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הקיבוץ  -העם היהודי יוצא מהגלות: הציונות הסוציאליסטית
 כמעשה חלוצי

 'ט-'פעילות לשכבות ז
 :מטרות
 .הסוציאליסטית הציונות בבסיס המוסריים לעקרונות חשיפה .1
 .כבית ישראל ארץ ובין כמקלט ישראל ארץ בין הבחנה .2
 ."מופת חברת" המושג תביעת .3

 
  :מהלך

 
 !מקימים חברת מופת –מהגלות אל הארץ 

 
 .דגל ומכינה שם לעצמה בוחרת קבוצה כל .חלוצים קבוצות לשתי מתחלקים .1

 
 :חדשה חברה להקמת עד מהגלות: בקיבוץ למסע יוצאים .2

 
 .החדשה לחברה מסוים בערך שמזכה משימה ומבצעים קטע מקריאים תחנה בכל

 
 מהגלותהתנתקות , "אדם יהודי חדש: "תחנה ראשונה .1

 
אך אין , ניצוץ קטן. ברצוני לחיות אי שם. ברצוני לעשות משהו. ברצוני לנסוע לארץ ישראל"

כדי , אשר השליכו הכל מאחורי גוום... אני נמשך אל אותם עקשנים... לכבותו את נפשי 
 ,לעצמי–. כדי לחיות בניסוי עצמם, כדי להיפטר מהגלות. לנסות ולהתחיל בחיים אחרים

לברוח , חיים אחרים, הייתי רוצה שתהא לנו פינה אחרת, בשביל יהודים שלנו, לעצמנו
 ."מהאווירה המחניקה כל כך

 )  ברל כצנלסון(
 :משימה

 !כדי להפטר מהגלות ולהתחיל מחדש צריך לקחת רק את הדברים החשובים באמת
 ,תכשיטים(צריכה למלא אותו בכמה שיותר דברים לא נחוצים וכל קבוצה מקבלת תיק  

 ). 'פלאפונים וכו, משחקים
 .  יותר דברים תנצחכמה שפטר מיהקבוצה שת

   
 עבודה עברית  : תחנה שנייה .2

 
עבודה בכל , לא תוכל לבוא אלא על ידי עבודה, התחדשותו לעם עובד ויוצר, תחיית העם"

כל בני העם . ובייחוד על ידי עבודה בתוך הטבע, אבל בעיקר על ידי עבודת כפיים, צורותיה
 ."וכן גם גאולת הארץ לא תוכל לבוא אלא על ידי עבודה. צריכים לעבוד

 )  גורדון. ד.א(
 :  משימה

 .  כל קבוצה מקבלת מעדר ושתילים וצריכה לשתול את הערוגה הכי מושקעת בחמש דקות
   

  השפה העברית: תחנה שלישית .3
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אך ... דרושה לו כהיוםאשר האחדות הייתה , מיום צאתו מארצו, עוד לא הייתה עת לישראל”
ושפה אחרת מבלעדי שפת אבותיו לא , האחדות הזאת לא תהיה לו אם לא שפה אחת ידבר

 “ ...רק בשפה העברית יחיה ישראל בארצו… תיתן לו האחדות הזאת 
 )אליעזר בן יהודה(

   
 :  משימה

וח על לכבוש את הל: המטרה. כל אות מייצגת מילה קשה בעברית, לוח פיצוחים עם אותיות
 . ידי ניחוש הפירושים

  
 :  המילים
 שטרודל   –כרוכית 

 מרפסת   –גזוזטרה 
 שומר   –נוטר 

 אינטרנט   –מרשתת 
 יק של הקומקום  'ופצ'הצ –זרבובית 

 כף לטיגון   –תרווד 
 ענפים   –עפאים 

 נעלי בית   –דרדסים 
 צב   –שלחופה 

 רינגטון   –נעימון 
   

 שוויון ושיתוף  : תחנה רביעית .4
 

כדי להתגבר , שכם אל שכם, מדוע לא ניתן יד אל יד –באנו לארץ ישראל לשם מטרה אחת "
באופן ? על המכשולים השונים שנתקלנו בהם בבואנו להגשים את משאת נפשנו בארץ הזאת

 ."כזה נוצרה הקבוצה הראשונה
 )  יוסף ברץ( 

 :  משימה
תוך חמש דקות צריך לחלק הכל . תפוז וטבלת שוקולד, מלפפון, םכל קבוצה מקבלת כיכר לח

 .  בין כולם בצורה הכי שוויונית
   

 ציר היסטורי לציונות הסוציאליסטית  ): שובר שוויון(תחנה חמישית בנעורים  .5
 צריך. כל אחד מקבל פתק עם מאורע מסוים. מתחלקים לשתי קבוצות ועומדים על כיסאות

 :  ונולוגי הנכוןלהסתדר לפי הסדר הכר
 

   1896" מדינת היהודים"מתפרסם ספרו של הרצל • 
   1910הקיבוץ הראשון , מוקמת דגניה• 
   19..._____ מוקם קיבוץ • 
   1881תחילת העלייה הציונית הראשונה • 
   1904תחילת העלייה הציונית השנייה • 
   1919תחילת העלייה החלוצית השלישית • 
   1920הקמת ההסתדרות • 

http://www.pardesonline.org.il/�
mailto:laura@pardesnet.org�
mailto:laura@pardesnet.org�


 

 04-9886043: פקס  052-6719061: טלפון  25128בקעת בית הכרם  . נ.ד  קיבוץ פלך

www.pardesonline.org.il laura@pardesnet.org / 

 

 

     1897הקונגרס הציוני הראשון • 
   1948ההכרזה על מדינת ישראל • 
   

 :   דיון
 ?  למה העולים שמגיעים לארץ בוחרים דווקא להקים קיבוץ• 
 ?  מה יש בקיבוץ שממחיש את כל הערכים שקיבלתם• 
   
 :  קוראים ציטוט של הרצל . 3

 
, הציונות יצטערו אפילו על פסיעה אחת כל אלה הנכונים היום לתת את כל נפשם להגשמת"

 ".אם יצליח הדבר לייסד רק חברה חדשה בלי שתהיה גם צודקת וישרה יותר
 

 ?  למה הוא מתכוון• 
 ?  מה מטרת הציונות כמו שהרצל רואה אותה• 
   
 :  הסבר וסיכום . 4

שראל לא מספיק שארץ י, לפי התפיסה שראינו. ממש מהראשית שלה, עסקנו היום בציונות
בו יכול , בית: אלא הרבה יותר מזה, תהיה מקלט שבו יחיה העם היהודי בלי להיות נרדף

 . העם להתפתח וליצור חיים חדשים
". חברת מופת. "מוסריים יותר ממה שקורה בכל העולם, צודקים, חיים ראויים: ולא סתם חיים

 ".  הציונות הסוציאליסטית"התפיסה הזאת נקראת 
 

, אוכל לחלוקה, )נספח(לוח פיצוחים , שתילים, שני מעדרים, דוליםתיקים ג 2: ציוד
)נספח(פתקים , )נספח(ציטוטים מצולמים   

 

 

http://www.pardesonline.org.il/�
mailto:laura@pardesnet.org�
mailto:laura@pardesnet.org�

