם למטרה לעורר דיאלוג מקדם בחברה הישראלית סביב סוגיות
בוערות ,כמו השסעים בחברה הישראלית.
מטרתו של הסיור אותו בחרנו הייתה לתת תמונת מצב על המציאות הישראלית בת
זמננו ,ואכן כך היה.
את הסיור התחלנו בשכונת התקווה ,בה התוודענו לישראל השנייה ,ואף הסתובבנו
בשכונת "הארגזים" ,שכונה לא מוכרת על ידי מדינת ישראל ובה מתגוררות
משפחות רבות.
לאחר מכן בקרנו ב"כיכר המדינה" והיינו נפעמות מרמות המחירים ורמות החיים
הגבוהות ביותר ,להן לא היינו מודעים.
לסיום סיירנו בתחנה המרכזית הישנה ,שמהווה מרכז לאוכלוסיית העובדים הזרים
והמהגרים הבלתי חוקיים בישראל.
בכל אחד מהמקומות עצרנו כדי לקיים דיון בשאלות העולות מהמראות הקשים
אותם ראינו.
במהלך כל הסיור היינו מרותקות וקשובות למדריכים ,ואף התעוררו בינינו שיחות
וויכוחים מפרים.
החשיבות שאנן רואה במפגש של מורים עם קבוצה זו מגוונת:
א .סיור במקומות לא שגרתיים ,שאנו המורים לא נחשפים אליהם.
ב .היכרות עם "ישראל השנייה" ,שחלק מתלמידינו מגיעים משם.
ג .מפגש עם סוגיות אקטואליות שעל סדר היום החברתי בישראל :הפערים
הגדלים והולכים בין עניים לעשירים .חשוב לציין כי פערים אלה נצפים גם
בהישגי התלמידים במבחני המיצ"ב ובמבחנים העולמיים.
ד .חשיבה ודיון בסוגיות ובדילמות ,תוך סיור חווייתי וחברתי עם צוות
המורים.
מעבר לכל אלה ,המדריכים היו מעניינים ומרתקים ,הם היו בקיאים בנתונים והכינו
לכל אחד מאיתנו חוברת טקסטים מעניינים ומגוונים בסוגיות השונות שעלו.
ייחודה של תנועת "המעורר" היא במדריכים ,בוגרי תנועת "הנוער העובד והלומד",
המהווים דוגמא לכך שיכול להיות אחרת ,ואנו המורים יכולים ללמוד מהם כיצד
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לחנך להיות "אחרים" .הם בחרו להקדיש את חייהם לחינוך ושינוי פני החברה
הישראלית.

אנו חושבים כי סיור כזה הוא חובה לכל מורה במערכת החינוך ,ולכן
ממליצים להכניס את הסיור ל"תפריט הבית ספרי"  ,כדי שכלל המורים
ייזכו להשתתף בחוויה הייחודית אותה עברנו.

אודה מאוד להסכמתך ולשיתוף הפעולה,
על החתום :מורי בית הספר

העתק :יפעת קרלינסקי -בית מדרש למחנכים ומבוגרים "המעורר"
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