תרבות ישראלית
מדינת ישראל עצמאית כבר למעלה מחמישי שנה .במדינה זו חי לו ע ,
ובתוכו יוצרי  ,כותבי  ,סופרי ; למדינה זו שפה ,כללי התנהגות ,חוקי
חברתיי ; מדינה זו יצרה לעצמה וממשיכה ליצור תרבות ישראלית.
א מהי ,למעשה" ,תרבות ישראלית"?
אריק איינשטיי  ,השר את שירי אר ישראל היפה והטובה?
אביב גפ  ,השר "אנחנו דור מזוי "?
להקה עכשווית ע שיר עכשווי ,הנשמע היו נהדר – ומחר לא מוכר?
הא תרבות היא שני של ספרות עברית ושירה מודרנית?
פיסת היסטוריה יהודית וזכרונות של סבתא?
תוכנית בידור בליל שבת ,הגששי במערכו טוב ויש  ,או סאטירה פוליטית
בדמות החרצופי ?
ואולי תרבות היא הדר  ,שבה אנו נוהגי זה כלפי זה? הדר שבה אנו
נוהגי בכבישי  ,או המילי שבה אנו בוחרי כדי להביע את עצמנו?
ושמא תרבות היא הופעת רוק בליל שבת ,מופע אופרה או מחול? ואולי
אפילו בית קפה קט על חו הי בתל אביב?
ואולי תרבות זה כל אלה ,וא יותר?
במער פעילויות זה נבח את התרבות הישראלית דר האנשי  ,האירועי ,
המקומות ,הסיפורי והטעמי  ,המהווי כול יחד את התרבות
הישראלית.
מהתרבות הישראלית ,וא שואפי

כתנועת נוער אנו מושפעי
עליה…
מהי אפוא התרבות הישראלית בשבילנו?

להשפיע

מטרות המער
החני יכיר את המושג "תרבות".
החני יבח מאפייני לתרבות הישראלית.
החני יבח סמלי תרבותיי במדינת ישראל.
החני יעמוד על הקשר בי האירועי ההיסטוריי של המדינה לבי עיצוב
התרבות שבה.
החני יבח את התרבות הישראלית :הרצוי מול המצוי.

פינת התרבות שלנו
תנועת הצופי תפעל למע עיצוב תרבות יהודית ישראלית ,המשלבת בי המורשת
התרבותית של הע היהודי ובי התרבות וההוויה הישראליות ,המתגבשות במדינת
ישראל.
רקע
תרבות ישראלית ,משמעותה כובע טמבל ,שירת "אנו באנו ארצה" ויישוב המדינה.
תרבות ישראלית ,משמעותה דיסקוטקי  ,מועדוני

וכל מה שקשור ב"צעקה האחרונה"

במדינות המערב.
תרבות ישראלית זה לדבר בעברית חיה ונושמת :כאילו… ז'תומרת…
תרבות ישראלית זה הצבא – שפה ,לבוש ,התנהגות.
תרבות ישראלית זה אופרה ,מחול ,תיאטרו ויצירה ישראלית.
תרבות ישראלית זה כל מה שהיה ,כל מה שקיי  ,וכל מה שעוד עתיד להיווצר כא במדינת
ישראל.
חלק מרכזי מהקשר שלנו למקו
בינ

לבי עצמ  ,בינ

לאחרי

הוא הקשר לאנשי
ובינ

ולתרבות ,הנוצרת במגע המשות

למקו .

ה"מגע" הישראלי ,המשלב שונות רבה ,מקורות מארצות רחוקות ומגוונות ,מתרבויות
עשירות מכל רחבי העול  ,יוצר תרבות עשירה ,לעתי

שנויה במחלוקות

א בעיקר

מעניינת ,מיוחדת ומייחדת.
בפעילות זו נבח סמלי

את התרבות הישראלית ,ונבדוק את קיומה של

שוני  ,המסמלי

תרבות ישראלית אחת ואת הגורמי  ,המעצבי

וממשיכי

לעצב את דמותה.

מטרות הפעילות
החני יכיר סמלי

המאפייני

את התרבות הישראלית.

החני יבח את יחסו ומידת הזדהותו ע

סמלי

ומאפייני

אלה.

החני יבח את קיומו ומשמעותו של המושג "תרבות ישראלית".
החני יבח את הגורמי

השוני  ,שהשפיעו על עיצובה של תרבות ישראלית במדינת

ישראל.
מהל הפעילות
שלב א
כיצד נראה הישראלי האופייני? ) 30דקות(
1

מחלקי

2

כל קבוצה מקבלת מזוודה ,ובה פריטי לבוש רבי

את החניכי

כובע טמבל
חולצה כחולה

לשתי קבוצות קטנות.
ככל האפשר:

חולצת טי
כובע בייסבול
מכנסי חאקי קצרי
משקפי שמש
צבאיות

נעליי

מדי צבא
נעלי התעמלות )"הצעקה האחרונה" מחו"ל(
כתובת גדולה באנגלית

חולצה ע
כיפה

תנ"כיי

סנדלי

חליפה של איש עסקי
כובע שטריימל
ג'לאביה
שרוואל
ועוד.
 .3על כל קבוצה:
א .באמצעות אבזרי הלבוש שבמזוודה להלביש את אחד החניכי

כרצונ  ,כדי שישק את

הישראלי האופייני בעיניה .
ב .לאפיי אותו ,כלומר להכי רשימה של תכונות אופי ,המאפיינות את הישראלי .לדוגמה:
מכניס אורחי  ,מנומס ,אמי  ,גס רוח ,בעל חוש הומור ,עוזר לזולת ,סחבק ,ספונטני,
מזג ,ותר  ,וכדומה.

נקמ  ,אדיש ,ח

 .4הקבוצות מציגות את "מר ישראלי" ,כפי שה מאפיינות אותו.
רשימה של המאפייני  ,כפי שה

 .5עורכי

באי

לידי ביטוי בעבודת הקבוצות.

 .6בוחני :
היתה הסכמה בי חברי הקבוצה לגבי דמותו של ה"ישראלי"?



הא



הא

קיי



הא

נית לאפיי ישראלי? לפי לבוש? תכונות?

דמיו בי דמויות הישראלי בקבוצות השונות?

שלב ב :התרבות הישראלית ) 30דקות(
 .1תולי
הפע

על הקיר לוח משחק ,הדומה ללוח המשחק בתוכנית הטלוויזיה "פיצוחי ".

יהיו כל ההגדרות למשחק קשורות לתרבות הישראלית.

לוח הפיצוחי

בנוי ממשבצות הצמודות זו לזו ,ולכל משבצת אות )נספח א(.

 .2המשחק מהווה תחרות בי שתי הקבוצות )החניכי
של הפעילות .נית להשאיר אות

הקוד

מחולקי

לשתי קבוצות כבר בשלב

באות קבוצות ,או לגוו ולחלק אות

מחדש(.

קבוצה אחת תכונה "הצוות הירוק" ,והקבוצה האחרת – "הצוות הסגול".
 .3כל צוות בוחר בתורו באחת המשבצות שעל גבי הלוח ,ואז מציגי

את השאלה,

שתשובתה מתחילה באות זו .הקבוצה שענתה ראשונה תשובה נכונה זוכה במשבצת,
כיסוי בצבע הקבוצה על גביו.

ומניחי

 .4על הצוות הירוק ליצור על גבי לוח המשחק רצ ירוק של משבצות ,מימי לשמאל;
על הצוות הסגול ליצור רצ מלמעלה למטה.
והצוות שיצר ראשו את הרצ
שלב ג :סיכו
ע

מבררי

המנצח.

) 20דקות(
החניכי :

 מהי תרבות?
 הא

נית להגדיר ולאפיי את תרבות ישראלית?

הקושי להגדיר תרבות ישראלית טמו ה בגילה הצעיר יחסית של המדינה וה בעירוב
ובשילוב התרבויות שבה.
 אילו מ ההגדרות שבמשחק רלוונטיות ,לטעמכ  ,לתרבות הישראלית העכשווית?
מציגי
 הא

חלק מההגדרות ובוחני

יחד ע

התרבות הישראלית כפי שאנו רואי

ההורי

החניכי

את הרלוונטיות לישראל של

היו .

אותה שונה ,מהתרבות הישראלית בעיני

שלנו?

לכל דור המאפייני

תפיסת

שלו ,הסביבה שבה גדל ,הערכי  ,סדרי העדיפויות ,ולכ

התרבות שונה.
 באיזו מידה תוא
 מדוע משתני

כל אחד מכ

סמלי

את הישראלי שיצרת ?

תרבותיי ? מה משפיע ומעצב את התרבות?

השפעה מבחו  :ככל שהמדינה פתוחה יותר ,כ היא סופגת השפעות מבחו ; וג
הבעיות שעל הפרק משפיעות ומעצבות את התרבות.
 מה

הגורמי

המשפיעי

בעיות וקשיי

שעל הפרק ,עליות ,צרכי  ,תרבות מערבית.

 אילו סטריאוטיפי
כיצד את

חשי

הישראלי

ומעצבי

את התרבות הישראלית?

של התרבות הישראלית את

מכירי ? הא

את

מסכימי

את ?

כלפיה ?

אנשי

חמי  ,כול

בסדר" ,קולניי  ,גונבי
צרה ,מכניסי אורחי ...

כיורי

אחי  ,תמיד מאחרי  ,שיטת ה"סמו עלי"" ,יהיה
וחלוקי  ...אכפתניקי  ,עוזרי

זה לזה ,מאוחדי

בשעת

לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה
לתוצרת האר !
לחלב ,לחצ  ,לעוגות ,לריבה ,לגבינה
מתוצרת האר !
א

רצית מתוק מסוכר לכבוד חג,

ל לבחור מתוצרת האר !
א

תרצה מר מוות לטעו  ,אל תדאג,

יש מרור מתוצרת האר !
יש מכל הזמני  ,יש מכל המיני ,
הב כוחות לתוצרת האר !
א שומעי

יהודי

ואינ

מביני !

יש מוחות…
מתוצרת האר !
נת אלתרמ

הערות:
למדרי  :כדאי להוסי הגדרות המתאימות לרוח התקופה ,א להשאיר הגדרות
המאפיינות את התרבות הישראלית בעבר .כ נוכל לראות את השינוי ע

השני .

החני – החני בוח את עצמו כישראלי.
הקבוצה – הקבוצה מתגבשת סביב משחק תחרותי בקבוצות.

נספחי
נספח א :לוח המשחק
נספח ב :הגדרות למשחק
א
אמריקה :מעצמה תומכת ואוהדת .יש לה השפעה גדולה עלינו :מקדונלדס ,נייק ,ג'ינס
ועוד.
אבניבי אובו אובב :שיר שזיכה את ישראל בפע
ב
בחירות :מתקיימות פע

בארבע שני ,

הראשונה בתחרות ה"אירוויזיו ".

ב גוריו  :ראש הממשלה הראשו של ישראל ,הכריז על הקמתה.
ג
גלי צה"ל :תחנת רדיו צבאית.
גרוש :מטבע ישראלי בעבר .היו

הוא כינוי לדבר חסר ער .

ד
דרוזי  :בני דת סודית ,מתגוררי

בצבא.

באר ומשרתי

דמוקרטיה :צורת השלטו הישראלית.
ה
הורה :ריקוד הע

הישראלי.

"התקווה" :המנו המדינה.
ז
זיכרו  :יו

בו מתייחד ע

ישראל ע

הנופלי

במלחמות ישראל.

"זהו זה" :תוכנית בידור ישראלית .החלה את דרכה בטלוויזיה הישראלית .ראשוניה היו
בראבא ,גידי גוב ומוני מושונוב.
ח
חומוס :מאכל מזרחי .כשהוא אחלה ,הכול אחלה...
חלו  :כשהוא בא לקיבו ורואה בחורה
חסמ"בה :חבורה סודית של ילדי

שוכח הכול ...ש

שלחמה בבריטי

כינוי לצבר המיישב את האר .

ובנאצי  .יגאל מוסינזו כתב עליה .

ט
טלוויזיה ישראלית :החלה לשדר בשנת  ,1967ובשחור לב .
טלית :יהודי מתעט בה בתפילתו.
"טיפקס" :להקה ישראלית המשלבת מוסיקה של מזרח ומערב.
כ
כנסת :בית הנבחרי
כובע טמבל :החלוצי

של ישראל.
נהגו לחבוש אותו על הראש.

ל
לאפה :פיתה עיראקית.
ליפה :כינוי לספוג רחצה של פע .
מ
מילואי  :גיוס לצבא לפרק זמ קצר ,החל בסיו

שירות החובה ועד גיל .45

מעברות :שכונות זמניות שהוקמו לעולי  ,שהגיעו לאר מכל קצות תבל בשנותיה
הראשונות של המדינה.
מגילת העצמאות :מסמ רשמי ,בו הצהירה מדינת ישראל על עקרונות מוסריי  ,המנחי
אותה .נכתבה ונחתמה ביו

הכרזת המדינה.

נ
נגב :אזור באר  .דוד ב גוריו קרא ליישב אותו.
נטיעות :מנהג שהוא מצווה .מקיימי

אותו בט"ו בשבט .מסמל את השיבה לאר .

ס
סנדלי  :נעליי

קיציות שנועלי

רק בישראל.

"סוסיתא" :רכב ישראלי ,תוצרת כחול לב ...
ע
עולי

חדשי  :יהודי

עיירות פיתוח :יישובי

שמגיעי

לאר מכל קצות תבל.

שהוקמו בשנות החמישי

כדי לאכלס אזורי

בעולי

פ
פלאפל :המאכל הלאומי.
פרימוס :כיריי

לבישול ,שהשתמשו בה בעבר.

"פלאפו " :מכשיר תקשורת נייד .מסמל את הישראלי החדש.
צ
צה"ל :שמו המלא של צבא ישראל.
צבר :פרי מתוק וקוצני .וג

ש

כינוי שנית לישראלי

ילידי האר .

ק
קיבוצי  :צורת התיישבות מיוחדת שקיימת באר .
קלאס :משחק ילדי .
ר
ריקודי ע  :צעד ימינה ,צעד אחורה ,סיבוב ,שיכול ...מחולות ישראליי .
רמטכ"ל) :ראש המטה הכללי של צה"ל( :הקצי הבכיר ביותר בצה"ל.
ש
שבת :יו

קדוש ליהודי  ,יו

מנוחה.

שלו  :מילת ברכה ותקווה לאחווה בי בני האד

בשפה העברית.

שירה בציבור :פעילות חברתית המשלבת אקורדיו ושירי .

חדשי .

ת
תנועות נוער" :הצופי "" ,השומר הצעיר"" ,בני עקיבא" ,ארגוני נוער חלוציי .
תל אביב :העיר העברית הראשונה.

 .2ללא הבדל גזע ,דת ,מי ולאו
תנועת הצופי
על פי אמונתו.

תשמור על זכותו של כל פרט וקבוצה במדינת ישראל לקיי

אורח חיי

רקע
במגילת העצמאות של מדינת ישראל נכתב" :ללא הבדל גזע ,דת ,מי ולאו …"
אכ  ,במדינה החדשה ,שהוקמה זה מכבר בשנת  ,1948חיו אז זה לצד זה בני עדות ודתות
שונות.
לא היה כל ספק כי על המדינה הדמוקרטית והצעירה להיות צודקת ,פלורליסטית
ושוויונית ביחס לכל אד
ג

כיו

בהאי

מתגוררי

באשר הוא אד .

בישראל יהודי  ,נוצרי

ומוסלמי  ,צ'רקסי  ,דרוזי  ,בדואי ,

וקבוצות רבות נוספות .ולכול קשר מיוחד ע

קדושת המקו

אר

ישראל :בגלל ההיסטוריה,

וכו'.

בחברה ,שבה קיימות קבוצות רבות ,נוצר לעתי
שמכירות הקבוצות זו את זו .כ נוצרי

ריחוק ,שמקורו בהיכרות השטחית

סטריאוטיפי

ודעות קדומות ,הגורמי

ריחוק

נוס .
בפעילות זו ננסה לבדוק עד כמה אנו מכירי

את הדתות השונות בחברה הישראלית ,ועד

כמה ניזונה דעתנו מדעות קדומות.
מטרות הפעילות
החני יבח את עמדותיו האישיות לגבי דתות שונות בחברה הישראלית.
החני יבח את המושגי

"סטריאוטיפ" ו"דעה קדומה" ,ועד כמה אלה משפיעי

על יחסו

לבני דתות שונות בישראל.
החני יבי כי מדינת ישראל משלבת בתוכה בני דתות שונות ,וה
כתושבי המדינה.

זכאי

לשוויו זכויות

מהל הפעילות
שלב א :אסוציאציות ) 10דקות(

 .1תולי

על הקיר שלושה פלקטי

על אחד הפלקטי
 .2מבקשי

כותבי

מ החניכי

גדולי  ,ועליה

מצוירת שמש אסוציאציות.

"יהודי" ,על השני – "מוסלמי" ,ועל השלישי – "נוצרי".

להעלות אסוציאציות שונות ,מושגי

ומילי  ,המתקשרי

לשלוש

הכתובות על הפלקטי .

המילי

 .3רושמי

ואוספי

 .4מחלקי

את הקבוצה לשלושה צוותי  .לכל צוות נותני

המילי

את המילי

שהוצעו.
את אחד הפלקטי

ואת כל

שנאמרו בהקשר זה.

שלב ב :הכנת ההצגות ) 30דקות(

מבקשי

מכל צוות להכי הצגה קצרה ,המכילה את מרב המילי

מעמידי

לרשות

עזרי לבוש שוני  ,המאפייני

הכתובות על הפלקט.

את הדתות השונות) :כאפייה ,כיפה,

צלב ,ספר תורה וכו'(.
שלב ג :סיכו

.1

הצוותי

.2

בודקי


הא

קבוצתי ) 30דקות(

מציגי
ע

את ההצגות השונות שהכינו.

החניכי :

היה לכ

קושי להכי את ההצגות השונות? א

צוותי  ,שהכינו הצגות סביב המילה "נוצרי" או "מוסלמי"

כ  ,איזה קושי?
סביר להניח שהתקשו

בשל חוסר ידע.


באיזו מידה השתמשנו בהכללות ובדעות קדומות בתיאור היהודי ,הנוצרי

והמוסלמי?


מהו סטריאוטיפ? אילו סטריאוטיפי

בחברה הישראלית קיימי
שונות.

סטריאוטיפי

רבי

על קבוצות שונות את

מכירי ?

על ערבי  ,חילוניי  ,דתיי  ,על עדות



באיזו מידה אנחנו מכירי

את בני הדתות השונות ,המתגוררי

לצדנו במדינת

ישראל?
 .3מציגי

בפני החניכי

 .4מבקשי

תוכנית לסיור משות בנושא "דתות בישראל".

מהחניכי

וציפיות ,שעליה

להעלות שאלות ,נושאי

היו רוצי

לקבל תשובה

ומענה במהל הסיור.
מרובות הדתות בעול  ,אבל אי אלא חוק מוסרי אחד
)ז' פול סארטר(
למדרי  :יש להשקיע זמ ביצירת הציפיות לקראת הסיור ,כדי שנית יהיה לאפשר
לחניכי

לפגוש ,לחוות ולקבל תשובות על שאלות המעניינות אות .

החני  :החני מכיר בחשיבות ההיכרות ע
נשענת על סטריאוטיפי

קבוצות שונות באוכלוסייה ,היכרות שאינה

ודעות קדומות.

הקבוצה :הקבוצה מעלה שאלות לגבי בני דתות שונות בישראל.

 .3בעקבות שלוש הדתות
תנועת הצופי תשמור בתוכה ומחוצה לה על שוויו ער האד
וחירויות הפרט ,ללא הבדלי של דת ,גזע ,מי ולאו .

שוויו זכויות ,הזדמנויות

רקע
היהודי מתפלל אל מול הכותל ומניח פתק ,המבטא תקווה ומשאלה; המוסלמי עולה אל
הר הבית ,אל כיפת הסלע ,המקו

שבו על פי אמונתו עלה מוחמד נביאו לשמי ; הנוצרי

מתהל בוויה דולרוזה – דר הייסורי  ,שבה פסע בפע
המשיח הנוצרי ,ומסיי

בתפילה בכנסיית הקבר ,ש

לכל עדה ודת האמונות שלה ,המקומות הקדושי

האחרונה – על פי אמונתו – ישו,

נקבר ישו.

שלה והקשר המיוחד שלה לאר

ישראל.
להכיר את ישראל
ולפגוש צדדי

משמע להכיר את הקבוצות השונות המתגוררות בה; להבי  ,לחוש

נוספי

של ישראל.

בפעילות זו נכיר קבוצות שונות במדינת ישראל.

מטרות הפעילות
החני יכיר דתות שונות בישראל.
החני יבי כי ג

לעדות וקבוצות אלה קשר דתי והיסטורי לישראל.

החני יחווה מפגש פני

אל פני

אתרי

ע

קדושי  ,אנשי

וסיפורי  ,המאפייני

דתות שונות המתגוררות בישראל.

מהל הפעילות
יציאה מחו לכותלי השבט ,לטיול המשלב ביקור באתרי

במרכזה של הפעילות

קדושי

לדתות השונות ,החיות זו לצד זו בישראל.
אי בכוונת הסיור ליישב מחלוקות ישנות ,אלא ליצור היכרות ראשונית ופתוחה ע
הדתות הגדולות – היהדות ,הנצרות והאסלא ; ובמקומות מסוימי

שלוש

נית יהיה להכיר ג

עדות ודתות נוספות ,כגו  :הדרוזי  ,הצ'רקסי  ,הבדואי .
את הסיור נית לשלב באחד מהטיולי
מהשבט לש
נית לקיי

לאור השנה; ע

זאת רצוי ליצור יציאה מיוחדת

כ .
אותו במקו

הקרוב יחסית אל השבט – עיר גדולה הקרובה לעיר המגורי

שלכ  ,שחיי

בה בני שלוש הדתות.

הצעות לערי

בנספח א.

ולאתרי

ההתארגנות לקראת הפעילות דורשת את כל התיאומי
הנדרשי  ,מלווי

הבטחוניי

והתנועתיי

וכו'.

שלב א :חקר וגילוי ) 120דקות(

נית לקיי
האחת
הקשורי

שונות:

את הסיור בשתי דרכי

סיור ברגל של כלל הקבוצה או הגדוד .כמוב  ,הסיור ישלב ביקור באתרי

דתיי ,

לכל אחת משלוש הדתות הגדולות .בכל אתר תתפצל הקבוצה לצוותי עבודה,

ואלה יאספו את הנתוני  ,וכשסיימו נמשי יחד לאתר הבא.
השנייה – חלוקת הקבוצה לצוותי  .כל צוות מקבל מדרי מלווה ומפת רחובות פשוטה
שנכי למענ

בעזרת דפי ההנחיה יסייר כל צוות בי האתרי

הנתוני  .כ יבקר כל צוות באתרי
במפגש נרכז את הנתוני

השוני

בסדר שונה.

ונסכ .

הסיור ישלב ביקור בכנסייה ,מסגד ובית כנסת.
הצעות לדפי הנחיה

בנספח ב.

השוני

בעצמו ,ויאסו את

שלב ב :סיכו
עוברי

הנתוני

) 30דקות(

יחדיו על דפי הצפייה וההנחיה ,על תשובות החניכי
אספת

מידע חדש שלא הכרת



הא



עד כמה הצלחת

קוד

בצוותי

השוני  ,ושואלי :

לכ על שלוש הדתות?

להתנתק מהדעות הקדומות והסטריאוטיפי

וללמוד על

שלוש הדתות עובדות חדשות?
מהו פריט המידע המעניי ביותר שלמדת



הא



מסייע לכ

היו ?

הסיור לחוש הזדהות ולהבי את האמונה של בני הדתות

השונות – הנצרות והאסלא ?
שלב ג :מפגש ) 180דקות(
אל פני

רצוי לסיי

את הסיור במפגש פני

נית לתא

מפגש קרוב לאזור הסיור ע

ע

ילדי

נוצרי

אחד משבטי הצופי

או מוסלמי .
הערבי

– מוסלמי

או

נוצרי .
הצעות למפגש
משחקי היכרות.
ארוחה משותפת – פיקניק.
אי הכוונה לעסוק בשאלות מעמיקות ,אלא ליצור חוויה משותפת קצרה ,בתקווה שתיצור
טע

של עוד – למשל ,מפגש ארו ומשמעותי יותר של סו השבוע או לפחות יו

מלא.

יש לנו די דת כדי לשנוא ,אבל אי לנו עד כדי לאהוב זה את זה
)ג'ונת סוויפט(

למדרי  :נית לקיי את הסיור כולו במשות ע שבט צופי מוסלמי או נוצרי .העיקר
שהחניכי יגיעו לסיור ע "ראש פתוח" ,כי הדגש בסיור הוא היכרות ע התרבות והדת
של האחר.
החני  :החני בוח דתות השונות מדתו.
הקבוצה :הקבוצה פוגשת קבוצת ילדי
נספחי
נספח א :הצעות לאתרי

וסיורי

נספח ב :דפי תצפית והנחיה

בני דת שונה.

וחולמי

 .4לוחמי
תנועת הצופי

תפעל להבנת חשיבות קיומה של מדינת ישראל והחיי

בה.

רקע
ב  1948הוקמה המדינה היהודית ,ובאר שררה התלהבות ושמחה רבה .באופ ספונטני
לרחובות ,רקדו ושרו .ה

יצאו אנשי

חשו כי התגש

חלו

של הע

יש ב מאות שני

היהודי :יש לו מדינה יהודית.
א ע

השמחה הרבה היה ג

המדינה החדשה

חשש גדול ,שכ היה ברור כי עתידה לפרו מלחמה ,וכי

ללא צבא מאורג וללא נשק חדיש ,שרבי

מתושביה חדשי

באר

תיאל להתמודד מול צבאות גדולי .
בד בבד ע

המאבק על בטחונה התמודדה המדינה החדשה ע

המרכזית ביניה היא קליטת אלפי עולי
כ נבנו באר יישובי

יהודי

משימות קשות אחרות.

ומיזוג כל הגלויות.

רבי  ,התגבשה תרבות ישראלית ,המורכבת ממאפייני

תרבויות שונות ,הוקמו מוסדות שלטו  ,התפתחה השפה ,והושגו הישגי

רבי

בתחו

של

השירה,

הספרות ,המוסיקה ,הכלכלה ,התעשייה ועוד.
אירועי

רבי

אירעו בשנות קיומה של המדינה .הזיכרו המרכזי והקשה מכול

וחשובי

הוא המלחמות הרבות ע

שכנינו ,שהשפיעו רבות על המדינה ,עתידה ועל עיצוב התרבות

הישראלית.
ב – 1956מלחמת סיני )"מבצע קדש"(
ב – 1967מלחמת ששת הימי .
בי  – 1969 1970מלחמת ההתשה.
ב – 1973מלחמת יו

הכיפורי .

ב – 1982מלחמת לבנו )"מבצע שלו

הגליל"(.

וב – 1991מלחמת המפר .
בפעילות זו נכיר את סיפורה של המדינה.
מטרות הפעילות
החני יכיר את סיפורה של המדינה.
החני יבח את משמעות
החני יעמוד על אומ
המדינה.

של האירועי

השוני

על עיצוב התרבות הישראלית.

הלב ,הגבורה ואהבת האר  ,שאפיינה ומאפיינת את תושבי

מהל הפעילות
לקראת הפעילות מבקשי

מכל חני להביא מביתו או מבית סבו וסבתו חפ כלשהו,

המספר על אודות אירוע מחיי המדינה

לדוגמה :תמונות ישנות ,תעודת חוגר ,תעודת

לידה ,צו גיוס ,כלי בית ישני  ,בגדי  ,מדליה ,כס יש וכו'.

שלב א :משחק החפצי

) 30דקות(

 .1החניכי

יושבי

 .2מבקשי

מהחני הראשו להציג את החפ ואת סיפורו.

 .3בסיו

במעגל ,וכל אחד מניח את החפ שהביא עמו על הרצפה למרגלותיו.

דבריו נות החני את רשות הדיבור לחני אחר ,שחפצו עורר את סקרנותו.

כ מעבירי

החניכי

את רשות הדיבור זה לזה.

הערה :נית לאסו את החפצי

ולהכניס

לתו מזוודה ישנה ,ובכל פע

להוציא ממנה

חפ אחר ,לבדוק למי הוא שיי ולשמוע את סיפורו.
 .4על גבי פלקט גדול רושמי
החניכי

בקיצור את האירועי

והזכרונות המרכזיי  ,שסיפרו

באמצעות החפצי .

שלב ב :דומינו היסטורי ) 30דקות(
 .1מכיני

כרטיסיות ,המציגות אירועי

שוני

בהיסטוריה של המדינה .כל כרטיסייה

מחולקת לשני חלקי  :בחלק אחד מצוי שמו של האירוע ,ובחלק השני
אירוע אחר )נספח ( .כ מקבלי

תיאורו של

כרטיסיות רבות ,שיש ביניה קשר.

מהל המשחק
 .1מערבבי

את כרטיסיות הדומינו כשה הפוכות.

 .2מחלקי

את הקבוצה לצוותי  ,ולכל צוות נותני

מספר שווה של כרטיסיות.

 .3הצוות הראשו מניח כרטיסייה אחת במרכז ,ועל הצוות השני להצמיד לה באחד
מקצותיה כרטיסייה מתאימה – )כמו במשחק דומינו רגיל(.
 .4א

לאחד הצוותי

אי כרטיסייה מתאימה ,עובר התור לצוות הבא.
לטעו שאי היא מתאימה

 .5לאחר שצוות הניח כרטיסייה ,רשאי כל אחד מהמשתתפי

למקומה .כמוב  ,עליו לנמק את טענתו ,והצוות שהניח את הכרטיסייה מנמק ג
החלטתו .לאחר מכ תיער הצבעה בי כל המשתתפי ; וא

הוא

יוחלט שהכרטיסייה אכ

אינה מתאימה ,היא תוחזר למדרי  ,והתור יעבור לצוות הבא.
 .6מנצחת הקבוצה שסיימה ראשונה להניח את כל הכרטיסיות שברשותה.

את הרצ שנוצר ואת האירועי

 .7מציגי

המרכזיי

הערה :נית לשחק משחק זה בגרסה אחרת :מכיני

שהוא מציג.

השוני
שני סטי

של כרטיסיות ,מחלקי

את הקבוצה לשני צוותי  ,ועל כל צוות ליצור את שרשרת הכרטיסיות .מנצח הצוות
שמילא את המשימה נכו וראשו .

שלב ג :סיכו
מבררי

ע

)  20דקות(
החניכי :

 מתו מכלול החפצי  ,שהביאו החניכי

לפעילות ,מהו החפ המסמל בעיניכ

את

האירוע המשמעותי ביותר בתולדות המדינה? מדוע?
 אילו אירועי

נוספי

בתולדות המדינה משמעותיי

 מה נית ללמוד מרצ האירועי

שהוצגו ומאירועי

בעיניכ ? מדוע?
אחרי

בתולדות

משמעותיי

המדינה?
עד כמה מהוות מלחמות ישראל חלק משמעותי בתרבות ובזיכרו הישראליי  .למעשה
התרחשה בכל עשור מלחמה אחת או יותר .במקביל מראה הרצ יצירה ,התגברות על
מכשולי
 הא

רבי

והישגי

רבי  ,כגו העלייה.

הכרת ההיסטוריה של המדינה חשובה בעיניכ ? מדוע?

הכרת ההיסטוריה עוזרת ליצור זהות אישית ולהבי אירועי
ובעקבות זאת

המתרחשי

כיו ,

לקבל החלטות הקשורות בעתיד המדינה.

תפקיד לימוד ההיסטוריה וחשיבותו הוא להעניק חשיבות וער להווה.
)רל וולדו אמרסו (

למדרי  :כדאי לשלב במשחק כרטיסיות נוספות ,המציגות אירועי
בהיסטוריה שלנו ואירועי

עדכניי .

החני  :החני לומד על אירועי

מרכזיי  ,שהתרחשו במדינת ישראל לאור שנות קיומה.

הקבוצה – הקבוצה בוחנת את האתגרי
את

חשובי

בעיני

והמכשולי  ,שהחברה הישראלית התמודדה

מראשיתה ועד היו .

נספח :הכרטיסיות

פתיחה

ביו

ה' באייר תש"ח ,שעות אחדות לפני תו

השלטו הבריטי

באר

ישראל ,הכריז דוד ב גוריו על הקמת מדינה
יהודית באר

הכרזת המדינה

ישראל.

במהל מלחמת העצמאות ולאחר הכרזת המדינה
החליט ב גוריו על פירוק המחתרות השונות
והכריז על מסגרת צבאית אחת

אצ"ל  ,לח"י" ,הגנה"
צה"ל.

הקמת צה"ל

בעקבות הקמת המדינה הגיעו ארצה תו זמ קצר כ400
אל עולי  .כדי לקלוט את כול  ,הוקמו שכונות
מגורי

זמניות ,הבנויות מאוהלי

ופחוני  ,וה כונו

"מעברות".

מעברות

בעקבות מלחמת העצמאות וקליטת המוני
העולי

נקלעה המדינה למצוקה כלכלית קשה .לכ

הכריזה ממשלת ישראל על מדיניות של צמצו
והקצבה של מזו בסיסי והלבשה לאזרחי המדינה.

תקופת הצנע

מדינת ישראל הגיעה להסכ
על פיצויי

ליהודי

זו נוהלו ויכוחי

השילומי

ע

ממשלת גרמניה

ניצולי השואה .סביב החלטה

קשי

בחברה הישראלית.

בעקבות סגירת תעלת סוא על ידי המצרי
שמשמעותה שליטה על מעבר ימי חשוב
ישראל ,ע

יצאה מדינת

בריטניה וצרפת ,למבצע צבאי.

בעקבותיו נכבש חצי האי סיני על ידי כוחות צה"ל.

מבצע קדש
)מלחמת סיני(

שירותי הביטחו הישראליי

לכדו את אדול אייכמ ,

שהיה אחראי על תוכנית "הפתרו הסופי של שאלת
היהודי " והשמדת יהודי אירופה בתקופת מלחמת העול
השנייה .אייכמ נשפט בישראל
והוצא להורג.

משפט אייכמ

מלחמה כוללת אל מול צבאות מצרי  ,ירד וסוריה.
במהל המלחמה נכבשו חצי האי סיני ,יהודה,
שומרו  ,רצועת עזה ורמת הגול .
העיר ירושלי  ,שהיתה חצויה בי ישראל לירד ,
חוברה לה יחדיו.

מלחמת ששת הימי

ביו

הכיפורי

תקפו צבאות סוריה ומצרי

בהפתעה את מדינת ישראל .בשלביה הראשוני

של

המלחמה ספגה ישראל אבידות קשות ,ונאלצה להדו
את כוחות האויב המתקדמי .

מלחמת יו

הכיפורי

בעקבות חטיפת מטוס נוסעי  ,ובו ישראלי
ויהודי  ,והעברת

בשבי לאנטבה שבאוגנדה )אפריקה(,

יצא כוח מיוחד של לוחמי

לחל את החטופי .

המבצע הנועז הצליח ,א במהלכו נהרג מפקד כוח
הפשיטה ,סא"ל יונת נתניהו.

מבצע אנטבה

בשנת  1977הגיע נשיא מצרי  ,אנואר סאדאת,
לביקור מפתיע בישראל .ביקור זה היווה את תחילתו של
תהלי  ,שהוביל לחתימת הסכ

שלו

ראשו ע

מדינה ערבית

הסכ

השלו

ע

מצרי

מצרי .

תקריות קשות בגבול הצפו  ,שבמהלכ תקפו מחבלי
ש  ,היו הסיבה המרכזית

מלבנו את היישובי

ליציאת כוחות צה"ל למלחמה .מלחמה זו,
שנועדה להיות מבצע צבאי קצר ,הפכה למלחמה
קשה שארכה חודשי

מלחמת שלו

הגליל

ארוכי .

מסייעת ישראל ליהודי

מאז תחילת שנות השמוני

אתיופיה להגיע לישראל .בתחילת שנת  1990יצאו
כוחות צה"ל למבצע נועז :ה

יצרו רכבת אווירית,

ודרכה חולצו יותר מ  14אל יהודי
הבטחוני הקשה ,שאיי

מבצע משה ומבצע שלמה

מ המצב

על חייה

באתיופיה.

בשנת  1987החלו מהומות קשות ביהודה שומרו
וחבל עזה מצד האוכלוסייה הפלסטינית כנגד
כוחות צה"ל והתושבי

היהודי

בשטחי .

פירוש המילה אינתיפאדה :התקוממות.

אינתיפאדה

עד סו שנות השמוני
על יציאת יהודי

אסרו שלטונות ברית המועצות

מהמדינה ,ואלה כונו "אסירי ציו ".

בעקבות המהפ שחל ש
יוצאי

בשלטו  ,החלו יהודי

לישראל ,ובמהל  1990עלו למעלה מ  200אל

נפש.
עליית יהודי
ברית המועצות

רבי

בעקבות פלישת צבא עירק לכוויית יצאו מדינות
המערב למערכה נגד עירק .במהלכה נורו  39טילי
קרקע לעבר ישראל ,והיה חשש גדול שה
ראשי נפ כימיי .

מכילי

מלחמת המפר

בשנת  1993נחת

הסכ

היסטורי ע

ארגו אש"  ,שמשמעו

הפסקת הלוחמה והעברת רצועת עזה ואזור יריחו לידי
הפלסטיני .
ישראל הכירה באש"  ,לאחר שזה התחייב לשלו
ולמחיקת הסעיפי

הסכ

ישראל אש"

הסכ

ישראל ירד

באמנתו ,הקוראי

בשנת  1994חתמה מדינת ישראל הסכ
שכנתה ממזרח

לחיסול ישראל.

שלו

ע

ממלכת ירד .

בטקס חגיגי בגבול ישראל ירד בערבה נחת
ההסכ

על ידי ראש ממשלת ישראל ,יצחק רבי  ,מל

ירד  ,חוסיי  ,ונשיא ארצות הברית ,ביל קלינטו .

ב  4בנובמבר  ,1995ע

סיו

עצרת תמיכה בתהלי

השלו  ,נרצח ראש ממשלת ישראל ,יצחק רבי  ,על ידי
מתנקש יהודי.
הסיבה :דעותיו הפוליטיות ומאמציו למע קידו

תהלי

השלו .

רצח יצחק רבי

בתקווה ליובל שני ,הצופ בחובו הצלחות ,צמיחה,
שלו

וביטחו !

" .5זמר שכזה נושק את השפתיי "
תקד

תנועת הצופי

יוזמה  ,מצוינות ומקצועיות.

רקע
אילו הייתי צרי לצייר תמונה ,שתתאר בצורה חזותית את הזמר העברי ,הייתי מצייר
ללא היסוס ג פורח ,ג מפליא בצבעיו ,בבשמיו ובשלל קולותיו .יש בו עצי פרי ועצי סרק,
יש בו עצי עד ,ויש בו מטפסי
דוקרניי  ,ויש בו עשבי
של פרחי

טפילי  ,הצומחי

שוטי  ,המנעימי

מכל סוג ומכל מי  ,מפתיעי

יש מתלונני
משתמשי

כי חלק מהציפורי
בכלי

כבדי

את מדר הרגל .ומעל הכול – יש בו שפע עצו

ביופיי

וברעננות .

מזייפות .יש מזהירי

מדי ,שאינ

מתאימי

הטרקטור לא תאחר לבוא .א יש מתריסי
עצי קק"ל וסוכנות ישני  ,שאינ

על גזעי עצי

מתאימי

אחרי  .יש בו שיחי פרא

לעצי

כי לצורכי העיבוד החלו
העדיני

שלנו ,וכי נקמת

בדיוק ההפ  :חולשתו של הג היא באות
מפני רוחות

לקרקע האר  .יש מתריעי

המערב החזקות ,העלולות לשבור את מה שנטענו במו ידינו .ויש הסוברי

כי דווקא הרוח

המזרחית מאיימת על הג להדבירו…
יור

טהרלב

לכל דור השיר שלו ,ולכל תקופה השיר המאפיי אותה .באמצעות השירי  ,המילי
והמקצבי

נית ללמוד הרבה על המקו  ,על התרבות ועל האנשי .

הזמר הישראלי מספר את סיפורו של הע

בישראל – החלומות ,השאיפות ,הבעיות

והתקוות.
בפעילות זו נכיר את התרבות הישראלית לאור השני

באמצעות הזמר הישראלי.

מטרות הפעילות
החני יכיר שירי

ישראליי

מתקופות שונות.

החני ישווה את מאפייני הזמר הישראלי בשני

הראשונות למדינה ע

הזמר

הישראלי של היו .
החני יבח את ההשפעות המרכזיות על הזמר הישראלי לאור השני .
החני יחווה חוויה ישראלית דר השירה.

מהל הפעילות
את הפעילות נקיי
ועד היו ".

במתכונת גדודית כפסטיבל הזמר הישראלי

"מטיטינה דר משינה

לקראת הפסטיבל
 .1כשבועיי
השירי
טרו

לכל קבוצה תקופה אחרת בחיי המדינה ,שבה יעסקו

לפני האירוע מחלקי

שעליה להכי :

המדינה" :השומר" ,תקופת המחתרות ,ההעפלה.

העשור הראשו  :מלחמת העצמאות – שנות החמישי .
העשורי

השני והשלישי :שנות השישי

והשבעי .

העשור הרביעי :שנות השמוני .
והעשור האחרו – שנות התשעי

וימינו אנו.

במקו

לחילופי נית להציג לכל צוות נושא

תקופה:

המאבק להקמת המדינה
שירי חיילות – בטחו ישראל
שירי אהבה
אהבת האר
העליות
ובכל נושא בוחרי

שיר של פע

החניכי

ושיר של היו .

לדוגמה :שיר אהבה" :אהבת פועלי הבניי " )פע (

"אהבתיה" )היו (.

 .2כל קבוצה מכינה לפסטיבל שני שירי  ,המאפייני

את התקופה ,שבה היא עוסקת .ה

יוצגו במסגרת הופעה ,הכוללת תלבושות ברוח התקופה ,תפאורה מתאימה וכו'.
 .3הנחיה :כל קבוצה שולחת שני נציגי
השירי  ,וההנחיה תעסוק בהבדלי
ישראליי

פע

הצעות לשירי

שבי מילות השיר ,הקצב והמנגינה של שירי

ושל היו .
על פי עשורי

נית להיעזר באוס השירי
שבה

להנחיית הערב .צוות ההנחיה יקבל את רשימת

נכתבו ,ודיסקי

ע

– בנספח.
"גדלנו יחד" ,הכולל ספר ,ובו מידע על שירי

על פי העשורי

ביצועי השירי .

הערות:
 .1רצוי להיעזר בהורי החניכי  .ה

ודאי ישמחו לחזור לימי

הה

וייעצו לגבי

התלבושות ,התנועות וכו'.
 .2משימה זו מורכבת מאוד ,ולכ נלווה את הרבוצה בבחירת השירי  ,בהכרת הרקע של
התקופה ,בהכנת קטעי ההנחייה ,נגדיר אחראי
לוח זמני

– אבל נאפשר לחניכי

להפעיל עצמ

לכל תחו

ותחו  ,נארג ע

ככל שנית .

החניכי

הפעילות
שלב א :הפסטיבל ) 60דקות(

את הפעילות יש לקיי
הגדודי

ביו

שבו תהיה בשבט רק שכבת ז' ,כדי למנוע הפרעות של

האחרי .

יש ,כמוב  ,להכי במה ,לדאוג להגברה סבירה ,לתאורה וכו'.
.1

כל קבוצה עולה בתורה לבמה ושרה את השירי
רצוי לקיי
מתחילי

שהכינה.

את הפסטיבל בשני סבבי  ,כלומר כל הקבוצות שרות שיר אחד

בסבב השירי

 .2צוות המדריכי

ורק אז

השני.

)או לחלופי חברי שכב"ג או הורי

פעילי ( ישמש כצוות שופטי .

ובסו הפסטיבל יחולקו פרסי

לשלושת השירי  ,שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר.

שלב ב :ערב קראיוקי וריקודי

) 60דקות(

את הערב במסיבת ריקודי

נית לסיי

מנחה מקצועי ,ולו מילות השירי
ישראליי
שירי

וערב קראיוקי ישראלי .לש

כ רצוי להזמי

והמנגינות .יש ,כמוב  ,לוודא כי הוא מביא לנו שירי

בלבד ,ומכל התקופות.

עד כא  ,הבכי והצחוק,

קולות האנשי

כוכבי הזמ ,

השמש והי
הלח

העול

המר והמתוק

וכל מה שהיה נשאיר
וכל מה שהיה נשאיר
להיות בתו השיר.
)נת יהונת (
למדרי :
 .1יש להתייחס ברצינות רבה להכנת הפסטיבל ,כדי שאכ יהווה חוויה משמעותית
לחניכי  .יש אפוא לקבוע ימי עבודה מעבר לימי הפעילות ,שבה
השירי .

יעבדו החניכי

על

 .2יש לראות את הפסטיבל כהתנסות אחת מני רבות ,שאת מתמודדי

ובה מתנסי

חניכי שכבת ז'.
החני  :ע

חבריו לקבוצה מתנסה החני בהתנסות ,המשלבת למידה עצמאית.

הקבוצה :הקבוצה מתנסה בפרויקט משות .

נספח :הצעות לשירי
1948 1960
האמיני ,יו

1960 1970
יבוא

היו זמני

סת

של חול

יו

שיר השוק
אמרו ל פע

1970 1980
חוזה ,ל ברח
אגדה יפנית

הריעות

הא

באב אל ואד

חיימקה שלי

קפה אצל ברטה

הקרב האחרו

אהבת פועלי בניי

שש עשרה מלאו לנער

ה אפשר

לי ול

דמעות של מלאכי

שיר הבוקרי

הנשיקה הראשונה

רוצי ,שמוליק

הורה ממטרה

ירושלי

הורה היאחזות

אינ יכולה

בואי נישאר

יא משלטי

מלכות החרמו

אני הול לבית שא

מול הר סיני

קרנבל בנח"ל

צליל מכוו

הסלע האדו

שירו של צנח

הבלדה על חדווה ושמוליק

שיר לשלו

הנסי הקט

1980 1990

של זהב

אגדת דשא

1900 2000

על כל אלה

ציירי ל שפ

סיוו

למה לב כמו פרח?

פרח בגני

על גגות תל אביב

אני חוזר הבית

הקי האחרו
פרי

מאיר ואלו

כת

גנבי

לבכות ל

שיר אהובת הספ

חו ממ כלו

בגלל הרוח

הכול מבינה

שתי אצבעות מצידו

מה עשית?
מעונ

תודה

יו

איזו מדינה

הולכי

אל הלא נודע

גבר הול לאיבוד

ע

אחד ע

רואי

שיר אחד

רחוק רואי

שקו

על קו הזינוק
חדר שלי

בלדה לנאיבית

מתי נתנשק

לא רוצה לזמביה

יאללה ביי

שירי

פשוטי

יהודה יהודה

תרקוד

עוד יו

אצלי הכול בסדר

כל אחד רוצה להיות…

שירו של שפש
בא לשכונה בחור חדש
שלל שרב

 .6סיפורו של מקו
תנועת הצופי

תחנ לאהבת האר  ,המדינה וערכי הנו שבה

ערכי

היסטוריי

ואנושיי .
רקע
"למקו  ,שאליו אני הול  ,היו רבי
רבי

המגיעי

לביקור בישראל

ש

לפניי".

וודאי החיי

בה

יאמרו שישראל היא אר יפה ,אולי

אחת היפות בעול .
א

רבי  ,ובקי היובש שורר בכול – יש לישראל יופי מיוחד ,הנגלה

על פי שאי לנו מי

בעיני כל מתבונ .
ישראל היא אר של מדבר
חלוצי (

ואר של פלגי מי  .היא אר חדשה )יישובי

ואר ישנה ועתיקה ,שנית לבקר בה במקומות בני אלפי שני .

היא אר של התחדשות ומודרניות

ואר המספרת סיפורי

ישראל קדושה ליהדות ,לנצרות ,לאסלא
קדושי

חדשי  ,סיפורי

מרתקי

מ העבר.

ולעדות וקבוצות נוספות ,ויש בה אתרי

לבני דתות אלה.

לכל אתר ומקו

בישראל יש סיפור משלו :סיפור מימינו אנו או סיפור מראשיתה של

המדינה וההתיישבות או סיפור המתעד התרחשויות בהיסטוריה הרחוקה.
בפעילות זו נצא להכיר את הנופי  ,האתרי

והסיפורי

של ישראל.

מטרות הפעילות
החני יכיר אתרי

שוני

במפת ישראל.

החני יבי כי מדינת ישראל היא אר של עבר ,הווה ועתיד.
החני יבח את הקשר שלו למדינת.U

מהל הפעילות
במרכזה של הפעילות

חידו ידיעת האר .

את הפעילות כולה נית לקיי

בשני חלקי  :חלק א'

חידו קבוצתי ,ובמהלכו ייבחר

החני בעל הידע הרב ביותר בידיעת האר ; וחלק ב' – בו יתמודדו הקבוצות השונות בגדוד
זו מול זו :כל קבוצה תשלח את החניכי

שזכו בחידו הקבוצתי.

ארגו חדר הפעילות
את החידו יש לקיי

באול

גדול או בשטח פתוח .כדאי לדאוג למערכת הגברה עבור

מנחה הערב.
חשוב ליצור תפאורה מתאימה לאירוע ,כגו מפת ישראל ,דגלי ישראל וכו'.
לכל קבוצה מעמידי

שולח  ,ועליו ניירות וכלי כתיבה.

יש להרחיק את הקבוצות זו מזו ,כדי לאפשר לה להתייע .
החידו ) 90דקות(
החידו מחולק לשלבי

שוני  .בכל שלב מוצגות חידות בטכניקה שונה ובתחו

שונה,

ולכל שלב ניקוד משלו.
מנצחת הקבוצה שצברה את מרב הנקודות במהל הערב.
שלב א :מקומות ושירי
 .1מכיני

קלטת ,ובה שירי

 .2משמיעי

העוסקי

ביישוב  /בעיר  /במקו

את השיר ,עד שאחת הקבוצות מגלה את המקו

באר .
המסתתר בשיר.

 .3על כל תשובה נכונה זוכה הקבוצה בחמש נקודות.
הצעות לשירי
אני הול לבית שא …
יואל משה סלומו )פתח תקווה(
אי כמו יפו בלילות…
חיפה ,חיפה ,עיר אמיתית…
היה היו כא פע

שקמי …)תל אביב(

הי דרומה ,לאילת…
אוויר הרי

צלול כיי …)ירושלי (

שלב ב :חידו יישובי
מציגי

בציורי

כרטיסיות גדולות ,ועליה איורי

ואותיות ,המבטאי

)נספח א( ועל הקבוצות לנחש מהו היישוב.
על כל תשובה נכונה זוכה הקבוצה בשלוש נקודות.
שלב ג :מיקו

על המפה

יישוב או מקו

באר

 .1כל קבוצה מקבלת בריסטול ,ועליו מסורטטת מפה אילמת של ישראל )נספח ב(.
 .2המנחה קורא בשמו של אתר או יישוב ,ועל הקבוצה למק

אותו על המפה שלה.

שמות המקומות :תל אביב ,חיפה ,ירושלי  ,עכו ,ראש הנקרה ,אילת ,באר שבע ,ערד,
כרמיאל ,מטולה ,קצרי  ,נתניה ,אשקלו  ,מצפה רמו )וכמוב  ,יש להוסי את מקו
היישוב שלכ (.
מיקו

בנספח ג.

האתרי

על כל תשובה נכונה זוכה הקבוצה בשלוש נקודות.
שלב ד :רבותיי ,ההיסטוריה חוזרת
 .1שואלי

את הקבוצות שאלות ,ולכל שאלה מציעי

שלוש תשובות שונות

א' ,ב' ,ג'

א רק אחת מתוכ נכונה.
 .2מחלקי

לכל קבוצה שלושה שלטי

קבוצה להרי

א' ,ב' ,ג'

וע

סיו

הקראת התשובות על כל

את השלט ,המשק לדעתה את התשובה הנכונה.

 .3על כל תשובה נכונה זוכה הקבוצה בשלוש נקודות.
בנספח ד.

הצעות לשאלות

שלב ה :חידו חפצי
ישני

מתקופת טרו

המדינה וימיה הראשוני .

.1

אוספי

חפצי

.2

מציגי

חפ אחר חפ  ,ועל הקבוצות לכתוב על גבי נייר גדול מהו החפ ולמה

שימש.
 .3הקבוצה שענתה נכונה זוכה בחמש נקודות.
הצעות לחפצי  :כובע גרב ,פרימוס )ה"גזייה" של פע ( ,פתילייה ,סיפולוקס )בקבוק
לעשיית סודה( ,עששית )מנורת נפט( ,מטחנת בשר ישנה ,כובע טמבל ,מגל )שימש לקציר(.
שלב ו :ביטחו
 .1מציגי

על לוח גדול כינויי  ,קיצורי

הקבוצות לנחש מה

וראשי תיבות מתחו

הצבא והביטחו  ,ועל

מסמלי .

 .2הקבוצה שעונה ראשונה זוכה בחמש נקודות על כל מושג ,כינוי או קיצור.
הצעות לכינויי

וקיצורי  :אצ"ל ,לח"י ,צה"ל ,גדנ"ע ,פלמ"ח ,ה , 101אנטבה ,דקר.

אצ"ל :ארגו צבאי לאומי – אחת המחתרות שפעלה בתקופת המנדט הבריטי.
לח"י :לוחמי חירות ישראל – אחת המחתרות שפעלה בתקופת המנדט הבריטי.

צה"ל – צבא הגנה לישראל.
גדנ"ע :גדודי נוער – מסגרת שהוקמה כחיל בתו הצבא .אחראית על קליטת עלייה ,חינו ,
הכנה לצה"ל ועוד )כיו
פלמ"ח :פלוגות מח

משולב ע

חיל החינו (.

הזרוע המבצעת והלוחמת של ה"הגנה" .פעל טר

הקמת המדינה,

והיה הבסיס להקמת צה"ל.
ה : 101שמה של יחידה שהוקמה לש

ביצוע פעולות תגמול ופעולות חשאיות אחרות,

בעיקר מעבר לגבולות המדינה.
אנטבה :כינוי ל"מבצע יונת "

שחרור הישראלי

חטופי המטוס ב , 1976שהובאו

לאנטבה שבאפריקה .במסגרת המבצע נחתו לוחמי
החטופי  .המבצע מכונה ג

ישראלי

באנטבה ושחררו את

"מבצע יונת " ,על שמו של מפקד המבצע ,יונת נתניהו,

שנהרג במהל המבצע.
דקר :שמה של הצוללת ,שנעלמה בינואר  1968בדרכה מאנגליה לישראל .רק ב 1999אותר
מקומה של הצוללת על קרקע הי .
ומכל הגלויות וע
ע

כל הבעיות

נוצר ואר קמה

ושפה אשר נרדמה
שוב התחילה מתעוררת
ומדברת ומדברת.
מסביב ייהו

הסער

רב הקושי והצער
אבל יש על מה לשמוח
יש עוד אומ  ,יש עוד כוח.
)עלי מוהר(

למדרי – יש לדאוג לתפאורה מתאימה ,שתיצור אווירה ייחודית סביב החידו .
החני – החני רוכש ידע בנושא ידיעת האר .
הקבוצה – הקבוצה משתפת פעולה בתחרות גדודית.
נספח א :מקומות ויישובי

בציורי

נספח ב :מפה אילמת
נספח ג :מיקו

המקומות במפה האילמת

נספח ד :שאלות ותשובות
האיש שהכריז על הקמת מדינת ישראל:
א.

הרצל.

ב.
ג.

ב גוריו
חיי

וייצמ .

הקו הירוק הוא:
א.

קו הגבול שנקבע ע

ב.

קו הגבול שנקבע בעקבות הסכמי שביתת הנשק ע

ג.

הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח.

קו הגבול שנקבע בתו

סיו

מלחמת העצמאות.

מלחמת ששת הימי .

נשיאה הראשו של מדינת ישראל היה:
וייצמ .

א.

חיי

ב.

יצחק ב צבי.

ג.

לוי אשכול.
תקופת הצנע ,היא:

א.

שמות מטפחת על הראש .המטפחת כונתה "צנע"

תקופה שבה היה נהוג ,שהנשי
והיתה "מודה" חדשה.

ב.

כינוי לתקופה ,בה היו פיגועי

ג.

כינוי לתקופה ,שבה היה מחסור רב במוצרי מזו  ,ולאוכלוסייה לא היה כס ,
המדינה הקצתה אז לכל אד

רבי

לאור גבולות המדינה.

מוצרי מזו בסיסיי .

"מרבד הקסמי " הוא:
א.

כינוי לעלייה מתימ ב  ,1949מיד לאחר הקמת המדינה.

ב.

כינוי להתיישבות החדשה בנגב בשנות החמישי .

ג.

כינוי ללהקה ישראלית חדשה ששרה שירי עצמאות.
סאלח שבתי הוא:

א.
ב.

עולה חדש בשנות החמישי  ,שנבחר לדובר העולי
שמו של סרט מצליח ,פרי עטו של אפרי

בכנסת ב. 1956

קישו  ,המספר את סיפורו של עולה חדש

בישראל בשנות החמישי .
ג.

שמה של שכונת עולי
"הפנתרי

בתל אביב.

השחורי " היו:

א.

להקת הרוק הראשונה בישראל.

ב.

תנועת שפעלה נגד הפער בי עשירי

לעניי  .היא נולדה בשכונה בירושלי

ופעלה נגד הקיפוח והאפליה.
ג.

שמו של מבצע צבאי מעבר לגבולות המדינה.
ראש הממשלה הראשו  ,שחת

על הסכ

שלו

ע

מדינה ערבית ,היה:

והפגינה

בגי  :ב  1979חת

א.

מנח

ב.

יצחק רבי  :חת

ג.

לוי אשכול :ב  1979חת

הסכ

על הסכ
שלו

ע

שלו

ע

מצרי .

ממלכת ירד .

על הסכ

שלו

ע

מצרי .

ישראל זכתה לראשונה ב"אירוויזיו ":
א.

בשיר "הללויה" ,מפי גלי עטרי ולהקת "חלב ודבש".

ב.

בשיר "אבניבי אובואובב" ,ששר יזהר כה .

ג.

בשיר "דיווה" של דנה אינטרנשיונל.

 .7הישראלי של היו
תנועת הצופי

תעודד מעורבות תרומה ולקיחת אחריות על קידומה ועתידה של מדינת

ישראל.

רקע
תרבות ישראלית היא תרבות חמה ,שאתה א פע

לא לבד.

תרבות ישראלית היא תרבות קולנית וצעקנית.
תרבות ישראלית ומדינת ישראל ה אור לגויי .
תרבות ישראלית זה "כול

בשביל אחד ואחד בשביל כול ".

תרבות ישראלית ,משמעותה חילוני
תרבות ישראלית זה לדבר בקול ר

מול דתיי  ,ערבי

מול יהודי  ,ותיקי

ברחוב שקט באירופה ,ולהתווכח ע

מול חדשי .

הסוחר על

המחיר.
תרבות ישראלית זה לקבל כל אחד כמו שהוא ,תרבות שמעודדת שויוו ואחווה.
תרבות ישראלית זה שיר מזרחי ,מנגינה רוסית ,לח מערבי ומילי

שלנו.

תרבות ישראלית זה לקרוא את העיתו ולשמוע חדשות בכל חצי שעה.
תרבות ישראלית זה להשאיר את הזבל והלכלו זרוק בשמורת הטבע ,וא פע

לא לכבות

את המדורה עד הסו .
תרבות ישראלית ,משמע אהבת האר  ,אהבת מולדת.
תרבות ישראלית היא…
בפעילות זו נעמוד על מכלול המאפייני
רוצי

לחזק ולשמר ,ואילו אנו רוצי

רוצי

לראות בעתיד שלנו?

של התרבות הישראלית ,ונבח אילו מה

אנו

לשנות ולשפר .כלומר :איזו תרבות ישראלית אנו

מטרות הפעילות
החני יבח את קיומ

של מאפייני

לתרבות הישראלית היו .

החני יערי עד כמה עונה התרבות הישראלית של היו
החני יעמוד על המאפייני

הישראליי

היו  ,שבה

על חזונ

של הראשוני .

הוא גא ורוצה לחזק; ועל אות

מאפייני  ,שהיה רוצה לשנות.
מהל הפעילות
במרכזה של הפעילות

התנסות גדודית סביב הנושאי  ,הערכי

והמושגי  ,שבה

עסקנו

במער פעילויות זה.
משימת

של החניכי

ליצור בשבט יריד ישראלי  ,שיביא לשבט את התרבות הישראלית,

כפי שהיא משתקפת בעיניה .

שלב א :סיעור מוחי ) 20דקות(
את הקבוצה לשני צוותי .

.1

מחלקי

.2

מבקשי

מכל צוות להכי תו שלוש דקות רשימה ארוכה ככל האפשר של מילי ,

המתקשרות ע
 .3מבקשי
 .4רושמי

המושג "תרבות ישראלית".

מ הצוותי
את המילי

 .5יחד בודקי

על גבי נייר עיתו .

אילו נושאי

המציגות מאכלי
 .6מוסיפי

להציג בזה אחר זה את המילי

שכתבו.

משותפי

יש למילי

שהחניכי

הציגו .לדוגמה :מילי

ישראליי  ,המציגות את השפה העברית ,את הצבא וכו'.

נושאי  ,שהיינו רוצי

להציג ולעסוק בה

בתערוכה.

שלב ב :תכנו העבודה ) 60דקות(
 .1על גבי פלקטי

שוני

כותבי

את הנושאי

לתערוכה ,ומבקשי

מכל חני לכתוב את

שמו ליד הנושא שהוא רוצה לעסוק בו.
קבוצות עבודה לכל תחנה ביריד.

כ יוצרי

הצעות לתחנות ביריד
מאכלי

ישראליי

עברית שפה יפה )מאליעזר ב יהודה ועד הסלנג של היו (
צבא הגנה לישראל
חגי

ומסורת

מטיטינה ועד משינה…
זהירות בדרכי

המוסיקה הישראלית

– הנהג הישראלי

יצירה ישראלית – שירי  ,ספרי  ,תיאטרו  ,קולנוע ישראלי
תנועות הנוער הישראליות
צורות התיישבות ייחודיות

 .2החניכי

בוחרי

בחני אחד ,והוא אחראי על כל הפרויקט .חני זה יקשר בי הצוותי

השוני  ,ירכז את רשימות הציוד ,יבדוק בעיות העולות במהל העבודה וכו'.
3

קובעי

לוח זמני

ותוכנית עבודה כללית לקראת היריד :התארי שבו נקיי

היריד ,ימי העבודה להכנת התחנות השונות )רצוי שיהיו משותפי

את

לכל הצוותי  :כ

נית יהיה לראות את הקשר בי התחנות השונות ,לסייע זה לזה ולהשתמש בפגישות
ההכנה כמפגש גדודי(.

מאפשרי

.1

לכל צוות עבודה לקיי

פגישת הכנה ראשונית .בפגישה זו יעלו רעיונות

לגבי הדר שבה יעסקו בנושא ,יחלקו תפקידי

ביניה

)איסו חומר רקע ,חשיבה על

הפעלה מרכזית בתחנה ועוד( ויתארגנו כראוי לקראת פגישת ההכנה.
הערה :ההצעה כולה מוצגת כפעילות גדודית ,ולכ סביר להניח שייווצרו צוותי עבודה
מעורבי  ,ובה
א

חניכי

מקבוצות שונות בגדוד.

חש הצוות שהגדוד אינו מוכ עדיי לעבודה בשיטה זו ,יחלקו המדריכי

התחנות השונות ,וכל קבוצה תיקח אחריות על שתיי
שייווצרו יהיו אפוא מורכבי
החניכי

מחניכי

את

או שלוש תחנות .צוותי העבודה

מאותה קבוצה ,וכל מדרי יהיה אחראי על

שלו.

שלב ג :לקראת היריד
פגישות עבודה בשבט ,ובמהלכ יכינו החניכי

מקיימי

את תחנות היריד.

כל מדרי ילווה כמה צוותי עבודה ליווי צמוד ,המאפשר לחניכי

מרווח נשימה

א ג

המסייע ומייע לאור כל תהלי העבודה.

שלב ד :היריד
הפעילות מגיעי

ביו

מעמידי

החניכי

אל השבט מוקד

את התערוכות שהכינו ,ומארגני

מהרגיל ומקימי

את כל החומרי  ,שלה

את התחנות השונות,
יזדקקו במהל

היריד.
א

ההקמה דורשת עבודה רבה ,נית לבקש מחניכי גדוד ח' או ט' לסייע ,וכ ג

נגדיל את

החיכו בי הגדודי .
יש ג
9
9

לדאוג ליצירת אווירה מתאימה ליריד .לדוגמה:
קישוט והכנת שער כניסה ליריד בכניסה לשבט.
חלוקת דפי  ,המברכי

את הבאי

ומיקומ .
9

מוסיקה ברקע )ישראלית ,כמוב (

9

ועוד ,כיד הדמיו הטובה עליכ …

שלב ה :סיכו

בוחני

יחד:

ההתנסות ) 60דקות(

ליריד ומתארי

את התחנות השונות ביריד


שאת


אילו תחומי

הציגו קושי ובעיות חמורות,

ביריד גרמו לנו גאווה? אילו תחומי

מתמודדת החברה הישראלית?
אנו כקבוצה לעשות ,כדי לשפר ולתרו

מה יכולי

הדורשי

בתחומי

שיפור

וטיפול?
ע

מגדירי

תחו

החניכי

טוב לפעילות על ידי החניכי
לדוגמה :א

מסוי  ,שבו היו רוצי
בנושא שבו בחרו ה

לפעול ולתרו  .כ ייווצר בסיס
עצמ .

הגדירו את בעיית האלימות בקרב בני הנוער ,נית ליצור פעילות ,שיפעילו

חניכי ז' בתיאו

ע

הנהלת בית הספר וא להפעילה בקרב החניכי

הצעירי

בשבט

בנושא מניעת אלימות בבית הספר היסודי הקרוב לשבט.
סיכו

העבודה המשותפת ביריד

אי ספק כי הכנת היריד מאפשרת לחניכי

ללמוד להכיר מושגי

רבי  ,המאפייני

את

החברה הישראלית.
בפעילות זו אנו שמי

את הדגש ביריד ,המהווה התנסות של כלל חניכי הגדוד; א כדי

להשתמש בפעילות זו כהתנסות ,עלינו להקדיש פעולה או מפגש לסיכו

ההתנסות ,הפקת

לקחי  ,בחינה של דר העבודה המשותפת ועוד.
נית לקיי

בדרכי

את הסיכו

שונות:

חלוקת ד אישי ,ובו שאלות על דר העבודה ,התחושה האישית ,המידה שבה כל אחד
מהחניכי
במיקו

היה שות  ,ההפריה ההדדית ועוד .החניכי
עצמ

יתיחסו לאמירות הושנות בד

על רצ שבי  1ל .5

לדוגמה :במהל העבודה שיתפו החניכי
כל חניכי הגדוד היו מעורבי
כל החניכי

פעולה זה ע

ופעילי

זה.

בהכנת היריד.

באו לידי ביטוי במהל העבודה ובהפעלת היריד.

כל חני ימלא באופ אישי את הד  ,ואחר כ נציג את המסקנות השונות בפני
החניכי

ונסכ .

מבחנה של כל שיטה דתית ,מדינית או חינוכית הוא האד

שהיא יוצרת
)הנרי פרדריק אמיאל(

למדרי  :עלינו לדאוג לליווי צמוד של תהלי העבודה .לכ  ,א

נוצרו צוותי עבודה רבי ,

אפשר לבקש מחברי שכב"ג לסייע לנו בליווי החניכי  .כ תהווה פעילות זו דוגמה לעבודה
משותפת נכונה ,ותביא לתחושת הצלחה משותפת לחניכי הגדוד.
החני  :החני רוכש מושגי

וידע בנושא התרבות הישראלית בלמידה עצמאית.

הקבוצה :הקבוצה מתנסה בעבודה משותפת.

