בס"ד

מפגשי העשרה וליווי לתוכנית תרבות ישראל :

תרבות ישראל היא מכלול המורשת והיצירה היהודית ,המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים.
(מתוך הסילבוס לתוכנית תרבות ישראל ומורשתו ,משרד החינוך)

• התוכנית הינה מודולרית וניתנת להתאמה על פי צרכי בית הספר
מפגשים לכיתות ה':

נשיאות בישראל
ארץ ישראל באגדות
ובמדרשי חז"ל
"כל מקום שאני הולך ,אני הולך
רבי נחמן מברסלב
לארץ ישראל".

מחזור הזמנים -
ראש חודש
תשרי וגם חשון
אייר וגם סיון
הם כמו סיפור
ישן נושן שמתחדש

מתוך חוק הנשיאות

"המרוץ לנשיאות"  -משחק כיתתי חוויתי ,תחרותי ומאתגר ,היוצר הכרות עם
נשיאים שונים מימי התנ"ך ועד ימינו אנו .נשאל ונגלה יחד מהו נשיא? מה מציין
התואר הזה? למה שימש לאורך ההיסטוריה היהודית? נלמד על גלגולו של
מוסד הנשיאות בישראל מימי התנ"ך ועד היום ,על תפקידי הנשיא ומשמעותם.

ירושלים בירת ישראל
"ערכה של ירושלים לא
ניתן להימדד ולא להישקל
ולהיספר ,כי אם יש לארץ
נשמה  -הרי ירושלים
נשמתה של ארץ ישראל".
דוד בן גוריון

נפתלי וגנר

לוח השנה העברי נותר לעיתים עלום ברחוב
הישראלי ...דרך משחק "גלגל המזל (ות)"
נפגש עם החודשים העבריים ונלמד על
משמעותם .יחד עם הילדים נחזור לימי
העבר ונחזה ברגעי קביעת ראש החודש
כפי שנעשה לאורך אלפי שנים .נלמד ונחקור
מהו קידוש החודש ,לשם מה נצרך ,מהם
הדרכים הקדומות לזיהויו ואף נתנסה
בעצמינו בתהליך קידוש חודש ישן-חדש .נלמד
על ייחודו של הלוח הזמנים היהודי אל מול
הספירה הנוצרית והמוסלמית ונגלה את סודו.

בעיר דוד אשר בירושלים עמל ציון,
ארכיאולוג נלהב וצעיר ,על גילוי
וחקירת עתיקות ירושלים .ציון מזמין
אותנו להצטרף אליו למסע מרתק
מלא קסם והוד המאפשר לנו הצצה
ייחודית לעולם של גילוי וחקירה,
של סודות וקסמים ,של ירושלים של
אז ושל היום .כל ממצא הוא סוד,
וכל סוד הוא סיפור .יחד ננסה
לקלף את שכבות הזמן וההיסטוריה
מעל הממצאים ולגלות ביניהם
ובתוכם את סיפורה של ירושלים.
לפרטים:

סמלי המדינה
מנורה וענפי זית,
שמן טוב ואור יהל -
אור בארץ ,אור בבית
ושלום על ישראל
רפאל ספורטה

הילדים יצטרפו ל"ועדת הסמל
והדגל" בימיה הראשונים של
המדינה .הם יפגשו עם הדמויות,
יציעו הצעות ,יעצבו דוגמאות.
לבסוף יקבלו החלטות ויהיו שותפים
למהלך היסטורי משמעותי ומכריע
אודות סמליה של המדינה היהודית
המתהווה .יחד נלמד מהו סמל,
מהי משמעותו ,מהם האידיאות
והמחשבות העמוקות שטמונות
בחובו .לאחר הדיון והלימוד יתנסו
התלמידים בפיתוח סמל משל עצמם.

טליה לוי 0523121614

בעזרת משחק מונופול ממוחשב ייחודי המשלב
סרטים שירים וחידות ,נעבור ברחובות
ואתרים ,נלמד ונגלה את סיפורה של ארץ
אהובה ומוכרת בת אלפי שנים .נתבונן
דרך עיני חז"ל ,במבט בעל עומק ובעל כיוון
חדש-ישן ומרתק" .נטייל" בשביליה ,נכיר
את שיריה ונלמד על אתריה ומדרשיה.

הנשיא עומד בראש המדינה .הוא מייצג את הערכים
החברתיים המקובלים בחברה הישראלית ,שיש עליהם
הסכמה לאומית רחבה

