
 מסע חוצה ישראל
 "פה ושם בארץ ישראל"



 "חוצה ישראל"

המעגל  
-האישי

 משפחתי

המעגל  
-האזורי
 קהילתי

המעגל  
:  היהודי
 דתי-התרבותי

המעגל  
-הלאומי
 ישראלי

המעגל  
 האוניברסאלי

, מה האמונות
הערכים , הנורמות

? המשפחתיים שלנו
כיצד ? מה חשוב לי

אני מגדיר את 
 ?עצמי

 ?למי אני שייך

מה מאפיין את 
 ? הישוב שלי

מה האופי של 
האזור הגיאוגרפי בו 

 ? אני חי

מה ההיסטוריה 
 ?המקומית שלנו

אילו זרמים קיימים 
 ? ביהדות

המפעל הציוני 
בפרספקטיבה 

 -היהודית
 התרבותית 

המורכבות בקשר 
 בין דת ללאום

הכרות עם 
אוכלוסיות שונות 
בחברה הישראלית 
ועם הקשר שלהם 
 אלינו ושלנו אליהם

איזו דמות של 
חברה אני רוצה 

 ?לבנות

 –אדם לאדם אדם 
תפיסות 

הומניסטיות של 
צדק חברתי ושוויון 

 ערך האדם



 מפגשים ופעילויות –" חוצה ישראל"

 :זהות יהודית

מפגש או התנסות , ביקור
עם זרמים זונים ביהדות  

אולפנה של  : למשל(
ביקור  , הקיבוץ הדתי

ביקור בבית , בשכונה חרדי
התנסות  , כנסת רפורמי

 )בבית מדרש חילוני

דיון לגבי הקשר בין דת  
 ללאום

 

 :זהות ישראלית

הכרות ומפגש עם  
אוכלוסיות שונות בחברה 

ביקור : למשל(הישראלית 
עיירה  / בכפר ערבי 

ביקור בעיירת  , בדואית
סיור באזור של , פיתוח

 )עובדים זרים ופליטים

דיון לגבי הזהות 
 הישראלית

 :של מדינת ישראל ואופיהדמותה 

מפגש עם פעילים וארגונים חברתיים מגוונים הנלחמים למען עיצוב דמותה  
 הדמוקרטי והשוויוני של החברה הישראלית

 :זהות אישית ושייכות

 ועיבוד קבוצתי ODTפעילות 

 פעילות בנושא המשפחה והאזור הגיאוגרפי בו אני גר



 תכנית חינוכית בדרום –" חוצה ישראל"

 תוכנית נושאים   מקום לינה יום

לינת שטח   ראשון

 בחניון צאלים

קבוצת  , משפחה: הזהות האישית שלי

 .השווים והקהילה שלי

-במובן הרגשי(החיבור שלי לארץ ישראל 

 )זהותי

   90נחל זהר עד כביש במסלול טיול 

  ODTפעילויות שלב י המסלול

 עצמיבישול 

 האישיתעיבוד החוויה  –פעילות לילה קבוצתית 

ספינת  " שני

 "  המדבר

 קליטת עליה וקיבוץ גלויות

 זהות עדתית בחברה הישראלית  

 ופריפריה   מרכז

 נחל פרסב מסלול טיול 

 ירוחם –ביקור בעיירת הפיתוח 

 פעילות ערב שכבתית

  בבהראכסניה  שלישי

ציון בעיר  

העתיקה  

 בירושלים

 דמוקרטית-מדינה יהודית

 לאומית יהודית וערבית בישראלזהות 

 גזענותשוויון ערך האדם מול 

 זרמים ביהדות

 )מפגש וסדנה(רהט  –בדואית  ביקור  בעיירה

 צהריים בשוק מחנה יהודה. א

 סיור במאה שערים - החברה החרדית

 שונים ביהדות באכסניה סדנה על זרמים

 "קודש וקדושה"לילי בעיר העתיקה בנושא  סיור

 ?מהי כוללת –זהות ישראלית  רביעי

 פעילה אזרחות

שונים   מפגש עם פעילים במקומות -המאבק על חברה צודקת 

 בעיר

 חזון למדינת ישראל: סדנה מסכמת

 המשותףהאתוס  –בהר הרצל סיור מסכם 

 טקס ביום בהר הרצל



 תוכנית נושאים   מקום לינה יום

פארק הירדן לינת שטח   ראשון

 אפשרות לבישול עצמי

,  משפחה: הזהות האישית שלי

 .קבוצת השווים והקהילה שלי

במובן  (החיבור שלי לארץ ישראל 

 )זהותי-הרגשי

  ODTמסלול טיול המשלב פעילויות 

 בישול עצמי

החוויה האישית והחיבור   עיבוד –פעילות לילה קבוצתית 

 לנופי ארץ ישראל

 קליטת עליה וקיבוץ גלויות לינת שטח מקורה -  מצובה שני

 זהות עדתית בחברה הישראלית  

 )?בית קברות כינרת( מסלול טיול 

 ערב שכבתית שלומיפעילות –ביקור בעיירת הפיתוח 

זהות לאומית יהודית וערבית   לינת מאהל -ה "נתיב הל שלישי

 בישראל

 שוויון ערך האדם מול גזענות

 מסלול טיול

 דיר אל אסד/ דנון  שייח –ביקור בכפר ערבי 

 בקבוצותפעילות ערב 

 ?מהי כוללת –זהות ישראלית  אכסניית גשר   רביעי

 גישות שונות –זהות יהודית 

 האתוס המשותף –סיור בהר הרצל 

 סיור במאה שערים

 סדנאות באכסניה

 קבלת שבת

 סיור לילי במרכז העיר

עיצוב דמותה של החברה   אין חמישי

 הישראלית

 סיור בעיר העתיקה -קודש מול קדושה 

 סדנאות באכסניה

 מגילת העצמאות –טקס סיום 

 תכנית חינוכית בצפון –" חוצה ישראל"



 גליליתתכנית  –" חוצה ישראל"

 תוכנית נושאים   יום

 ?מהי הזהות שלי ראשון

 עיירות הפיתוח

 צדק וצדקה

 מעגל אינטימי

 טיול רגלי

 סיור רגלי בשלומי

 שנים בשלומי"מפגש עם ש

 ערב קבוצתי וערב מוזיקה שכבתי

 זהות יהודית שני

 החרדים בישראל ואנחנו

 טקסים יהודיים משלנו

 טיול רגלי

 סיור בצפת ומפגש בבית כנסת  

 קבלת שכת קבוצתית ושכבתית

 ?מדינה יהודית ודמוקרטית שלישי

 יהודית פלורליסטית יצירה

 זרמים ביהדות

 תרבות המערב ותרבות הצריכה

 ודמותה של המדינה סדנה בנושא אופייה

 סדנאות עניין מקוריות

 מפגש עם פעילים חברתיים

 בקריוןסיור ופעילות ערב 

 תרבות ישראלית רביעי

 החברתית ומעורבות חברתית המחאה

 אורח חיים ערכי

 סיכום

 סדנה בנושא תרבות ישראלית ייחודית

 בקרית שמונה ושיחה עם מפעילי בית קפה קואופרטיבי   סיור

 מפגש עם קהילת פלך

 


	מסע בעקבות הפסיפס הישראלי�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

