יום עיון-
ציונות אז ועכשיו

כל הזכויות שמורות לחברת
מקום ערכים ויוזמות בע"מ

רציונל:

מיקום:
תל אביב או ירושלים
כמות משתתפים מינימלית
ומקסימלית15-200 :

יום ציונות הוא יום שבוחן את הקשר שלנו לציונות,
מהתנ"ך ועד הקונגרס הציוני הראשון דרך אנשים שפעלו בשם
תנועה זו דרך כל אחד ואחת מאתנו מה הערכים המשותפים
שלנו.

קישור לעשיה הצבאית:
" צה"ל ייטיב לבצע את משימותיו אם חייליו יהיו חדורים
בתחושה איתנה של זהות לאומית ויבינו את משמעות היותם
חיילים בצבאה של מדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית...
על צה"ל לבנות את הזהות הלאומית של חייליו על בסיס
הערכים והזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי"
)מתוך מסמך ייעוד וייחוד צה"ל(
יום זה בוחן ולומד את הזהות הלאומית שלנו ,את הזיקה
הציונית שלנו מאז ועד היום.

הרצאה
התנ"ך והמילון הציוני
התנועה הלאומית היהודית ,הציונות ,הניפה את דגל השיבה לארץ ישראל ,ארץ התנ"ך.
הרעיון והחזון ביקשו להשיב על כנו את החיבור המשולש שנסדק ואף נשבר :עם
)יהודי(  -ארץ )ישראל(  -שפה )עברית(.
חיבור זה ,שהחל לשאת פירות בראשית המאה העשרים ,מיוסד על התנ"ך כתשתית
לזהות היהודית-עברית ,התרבות היהודית-ישראלית והלשון המתחדשת.
התנ"ך סיפק גם את מונחי היסוד שלהם נדרשה התנועה הלאומית החדשה מאז
הקמתה ועד קום המדינה.
המונחים שבהם השתמשו קברניטי התנועה הציונית מציירים מפה היסטורית
ואידאולוגיית המחוברת בטבורה למונחים מקראיים ,לאתוסים ולמיתוסים :עם ,אומה
ולאום .ציון ,מולדת ומכורה .גלות וגאולה .עלייה והעפלה .שואה ותקומה .חלוץ ופועל.
התיישבות והתנחלות .כיבוש האדמה ,העבודה והשפה .מלחמה ,מאבק ושכול .בחלק
מן המונחים האלה נמתח קו ישר ממה שהם מגלמים בתנ"ך אל האתוס הציוני .בכמה
מקרים המעבר פתלתל .ההרצאה תעסוק בחיבור הלשוני-אידיאולוגי בין לשון המקרא
למילון המונחים הציוני באמצעות דוגמאות ותובנות.
ההרצאה מבוססת על פרק בספר בכתובים" ,מדברים בשפת התנ"ך" ,שיצא לאור
במהלך .2018

סיור בירושלים
"בדמם הבוקר יעלה"...
"בדמם הבוקר יעלה"
סיור אל הר הזיכרון המתחיל בשביל המחבר בין יד ושם
והר הרצל המייצג את החיבור בין החזון הציוני לשואה
והתקומה ,על ערך המסירות באנדרטת נצר אחרון
הזוכרת חיילים ששרדו את השואה ונהרגו על הגנת
המולדת .על מפקדים שהגנו בדמם על פקודיהם ,סיפורו
של עובד לדיז'ינסקי סגן צעיר במבצע קדש שהפיל עצמו
על רימון וכך הציל את חייליו ,על פקודה הניתנת בזמן קרב
"מפקדים נשארים לחפות וחיילים נסוגים" בקרבות
הקסטל ,על חללי הרובע שלחמו עד טיפת דמם האחרונה,
סיור המספר את סיפורה של מדינת ישראל דרך
אלו שהקריבו את חייהם על ערכי הרעות ,הנחישות
והאמונה בצדקת דרכם.

סיור בתל אביב
שביל העצמאות
תל-אביב העיר שהקימה מדינה.
 32דקות ארך טקס הכרזת העצמאות על הקמת
המדינה העברית באייר תש"ח ,אך מלאו כבר כמעט 70
שנה לפעילות ציונית בארץ-ישראל ,וכמעט  40שנה
לתל-אביב ,העיר העברית הראשונה .לא פעם מוצגת
העיר תל-אביב בציבור הישראלי בכינוי "מדינת
תל-אביב" ,אבל מתברר כי בשנים שלפני הקמת המדינה
היה בדימוי זה אמת רבה.
בשנת השבעים למדינת ישראל נחנך שביל העצמאות
בתל-אביב  -שביל ייחודי המסומן בזהב על מדרכות העיר
באורך של ק"מ אחד .בסיור לאורך השביל נספר על
הדרך מהעיר העברית למדינה העברית,
באמצעות האתרים לידם הוא עובר חושף את מקומה
ואת חשיבותה של העיר בסיפור הקמת המדינה ואת
ערכי מגילת העצמאות הבאים לידי ביטוי בחלקם.
נספר על יוזמה של זוג להקים את בית הספר התיכון
העברי הראשון בעולם ,נגלה את יצירתו של אחד
האמנים העבריים הראשונים ,נגלה מי היה המייסד
האמיתי של תל-אביב ,נספר על הפיכתה של תל-אביב
למרכז הכלכלי של היישוב העברי ועל החיים היומיומיים
בה ,נגלה את המקום בו נפלו כמה מההכרעות
הביטחוניות החשובות בימי היישוב ,ונסיים ליד המקום בו
הכריז בן-גוריון לפני  70שנהעל הקמת המדינה.

סדנת תיאטרון חי
קונגרס פתוח בהשתתפות פעילה של הקהל באולם.
הקושיות שעמדו בפני הרצל
ומתנגדיו ,בעיות ציוניות מהותיות הנמצאות גם היום על
סדר היום ,רעיונות מדור הבנים לדור האבות ,ועוד .
נראה איך יתמודדו מייסדי הציונות עם פירות הצלחתם…

יחידת מפקד
"הדבר הזה תלוי במפקדים שיהיו לנו .אם
המפקדים יעודדו האמון ,את האהבה ,את
הדבקות בחיילים שלהם"
דוד בן גוריון.
על תפקיד המפקד ,אחריותו ועל השליחות.

הרצאה לבחירה

העצמת השליחות בפקודים – סיפור אישי
תומר בוהדנה -מתנועת ניצחון לדרך חיים.
סא"ל )מיל'( תומר בוהדנה נפצע במלחמת לבנון השנייה כמפקד פלוגה.
בעת פינויו באמצעות מסוק לבית חולים רמב"ם ,בחר לסמן את תנועת ה  V -לצלמים ,תמונה שנחרטה בזיכרון הקולקטיבי.
תומר איש חינוך שכיום מנהל מסגרת פנימייתיתלנוער במצבי סיכון קשה .בהרצאתו באה לידי משנתו החינוכית הנסמכת
על ניסיונו החינוכי וסיפור חייו .תומר מספר את סיפור חייו שלאורכו עוברת ,כחוט השני ,התמודדות עם קשיים המציגה נקודת
מבט נוספת .ההרצאה עוסקת בזכות הבחירה האישית ,בחיפוש אחר משמעות ובאדם משמעותי.

או
יקיר שגב "מנהיגות חברתית"
יקיר קטוע יד מגיל  3דבר שלא הפריע לו להציב יעדים ולהגשימם.
אם זה להתגייס לצבא לסיים בהצטיינות קורס קצינים.
קצין מודיעין בחטיבת אגוז .פעיל חברתי בירושלים -הקים את רוח חדשה.

