
 
 "משואה לתקומה  -רוח לחומר מחשבה למעשה"  פעילות 

  מרכז יצחק רביןשם המכון:

  . כל הדרגים דרג:

 025-15מקסימלית:-כמות משתתפים מינימלית

  "משואה לתקומה  -רוח לחומר מחשבה למעשה" נושא יום העיון:_

 

 רציונאל:
של נספר את סיפור השואה לאחר שהמכריעים ביותר בתולדות העם היהודי בזמן החדש: השואה והתקומה.  םבשני האירועי נעסוק

הציוני, דרך בניית מהחזרה למולדת והתגשמות הרעיון  - נושא התקומה דרך הרגעים המכוננים של מדינת ישראלהעם היהודי נכיר את 

הקמת קיבוצים, יישובים וערים, דרך קליטת עליה המונית ועד להישגים צבאיים והסכמי שלום. המוזיאון הישראלי  ,המדינה העברית

 מציג חברה איתנה, חזקה, ערכית ודמוקרטית. 

 התקדים של המדינה הצעירה שלנו.  יההצלחות חסראת ההישגים ו נרצה לבחון את

מתוך מטרה להעריך  מעורר התפעלות,כסיפור הצלחה מדינת ישראל של וחרנו להתמקד בסיפורה של החברה הישראלית ב בפעילות זו

מהחזרה למולדת והתגשמות הרעיון הציוני, דרך  ,הישגיה. נכיר את הרגעים המכוננים של מדינת ישראלאת להוקיר את המדינה וו

ועד להישגים צבאיים והסכמי שלום. המוזיאון  בניית חברה וכלכלה משגשגת,, תוך קליטת עליה המוניתובניית המדינה העברית  

המצאות באמצעות הישראלית,  רוחם הסיור יוצג סרטון הממחיש את הוהישראלי מציג חברה איתנה, חזקה, ערכית ודמוקרטית. בת

 קי.  ןמהחלוציות ועד המצאת הדיסק או ,וחידושים

 

 מטרות:

 החיילים יחשפו לרגעים מכוננים של מדינת ישראל.  •

 החיילים יבחנו את ערכי החברה הישראלית יהודית ודמוקרטית . •

 חלוציות , ישוב הארץ , המצאות וחידושים ועוד.  –החיילים יחשפו להישגי התקומה  •

 

  

פירוט יחידת  יחידת תוכן משך

 *תוכן

גורם מעביר )שמות 

מרצים בהלימה 

 לתחום התוכן(

מידע אודות 

 **המרצה

הנושא והקשרו  פתיחה  רבע שעה 

 ליחידה 

  מפקד

משואה  –סיור  וחצישעה 

 לתקומה 

 םנעסוק בשני האירועי

המכריעים ביותר 

בתולדות העם היהודי 

בזמן החדש: השואה 

והתקומה. לאחר 

מדריכים בעלי תואר  מדריכי המרכז

ראשון ושני במדעי 

המדינה החברה 

 והרוח . 



 
שנספר את סיפור 

השואה של העם 

היהודי נכיר את נושא 

התקומה דרך הרגעים 

המכוננים של מדינת 

מהחזרה  -ישראל 

למולדת והתגשמות 

הרעיון הציוני, דרך 

בניית המדינה העברית, 

הקמת קיבוצים, 

יישובים וערים, דרך 

קליטת עליה המונית 

ועד להישגים צבאיים 

והסכמי שלום. 

יאון הישראלי המוז

מציג חברה איתנה, 

חזקה, ערכית 

 ודמוקרטית. 

. 

 

בוגרי הכשרת מרכז 

 יצחק רבין.
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 מחשבה למעשה
  

בתום הסיור יוצג 

סרטון הממחיש את 

הרוח  הישראלית, דרך 

וחידושים המצאות 

ישראליים, מהחלוציות 

ועד המצאת הדיסק און 

 קי.

  

  מפקדים

המתמקדת  בהישגי  סיכום מפקד רבע שעה 

שנות  XX -צה"ל ב

קיומו או בערכי צה"ל, 

 בהם  שליחות ורעות. 

 

 

  מפקד המסגרת . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


