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שכבה ד'
נושא החודש :אני והארץ
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
נעסוק לאורך החודש בשאלת החיבור של כל אחד מאיתנו אל הארץ ,אל הימים הלאומיים
ואל החברה הישראלית בתקופה זו.
*שימו לב ,חודש זה הוא חודש קצר מכיוון וחופשת הפסח לוקחת את רובו.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
השורשים שלי וישראל

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
אתגרים וחוזקות בישראל

פעולה :3
אין לי ארץ אחרת?
ונטילציה על התקופה

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

ההיסטוריה המשפחתית של כל אחד מהחניכים בארץ

•

משואה לתקומה -מה למדנו מאתגרי ההיסטוריה?

•

איך ההיסטוריה משפיעה על ההתמודדויות שלנו עם האתגרים בימים אלו?

•

היכרות עם מפת הארץ (ניתן לשלב עם מפת התפשטות נגיף הקורונה)

•

מהם האתגרים שיש לנו בארץ? לעומת מה אני אוהב ומעריך בארץ?

•

את מי אני זוכר ביום הזיכרון ,יום הזיכרון בשבילי.

•

יום העצמאות בשבילי ,מהי עצמאות בצל הקורונה?

•

למה אני מחכה לכשתיגמר תקופת הקורונה? מה אני אוהב בתקופה ואתגעגע
אליו כשתיגמר?

החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

שכבה ה'
נושא החודש :חיי קבוצה בישראל
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
החודש נעסוק בנושא הקבוצה מתוך הסתכלות על קבוצות שונות בהיסטוריה הישראלית.
לאור הימים הלאומיים ננסה ללמוד מחוויותיהן של קבוצות שונות ,מפעולות שעשו כקבוצה
ומהמורשת שהנחילו לנו.

*שימו לב ,החודש הוא חודש קצר בעקבות חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
תנועות הנוער וילדים בשואה

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–

פעולה :3
משמעות הקבוצה בתקופת
הקורונה -ונטילציה

כור היתוך – להיות 'צבר'

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

מה היה מקומן של תנועות הנוער וקבוצות הילדים בתקופת השואה?

•

דילמות של חברות ומחויבות בתקופת משבר ,איפה זה פוגש אותנו גם היום?

•

היכרות עם עולם הקיבוצים ומקומם בתקופת קום המדינה.

•

מה זה בשבילי להיות ישראלי?

•

חוויה של ימים לאומיים בלי טקסים המוניים ,מה זה עושה לי?

•

מה המשמעות של הקבוצה בשבילי בתקופה הזאת בישראל?

•

בדידות וישראל – מה אנחנו יכולים לעשות כקבוצה כדי שאחרים לא ירגישו
בודדים?
החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

שכבה ו'
נושא החודש :מיהו ישראלי
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
החודש נדון במושג 'ישראלי' ,ננסה לברר מי מבחינתנו הוא ישראלי ואיך זה בא לידי ביטוי
בימים הלאומיים .כמו כן ,נבחן האם מושגים כגון 'צבר' נמצאים עדיין בשימוש כיום ומה
המשמעות שלהם.
*שימו לב ,החודש הוא חודש קצר בעקבות חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
הכירו את ניצולי השואה

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
חללי ישראל – מי אתם?

פעולה :3
אני ישראלי?
הגדרת דמות הישראלי

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

עדויות של ניצולי שואה ,אנשי בריגדות ,מחתרות וכו'...

•

סקר 'מיהו ישראלי בשבילך' בין הסבים והסבתות של חניכי הקבוצה.

•

סיפורים משפחתיים אישיים.

•

היכרות עם חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה ,מי הם היו ואיך תפסו את
ישראל.

•

איך ה"זיכרונות הישראליים" עיצבו את מי שאנחנו כאזרחי ישראל.

•

האם אני ישראלי?

•

מה מגדיר בעיניי ישראלי?

•

האם מי שלא עומד בצפירה הוא ישראלי? האם מי שלא משרת בצבא /שירות
לאומי אזרחי הוא ישראלי?
החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

הד"ח צעירים
נושא החודש :אני וישראל
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
נעסוק לאורך החודש בשאלת החיבור של כל אחד מאיתנו אל הארץ ,אל הימים הלאומיים
ואל החברה הישראלית בתקופה זו.
*שימו לב ,חודש זה הוא חודש קצר מכיוון וחופשת הפסח לוקחת את רובו.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
השורשים שלי וישראל

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
זיכרונות ישראליים

פעולה :3
אין לי ארץ אחרת?
ונטילציה על התקופה

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

מה זה זיכרון?

•

ההיסטוריה שלי ושל המשפחה שלי -הזדמנות לבקש תמונות ילדות ותמונות
משפחה.

•

משחק זיכרון ישראלי – אירועים היסטוריים ,דמויות והיגדים.

•

ישראל דרך עיניים של חדשות ,מהן החדשות הכי טובות ששמעתי השבוע?

•

היכרות עם מפת הארץ (ניתן לשלב עם מפת התפשטות הקורונה)

•

את מי אני זוכר ביום הזיכרון ,יום הזיכרון בשבילי.

•

יום העצמאות בשבילי ,מהי עצמאות בצל הקורונה?

•

למה אני מחכה לכשתיגמר תקופת הקורונה? מה אני אוהב בתקופה ואתגעגע
אליו כשתיגמר?
החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

הד"ח אמצע
נושא החודש :החברה הישראלית
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
החודש ננסה יחד לבחון את החברה הישראלית בראי הימים הלאומיים שיצוינו השנה בצורה
קצת שונה וננסה להבין כיצד ההיסטוריה עיצבה את מי שאנחנו.
בנוסף ,נבחן מה קורה היום בחברה הישראלית ואיך זה משפיע עלינו.
*שימו לב ,זהו חודש קצר בגלל חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
טקסים ומסורות

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
זוכרים ושרים

פעולה :3
אין לי ארץ אחרת?
ונטילציה על התקופה

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

מה הוא יום השואה?

•

למה יש צפירה? מה עוד נוהגים לעשות ולמה?

•

חשיבות הזיכרון.

•

החיבור בין שירים לזיכרון ,איזה שירים עוזרים לנו לזכור?

•

מה השירים הכי ישראליים בעיניי?

•

ניתן ליצור שיר זיכרון ישראלי לתקופת הקורונה.

•

מה אני ארצה לזכור מהתקופה ולמה אני מחכה לכשתיגמר?

•

מה זה ישראלי בשבילי?
החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

הד"ח בוגרים
נושא החודש :ערכי התנועה בחברה הישראלית
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
נשאל את עצמנו כיצד ערכי התנועה באים לידי ביטוי בימים הלאומיים בפרט ובהיסטוריה
הישראלית בכלל ונבחן כיצד אנחנו יכולים להביא אותם לידי ביטוי בחברה גם בימים האלו.
*שימו לב ,זהו חודש קצר בגלל חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
ערכי התנועה בשעת משבר

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
מורשת וערכים כדרך חיים

פעולה :3
להיות ישראלי קרמבואי
בתקופת הקורונה

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

כיצד ערכי התנועה באו לידי ביטוי בהתנהגותם של דמויות משמעותיות בתקופת
השואה?

•

היכרות עם עולמם של תנועות הנוער בשואה.

•

התמודדות עם דילמות ערכיות ומוסריות בתקופת השואה.

•

כיצד מימוש הערכים והחזון היום יכולים לעזור לנו להרחיק את השואה הבאה?

•

מהי המשמעות של ערכים ומורשת ביום הזיכרון?

•

כיצד מתקיים הקשר בין יום הזיכרון ליום העצמאות? האם לדעתכם הוא נכון?

•

כיצד אתגרי העבר הלאומיים יכולים לסייע ולחזק אותנו בתקופת הקורונה היום?

•

איך נביא לידי ביטוי את ערכי התנועה בחברה הישראלית בצל הקורונה?
החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

שכבה ז'
נושא החודש :להיות חלק מתנועה ומדינה
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
החודש נעסוק במקומה של התנועה במדינת ישראל ,נדון במשמעות של תנועות הנוער
בהתפתחות ההיסטוריה של המדינה וכן בתקופה הנוכחית.
*שימו לב כי החודש קצר בגלל חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
תנועות הנוער בשואה

פעולה :3
קרמבו וישראל –
האם אנחנו משפיעים
על החברה הישראלית?

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
תנועות הנוער
בצבא ובהתיישבות

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

מקומן והשפעתן של תנועות הנוער בתקופת השואה.

•

היכרות עם דמויות מפתח בעולם תנועות הנוער בשואה.

•

היכרות עם המושג נח"ל והיכרות עם נופלי נח"ל מתקופות שונות והסיפורים
שלהם.

•

מקומן של תנועות הנוער בתקופת הקמת המדינה ,מעורבותן בהגנה ובהקמת
התיישבות.

•

מה מקומנו כתנועת נוער בישראל כיום?

•

האם אנחנו משפיעים על החברה הישראלית וכיצד?
החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

שכבה ח'
נושא החודש :ישראליות וציונות
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
בחודש הקרוב כשהימים הלאומיים סובבים סביבנו ,נעסוק יחד בקשר שבין המושג ישראליות
למושג ציונות – האם ילכו תמיד יחד ,מה ההבדל ביניהם וכיצד הם נוצרו והשתנו.
*שימו לב ,החודש הוא חודש קצר בגלל חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
משואה לתקומה?

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
מיהו הישראלי? ציוני?

פעולה :3
אין לי ארץ אחרת?
ביטחון או ציונות

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

מה עומד מאחורי המושג 'משואה לתקומה'? האם באמת ניתן לומר כי המדינה
קמה בזכות השואה?

•

מה אנחנו לומדים מאתגרי העבר על ההתמודדויות שלנו בהווה?

•

מהי הישראליות? כשאני מזהה אדם כישראלי ,למה אני מתכוון?

•

מה הקשר בין ישראליות לציונות? האם אפשר להיות ישראלי לא ציוני? ולהיפך?

•

אנשים עולים /חוזרים לארץ – למה?

•

האם זה משנה לנו מה הסיבה שבגללה אנשים בוחרים לבוא לישראל? למה?

•

מה התקופה הזאת מלמדת אותנו על החיבור שלנו לישראל?

החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

מד"קים -שכבה ט'
נושא החודש :הדרכה דיגיטלית
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר
לנו ,הערך "אני ישראלי".
חודש זה היה אמור לעסוק בהתנסויות בהדרכה ,אך מכיוון והמציאות השתנתה
ניתן לכוון אותו לעיסוק בטכנולוגיה כאמצעי להדרכה .ננסה יחד ללמוד מניסיון
ההדרכה הדיגיטלית ואף לקחת חלק ביצירת הדרכות כאלה.
*שימו לב ,החודש קצר בגלל חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
'הסטורי של אווה'

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות:
מתחברים מרחוק – שרים לזכרם

פעולה :3
הדרכה דיגיטלית-
תובנות ותחושות מהתקופה

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

הסטורי של אווה – בעד ונגד (זילות התכנים ,או התאמה לקהל יעד).

•

ניתן לקיים התנסות קבוצתית ביצירת הדרכה – יצירת סיפור עדות מקוצר והפצתו
במדיה הדיגיטלית (על ידי ראיון עם ניצול או המחזת קטעי יומן).

•

יצירת קשרים ותחושת אחדות גם ממרחק – פתרונות דיגיטליים ליצירת שייכות.

•

יצירת טקס "שרים לזכרם" במדיה הדיגיטלית.

•

כיצד יכולים לשמש אותנו סרטונים ושירים על מנת לייצר הדרכה משמעותית?

•

היתרונות של המדיה הדיגיטלית בהנצחת זיכרון.

•

מה אנחנו לומדים וחווים מהתקופה על הדרכה דיגיטלית?

החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

שכבה י'
נושא החודש :יוצרים שינוי בישראל
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר לנו ,הערך
"אני ישראלי".
החודש ננסה לפצח כיצד אנו יכולים להמשיך ולהוביל שינוי בחברה הישראלית גם בצל
הקורונה ובתוך תקופת הימים הלאומיים .נלמד יחד על מסורות ושינויים שאנשים הובילו
וננסה לראות מה חשוב לנו לעשות בתקופה זו.
*שימו לב ,החודש קצר בגלל חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
פרויקטים בנושא זיכרון

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
הנצחה בישראל

פעולה :3
אין לי ארץ אחרת?
אחריות קולקטיבית במשבר

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

מה חשוב לנו שיהיה ביום השואה? למה אנחנו מקיימים אותו?

•
•

איך אנחנו יכולים להמשיך את הזיכרון?
טקסי יום השואה – מעבר מטקס לזיכרון בסלון.

•

מה זה בשבילכם יום הזיכרון? איך אתם חווים את המעבר ליום העצמאות?

•
•

נצר אחרון – היכרות עם המושג והפרויקט ,הבנה שיש מי שאין לו זוכרים.
איך אנחנו יכולים לסייע בהנצחה? מה אנחנו לוקחים מזה לחיים שלנו?

•

מה האחריות הקולקטיבית (כללית) שיש לנו בתקופות משבר?

•

מה אנחנו יכולים לעשות ולתרום בתקופה שכזו?

החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

שכבות י"א-י"ב
נושא החודש :מורשת מהי?
על אף המציאות השונה והמורכבת ,נמשיך החודש לעסוק בערך האחרון שנותר
לנו ,הערך "אני ישראלי".
בחודש הקרוב נעסוק בערך "אני ישראלי" מתוך העמקה בימים הלאומיים,
ושאילת השאלות – מהי מורשת? במה היא תלויה? מה החלק שלנו בשימור
שלה? כיצד היא משפיעה עלינו בחיי היום יום שלנו?
*שימו לב ,זהו חודש קצר בעקבות חופשת הפסח.

אופציות למבנה מערך חודשי:
פעולה :1
יום השואה-
למה אנחנו זוכרים?

פעולה :2
יום הזיכרון ועצמאות–
מורשת קרב או ניצחון?

פעולה :3
המורשת שלי –
מהי המורשת שלי?

תחומים שניתן לדון בהם בנושא:
•

למה אנחנו זוכרים? בשביל מי ששרד? מי שמת? או מי שעדיין לא נולד?

•

מה עוזר לי לזכור? אני מתחבר לדברים קטנים ואינטימיים? או אירועים גדולים?

•

האם אנחנו מסתכלים על הקושי שעברנו או בוחרים לראות את המתנות שקיבלנו לאורך הדרך?
איך אולי מאזנים בין השניים?

•

איך אני ניגש למעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות? מה הוא מביא עמו?

•

מה הדברים שלי חשוב לזכור – אנשים? אירועים? אמירות?

•

האם יש מסורות ,סיפורים שארצה להעביר הלאה?

•

מה עוזר לשמר מסורת?

החודש נציין את החגים והימים הלאומיים:
חג הפסח -יהודים ,חג הפסחא -נוצרים ,יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,חג הנביא יתרו – דרוזים,
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ,ויום העצמאות.
מאגר חומרים

חזרה לדף ראשי

מאגרי מתודות

פסח

יום השואה

יום הזיכרון

יום העצמאות

חזרה לדף ראשי

