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הפילוג, על  הישראלית.  בחברה  הבעיות  על  נאמר   רבות 
החיים  ואכן  השלטון...  במוסדות  האמון  משבר  על  האדישות, 
דווקא  אך  מורכבויות.  מעט  לא  לספק  עשויים  ישראל  במדינת 
אזרחית חברה  כמה  עד  הוכיחו  האחרונה,  השנה   אירועי 
המציאות.   את  ולשנות  להשפיע  מסוגלת  וחזקה,  פעילה 

זוהי הסיבה בגללה אנו רואים חשיבות רבה בהכשרת הדור הבא 
של האזרחים האזרחיות בישראל לערכי איכות השלטון, אזרחות 
מאמינות  אנו  הדמוקרטיים.  המשחק  כללי  על  ושמירה  פעילה 
ומאמינים שבעזרת כלים חינוכיים ניתן ליצור אוכלוסייה אזרחית 
יותר. ובריאה  צודקת  לחברה  המשמעותית  ומעורבת,  מיודעת 

עצמאית,  אזרחית,  תנועה   - השלטון  לאיכות  התנועה 
להבטיח כדי  הפועלת  רווח  מטרות  וללא   א-מפלגתית 
המשחק כללי  על  השומר  כזה  ואיכותי,  נקי   שלטון 

הדמוקרטיים, על האינטרס הציבורי, הדמוקרטיה וטוהר 
המידות במדינת ישראל.

לשמור על כללי המשחק

קצת עלינו



הרצאות חד-פעמיות
בדרך לשלטון איכותי

אקטיביזם ומחאה

חושפי שחיתות

בשחיתות נלחמים  איך  הדמוקרטיים?  המשחק  כללי   מהם 
אקטואליות פרשות  דרך  הציבורי?  האינטרס  על   ושומרים 
החשובים העקרונות  על  נלמד  לבג"ץ,  שהגשנו   ועתירות 

ליצירת שלטון דמוקרטי איכותי.  
 

הרצאת הדגל של התנועה.

יש ביכולתי לשנות את המציאות שאני  לי? האם  מה מפריע 
הן  אלו  חשובה?  כך  כל  חברתית  פעילות  מדוע  בה?  חי/ה 
התפקיד על  נדבר  זו.  בהרצאה  שנשאל  מהשאלות   חלק 
 שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית )שאינו מסתכם בהצבעה
של כוחה  על  עתידנו,  לעיצוב  שנים(  בכמה  פעם   בקלפי 

מחאה ועוד. 

"שטינקרים", "אנשי צללים", מי הם חושפי השחיתויות? מדוע 
את מדגיש  אשר  שיח  לייצר  ניתן  כיצד  הגנה?  צריכים   הם 
תרומתם לשמירה על האינטרס הציבורי. מתוך מקרי בוחן נבין 
הם ומדוע  השחיתויות,  חושפי  את  המובילים  הערכים  מהם 

בוחרים לפעול "כנגד" מקום עבודתם.  

משך כל הרצאה: שעה וחצי
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תקשורת וניו-מדיה

דמוקרטיה במשבר

על  האינסטנט?  עידן  את  פוגש  המחאה  כשעולם  קורה  מה 
הטמונות  הסכנות  לצד  האינטרנטי,  בעידן  מחאה  של  כוחה 
ברשת. נדבר על עיצוב מסרים תקשורתיים, רשתות חברתיות, 

קוטביות ופייק ניוז. 

הדרכים ומהן  הרשויות  הפרדת  בעקרון  הקשיים  הם   מה 
במשחק פעיל  חלק  לקחת  ניתן  כיצד  עליהם?   להתגבר 
חברי על  להשפיע  אפשר  איך  אזרחים?  בתור   הפוליטי 

הכנסת לפעול למען הציבור? 

אשר אישית,  בהתאמה  מפגשים  סדרת  איתנו  לתאם   ניתן 
יעמיקו בשאלות בוערות בדמוקרטיה הישראלית דרך סוגיות 
בג"ץ. מול  מנהלים  אנו  אותם  חשובים  ומאבקים   משפטיות 
חינוכיים כלים  מתן  של  מתמשכת  פעילות  ניצור   יחד 

לשינוי חברתי. 

משך כל הרצאה: שעה וחצי

סדרת מפגשי עומק
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ימי עיון
בדלתיים פתוחות

מאחורי הקלעים של בית המחוקקים

צדק צדק תרדוף

במבנה יעסוק  אשר  העליון  המשפט  כתלי  בין   סיור 
באדריכלות וכן  הישראלית,  המשפט  מערכת   ובהיסטוריית 
הרצאה נקיים  הסיור,  לאחר  שוכן.  הוא  שבו  המיוחד   הבניין 
 אשר תעמיק בסוגיות בוערות בחברה הישראלית בהן עוסקת

התנועה לאיכות השלטון, ומגיעות לדיון בבג"צ.  

משך הסיור: כ-4 שעות

ימים מעוררי השראה בירושלים, המשלבים סיור והרצאה. 

בביקור נלמד על מבנה  סיור בכנסת ישראל מזווית אחרת. 
הכנסת, תפקידה ונראה כיצד עובדים הדברים מבפנים. לאחר 
הסיור, נקיים הרצאה שתעסוק ביחסים המורכבים בין רשויות 
ואזרחים  השלטון בישראל. נלמד על החשיבות של אזרחיות 
פעילים/ות במדינה דמוקרטית, ומהם הכלים שיש בידינו כדי 

להשפיע ולשנות.  

משך הסיור: כ-3 שעות

השלטון. לאיכות  התנועה  פעילות  בעקבות  ריצה   סיור 
- נבקר במוסדות השלטון השונים בירושלים   במהלך הסיור 
בית הכנסת,  העליון,  המשפט  בית  המדינה,  מבקר   משרד 
על המוסדות,  על  נספר  הממשלה.  ראש  ומעונות   הנשיא 
עסקה בהן  שחיתות  בפרשות  ונעמיק  חשובים,   אירועים 
המשתתפות/ים בסיור יקבלו חולצה מנדפת, בקק  התנועה.

בוק מים רב פעמי ומחזיק בקבוק ממותג. 
 

משך הסיור: כשעתיים 
אורך המסלול: 7.5 קילומטרים 
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סמינר חינוך לאקטיביזם

:1 סדנה 

:2 סדנה 

:3 סדנה 

כיצד לעורר בקרב בני הנוער מוטיבציה לפעול למען שינוי 
לאיכות התנועה  של  לאקטיביזם  חינוך  סמינר   במסגרת 
 השלטון יעברו המשתתפות/ים 3 סדנאות אשר יעניקו להן/ם
חברתית, ומעורבות  לאכפתיות  נוער  לעודד  וכלים   ידע 

דרך שיח ודיאלוג משותף.

הסמינר מיועד למחנכים ומחנכות במסגרות חינוכיות. 

הכל פוליטי - חינוך לערכים
הרתיעה מגיבוש זהות פוליטית נובעת מחוסר ההבחנה בינה 
 לבין זהות מפלגתית. דווקא הבנת הקשר בין היחיד לחברה,
הציבוריים לחיים  חיוניים  בדעותינו  והעמקה  ערכינו   בירור 
החניכות/ים עם  פוליטי  שיח  לדבר  איך  אז  ישראל.   במדינת 
בחינוך המדריכ/ה  של  מקומו  על  חשוב.  בכלל  זה   ולמה 

לערכים. 

מי מרוויח מה״בורות״ שלנו?
ולא  מפוכחת  בצורה  המציאות  על  להסתכל  מחובתנו  מדוע 
לקחת את הנעשה סביבנו כמובן מאליו. נעמיק בחשיבותם/ן 
ובריאה,  דמוקרטית  לחברה  מיודעים  ואזרחיות  אזרחים   של 
שאלות  לשאילת  החניכים/ות  שבעידוד  הערך  את   נבחן 

חשיבה ביקורתית. 

כלים לשינוי חברתי
ניתן כיצד  ההחלטות?  מקבלי  על  להשפיע  בכוחנו  יש   האם 
לאיכות התנועה  מפעילות  בוחן  מקרי  דרך  זאת?   לעשות 
השלטון, נעמיק ונלמד על הדרכים שלנו לשנות את המציאות 

ולפעול עבור האינטרס הציבורי. 


