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אום מראש

“Red lines in
Israeli democracy”
Educational Center

Audiovisual Presentation > Workshops > Guided Tours
The assassination of Israel’s prime minister by an
Israeli citizen set off alarm bells that must not be
ignored. Can conflicts in Israeli society be dealt
with differently? Has violence become an all-toocommon means of solving problems? Have we lost
out common moral ground? It is to address these
questions that the Rabin Education Center was
established.
An audiovisual presentation, interactive
computerized study, workshops, and guided tours
provide the background for discussions of the
challenges facing Israeli democracy today.
Target audience: ages 12 and up, travelers and
tourists
Duration of activity: the programs are modular
and can be adapted to the target audience
(the audiovisual presentation is 30 minutes long)
Languages: Hebrew and English
Number of participants: presentation - up to 50
per session; activity groups - up to 25

רשת אכסניות ישראליות

“קווים אדומים
בדמוקרטיה הישראלית״
מרכז חינוכי אנ״א רבין

> מיצג אורקולי > סדנאות הפעלה > סיורים
?האם ניתן לנהל אחרת את המחלוקות בחברה הישראלית
לשם התמודדות עם שאלה זו ועם השימוש באלימות
כדרך שכיחה לפתרון בעיות הוקם המרכז החינוכי ע״ש
 הדליק, בידי אזרח ישראלי, רצח ראש הממשלה.רבין
 אלימות, תג מחיר.נורת אזהרה ממנה אסור להתעלם
 גילויי גזענות ועוד מוכיחים שוב ושוב את הצורך,ברשת
בעיבוד משותף של הסוגיות הבוערות תוך חיזוק ערכי
, מיצג אורקולי.היסוד המשותפים וחידוד הקווים האדומים
 סדנאות הפעלה וסיורים,סדנאות לימוד ויצירה ממוחשבות
משמשים את המרכז כבסיס לעיסוק באתגרי הדמוקרטיה
.הישראלית היום
 חיילים ותיירים, מטיילים,קהל יעד בני נוער מכיתה ז׳ ומעלה
משך הפעילות התכנית מודולארית ומותאמת לקהל היעד
) דקות30 (משך המיצג האורקולי
שפות עברית אנגלית
 בסבב50 מספר משתתפים במיצג עד
25 מספר משתתפים בסדנא עד
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