
 

 

 )נעורים(פעילות ליום העצמאות  

 ?2020מהי ציונות בשנת 

 :.הלמדריכ  רקע

מדינת ישראל היא מדינה ציונית. ראש הממשלה הראשון אמר את זה, אהוד ברק אמר את 

 זה, ואפילו ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו אמר את זה. 

בשום מקום אין ההצהרה הזאת נמצאת בתכניות לימוד, ובתורת החינוך של צה''ל, אבל 

 הגדרה רשמית של ממשלת ישראל למה זה ציונות.

של הציונות היא להבטיח את הרוב היהודי במדינת ישראל באופן פעיל  האם מטרתה

ונחוש, כפי שטען ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון? האם ציונות היא "מורשת ישראל 

ו שבעצם היא יעד פוליטי, לדורותיה", כפי שהכריז ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו? א

  כפי שטען נתניהו בהזדמנות אחרת?

"הציונות הינה ההשקפה הדוגלת בריבונותו של העם היהודי בארץ ישראל או שאולי 

ובחובתו של המאמין בה, להשתתף בכך אישית, תוך עשייה למען הכלל", ו"הגשמתה 

עותי" כפי שנכתב מבוססת על חתירה אישית כמו גם על מחויבות משותפת לשירות משמ

 בתורת החינוך של צה"ל?

מית, הגוף הציוני הוותיק ביותר בעולם שהוקם ביוזמתו אפילו בהסתדרות הציונית העול

בנימין זאב הרצל, מודים ש"קשה להגדיר את הציונות, אך באופן כללי  חוזה המדינהשל 

 יות בה".ניתן לומר כי ציונות היא אהבת ארץ ישראל, נאמנות למדינה, ושאיפה לח
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 חשיבה משותפת  ראשונה:מתודה 

, ניתן Mentimeterות סיעור מוחות לגבי המושג "ציונות". בעזרת אתר ים.נקיים עם החניכ

לפתוח "קובץ עבודה משותף", ובו כל חניכה יכולה לרשום מילים או מושגים המתקשרים 

אות את התוצר המשותף של אצלה למושג "ציונות", ולאחר שכל החניכות רשמו, ניתן לר

 כל הקבוצה.

 קישור לאתר ן את קובץ המנטימטר לפני. להכי| ציוד:  ללא| נספחים:  דקות 10 זמן: 

 

https://www.mentimeter.com/


 

 

 בעה ביצירהה מתודה שניה:

. נבקש מהחניכות הנרא  1948לצייר על הדף את הישראלי המצוי בשנת נבקש מכל חניכה 

איזה  ?יום -מה הוא עושה ביום ?מה הוא לובש ?גם להתייחס לדעתן: איך קוראים לו

נבקש מהן לצייר את הישראלי של לאחר שכל החניכות סיימו,  ? וכו'.מוסיקה הוא שומע

 תקופתנו ולהתייחס לאותן שאלות.

 מהקבוצה להכין לפני הפעולה()לבקש דף וכלי כתיבה : | ציוד ללאחים: פ| נס דקות 10: זמן

 

 ן בשאלהדיו :שלישיתמתודה 

 נקיים עם החניכות דיון לגבי הציורים:

 ?השונותדמיון וההבדל בין הישראלים מהתקופות הנקודות  ןמה •

 מה גרם לפערים בין שני הישראלים?  •

האם אתן חושבות שאפשר להחליט מי מבין הישראלים  •

 יותר? ציוני 

אחרי שציירנו את הישראלים מהתקופות השונות, האם אנחנו יכולים להגדיר  •

 הגדרה ברורה ומוסכמת של המושג "ציונות"?

 

 נאום ציונות במבצע יונתן,  יאיר לפיד –אני ציוני ,  מהי ציונות בשבילי? סרטונים להשראה:

 

 ללא : | ציוד ללאחים: פ| נס דקות 10: זמן

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhEncs2i06U
https://www.youtube.com/watch?v=UBxgp8KXIEo
https://www.youtube.com/watch?v=dqc7b19Er54
https://www.youtube.com/watch?v=dqc7b19Er54
https://www.youtube.com/watch?v=dqc7b19Er54
https://www.youtube.com/watch?v=dqc7b19Er54

