חוגגים  70שנה
למדינת ישראל
חוקרים את העבר ,מוקירים את ההווה ,חוזים את העתיד
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תוכן עניינים

רציונל
אירועים ,ימי לוח ופעילויות ארציות ייחודיות של מינהל חברה ונוער לציון הנושא
תכנים ותכניות חדשות
מבחר הצעות ליוזמות בבית הספר ובקהילה
הצעות לפעילויות חינוכיות באתר מינהל חברה ונוער
הצעה להיערכות בית ספרית ורשותית
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"גם מבקריה הקיצוניים של ישראל לא הצליחו להסתיר את הישגיה
יוצאי

הדופן.

את

פסגותיה

המתנשאות

מעל

קו

הרקיע

של

ההיסטוריה .כמעט  60שנה למדינה .וליבי גאה על מה שעשינו ,כולנו
ביחד ,ועל מה שאנו חולמים כאיש אחד :לחיות באמונה ,לשחר שלום,
לבנות עתיד טוב יותר"
(שמעון פרס)

רציונל
בחודש אייר תשע"ח תחוג מדינת ישראל  70שנים לקיומה .יום הולדת הוא זמן טוב לעצור ,להביט לאחור
ולהתמלא בגאווה ובשמחה .ב 70-שנות קיומה הצליחה מדינת ישראל להגיע להישגים חסרי תקדים בתחומים
רבים ומגוונים :בחקלאות ,בהתיישבות ,בחינוך ,ברפואה ,בתעשייה ,בתרבות בספורט ועוד .יש מקום להתגאות
בהישגים אלה ולהעמידם במרכז העשייה החינוכית.
זה הזמן שלנו ,המחנכים ,להדגיש את היפה והמאחד בעם ולהעלות על נס את עצם קיומה של מדינת ישראל
כבית שאין לו תחליף .זה הזמן להכיר ולחגוג את הישגי מדינת ישראל והצלחותיה ,להתפעל מנופיה ,לכבד
ולהעריך את האנשים שתרמו ותורמים להיותה .כמו כן ,אירוע כזה הוא זמן טוב לעורר דיון על היעדים
והאתגרים שעומדים בפני החברה הישראלית ,לברר עם בני הנוער כיצד הם יכולים לתרום למימושם ואף לתכנן
דרכי פעולה להשגת אותם יעדים ,וליצירת עתיד ישראלי טוב יותר .מערכת החינוך תציין את  70שנות המדינה
בסימן "חוקרים את העבר ,מוקירים את ההווה ,חוזים את העתיד"
אנו מציעים לבחירתכם מגוון רחב של פעילויות ,מיזמים ותכניות עבודה ,הניתנות למימוש במגוון מסגרות בית
ספריות וחוץ בית ספריות.
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מטרות התכנית
 .1לחזק את תחושות הגאווה וההשתייכות למדינה ישראל.
 .2להעמיק את תחושת הסולידריות והמחויבות למדינת ישראל.
 .3להכיר ,להוקיר ,לציין ולחגוג את שבעים שנות קיומה של המדינה.
 .4לזמן היכרות עם אישים ,אירועים הישגים ואתרים מרכזיים בתולדות המדינה ,ולמידה על מקומם ותרומתם
של אלו למדינה ולחברה.
 .5לעורר דיון על היעדים והאתגרים הרצויים לעתיד לבוא עבור הקהילות והמדינה ,לברר את תרומתם
האפשרית של ילדים ובני נוער להשגת היעדים ,ולעודד למימושם.

יעדים
בתי הספר ומסגרות חינוכיות יעסקו בנושאים הקשורים לאהבת הארץ.
תלמידים ילמדו באופן יצירתי חוויתי ומשמעותי על הישגי מדינת ישראל ועל אנשים משפיעים ,יחקרו
את העבר ,יוקירו את ההווה ויחלמו את העתיד.
עשייה בפועל  -תלמידים יזמו עשייה אקטיבית ,יתנסו במעורבות חברתית.

רח' קפלן  ,42פתח תקוה מיקוד  * 49210טלפון * 03-9180808 :פקס03-9180850 :
אתר המינהלhttp://noar.education.gov.il :
דף פייסבוק המינהלhttps://www.facebook.com/edu.noar :
דוא"לcarmelaap@education.gov.il :

אירועים ,ימי לוח ופעילויות ארציות ייחודיות
במינהל חברה ונוער לציון הנושא
ב' בנובמבר – הצהרת בלפור
כ"ט בנובמבר – הצבעה באו"ם
ט"ו בשבט – יום הולדת של הכנסת
הימים הלאומיים – כ"ז ניסן (יום השואה) ; ה' באייר (יום העצמאות)
שבוע שיא כלל משרדי  9-6 -מאי ,כ"א-כ"ד אייר

מועדים ואירועים במינהל חברה ונוער
שיעמדו בסימן  70שנה
כנס מינהל חברה ונוער "בין כסה לעשור" – 26.9.2017
מיזם "שבוע אהבת חינם" בסימן  70שנה למדינה – מועצות תלמידים ונוער (עם פתיחת שנת
הלימודים)
כנס מעורבות החברתית  17.10.17בבנייני האומה (בוקר)
כנס מנהלי מחלקות הנוער בישראל  17.10.17בבנייני האומה (אחר צהריים)
עצרת הנוער לציון רצח רבין 31.10.17
חידון תנ"ך הארצי למבוגרים בחנוכה בבנייני האומה 19.12.17
חידון התנ"ך הארצי לנוער במעלות תרשיחא 14.3.18
חידון אלוף האלופים – למבוגרים 14.3.18
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של"ח בשביל ישראל 14.3.18
חידון התנ"ך העולמי לנוער 19.4.18
חידון התנ"ך לנוער התפוצות ברחובות 22.4.18
טקסי קבלת יקיר הרשות 1.5.18
ועידה ארצית של מועצות תלמידים ונוער 9.5.18
כנס רכזי טיולים ארצי 15.5.18
יום ירושלים השנה יצוין בסימן  70שנה 10.5.18
כנס החינוך הבלתי פורמאלי 6.6.18
כנס מורי של"ח בסימן  70שנה – 14.6.18

תכנים ותכניות חדשות
עם דילמות מתמודדים...מאז ועד היום...
שיתוף פעולה עם מרכז שז"ר בפיתוח  10פעילויות ,המזמנות דיון על סוגיות מרכזיות במציאות החברתית
הישראלית בת זמננו .התבוננות היסטורית וחקר של תקופת הקמת מדינת ישראל מגלה את ראשיתה של
הסוגיה והתפתחותה במהלך השנים.
המערכים נועדו לאפשר למורים ולרכזי חינוך חברתי בבתי הספר לחשוף תלמידים לידע אודות סוגיות
חברתיות שהחלו בראשית ימי המדינה וקיימות עד היום ,ובאמצעותן לקיים דיון רלוונטי על נושאים הקשורים
לחיי התלמידים בישראל בת ימינו.
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טייסת  :192חקר האמת  -רואים (ועושים) רחוק
במסגרת המעורבות החברתית ,תלמידים ,שיבחרו להשתתף בפרויקט ,יקלידו מסמכים אותנטיים הנמצאים
בגנזך המדינה במטרה לשמר את הכתוב בהם .החשיפה למסמכים שונים תאפשר להם לחקור אירועים/
פרשות /מצבים מהעבר ,להסיק מסקנות משלהם ולשתף במחשבות על התובנות שלהם לעתיד ,לאור הנושאים
שחקרו .בסיום יתקיים כנס ארצי לכל התלמידים שהשתתפו בפרויקט ובו יעסקו התלמידים בשאלות על
נושאים שונים שמדינת ישראל מתמודדת איתם תוך ניסיון לחזות ולחלום את העתיד.

מסעות אל החברה הישראלית
במסגרת התכניות לציון  70שנה למדינה יתקיימו מפגשים בין אוכלוסיות בחברה הישראלית .חלק ממפגשים
אלה יתקיימו במסגרת של מסעות .בתי ספר שיקיימו מסעות אל חברה הישראלית ויעמדו בקריטריונים יקבלו
סבסוד למסע .פרטים יפורסמו בקרוב.
קישור לחוברת ובה הנחיות והצעות לפעילות במסגרת המפגשים.

מסע אל הישגי המדינה  -באמצעות ימי שדה בשל"ח וידיעת הארץ
במסגרת הסדנאות וימי השדה יודגשו הישגי מדינת ישראל ב 70-שנות קיומה באמצעות הנוף.
במסגרת המסעות ובהתאם לחבלי הארץ השונים יודגשו באתרי תצפית ונוף הישגי המדינה בחקלאות,
בתעשייה ,בתיירות בביטחון ,בהתיישבות ,ברפואה ,בתחבורה וכו'.

ישראליות משותפת – מועצות התלמידים והנוער

חיבור תהליך "אות יישום מסמך הועידה" של מועצות התלמידים והנוער ,החותר להרחבת הקשר בין קבוצות

שונות בחברה הישראלית ,לאירועי  70שנה למדינה .חברי המועצות ינחו בנושא את חבריהם ,בני הנוער,
בבתי ספר ובמסגרות בלתי פורמליות .מסמך הועידה בנושא "ישראליות משותפת" יהווה בסיס לתכנית
העבודה בכל מעגלי המועצות :בתי ספר ,רשויות ,מחוזות וארצית.
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מבחר הצעות ליוזמות בבית הספר ובקהילה
"יש לי הישג"  -קבוצות תלמידים חוקרות ולומדות הישג בולט של מדינת ישראל בכל תחום שיבחרו
ומלמדים את חבריהם לכיתה בדרך יצירתית ומעניינת את הנושא שחקרו( .ניתן ליצור תערוכה).
ערב שירה ישראלי  -סביב משורר(ת)  /זמר(ת)  /אומן(נית) – נחום היימן ,אריק איינשטיין ,אהוד
מנור ,נעמי שמר ,שושנה דמארי ,ועוד .לימוד על הדמות ועל יצירתה.
פרסום ושיו וק של מדינת ישראל (בארץ ובעולם)  -תלמידים יוצרים פרסומות מעוררות גאווה
בהישגי מדינת ישראל.
תערוכת צילומים – תלמידים מצלמים נופים ,זוויות מיוחדות ,מבט יצירתי ומקורי על הסביבה
הקרובה.
מדליקי משואות  -קבוצת תלמידים בוחרת מדליק משואה לומדים עליו ומלמדים את חבריהם
לכיתה.
מוסיקה  -הקלטת שיר מקורי או שיר בסגנון " ( " we are the worldתלמידים ממספר בתי ספר).
אומנות  -תערוכה של יצירות תלמידים בנושא אהבת הארץ( .ניתן ליצור סביב פסוק/ים מהתנ"ך
שיר/ים ישראלי /ם).
 70סיבות לאהוב – קיר גרפיטי :תלמידים רושמים  70סיבות לאהוב את מדינת ישראל.
יצירת אמנה בית ספרית – ברור ערכי ,דיון ויצירת אמנה משותפת וחתימה פומבית ומשותפת של
קהילת בית הספר.

חידון בית ספרי.
טיולים  -יצירת מסלולי טיול.
אתרים ומקומות – אילו היית מארח תייר לאן היית לוקח אותו ולמה?
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 70הישגים של בני נוער
 70סרטים  -יקיר הרשות
עיסוק במגילת העצמאות  -ממגילת העצמאות למגילת הנוער
סיפורם של אנשים  -ילידי  48מספרים את סיפור חייהם השזור בסיפור חייה של המדינה

 70אנשי חינוך שיבחרו ברשות
 70נשים פורצות דרך
 70מסלולים /סיורים עם המחזה  -בני נוער מדריכים סיורים ברשות המספרים את סיפור הרשות
סנהדירנוער –  70חברי סנהדרין שידונו בסוגיות רלוונטיות לנושא
הפקה בית ספרית של מרכז למידה  -שיעסוק בנושאים אותם בחרו בני הנוער לפתח

סנהדרין מחנכים
בניית משחק קלפים  -הכולל  70קלפים סביב דמויות ,אירועים ,אתרים ,סוגיות וכדומה
בניית חידון טריוויה וירטואלי –  70שאלות ,אחת לכל שנה
בניית תערוכה –  70תמונות ,אז והיום – התערוכה יכולה להיות וירטואלית
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הצעות לפעילויות חינוכיות
באתר מינהל חברה ונוער
הצעות לפעילויות פתיחה לצוות החינוכי
עיון במגילת העצמאות – דמוקרטיה וציונות
מגשימים חברת מופת בישראל
כ"ט בנובמבר
גיבור מקומי
נלבישך שלמת בטון
שרים שבעים
ערכים בסמל ,בטקס ,ובחג

הצעה להיערכות בית ספרית ורשותית
מינהל חברה ונוער יציע רציונל חינוכי והנחיות לבניית תכנית חינוכית ברמה הבית ספרית ,הרשותית ,המחוזית
והארצית .כמו כן יוצע בנק רעיונות ,ומגוון פעילויות לבחירה.
בתי הספר ,הרשות והמחוז יפתחו חומרים נוספים וייבחרו במה לעסוק.
להלן קישורים ל:

הצעה לבניית תכנית עבודה בית ספרית
הצעה להיערכות הרשות המקומית
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