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 ארגון גמלאי צה"ל –"צוות" המיזם החינוכי של  – "בשביל הארץ"
     

 כללי    

מכינות קדם  י"ב ו-ו  כיתות י"א  ות/עם תלמידי  גמלאי צה"ל במסגרתו נפגשים  ,  התנדבותימיזם  הינו    –"בשביל הארץ"  

 שנה.  3000 לאורךומשוחחים איתם על המורשת ההיסטורית של העם היהודי בארץ ישראל   צבאיות,

אישור משרד החינוך, הכשרת מדריכים ושיווק בבתי  הכנת המצגות,  נים,  ש  4-מחקר אקדמי בן כסת על  מבוסנית  התוכ

 ספר ברחבי הארץ.

  את אישור  כיתות, וזאת לאחר שקיבלה  150-שנים, וכבר הועברה בהצלחה מלאה ביותר מ  8-התוכנית מופעלת מזה כ

  .9 סעיף, 3.7.18 מיום 7/ד"תשע ל" מנכ בחוזר החינוך משרד
 

 התוכנית  מטרת

,    בה   ולקיומו   ישראל  בארץ  היהודי  העם  של  ההיסטורית  למורשת  הקשור  בכל  התלמידים  של  הידע  את  ולבסס  יקלהעמ

,  דתית,  פוליטית  עמדה   נקיטת  ללא ,  בלבד  בינלאומיים   ומסמכים     מתועדות  היסטוריות  עובדות  על  התבססות   תוך

 .פלסטינאי-הישראלי סכסוךה  פתרוןאו הצעה ל  אמונית

 אל. ישר של קיומה זכות  את לשוללים להשיב  מה ודע "מורשתך את דע"   בבחינתהתוכנית הינה    
  

  עיקריים: מרכיבים  בשלשה  עוסקת כניתוהת

  .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  ים המהלכ ▪

  ת.האזרחו   לימודי בתחום המתקיימות  רבות לפעילויותוכמשלים   בנוסף ,זאת
 

  כניתולת היעד קהל

  החובה   לשרות לגיוס   נםמיו ובמהלך    לפני,  המגמות  בכל   ם צבאיותקדמכינות  י"ב, ו-ו  א"י  תות יכ  לתלמידי  פונה   כניתוהת

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

  לתוכנית. מועדף  יעד קהל הינן בינלאומית,  מדיניות מגמת או  ישראל ארץ לימודי , ותקשורת פלומטיהדי מגמות
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  התוכנית  דריכימ

  ורואה ,  הוכשרה לתפקידש  " "צוות  ם מארגוןמתנדבי  קבוצת  ידי  עלוללא תשלום  בהתנדבות מלאה    מופעלת  התוכנית

שילוב  ,  לאומית  שליחות  וב ,  הביטחון,  הצבא   בתחומי  וביסוסה   המדינה  הקמתל    תרומתםוהאישי    סיפורםהכוללת 

 , והחברה הכלכלה
 

 אופן מימוש התוכנית 

שונים )תמונות,    המחשהת במצגת סדורה וממוסמכת, כוללת אמצעי  ו דקות כ"א, מלוו  90סדרה בת שתי הרצאות בני  

 בה מותקן מחשב ואמצעי הקרנה. , ומתבצעת בכיתה סרטונים וכדו'(

 , רגילים היסטוריה עוריימש ן באופיי  ותשונת לדיון ושיחה, וביאו, מההרצאות

 לימודים.  הנת במהלך ש תתקיימנה המפגשים סדרת

 

 מכינה./נשמח להשתלב בתוכנית הלימודים של בית הספר

 

 בכבוד רב.                                                                                  
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