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קום והתהלך בארץ

מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר קלינגר

קום והתהלך בארץ 
בתרמיל ובמקל. 

וודאי תפגוש בדרך 
שוב את ארץ ישראל. 

יחבקו אותך דרכיה 
של הארץ הטובה, 

היא תקרא אותך אליה 
כמו אל ערש אהבה. 

זאת אכן אותה הארץ, 
זו אותה האדמה 

ואותה פיסת הסלע 
הנצרבת בחמה. 
ומתחת לאספלט 
לבנייני הראווה, 

מסתתרת המולדת 
ביישנית וענווה. 

קום והתהלך בארץ... 

וכרמי עצי הזית 
ומסתור המעיין 

עוד שומרים על חלומה 
וחלומנו הישן. 

וגגות אודמים על הר 
וילדים על השבילים, 
במקום שבו הלכנו 

עם חגור ותרמילים. 

קום והתהלך בארץ...   
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רציונל - מסעות חינוכיים - הטיול השנתי
"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את הקשר לארץ ישראל מאשר 

להלך בה לאורכה ולרוחבה. לחצות את עמקיה, להעפיל אל פסגות 
הריה, לסייר בשביליה - גם הנידחים ביותר. כך, כאשר אתה מסייר 
ברגל ברחבי הארץ, מתבשם מנופיה ורואה במו עינייך את שרידיה 
הקדומים ויישוביה החדשים, אתה מרגיש את הקשר האמיתי לארץ 

ישראל ואת היותך בן הארץ הזו". )זאב וילנאי(
אנו בחטיבת זאב, המאמינים בחיבורים בין צירים התוכן: אדם, עם, עולם, לצירי 

הדרך: דיאלוג, חדשנות ורלוונטיות, בפלטפורמה הראויה לחולל בתלמיד מפגש 
עם זהותו האישית, הקהילתית היהודית, הציונות והאזרחית-דומקרטית. 

האופנים המגוונים בה אנו מבקשים לזמן לתלמיד מפגש עם רכיבים בזהותו, 
מחייבים אותנו לצאת מקירות הכיתה, אל מרחבים שונים במדינתנו. אחד 

הכלים המשמעותיים אותו אנו מבקשים לפתח כמזמן מפגש של זהות, הינו 
המסע. אנו רואים ביציאה אל המרחב, מסע פנימי, כיתתי, קהילתי עמוק, המזמן 

שאלות, דילמות, לימוד, חוויה ומעשה המאפשרים תנועה של גיבוש, עיצוב 
ובנייה של זהות. בקהילתנו נבקש לקדם ולטפח מסע חווייתי, מאתגר המשלב 

בתהליך את הצוות החינוכי, התלמידים וההורים בכדי להשפיע ולהעצים את 
תרבות הלמידה מתוך חוויית ההתנסות.

המסעות החינוכיים ייצרו זיקה מעשית בין החומר התיאורטי הנלמד בכיתה 
לתופעות וההתרחשויות הנחוות במסלולי הסיור למקצועות הלימוד המתקשרים 
לתהליך, דרך עיסוק בדילמות ומקורות מעולמות התוכן השונים והרלוונטים לחיי 

התלמידים כאזרחים במדינת ישראל היהודית-דמוקרטית. 

פעילות זו מאפשרת לכלל המורים להשתתף בתהליך ולהעצים את תהליכי 
הלמידה החווייתית באמצעותו וכן שיתוף התלמידים בהעברת תכנים. תכליתו 

של המסע היא להביא את התלמידים מהכרת הארץ לחיזוק הזיקה, הזהות 
וההזדהות עם מורשת העם ולארץ ישראל וכאזרח מעורב, פעיל, אחראי ותורם.

ית ָאִב֑יָך  ֣ ָך֖ ּוִמּבֵ ֹוַלְדּתְ ַאְרְצָך֥ ּוִמּמֽ ם ֶלְך־ְלָך֛ ֵמֽ ֹאֶמר ְיֹהָו֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ַוּי֤
ּךָ. )פרשת "לך לך", בראשית, פרק י"ב(   ֥ר ַאְרֶאֽ ֶאל־ָהָאֶ֖רץ ֲאׁשֶ

ברוח הציווי לאברהם, יאפשר המסע החינוכי, לכלל הצוות החינוכי, לצאת 
מאזור הנוחות שלו, להתחבר למרחבים הפיזיים ולמרחבי הזהות ולדון בהם, 

ללוש, לדוש, לחשוב, ולהפוך בהם.  

רכיב הזהות הקולקטיבי הדומיננטי במוצר זה, הינו המקום-הארץ. המפגש 
עם רכיב המקום, מזמן שיח מתמשך על קשר בין עם, קהילה ואדם - למקום 

-לארץ-לאדמה. 

עם ישראל, אשר בתחילת דרכו גלה למצרים )עוד טרם הפך לעם(, התחיל את 
מסעו לכוון אותה ארץ, ארץ אשר מהווה בסיס עמוק לזהותו ולאופיו. אך לרכיב 

הזהות מקום יש מחויבות, לא רק על תחושה של בית, הוא מחייב את העם 
היושב עליה, להיות מסוגל לשמר את זהותו המיוחדת עליה. 

ולכן, העונש המוצג במקרא על אי שמירת הזהות, הינו הקאת הארץ את יושביה. 
האדמה, הארץ, מקבלת אפיון אנושי. האדמה מגיבה להתנהגותו של העם היושב 

עליה, למקוריות זהותו ויכולתו להעמיק בה שורשים מקוריים משלו. כמו הזרע, 
על האדם להיקלט באדמה, לייצר שורשים מתוכו ולהעמיק אותם בה. הזרע 

שאינו מכה שורשים, עף עם הרוח למקום אחר. הבחירה להעניק לאדמה את 
היכולת לשפוט את התנהגותו של העם, להזמינו להתיישב בה מצד אחד, אך 

להקיא את האורח כאשר אינו עומד במחויבותו מצד שני, מעצימה את הקשר 
בין הקרקע הפיסית לזהות האנושית היושבת בה.

מתוך כך, נבקש להעמיק את הקשר בין התלמיד לבין ארצו ואף לגבי 
מחויבותו המוסרית-זהותית הנובעת מתפיסת עצמו כחלק מהמקום והארץ 

המיוחדת שלנו. 

"כשאדם עולה במעלה ההר לא די שיראה מרחוק את הפסגה 
הגבוהה ויישא תמיד את עיניו לקראתה, עליו לראות את השבילים 

ולבדוק אם אין בדרכים פתחים ובורות או חיות טורפות. ואם 
 ישנם, עליו להתגבר עליהם או לעקוף אותם אחרת לא יגיע לפסגה" 

)דוד בן גוריון(

ציטוט זה של בן גוריון מזכיר לנו כי היעד אינו הפסגה וכי הדגש הוא על הדרך: 
על תהליכי הלמידה, על תהליכי ברור הזהות והבניתה, על עיסוק בסוגיות 

חברתיות, אישיות, קולקטיביות וסביבתיות ברוח "אדם, בן העם, בן העולם" 
המהווה ציר מרכזי לכלל העשייה החינוכית בבית הספר.  
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הערך המוסף של המסעות החינוכיים שלנו 
בחטיבת זאב

• תפיסת הטיול כמסע וכהזדמנות לתהליך בירור זהותו של התלמיד. 

• חיבור לשורשים/ יצירה והבניית תחושת שייכות לעם וארץ.

• הכרה של חברות שונות, מזמן מפגש עם האחר – תרבויות שונות. המפגש עם 
האחר, כבסיס לזהותי שלי – מדינת ישראל כמרחב אזרחי מגוון. 

• הטיול מזמן דינמיקה חברתית שונה – בין התלמידים, בין המורים ומזמן שיח 
על התמודדיות חברתיות ודינאמיות בכיתה ובבית הספר.

• העצמה של תלמידים – הענקת מרחב אחריות לתלמיד, כאדם אקטיבי ולא 
פסיבי בהבניית הטיול. 

• הטיול מאפשר למידה חברתית, התנסותית- -מתוך תפיסה שהמפגש בין ידע, 
חוויה ועשייה, הוא המאפשר תהליך עמוק והוליסטי לתלמיד. 

• הנאה וכיף

תהליכי ברור הזהות של המסע החינוכי יאוגדו בדרכון אישי שיופק לכל 
תלמיד - בתום שלוש השנים, יוכל התלמיד לעיין בדרכון ולראות היכן ביקר, 

אילו מסעות חינוכיים עבר בחטיבה ומהן התובנות והערך המוסף של כל אחד 
מהמקומות הללו עבורו, הן בציר האישי והן בציר הקולקטיבי.

הערך המוסף של המסעות החינוכיים מאפשר יישום של חזון החטיבה, 
מימוש ציריה המארגנים וערכיה המובילים, תוך חיבור למיומנויות המאה 

העשרים ואחת ולערך שאילת שאלות זהות ושאלות מבררות זהות, 
המניעות את התהליך החינוכי.

המסע החינוכי, מהלכה למעשה, מבוסס על עקרונותיו של אלי שיש, כפי 
שפורסמו בחוק החינוך הממלכתי שהתקבל בכנסת בשנת 2000:   

1. "לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן 
 למדינת ישראל... המכבד את מורשתו ואת זהותו התרבותית...".  

 הפעילות החווייתית המתרחשת באתרי המורשת ובנופיה המגוונים של 
הארץ - בזיקה להוויה הישראלית מחזקת את תחושת השייכות לעם ולמדינה 

ואת המודעות האזרחית.

2. "...לחנך לסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים". הפעילות האינטנסיבית 
והבלתי שגרתית מעודדת אינטראקציות חברתיות אשר חושפת בפני 

התלמידים את חיוניות הסובלנות ביחסים בין בני אדם והעמים הלכה למעשה, 
בתוך המסע בין האתרים השונים מעמיקה ההכרות עם החברה הישראלית 

הרב-תרבותית. 

3. "ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל".

4. "ללמד את מורשת ישראל והמסורת היהודית...ולחנך לכבדם". הסיור 
בשבילי הארץ ובאתרי המורשת חושף בפני התלמידים את תולדות ארץ 
ישראל ועם ישראל בארצו, המפעל הציוני וההוויה הישראלית, כך שמתוך 

ההכרות החווייתית ניתן לחנך לכבדם.

5. "לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת 
כישרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם...." המסע 

מאפשר לתלמידים לגלות לעצמם ולאחרים גווני יצירה וכישרונות 
מגוונים, ולהוביל עצמם למימוש עצמי. בדרך זו בית הספר מעניק שוויון 
הזדמנויות לתלמידים בעלי כישרונות שונים, ומאפשרת לכל אחד לבוא 

לידי ביטוי ולהתפתח על פי דרכו.

6. "להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם 
להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה 

והתומכת בו". התוכנית מזמנת מצבי חיים מגוונים, שונים מאלה 
שמתקיימים בין כתלי בית הספר המחייבים התמודדות ברמות שונות.  

7. "לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה ביצירה האנושית 
לסוגיה ולדורותיה... ולעודד פעילות גופנית ותרבות פנאי". המסע 
מזמן לתלמידים 'מפגש' עם שרידים ארכיאולוגיים של תרבויות רבות 
שחלפו בארץ. ההליכה בשבילי הארץ ורכישת הרגלים לסיור במסע 

מקדמים את הפעילות הגופנית ואת תרבות הפנאי. 

8. "...לטפח סקרנות אינטלקטואלית, מחשבה עצמאית ויוזמה..." 
מגוון תופעות הטבע והאדם ששזורות בנופי ארץ ישראל עשויים לעורר 

סקרנות, מגוון המצבים הבלתי מוכרים מחוללים מחשבה עצמאית 
ויוזמה  תוך התמודדות עם הקשיים שעולים מהם. את זרעי הסקרנות 

מניח המורה עוד בתהליכי ההכנה בית הספר.

9. "לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל 
תפקידים ולמולאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית... 

והתנדבות..." במסע נפגש התלמיד עם החברה הישראלית על 
מורכבותה וקשייה, מתוך כך ניתן לחזק את המעורבות בחיי החברה 

הישראלית. במהלך הסיורים התלמידים נדרשים לקבל על עצמם 
תפקידים ולממש: עזרה הדדית והתנדבות לביצוע משימות שונות, 
פעילות המעודדת אינטראקציות חברתיות )חינוך חברתי למעשה( 

המתקיימות במסגרת חברת התלמידים, ולמענה.

10. "לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, 
לנופיה, לחי ולצומח". הכרות חווייתית ובלתי אמצעית עם הטבע והנוף 

של הארץ יוצרים זיקה חיובית ואפשרות לפתח יחס של כבוד לכל 
אלה. 

11. "להכיר את...התרבות, ההיסטוריה, המורשת והמסורת 
הייחודית של האוכלוסייה הערבית ושל קבוצות אוכלוסיה 

אחרות במדינת ישראל...". מסעות מובילים להכרות גם עם ישובים 
ואוכלוסיות דוברי ערבית, ואתרי פולחן של בני הדתות והעדות השונות 

במדינת ישראל, ומתוך כך ניתן לפתח את יחס הכבוד הראוי כלפיהן."

קיימת הלימה בין מטרות החינוך בישראל לבין המוצר המארגי 
שלנו, השם דגש על תהליכי ברור, למידה ואהבת הארץ, מתוך 

סובלנות לאחר.
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ערכיםחזון בית הספר
  הגורם

המארגן
  נוסחת
עבודה

תחומי החיים

 התחוםהתחום לימודיהתחום הפיסי"איך""מה" תוכני"למה""לאן"
הקהילתי

 התחום
החברתי

התחום 
הארגוני

התחום 
התרבותי

חטיבת זאב שואפת 
להצמיח תלמיד 

שהוא אדם, בן העם 
ובן העולם, תלמיד 

בעל ערכים המחובר 
לשורשיו, למורשתו 

ולארצו, תוך העמקה 
ובירור מתמיד של 

זהותו היהודית, 
הציונית, דמוקרטית.

• שיתוף פעולה 
בין הגורמים 

השונים בביה"ס.       
• מנהיגות

• נתינה
• אחריות לאדם 

ולסביבה

סיורים לימודיים כמסע 
מתמשך, לאורך שנות 
לימודיו של התלמיד 

בחטיבה. המסע 
מאפשר למידה וחוויה 

ערכית, מוסרית, 
חברתית ותרבותית. 

יצירת דרכון לכל תלמיד 
בחטיבה אשר ילווה את 

התלמיד בכל שנות לימודיו 
ויכיל בתוכו זיכרונות וחותמות 

ממסעות חינוכיים אותם חווה.  

• דרכון שיינתן לתלמידים 
בטקס חגיגי, עם הכניסה 

לחטיבה.
• הדרכון ילווה את 

התלמידים לאורך שלוש 
שנים ובו תהיינה חותמות 

של מקומות בהם ביקר 
במסעות החינוכיים + 

מקום לזיכרונות..

• חינוך להכרת הארץ, ערכים 
חברתיים, אזרחיים ולאומיים.

• שילוב הפרויקט כחלק מתוכנית 
הלימודים.

- בניית שיעורים הקשורים באופן 
ישיר למסלול הטיול, מרמת 

האזור, דרך אתרים היסטוריים 
דילמות ושיח יהודי-אזרחי מתוך 

הזדמנויות הצפות במסע. 
- מנהיגות - שילוב של תלמידים 

מכל כיתה בהכנות הלימודיות 
לקראת המסע – הרצאות על 

צמחים, חיות בר, אזורים ואתרים 
בהם יעברו התלמידים .

- יצירת עבודות אינטראקטיביות 
למהלך הטיול )מגדיר צמחים, 

מקומות(.
- מסע בעקבות לוחמים או 

אירועים היסטוריים שהתרחשו 
במסלול הטיול או בסמוך אליו.
- חינוך להכרת הארץ, ערכים 
חברתיים, אזרחיים ולאומיים.

 - שילוב הפרויקט כחלק
 מתוכנית הלימודים.

• שיתוף פעולה בין 
תלמידים, צוות ביה"ס 

והורים בתוכנית 
הטיולים ותכניו.

• אפשרות להרצאות 
אורח הקשורות לתכני 

הטיול – ייעשה ע"י 
הורים, חברי הקהילה.

זהות שיתכונן 
מראש, ובכך נחשוף 

אותם לתהליכים 
שמתרחשים בבית-

הספר.

• הטיול מאפשר 
דינמיקה חברתית 

אחרת, יצירת קשר 
עם המחנך ומורים 
מקצועיים שיוצאים 

ללוות את הטיול.
• אפשרות להעצים 

את מועצת התלמידים 
ולאפשר לה לנהל את 
הפרויקט/ ללוות אותו.

• שיתוף פעולה 
בין גורמים שונים: 
מועצת תלמידים, 

רכזות השכבה, רכז 
טיולים, מורי של"ח, 

רכזת מדעים, 
מנהלת ביה"ס 

ורכזת חברתית.
• התנהלות 

תקציבית 

• חשיפה 
לתרבויות שונות 
במסגרת הטיול 
ותכניו וחשיפה 

לתחומי חיים 
שונים.

• תחום התרבות 
ישולב בתוכנית 

הטיול, תוך שילוב 
התלמידים 

וכישרונותיהם.

טבלה    מארגית

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
• עיצוב והשפעה על זהות התלמיד באמצעות לימוד 

המסלולים במסע וחיבורם לחייו של התלמיד. דרך רכיב 
הזהות הקולקטיבי – מקום. 

• העמקה בדילמות בחברה הישראלית, הצפות מתוך המסע
• לימוד משולב "דרך הרגליים הלב והראש" – מסע הוליסטי.

• טיפוח האחריות האישית והקבוצתית דרך הכרה ולימוד של 
מסלולי המסע )ולא כעדר אחר המדריך(.

• חיזוק ערך השייכות של התלמיד דרך יצירת נקודות מבט 
רבות ככל האפשר על המסע.
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8

יסודות ארגוניים למסע החינוכי - מהלכה למעשה

מתוך דברים  שנשאה סמדר שמש 
באנדרטת המסוקים, המהווה ביטוי לשיח 

לאומי קולקטיבי לצד שיח זהות אישי: 
"ידיעת הארץ דרושה לנו קודם כל למען עצמנו. אי אפשר להכיר 

ולהבין את העם היהודי מבלי לדעת את תולדותיה, מבניה 
וטבעה של ארצנו. פה עוצבה רוח עמנו, פה נוצרו יצירותיה 

 הגדולות שעשו אותנו לעם" 
זהו ציטוט מפי גדול מנהיגינו, דוד בן גוריון.

היציאה למסע בן יומיים היא פרויקט לא קטן וכרוך 
בלוגיסטיקה ומחשבה רבה. בסיכום שלושת המסעות 

לאורך שנותיכם בחטיבה, ניתן לומר שזהו אתגר שאינו 
פשוט לביצוע. המסעות הללו מהווים אתנחתא ופלטפורמה 

לחשוב ולברר לעצמנו כאדם, כבן העם וכבן העולם את 
זהותנו האישית, הלאומית, היהודית האזרחית והציונית ואין 

מקום ראוי ותר לסיים מסעות אלה מהמקום הקדוש שבו אנו 
נמצאים.

אני זוכרת את אותו הלילה. הוא חרוט בזיכרוני וצרוב 
בתודעתי. אחד מהלילות הקשים והנוראיים ביותר שידענו 

כעם, כאומה, כחברה ושאני זוכרת כאדם. הייתי לבד בביתי 
כשבני התינוק ישן בחדרו. פתאום הפסיקו כל שידורי 

הטלוויזיה והופיעו מבזקים שסיפרו על אסון כבד וששני 
מסוקי יסעור נפלו ושזה אחד מהאסונות הכבדים ביותר 

שידע צה"ל. ואני חשבתי לעצמי בתמימותי, כמה נורא זה 
כבר יכול להיות? כמה חיילים יכול מסוק להכיל? ארבעה? 
חמישה? ופתאום נאמר המספר שבעים ושלושה. שבעים 

ושלושה לוחמים וטייסים שהיו בשני המסוקים. זה היה 
דרמטי. התמונות החלו לעלות למרקע, הופיעו תמונות של 

שרידי המסוקים, נעלים פזורות בכל עבר ואפילו קיטבג עם 
כיתוב של שם. ואני רצתי לחדר בו ישן התינוק שלי, נעמדתי 

ליד מיטתו ופרצתי בבכי ושאלתי את עצמי בקול חרישי: 
עד מתי? ולמה? האם גם התינוק שלי יהיה בצבא? האם גם 

הוא יהיה לוחם? האם יסכן את עצמו ונפשו?. התינוק שלי 
גדל והיום הוא אחרי צבא וכן, גם הוא היה לחייל וללחום 

וסיכן עצמו ונפשו בדיוק כמו שרובכם כאן תעשו בעוד מספר 
שנים. ואני מרגישה שאם הם היו מוכנים להקריב חייהם אז 
אנחנו בחברה הישראלית צריכים לדאוג שתהייה לנו חברה 

מתוקנת יותר. זאת הדרך והחובה שלנו לעשות זאת חובה 
שמוטלת עלינו. יש לומר, החברה הישראלית יש בה מגוון 

ויש בה כל כך הרבה כיתוב, מחלוקות ושסעים, אנחנו רוצים 
להגיד, אנחנו חברה אחת דרך הסיפור של הבנים." 

המסע החינוכי נבנה בשלושה מישורים 
ספיראליים הכוללים: 

1. פעילות הטרמה לפני יציאה - מטרת הפעילות היא 
כפולה: מצד אחד לתת מידע על האזור הגיאוגרפי אליו 

יוצאים, על ההיסטוריה שהמקום מזמן, על חשיבותו 
ומשמעותו ובעצם זוהי תשובה לשאלה, מדוע נוסעים 
דווקא לאזור זה. מצד שני, מטרת השיעור לעורר עניין 

בקרב התלמידים, לעורר שאלות, לעשות חיבור רלוונטי בין 
הטיול לבין חייהם – בין ההווי ההיסטורי לבין הכאן והעכשיו. 

על מנת לממש את שתי המטרות הללו, מצורפות מספר 
הצעות לפעילות: 

* חידון קהות 

* עיסוק בטקסט היסטורי ויהודי המתייחס למקום אליו 
נוסעים, אשר יפוצח בסיוע שאלות עמ"ר 

* עיסוק במורשת קרב, כאשר הנושא מתאים ורלוונטי 

* עיסוק בדילמה - למשל, כאשר יוצאים להר הרצל 
בירושלים, חשוב לדבר על הנצחה מצד אחד ועל מי 

שמנציחים ומי לא ובאיזה אופן, מצד שני בזמן הטיול, חשוב 
לקיים מעגל דיאלוגי, שמטרתו לערוך חיבור בין ההטרמה 

שנעשתה לבין ההגעה למקום. 

* מעגל דיאלוגי גם הוא יכול להיות סביב דילמה – יכולה 
זו להיות דילמה חדשה או דילמה בה עסקנו בכיתה וכעת, 
לאחר הביקור במקום, נדרשים התלמידים להכריע. מעגל 

דיאלוגי, מטרתו גם ליצור יחסי קרבה ואכפתיות בין המחנך 
לבין תלמידיו ובין התלמידים לבין עצמם ולהוות אתנחתא 

דיאלוגית של שיח בתוך המרחב של הטיול. 

* חבילה עוברת ובה סוגיות שונות, ערכים, שאלות 
היסטוריות וכדומה. 

הערותכמה זמן לפני הטיוליסוד

לפני המסע
עד סוף ספטמבר המורים לשל"ח  כותרת הטיול "רציונל"

בתיאום עם רכזות 
השכבה. 

כותרת ערכית וגיאוגרפית + רציונל הטיול: לימודי, 
ערכי וחוויתי. 

חוליות כיתתיות- כשש 
חוליות,  לכל תלמיד תפקיד

המורים לשל"ח + 
מחנכות

שני שיעורי חינוך יוקדשו לעבודה עם חוליות אלה חודש מראש. 
לאחר שניתן הסבר על הטיול והצרכים של הטיול 
ע"י מורי השלח. מש"צים ישובצו במידת האפשר. 

רכזת + מחנכות+ מעגל דיאלוגי טרם הטיול
מורים של"ח

יבנה ישיבת צוות 
שבועיים לפני הטיול. 

ע"פ מתווה הטיול.

במהלך המסע
 מעגל דיאלוגי/טקס:  

במהלך המסע
תכנון לפני הטיול וביצוע במהלך הטיול. הטקס רכזת + מחנכות

יבנה בשיתוף פעולה של התלמידים עם המחנכות, 
רכזת השכבה וצוות של"ח.  

התלמידים בהנחיות תמונת המסע שלי
מסודרות שקיבלו 

מהמורים לשל"ח + 
המחנכות.

יום לפני הטיול 
ובמהלכו.

משימה שניתנת מראש )אפשר בוואצאפ אפילו( 
לפני הטיול שעליהם לבחור לצלם במהלך המסע 

ולבחור תמונה אחת 
שמייצגת את הערכים והמטרות של הטיול שלשמו 

הם יצאו. 

מועצת תלמידים פעילויות גיבוש
שכבתית + רכזת. 

פעילות גיבוש במהלך הטיול עושה אחת החוליות. שבועיים לפחות. 
פעילות ערב )צ'ופרים וכו'( עושה מועצת 

התלמידים בהנחיית רכזת השכבה.

בסיום המסע
מחשבה על תהליך ספיראלי בין השכבות: אולי רפלקציה

לעשות לכל שכבה רפלקציה אחרת - שכבת ז 
תמונת מסע, שכבת ח תובנה, שכבת ט משהו 

אחר ועוד. 

הגדרה מי מקבל את החותמת? מי שומר את בסיום הטיול עצמו.דרכון חתימות
הדרכונים? האם החתימה וירטואלית או פיזית? 

אולי "מסע חינוכי שכבת X חטיבת זאב"/ "לקחתי 
חלק במסע חינוכי זאב ______"

 תלמיד שמילא את הדרכון שלו במלואו 
ב - ז,ח,ט יקבל תעודת הוקרה בסוף ט.

שלושה מעגלי משוב: רכזת עם מחנכות, מחנכות בשבוע שחוזריםמשוב
תלמידים, רכזות בצוות ניהול. 
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2. המסע עצמו – מצורפות דוגמאות בהמשך 

3. חשיבות רבה נודעת לשיעור החזרה מהמסע - 
בשיעור זה חשוב לברר עמדות עם התלמידים, לקדם 

ערכים של הוקרה וקבלת האחר, לערוך את החיבורים בין 
נקודת המוצא לטיול לבין החזרה ממנו. 

בדומה למוצרים אחרים, גם הטמעת מוצר זה מתקיימת 
באופן ספיראלי בארבעה מישורים: 

ברור עמדות - בתהליך זה חשוב להציג בפני חדר 
המורים בכלל ובפני המחנכים בפרט את רציונל התוכנית. 

זהו המקום לשאול שאלות, לזהות הזדמנויות ואתגרים 
ולברר באיזה אופן נתפס המסע החינוכי בעיני המורים 

וכיצד המוצר יכול לשדרג / לפתח / לטפח חוויה של סיור 
לימודי. 

תהליך ברור עמדות יעשה גם מול התלמידים כחלק 
מההטרמה לטיול. 

תוכן - לפני כל טיול חשוב לחדד את המקום אליו יוצאים, 
את משמעויותיו וחשיבותו. ניתן לעשות זאת באמצעות 

מצגת, משחקים, חידונים, דילמות, מרצה אורח, עדות ועוד.

פרקטיקה - חשוב מאוד עוד קודם ליציאה לטיול לתת 
בידי המחנכים את הכלים לקידום דיאלוג איכותי בשטח, 

כזה המחבר בין פעילות ההטרמה לבין המפגש עם 
המקום. כדאי לרתום גם את התלמידים לתהליך ולהכין 

איתם מבעוד מועד את המפגש. 

רטוריקה - שאיפתו להחליף את המושג "טיול, טיול שנתי, 
סיור, בחלופה למסע חינוכי" 

הנושא בתוכו את הערכים החשובים לנו להקנות 
לתלמידים ואליהם אנו מכוונים בהטמעת מוצר זה.

 מסע זיכרון והנצחה - 
אימוץ אנדרטת גימזו

מזה 15 שנים, ביום הזיכרון לחללי צה"ל ביום תלמידי 
שכבה ט' עורכים טקס זיכרון באנדרטה לזכר שלושת 

חיילי "ההגנה", בקרבת הישוב גימזו אשר ביער בן שמן, 
בהשתתפות המשפחות השכולות. 

האנדרטה מוצבת במקום בו נפלו השלושה בעת מילוי 
תפקידם, במלחמת העצמאות. שמות הנופלים: אלכסנדר 

)שורה( אושרוביץ, יחזקאל בן דוד, ישראל שחורי. 

ההשתתפות בטכס מול האנדרטה ובהשתתפות 
המשפחות השכולות מעניקה לתלמידים חוויה רגשית 

המחזקת את שייכותם לארץ ולעברה ומעצימה את המסר 
והמשמעות של יום הזיכרון.

בתום הטקס מתקיים מעגל דיאלוגי - מעגל שיח בין 
התלמידים לבין משפחות הנופלים, שיח זהות על זיכרון, 

הנצחה, אז והיום. 

הנושא נלמד בכל כיתות החטיבה, במיקודים שונים ושיאו 
בשכבה ט', כאשר ביום הזיכרון, קודם לטקס, ומתקיים סיור 

במקום בהנחיית התלמידים. 

המעשה החינוך זיכה את בית הספר פעמיים בפרס הארצי 
הראשון מטעם המרכז לחקר כוח המגן- מחקרי תלמידים 
בבטחון ישראל, התכנית על שם רב אלוף דוד אלעזר )דדו(.

מטרת העל של התכנית:

חינוך לערכים כגון: חברות, ערבות הדדית ,מחוייבות 
לחברה בה אני חי וכן ערכים אוניברסאליים  כגון נאמנות 

,הקרבה ,אחריות וכו'   ע"י מפגש בלתי אמצעי עם סיפורם  
של  שלושת הנופלים בגיזו ונוכחות בטקס ביום הזכרון 

בהשתתפות המשפחות השכולות.

מבנה התוכנית: יחידות ההוראה בנויה על רכישת 
מיומנויות מתחומי דעת דומים היסטוריה, ספרות-ניתוח 

טקסט ספרותי, תרבות ישראל ,של"ח וידיעת הארץ 
והטמעתם בכל השכבות בית הספר. כמו כן, התוכנית 
עוסקת בשאלות ערכיות מהותיות כגון היחס בין זיכרון 
להנצחה, דיון בדילמות מרכזיות מחיי המדינה שבדרך 

ובהקמת המדינה, לאומיות מול לאומנות ועוד.

דרך העברת התוכנית: בכל שכבת גיל תתייחס התוכנית 
לנושא מוביל המתחבר עם מטרת העל של יחידת ההוראה 

בשכבת ז' - עצמאות אישית מול עצמאות לאומית דרך 
עיסוק במכתבים ,שירים,וקטעי מידע אודות שלושת 

הנופלים. 

בשכבת ח' - ציונות ולאומיות של אז מול ציונות עכשווית 
בנושא זה, התלמידים אף יתנסו בעבודת חקר בקבוצות 

קטנות.

 בשכבת ט' - היחס בין זיכרון להנצחה מה קודם למה? 
באילו דרכים מנציחים את הנופלים? מהו ערך ההנצחה 

ומה הוא בא לשמר ?

גימזו - תוכנית תלת–שנתית ורב–תחומית 
שכבה ז', הנושא: מעצמאות אישית לעצמאות לאומית 
1. יחידה הוראה במיומנויות סביב טקסט בנושא "גימזו" 

ומלחמת העצמאות. 
2. שיעור חינוך על סיפורי הגבורה של הנופלים ב"גימזו" 

ודיון על הקשר בין עצמאות אישית לעצמאות לאומית. 
3. התייחסות לנושא של עצמאות אישית ולאומית 

בשיעור היסטוריה. 
4. התייחסות לנושא של עצמאות אישית ולאומית 

בשיעור תרבות ישראל.  
סה"כ כ 7 שיעורים, בשלושה תחומי דעת שונים. 

שכבה ח', הנושא: המאבק למדינה ומלחמת העצמאות 
1. יחידת הוראה בשל"ח העוסקת בארץ ישראל משנת 

1945 ועד 1948, העוסקת בנושאים כגון: מנדט בריטי, 
מחתרות, א"י אחרי מלחמת העולם השניה, מאבק 
עליה, כ"ט בנובמבר, מלחמת העצמאות, בדגש על 

מבצע דני.  
 2. יחידה הוראה במיומנויות סביב טקסט בנושא 

"עליה ב".  
3. התייחסות לנושא של לאומיות  בשיעור היסטוריה. 

 4. שיעור חינוך על לאומיות, ציונות ארץ ישראל 
ומדינת ישראל. 

5. למידה פרויקטנטית ח' - הרצל - לאומיות וציונות.  
סה"כ כ 20 שיעורים, בחמישה תחומי דעת שונים. 

שכבה ט', הנושא: מה בין זיכרון להנצחה 
1. יחידת הוראה בשל"ח על נושא זיכרון ובנצחה: מה 

קודם למה? את מי מנציחים? מהן צורות ההנצחה? מה 
בין הנצחה אישית להנצחה לאומית?  

2. יחידת חקר בשל"ח: הכיתה תחולק לשמונה קבוצות, 
כל קבוצה תחקור דמות מונצחת בכיתה ותבנה מצגת 

לפרזנטציה בכיתה. החקר יכלול: 

א. ת"ז לדמות המונצחת )שם, שנים, מקום פעילות, 
רקע משפחתי, השכלה, תפקידים וחשיבות(

ב. ת"ז לתקופה )שנה, מי ראש ממשלה, מי שר 
הביטחון/הרמטכ"ל, מצב חברתי ובטחוני( תוך 

הצגת ציר זמן 
ג. ת"ז למלחמה 

ד. ת"ז לקרב בו נפל 
ה. תיאור דרכי ההנצחה לדמות/לקרב 

ו. מהו הערך המרכזי המוביל את הדמות? האם הוא 
מקובל עליכם? נמקו 

ז. רפלקציה: עבודת צוות, תוכן, עבודה אישית 
ח. התלמידים ידרשו להציג פרזנטציה ברמה גבוהה 
שתכלול סרטונים, קטעי מקור, תמונות, ציר זמן ועוד, 

בהתאם לכללי כתיבת מצגת ויבנה מחוון מסודר.  

שיעור מסכם - גימזו והנצחה  
3. יחידה הוראה במיומנויות סביב טקסט בנושא "גימזו" 

הנצחה וזיכרון 
4. מפגש עם בת למשפחת הנופלים לשיח עם 

התלמידים על גימזו, הנצחה וזיכרון.  

היערכות לטקס בגימזו: 
דגש על מעורבות תלמידים בבניית הטקס 

שיתוף בני המשפחה בטקס 
בחירת שירים מהתקופה הרלוונטיים לקהל 

ספר אורחים 
הכנה לדיאלוג בין התלמידים למשפחות – שאלות עמ"ר 

היערכות לוגיסטית 
סיור ממוקד לתלמידים במקום 

תיעוד האירוע 
רפלקציה 

הזמנת הורי תלמידים .
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מסעות חינוכיים

"שוב יום זיכרון, שוב סופרים את החללים, שוב טקס זיכרון, 
שוב פנים של גיבורים שחרפו נפשם ומתו על האדמה הזו. 

שוב טקס, שוב דקלום "נזכור את כולם, את יפי הבלורית 
והתואר", שוב שמות ותיקים כמו שורה, יחזקאל וישראל 

ולצידם שמות חדשים... שוב תמונות של נופלים בטלוויזיה 
ובעיתונים, אליהם מצטרפים סטטוסים כואבים. שוב אמא 

הזועקת מעבר לקבר הפתוח, שוב צקצוק שפתיים שאומר 
"הוא לא ישוב" ... 

כשהייתי ילדה פחדתי מהימים הללו, מהצפירה המפלחת 
את האוויר, לא כל כך הבנתי. כשהייתי נערה דקלמתי 

טקסטים שלא תמיד ידעתי מה מסתתר מאחוריהם אך 
ידעתי שהם כואבים.  כשהייתי חיילת, שירתי בעזה בשיאה 

של האינתיפאדה הראשונה ואיבדתי חברים. הבנתי מהו 
שכול. גם אני עמדתי מול החללים הפעורים, מול האימהות 

הכואבות ומול המפקדים שבכל מסדר בדקו כי לכל 
חיילת מדי א מגוהצים על כל חלל שלא יבוא. אחר כך 

הפכתי מורה. הכאב האישי והכאב הלאומי התערבלו להם 
יחד והפכו לשליחות "נזכור ולא נשכח". חיפשתי ילדים 

לחיילים בטקס יום הזיכרון יודעת שלא יחלפו שלוש שנים 
והכל יהיה ממשי – הם יהפכו לחיילים וחלקם לתמונות 

ולסטטוסים וירטואליים. היום אני אמא, אמנם לשני ילדים 
צעירים אך עם הידיעה הברורה כי כהרף עין הם יהפכו 
חיילים, ילבשו מדי זית ויצטרפו למאבק על הארץ הזו. 
וכל הדודות שברכו שהלוואי ובגיל 18 לא ילכו לצבא, 

תפילותיהן התבדו. 

אני מתבוננת על הילדים שלי, על התלמידים שלי, על 
המשפחות השכולות היושבות כאן ומבינה מה פירוש 

המילים "במותם ציוו לנו את החיים". מבינה שאת השכול, 
את הכאב ואת החלל העצום שנפער לא אוכל לשנות, את 

מותם לא אוכל לשנות, אך את החיים? מה הם ציוו לנו? 

הם ציוו לנו מדינה דמוקרטית קטנה ומפותחת שאנו נעים 
לאורכה ולרוחבה בעצמאות ובביטחון,  מדינה שבודקים 

בה את מדד הכנרת ולא שוכחים להשקות בה גם את ים 
המוות.  

הם ציוו לנו מדינה עם הצבא החזק ביותר בעולם הצבא 
שמגן עלינו, צבא שחייליו ומשפחותיהם משלמים לעתים 

 מחיר כבד, אך ממשיך ועושה עבודתו נאמנה 
ומתוך שליחות.  

הם ציוו לנו השכלה וידע וחוכמה שבכל שנה מוסיפים עוד 
זוכה בפרס הנובל, עוד המצאה ישראלית חובקת עולם, 

עוד פיתוח שלעת עתה אין שני לו. 

הם ציוו לנו נוער מופלא, כמוכם היושבים פה, נוער מופלא 
שלומד על העבר ופניו אל העתיד, עם חלומות גדולים 

שעוד יתממשו. 

הם ציוו לנו חוצפה ישראלית, ומנגלים ביום העצמאות, 
ודגלים על רכבים, הם ציוו לנו מחלוקות וויכוחים, שנאות 

ואהבות. 

הם ציוו לנו לא לשכוח את המתים. לא לשכוח אותם ואת 
הערכים ששלחו אותם לקרב, ערכים של ציונות, של אהבת 

הארץ ואהבת האדם.   

ביום הזיכרון חשוב לזכור את הנופלים אך גם את האבות, 
האימהות, הילדים, הנכדים והנינים הממשיכים את 

השרשרת. הממשיכים את החיים. 
לזכור אותם ולא לשכוח, לזכור ולא לשכוח כי בנופלם, ציוו 

לנו חיים. "

מסע - זהות בין ייחודיות 
ואחידות: מפגש בין תרבויות
מפגש וסיור משותף בין ביה"ס דרור 

ברמלה ותלמידי חט"ב זאב

רציונל:
 חזון החטיבה מבקש להצמיח תלמיד שיהא 

"אדם, בן העם, בן העולם", כזה המחובר לשורשיו, מכיר 
בייחודיותו, ובא בעת סובלני לתרבויות אחרות, אותן הוא 

נדרש ללמוד, להכיר, לכבד ולקיים עמן דיאלוג.

משחר ההיסטוריה מהווה ארץ ישראל מקום מפגש של 
תרבויות רבות ומגוונות. תרבויות אלה מתקיימות זו לצד 

זו ומשפיעות זו על זו. מציאות זאת תורמת לגיוון והעשרה 
הדדיים, אך גם יוצרת מתחים חברתיים ופוליטיים. 
המאפיין המרכזי לחיים החברתיים של האדם הוא 

השתייכותו לקבוצה מסוימת ובידולו מהקבוצות האחרות 
דבר המביא לעתים לקונפליקט כלפי הקבוצה האחרת. 

במדינת ישראל הדברים באים לידי ביטוי בהקשר היחסים 
בין יהודים וערבים ובין יהודים לנוצרים או מוסלמים 

לנוצרים. בתוך החברה היהודית זה בא לידי ביטוי בקשר 
בין דתיים לחילונים ובין העדות השונות.

הרעיון המנחה למפגשים בכלל ובעיקר בין בני נוער, אינו 
להילחם בקונפליקט המובנה  בזהות החברתית של 

התלמיד, אלא לנסות ולהילחם בדעות קדומות ורגשות 
שליליים המפתחים מעצם שיוכם של התלמידים לשתי 

קבוצות  שונות, הנמצאות לעיתים בקונפליקט. לפיכך 
הושם דגש כאן על ערך החוויה המשותפת והמפגש 

כמפגש בלתי אמצעי ואקראי בין בני הנוער .
המחשבה שעמדה בבסיס המפגש הוא קיום מרחב של 

עשייה משותפת ושילוב הקבוצות לסיורים משותפים עם 
שכבת ט המסיירת  בעיר רמלה ובעקבותיו  קביעת תאריך 

למפגש משותף בחטיבה  כבסיס ליצירת קשר עתידי 
ותהליכי בין הקבוצות. 

מטרות מרכזיות: 
1. צמצום מרחב הזרות באופן חוויתי ובלתי אמצעי 

באמצעות סיור ולמידה משותפים  בעיר רמלה כמייצגת 
עיר מעורבת רבת תרבויות ודתות וקרובה למרחב 

התרבותי של התלמידים הערבים.
2. יצירת כרזה משותפת ליצירת המסר של הפעילות 

המשותפת שהתקיימה בחטיבה.
3. פעילות ספורט ואתגר משותפים.

הכנה למסע - מעגלי זהות: 
התהליך הדידקטי שנעשה בכיתה כהכנה לקראת המפגש 

התמקד בהבנת מעגלי הזהות התרבותיים בחברה 
ושילובם אלו באלו, תוך דגש על חזונה הערכי של החטיבה, 
המייצר שיח סביב היותו של האדם בן האדם -בן החברה- 

ובן העולם.
בשלב הראשון מופה המושג "תרבות" למרכיביו. 

בשלב השני התלמידים התמודדו עם השאלה, איך ודרך 
אילו "משקפיים" נוכל להגדיר את התרבות המשותפת 

של הכיתה מה משותף לי ולחברי? במה אני נבדל? האם 
הנבדלות היא נדבך מרכזי בהגדרת התרבות המשותפת?  

בשלב השלישי, התלמידים חקרו את פסיפס התרבויות 
הקיים בחברה הישראלית על מגזריה השונים, תוך בחינה 

היסטורית של המעבר מחברת כור היתוך לחברה רב-
תרבותית, כפי שמעבר זה מוצג במרחב הקולנועי, תוך 
התמודדות עם הקונפליקט בהתייחסות כלפי ה"אחר". 
שאלה מרכזית הייתה ההבחנה בין איך ה"אחר" מגדיר 

את עצמו לבין הגדרת התלמיד את ה"אחר" - האם דרך 
הגדרת "עצמי"  אני בעצם מגדיר את ה"אחר" ? 

המסע, מהלכה למעשה:  
סיור ברמלה - במהלך הסיור  בני הנוער השתלבו יחד 

בקבוצות מעורבות,  תוך שיתוף פעולה במשימות לאורך 
היום, שכללו היכרות עם המרחב העירוני המרכזי של העיר 
על מבני הדת השונים המצויים בה ומאפיינים אותה לאורך 

הדורות.
הסיור החל במעגלי הכרות  ברחבת המסגד הלבן ברמלה 

והמשיך בביקור במסגד חוזייפה בעיר העתיקה.  
שיא הסיור התרחש בשוק, כאשר התחלקו התלמידים 

לקבוצות מעורבות,  צילמו וראיינו עוברים ושבים  בנושאים 
שעוסקים בחיים ברמלה כעיר מעורבת. 

את יום השדה סיימנו  בשייט סירות משותף בבריכת 
הקשתות.

מפגש בחטיבת זאב - המפגש החל בארוחת בוקר 
משותפת והמשיך בשני חלקים: 

בחלק הראשון - קיימנו מעגלי היכרות  בסגנון "ספיד 
דייטינג" בשני מעגלים לפי שאלות מנחות אותם הכינה 

קבוצת התלמידים של השכבה. לאחר מכן יצאנו למרחב 
הפתוח בחטיבה וקיימנו פעילויות אתגר וספורט קבוצתיים 

בקבוצות מעורבות.   
בחלק השני - הקבוצות התכנסו באולם "אשכול הפיס" 

בחטיבה  והתחלקו לשתי קבוצות כך שכל קבוצה מכינה 
ע"ג בריסטול וקאפה את המסר הערכי של הפעילות 

והסיורים המשותפים בעברית וערבית . עותק אחד נמסר 
לאורחים.

מן הראוי לציין כי המשוב מהתלמידים ומהמחנכות שלקחו 
חלק במפגש היה חיובי וערכי.  הרגשנו שהצלחנו להעביר 

לתלמידים את המסר שעומד מאחורי חזון בית הספר 
על היות התלמידים חלק ממשהו גדול יותר תוך עידוד 
הסתכלות על האחר במשקפיים אחרות מבדרך כלל.

מתוך דברים שנשאה שרון רחמים 
בטקס גימזו, המהווה ביטוי לשיח לאומי 

קולקטיבי לצד שיח זהות אישי: 
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מסע זהות בשבילי ירושלים
ירושלים וזהות הם מילים משלימות אבל מהי אותה ירושלים שרבים כמהים 

ושואפים עליה מחד ומחולקים במחלוקת של קודש וחול מאידך? 

הרב שלמה אבינר כותב )בשדה חמד גיליון ט- י 1995(  "מהי ירושלים, לא 
נחפש את מהותה בספרות, לא בהסטוריה לא ברגש אף לא בקריאה הרוממה 

בשנה הבאה בירושלים...". 

אולי מקומה של ירושלים באמצע, כמדרש חז"ל, המחבר בין ירושלים של מטה 
וירושלים של מעלה "עיר שחוברה לה יחדיו" או כמו שהטיב לכתוב עמיחי: "ואני 

רוצה לחיות בירושלים של אמצע בלי לחבט את ראשי למעלה בלי לפצוע את 
רגלי למטה".  )"מתוך "פתוח סגור פתוח"( 

המסעות לירושלים כמעצבי זהות:
תוכנית "נעלה לירושלים" מזמנת לתלמידים שלושה רבדים של שיח וברור זהות, 
הנבנים כספירלה בשלוש השכבות, והמתכתבים עם חזון חטיבת הביניים "זאב", 

השואפת להצמיח תלמיד שיהא "אדם, בן העם ובן העולם". 

שכבת ז - "אדם, בן העם" חיבור לשורשים. 
השאיפה להביא למודעות התלמיד את עובדת היותו חולייה בשרשרת הדורות, 

עובדה הבאה לידי ביטוי הן בקשר  שלו למשפחתו והן בקשר שלו לעמו ולארצו. 

שכבת ח - חיבור לציונות. 
השאיפה לעסוק במציאות הישראלית, מול חזונו  של הרצל כמרכיב  בתפיסה 

האזרחית של הפרט כמעצב זהות קולקטיבית. 

שכבת ט - זיכרון מעצב זהות. 
הבחנה בגישות השונות המתפתחות בחברה הישראלית בנושא  ההנצחה. 

הפעלת התוכנית בשכבות השונות:

שכבת 
ז'

דגשים לאורך המסלול בחיבור מסלולי הסיור
לציר הערכי

רציונל ציר הסיור

משמעות החיבור לירושלים תצפית טיילת ארמון הנציב
ושמה.

דף מקורות משולב לעבודה 
קבוצתית המשלב את סיפור 

העקידה ומדרש עקידת יצחק, תיאור 
ירושלים של יהודה עמיחי, ותפיסת 

ירושלים בציונות.

הסיור פורס בפני התלמיד רצף 
הסטורי של ארועים מימי בית 

המקדש הראשון ועד ימינו ,דרך 
הקשר של העם היהודי לאירועים 

האלו מפגש זה מאפשר לבני 
המצווה לחפש את המחבר בין 

עברו של עם ישראל ועד חורבנה 
של ירושלים ושל הרובע היהודי 

בימינו.
מבחינה מרחבית גיאוגרפית  

התצפית פורסת בפני התלמיד 
את השלם ולאחר מכן יש מיקוד 

בחלק אחד מתוך השלם .

מסלול ירושלים שבתוך החומות: הרובע 
היהודי בית דוידסון, הגן הארכאולוגי, 

מנהרות הכותל.

1. משמעות המושג "יציאה 
מהחומות" האישי והקבוצתי.
2. הבנת הרצף הבין דורי של 

העם היהודי.

שכבת 
ח'

דגשים לאורך המסלול בחיבור מסלולי הסיור
לציר הערכי

רציונל ציר הסיור

הסיור מחולק לשני חלקים בחלק הראשון 
הדגש הוא על ביקור במוסדות כסמל 

ריבונות לאומית וממלכתית - סיור וביקור 
בבית המשפט העליון ותצפית על הכנסת. 

בחלק השני פעילות סביב הר הרצל 
כולל ביקור במוזיאון הרצל וחלקת גדולי 

האומה .

1. העלאת הסוגייה איך הזהות 
היהודית משתלבת במרכיב הזהות 
הישראלית-אזרחית דרך בחינת 4 
גישות מתוך כלל הגישות הקיימות 
לאופייה של המדינה )גישת מדינת 

התורה, גישת כל אזרחיה, גישת 
העם היהודי, וגישת מדינת לאום 

יהודית תרבותית.
2. הקשר בין חלום לחזון ההשוואה 
בין דור העבר הרצל והוגים ציונים 

נוספים ובין "דור ההמשך"-
התלמידים עצמם.

ציר הסיור נע בין ציר  מעגל 
הריבונות  כפי שמתבא באתרים 
כמו בית משפט העליון והכנסת 
לבין ציר החזון  בסדמותות של 

הרצל ודרכים למימוש החזון 
דרך  בחינת דמותם של אישים 

מרכזיים לאורך שדרת חלקת 
גדולי האומה.

שכבת 
ט'

דגשים לאורך המסלול בחיבור מסלולי הסיור
לציר הערכי

רציונל ציר הסיור

הסיור ראשיתו ביד ושם במכלול ההנצחה 
המרכזי וסביבותיו בחלקת הילדים וחלקת 

חסידי אומות העולם והמשכו בשביל 
המתחיל סמוך לשער יד ושם ומסתיים 
בנקודת המפגש עם מסלול המבקרים 

המקיף את הר הרצל ליד אנדרטת 
"הנצר האחרון" המנציח את זכרם 

של ניצולי השואה שנותרו שריד אחרון  
למשפחותיהם עלו לארץ ישראל, התגייסו 

לשורות הצבא ונפלו במערכות ישראל.

1. העלאת דילמות בנושא הבניית 
הזכרון הקולקטיבי לפי מקורות 

יהודיים, ציוניים ואזרחיים. מי 
מנציחים? האם יש קריטריון 

להנצחה? הקשר בין צורות ההנצחה 
למשמעות הזכרון? 

חיבור בין שני אתרי זכרון לאומיים 
מבטא מחד את הסמליות 
שבחיבור בין השואה לבין 

התקומה -הקמת מדינת ישראל 

התמונה הזוכה בתחרות "ירושלים שלי"
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"מסע מוצלח לא מסתיים לעולם ,הקילומטרים כן.
אך הזמן נשאר חקוק בתוכך, הופך לחלק ממך .  
בסוף המסע אינני מרגיש מנצח , אלא יותר אסיר 

תודה,כאילו שהדרך עברה בתוכי ולא אני בתוכה...." 
)אברהם חלפי( 

רציונל: 
המסע מבוסס על שני צירים גיאוגרפי ורעיוני, הציר הרעיוני סובב רבדי זהות 
שונים בהם התלמיד עומד במרכז ובוחן את שייכותו והזדהותו עם כל אחד 

מהם 
מסעות שנתיים- מטרות מרכזיות.  

לצורך הכנת המסע ומעורבות הכוחות החינוכיים בחטיבה ועל מנת למקסם 
את הטיול ולהפכו למסע משמעותי הוגדרו מטרות )יפורטו להלן( כמו כן תוכנן 
ציר זמנים מבוסס עשייה שמאפשר ביטוי מירבי למחנכים, לתלמידים ולצוות.  

מטרות:
1. בחירת ציר ערכי מוביל - מבטא זהות 

2. שיתוף הצוות החינוכי בציר המתכלל של הטיול –מטרתו יצירת תיאום 
צפיות לגבי המסע בין כל הגורמים - מחנכים, צוות של"ח, תלמידים 

וחברת הטיולים. בנוסףהעצמה של הצוות החינוכי תוך הבאת תחום הדעת 
הספציפי של כל מורה לידי ביטוי במסע בהלימה לציר הערכי של הטיול.  

3. מעורבות תלמידים במהלך המסע בציר חברתי האמור להשתלב 
בכל מהלך ימי המסע, הציר החברתי יבוא לידי ביטוי במהלך הנסיעה 

,בתחנות ההדרכה, באתרים המרכזיים שמבטאים את הנושא של היום, 
במהלך מסלול ההליכה ובהפוגות במהלך היום. בדיון שמתקיים  במסגרת 

הפעילויות השונות במסגרת הציר החברתי, יבואו  לידי ביטוי גם החוויות 
אישיות של התלמידים בתהליך של יום הטיול.

הכנה למסע:
התהליך הארגוני לקראת המסע כולל מספר שלבים הקשורים אלו באלו:

1. גיבוש נושא מרכזי מוביל בהלימה לחזון החטיבה ותוך התאמה לשטח .
2. הכנת ציר מארגן מגובה בלוח זמנים להכנת הכיתות והצוות החינוכי 

לקראת המסע.
3. גיבוש של סוגייה מרכזית/דילמה  ללימוד בחברותא הקשורה לנושא 

המסע ומותאמת לתחומי הדעת השונים של הצוות החינוכי שמשולבים  בו 
טקסטים מרוח היהדות הציונות ויסודות אזרחיים -דמוקרטיים. 

4. חלוקת  התלמידים בכתות לחוליות כך שכל חולייה מביאה לידי ביטוי 
חלק אחר של המסע. )תיעוד, הפעלה חברתית ,הדרכה ,וגיבוש(

5. קביעת מסלול הטיול תוך בחירת פעילויות נוספות במסע בהלימה 
לנושא המוביל מפגשים עם מגזרים שונים, אתרי ביקור ייחודיים, עשייה 
חברתית ועוד. כמו כן נבחר אזור הטיול לפי תוכנית מובנית של משרד 

החינוך בחלוקה גילאית. 

מסעות חינוכיים



1819

מסעות חינוכיים

שכבת ז'

גליל עליון מרכזי 
מסלול של יומיים 

בעקבות ציר ערכי - 
זהות אישית ויהודית 

חיזוק תחושת 
השייכות. כחלק 

מתוכנית בני מצווה

מסלולי טיול אפשריים
נקודות לאורך המסלול בחיבור לציר 

הערכי
רציונל ציר הסיור

גוש הרי מירון החלק ההררי של מרכז 
הגליל העליון.

מסלול לדוגמא: 
נחל עמוד - נחל שכווי ובריכות שכווי 

- עלייה לבית הקברות העתיק של 
צפת.

הבנת מערכת הנוף הטבעית בעיקר 
פעילות ושרידים של האדם בהקשר 

של עורף חקלאי להתפתחות הכלכלית 
ותרבותית של יישובים במרחב דוגמת 

צפת כעיר יהודית ובית גאן כיום.
לדוגמא: טחנות קמח לאורך נחל עמוד 
ומבטשה כטחנה חקלאית לעיבוד צמר 
לתעשיית הצמר של צפת במאה ה16. 

"בלי קמח אין תורה" שילוב מקורות 
יהודיים בהדרכה סביב סוגיות הלכתיות 

-תלמודיות.

מרחב הגליל כמרחב להתפחות רוחנית 
של העם לאחר חורבן בית המקדש. 

צפת 
מסלול לדוגמא: 

נווט וחקר בעיר צפת 
חורפיש - מפגש ושיח עם בן 

המקום.

העיר כמקום שבו צמחו חיבורים יהודיים 
מקוריים כמותורת הקבלה ושולחן ערוך.

בתי כנסת ומשמעותם 
מפגש ושיח עם דרוזי על הבנת טקסי 

התבגרות בחברה לא יהודית.

תהליך הפיכת מקום לקדוש? מהי 
קדושה? 

מהי תחושת שייכות למקום? משמעות 
עלייה לרגל?

הערות: אפשר להחיל את עקרונות  המסע גם על אזורים גיאוגרפיים סמוכים 
כמו גליל תחתון , וגליל מערבי. 

שכבת ח'

הנגב המרכזי - 
הר הנגב וארץ 

המכתשים מסלול 
של יומיים בעקבות 

ציר ערכי - ברור 
הזהות הציונית-

אזרחית, בין חזון 
להגשמה.

נקודות לאורך המסלול  בחיבור לציר מסלולי טיול אפשריים
הערכי

רציונל ציר הסיור

אפשרות 1: מסלול באזור שדה 
בוקר משולב ביקור ופעילות סביב 
קבר וצריף בן גוריון בנוסף מסלול 

רגלי נחל חווארים. 
אפשרות 2: מסלול באזור המכתש 

הגדול משולב ביקור ופעילות 
בירוחם כעיירת פיתוח מתחדשת ו/

או מפגש עם עמותת "נשים בדואיות 
למען עצמם" כפרויקט ייחודי בנגב.
מסלול רגלי "הסנפיר הגדול מחניון 

עין ירקעם לחולות הצבעוניים".

1. קבר וצריף בן גוריון 
2. ירוחם - מפגש עם חדשנות טכנולוגית 

ו/ או יוזמה חברתית.
3. מסעות חלוציים בדור הפלמ"ח כסמל 

לעשייה חלוצית - הדגמה במסלול 
-המכתש.

1. חזון בן גוריון – 
משמעות המושגים 

"חזון"/"הגשמה"/"חלוציות"
2. מעגל שיח סביב נושא הפרחת השממה 

ע"פ טקסט מקראי/ציוני/אזרחי

מצפה רמון 
ומסלול רגלי באזור מכתש רמון 

לדוגמא: הר סהרונים לעין סהרונים 

4. מרכז המבקרים ע"ש אילן רמון במצפה 
רמון 

5. מצפה רמון כעיר פיתוח
- מפגש עם נוער מקומי לפעילות 

משותפת.
6. מכתש רמון - כמרחב אקולוגי לשימור 

3. דילמה סביב ההנחה פיתוח בנגב מול 

פיתוח הנגב?  נקודת מוצא אחת גורסת 
כי צריך להעביר לנגב אוכלוסות בעיקר 

חזקות מהמרכז כי הקיימות חלשות . 
תפיסה זו יכולה לייצר מדיניות פרבור 

ולהזניח יישובים קיימים.
נקודת המוצא השנייה שמעוררת דילמה 

גורסת כי הנגב הוא מרחב ריק וככזה הוא 
מעודד חציבה מואצת של משאבי טבע 
והפנייה של פעילות צבאית, פעילות זו 
כשלעצמה מעוררת מפגעים הקשורים 

לבריאות ולסביבה ופוגעת בתושביה.

אתרים נוספים אפשריים לשילוב במהלך המסע בהקשר לציר הערכי:
* מו"פ )מרכז לפיתוח חקלאות מדברית בנגב ( * מצפה- רביבים - אתר המספר ומשחזר את ראשית ההתיישבות בנגב.

שכבת ט 

 אצבע הגליל – 
מסלול של יומיים 
בעקבות ציר ערכי 

–  ברור הזהות 
הלאומית שלי כבן 

העם 

מסלולי טיול אפשריים
נקודות לאורך המסלול בחיבור 

לציר הערכי
רציונל ציר הסיור

נבי יושע - מסלול מעגלי דרך נחל 
קדש . 

1. תצפית על עמק החולה 
2. מוזיאון הרעות

מסלול הנצחה כמעצב זהות אישית 

 ולאומית דרך דילמות מוסריות כמו 

"רעות" מול "חברות" 

נחל חרמון תחתון )בניאס( עד 
אנדרטת אסון המסוקים .

3. אנדרטת אסון המסוקים 
4. נחל חרמון -בהקשר של מורשת 
קרב "המלחמה על המים" וקביעת 

גבולות.

שיח סביב זהות אישית מול זהות 
קולקטיבית 

דילמה אפשרית: פרסום במרחב הציבורי 
 מול פגיעה במרחב האישי 

)"זכות הציבור לדעת"( 

אתרים נוספים בקרבת מקום אפשריים לשילוב במהלך המסע בהקשר לציר הערכי :
תל פאחר -אתר מורשת קרב 

חצר תל חי - אתר המספר את סיפור מתיישבי תל חי 
וסיפור הקרב של יוסף טרומפלדור.

מצפים שמשמשים כתצפיות לאורך הדרך בהם ניתן לשזור סיפורי מורשת קרב בשילוב תצפיות על הסביבה.
אפשר להחיל את עקרונות  המסע גם על אזורים גיאוגרפיים סמוכים 

כמו רמת הגולן.

מסע בשכבות השונות

* רחובות צפת


