
תוכניות חינוך ייחודיות
עבור משטרת ישראל

ימי עיוןסדנאותסיורים



לפרטים נוספים:
טל. 04-6787807

meorer@meorer.co.il
פקס. 04-6787806

www.meorer.co.il



3

המעורר הוא מרכז לחינוך בלתי-פורמאלי בין-תחומי, אשר קם בשנת 1996 ושם לו למטרה לעורר את השיח החברתי-ערכי 
בכל שדרות החברה הישראלית. "המעורר" פועל במטרה להחזיר את חזונה החלוצי של ישראל, לשיח המדובר בחברה 

ובכך להשיב את רוח העשייה החברתית-ציונית למפרשי ההגשמה הישראלית.

מדריכי "המעורר" מקיימים במהלך השנה מפגשים חינוכיים עם למעלה מ35,000 בני נוער, מורים, מנהלי מערכות חינוך, 
רעיוניים-ערכיים  תכנים  של  רחבה  בקשת  מעמיק  עיסוק  תוך  וזאת  ומפקדים,  חיילים  שוטרים,  סטודנטים,  הוראה,  פרחי 
המרכיבים את הזהות הישראלית. למרכז ההדרכה "המעורר" מספר מחלקות המתמחות כל אחת בתחומה )מסעות לפולין, 
מסעות בארץ – "המסע לארץ הבחירה", השתלמויות מורים במערכת החינוך, חינוך חברתי בבתי ספר, כוחות המגן וכו'(.

מרכז ההדרכה "המעורר" מקיים את מפגשיו החינוכיים עם בני הנוער והמבוגרים באופן דיאלוגי, בשימוש בפדגוגיה בלתי 
ומתודות חינוכיות: סיורים, הרצאות, מסעות חינוכיים, סדנאות, תהליכי אורך  ובמגוון רחב של אופני פעילות  פורמאלית 
וסמינרים מרוכזים. הפעילות החינוכית מתבססת על צרכי הקבוצה והארגון עמו אנו נפגשים ועל כן, התכניות מפותחות 
ייחודי מתוך הדיאלוג עם כך ארגון על מטרותיו וצרכיו. המפגשים מצליחים להתאים את קשת התכנים הרעיוניים  באופן 

למאפייניו וצרכיו של הגוף החינוכי עימו מתקיים המפגש. 

מרכז הדרכה "המעורר" עורך פעילויות חינוכיות רבות ומגוונות בקרב אוכלוסיית כוחות המגן בישראל, מתוך מטרה של 
תמיכת פעולת הפיקוד וסגל החינוך במשימותיהם וסיוע למימוש תפקידם החינוכי – הכרה בחשיבותם ובמשמעותם הרבה, 

ומתוך רצון לסייע בידי העוסקים במלאכה למלא את תפקידם ושליחותם בצורה הטובה ביותר האפשרית. 

היחידות  את  לחזק  במטרה  וסד"חים  מסעות  סיורים,  עיון,  ימי  כגון  אופנים  במגוון  פועל  ב"המעורר"  המגן  כוחות  תחום 
הרואה  התפיסה  את  ולבסס  ישראל(  ומשטרת  מג"ב  ערכי  ויחוד,  יעוד  מסמך  צה"ל,  )רוח  הארגון  ערכי  עפ"י  והמשרתים 
ואישית. כל זאת תוך שימת דגש על מקום  ציונית  והגשמה  בשרות ביטוי משמעותי בחברה הישראלית לאחריות, עשייה 

המסרים. לאחריות  המרכזיים  וכנושאים  החינוכית  הפעילות  כמובילי  והחינוכי  הפיקודי  הסגל 

פעילות חינוכית זו מושתת על תפיסת 'המפקד המחנך' ומתוך כך ֻמכוונת בעיקר אל סגלי הפיקוד של היחידות השונות, 
ובכלל זה סגלי החינוך השונים ביחידות, בבסיסי ההדרכה ועוד.

החינוך  בשדה  כולם  פועלים  אשר  המדריכים,  הארץ.  קצוות  מכל  מדריכים  כ-200  פועלים  "המעורר"  ההדרכה  במרכז 
הפורמלי והבלתי פורמאלי, הינם חברים בתנועת דרור ישראל –תנועה רעיונית, חברתית וחינוכית שהוקמה בשנת 2006 על 
ידי בוגרי תנועת הנוער העובד והלומד. דרור ישראל שואבת את שמה ורוחה מתנועת דרור, שפעלה באירופה ובצפון אפריקה 
בימי השואה, ומהניסיון הקיבוצי בארץ. חברות וחברי התנועה עוסקים בחינוך במגוון אופנים וגופים בחברה הישראלית – 
מחנכים בבתי ספר, מדריכים במועדוני נוער, מאמני ספורט מוסמכים, מנחים השתלמויות מורים ועוד. המשותף לעשייה 
החינוכית במקומות השונים הוא הבסיס הרעיוני – חינוך ליצירת חברה ערכית המבוססת על ערכי מגילת העצמאות בקרב 

עשרות אלפי בני נוער, צעירים ומבוגרים בחברה הישראלית על כלל גווניה ומגזריה. 

השם "המעורר" לקוח ממפעלו הציוני-ספרותי-חינוכי האדיר של יוסף חיים ברנר וקרוי על שם העיתון אותו הוציא בלונדון 
בתחילת המאה העשרים, מוטו "המעורר" של ברנר הוא קריאת הכיוון שאנו שמים לעצמנו: 

"כי כה יאמר המעורר:
...ראה, בן הגלות, הנה לדפוק בדלתי לבך הכואב באתי כיום הזה... כיום הזה – הנני 

בא אליך אח נדכה.
...ולא להתימר לפניך בדרכי הסלולה, לא להתנפח בדוגַמטים שלי הקבועים, לא 

לַצוותך: זו המסילה האחת והיחידה, ְלכה בה ותמצא מרגעה!
...כי לא מרגעה תדע אתי, אחי, אף לא שלוה ולא הנאה.

כי לעוררך אני בא, אחי, לעוררך לאמור: שאל, בן-אדם, לנתיבות-עולם, שאל, אי-
הדרך, אי?  

לעוררך ולהעלות את מחשבתך אני בא; להעלותה ולהרחיבה ולחזקה למען לא 
תאבד בחיפושיה הקשים..."
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תכניות ייחודיות
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מבנה התהליך:

מפגש מקדים עם מת"ח / סמת"ח
מתוך רצון לתת מענה מדויק לצרכי תחנת המשטרה נקיים מפגש היכרות ראשוני 
להתנעת התהליך בתחנה. במפגש נקיים שיח על המציאות המקצועי-ערכי בתחנה 
ועל האופן שבו מתמודדים המפקדים והשוטרים עם האתגרים הניצבים בפניהם. 
מתוך ניתוח המצב בתחנה נעצב יחד את תהליך הטמעת הערכים, ונתאים אותו 

לדגשים הייחודיים. 

יום הכנה והכשרה לתכנית עם סגל פיקוד התחנה
יהיה למקם את סגל  מתוך הנחת המוצא שהמפקד הוא מחנכם של פקודיו, נכון 
הפיקוד בחזית העשייה החינוכית של התחנה. לשם כך נקיים פעילות לשיקוף עמוד 
השדרה המקצועי-ערכי של שוטרי התחנה, נחדד יחד את האתגרים העולים מתוך 
פעילותם כמפקדים המובילים את השוטרים במשימותיהם, ונכשיר את המפקדים 

להובלת תכני הפעילות לשוטרים תוך ליווי שלנו.

מבנה כללי של היום:
פתיחה. 1

בחינת מצב היחידה: מהם הגורמים המשפיעים על השוטר בביצוע המשימה?	 
מה עשוי לחזק את השוטר בביצוע המשימה ומה עלול להחליש אותו?	 
יכולים ערכים להיות תשתית למשימת השיטור 	  חינוך מוכוון משימה: כיצד 

המשימה? ולביצוע 
מפגש בין התשתית הערכית למציאות. 2

בעת 	  השוטר  של  הדעת  שיקול  על  המשפיעים  הערכיים  השיקולים  ניתוח 
המשימה? בביצוע  השוטר  את  שמניעים  הערכים  מהם  משימתו:  ביצוע 

באיזה אופן משפיעים ערכי המשטרה על שיקול הדעת של השוטר?	 
התנגשות ערכית: כיצד מכריעים בין ערכים מתנגשים במילוי המשימה?	 

מטרות:

העמקה בקוד האתי של משטרת ישראל, על הערכים הנגזרים ממנו.. 1
בחינה ושיקוף של עמוד השדרה המקצועי-ערכי של התחנה, ניתוחו ופירוקו לערכים מובילים.. 2
עמידה על האתגרים הפיקודיים והערכיים איתם מתמודדים שוטרי התחנה ומפקדיה.  . 3
חיזוק הזהות הפיקודית-ערכית של המפקדים בתחנות תוך התמודדות על הטמעת ערכי המשטרה בשגרת חיי התחנה.. 4

מטרת על:
הטמעת ערכי משטרת ישראל בפעולתן של התחנות – בחינתם, הבנתם והגשמתם.

ערכי הליבה של משטרת ישראל
התכנית להטמעת ערכים

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הכרת מורשת המשטרה
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בניית דמות השוטר הרצויה. 3
משימת 	  בביצוע  שתתמוך  הערכית  המשימה  תובנת  להיות  צריכה  מה 

השוטר?
מהן 	  אותו?  המנחים  הערכים  מהם  בתחנה:  הרצויה  השוטר  דמות  מהי 

מתמודד? הוא  ערכיות  סוגיות  אילו  עם  שלו?  הנורמות 
כיצד בונים את דמות השוטר הרצוי מבחינתכם? איזו הכשרה דרושה לשם 	 

כך?
הכשרה להובלת התהליך בתחנה. 4

הכשרה להעברת שיח להטמעת הנורמות הערכיות הרצויות בתחנה.	 
בחירת הסוגיות הערכיות בהן יעסקו השוטרים בימי הפעילות.	 

ימי עיון בהובלת המפקדים והמדריכים
מי העיון יכללו מספר סדנאות אשר יעסקו במפגש של השוטר עם הפעילות בשטח, 
האופן בו מוגשמים ערכי משטרת ישראל, והאתגרים איתם מתמודדים השוטרים 

נוכח הגשמת ערכי הליבה.
יובילו  25 שוטרים, אותם  ימי הפעילות בקבוצות של עד  אנו מעוניינים לקיים את 
מפקדים מהתחנה, בשותפות ובליווי של מדריך מטעם המעורר. הסדנאות יותאמו 
את  לקיים  ניתן  הסגל.  עם  שהתקיים  ההכשרה  מפגש  בסיס  על  התחנה  לצרכי 

מעורבות. בקבוצות  או  בתחנה,  השונים  המשרדים  לפי  הפעילות 
התכנים הממוקדים בהם נעסוק עם כל תחנה יבנו ויותאמו בהתאם לימי ההכנה 

שהתקיימו עם סגל התחנה.

מבנה כללי של היום:
סדנה או סיור להעצמת הערך אשר נבחר על ידי הסגל הפיקודי של התחנה. 1
יתנסו . 2 בה  ערכיות  דילמות  סדנת  לשטח":  הערכים  "בין   – מפעילה  סדנה 

עיבודם  כלל השוטרים בהתמודדות משותפת עם אתגרים העולים מהשטח, 
ובחינתם. 

פיקוד  סגל  )עם  מת"ח/סמת"ח  עם  להמשך  והיערכות  סיכום  עיבוד,  מפגשי 
התחנה(

לאחר תום ימי העיון עם שוטרי התחנה נקיים מפגש סיכום עם סגל התחנה שהוביל 
היא  המפגש  מטרת  שעלו.  מרכזיים  דגשים  נאסוף  בו  הפעילות,  ימי  העברת  את 
במטרה  בנושא,  העבודה  להמשך  חינוכית  תכנית  של  ובנייה  העיון,  ימי  עיבוד 

בשגרה.  – התמודדנו  שעליהם  הערכים  הטמעת  את  לאפשר 

דוגמה לתכנית חינוכית להמשך הפעילות השוטפת:
קיום שיח סגל	 
אימון ערכי אחת לחודש	 
תדריך ערכי לפני משימה	 
סיכום משימה ועיבוד ערכי	 
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הצעות לסיורים בנושא כשירות תרבותית:

אתגר הלכידות בחברה רב תרבותית: 
סיור בשכונת הדר בחיפה – עמ' 26

החזון המציאות ואנחנו:
סיור בת"א-יפו בנושא היחס לרב תרבותיות בחזון הציוני ובמציאות בימינו – עמ' 32

עיר שחוברה לה יחדיו:
סיור בירושלים בראי אתגר הכשירות התרבותית בחברה מגוונת – עמ' 38

מטרות:

הענקת כלים לחיזוק תלכיד היחידה וסיוע בביצוע משימת השוטר כדמות ממלכתית במדינה יהודית-דמוקרטית.. 1
היכרות עם אתגרי הממלכתיות כיום במדינת ישראל היהודית-דמוקרטית בדגש על עבודת המשטרה.. 2
היכרות עם המושג כשירות תרבותית כהתמודדות עם על שיטור ממלכתי בחברה רב תרבותית.. 3
התנסות בדילמות ממשיות מתחום הכשירות התרבותית בשגרת משימתו של השוטר. . 4
הבנת חשיבותו של אמון הציבור בפעולת המשטרה וערכו הרב של שיקול הדעת הנדרש משוטר.. 5

יום עיון סדנאי בנושא כשירות תרבותית
מהי כשירות תרבותית? מדוע היא נחוצה? כיצד "מתאמנים" בה?

״אם אנחנו רוצים אכיפה שוויונית ושירותי משטרה טובים לכל אזרח באשר הוא, 
אנחנו מוכרחים להכיר בשונה. זהו הצעד הראשון והחשוב שעומד בבסיס התפיסה 
חיים בכל פעולות השיטור במהלך  שלנו כמשטרה, תפיסה אותה הפכנו לדרך 
בין  בין קהילה לקהילה,  השנים האחרונות. לכן פעלנו לקידוש השונות הקיימת 
מגזר למגזר ובין חברה לחברה. שיטור חכם ואפקטיבי הוא שיטור מותאם בחברה 

רב תרבותית, שמבין את האזרח, צרכיו ובעיותיו."

מפכ״ל המשטרה לשעבר, רב ניצב רוני אלשיך

התרבותית  הכשירות  אתגר  את  הממחיש  תרבותית  כשירות  בנושא  מסיור  כחלק  גם  העיון  יום  סדנאות  את  לשלב  ניתן 
באמצעות מפגש עם מקומות, סיפורים ודמויות שעוררו השראה בתחום, ועם נסיונות להתמודד עם אתגר זה במגוון דרכים.

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

כשירות תרבותית
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מבנה יום העיון:

סדנה ראשונה: אתגרי משטרה ממלכתית בחברה רב תרבותית  
לפתיחה נניח את אתגר הממלכתיות כנקודת מוצא ליום. נברר  כיצד אתגר זה  בא לידי ביטוי 

במשטרה ומה תפקידו של השוטר ביחס אליו. 

סדנה שנייה: כשירות תרבותית – ממה היא מורכבת וכיצד יכולה לסייע למשימת השוטר/ת? 
בסדנה מפעילה באמצעות קטעים מסרטים נמחיש וננסח מהי כשירות תרבותית ומדוע היא 

נחוצה לנו בעבודת המשטרה.
נברר מה מתרחש במפגש בין השוטר לאזרח בחברה רב תרבותית ומצוי מתחת לפני השטח.

מהי הכשירות הנדרשת על מנת לבצע את המשימה באופן הטוב ביותר בתוך מציאות זו?
מה היא כשירות תרבותית וממה היא מורכבת?

סדנה שלישית: שיקול דעת – התנסות בדילמות משגרת משימת השוטר
דרוש  בהם  השוטרים  מחיי  דילמות  בפני  נעמוד  תרבותית  בכשירות  "להתאמן"  מנת  על 

דעת.  שיקול 
נשאל: מה אנחנו היינו עושים ומה משפיע על שיקול הדעת שלנו בקבלת ההחלטות?

נסכם בשיח על חשיבותו של אמון הציבור וביחסי הגומלין הקיימים בין אמון הציבור במשטרה 
לבין צדק בעבודת השוטר. 
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מבנה הסדנה:

חלק א': מהו עמוד השדרה הערכי מקצועי של התחנה
בחלק הראשון נכיר את מרכיביו של עמוד השדרה הערכי-מקצועי בתחנה ונבין מה 

חשיבותו של כל מרכיב.

חלק ב': אתגרי עמוד השדרה הערכי-מקצועי – משחק הג'נגה
בחלק זה נעלה ביחד דילמות היכולות לערער את יציבותו של עמוד השדרה הערכי-
מקצועי בתחנה. את הדילמות נבחן דרך משחק ג'נגה ענק שיבחן את יכולתם של 
השוטרים להתמודד עם דילמות שמערערות את עמוד השדרה הערכי-מקצועי בלי 

להפיל אותו.

חלק ג': מתן דרכי פעולה שיסייעו בחיזוק עמוד השדרה
בחלק המסכם נתחלק לקבוצות קטנות, כל קבוצה תעלה דרכי פעולה לחיזוק עמוד 

השדרה הערכי-מקצועי.
המפקד שמוביל את היום יסכם את השיח ואת דרכי פעולה ויקשור את הדיון לתכנית 

השנתית של התחנה. 

משך הסדנה: שעתיים
בסדנה זו נדרשת מעורבות מפקדים גבוהה ושיתוף פעולה עם המדריך.

את הסדנה ניתן לקיים בכל חדר ובמזג אוויר טוב ניתן לשלב אותה כפעילות חוץ.

מטרות:

ניתוח מרכיביו של עמוד השדרה הערכי-מקצועי בתחנה.. 1
ניתוח דילמות שיכולות לערער את יציבותו של עמוד השדרה של התחנה.. 2
היכרות עם דרכי פעולה שיכולות לחזק את עמוד השדרה הערכי-מקצועי.. 3

רקע למפקד:

עמוד השדרה הוא מה שמחזיק אותנו ומסייע לנו בכל פעולה שנעשה בחיים.
בכל אחד מאתנו יש עמוד שדרה שהוא לא רק פיזי, כל אחד חווה במהלך החיים מגוון חוויות שיכולות לערער אותו. חוסן עמוד 

השדרה הפנימי של כל אחד מאפשר לו לעמוד בפני ערעור עמוד השדרה.
עמוד  את  וגם  ביותר,  הטובה  בצורה  משימתם  את  לבצע  התחנה  לשוטרי  שגורם  ערכי-מקצועי  שדרה  עמוד  יש  בתחנה  גם 

לערער. שעלולות  חוויות  יש  התחנה  של  מקצועי  הערכי  השדרה 
בסדנה הקרובה נכיר את עמוד השדרה הערכי-מקצועי של התחנה, ממה הוא מורכב, מה מחזיק אותו, מהם אבני הבסיס שלו, 

ומה יכול לערער אותו.

עמוד השדרה הערכי-מקצועי

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הכרת מורשת המשטרה
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מבנה היום:

תערוכה: "רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית"
תערוכה אינטראקטיבית ניידת אשר סוקרת את צמתי ההכרעה בחייו יצחק רבין ז"ל, 
ממחישה באמצעים מגוונים את התהליכים החברתיים שהובילו לרצח ומתמקדת 
על  נדרש  ומה  הישראלית  הדמוקרטיה  של  האתגרים  הם  מה  הבוערות:  בשאלות 

מנת להגן עליה?

עיבוד: תפקיד השוטר כמגן הדמוקרטיה
האם כחברה למדנו את הלקח? במה הוא קשור לתפקידנו היום? מהם הביטויים 

הדמוקרטיה? כמגינת  המשטרה  של  היום 

רקע למפקד:

רצח רבין אינו רק רצח של אדם, זהו רצח אשר זעזע מדינה שלמה ואת אושיות הדמוקרטיה 
שלה. עלינו כחברה, להבין את מהות הרצח ואת משמעויותיו. בתערוכה נתחקה אחרי דמותו 
של רבין כמנהיג, נכיר את התופעות החברתיות שהובילו לרצח, ונשאל מה הם האתגרים של 

הדמוקרטיה הישראלית היום? ובמה מתבטא תפקידו של השוטר כמגן הדמוקרטיה?

מטרות:

השוטר יכיר את החברה הישראלית שלפני הרצח ואת התהליכים שהובילו לרצח.. 1
השוטר יבחן את תפקידו כמגן הדמוקרטיה ויחזק את תחושת השליחות המניעה אותו.. 2

"האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית.
יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד אותה.

זו לא דרכה של מדינת ישראל." 

ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, מתוך נאומו האחרון בעצרת בה נרצח

רצח רבין והדמוקרטיה הישראלית
תערוכה אינטראקטיבית ניידת לשוטרים

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
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על התערוכה:

היהודי בשואה, מתארת התהליכים  סיפור העם  ניידת המספרת את  היא תערוכה  התערוכה 
ובגטאות.  במחנות  היהודים  קורות  ואת  לשלטון  הנאצים  לעליית  שהובילו  והמניעים 

מפעל "מרד של תקווה" מבקש לעמוד על המתח הקיים בין שתי תפיסות העולם המנוגדות: 
האחת שמה במרכז את שיווין ערך האדם, חירות וצדק; השנייה שמה במרכז כוח, דיכוי ותפיסה 
גזענית-מעמדית. התערוכה מפגישה את החניכים עם תפיסות עולם אלו בתוך מציאות השואה 
של  דמותה  על  מתמודדת  התערוכה  ימינו.  עד  במאבק  נמצאות  הן  כי  ההבנה  את  ומחדדת 
החברה הישראלית היום דרך עיצוב זיכרון השואה, כחברה השמה במרכזה את שוויון ערך האדם 
וסולדת מגזענות, אלימות, דיכוי, פירוד ואדישות, תוך כדי הצבת הבחירה לקחת אחריות על 

זיכרון השואה במשטרת ישראל ובחברה הישראלית.

רקע למפקד:

תערוכת "מרד של תקווה" מציינת את יום הזיכרון לשואה והגבורה מתוך חיבור עמוק לתוכן של יהדות, ציונות, מרד וגבורה. 
הפעילות מזמנת מפגש חם ושיח פעיל ומעורר, המחבר בין היחיד לחברה, בין ההיסטוריה לימינו ומתוך התבוננות לעתידנו.

בעשרים וחמש שנה למרד גטו ורשה, עורך עיתון "למרחב" ראיון עם יצחק 'אנטק' צוקרמן. השאלה האחרונה שהציג לו בראיון 
הייתה מה יש ללמוד מן הצד הצבאי, הטקטי והאסטרטגי של מרד הגטו. זו הייתה תשובתו של אנטק:

מטרות:

ומרובי . 1 עמוקים  תכנים  בעל  לזיכרון  נגישות  יצירת  השואה.  בזיכרון  הקיימים  וההשכחה  ההשטחה  ממדי  עם  התמודדות 
הישראלית. בחברה  רבדים 

חיזוק הבחירה המוסרית והסובלנות כלפי האחר כציווי העמוק של זיכרון השואה. . 2
חיזוק זכרו של מרד גטו ורשה כזיכרון של מאבק על חירות העם ועל זהותו, מאבק על וצדק ושוויון.. 3
חיזוק תנועות הנוער בין מל חמות העולם כבית היוצר למרד הגטאות.. 4

"אינני חושב שיש צורך לנתח את המרד מבחינה צבאית. המדובר הוא במלחמה 
של פחות מאלף איש נגד צבא אדיר ובלב איש לא היה הפקפוק ביחס לתוצאותיו 
המעשיות. זה לא נושא ללימוד בבית ספר צבאי. לא הנשק, לא המבצעים, לא 
הטקטיקה. אם יש בית ספר ללימוד רוח האדם, הרי שם זה צריך להיות מקצוע 
ראשי. הדברים החשובים באמת היו טמונים בכוח שגילו צעירים יהודים אחרי שנים 
של השפלה, לקום על משמידיהם ולקבוע בעצמם באיזה מוות יבחרו: טרבלינקה 

או מרד. אינני יודע אם קיימת אמת מידה מקובלת למוד את זה."

יצחק )אנטק( צוקרמן

תערוכת "מרד של תקווה"
תערוכה לציון זיכרון השואה, הגבורה והמרד

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
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על התערוכה:

הם  לשעבר.  המועצות  ברית  ממדינות  ועולות  עולים  כמיליון  לארץ  עלו  ה-90'  שנות  במהלך 
הביאו עימם אתוס שעד כה לא היה בקדמת הבמה של לימודי ההיסטוריה ותרבות ההנצחה 
השנייה.  העולם  במלחמת  האדום  בצבא  היהודים  הלוחמים  של  הגבורה  סיפור   – בישראל 
במהלך השנים מאז תחילת העלייה הגדולה, תפס האתוס הזה מקום יותר ויותר מרכזי בזהות 

הישראלית.
התערוכה נולדה מתוך ההבנה כי בקרוב לא יישארו עדים חיים לסיפור גבורה זה, ומתוך הרצון 
לחנך את בני ובנות הנוער במערכת החינוך בישראל על סיפור גבורתם של אלה שהדפו בגופם 

ולעיתים במחיר חייהם את הצורר הנאצי. 

מטרות:

חשיפה לסיפורי מופת של לוחמים ולוחמות יהודים בצבא האדום שהפגינו גבורה ואומץ לב בקרבות מול הצורר הנאצי.. 1
הכרות עם מפעל ההנצחה בארץ. בדגש על הגעתם של אלפי עולים חדשים וותיקי מלחמת העולם השנייה, ובחינת היחס . 2

של החברה הישראלית לסיפורי הגבורה.
נשיאת סיפור הגבורה של הלוחמים היהודיים אל הדורות הבאים.. 3

ידי  ובייחוד לעם היהודי...  "הגיעה שעה קשה לכל העם הסובייטי רב-הלאומים, 
פני  מעל  אותו  למחוק  מזה  גרוע  ואף  אותו  לשעבד  רוצים  היטלר  של  הדמים 
האדמה, אולם הדבר לא יצליח. העם היהודי עוד ייראה לו )להיטלר( היכן הצדק 
וינקום על העינויים של בניו ובנותיו. ביודעי כל זאת, אני כבן העם היהודי לוחם 

ובגבורה". באומץ  באויב 
הלוחם היהודי וולף ז'לוני מהעיר חארקוב במכתב להוריו, 1943

תערוכת גבורה יהודית בצבא האדום

מבנה התערוכה:

מלחמת המולדת הגדולה	 
הכבדים  המחירים  ועל  'ברברוסה',  מבצע  תחילת  מאז  המועצות  ברית  שטח  על  המלחמה  של  היקפה  על  יחד  נלמד 

במלחמה. וההכרעה  המפתח  נקודות  היו  מה  להבין  ננסה  גבתה.  שהמלחמה 
גבורה יהודית בצבא האדום	 

בחלק זה ננסה ליצור תמונת מצב מורכבת כלפי הגבורה היהודית שהייתה והיחס אליה בברית המועצות לאחר המלחמה. 
מצד אחד נכיר סיפורים מעוררי השראה של לוחמים ולוחמות יהודיים שלחמו בעוז ובחירוף נפש מתוך זהותם היהודית ולא 
רק מתוך מילוי הפקודות, ומצד שני נכיר את הדימוי האנטישמי שרווח בברית המועצות של היהודי הפחדן שברח למזרח 

בפינוי הגדול ולא נלחם בחזית.
שלושה מתוך שישה מיליון, והשחרור	 

נלמד על היקפה של השמדת היהודים במסגרת 'הפתרון הסופי' בשטחי ברית המועצות, ואופני הפעולה בהם השתמשו 
הנאצים לעשות זאת. ומנגד נלמד על המפגש המרתק בין יהודים משני צדי הגדר בעת שחרור מחנות המוות. איך ראו 

האסירים את החייל היהודי שפתח להם את השער? איך הוא ראה אותם? מה הוא הבין על עצמו באותו רגע?
ההנצחה בארץ, ומה הלאה?	 

נכיר את מפעל ההנצחה העצום שהצליחו להקים הווטרנים בישראל בעשורים האחרונים, ולבסוף נשאל את עצמנו מהו 
תפקיד הנוער בשימור סיפור הגבורה היהודי הזה, ומסירתו לדורות הבאים.

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
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1414, עת התרחשה  ניתן למצוא בכתבי ההיסטוריה האתיופיים כבר בשנת  יהדות אתיופיה  עדויות ראשוניות על 
הפיכה נוצרית במדינה, והיהודים בה נדרשו להחליט: להתנצר או להיות מנושלים מבעלות על אדמתם. אלה ששמרו 

על יהדותם קיבלו את הכינוי "פלאשה", שפירושו "זרים". היהודים קראו לעצמם "ביתא ישראל" – קהילת ישראל.

מטרות:

היכרות מעמיקה עם סיפור עלייתם של קהילת ביתא ישראל כסיפור גבורה יהודי וציוני מרכזי בסיפורו של העם היהודי.. 1
חיזוק הכשירות התרבותית של המשתתפים.. 2

גידלנו  חדרים.  ללא  גדול  בית  לנו  היה  גונדר.  באזור  טדה  שנקרא  בכפר  "גרנו 
תבואות רבות בשדה כמו חיטה, שעורה, תפוחי אדמה, תירס. בערבי שבת היינו 
מדליקים נרות ואחרי קבלת השבת המשפחה שלי והמשפחה של דוד שלי היינו 
עושים קבלת שבת. לאחר מכן דוד שלי היה מספר לי על ירושלים שהיא ארץ 
הקודש שלנו, היהודים. בירושלים אין עוני, אין הריגות, ויש שלום בין הגויים ליהודים. 
לאחר מכן הוא ואמא שלי היו מדברים ואומרים: יום יבוא ונגיע לשם, אך לא צריך 

לומר לילדים, שלא יפלטו בטעות ונהיה בצרה צרורה." 

עליזה אלנה

"המסע אל החלום"
תערוכה ויום עיון בנושא עליית יהודי אתיופיה לארץ ישראל

על התערוכה:

נציג את סיפורה של יהדות אתיופיה העתיקה, תרבותה העשירה, דבקותה ביהדות, והחתירה 
שלה לעלייה לארץ ישראל. כל זאת באמצעות תערוכה אינטראקטיבית המשלבת איורים, קטעי 

וידאו, תמונות.
מטרת התערוכה היא לספר את סיפור תרבותם ועלייתם של יהודי אתיופיה בפריזמה חדשה, 

השמה דגש על חלקם הדרמטי של פעילים ומחנכים מהקהילה האתיופית בסיפור העלייה.

מבנה התערוכה

התערוכה מודרכת באופן מפעיל ודיאלוגי המאפשר לחוות ולפגוש את הדמויות והגיבורים והסיפורים.

סדנת סיכום: עם הפנים קדימה
בתום ההדרכה בתערוכה נניח את השאלות החשובות על החברה הישראלית היום:

כיצד נקיים חברה מגוונת עם מרכז משותף חזק?	 
מה מקומה של המשטרה באתגר זה?	 

מעגלי חינוך
כשירות תרבותית

הציונות ומורשת העם

המסע 
והעליות

החינוך 
היהודי

אסירי
ציון

החיים 
באתיופיה

מבט 
להווה 
ולעתיד
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סיורים וימי עיון
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מבנה היום:

תחנה ראשונה: תל-חי – פסל האריה השואג
הקרב  סיפור  דרך  באזור.  היישובים  את  ונכיר  העליון  הגליל  לעבר  תצפית  נערוך 
על תל חי נשוחח על משמעותה של מסירות לביצוע המשימה, והנכונות לתשלום 

לבוא. העתיד  על  והשפעה  המציאות  פני  לשינוי  הציוני  בניסיון  מחירים 

תחנה שנייה: כפר יובל – סיור וסדנה 
בחודש יוני 1975 חדרה חוליית מחבלים מלבנון לכפר יובל. המחבלים נכנסו לבית 
משפחה, והתבצרו עם בני ערובה. לאחר משא ומתן קצר פרץ כוח צה"ל לתוך הבית, 
כאשר בראש הכוח הפורץ עמד יעקב )פצ'נגה( מרדכי ז"ל שמשפחתו הוחזקה בידי 

המחבלים, ונפל בהתקלות עם המחבלים.
לאחר הסיור נתיישב לסדנה בה נעמוד יחד על משמעותה של ההגנה על הבית, מה 
דורשת מאיתנו ההגנה על הבית, והאם אנחנו מרגישים שזוהי אכן משימתנו בכל 

שלב ושלב של שירותנו.

כללי:

יוסף טרומפלדור, בקרב ההגנה  ביום חורפי בשנת תר"פ התחולל קרב ההגנה על תל חי, בו נפלו שמונת המגנים, ובראשם 
הראשון על אדמת ארצנו מאז תחילת שיבת ציון בעת החדשה. לימים נקבע יום זה – י"א באדר – כיום ההגנה. יום זה הפך 
לסמל עבור דורות של בני נוער וחיילים לעמידה איתנה ולהגנה על אדמת הארץ, ולשימור מורשת הגבורה של מגני תל-חי.

בסיור נבחן את המרכיבים העומדים בבסיס תפיסת הגנה זו: המסירות, הדבקות במשימה, הנכונות לבצע כל משימה נדרשת 
וההבנה כי כל אלה יסייעו בביצוע משימה בצורה הטובה ביותר.

מטרות הסיור:

היכרות עם הגליל העליון בהיבטים גיאוגרפיים והיסטוריים.. 1
העמקה באתגר ההגנה על הבית.. 2
מתן במה לשיח על מסירות והקרבה למען ביטחון המדינה – אז והיום.. 3
הבנה כי חוסן חברתי וחוסן ביטחוני תלויים זה בזה.. 4

"תל-חי נשרפה. אבל לב-ישראל חי. אחינו ואחיותינו שם, בין אלה שהומתו, ובין 
אלה שנשארו בחיים והגיעו עדינו, הראו לנו, כי חי הלב הזה, כי מזוקק הוא באש 
– הראו גם היכן הלב הזה. ואנחנו? אנחנו המפוזרים, החלשים – היאמר מעתה כל 

חלש בנו: גיבור אני! – ויהיה לגיבור?
תל-חי. לב-ישראל חי. אבל יתר אבריו? היחיו גם הם? הנכונים אנו כולנו לחיות ִעם 

דופק הלב הזה עד הנׁשימה האחרונה?"

תל-חי, יוסף חיים ברנר

סיור בגליל העליון – ההגנה על הבית
"ארץ שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת"

מעגלי חינוך
הכרת הארץ והמדינה

 הציונות ומורשת העם
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תחנה שלישית: אנדרטת אסון המסוקים – ליד שאר ישוב
סיפור השהייה הארוכה של צה"ל ברצועת הביטחון בלבנון הציב אתגר בשאלות של חוסן חברתי וביטחוני. בחורף 
הקשה של 1997 עמדה שאלה זו למבחן. נקיים סיור באנדרטה הייחודית לנופלי אסון המסוקים, בו נדבר על הבחירה 
להיות חלק מהחברה, על שותפות הגורל של 73 הבנים שנפלו באסון, על שותפות הגורל ועל שותפות הייעוד של כלל 

אזרחי החברה הישראלית, בבחירה להתמודד על חיזוק החוסן החברתי של החברה.

משך הסיור: כ-5 שעות
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מבנה היום:

תחנה ראשונה: מערת הרשב"י
מערת רבי שמעון בר יוחאי – סיפורו של רבי שמעון והסוגיה של שילוב בין חיי רוח 

חיי המציאות. לבין 

תחנה שנייה: כיכר המעיין
הדרכה על הגעת הדרוזים לגליל העליון, מאפיינים ייחודיים וסיפורים  מעניינים(.

תחנה שלישית: בית הכנסת העתיק ומרכז המבקרים
במרכז  ונבקר  בכפר  העתיק  הכנסת  בית  של  סיפורו  את  נכיר  מפקד(  )הדרכת 
המבקרים הייחודי שהוקם במקום ומספר את סיפורה של משפחת זינתי אשר בת 

במקום.  היהודית  הגחלת  על  שומרת  עדיין  מרגלית  המשפחה 
דרך הסיור החוויתי במקום נבין מה הקשה על זהותם של היהודים-הערבים והקושי 
של יהודים אחרים לקבלם. האם יש יכולת להחזיר יהודים לפקיעין? מה זה דורש 

מכולם? מה דורשים מאיתנו החיים בחברה מעורבת ומגוונת?

תחנה רביעית: דיוואן אל מוכתאר
ובחינתו  ניתוח הפסוק מספר משלי  )הדרכת מפקד( "טוב שכן קרוב מאח רחוק" 

לאור חיינו כאן היום בארץ ישראל.

מטרות הסיור:

היכרות עם סיפורם הייחודי של הדרוזים בגליל העליון.. 1
היכרות עם הקהילות היהודיות שחיו ביישובים ערבים לאורך שנים והבנה של חלק מהסוגיות שליוו את הקהילות הללו.. 2
בירור הצורך בקהילה המחברת בין חיי הרוח לחיי המציאות דרך סיפורו של רבי שמעון בר יוחאי.. 3
הבנת המורכבות ביחס לחיים משותפים של בני עדות ודתות שונות.. 4

סיור בפקיעין
"הדרך היורדת אל הכפר"

כללי:

פקיעין הוא יישוב קדום שככל הנראה היה מקום יישוב כבר לפני אלפי שנים. כיום פקיעין היא 
 1.2% נוצרים,   20% דרוזים,   78% היא  החלוקה  בה  תושבים   5,700 בעלת  מקומית  מועצה 
מוסלמים ומספר בודד של יהודים. בכך הופכת פקיעין ככל הנראה לאחד המקומות היחידים 

בעולם בו חיים לאורך שנים בני ארבע דתות )דרוזים, נוצרים, מוסלמים ויהודים(.
בסיור הקרוב נכיר את הכפר ודרך סיפורם של תושביו בעבר ובהווה נלמד על היכולת לקבל את 

זהותו של השונה ממני בחיים בכלל ובשירות במשטרה בפרט.

מעגלי חינוך
הכרת הארץ והמדינה 
הציונות ומורשת העם

כשירות תרבותית
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מבנה היום:

חלק א': פתיחה ומסלול טיול נחל בצת / נחל כזיב
את היום נפתח במסלול הליכה בגליל המערבי, בנחל בצת או כזיב. בדרך נעלה 
המתח  סביבנו:  ומשתקפים  בפריפריה,  החיים  בעצם  הכרוכים  מרכזיים  אתגרים 
ומסורות  ציבורים  של  קיומם  של  המורכבות  לפיתוח,  ונוף  טבע  ערכי  שימור  שבין 

התמידי. הביטחוני  והמתח  הגבול  אל  הקרבה  במרחב,  שונות 

חלק ב': סיור במוזיאון חומה ומגדל בחניתה
האתר בחניתה מגולל את סיפורה של ההתיישבות הנועזת במקום, בקצה ההר ובסוף 
הארץ, בזמנים בהם מקומות רחוקים כמו חניתה נחשבו במושגים של חלוציות ולא 
של פריפריאליות. באתר ניחשף לפרספקטיבות של מקימי המקום ביחס למשמעות 
מאז  בהכרתם  שמתחולל  השינוי  את  ונבחן  זו,  וגבולית  מרוחקת  בנקודה  ישיבתם 

ועד היום ביחס לחיים באזור מרוחק.

חלק ג': ביקור בקיבוץ המחנכים בעכו
הייחודי של הקמת קיבוץ המחנכים העירוני בעכו  נפגוש את הניסיון  לסיום הסיור 
ונשוחח עם אנשי המקום על  הבחירה לפעול בעיר במטרה לחולל שינוי חברתי דרך 

יצירת תרבות ומפגשים חינוכיים, התמודדות עם היות עכו רחוקה מהמרכז.

חלק ד': סיכום המפקד
סיכום היום על ידי מפקד היחידה ומתן במה להתייחסויות המשתתפים ולאמירות 

ומסרים של המפקד.
חיבור מהלך היום לתפקידם של המשתתפים ולאופן שבו הם תופסים את שירותם 

במשטרת ישראל.

מטרות הסיור:

הכרות עם המורכבות ועם האתגר של החיים בפריפריה הצפונית של מדינת ישראל.. 1
חשיפה לחוזקות ולחולשות הקיימות בפריפריה הישראלית וברור הסיבות החברתיות, הגאוגרפיות והתודעתיות להיווצרותן.. 2
הכרות עם דרכי התמודדות שונות הקיימות בשטח ביחס לאתגר החיים בפריפריה וחידוד של משמעות האתגר גם ביחס . 3

לשרות המשטרתי ולתפקידים החברתיים שמשטרת ישראל לוקחת על עצמה. 

סיור בגליל המערבי
מרכז ופריפריה – חלוציות אז והיום

מעגלי חינוך
הציונות ומורשת העם 
הכרת הארץ והמדינה
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מבנה היום:

חלק א': פתיחה ומסלול טיול בהר עצמון וביקור באתר תל יודפת 
''למות או לכבוש את ההר?!''

את היום נפתח בתצפית בהר עצמון, משם נמשיך לשרידי היישוב יודפת אשר נחרב 
47 ימים. באתר נפגוש את דמותו השנויה במחלוקת  במרד הגדול בתום מצור בן 
של מנהיג המרד בגליל – יוסף בן מתתיהו, הוא יוספוס פלאביוס, במקום שבו הוא 
למעשה 'חצה את הקווים' ועבר למחנה הרומי. נבחן את מנהיגותו ואת בחירתו ועל 

רקע כך נברר את השימוש שנעשה בתקופתנו במיתוס של יודפת, כמאמר השיר:

מטרות הסיור:

חשיפה למורשתם של אתרים ודמויות מופת מתקופות שונות בהיסטוריה של הגליל התחתון.. 1
הכרה ביכולתו המופלאה של האדם לבחור לעצמו עמדה של אחריות כלפי המציאות ועל ידי כך להיהפך למנהיג, והבנה . 2

כי עמדה זו היא עמדה נבחרת של האדם.
חיזוק בחירת המשתתפים לראות בשרותם כמפקדים ביטוי ללקיחת אחריות ולהנהגה ושיח בנושא על מנת לברר מהם . 3

יכולים להשפיע. המקומות והצמתים בהם הם 

''כשמתגלה האמת לאדם יש והוא נעשה למנהיג. מן הצורך שיהיו מוכנים דברים; 
שמש  נעשה  ואחד  גבאי  נעשה  ואחד  וספסלים,  ושולחנות  וחדרים  מדרש  בית 
כשהיה,  נותר  השאר  וכל  הפנימית.  הנקודה  את  וחוטף  השטן  ובא  בזה.  וכיוצא 

הפנימית חסרה." הנקודה  ורק  והגלגל מתגלגל 

רבי יצחק מאיר מגור

סיור למפקדים בגליל התחתון
פיקוד ומנהיגות

מעגלי חינוך
הציונות ומורשת העם 
הכרת הארץ והמדינה 

"ביתר הנלכדה, יודפת, מסדה, תרומנה בהוד והדר...
למות או לכבוש את ההר – יודפת, מסדה, ביתר". 

 זאב ז'בוטינסקי, מתוך המנון בית"ר

יוסף בן מתתיהו בחר לא למות גם במחיר של כיבוש ההר על ידי הרומאים. על ידי עריכת משחק תפקידים ננסה 
להבין מהי הדילמה המגולמת בדמותו, אל מול אלו חלופות הוא ניצב, כיצד הוא הכריע ומה עמדתנו בנושא.

חלק ב': מפגש עם חניכי ומדריכי הפנימיה באשבל ובית הספר אדם חברה וטבע בכרמיאל
לאחר המפגש עם סיפורה של יודפת אשר עמדה עד כלות אל מול היריב הרומאי נדלג אל עבר המציאות הישראלית 
העכשווית הקיימת בגליל ונפגוש בסיפור עשייה חינוכית ומנהיגות בת זמננו, דרך עם מפגש בלתי אמצעי בקיבוץ 
מעשור  למעלה  כבר  באשבל  הפועלת  בסיכון  לנוער  ייחודית  פנימייה   – הנוער'  'חברת  ומדריכי  חניכי  עם  אשבל 

ומטפלת בבני נוער מנותקים.
ממשמעות  ישיר  באופן  להתרשם  מנת  על  במקום  והחניכים  מהמדריכים  כמה  עם  העיניים  בגובה  שיחה  נערוך 

הפנימייה. כותלי  בין  המתרחש  המעשה 



23

חלק ג': סיכום המפקד
מטרות:

סיכום היום ע"י מפקד היחידה ומתן במה להתייחסויות המשתתפים ולאמירות ומסרים של המפקד.. 1
חיבור מהלך היום לתפקידם של המשתתפים ולאופן שבו הם תופסים את שירותם במשטרה.. 2

"חלק מן הנורמות הלקויות שמצאנו בצה"ל חלחלו אליו מן החברה הישראלית – ואולי מן החברה המערבית – 
בכללותה. דבר זה הוא מובן ואף טבעי בצבא המבוסס על גיוס כללי. יחד עם זאת, חשוב לנו להדגיש כי לצה"ל 
תפקיד חיוני בחברה הישראלית דווקא בנקודה זו. חיוני לעשות לשיפור הנורמות והערכים בחברה הישראלית על 
כל חלקיה. לצה"ל גם יש כלים של הטמעה ומשמעת שאינם קיימים בחברה הכללית, והוא נהנה ממשאבים, אמון 
ויוקרה רבים. הוא מגלם ערך חשוב בחברה הישראלית. באלה עליו לפעול כך שערכי צה"ל החשובים לביטחון 

המדינה יחלחלו אל החברה באמצעות אלה המשרתים בו, בחינת עמוד האש ההולך לפני המחנה."

מתוך דו"ח וינוגרד לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006, פרק מסקנות מערכתיות
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מבנה היום:

נתחיל את הסיור בבית הכנסת "אור התורה" התוניסאי סמוך לעיר העתיקה. בית 
הכנסת הוא אחד מבתי הכנסת המיוחדים בעולם כולו, על קירות בית הכנסת יש 
מאות פסיפסים המתארים את מסעו של העם היהודי לאורך אלפי שנות קיומו. דרך 
הסיור בבית הכנסת נדבר על חשיבותו של הקשר לבית בו אתה גדל וכיצד לתוך 

הבית הלאומי נכנסים עוד סיפורים שנותנים מקום לכולם.

לאחר הביקור בבית הכנסת נמשיך לעיר העתיקה, דרך משחק משימות חוויתי בעיר 
העתיקה נלמד על ההיסטוריה של העיר עכו ועל אישים שחיו ופעלו בה. את הסיור 
בעיר העתיקה נסיים עם רבן גמליאל אשר מלמד אותנו שיעור חשוב על התמודדות 

אישית עם זהויות שונות.

לאחר הסיור בעתיקה ניסע לסדנה מסכמת במרכז "אדוות". מרכז אשר פועל על 
היום  עכו  של  המורכבות  את  נכיר  עכו.  העיר  של  הייחודי  סיפורה  את  לשמר  מנת 
ואת הפעולה האזרחית והחברתית שנעשית בעיר על מנת לחזק את הלכידות בעיר 

ולהגביר את תחושת הביטחון של התושבים.

משך הסיור: 4 שעות כולל נסיעות )נדרשים היסעים(

מטרות הסיור:

השוטר יכיר את העיר עכו ואת הפסיפס האנושי המרכיב אותה.. 1
השוטר יבין מה קושר אדם למקום בו הוא חי ואיך בונים את הבית האישי כך שייקשר לבית הלאומי שלנו.. 2
השוטר יבחן מהן הסוגיות איתן מתמודדים תושבי עכו בדגש על היותה של עכו עיר מעורבת.. 3

מילים אלה שכתב רבי יהודה אלחריזי לפני מאות שנים מלמדות אותנו על חשיבותה של העיר עכו ליהודים מימים ימימה.
בסיור נכיר את עכו ונפגוש מספר סיפורים של תושבי העיר בעבר ובהווה אשר בחרו לבנות את בית בעיר מתוך קשר למקום בו 

הם גרים.

/ כי אני חבצלת  / וארצי ארץ קדושה  "...ותען עכו ותאמר: אנכי האבן הראשה 
השרון / וסביבותי הכרמל והלבנון ותבור וחרמון / ותשא משלה ותאמר: אני עכו, 
אני הוד המדינה / כלילת חן ואין קץ לתכונה / והכרמל סביבי עם לבנון / ושם יגלה 

כבוד שוכן מעונה / מימות עולם קדושה / ואני שכנה לשכינה."

סיור בעכו – בין אדם למקום

מעגלי חינוך
הכרת הארץ והמדינה 
הציונות ומורשת העם

כשירות תרבותית
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מבנה היום:

תצפית הר כמון
הגליל  לעבר  בתצפית  היום  את  נתחיל  התחתון,  בגליל  הגבוה  ההר  הוא  כמון  הר 
נציג לשוטרים את השאלה המרכזית שמלווה  היום,  וניתן דגשים למהלך  התחתון 
האנשים  על  בגליל  התרבותי  למגוון  שיש  ההשפעה  מה  והיא  היום  במהלך  אותנו 

בו. החיים 

נחל צלמון
נטייל במסלול קצר ויפה בנחל צלמון הזורם כל השנה בערוץ יפהפה בלב הגליל. 
במהלך המסלול נפגוש סיפור עתיק של יהודי פרס ודרכו נשוחח על ערכו הרב של 

הגיוון החברתי ועל שילוב מיעוטים בחברה.

אירוח בדואי ומפגש עם איש שיח
נתארח בביתו המיוחד של זיאד סוועאד באוהל הבדואי בכפר סלאמה, שם נפגוש 
האתגרים  מהם  נבין  זיאד  עם  השיחה  ודרך  מנהגיה,  ואת  הבדואית  התרבות  את 

הישראלית. בחברה  להשתלב  בדרכם  כיום  הבדואים  מתמודדים  איתם 

קיבוץ אשבל
נקיים סיור בקיבוץ ונתיישב לסדנה מסכמת. קיבוץ אשבל הוא התיישבות ייחודית 
מסכמת  סדנה  נעבור  בחינוך.  לעסוק  בחרו  חבריו  שכל  קיבוץ  של  התחתון  בגליל 
ליום, בה נבחן את החברה הישראלית כולה ונבין יחד מהם גבולות שילוב התרבויות 
בחברה, ומה צריכה להיות הדרך בה נשלב בין רצון לשמור ולטפח זהות אישית של 

בני אדם לבין הרצון לבנות חברה אחת עם מאפיינים תרבותיים דומים.

מטרות הסיור:

הכרות עם הקבוצות השונות והמאפיינים התרבותיים המגוונים והשונים הקיימים בגליל.. 1
ממנה, . 2 הנובעים  האתגרים  והבנת  בכלל,  ובישראל  בגליל  הקיימת  והתרבותית  החברתית  המורכבות  של  בערכה  הכרה 

לחזק. וביכולתם  להחליש  שביכולתם 
בירור משותף של תפקיד משטרת ישראל בחיזוק הלכידות ובבניין החוסן החברתי.. 3

ואינה צריכה לבוא על  אינה באה, כמובן,  יהודים רבים בגליל  "...היאחזותם של 
דורות  מזה  החיה  הערבית  האוכלוסייה  של  והדמוגרפי  הכלכלי  מצבה  חשבון 
באותו חבל ארץ. אדרבא, הקמתם של עשרות יישובים יהודיים חדשים במרחבי 
הגליל ודאי תדרבן פעולות פיתוח שיביאו רווחה לכל תושביו. אפשר גם שבזכות 
הרפתקנים  של  למזימותיהם  קץ  יושם  הגליל  של  הדמוגרפית  האנומליה  ביטול 
וחתרנים מועטים שבקרב האוכלוסייה הערבית, ההוזים על הפרדתו של הגליל 
שגשוג  בעקבותיהם  יביאו  הגליל  של  ואכלוס  פיתוח  ישראל.  ממדינת  המרכזי 

וביטחונית." מדינית  ויציבות  כלכלי 
"שעתו של הגליל הגיעה", יגאל אלון, 1963

סיור בלב הגליל – חיים ביחד
החברה הישראלית בין מגזריות ללכידות

מעגלי חינוך
הכרת הארץ והמדינה 
הציונות ומורשת העם

כשירות תרבותית
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"שכונת הדר היא הדבר הקרוב ביותר להגשמת חזון האחדות – שלל מקומות תרבות 
ובילוי בהם ניתן למצוא רב תרבותיות בהתגלמותה. בשכונה קיים מגוון אנושי המייצג 
ערבים  חרדים,  לאומיים,  דתיים  )חילונים,  גווניה  שלל  על  הישראלית  החברה  את 
ועולים חדשים צעירים ומבוגרים(. לאחר מאבקים של התושבים, נעתרה עיריית חיפה 
לבקשתם והקימה את גוף ׳מנהלת קהילת הדר חיפה׳ במטרה לסייע לתושבי השכונה 
גוף המנהלת הוא תאגיד עירוני )עמותה בחסות עיריית  ולהעניק מענה לצרכיהם. 
האוכלוסיות  לכלל  אירועים  לקיים  השכונה,  לצרכי  להתחבר  מטרתו  אשר  חיפה(, 

ולשמר את האיזון האנושי העדין המאפשר את החיים יחדיו."

מתוך דברי ההסבר של ועדת הפרס

כללי:

העיר חיפה ושכונת הדר בפרט מזמנות לנו הצצה לחזון הציוני ההרצלאי כפי שנוסח לפני למעלה מ-120 שנה, ויותר מכך כפי 
שהוגשם הלכה למעשה לאורך המאה ה-20 ועד ימינו. החל מתיאורו של הרצל את חיפה כעיר העתיד, דרך מלחמת העצמאות 
בה שחררה ההגנה את העיר תוך כדי מאמצי ראש העיר לשמור על השותפות עם תושבי העיר הערביים ברוח הקריאה ממגילת 
העצמאות  ''אנו קוראים, גם בתוך התקפת הדמים, הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, לשמור 
על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה...", ועד לימינו כאשר בעשור האחרון השכונה מטלטלת 
ממשבר מלחמת לבנון השנייה אשר חשף במלוא חומרתו את חולשות השכונה ומאידך מתחדשת ומתחזקת, ולראיה קבלת 

פרס ירושלים לאחדות ישראל לשנת 2017:

"החברה הישראלית מגוונת מאוד, ויש בה תת קהילות רבות, שלחלק מהן יש אתוס 
שונה, או לפחות חלקי אתוס שונים, מאשר לקבוצות אחרות בישראל. הריבוי הזה 
כל  בחשבון.  תיקחנה  בישראל  אסטרטגיות  היערכויות  כי  שחיוני  נתון  הוא  אף 
חברה זקוקה לרמה מסוימת של לכידות ושל סולידאריות. ישראל זקוקה להרבה 
לכידות וסולידאריות, שכן אלה חשובים במיוחד בחברה המתמודדת עם איומים 
קיומיים. הוא נכון עוד יותר בחברה הישראלית הרוצה להמשיך להתמודד עימם 
ויחד עם זאת לא לתפקד כחברה מגויסת וחברה במצור. אנו סבורים כי החברה 
רחבות  חברתיות  תופעות  ישנן  זאת,  עם  יחד  רב.  חוסן  בעלת  היא  הישראלית 
ומרכזיות – שראוי לבחון אותן – שהשפיעו לרעה בצורה עקיפה – אך עמוקה – על 

המציאות שהתגלתה לנו אגב בדיקת אירועי מלחמת לבנון."

דו"ח ועדת וינוגרד לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006, עמ' 507  

סיור עירוני בחיפה
אתגרי הלכידות בחברה הישראלית

מעגלי חינוך
הכרת הארץ והמדינה 

כשירות תרבותית
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מטרות הסיור:

התבוננות . 1 ותוך  השנייה  לבנון  במלחמת   2006 בקיץ  שהשתקפה  כפי  הישראלית  החברה  של  לכידותה  באתגר  העמקה 
טובים. משותפים  חיים  לטובת  לאמץ  בחיפה  הדר  שכונת  שבחרה  בדרכים 

היכרות עם מאפייניה של שכונת הדר בחיפה על המרקם האנושי המגוון הקיים בה ועל התמורות שחלו בשכונה בעשור . 2
האחרון.

דיון והעמקה בדרכים השונות לחיזוק חוסנה החברתי של החברה הישראלית . 3
דיון על הכשירות התרבותית הנדרשת מהמשטרה בחברה הישראלית המגוונת בתוך האתגרים אותם פגשנו.. 4

מבנה היום:

תחנה ראשונה: גן הזיכרון ועיריית חיפה
סדנת פתיחה

חזון הרצל ביחס לחיפה, במלאת 120 שנים לקונגרס הציוני הראשון והנחת הקשר שבין סולידאריות לחוסן חברתי 
כמו שמבוטא בדו"ח וינוגרד והנחת "שאלות החקר" לסיור:

למה כל חברה זקוקה ללכידות כדי להתקיים אבל החברה הישראלית זקוקה להרבה?	 
מה בונה לכידות? מה שוחק אותה?	 

תחנה שנייה: בניין הדואר
מלחמת לבנון השנייה

לבנון  מלחמת  במהלך  שספגה  הכבדים  המחירים  למרות  חיפה,  במלחמה.  והעורף  החברה  של  העמידה  ביטויי 
המלחמה? במהלך  איתן  לעמוד  היכולת  את  בה  ותושבים  לעיר  נתן  מה   – חזקה"  כ"חברה  סומנה  השניה, 

תחנה שלישית: בניין הטכניון הישן
החינוך בחזון הציוני ובמציאות כיום

למאבק  ביישוב  ההתגייסות  של  ובחינה  הישראלית  התרבות  בעיצוב  מכונן  כאירוע  השפות"  "מלחמת  עם  הכרות 
בנושאי חינוך ושפה. נחבר בין השפה העברית כמרכז משותף לחברה למציאות בחברה הישראלית היום והיכולת 
ליצור לה מרכז משותף. נתבונן על הקבוצות השונות המרכיבות כיום את החברה הישראלית ואת שכונת הדר ונשאל: 

כיצד נראית התמודדות על היכולת של ציבורים בישראל להירתם למטרות לאומיות ולהגדיר אתוס משותף?

תחנה רביעית: מדרחוב נורדאו
אתגריה של חברה מגוונת ואתגר השיטור השוויוני בחברה רב תרבותית

דרך הליכה רגלית לאורכו של מדרחוב נורדאו נכיר את הקהילות והקבוצות השונות אשר מרכיבות את השכונה: 
ובחיים המשותפים  בין הקבוצות השונות  ואתגרים במפגש  נציף מתחים  עולים חדשים, ערבים, חרדים.  וותיקים, 

בשכונה.
נעסוק בשאלה: מהי הכשירות התרבותית הנדרשת מהמשטרה בחברה הישראלית המגוונת?

תחנה חמישית: מרכז השיח
היכרות עם קהילות הדר

מרכז השיח הוא יוזמה קהילתית/שכונתית ליצירת מקום מפגש לקבוצות ותושבי השכונה. נגיע למקום, נשמע את 
סיפורו ונשב לסדנת סיכום באחת מכיתותיו.
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מבנה היום:

תחנה ראשונה: פסל אלכסנדר זייד
זייד,  אלכסנדר  השומר  איש  של  דמותו  את  ונכיר  יזרעאל  עמק  על  תצפית  נערוך 
יזרעאל. עמק  יישובי  על  הגנה  למען  רבות  ופעל  השומר  ארגון  ממקימי  היה  אשר 

תחנה שנייה: משטרת נהלל ההיסטורית
משטרת נהלל הייתה מנקודות המשטרה הראשונות אשר הוחזקו על ידי הנוטרים, 

סיפורה של משטרת נהלל מספר רבות מסיפור ההגנה על עמק יזרעאל בכלל.
סמל  התחנה  מפקד  של  סיפורו  את  נלמד  הישנה  המשטרה  בתחנת  הסיור  דרך 
יצחק שבילי שפעל באזור, מה היו האתגרים עימם התמודד שבילי ומה הפך אותו 

מוצלח. למפקד 
נצפה במיצג אור-קולי הקיים בתחנה ונבין את מהות החיבור בין הנוטרים להקמת 

ישראל. משטרת 

תחנה שלישית: פארק רבין מגדל העמק
הקמת  עם  לכאורה  הסתיימה  הנוטרים  של  פעולתם  סיום  התחלה.  שהוא  סוף 
בצה"ל  במשטרה,  הגנה  במשימות  השתלב  הגדול  חלקם  בפועל  אולם  המדינה. 

ישראל. מדינת  של  האחרים  הביטחון  ובגופי 
ומה  כיום  לתפקיד  במחויבות  שתעסוק  המפקד  בהובלת  מסכמת  סדנה  נקיים 

היום. לחברה  משטרה  בין  הקשר  משמעות 

סיור בעמק יזרעאל
"לפקודה תמיד אנחנו"

כללי:

והיישובים היהודיים  הימים בארץ ישראל הם ימי המנדט הבריטי, תחנות המשטרה הבריטית 
מותקפים שוב ושוב. הבריטים כבר אובדי עצות ובלחץ הנהגת היישוב היהודי מוקם חיל הנוטרים. 
חיל הנוטרים פעל בשנים 1936-1948 ותרם תרומה מכרעת להגנה על ביטחון היישובים בארץ 

ישראל.
בסיור הקרוב נכיר את פעולתם של הנוטרים, נבין מה היו הקשיים והאתגרים שאפיינו את פועלם 

וכמה חשוב היה חלקם של הנוטרים בהקמת כוח המגן העברי בארץ ישראל. 

מעגלי חינוך
הכרת הארץ והמדינה 
הציונות ומורשת העם

הכרת מורשת המשטרה
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מבנה היום:

מחנה המעפילים בעתלית
נתחיל את היום במחנה המעפילים בעתלית, שם נשוב לתקופה ייחודית ומעוררת 
השראה בעברה של מדינת ישראל, תקופה אשר סיפוריה המרתקים מעניקים כלים 
לבחון לאורם את המציאות במדינת ישראל היום ואת מקומנו בבנייתה. באמצעות 
סיור חווייתי, ותחנות מפעילות במחנה המשוחזר נעמיק בסוגיות של מציאת בית, 

לקיחת אחריות על בנייתו ועל הבחירה לחזור ולעלות לארץ ישראל.
באמצעות מפגש עם דילמות המעפילים ובחירותיהם נרחיב את משמעות העלייה 

לארץ ונבין מה תפקידנו היום בקליטת העלייה בארץ ישראל.

העולים אשר בינינו
בהמשך נקיים סדנה בהובלת המפקד העוסקת בבניית הבית היחידתי של התחנה, 
נבחן כיצד מתקבלים עולים חדשים בתוך התחנה ודרך השיחה נבין מהי משמעותה 

של אחריות משותפת וכיצד כל אחת ואחד ייקחו חלק בבנייה הזו.

סיור בעתלית – המסע אל הבית

לאחרונה ציינו את שנת ה-70 להקמתה של מדינת ישראל. נקודת ציון היסטורית וחשובה זו תסייע לנו ביצירת החיבור שבין 
האישי ללאומי – לדרוש את השירות במשטרה כשירות בעל ערך רב אשר מהווה חלק מבניינה וקיומה של מדינת ישראל כמדינה 

יהודית דמוקרטית.

מטרות הסיור:

השוטר יבין כי היסודות עליהם הוקמה המדינה הונחו וחוזקו לאורך השנים על ידי בחירות אישיות של אנשים, ויבחן את . 1
לאורם. בחירותיו 

חיזוק הקשר של השוטרים לארץ ישראל על מנת למקם את משימת השוטר כבעלת משמעות רחבה באחריות על ביתנו . 2
הלאומי, ולחזק את תחושת המשמעות בביצוע המשימה. 

מפגש עם סיפורי עלייה לארץ אשר ממחישים את גודל המעשה במעבר לארץ חדשה וחזרה למקורות. . 3
בחינת היסודות החשובים בבניית בית ההופכים אותו ליציב ובעל חוסן והקשר בין היסודות עליהם נבנה בית יציב – הבית . 4

האישי, הבית היחידתי והבית הלאומי.

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הכרת הארץ והמדינה 
הציונות ומורשת העם
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לו"ז מקוצר:

פתיחה: תצפית מהר ברקן והדרכה על גדעון וסוגיית שליחות )כשעה ורבע(	 
מסלול טיול נחל יצפור או מסלול מעגלי הר ברקן בלבד )כשעה וחצי(	 
נסיעה לקיבוץ עין חרוד )20 דקות(	 
סיור וסדנה בבית שטורמן  )כשעה וחצי(	 
ארוחת צהריים בבית שטורמן בעין חרוד )כשעה(	 
אפשרות: מפגש עם איש שיח על ציונות והתיישבות היום )כשעה וחצי(	 

סיור בגלבוע ובעמק חרוד
שליחות וצדקת הדרך

מבנה היום:

תצפית וסיור בגלבוע
רוִּחי..." )זכריה ד' ו'( י ִאם-ּבְ "לֹא ְבַחִיל, ְולֹא ְבכַֹח--ּכִ

בתחנה זו נעלה להר ברקן אשר משקיף על כל עמק חרוד. נצפה לעבר כתף שאול 
ולעבר אזור הקרב בין עם ישראל לפלישתים, ונצא למסלול טיול רגלי בהר. נפגוש 
את דמותו של השופט גדעון בן יואש, אשר לחם והביס את המדיינים, ודרך סוגיית 

"מבחן המלקקים" נברר את הנושאים הבאים:
מהו משקלה הסגולי של תחושת השליחות אשר איתה יוצאים הלוחמים לקרב? 	 
באיזו מידה תורמים מרכיבים ערכיים כגון אלו לאיתנות הכוח ולמידת לכידותו, 	 

וכיצד ניתן לפתחם?

"...למדנו לדעת את ערך האמרה: אנחנו ננצח כי עמנו הצדק. שמענו אותה בניסוח 
זה ובניסוחים דומים לזה מפי מנהיגים גדולים במלחמה הזאת. למדנו לדעת את 
הקשר בין הצדק ובין הניצחון, קשר ישר וממשי. באשר צדק הוא גם כוח, כי בעד 
עניין צודק לוחמים אחרת. צדקת העניין מזעיקה את כל כוחותיו הנפשיים של 

האדם והכוח הנפשי – יש והוא מתגלם גם בכוח פיסי..."

יצחק שדה

מטרות הסיור:

בירור וחיזוק משמעות בחירתם של המשתתפים לשרת ולמלא את תפקידם כמגניה של החברה בה הם חיים.. 1
חיבור בחירה זו לרצף היסטורי אשר מבוטא בסיפורם של אלו אשר קדמו להם וכמוהם בחרו להיות מגני החברה, מגדעון . 2

השופט דרך השטורמנים ואנשי ההגנה והפלמ"ח, ועד שוטרי משטרת ישראל ומפקדיה בעת הזו. 
עמידה על המתח שבין הבחירה בחיים לבין הצורך גם לאחוז בנשק ולצאת ולהגן עליהם בשעת הצורך, והעלאת המורכבות . 3

הקשה הקיימת במתח זה ומתגלמת בסיפורם של השטורמנים.
ברור שאלת 'הלשם מה', ומימד השליחות הנגזרת מההכרות עם המחירים הכבדים אותם שילמו השטורמנים לאורך השנים . 4

מתוקף בחירתם לחיות במקום זה ולהגן עליו. 
יצירת תחושת שליחות בקרב המשתתפים, הנובעת מהכרתם את ערך המעשה אותו הם עושים, ומהווה עבורם כוח מניע . 5

לפעולתם.

מעגלי חינוך
הכרת הארץ והמדינה 
הציונות ומורשת העם
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בית חיים שטורמן – "נופלים ההולכים ראשונה"
"אנשים אלה הם הרקמה המלכותית האמיתית של הארץ הזו, ארץ ללא 
מלכות, ארץ של אביונים יחפנים שבנו מבצר לעם עתיק, שלוחמים חמישים 
בית המלוכה האביון של  הינם  הללו,  הם, האגדות  נואשת.  שנה מלחמה 

האומה."

ביום שקברו את עטרה שטורמן / יורם קניוק

בבית ע"ש חיים שטורמן, אשר נמצא בקיבוץ עין חרוד, נכיר את סיפורו של האיש 
שהיה מגואלי אדמות העמק, איש  "השומר" ו"ההגנה", אשר נפל בדרך לטירת צבי. 
נכיר את מורשתו כאביה של משפחה אשר שכלה ארבעה מבניה במערכות ישראל. 

הנושאים בהם נעסוק בחלק זה:
סיפור חידוש ההתיישבות העברית בעמק חרוד על ידי חלוצי העלייה השנייה.	 
הנכונות לשלם מחיר על האמונה בצדקת הדרך.	 
"נופלים ההולכים ראשונה" – דמות המפקד העברי.  	 
את 	  ולא  והיצירה  החיים  את  להדגיש  העמק  ואנשי  שטורמן  משפחת  בחירת 

וספרטה. אתונה  שבין  המתח  על  בכלל(  )והציונות  חרוד  עין   – והשכול  המוות 

שיחה עם מפקדים לאחר ביקור בבית שטורמן
לאחר שנכיר את הסיפור של השטורמנים באמצעות ביקור במוזיאון, נצפה בסרט 
קצר, נקרא מקצת מהקטעים המצויים בתערוכה, ונערוך שיחה לסיכום חלק זה על 
בסיס דברים שנשא הרמטכ"ל בוגי יעלון באירוע לציון 30 לנפילתו של אל"מ דרור 

ויינברג, מח"ט חברון שנהרג בקרב עם מחבלים ב-15/11/2002:

אין  בעולם,  ורע  אח  לו  אין  "אחרי".  המושג  נולד  לישראל  ההגנה  "בצבא 
הוא מקובל, גם לא מיושם בשום מקום אחר כמו שמתבצע אצלנו. יש מי 
למהות  חוטאים  הם  התנועה.  בסדר  כראשון  בראש  ההולך  את  שיפרשו 
המושג. ראשון, משמעו – ראשון באחריות, ראשון בעשייה, בזיהוי, בהחלטה, 
ראשון בהבנה, בנתינה וראשון במבחן השיא: ההסתערות נוכח פני האויב. 
– הוא אופי,  גם הראשון בנפילה. ראשון  ולעיתים הוא  חיים  ראשון כדרך 

ראשון – תכונה נרכשת. זה מקור כוחנו וזו תורת הלחימה כולה."

'נופלים ההולכים ראשונה',  לסיכום נקיים דיון על הפוטנציאל הטמון באידיאל של 
ועל הסכנות הנובעות ממנו. בחינה ודיון על הרעיון כי 'נכונותם של המפקדים ללכת 
תמיד בעצמם לפני המחנה היא מקור הכוח', ובתוך כך דיון על מקורות הכוח של 
המפקדים כיום. מהי דמות המפקד הראויה בעיני המשתתפים? מהם הפערים בין 
דמות המפקד הרצויה לזו המצויה? מה מקורם של פערים אלה? האם ניתן לצמצם 

אותם? כיצד?

שיבה / יוסף שריג
לא צמאי מלחמה אל הקרב הלכנו

אהבנו תמיד את הבית, השמש,
שדה הנפתח בנשמה

ושבנו עתה אליכם פשוטים כתמיד
ורוח אין בנו.

התוכלו, רעים, לחזק את אמא
במקומנו?
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מבנה היום:

תחנה ראשונה: מגדל שלום – הקמת תל אביב
סיור 	  באמצעות  הראשונים,  וימיה  אביב  תל  של  הקמתה  סיפור  עם  הכרות 

בתערוכות המרכז להכרת תל אביב – בירור הקשר שבין הקמת העיר העברית 
'אלטנוילנד'.  בספרו  שמבוטא  כפי  הרצל  של  לחזונו  הראשונה 

עמידה על מאפיינים מרכזיים המרכיבים מרכז קושר ומשותף לחברה: תרבות, 	 
אחריות על החברה ושפה עברית.

יסוד 	  מרכיבי  ובירור  הציוני  החזון  הגשמת  על  חלוציים  סיפורים  עם  הכרות 
היום. גם  בהגשמה  ואתגרים 

תחנה שנייה: בית הכנסת הגדול ברחוב אלנבי
הכרות עם סיפור הקמתו של בית הכנסת כביטוי מופלא להגשמת החזון הציוני 	 

ההרצלאי הלכה למעשה בעיר ההולכת ונבנית.
ברור מידת הגשמתה של תפיסה זו לאורך 100 שנות ציונות ובחינת נחיצותה 	 

גם כיום.
שיחה על אתגר החיים המשותפים בחברה רב-תרבותית.	 

תחנה שלישית: מול מוזיאון ההגנה
כללי-	  גיוס  ובראשם  ההגנה,  ארגון  בהקמת  המכוננים  העקרונות  עם  הכרות 

התנדבותי, בשירות העם ומוסדותיו, ובניגוד אליהם, עם ערכי הארגון שקדם לו, 
ולחימה כמקצוע. ארגון "השומר" שכללו סלקטיביות, 

בירור חשיבות מוטיבציית השליחות בשירות במשטרה בימינו אל מול מוטיבציית 	 
משלח-היד.

בירור חשיבות הנחלת מוטיבציית השליחות מול שחיקתו בחברה.	 

סיור בתל אביב – החזון, המציאות ואנחנו
בעקבות חזון הרצל והגשמתו

מטרות הסיור:

חזון: המשתתפים יחשפו אל עיקרי חזונו החברתי של הרצל ואל העיר תל אביב כזו שהקמתה ביטאה ניסיון מרחיק לכת 	 
ונועז להגשמת חזון זה. המשתתפים ישוחחו על רלוונטיות החזון הציוני לימינו ויכולתו להוות את המרכז המשותף לחברה 

הישראלית.
מציאות: הכרות ולמידה על מגמות המאתגרות את הלכידות החברתית בימינו ובירור היכולת לחזקה.	 
אנחנו: המשתתפים יבררו את מידת השפעת מגמות אלו עליהם ועל משימתם, ויבחרו להתמודד עם מצב זה, באמצעות 	 

פעולתם המקצועית, החינוכית והערכית. המשתתפים יעמיקו את הכרתם כי הם מהווים בתפקידם ערך חשוב המשפיע על 
כלל החברה הישראלית וכי בכך הם יכולים לתרום לחיזוקה ולכידותה.

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
הכרת הארץ והמדינה
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תחנה רביעית: בית הספר אחד העם 
היחשפות למקומו המרכזי של החינוך בחברה הטובה על פי הרצל, והתפקיד 	 

אשר מיועד לו. 
בירור התפקיד הקיים כיום לחינוך בישראל בכלל ובמשטרת ישראל בפרט.	 
בירור מקומו של החינוך לתפקיד המפקד: האם הוא בונוס, עול, או גורם הכרחי?	 

תחנה חמישית: גן החשמל
הכרות עם המקום אשר שימש מרכז ידוע לשמצה לנוער בסיכון, לזנות נוער, 	 

ולפעילות עבריינית, ועבר בשנים האחרונות שינוי מרחיק לכת.
קצה 	  אוכלוסיות  של  והקושי  המצוקה  עם  להתמודד  השונות  הדרכים  בירור 

בפעולת  משתקף  זה  אתגר  וכיצד  הגן,  של  מקורותיו  שמשתקף  כפי  בחברה, 
המשטרה. 

המשתתפים 	  מקום  ועל  בימינו,  בשירות  הכלליות  תפיסת  חיוניות  על  שיחה 
בביסוסה.

תחנה שישית: מתחם התחנה המרכזית הישנה
מפגש עם "החצר האחורית" של תל אביב על רקע הבחירה להשקיע כוח רב 	 

בניסיון לקחת אחריות על המציאות.
מתחים ואתגרים בעבודת השוטר בחברה המגזרית של ימינו.	 
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מבנה היום:

פתיחה: בית ביאליק
של  המרכזיים  ההנהגה  מוקדי  שני  נמצאים  ביאליק  בכיכר  המזרקה  עברי  משני 
ומקום מושבו של  )עיריית תל אביב  תל אביב טרום המדינה: בית העיר תל אביב 

השני. מהצד  הלאומי(  )המשורר  ביאליק  ובית  מחד,  דיזנגוף( 
הנושאים בהם נעסוק בחלק זה: 

הכרות עם סיפור הקמת של תל אביב כעיר העברית ראשונה וכניסיון מרחיק 	 
הציוני. החזון  בהגשמת  לכת 

של 	  פועלם  דרך  דרכו  בראשית  הציוני  היישוב  של  ההנהגה  אופי  עם  הכרות 
וייס. אריה  ועקיבא  דיזנגוף  ביאליק, 

סיור בתל אביב – הכרעות מעצבות
לכידות, חוסן וממלכתיות בחברה הישראלית

מטרות הסיור:

הכרות עם מבחר דמויות מופת בתולדות ישראל ובחינת בחירתן לקחת אחריות ולפעול על מנת להשפיע על החברה . 1
הסובבת אותן.

ניתוח ולימוד כלים לשם חיזוק היכולת לקבלת החלטות ויצירת דימוי משותף של אופי המפקד ביחידה.. 2
חיזוק ערכי משטרת ישראל כאמת מידה לדילמות ערכיות בפיקוד.. 3

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם

תחנה שלישית: גן לונדון
גן לונדון, על חוף ימה של תל אביב, נקראה כך כמחווה לעמידתה של העיר לונדון 
במהלך ה"בליץ" במלחמת העולם השנייה. באתר אנדרטה של ספינת מעפילים 
ועליה חקוקים כל שמות אניות המעפילים. עצם קיומם של שני אלו באותו המקום 
במלחמה  עמידתה  על  לבריטניה  מחווה  מחד   – זו  תחנה  של  המתח  את  מעלים 
של  הדיכוי  במדיניות  היהודי  העם  של  המאבק  סמל  שהיא  ההעפלה  ומאידך 

לעצמאות. המאבק  בשנות  היהודי  היישוב  את  הבריטית  האימפריה 
היכרות עם מפעל ההעפלה כאחד משיאי המפעל הציוני וכביטוי מעורר השראה 	 

לאחריות היישוב על העם היהודי.
היחשפות לעמדה המורכבת של בן גוריון "נילחם בספר הלבן כאילו אין מלחמה 	 

תפיסה  של  משמעותה  ובירור  לבן"  ספר  אין  כאילו  בהיטלר  ונילחם  בהיטלר 
מורכבת זו ביכולתו של מנהיג לקבל החלטות גורליות ולשאת באחריות הנגזרת 

מכך. 

תחנה שנייה: בית העלמין טרומפלדור
הנושאים בהם נעסוק בחלק זה:

הכרות עם התפתחות כוח המגן העברי ועמידה על יסודות מרכזיים בהתהוותו, דרך בחינת הקמתו של ארגון 	 
ההגנה על ידי אליהו גולומב. 

מפגש עם מורשתן של דמויות מופת כגון יוסף חיים ברנר, משה בלינסון, משה שרת )ועוד(, ובחינת התייחסותם 	 
לסוגיות מתחום עיצוב תפיסת ההגנה ביישוב. 

יצירת תמונה מקיפה של דמותו הייחודית של המפקד העברי ובחינה של מידת היותה רלוונטית גם כיום בעיני 	 
המשתתפים.
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תחנה רביעית: אנדרטת אלטלנה או כיתה בבית בן גוריון
הנושאים בהם נעסוק בחלק זה:

ציון ההכרעה הדרמטית שבהחלטה על הכרזת העצמאות. 	 
הכרות עם ההכרעה בפרשיית "אלטלנה" – כפיפותו המוחלטת של הכח הצבאי 	 

במדינת ישראל למרות המדינית.
עמידה על הדילמה הקשה שנלוותה להכרעה זו, מתוקף היותה מחייבת עימות 	 

פנימי קשה.

סדנת עיבוד: מפקד היחידה
שיח פיקודי על נושאים:

ערכי משטרת ישראל – בין רף לסף.	 
דמותו של המפקד כמנהיג ביחידה – דילמות ומקורות השראה.	 
דמותו של המפקד כמנהיג בחברה הישראלית.	 

חיזוק נכונותם של המשתתפים להרחיב את מידות האחריות החברתית והחינוכית 
שהם בוחרים לקחת במסגרת תפקידם.

צילום: ד"ר אבישי טייכר
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מבנה היום:

תחנה ראשונה במצפור שער הגיא
על חשיבותה של הרוח להצלחת במשימה

ביטוי  לידי  שבא  כפי  הרוח''  ''ניצחון  המושג  דרך  העצמאות  מלחמת  עם  הכרות 
אנו. בימינו  גם  זה  מרכיב  משמעות  ובחינת  לירושלים  הדרך  פריצת  על  בהכרעה 
בארץ  היהודי  היישוב  על  היסטורי  הרקע  את  נכיר  וסיפורים  דמויות  שירים,  דרך 

השחרור. מלחמת  בפרוץ  ירושלים  באזור  המצב  ותמונת  ב-1948, 

תחנה שנייה בקסטל: מורשת הקרב, תפיסת "אחרי"
על דמות הפיקוד והמנהיגות "הטוראים ייסוגו המפקדים יישארו לחפות"

העומדים  הערכים  את  נפתח  ההשראה  מעורר  הקרב  מורשת  סיפור  באמצעות 
מאחורי המושג "אחרי!" נברר את מקומו של ה"אחרי" בתפקידיהם של השוטרים. 
– ערכים במשימת השוטר באמצעות מספר  תחנות אתגריות "בשביל הערכים" 
תחנות אתגריות באתר נשרטט את הערכים המגולמים במשימתם היומיומית של 

ונדון בחוויה ובאתגרים של בחירה בחיים של שליחות. השוטרים 
טיול קצר )10 דק'( לראש הגבעה, תצפית וסיכום ביניים של הסיור.

תחנה שלישית במוצב הרדאר: על הקשר בין מוסר ובין כוח
ממנו  הנשקפים  השונים  המקומות  של  ותיאור  המרשים  התצפית  למגדל  עליה 
והדרכה של מורשת קרב מוצב הרדאר. הכרות עם משורר התקופה נתן אלתרמן 
באתר,  הדרכה  ידי  על  זאת  נעשה  וכוח.  מוסר  של  בסוגיה  דיון  זאת",  "על  ושירו 

אלתרמן. של  שירו  על  ודיון  לוחמים  של  אישיים  סיפורים  קריאת 
*אפשרות למסלול רגלי בין מוצב הרדאר לבית העלמין של קריית ענבים.

סיור במבואות ירושלים – "בדרך אל העיר"
בעקבות גבורת הלוחמים בפריצת הדרך לירושלים

מטרות הסיור:

הכרות עם הסיפור ההיסטורי של המאבק על הדרך לירושלים במלחמת העצמאות.. 1
זיקוק הכרעות היסטוריות שעיצבו את דמותה של מערכת הביטחון הישראלית ואת דמות מפקדיה, ובחינה מתוכם על . 2

אתגרי השעה.
העמקה באתגר המנהיגות דרך למידת סיפורי מורשת קרב ממלחמת העצמאות ובחינת השירות לאורם.. 3

8. האנשים   ,7  ,6 "ונזרוק מספרים, הנה  ג'ימי  זה" אמר  ניסע פעם בכביש  "...עוד 
ישתוממו עלינו: מה המספרים האלה בפיהם?" כשאני מזדמן היום בכביש זה אינני 
זה סתם  הרי  הנוסעים  לגבי  ואינו משתומם.  אינו שואל  ואיש  זורק כל מספרים 
כביש נוח לנסיעה. ואלה סתם עצים וסלעים משני צדיו. ואין הם יודעים מה מקפל 

בתוכו כל מספר הטמון מאחורי עצים אלה."

"ציון הרץ" / מתוך "חברים מספרים על ג'ימי"

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הכרת הארץ והמדינה 
הציונות ומורשת העם
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תחנה רביעית בבית העלמין בקרית ענבים: מה מקנה ליחיד ולחברה חוסן
יחד מה נתן  סיפורו של בית העלמין, סיור בחלקה הצבאית והדרכה באנדרטה לזכר לוחמי חטיבת הראל. נברר 

להן. שזומנו  הקשות  להתמודדויות  הנפשית"  ה"עוצמה  את  תש"ח  ללוחמי 
דיון: כיצד מעוררים כאלו עוצמות נפשיות? האם צריך כאלו גם כיום?

סיכום הסיור
משמעותה של המורשת שהכרנו במהלך היום. הבחירה לאחוז בנשק ולהילחם גם במחיר של סיכון החיים ויחד עם 

זאת לאחוז בעמדה מוסרית בתוך מציאות של מלחמה.
דיון: מה אנחנו מצווים ללמוד ממורשת זו למציאות חיינו כיום? נעשה זאת על ידי הדרכה באתר, התמקדות בסיפורו 

של אחד מן הנופלים וקטע מסכם.
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מבנה היום:

סיור ברחובות העיר העתיקה – "חביב אדם שנברא בצלם"
דרך תצפית הגגות, סיור בבית הכנסת "החורבה" ובקרדו, שם ניחשף לציווי היהודי 

העמוק "חביב אדם הנברא בצלם" ולאתגרים בהתמודדות על ציווי זה.

אתגר הממלכתיות בחברה מגוונת
"הכישרון  מהו  על  נתהה  שני,  ובית  ראשון  בית  של  חורבנם  סיפורי  עם  נפגש 
הממלכתי" שאותו טען בן גוריון שעל העם היהודי לפתח, וכיצד אתגר זה בא לידי 

המשטרה.  בתפקיד  ביטוי 

"בכל פעם שהתפלגה הממלכה, שאבדה הריבונות, שנלקחה העצמאות, 
שגלה הכבוד, מצאנו אותם גורמים: קרע חברתי, ומחלוקת דתית, מדינית. 
דתית שהצטבעה למדינית. קודם קרע עמוק בין שבטי העם, בין העדות, 
בין המעמדות, בין העשיר לבין העני. ואחר כך, בהמשך, מחלוקת דתית 
מדינית חסרת פשרה בין מתונים לבין קנאים. כך נהגה ישראל פעמיים. 

ובריבונות השנייה." בריבונות הראשונה 

מתוך "הריבונות השלישית איבדה שליטה" / רינו צרור

סיור בירושלים – "עיר שחוברה לה יחדיו"
בעקבות המפגש הרב תרבותי

מטרות הסיור:

הענקת כלים לחיזוק תלכיד היחידה וסיוע בביצוע משימת השוטר כדמות ממלכתית במדינה יהודית-דמוקרטית.. 1
היכרות עם אתגרי הממלכתיות לאורך ההיסטוריה של העם היהודי וכיום במדינת ישראל.. 2
היכרות עם המושג "כשירות תרבותית" כהתמודדות עם על שיטור ממלכתי בחברה רב תרבותית.. 3
היכרות עם סיפורים מעוררי השראה מתולדות הציונות שעוסקים במפגש בין כוח המגן לאוכלוסיות מגוונות.. 4
מפגש עם ניסיונות אקטואליים להתמודד על מפגש רב תרבותי עם מרכז משותף ויצירת דימוי ריאלי לאופן בו התמודדות . 5

זו באה לידי ביטוי בכשירות התרבותית של השוטר.

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו – עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים."
 
תלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה, דף כ"א

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
כשירות תרבותית
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הרובע היהודי במלחמת העצמאות
נמשיך לסיור בעקבות המפגש המורכב והטעון בין היישוב הישן והנהגתו  לבין ההגנה במלחמת העצמאות. נכיר 
את סיפוריהם מעוררי ההשראה של לוחמי ההגנה בניסיון להגן על תושבי הרובע היהודי השונים מהם ואף מתנגדים 
להם. באמצעות המפגש עם הדילמות וגיבורים של סיפור זה נציף את השאלה: מה קיים היום במפגש בין האזרח 

לשוטר? אילו מורכבויות קיימות מתחת לפני השטח?

אתגרי הכשירות התרבותית היום – מפגש ושיח במכינת "בית ישראל"
בין  המפגש  את  דגלה  על  חרטה  אשר  הראשונה  המשולבת  המכינה   – ישראל"  "בית  במכינת  הסיור  את  נסיים 
כיהן כקצין מילואים  בן שלום, אשר  ובמפגש עם תא"ל במילואים הרב הושע פרידמן  שוניות בחברה הישראלית, 
ראשי ומשמש כיום כראש המכינה הקדם צבאית בבית ישראל. הושע פרידמן הינו זוכה פרס אביחי לשנת תשס"ג: 
"על יוזמותיו החלוציות להעמקת השיח הסובלני בחברה היהודית בישראל שבמרכזן הקמת המכינה הקדם צבאית 

המשולבת." הראשונה 
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מבנה היום:

תחנה ראשונה: ניצנים
המדינה  את  לחסל  וניסו  לארץ  ערב  צבאות  פלשו  המדינה  הקמת  לאחר  מיד 
של  רבות  שעות  ניצנים.  לפאתי  עד  והגיע  פלש  האדיר  המצרי  הצבא  הצעירה. 
אש תופת, אלפי לוחמי אויב במטוסים ובטנקים מול קומץ של מגנים, חברי קיבוץ 
ניצנים ואנשי גבעתי, המצוידים במעט נשק קל. בין המגנים גם עשר נשים שלגביהן 
ההתלבטות קשה: האם להישאר ולהילחם על הבית או להתפנות יחד עם הילדים 
למקום מבטחים? ככל שעובר הזמן גוברת אש האויב ואוזלת התחמושת, התגבורת 
הקרב  האם  בעיצומה:  הכוח  מפקד  דילמת  הנפגעים.  ורבים  להגיע  מתמהמהת 
אבוד או שיש להילחם עד הכדור האחרון? האם להיכנע? אלו דילמות הקרב הקשה 

ישראל. ניצנים בעת מלחמת העצמאות על מדינת  של 
יהודיות  נשים  של  ציטוטים  נפגוש  בה  הלוחמת  לאישה  אנדרטה  קיימת  במקום 
שלחמו ונפלו. ציטוטים אלו מהווים מצפן אישי ומוסרי של לוחמות שנפלו על הגנת 

סיור בניצנים ובנגבה – גבורה ומסירות
"ארץ שנתנו לה אוהביה כל אשר יכלו לתת"

מטרות הסיור:

היכרות עם סיפורי מורשת מהקמת המדינה.. 1
פיתוח שיח על ערך המסירות ועל משמעותה במעשה היומיומי של כל שוטר ושוטר.. 2
הבנה כיצד בא לידי ביטוי ערך המסירות בחיינו כיום.. 3

רקע למפקד:

סיפורי המורשת של ארץ ישראל הן אבני דרך בשביל עליו אנחנו צועדים קדימה, לעיתים נעבור במקום מסוים ולא נדע כמה 
עברו בו לפנינו. המסירות של הלוחמים והלוחמות לאורך השנים במקומות שונים בארץ מהווה קשר בל יינתק בינינו לבין עברינו 

ומשפיעה כמובן גם על עתידנו כאן.

המסירות  עומדת  איך  מסירות?  מזהים  אנו  כיצד  המסירות?  ערך  של  חשיבותו  מה  המסירות:  בערך  נתמקד  שלפנינו  בסיור 
היום? ניתן לחזק מסירות  ואיך  בשעת מבחן? 

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם

הארץ.

תחנה שנייה: גבעת תם ותומר
בערב קר בחורף 1997 המריאו שני מסוקי יסעור ממנחת חיל האוויר בקרית שמונה לכיוון דרום לבנון.

המסוקים היו עמוסים בשבעים ושלושה לוחמים ואנשי צוות אשר היו בדרכם למוצבים דלעת ובופור. מספר דקות 
לאחר ההמראה, כאשר עוד היו המסוקים בשטח ישראל, אירע אסון גדול ונורא - שני המסוקים התנגשו והתרסקו, 

ולא נותרו ניצולים.
סמוך לקיבוץ נגבה הוקם גן בוטני מיוחד המנציח את 73 הבנים שלא שבו.

חשובה  כמה  עד  ונבין  הישראלית  בחברה  שונות  קבוצות  בין  החיבור  סוגיות  את  נעלה  בגן  המודרך  הביקור  דרך 
כיום. שלנו  המסירות 
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"מדינת ישראל אינה סובלת מציאות מדבר בתוכה. אם המדינה לא תחסל את 
המדבר, עלול המדבר לחסל את המדינה. הרצועה הצרה שבין יפו לחיפה ברוחב 
של 15-20 ק"מ, המכילה את רובו הגדול של העם בישראל, לא תעמוד לאורך ימים 

בלי יישוב רב ומבוצר במרחבי הדרום והנגב."
דוד בן גוריון

סיור ברביבים ובשדה בוקר
"בנגב יבחן העם בישראל"

מבנה היום:

חלק ראשון: סיור במצפה רביבים

באדמה  ממש  של  ערך  בעל  דבר  שום  לראות  יכולנו  לא  הצהובים,  המדבר  חולות  את  "...כשחצינו 
הצחיחה הזאת. הרחק מאתנו שכן מחוז חפצנו שבו היינו עתידים לסעוד את ארוחת הצהריים, הקיבוץ 
רביבים. קשה היה להאמין שבני אדם יוכלו לחיות במדבר הזה. ממרחקים הופיע לעינינו חזון מתעה, 
ולנגד עינינו ניצב כמו נד זרם של מים חיים ותכולים. היו אלה מים, מים חיים, בריכת המים של הקיבוץ 

הזה. מאין באו המים האלה...?"

גיאורג גארסייה גרנאדוס, נציג גואטמלה בוועדת החקירה המיוחדת של האו"ם, 1947

נכיר את סיפורם של הצעירים והצעירות שבחרו להיות ראשוני המתיישבים בחבל ארץ נידח ולא מוכר זה.	 
נעמוד מקרוב על מקורות הכוח וההשראה של צעירים אלו ועם חזונם בדבר פריצת הדרך אל הנגב וההתמודדות 	 

עם אתגרי המדבר כמשימה לאומית שעתידה לשרת את הישוב כולו.
נבחן את כוחו של היחד כמרכיב מרכזי אשר אפשר את העשייה במקום ואת ההתגברות על המכשולים הרבים.	 

חלק שני: סיור בשדה בוקר
סיור בעקבות דמותו המרתקת של דוד בן גוריון. הנושאים המרכזיים בהם נעסוק בחלק זה:	 
דמותו של בן גוריון והאופן בו התמודד עם הכרעות מעצבות בשנותיה הראשונות של המדינה.	 
הבנה כי חיבור בין חלקי החברה השונים הוא מפתח להצלחתה של החברה.	 
בירור משמעותו של חזון בן גוריון לימים שלנו.	 

חלק שלישי: סיכום מפקד
הנושאים המרכזיים בהם נעסוק בחלק זה:

בירור מקומו של חזון אישי וקבוצתי בבניית החברה )אפשרות לסדנת עפיפונים(.	 
חידוד תפקידם הייחודי ודרכי ההתמודדות של המפקדים במפגשם עם המתחים שעלו בסיור ביחידותיהם.	 
חידוד משמעותה של המשטרה כגוף ממלכתי ואוכף חוק הפועל בכל חלקי החברה.	 

מטרות:

היכרות עם סיפור ההתיישבות בנגב כסיפור של חלוציות.. 1
חיזוק הזיקה והקשר של המשתתפים לנגב.. 2
הבנה כי חזון אישי וקבוצתי מהווה מפתח לחיזוקה של החברה הישראלית.. 3
החברתיות . 4 המגמות  עם  המתמודד  ערכי  כמעשה  במשטרה  השירות  משמעות  חידוד 

הישראלית. בחברה  הקיימות 

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
הכרת הארץ והמדינה
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"לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו 
אכזריותו?  במלוא  דורנו  ייעוד  את  מלראות  בגורלנו,  נכוחה  מלהסתכל  עינינו 
הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנח"ל עוז, נושאת על כתפיה את 
שערי עזה הכבדים, שערים אשר מעברם מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים 
המתפללות לחולשתנו כי תבוא, כדי שיוכלו לקרענו לגזרים – השכחנו זאת? הן 
אנו יודעים, כי על מנת שתגווע התקווה להשמידנו חייבים אנו להיות, בוקר וערב, 

וערוכים. מזוינים 
ולבנות  נוכל לטעת עץ  ולוע התותח לא  ובלי כובע הפלדה  דור התנחלות אנו, 
בית. לילדינו לא יהיו חיים אם לא לא נחפור מקלטים, ובלי גדר תיל ומקלע לא 
נוכל לסלול דרך ולקדוח מים. מיליוני היהודים, אשר הושמדו באין באין להם ארץ, 
צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ 
לעמנו. אך מעבר מעבר לתלם הגבול גואה ים של שנאה ומאוויי נקם, המצפה ליום 
בו תקהה השלווה את דריכותנו, ליום בו נאזין נאזין לשגרירי הצביעות המתנכלת, 
אף  על  השסוע.  מגופו  רועי  דמי  זועקים  אלינו  נשקנו.  את  להניח  לנו  הקוראים 
ָנַדרנו כי דמנו לא יוגר לשווא – אתמול שוב נתפתינו, האזנו והאמנו.  אף שֶאֶלף 
את חשבוננו עם עצמנו נעשה היום. אל נירתע מלראות את המשטמה המלווה 
ידם  תוכל  בו  ָלרגע  ומצפים  סביבנו  היושבים  ערבים,  אלפי  חיי מאות  וממלאת 
להשיג את דמנו. אל נסב את עינינו פן תחלש ידנו. זו גזרת דורנו. זו ברירת חיינו 
– להיות נכונים וחמושים חזקים ונוקשים או כי תישמט מאגרופנו החרב – וייכרתו 

חיינו."

הרמטכ"ל משה דיין, על קברו של רועי רוטברג,
חבר קיבוץ נח"ל עוז בן 21 ששימש כמא"ז ונרצח ע"י מסתננים, 30.4.1956

סיור בנגב הצפוני – "עוטף ישראל"
חוסן לאומי וכוח עמידה

מבנה היום:

חלק א': פתיחה באתר בארות יצחק הישנה
ידי חלוצים דתיים.  ביותר בנגב על  1943 כחלוץ ההתיישבות בנקודה הדרומית  יצחק הוקם בשנת  קיבוץ בארות 
ממנו יצאו לוחמי הפלמ"ח לפיצוץ גשר בליל הגשרים; ממנו יצאו שיירות להקמת בארי, תקומה וכפר דרום במסגרת 
הקמת 11 הנקודות בנגב. סיפורו הוא סיפור ההתיישבות על הגבול וההגנה עליו בכל מחיר. 5 שנים לאחר הקמתו 
עמד הקיבוץ בחזית המתקפה של הצבא המצרי במלחמת העצמאות. חברי הקיבוץ ספגו אבדות קשות במהלך 
הלחימה, אך בסופו של דבר יכלו לצבא המצרי הפולש, ולא נכנעו. רק לאחר המלחמה החליטו חברי הקיבוץ לעבור 

לנקודה אחרת, שנושאת את שם הקיבוץ הישן.

מטרות חינוכיות:

היכרות עם תולדות ההתיישבות היהודית בנגב הצפוני, על אתגריה לאורך השנים.. 1
בחינה של הסכנות וגורמי הטרור המנסים לקעקע את ההתיישבות הישראלית באזור.. 2
בחינת כוחות העמידה של החברה לנוכח טרור הטילים והמנהרות – בעיר, במושב ובקיבוץ.. 3
בחינת ההשפעה ההדדית בין המשטרה ובין החברה האזרחית לנוכח אתגרי הקיום באזור.. 4

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
הכרת הארץ והמדינה
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קיבוץ בארות יצחק שבנגב כמו נמחק מעל פני האדמה. עמידת הגבורה של חבריו כמו נשכחה. על אדמותיו עלו 
הקיבוצים נח"ל עוז ועלומים. טרקטורים פילסו את השטח ומאז האדמה נחרשה ונזרעה כדי לתת את יבולה. רק 

מגדל המים המחורר נותר עומד במקומו זקוף ובודד כעד עיקש לימים עברו.
נפתח בסיפורו של קיבוץ בארות יצחק שבנגב ובסקירה כללית על תולדות ההתיישבות הציונית בנגב.

חלק ב': סיור בקיבוץ נח"ל עוז
1951 על ידי גרעין של נח"לאים צעירים ממרכז  קיבוץ נח"ל עוז הינו היאחזות הנח"ל הראשונה שהוקמה בשנת 
4 ק"מ מול שערי עזה. עם חלוף השנים התמודד הקיבוץ עם אתגרי קיום ביטחוניים וחברתיים,  הארץ, בסך הכל 
שאינם נראים ממרחק הזמן והמקום, וחרף אתגרים אלה הצליח לשגשג ולגדול. בחלוף השנים מאז "צוק איתן" אף 
הצטרפו לקהילת הקיבוץ מאה וחמישים איש ואישה. במהלך הסיור נקיים מפגש עם יענקל'ה כהן, ממקימי נח"ל 

עוז, ונבקר בתחנות הבאות:
בית העלמין: בין רועי רוטברג שנפל בשנת 1956 לדניאל טרגרמן בן ה-4 , שנהרג בשנת 2014 ב"צוק איתן".	 
בית הנח"ל: ההתיישבות על הגבולות בראי ההיסטוריה.	 
תצפית על עזה וסקירה אקטואלית על אתגרי הביטחון.	 

חלק ג': סיור עירוני בשדרות
שדרות, אשר מאז שנת 2001 סופגת טילים משכנתה עזה, הפכה בשנים האחרונות לסמל שמספר את אתגרי החיים 
על הגבול בימינו. סיפורה של שדרות מזמן לנו גם את סיפור העלייה לארץ והקליטה בה, אשר דרכו נתחבר לשיח על 
השתלבות חברתית, נברר מה המשמעות של "להיות חלק". שאלות אשר נדונות כולן בצל החיים על הגבול. נברר 
מהן דרכי התמודדות של חברה עם המצב הביטחוני – מה מחזק חברה? מה מחליש אותה? איך בונים חוסן חברתי?

ניתן להוסיף מפגש עם איש שיח:
ד"ר אהרל'ה רוטשטיין – מנהל קריית החינוך שער הנגב, העומד בראשו של בית הספר הממוגן היחיד בעולם.	 
"עוטף 	  בעיר  החינוכית  לפעילות  לקרוא  וההחלטה  חוסן  מרכזי  הקמת  על   – בעיר  המחנכים  מקיבוץ  חבר/ה 

ישראל".
ד"ר זוהר אביטן – מנהל המכינה הקדם אקדמית במכללת ספיר וחבר מועצת העיר לשעבר.	 
ד"ר אהרל'ה כהן – היסטוריון בן העיר שדרות, ביים וערך את הסרט "חלוצים".	 

סיכום יום: מפקד היחידה

כללי:
התכנית הנ"ל הינה בסיס לבניית יום עיון על פי צרכי המפקדים ומטרותיהם.	 
חשוב לנו לקיים פגישת הכנה עם המפקד המוביל של הסיור, כדי לערוך תיאום ציפיות ושיחה מקדימה על היום.	 
אורך היום: 6-8 שעות, תלוי בתכנית הסופית.	 
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"מדינת ישראל אינה סובלת מציאות מדבר בתוכה. אם המדינה לא תחסל את 
המדבר, עלול המדבר לחסל את המדינה. הרצועה הצרה שבין יפו לחיפה ברוחב 
של 15-20 ק"מ, המכילה את רובו הגדול של העם בישראל, לא תעמוד לאורך ימים 

בלי יישוב רב ומבוצר במרחבי הדרום והנגב."

דוד בן גוריון

סיור במצפה רמון
"בנגב יבחן העם בישראל"

מבנה היום:

חלק ראשון: סיור עירוני במצפה רמון 
הנושאים המרכזיים אשר בהם נעסוק בחלק זה:

ובתוכן . 1 ממנה,  העולות  הדילמות  בנגב,  הציונית  ההתיישבות  עם  היכרות 
רמון. מצפה  של  הייחודי  ובסיפורה  הפיתוח  עיירות  במפעל  התמקדות 

הקיימת . 2 החברתית-כלכלית  המציאות  ועם  פריפריה-מרכז  יחסי  עם  היכרות 
זה. ארץ  בחבל  והמשתקפת  בישראל  היום 

העומדים . 3 האתגרים  ובירור  הזו  העת  של  בישראל  הנדרשת  החלוציות  בחינת 
כיום. הישראלית  החברה  בפני 

ותרבותיות מן השנים האחרונות, . 4 ויוזמות חברתיות  ומפגש עם עשייה  היכרות 
ידי תושבים.  קואופרטיב "העגלה" שהוקם על  ביניהן 

חלק שני: מפגש עם איש שיח
מפגש עם תושב/ת מצפה רמון, שיספרו לנו על מצפה רמון מנקודת מבטם, ויחשפו 
יום של הישוב ולהתמודדות האישית שלהם עם אתגרי  אותנו לדילמות מחיי היום 

החיים בנגב.

חלק שלישי: ביקור במרכז המבקרים מצפה רמון
מרכז המבקרים ע"ש אילן רמון נפתח מחדש לאחרונה לאחר שעבר שיפוץ וחידוש. 
אילן  הראשון  הישראלי  האסטרונאוט  של  לזכרו  מוקדש  הביקור  של  הראשון  חלקו 
המרכז  של  השני  חלקו  השתתף.  בו  החלל  אל  המסע  ולסיפור  חייו  לסיפור  רמון, 
מוקדש למכתש רמון וסוקר את היווצרותו, התופעות הגיאולוגיות שבו, והצומח והחי 

בו. הייחודיים שהתפתחו 

מטרות חינוכיות:

היכרות עם סיפור הקמתה של מצפה רמון השזור בהתמודדויות של מדינת ישראל הצעירה בשנות ה-50'. . 1
חשיפה לתמונת המצב החברתית הנוכחית בישראל בכלל ובפריפריה בנגב בפרט. . 2
חיזוק הזיקה והקשר של המשתתפים לנגב.. 3
חידוד משמעות השירות במשטרה כמעשה ערכי המתמודד עם המגמות החברתיות הקיימות בחברה הישראלית.. 4

מעגלי חינוך
ערכים ואתיקה

הציונות ומורשת העם
הכרת הארץ והמדינה
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חלק רביעי: סיכום מפקד
הנושאים המרכזיים אשר בהם נעסוק בחלק זה:

ברור מקומו של חזון אישי וקבוצתי בבניית החברה.  .1
חידוד תפקידם הייחודי ודרכי ההתמודדות של המשתתפים במפגשם עם המתחים שעלו בסיור ביחידותיהם.  .2

חידוד משמעותה של המשטרה כגוף אוכף חוק ממלכתי הפועל בכל חלקי החברה.  .3

לו"ז לדוגמה:

סיור עירוני במצפה רמון   10:30
תצפית המכתש: ראשית ההתיישבות בנגב	 
שכונת השיש והשיכונים: הקמת עיירות הפיתוח ומצפה רמון	 
בתי המלון: חיי היום יום והתעסוקה	 
חברתיים, 	  ואתגרים  דילמות  "העגלה":  וקואופרטיב  "יעלים"  המסחרי  המרכז 

פריפריה-מרכז יחסי 
הפסקת צהריים  12:30

מפגש עם איש שיח ממצפה רמון או האזור על החיים בפריפריה  13:15
אפשרות לביקור במרכז המבקרים של מצפה רמון  14:30

סיכום מפקד  15:30



לפרטים נוספים:
טל. 04-6787807

meorer@meorer.co.il
פקס. 04-6787806

www.meorer.co.il


