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 כניות בנושא מורשת חלוצית ציונית ואהבת הארץת

 

 ציונות על גלגלים בעמק חרוד

 )מתאים לימי כיף/ לימי מפקדים וימי מצטיינים(

o  הכרות עם השטח  טים, מלכים וחלוצים בדגש מנהיגות,בעקבות שופ עמק חרודבוטיול אופניים סיור

 .סיפורי חלוציםו ים, מים ותעשייהמפעלי ישוב ו,ופיתוח

o .טיול מים בנחל הקיבוצים 

o  הערבים שנהרג בידי הערבים.  דידי –ביקור בבית שטורמן להכרות עם חלוץ ולוחם 

 בציונות. וזרמים הרצל של הציוני חזונו בנושא הרצאה -

 

 קת הגותו החינוכית של יאנוש קורצ'יום למפקדים/ות בעקבו -הדואג לדורות מחנך אנשים" "

המפעל החינוכי של התנועה  םביקר פעמיים בארץ ישראל להכרות ע קקורצ' נושאי ר"ד ר והמחנך הדגולהסופ

 החלוצית. 

 ק בארץ ויחסו לציונות.בעקבות מסעו של קורצ' סיור בעמק חרוד 

 פיסותיו היום לאור ת ל"בצה  מפקדים בקרב הפיקוד והמנהיגות אתגרי על שיחה המפקד המחנך

 .'קהחינוכיות של יאנוש קורצ

 

 סיור ציונות וחלוציות בירושלים יום –ירושלים לאבן חן' 'להפוך את 

דמותו של הרצל הינה דמות מאחדת עבור כלל חלקי העם אך מעטים מכירים לעומק את חזונו החברתי וכיצד דמיין 

כהשראה לחברה הישראלית להכרות עם תפיסתו נהדר מועד  באמת את מדינת היהודים. יום הולדתו ש הרצל הינו

 כיום. 

 דרכו ונבחן להגשמתו שפעלו שונות דמויות נפגוש, הרצל של הציוני החזון את נכיר ירושלים בעיר שונות תחנות דרך 

 .ימינו של הישראלית החברה את

 הרצל בביקורו בירושלים, נעסוק בהרצל ובחזון הציוני שלו.  1889-בו התארח בשנת בבית שטרן 

 נעסוק במפעל התחייה של השפה העברית ומשמעותו.  יהודה-בבית בן 

 בנו במו ידיהם את ושיתופי אשר סתתו אבנים  נספר את סיפור גדוד העבודה, ארגון חלוצים בשכונת רחביה

 השכונה. 
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 נכיר את ראשית האומנות הציונית ונשוחח על משמעותה של תרבות ואומנות  בבניין הראשון של בצלאל

 ואומנות הקשורה במקום. בציונות

 

 דו יומי תנ"ך וציונות בבקעת הירדן -'רואים רחוק רואים שקוף' 

אל הארץ המובטחת של עם ישראל ההגעה  - אתר מעברות הירדןסיפור עם ישראל בבקעת הירדן.  -ראשוןיום 

בית  ההגעה אל הארץ והחיים בה? מאיתנומה דורשת   - שאלת חטא המרגלים .עבור משה כמנהיג מעמד הר נבוו

  .החיים היום בבקעה - הגלגל ראת, מורשת קרב – אנדרטת הבקעה, ך"התנמורשת החלוצים מחדשי  - הערבה

 .לינה בכפר הנופש באלמוג

 

 של שאול ודוד םמפגש - נחל דוד ,המדבר של העיר הקדושה - מדבר יהודההמנהיגות הנדרשת במדבר.  -שנייום 

 קומראןסמל העוצמה היהודית והלחימה הבלתי מתפשרת אחר החירות,  - מצדה סוגי הנהגה ופיקוד, שניכמפגש בין 

תרבות הטיולים  – אנדרטת המטיילים בתל גורןהתנ"ך כקפסולת הזמן היהודי שמחברת בינינו לבין עברנו,  –

 השיבה אל ארץ התנ"ך. –עם התנ"ך ביד  בפלמ"ח

 
 

 בים המלח ציונות וצבא דו יומי  - ן הוא מגלה את המולדת""בכל ארץ הסייר מגלה את האויב. כא

אתגרי התיישבות במדבר  – בית הערבה הישנהסיפור כניסת יהושוע לארץ. סיפור  -תצפית על יריחו -יום ראשון

תרבות הטיולים ניסיונות חלוציים לתעשייה במדבר.  - מפעלי ים המלח סיפורשיתוף, עבודה עברית והגנה.  –

 במצדה. המדורלביב מסערב פלמ"ח של תנועות הנוער והפלמ"ח,  והמסעות

, גלגולו של מיתוס סיפור מצדה - סיור במצדהושורשי הקשר לא"י בציונות,  הברית של העם עם הארץ -יום שני

 מצדה בחברה הישראלית. 

וחלוציות, מאבק על ערכים במציאות הגשמה  ,ככלי להפרחת השממה הרוחנית והפיזי 'יחד'ה - תכנים מרכזיים

 חברתית קשה, אתוס משותף לחברה הישראלית, אמונה וקנאות למול קיצוניות. 

 

  סיור בעיר חיפה בנושא ציונות ושותפות

, כל העיר התקשטה והתכוננה כאשר הגיעו כלל 30-הידעת? בחיפה התקיימו חגיגות הביכורים הראשונות בשנות ה

ולהציג את תוצרתם ולחגוג את שיבת עמנו לארצו, וחיפה היוותה מרכז עירוני משמעותי חקלאי העמקים מהסביבה 

 .לקיום החקלאות בארץ ולחגיגות

 

דרך סיור בחיפה נכיר את המאמצים של החלוצים הראשונים ליצור חברה משותפת דרך תרבות, שפה, חקלאות, 

 , נכיר את סיפורה של חיפה האדומה, הראשונותעבודה וצבא, נסייר ברחובות בהם התהלכו תהלוכות הביכורים 

 ונפגוש אנשים שעסוקים בחיבור ומפגש בין אוכלוסיות שונות בעיר כיום.


