
המאגר הלאומי לשעת 
מחנך  

ב "תשפ-ף"תשעבודה תוכנית
ב"י-'לשכבות ז

הכשרה והשתלמויות, תוכניות, אגף תכנים
ד"חמד "מה

לחץ כאן  power pointלהורדה בגרסת 

https://meyda.education.gov.il/files/noar/whoim.pptx


..."  וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות, אך בכל הדרכים מעולם לא אבדה לי דרכנו"
(יענקלה רוטבליט)

(   'ו', משלי ג)" דעהובכל דרכיך "

מסע לטיפוח זהות ציונית דתית



זהות ושייכות

שותפות ואחריות, מעורבות

הכיתה כקבוצה חברתית

מחויבות למדינת ישראל

אורח חיים דמוקרטי

מנהיגות

לקראת בגרות בעולם משתנה

המאגר הלאומי לשעת מחנך
ב"י-'שעת המחנך לכיתות זצירי



בין אדם לעצמו

בין אדם לאלוקיו  

בין אדם לזולתו

בין אדם לעמו

בין אדם לארצו ולמדינתו

מחנךלשעתהלאומיהמאגר
ד"החמבהלימה למטרות חזון 



, תוכניות, אגף תכניםמשרד החינוך
הכשרה 

והשתלמויות

זהות ושייכות
דתי-ציוני-מי אני 

זהות ושייכות: ציר

'יחידת שיעור חינוך לכיתה י

תורה והמדינה היו  "
ויהיו בישראל גוף אחד  
,  ומאוחד שאין בו פירוד

כי כל אחד מהם מותנה  
..."  הוא בקיומו של חברו

(ציון מאיר חי עוזיאל-הרב בן)



מבוא
למורה

פתיחה

–גוף 
מהלך

סיכום

דתי-ציוני-מי אני :ההיחיד נושא
'ילכיתהברהחשיעורחידתי 

תופעתלהיקףהתלמידיםבקרבמודעותלפתח•
.הבדידות

גםחברתיתומעורבותאחריות,אמפתיהלטפח•
.התלמידיםשלהקרוביםהאישייםלמעגליםמעבר

התלמידיםיפעלושבהלפעולהתשתיתלייצר•
.הבודדההאוכלוסייה/הבודדלמען

ושיקוליםמטרות
לבחירה

זהות ושייכות: ציר

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים  2.
לחומר הנלמד

פיתוח נקודות מבט מגוונות3.

שיח ערכי על בסיס טקסט4.

המאגר הלאומי לשעת מחנך

ידע
והיאבכללהישראליתהזהותמבירורכחלקדתיתהציוניתהזהותבבירורעוסקתהיחידה
.'יבכיתהזהותתעודתקבלתלקראת–"אזרחלהיות"לתוכניתמיועדת
מזרוחניק–1שיעור 
בין קודש לחול–2שיעור 
להיות ציוני דתי–3שיעור 

מיומנויות
דיגיטליתושפתיתאוריינות,תביקורתיחשיבהתיצירתיחשיבה-יותקוגניטיב

הכוונה עצמית, עצמיתמודעות -יותאישתוך
תחברתיהתנהלות,תחברתימודעות-יותאישבין

ערכים
דעת וחדוות למידהאהבת •
מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית•
כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל•
כבוד האדם והמשפחה•

מטרות
ושיקולים
לבחירה

עם  לברר •
המשתתפים את 
אבני היסוד של  
הזהות הציונית 

דתית ולבחון את  
.בחייהםביטויין

להביא למודעות •
המשתתפים את 

מגוון הדעות 
המאפיין את 

.הציונות הדתית
לעמוד על •

המתחים  
המובנים  

בתפיסת העולם 
הציונית דתית  

ולבחון את  
מקומם בחיי  

.המשתתפים

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/value-dialog-based-on-text/


פתיחה

–גוף 
מהלך

סיכום

(אנדרדוס)מזרוחניקהסרטוןאתנציג
דתי-הציוניהמגזרבנישלשוניםמאפייניםמציגהסרטון
.הומוריסטיתבצורה

לדיוןשאלות

?בסרטוןביטוילידיבאיםלאומיהדתיהמגזרשלמאפייניםאילו•

אם הייתם צריכים לתאר אדם מהציונות הדתית למי שאינו מכיר את  •
.הסבירו? באילו מאפיינים הייתם בוחרים, המגזר

מזרוחניק

?"מזרוחניק"הואמי
?שלוהמאפייניםמהם

המאגר הלאומי לשעת מחנך

https://www.youtube.com/watch?v=LcEkmYAqMog


פתיחה

–גוף 
מהלך

סיכום

שללמאפייניהבנוגעהתלמידיםשלתפיסותיהםאתנבחןזהבשיעור:תקציר
.קבוצתיתחשיבהומפתאישיותחשיבהמפותיצירתידיעלהדתיתהציונות

במליאהלדיוןשאלות
הסבירו  ? אילו מרכיבים הופיעו במפות של רוב המשתתפים1.

.מדוע
.הסבירו מדוע? אילו מרכיבים לא הופיעו כלל או הופיעו מעט2.
על אילו מרכיבים אי אפשר לוותר כשמייצרים מפת , לדעתכם3.

.נמקו? חשיבה של הציונות הדתית
?  האם אפשר לייצר מפה אחת שמייצגת את הציונות הדתית4.

מה הרווח  ? האם יש חשיבות ליכולת לייצר מפה אחת משותפת
?מה המחיר הכרוך בכך? מכך

מזרוחניק

...היאבשבילידתיתציונות–אישיתחשיבהמפתיצירת1.
(coggleעלהסבר).(ייראהזהכך)coggleהמקווןהכליבאמצעות

A4דפילתלמידיםנחלק,הדיגיטליבכלילהשתמשאפשרותאיןאם
.שלוהחשיבהמפתאתייצורתלמידוכלשוניםבצבעיםכתיבהוכלי

סמךעלהכיתתיהלוחגביעלכיתתיתמשותפתמפהיצירת.2
במפההמשתתפיםתשובותאתלארגןלנסותיש)האישיותהמפות

.(נושאיםאשכולותלפיהקבוצתית
.הקבוצתיתהמפהעלבמליאהדיון.3

המאגר הלאומי לשעת מחנך

https://coggle.it/
https://digitalpedagogy.co/category/coggle/




פתיחה

–גוף 
מהלך

סיכום

מזרוחניק

סיכום

חשיבהמפותיצרנו.הדתיתהציונותבמאפיינידנוזהבשיעור
אחתמפהלייצראפשראםשאלנו.קבוצתיתומפהאישיות

שביכולתהחשיבותומהככללהדתיתהציונותאתשמייצגת
.כזאתמפהלייצר

משימת סיכום  

שמייצגתבדמותיבחרמשתתףכל–דמויותגלריית:1אפשרות
פועלהעלומידעעליהמידע,אותהויציגהדתיתהציונותאתבעיניו
.הספרבביתשתוקםפיזיתבגלריהאומשותףדיגיטליבקיר

דמותעםריאיוןיקייםמשתתףכל–דתיציוניניגון:2אפשרות
.המשתתףבחירתפיעל,הדתיתהציונותמעולםמשמעותית

העולםתפיסתאתמביאההדמותשבהלדרךיתייחסהריאיון
.ובפועלהבחייהביטוילידידתית-הציונית

בהשתתפות,מקווןבאופןאוהספרבבית,שיאערבלקייםמומלץ*
שוניםגווניםהמייצגותהספרביתמקהילתדמויותאוהורים

.הדתיתבציונות

המאגר הלאומי לשעת מחנך

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/peilut lekol echad nugun2.pdf
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–גוף 
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(  ושולי רנדדדוןאמיר )בין קודש לחולנשמיע את השיר 
(מילים)

בין קודש לחול

לשירההאזנהלאחרלדיוןשאלות
.עימומזדהיםאואליומתחבריםשאתםהשירמתוךבמשפטבחרו1.

.בחירתכםאתנמקו
כחייםמרגישים,כחברהאוכיחידים,אתםשבהםמצביםתארו2.

.והסבירופרטו."לחולקודשבין"
.הסבירו?לחולקודשביןחידתיהציוניהציבורהאם,לדעתכם3.

?  "בין קודש לחול"מה משמעות הביטוי 
?דתי-מה הרלוונטיות שלו לחיינו כיחידים וכציבור ציוני

המאגר הלאומי לשעת מחנך

https://www.youtube.com/watch?v=sCJh9YcrL3k
https://xmusic.co.il/lyrics/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%93%D7%93%D7%95%D7%9F/%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=sCJh9YcrL3k
https://www.youtube.com/watch?v=sCJh9YcrL3k
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?הסעיפיםשתיעלהפוסחיםאוהמקףאנשי

במליאהלדיוןשאלות
חיבורהואדתית-הציוניתבתפיסהוחולקודשביןהחיבורהאם)בחירתכםאתהסבירו1.

(?בדיעבדפשרהאולכתחילהרצוי
.בחירתכםאתשממחישהדתי-הציונימהציבורכחלקאוכפרטיםמחייכםדוגמהתנו2.
.נמקו?מצויאורצוימצבלדעתכםהיאבחרתםשבההעמדההאם3.
אתלשנותרוציםהייתםשבעקבותיהמחשבהאורעיוןמחבריכםשמעתםהאם4.

.נמקו?בחירתכם

התלמידיםבקרבסקרנערוך:הפעילותמהלך
קצרהסבר.שיעורבמהלךתלמידיםלהפעלתמקווןכליהואהמנטימטר–במנטימטרשימוש
במידתלבחורתלמידמכלונבקשסקרשלבאופציהנבחר.במנטימטרשימושעלופשוט

לאחרבכיתהייראהזהכך:עולמותפיסתלפי,המשפטיםשנימאחדכלעםשלוההסכמה
.התלמידיםתשובות

מכלונבקשגדוליםשלטיםשניהרצפהעלנניח,דיגיטליבכלילשימושאפשרותאיןאם
.מזדהההואשאיתוהשלטלידלעמודתלמיד

שבוהפרטיםושלדתי-הציוניהמגזרשלעולמותפיסתעלנעמודזהבשיעור:תקציר
מבטאתזהבענייןדתית-הציוניתהעמדהאםנבחןכן.לחולקודששביןליחסבנוגע
.אידיאלאופשרה

בין קודש לחול

המאגר הלאומי לשעת מחנך

https://www.mentimeter.com/
https://ecat.education.gov.il/mentimeter




משפט א
חייהםאתלתארכדינוקטשאניהכינויהוא–המקףאנשי

המקף.לאומיהדתיהציבוראנשישלוהמעשייםהרגשייםהתודעתיים

-תורהבין,לציונות-דתבין,לחול-קודשביןהמחברהידועהמקףהוא

(כהןברק)...לעבודה

משפט ב

,  בו זמנית אוחזת גם בזה וגם בזה. הציונות הדתית, כרגיל, ובתווך

מנסה לחיות עם רגל אחת  ... ובו זמנית פוסחת על שני הסעיפים

עם אינטרנט מחד  , במרחבי המערב ועם רגל שנייה במעמקי התורה

של יפת עם אוהלי  יפיפיותועם ניסיון לאחד את , ועם דף יומי מאידך

(אבי רט).  שם
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–גוף 
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בנוגעדתיתהציוניתהעולםתפיסתעלעמדנוזהבשיעור
בחייהםזותפיסהשלמקומהעלוכןוחולקודששביןליחס

.דתי-הציונימהמגזרוכחלקכפרטיםהתלמידיםשל

סיכום

בין קודש לחול

,בלוג,שיר,בסרטוןיבחרוהתלמידים:השיעורלאחרשימהמ
,האישימקומםאתמייצגיםאושמתאריםאומנותיצירתאוטקסט

ישתמשוהתלמידים.לחולקודששביןבמרחבהקהילתיאוהחברתי
איןאם.(ייראהזהכך)התוצריםלהעלאתpadletהמקווןבכלי

שלתערוכהבכיתהליצוראפשר,מקווןבכלילהשתמשאפשרות
.התוצרים

הבנה או שאלה  , האם השיעור עורר בכם מחשבה: שאלה לסיכום
שתפו? דתית-בנוגע לחיבור שבין קודש וחול בתפיסה הציונית

המאגר הלאומי לשעת מחנך

https://he.padlet.com/
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להיות ציוני דתי

אתונבחןהדתיתהציונותבמשנתמעטנעמיקזהבשיעור
.בבסיסההעומדיםהרעיונות

.קטעי עיתונות ובכתבות שעוסקים בציונות הדתיתעיון ב

שאלות לדיון
מהם הנושאים המרכזיים שעולים באזכורים של הציונות הדתית  •

?בתקשורת
האם נושאים אלו מייצגים את הרעיונות המרכזיים , לדעתכם•

?בתפיסת העולם של הציונות הדתית
האם יש פער בין האופן שבו הציונות הדתית מוצגת בתקשורת  •

.פרטו והסבירו את הגורמים לכך? לבין המציאות

המאגר הלאומי לשעת מחנך



ציונות דתית אחרת

הקולות הליברליים שבציונות הדתית אינם ביטוי לחולשה  

אלא ייצוג של  , כפי שרבים מנסים להציג, אידיאולוגית
האורתודוקסיה המודרנית של  –זהות דתית חדשה 

.אל ההתרחשות הישראלית" עשתה עלייה"אמריקה ש

(19.6.2019בסיון ה׳תשע״ט ט״ז , מקור ראשון, פכטרעידו )

ל ייפגש עם רבנים  "הרמטכ: מחלוקת השירות המשותף

ועם ארגוני נשים

ל  "הפקודה שמסדירה את שילוב הבנות והבנים בצה

,  ובכירי הציונות הדתיתאייזנקוטתעמוד במרכז פגישת 

תלמידינו יחשבו פעמיים אם  "שם מזהירים ממצב שבו 

.לפני כן הוא ייוועד עם שדולת הנשים". להתגייס
(Ynet ,7.11.2017, קובי נחשוני)

פשרה בין כיבוש לסיפוח

הציבור הדתי צריך לשאול את עצמו מדוע בסוגיות כמו 

שבת הם נכונים להתפשר עבור שלמות החברה ואילו 

.בסוגיית ארץ ישראל זה הכול או כלום
(Ynet ,15.6.2020, שקלארמוטי )

אנחנו לא מתכננים להשתלט על המדינה: תירגעו, חילונים

לא זומם להחליף את יונית בדניאלה 2עמית סגל מערוץ 

לא רוצה לנסוע לאירוויזיון במקום  מגלגלצוישי ריבו , וייס

בציונות הדתית יש אנשים פרטיים עם  . דנה אינטרנשיונל

–שאיפות להגיע רחוק ועם אידיאלים של תרומה לחברה 
.הפסיקו לפחד. בדיוק כמו אצלכם

(Ynet ,14.12.2015, עינת ברזילי)

מחקר". החינוך הדתי מחק את הזהות המזרחית שלי"

גם כשהגיעו  " לא נחשבת"הן חשו שהדתיות שלהן 

נוסח התפילה שלהן לא היה , "חזקות"ממשפחות דתיות 
,  עינב צברי". סקטור"הן הרגישו , וככלל–ברירת המחדל 

"  אשכנזים-המזרחים"חשבה ששיח , בעצמה בוגרת אולפנה
מערכת החינוך  : "עד למחקר שעשתה–כבר לא רלוונטי 

".אבל בפועל היא אשכנזית, הדתית היא לכאורה ניטרלית
(Ynet ,11.7.2016, טלי פרקש)

העיר אשר בדד יושבת ובליבה כיפה

ריקוד דגלים וגבעת התחמושת כבר לא באמת  , מורשת קרב

עומדות היו רגלינו בשערייך  . 2016עושים את זה לישראל 

עד שנמאס לישראלים והם ירדו לחפש משמעות  , ירושלים

ניסיתי לחפש חולצות לבנות שלא מחובר אליהן . בתל אביב

עמך ישראל שעדיין מתרגשים מקולו של הרב גורן  ; נוער דתי

.אבל לא מצאתי, ניסיתי". הר הבית בידינו: "קורא

(Ynet ,5.6.2016, אבינועם הרש)

רעידת האדמה של הציבור הדתי: נשות המהפכה

לימוד התורה הנשי הוא כבר עובדה מוגמרת גם בקהילות  

ופגיעות  , העיסוק במיניות נפוץ ונגיש במגזר, שמרניות

האחראיות לתמורות המהירות  . והטרדות כבר לא מושתקות

שרושמות עמודים שלמים  , הן הפמיניסטיות הדתיות

:  תיעדתי אותן בספר. זמננו-בהיסטוריה היהודית בת

".הדתיות החדשות"
(Ynet,24.8.2018, סרורארצי חן )

https://www.makorrishon.co.il/judaism/147591/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5039609,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5748529,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4737683,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4826902,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4812169,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5334285,00.html


פתיחה

–גוף 
מהלך

סיכום

דתי-להיות ציוני

העקרונותעלונעמודהדתיתהציונותמשנתבלימודנעמיק
.דתית-הציוניתהעולםתפיסתבבסיסהעומדיםהמרכזיים

לימוד בקבוצות
?דתי-מיהו ציוניר יונה גודמן "נעיין בקטע מהמאמר של הרב ד•

(המאמר המלא)

המאגר הלאומי לשעת מחנך

שאלות לדיון בקבוצות
מה משותף לגישה החרדית ולגישה החילונית ביחס  –על פי תקציר המאמר שקראתם •

?הציונות והמודרנה ובין תורת ישראלשבין לקשר 
?זהבמה שונה הגישה שמציעה הציונות הדתית לקשר •
יכולה להיות סתירה בין חיי התורה לחיי הציונות או שבהן מחיינו דוגמות חשבו על •

.שתפו. המודרנה
?כיצד יישבתם אותה. נתקלתם בסתירה כזושבהם תנו דוגמה מחייכם האישיים למקרים •

https://drive.google.com/file/d/1cQrmqZinWy0VoD467dBCk44o8iA3-ZLM/view?usp=sharing


ר יונה גודמן"הרב ד/ ? דתי-מיהו ציוני

,חדשיםמעשיים-רוחנייםאתגריםשניהיהודיהעםמולניצבוגלותשנותאלפילאחר
תנועההאםלבחוןצורךהיהלציונותביחס.והמודרנההציונות:להתמודדנדרשהואאיתם

(ומצוותתורהשומרת–קרי)המסורתיתהיהדותעםאחתבכפיפהלדוריכולהזומעשית-רעיונית
.לשנייםהיהודיהעםאתפילגהזולשאלההתשובה.דנאמקדמא

הציוניתהתנועהביןמהותיתסתירהקיימתכילמסקנההגיע'חרדי'כונהלימיםאשרהציבור
,אותההביןשהואכפילתורהבנאמנותבחרהוא,כןעל.מלאיםתורהחייוביןהעכשווית
...למסקנההגיעחילוניכונהלימיםאשרהציבור,במקביל.הציוניתהתנועהשלגורפתובפסילה

.מלאיםתורהחייוביןהעכשוויתהציוניתהתנועהביןסתירהשקיימתהסכיםהואאף,קרי!זהה
שתי,אחרלשון.ומצוותתורהלחיימלאהנאמנותעלויתורתוךלציונותבנאמנותבחרהואאך

אחדלממדבנאמנותבחרהקבוצהוכלסותרותוהתורההציונותכיהסכימוהקבוצות
באמתאוחזותהקבוצותשתיכיאמונהתוך',דתי-ציוני'כונהשלימיםהציבורקםזהבשלב.אחר

ונאמנותתורהחייביןסתירהשאיןרקשלאתודעהתוךקמהזותנועה.בלבדחלקית
.אחתשלמותשלחלקיםמהוויםשניהם,להפךאםכילציונות



סתירהקיימתכילמסקנההגיעהחרדיהציבור.למודרנהביחסהתרחשהזההתופעה
הציבור.מפניהמקסימאליתובהסתגרותבהסתייגותובחר,המודרנהוביןהתורהביןמהותית
בהשתלבותובחר,סותרותלתורהמלאהונאמנותבמודרנההשתלבותכיהסכיםהחילוני
קם,לשנייםנתפלגוותורתושהעםבעת,ושוב.לתורהמחויבותוצמצוםתוךבמודרנהמרבית
.העולםולתיקוןלקידוםלתרוםהיאהיהודיתחובתנו:בשורהובפיושלישיציבור
(והרעהפסולשלסינוןתוך)במודרנהשישהטובכלאתלכתחילהלינוקעלינו

.התורנימייעודנוחלקבפיתוחהולראות

מלאהנאמנותכיהסכימוציוני-החילוניוהציבורציוניהלאהחרדיהציבור,אחרותבמילים
.ביניהןלבחורצריךולכן,המודרנהעםאוהציונותעםלהשתלביכולהאינהולמצוותלתורה
ייחשףבה'חייםתורת'להחיותתפקידוכיהביןדתי-הציוניהציבור,המקריםבשני

.השוניםוהחייםהתורהחלקיביןהקייםהחיבור

הדתית-הציונותעצמהעלשלקחההאתגרכילהביןלנומסייע,וחלקישטחיכיאף,זהניתוח
מבוקרתשותפותהכולליםתורהוחייבציונותשותפותהכולליםתורהחיי:כפולאתגרהוא
.המודרנהבחיי

שינובר'צ:בתוך.הדתיתהציונותבמעגלי.(2009)'י,גודמן,?דתי-ציונימיהוהמאמרמתוך)
(העולמיהמזרחי:ירושלים.131-125'עמ)השלישיתהעגלה.(עורך)



פתיחה

–גוף 
מהלך

סיכום

להיות ציוני דתי

החשיבותועלבשיעורלנושהתחדשונקודותעלנעמוד
.בנושאוהעמקהלימודשבהמשך

סיכום במליאה
.חברי הקבוצות ישתפו בתשובותיהם ובמחשבותיהם את שאר המשתתפים

שאלות לדיון
?דתית-מה חידש לכם המאמר בנוגע לתפיסת העולם הציונית•
?האם יש לכם שאלות או נקודות נוספות בנושא שהייתם רוצים לברר•
?  כיצד אפשר להמשיך להעמיק בבירור, לדעתכם•
?מה החשיבות שבבירור זה•

המאגר הלאומי לשעת מחנך



מקורות לעיון ולהרחבה

.  אמיר משיח, השתלבות הציונות הדתית בחברה הכללית–תאולוגיה של השתלבות •

המכון הישראלי . הציונות הדתית והחברה הישראלית? ממשגיח הכשרות לנהג הקטר

לדמוקרטיה

נאמני תורה ועבודה. דעות. יאיר שלג, ישראלי בצאתך, דתי בביתך•

אשר כהן–מגן דוד בסבך הזהויות•

המכון הישראלי לדמוקרטיה, ספרים ואירועים בנושא ציונות דתית, מאמרים•

אישים שונים בציונות הדתית מציירים קווים לדמותה של  –משנת הציונות הדתית•

המרכז לציונות דתית–אתר מעלה . הציונות הדתית

דקות26:20, גורדיןהרב חיים נבון פוגש את הרב עמיחי –על מגמות בציונות הדתית •

1:16:03, ולדמוקרטיהלאמיותהציונות הדתית בין –2019כנס הרטמן •

https://www.idi.org.il/media/12633/religious-zionism.pdf
https://toravoda.org.il/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94/%D7%93%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A6%D7%90%D7%AA%D7%9A-%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%92/
https://hazira.ort.org.il/%d7%9e%d7%92%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a1%d7%91%d7%9a-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://www.idi.org.il/tags/1856
https://www.maale.org.il/אינדקס-הציונות-הדתית/משנת-הציונות-הדתית
https://www.youtube.com/watch?v=D76EwHRHMk4
https://www.youtube.com/watch?v=35QhrnyG_Mk
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מיומנויות  
קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

מיומנויות תוך
אישיות

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

מיומנויות בין
אישיות

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

מיומנויות  
גופניות

אוריינות גופנית ובריאותית12



ערכים
פירוטהערכים

אהבת דעת וחדוות למידה
עידוד סקרנות ועניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה  
יהודית ודמוקרטית

הכרת ערכים יהודיים ודמוקרטיים ומחויבות 1.
להם

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת  
ישראל

מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים 1.
לכל קבוצה

הכרה מכבדת של תרבויות ושל מורשות אחרות 2.
במדינה

כבוד האדם והמשפחה

להשקפותיו  , לתרבותו, לזכויותיו, כבוד לאדם1.
ולחירויות היסוד

שמירה על קדושת החיים2.

כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי3.

צדק חברתי וערבות הדדית
סולידריות ועזרה לזולת1.
מעורבות חברתית ואזרחית 2.
מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי3.



,הציוניתהתנועהלפניעודהופיעודתיתלאומיתוהתעוררותישראללארץהיהודיםשיבתשלהרעיון
הרבניםרובשללגישהבניגוד.קלישרוהרבגוטמכרהרב,אלקלעיהרבשלבכתביהם,19-ההמאהבאמצע

פעולותבעזרתלזרזהישאלא,היהודיהעםשלפסיביתלגאולהלצפותאיןכיהדגישוהם,בגולההחרדים
אלושמעשיםטענוהם.יומיומיתכשפהבעבריתושימושאדמהעבודת,ישראללארץשיבה,עלייהשלאנושיות

(מקור).המשיחלביאתלהביאאףלבואובעתידהנביאיםחזוןלהגשמתדברשלבסופויובילו

מדינהובהקמתהיהודיתבלאומיותהתמיכהאתהמבססהציוניתבתנועהאידאולוגיזרםהיאהדתיתהציונות
(מקור).בציונותהיהודיהפןעלדגשושםישראלמתורתהנובעתכחובהליהודים

?ס"למ–נתונים

ידע

כאשר ייסד את  , (1893)ג"תרנבשנתמוהליברשמואל נעשה על ידי הרב' המזרחי'השימוש הראשון במושג 
אך בשלב זה לא היה מדובר בתנועה , ותעמולה לטובת הרעיון הציונימרכז רוחני כמרכז הסברה –י"המזרח

(מקור. )פוליטית

שעלהציוניהקונגרסהחלטתלאחר.1902בשנתשקמה,דתיתציוניתפוליטיתתנועההיאהמזרחיהסתדרות
בשמירתשרקריינסיעקביצחקהרבבהנהגתדתייםציוניםקבוצתקבעה,חילוניציוניבחינוךלעסוקהציונים
-ב.הציוניתהתנועהבמסגרתעקרונותיהפי-עלולפעוללהמשיךהחליטההקבוצה.היהודיהעםיישמרהמצוות

."המזרחיהפועל-המזרחי–לאומיתהדתיתמפלגה"להמזרחיהפועלעםהתאחדה1957

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA#%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99


נתונים–ידע 

מכון מסקרנעים להכיר. כל הנתונים–דתיים לאומיים 

על  , המבוססת על דיונים, הרכב המגזר הדתי לאומי על פי הערכת מכון מסקר

בנושאמחקרים ועל מאמרים 

?דתיים יש במדינה-כמה ציונים: אחת ולתמיד

סרוגים

https://www.miskar.co.il/he/articles/%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.srugim.co.il/224512-%D7%90%D7%97%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94

