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 70שנה – וזוהי רק ההתחלה!
יוזמות משנת ה־ 70ליישום בשנים הבאות

שנת השבעים לישראל כבר מתקרבת לסיומה ,ותקופת שיא
של פעילות חינוכית מיוחדת ,סביב ערכים ציוניים ולאומיים,
נכנסת לישורת האחרונה .השנה המשמעותית הביאה את כל
הצוותים ברשת להגות רעיונות מבריקים ,יצירתיים וכמובן ערכיים
ומשמעותיים סביב המדינה.
למעשה המדינה אינה הולכת לשום מקום ,אותם ערכים ואותה
מורשת יהיו רלוונטיים ומשמעותיים גם בשנים הבאות .את
הרעיונות המקוריים שיושמו השנה במוסדות השונים יהיה אפשר
ליישם בכל שנה ולאורך כל השנה ,גם בלי תאריך עגול לקום
המדינה.
הנה כמה יוזמות לדוגמה שנעשו בשנה האחרונה במוסדות הרשת,
ויכולות להתאים גם בכל שנה ושנה.
סיורים בעלי ערך מוסף:
סיורים משולבים במשימות ,למשל תחרות חידות בהר הרצל שבה
התלמידים צריכים לחפש אישים מגדולי האומה – שילוב של הכרת
ההיסטוריה עם חוויית חקר | גיחה ולינה באתרי מורשת קרב – להתחבר
עם כל הגוף והנפש למקומות בעלי משמעות | מסעות משואה לתקומה
– מאתרי זיכרון לשואה (יד מרדכי ,מוזיאון לוחמי הגטאות ,יד ושם)
דרך אתרי הנצחה לפעילות המחתרות (מוזיאון אסירי המחתרות בעכו,
עתלית) ועד לאתרים המזוהים עם קום המדינה (היכל העצמאות,
מוזיאון צה”ל) .בניית טיול כמסע בין נקודות תורמת להמחשת הרצף
הכרונולוגי.
מורשת בטיול:
מסלול הטיול השנתי יכול לעבור דרך אירועים משמעותיים בתולדות
המדינה :טיול בנגב דרך צריף בן־גוריון ,טיול לגליל דרך חצר תל חי
ועוד.
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אתרים מומלצים נוספים שתלמידי
הרשת ביקרו בהם השנה:
כפר עציון ,בית המשפט העליון,
קיבוץ שדות ים ,מוזיאון הפלמ”ח,
מכון ויצמן ,מיצג עוז  77בקיבוץ
אלרום ,בית הרב ,כפר הרוא”ה,
קיבוץ טירת צבי ,מזכרת בתיה,
חוות חפציבה ,זכרון יעקב ועוד מגוון
מקומות ,המשקפים זוויות שונות
של המדינה מהקמתה ועד היום.
שבירת שגרה ישראלית – בלי
לצאת מבית הספר:
היכרות עם שירי ארץ ישראל הישנה
דרך השמעתם בהפסקות | ארוחת
צהריים “ישראלית” :ארוחה בסגנון
שוק או אלתור ארוחה ממוצרים
מינימליים ,כמו במצור על ירושלים או

בתקופת הצנע | יום באווירה צבאית
– חיזוק ההזדהות עם צה”ל בתוספת
כושר גופני | בניית תפאורה שמדמה
תקופה לפני קום המדינה :מושבה
חדשה ,קיבוץ חומה ומגדל ,אוניית
מעפילים וכדומה ,כדי להמחיש את
העבר בתור מציאות חיה.

לחפש קרוב:
לפעמים המורשת נמצאת קרוב
ממש למוסד החינוכי.
אפשר לחפש בעיר או ביישוב מוזיאון
לתולדות המקום ,אירוע לאומי
שהתרחש באזור או דמות מיוחדת
שגרה קרוב – ואפילו לא ידעתם.

תרבות:
ערבי שירה משירי ארץ ישראל |
צפייה בסרטים על אירועים בתולדות
המדינה.
חסד במישור הלאומי:
שי והכרת תודה לחיילים במחנות
צה”ל ,בעמדות ,בטרמפיאדות
וכדומה | ביקור אצל נפגעי צה”ל
ופעולות איבה.

היוזמות  -באופנים ובגוונים
שונים – הגיעו מישיבת בני
עקיבא נתניה ,ישיבת בני
עקיבא הליכות עולם ,אולפנת
בני עקיבא סגולה ,ישיבת
בני עקיבא חדרה ,ישיבת בני
עקיבא ראשון לציון ,ישיבת בני
עקיבא גבעת שמואל ועוד.

קצרים
כנס מוזיקלי:

שבוע מוזיקלי:
בישיבת בני עקיבא מירון ,למשך שבוע ימים,
הוזמנו כל התלמידים בעלי כישרון הנגינה לנגן
במסדרונות הישיבה .שופטים עברו בין הנגנים
ובחרו את המצטיינים .יוזמה שמעודדת כישרון
ואמנות ,וגם מנעימה את הזמן ותורמת לאווירה
במוסד החינוכי.

לקראת כנס הבוגרות של אולפנית בני עקיבא
ישורון לרגל שבעים שנה למוסד ,הוקלט שיר
בביצוע כל התלמידות והבוגרות ,בסגנון “קולולם”.
גם במקרה הזה לא חייבים לחכות לתאריך עגול,
ואפשר לאחד ולגבש את התלמידים והבוגרים
סביב הקלטת שיר משותף.

לפרטים :הרב יוסף טוויל | 052–8119039

לפרטים :הרב יניב כהן | 052–8308463

נשמח לשמוע על יוזמות חינוכיות מקוריות כדי לפרסמן:

h a i m @ h a o t i y o t . c o m
כתיבה :חיים אקשטיין
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