
  

 

 צה"לבמועדים פעילויות חגים ו

 סיורי חגים מיוחדים

 

 חגי תשרי:

 :סיור לימי הסליחות בטבריה בדגש תיקון לאומי, אחריות חברתית ודבקות במשימה

אלפי שנים של היסטוריה מרתקת ונפגוש  נקיףבו נפגש לסיור לילי בחוף הכנרת ובין סמטאות העיר העתיקה 

 .אישים אשר פעלו מתוך חשבון נפש ואחריות לאומית

החל מהקמתה של העיר על ידי השליט היהודי הורדוס אנטיפס, דרך מנהיגי טבריה בתקופת התלמוד, דמותה 

י ההגנה שלחמו המנהיגה היהודית שניסתה להקים מדינת יהודית בטבריה, חלוצי העיר, לוחמ -של דונה גרציה 

  .בעיר ועד סוגיות של חשבון נפש לאומי בימנו בעיר

בנוסף נעסוק במשמעות המיוחדת של חודש אלול במסורת היהודית ונעסוק בחשבון הנפש האישי ומשותף לנו 

 ביחידה.

 

 סיור לימי הסליחות לחופה של תל אביב בדגש ממלכתיות, חיבור בין שונים וצדק חברתי:

הפסקה נבקש לעשות פסק של חשבון נפש. נסייר לאורך חופה של תל אביב ונעסוק בסיפורי  בעיר ללאדווקא 

את פועלו וההעפלה, אלטלנה, הקמת העיר ואתגריה כיום, נכיר את סיפורו המרתק של בית כנסת יחזקאל 

מהם השראה לשיבה אל האמת  לחיבור בין תושבי שכונה, נקרא בסיפוריה לילדים של לאה גולדברג ונבקש לקבל

 חלקיולתיקון דרכנו, נעסוק בהזדמנות הקיימת בשירות בצה"ל לשבירת סטיגמות, יצירת תיקון וחיבור בין 

 העם ושיפור מתמיד של משימתנו.

 

 :סיורי סליחות נוספים למפקדים

)ניתן לקיים גם סיור אחר צהרים בקיסריה המלווה בשירים בנושא התחדשות וסליחות.  –הליכה לקיסריה' '

 מורת דרך, זמרת ושחקנית - בהובלת רונית אופיר בשעות הבוקר(

כרון יעקב, דרך הכרמים של פארק אלונה ונגיע עד לחוף יבי המים לקיסריה. נתחיל מאזור זנסייר בעקבות נת

ישראל, בתפילה לגשם -קיסריה. לאורך הסיור, שילווה בשירים, נעסוק בחוויית המחזור החקלאי בארץ

ובתרבות המים, בראשית מפעלי המים הציונים, בקשר בין חוף הים לפרידה והתחלה חדשה. נסיים בתפילתה 

 .לוחמת-ובסיפורה של חלוצה  – שלא יגמר לעולם –של חנה סנש 

 

  :סיור לילה בצפת במשלב סיור סליחות וסיור מורשת קרב –רמזי אלול" "

נשוטט בסמטאות הרובע היהודי העתיק  -ר ומורה דרך בהובלת זאב פרל, דור שביעי בצפת, ראש העיר לשעב

ספר את סיפורה של צפת לאורך ההיסטוריה היהודית והציונית, בדגש על תקופת הזוהר והקבלה וימי מלחמת ונ

העצמאות. נלמד על עקרונות הסליחה, על מצוות ומנהגי הקהילות השונות בימי הסליחות. נקנח בביקור בבתי 

  !התפילות ולתקיעה בשופר וכפרות כנסת, להקשבה למזמורי



  

 

 

 חנוכה: 

סיור בעקבות המקבים בבקעת הירדן להכרות עם המרד החשמונאי, התרבות היהודית בימי בית שני ומורשת 

 של המאה העשרים.  70קרב ארץ המרדפים בשנות ה

 

חשובים  ברחבי המדבר של העיר הקדושה, בין פסגות ההרים למימי ים המלח והירדן התחוללו אירועים

בתולדות החשמונאים, מימי המרד ועד לסוף שלטונם. במהלך הסיור בצפון מדבר יהודה ובבקעת הירדן נתחקה 

אחר קורות מלכי בית חשמונאי במרחב ונחבר בין סיפורים אלו לבין סיפורי ארץ המרדפים במרחב ממלחמת 

 ההתשה.

 

 ט"ו בשבט: 

כולל טיול אופנים בעמק יזרעאל להכרות עם השטח ופיתוחו, קשרי אדם, עם וארץ ה -סיור ציונות על גלגלים 

 . מפעלי ישובים, מים ותעשייה, סיפורי חלוצים

'לא על הארץ לבדה' היסודות סוציאליים במורשת ישראל והתוכן החברתי של  –לסיור ניתן להוסיף לימוד 

נעסוק באהבת דמות קק"ל בעמק והציונות, וכן ביקור במוזיאון חנקין בו נספר את סיפורה המרתק של רכישת א

 הארץ כיום.

 

 :באב תשעה

 בית חורבן יום הוא היהודית, המסורת פי על באב, ט' :בירושלים באב לתשעה והתיקון המרד בעקבות סיור

 לאורך החומות תוואי אחר ונעקוב החורבן ערב הקרב מהלכי על נלמד הסיור במהלך והשני. הראשון המקדש

 תשעה של הרלוונטיות מה נברר פולחן, ומקום כסמל המקדש בית של משמעות הייתה מה נבחן העיר. של ימיה

 היהודי, הרובע גגות, תצפית יפו, שער בסיור: האתרים בין הזה. בלילה תורה לומדים לא למה ונגלה לימינו באב

 המערבי. הכותל הבית, הר המקדש, מקום לעבר תצפית

 

  



  

 

 ביחידה הרצאות חגים

 

 חביב אדם שנברא בצלם" " -חגי תשרי 

בהרצאה נעסוק בקדושת חיי אדם ובמשמעות של אדם הנברא  .בראש השנה נברא האדם לפי המסורת היהודית

 .בצלם, ובהתגשמות ערכים אלו בצה"ל על בסיס מגילת העצמאות ומסמך רוח צה"ל

 

  – "שנהיה לראש ולא לזנב" –חגי תשרי 

של בן גוריון שעצבה את ראשית הפיקוד בצה"ל ורלוונטית מאוד  צבאית הרצאה על תפיסת המנהיגות החינוכית

 .גם כיום

 

על תפיסת "המנהיגות כשליחות" של  -לא מלכות נתתם לי כי אם עבדות נתתם לי" " -חגי תשרי 

יגאל אלון. יגאל אלון, ממפקדי הפלמ"ח ומנסחי תפיסת המנהיגות והחינוך בצה"ל, כתב רבות על הדוגמא 

  .חות המפקד, בהרצאה נעמיק בתפיסותיו ובפועלו להגנה על המולדת ונחבר אותן לימנוהאישית ועל שלי

  אותו נוהגים לקרוא ביום כיפור. ,ספר יונהת השליחות ותפקידו של שליח בבנוסף נעסוק במשמעו

 

 באנו חושך לגרש! -חנוכה 

בורה אותה גילו מהי הגהמקבי? מי היה יהודה  –סיפור גלגולו המותח של חג חנוכה בהיסטוריה היהודית 

חג ? אילו ערכים ניתן ללמוד מסיפור כיצד חגגו את חנוכה במשך שנות הגלות וכיצד כיום המקבים בפעילותם?

 כיום?חנוכה 

  

 ?איזהו גיבור -חנוכה 

בליווי סרטים ישראלים בנושא רעיון הגבורה בחברה הישראלית. נלמד את סיפורי המקבים ונברר מי הרצאה 

נחשב גיבור בחברה שלנו ומדוע? אילו מעשים בחיים שלנו דורשים מאתנו גבורה? האם יש קשר בין גבורה 

 ?ללחימה? ואיך כל זה קשור לסיפור חנוכה

 

 גיבורות אלמוניות -חנוכה

סיפורן של יהודית והוליפורנס ושל חנה ושבעת בניה, שבמעשי  –הרצאה בנושא סיפורן של גיבורות בחנוכה 

  .הביאו להנפת נס המרד ולקיומו של נס החנוכהגבורתן 

 

 חג הממלכתיות ואהבת הארץ - ט"ו בשבט

ט"ו בשבט, 'חג האילנות', עבר גלגולים שונים: מקביעתו במשנה כיום הקובע לענייני תרומות ומעשרות, ועד לחג 

הזיכרון והכמיהה את תמיד טא יבהחג  אך ,, דרך יום הקמת הכנסתאיכות הסביבה ושמירת הצומח בימינו



  

 

. נעסוק בגלגולו אהבת הארץ בדורנובו בפועל בציונות יםביטויגם  כםבתוהיהודיים לארץ ישראל לאורך הדורות ו

יום חגה של הכנסת, נדבר כ  בט"ו בשבטבמשמעות ערך אהבת הארץ כיום בצה"ל. בנוסף נעסוק ושל ט"ו בשבט 

 ותם המקראי המעלה סוגיות מנהיגות.על משמעות המוסד עבור הדמוקרטיה ונקרא במשל י

 

  מפעיל ביחידה סדר ט"ו בשבטמופע  –טו בשבט 

הזמינו אותנו לסדר ט"ו בשבט חגיגי ביחידה הכולל שירים, קטעי הגות, משחקים והפעלות בנושא טבע וא"י  

 והמון שירה בציבור בקולי קולות עד לב השמים!

קשר לארץ, שמירת טבע בישראלי, שירי חג, שירים ישראלים הערב כולל עיסוק בתכני החג: זיכרון ויצירה, 

 אהובים, חידון ט"ו בשבט ועוד.

 מבית היוצר של "תנועת תרבות" "פועלות ציון" בשיתוף הרכב השירה בציבור 

 

 קריאת מגילה אקטואלית למפקדים -"מצווה לקרות את כולה"  -פורים 

לות יהודיות תחת שלטון זר. מדוע הוכנס לתנ"ך? איזה סיפור מגילת אסתר מתרחש בגלות ומספר סיפור של קהי

מה היחס שלנו ? לימנו עם יהודי אנו פוגשים במגילה ואיך הוא מתמודד עם סכנות הגלות? מה המסר של המגילה

נעסוק בקריאה אקטיבית של ועוד בשאלות אלו בצבא למיעוטים היים בקרבנו? מה מקומן של נשים בשירות? 

 המגילה ביחידה.

 

 "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה" -ח פס

אמר אלוהים למלאכים בעקבות השמחה על מותם של המצרים בים. בהרצאה נברר מהי  , על פי המדרש,כך

 .אתגרים שהיא מציבה לנו כחברה וכצבא כיוםהמורשת המוסרית של סיפור יציאת מצרים ומה הם ה

 

הרצאות למפקדים בכירים בליווי קטעים מסרטים ישראלים עם התסריטאית גלית  -פסח 

 רויכמן

  מסעה של החברה הישראלית בראי הקולנוע. –מעבדות לחירות 

  מסע אל דרום הארץ כמשל לדיוקנה של החברה הישראלית כולה. –שלושה סיפורי מדבר 

  חגי ומועדי הזיכרון של תקופת האביב.עיצוב הזהות הישראלית דרך  –מפסח ועד יום העצמאות 

 

 

 משותפות גורל לשותפות יעוד -מעמד הר סיני  -שבועות 

מערכת ערכים ומוסר  -רגע מכונן במסע עמנו במדבר היה מעמד הר סיני בו קבלנו על עצמנו כעם את התורה 

את פועלנו ומצבנו כעם נבחן ברות , נקרא את עשרת הדאתנו בירור ערכי גם בימנו. בהרצאה משותפת הדורשת מ

 מגילת העצמאות ורוח צה"ל. –כיום למולם ונעסוק במרכז הערכי המשותף לנו בצבא כיום 

 



  

 

 משותפות גורל לשותפות יעוד -מגילת העצמאות 

עמנו מעבדות לחירות אך אינה מסתפקת בכך אלא של מגילת העצמאות מספרת את סיפור יציאתו המודרנית 

וד של מדינת ישראל. בהרצאה נעסוק בפסקת החזון של מגילת העצמאות וננסה להבין גם עוסקת בחזון וביע

מתוך אירועים אקטואליים שקורים היום  ,ולדרוש במשמעויות של כל אחד מהמושגים המרכזיים העולים בה

 .בצה"ל

 .סיפורו של העם היהודי מריבונות לגלות ושוב לריבונות דרך פרקי המגילהאת  בנוסף נספר

 

 מסע סוער בעקבות סמלי המדינה -העצמאות יום 

בבחירת סמלי  שעלויהודית, בהרצאה נכיר את הדילמות לסמלי המדינה שורשים עמוקים ועמוקים במורשת ה

 ערכים וברעיונות הציוניים הטמונים בהם.בנעסוק  –היסטוריה של הסמלים והכי חשוב נלמד על ההמדינה, 

 י בצה"ל כיום.נעסוק בממלכתיות הישראלית כפי שבאה לידי ביטו ףבנוס

 

 ירושלים של זהב וירושלים של ברזל -יום ירושלים 

שלושה שבועות לאחר שכתבה נעמי שמר את השיר המוכר "ירושלים של זהב", פרצה מלחמת ששת הימים 

שבמהלכה אוחדו חלקי ירושלים. לאחר ששמעה ברדיו את הצנחנים שרים את שירה ליד הכותל, הוסיפה שמר, 

באית, בית חדש לשיר ובו תארה את המציאות החדשה. מאיר אריאל, שהיה אז לוחם שהייתה אז בלהקה צ

מילואים בצנחנים והשתתף בקרבות השחרור בעיר, כתב בתגובה לשיר ולפי אותו הלחן את "ירושלים של ברזל", 

ים שיר המהווה השלמה לשירה של שמר.  בהרצאה נכיר את המקורות היהודיים מהם חצבה שמר את שירה ונקי

 .הרלוונטיים אלינו כיום שיח עם שירו ומסריו של אריאל

 

  ל"ג בעומר, ציונות ומדינת ישראל

( נוסד 1942חץ וקשת. בל"ג בעומר תש"ב ) -( נוסד הגדנ"ע, מכאן גם לקוח סמלו 1941בל"ג בעומר תש"א )

ונסקור את התגלגלות ( הוקם צה"ל. בהרצאה נכיר את סיפור מרד בר כוכבא 1948הפלמ"ח. בל"ג בעומר תש"ח )

 הסיפור בקרב ארגוני הנוער והמגן בציונות.

 

 מנהיגות יהודית בין ל"ג בעומר לשבועות  -ל"ג בעומר 

רבי עקיבא, המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא ומגדולי חכמי המשנה, הטביע את חותמו על תפיסת ההלכה 

רש של רבי עקיבא ולא מבין דבר מן ההלכה. והמסורת היהודית. באגדת תלמודית מופיע משה רבינו בבית המד

שני מנהיגים גדולים אשר ראו מנגד ולא הגיעו  - בהרצאה נכיר ונשווה בין דמויותיהם של משה רבינו ורבי עקיבא

 ליעדם, נעסוק באישיותם כמנהיגים ובאתגרים שעמדו בפניהם בתקופתם.

 

  



  

 

 חירות היא אחריות -שבועות 

ים הנקשרים עם חג שבועות ונעסוק בשאלות: כיצד הפך חג הקציר החקלאי נכיר את הסיפורים השונבהרצאה 

לחג מתן תורה? מה היא משמעות מנהג הביכורים והאם היא רלוונטית לימנו? ומאיפה הגיע מושג התיקון 

המשמעות העמוקה של החירות עבור עם ישראל אשר בחר לפני אלפי שנים לקבל עליו בנוסף נברר את לשבועות? 

רה ואת עשרת הדברות כקוד מוסרי וערכי משותף. נעמיק את הבנתנו בנוגע לאחריות וחירות כבחירה  את התו

 ונשאל על הערכים שמובילים אותנו כיום כחברה.  

 

 יום עיון למפקדים בכירים לכבוד תשעה באב 

  היהדות צבו מאז את יעהסיבות לחורבן בית המקדש והתהליכים המרכזיים ש -הרצאה   -עם ללא ארץ

  שנה. 2000כפי שאנו מכירים אותה 

 סדנא העוסקת בקשר שבין יהדות לדמוקרטיה ובמגילת  -דמוקרטית –מהותה של מדינה יהודית

 .העצמאות כמסמך יסוד של מדינת ישראל

  הישראלי בחברה  חיבור ותיקוןהרצאה בליווי סרטים בנושא  –החברה הישראלית בראי הקולנוע

  .ובצה"ל

 יאה במגילת איכה.ניתן לשלב קר 

 

 
 


