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  התוכניתומבצעי מטרות , מבנה - " בשביל הארץ"

  

  התוכנית מטרת

 היהודי העם של ההיסטורית למורשת הקשור בכל התלמידים של הידע את ולבסס להעמיק

 בינלאומיים ומסמכים  מתועדות היסטוריות עובדות על התבססות תוך,  בה ולקיומו ישראל בארץ

 לסכסוך פתרון מציעה ואינה אמונה/דת נושאיב או קונקרטית פוליטית עמדה נקיטת ללא, בלבד

 זכות את לשוללים להשיב מה ודע "מורשתך את דע" בבחינת היא.  פלסטינאי הישראלי

    .ישראל של קיומה

   :עיקריים מרכיבים בשלשה עוסקת התכנית

   .שנים 3000 לאורך ישראל בארץ היהודי הישוב ורציפות ההיסטורי הקשר �

   .1947 -1881 בתקופה ומימושו חזון – הציונית התנועה סיפור �

    .ותוצאותיה, 1949-  1947  המדינה להקמת במלחמה העיקריים המהלכים �

                                                                              

   .הספר בבתי האזרחות לימודי בתחום המתקיימות רבות לפעילויות בנוסף ,זאת

   יתלתכנ היעד קהל

 החובה לשרות לגיוסם המיון תחילת לפני, המגמות בכל , א"י כתות לתלמידי פונה התכנית

  .ומורשתו ישראל לעם, למדינה זיקתם להעמקת , ל"בצה

   ותפעולה התכנית של המתודיקה

 ללא בהתנדבות , מעבירה הכיפורים יום מלחמת ועד ח"תש דור בני , מתנדבים מדריכים קבוצת

 של האישי סיפורם עם המשולבות, א"י בכתות לתלמידים ודיונים הרצאות , שיחות , תשלום

 הכלכלה, הביטחון, הצבא בתחומי וביסוסה המדינה להקמת האישית בתרומתם המרצים

   .והטכנולוגיה
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.  דקות 90 בן מפגש כל , רצופים שבועיים מפגשים שלשה כוללת שנתית דיונים/הרצאות סדרת

 המפגשים סדרת בתום לקבלה יוכל הספר ובית, המרצים לכל אחידה , מצגת הוכנה מפגש לכל

 להוריד התלמידים יוכלו ממנו , כזה  שישנו ככל , הספר בית לאתר ולהעלותה התכנית ממנהל

 ממנהל המתנדבהמרצה  דרך , זאת לבקש הספר בית על. נוסף שימוש/לעיון המצגות את כרצונם

בכיתה נדרשת . תלמידים ככיתה אורגנית 35יהיה  במפגש התלמידים מספר. התכנית

  .הימצאותם של מחשב ואמצעי הקרנה

  .רגילים היסטוריה משעורי באופיים שונים שיחות/דיונים/ההרצאות

  . החגים חנוכה לפסח בכל שנת לימודים בין תתקיימנה המפגשים סדרת

   התכנית מבצעי

 בכך הרואה, "צוות"ושאינם חברי  "צוות"מתנדבי  קבוצת ידי על, כאמור , מופעלת התכנית

  . לאומית שליחות

 המאה של הארבעים שנות מאמצע ישראל בארץ חיו אשר , 75 – 65 בגילאי הנם המתנדבים

, הביטחון, הצבא בתחומי וביסוסה המדינה בהקמת חלקםאת  תרמו ואשר ואילך הקודמת

  . והחברה הכלכלה

 התלמידים עם חולקים  שהם בעובדה -שארה בין-ביטוי לידי בא המתנדבים של המוסף הערך

   .ולאחריה השחרור במלחמת, השחרור למלחמת שקדמה בתקופה בעצמם חוו שהם אירועים

   . בארץ תיכוניים ספר בתי במספר שנים 6 מזה פועלת התכנית

  .לשיבוץ והמלצה התכנית אישור

   .ב"הרצו 9 סעיף, 3.3.14 מיום 7/ד"תשע ל"מנכ בחוזר החינוך משרד אישור קיבלה התכנית

 יעד קהל הנה ,בינלאומית מדיניות מגמת או ישראל ארץ לימודי , ותקשורת דיפלומטיה מגמת

   . זו העשרה לתכנית מועדף

  

  

  יוסף            ברנע                                                                                              

  התכנית ומנהל יוזם                                                                                              
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