כל הזכויות שמורות למקום ערכים ויוזמות בע"מ

יום עיון  :תולדות
ישראל על ציר הזמן
המטרה:
 .1מעוף על  +3000שנות צמיחת היהדות במקביל להתפתחות העולם.
 .2המחשת החשיבות לידיעת ההיסטוריה למפקדים.
 .3הרלוונטיות בהנחלת מורשת ישראל.
השיטה:
הצבת  12תאריכים כעוגנים כרונולוגיים עולמיים ולאומיים.
הצגת תולדות עם ישראל וארץ ישראל כסיפור בעל מסגרת ,ועלילה
הגיונית .הצגת סרגלי זמן מקבילים לקורות העולם ולקורות ישראל ,עם
נקודות השקה ביניהם .אפשרות למבחן עצמי או תחרותי – בין בסיסי
למצטיין )מ 12-עד  50אירועים(.
משך הזמן:
 2חצאי ימים למידה עיונית ,אחה"צ בכל יום סיור שטח
עזרים:
סרגל זמן ובו  12העוגנים בהבלטה .תאריכים משניים בתולדות
עם ישראל ,וארץ ישראל  ,תאריכים בתולדות האנושות.
קטעי סרטים להמחשה )כולל סרטים קומיים(.
ההרצאות כולן מלוות במצגת.

דוגמא לסרגל הזמן עפ"י  12ארועים שנבחרו
)ניתנים לבחירה גם תאריכים אחרים/נוספים(
שנה:

תכנים:

-1000
דוד המלך

.1ברזל )1לפני דוד( -תחילת התרבות העברית ,הכתב העברי
.2ברזל  -2תרבות עברית ממלכתית ימי המלוכה
.3הויכוח על אמיתות התיאור התנכ"י )אסכולת אונ' תל אביב ומתנגדיה(

שנה:

 -586חורבן
בית ראשון
 -444עליית נחמיה

שנה:

-333
אלכסנדר מוקדון

שנה:

 -167מרד
החשמונאים

תכנים:
.1יהודה כפחווה פרסית
 .2מחורבן הבית לתחילת בנית בית שני

תכנים:
.1התפשטות התרבות ההלניסטית

תכנים:
 .1מדינת החשמונאים
 .2הרקע לנפילתה והתערבות רומא בניהולה

שנה:

תכנים:

שנת 0

הולדת הנצרות

שנה:

תכנים:

 70חורבן
המקדש
 132מרד בר
כוכבא

.1הרקע לחורבן
.2היקף החורבן ומשמעותו
.3מצדה
 .4הרקע למרד
.5מהלכו ותוצאותיו
.6מרידות נוספות )מרד התפוצות ,מרד גאלוס(

שנה:

640
הכיבוש
המוסלמי
שנה:

1099
הכיבוש הצלבני

שנה:

 1809או 1882
תחילת העליות
המושבות
הראשונות

שנה:

1896

שנה:

1917
הכיבוש
הבריטי

שנה:
1945
סוף מלחה"ע השניה
1948
הקמת
מדינת ישראל

תכנים:
.1הולדת האסלם
.2רקע על האסלאם
 .3רקע היסטורי לכיבוש )התפוררות האימפריות(
 .4השלכות על ארץ ישראל

תכנים:
 .1מה פתאום נזכרו הצלבנים בארץ הקודש
 .2השלכות על ארץ ישראל
 .3השלכות על האתוס המוסלמי

תכנים:
 .1מסופות בנגב לחובבי ציון
.2הגעגועים לארץ בימי הביניים
.2פשר המחלוקת בקביעת שנת המהפך
 .3הישוב הישן
 .4התנועה הציונית

תכנים:
הרצל והציונות המדינית

תכנים:
תחילת הכיבוש הבריטי על א"י ותוצאותיו עד סוף מלחה"ע הII-

תכנים:
 .1משואה לתקומה
 .2חלקם של ניצולי השואה בתקומה
" .3תקומה" מול "נכבה"

