
מסע ישראלי :
פיקוד ומנהיגות 

כל הזכויות שמורות לחברת מקום ערכים ויוזמות בע"מ 



התכנית בת חמישה ימים מיועדת להעביר את הקבוצה במסע אישי וקבוצתי דרך הגוף והנשמה של החברה הישראלית,
על מנת ליצור מפקדים מחוברים לשטח, מנהיגים שלמדו מנסיון מנהיגי העבר, אנשי חזון – שיקבעו יעדים ויציבו חזון.

המשתתפים יוכנסו לאווירת צופה-משתתף ויזכו לנקודות מבט פנימיות וחיצוניות, תוך עיבוד החומר בכל יום.
 

 המסע יתנהל כלולאה על מפת הארץ:
 מדרום לצפון, דרך המרכז - לאורך הגבול המערבי (הים התיכון), יחזור דרך בקעת  הירדן (הגבול המזרחי) ויסתיים בירושלים.

 המסלול המוצע: 
שדה בוקר (בית השנטי) –כפר עדיאל-חוות נאות/ לוד-רמלה-ת"א / נצרת , סכנין, ציפורי, שבית ישראל, טבריה 

/ דגניה, כינרת, הרי הגלבוע, בקעת הירדן, ירושלים / ירושלים (סיום).
 

האלמנטים המשולבים במסע: 
'נוף מולדתי' - היכרות עם ארועים היסטוריים במקומות ואתרים שיבחרו - מיפגשים עם דמויות מהשטח.

זכרון קולקטיבי, ערכים ומורשת - התמודדות עם שאלות במבחן הזמן.
 

פסיפס חברתי - היכרות עם מיעוטים, עדות וכתות –בדואים,
מוסלמים, נוצרים ואחרים - חשיפה לשוני ולפערים, למבדיל ולמשותף.

קביעת חזון אישי בתחילת המסע וחזון קבוצתי ביום הסיום.

הרציונל:

האמצעים:
מגוון של חומרים ואנשים

אותנטיים
יומן מסע אישי 
עבודה בצוותים 

עיבוד המפקד לכל יום



היום הראשון :
חולמים ומגשימים-

חזון, מנהיגות ודוגמה
אישית



המסע יתחיל במדבר, על כל סמליו ומשמעויותיו: 
להתחיל מבראשית - לנקות את המחשבה מדעות

קדומות,
ולהגיע ל"שממה" – נקודת התחלה, ממנה תתחיל
הצמיחה מן המדבר צמח המנהיג העברי הראשון.

 איך צומחים מנהיגים דווקא במדבר?
איך רועה צאן הופך למנהיג לאומי?

כאן הפכה חבורה של שבטים לחברה לאומית
אחת .

האם דווקא כאן מחפש האישי את הקבוצתי,
הבודד את החברה?

כאן מתחולל המאבק התמידי בין הירוק לצהוב,
בין ארץ נושבת לבין שממה, בין הקבוע לבין

הנודד, 
בין האמת לבין הדמיון (פאטאמורגנה).

לאן מובילים הקצוות האלו? האם נדרשים
ניגודים/דילמות כדי לצמוח?
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חוות נאות
חלוצים אז והיום – פרויקט חוות בודדים  סיור ומיפגש עם החלוצים החדשים

אשלים – כפר עדיאל 
סיור בכפר הסטודנטים שהחליטו לקחת אחריות חברתית. 

מפגש עם אחת הדמיות המובילות בפרויקט ייחודי שהוקם כחלק מעמותת
"איילים".

שדה בוקר
פתיחה בתצפית והתחברות למידבר. צמיחת החזון סביב דמותו של בן

גוריון, כולל דיון במשפטים נבחרים ממגילת העצמאות (הנוגעים
לדמותה של החברה)

 
"אסור אף פעם להשתעבד ליש ולקיים, אלא עלינו לבחון היש

מבחינת החזון ואסור לחסוך כל מאמץ למען התאים המצוי לרצוי"
(דוד בן-גוריון, חזון ודרך ד')

 
ביקור במתחם החינוכי של צריף בן-גוריון – סיור במרחב החינוכי
המתחדש של צריף המגורים של פולה ודוד בן-גוריון. הסיור מזמן

בחינה של דוד בן-גוריון כאדם וכמנהיג ומתמקד בחזון וביישומו ומאיר
היבטים של מנהיגותו. הפעילות מאפשרת הכרות עם חזונו של האיש

והמנהיג ומבררת את התאמתו למציאות היום ולמשתתפי היום.
אפשרות - פעילות עצמאית בכיתת הצריף

לינה – ת"א-יפו 
פעילות ערב – עצמאית

 



היום השני:
שונות ורב-תרבותיות



היציאה מן המידבר אל ארץ נושבת, נושמת וחיה, מעמידה קשיים גדולים . 
המפגש עם אנשים וקהילות הוא למעשה מפגש בין עולמות, שהופך למאבק קיומי בלתי פוסק, ברמות שונות. 

מאבקים אלה אינם רק על הכיבוש הפיזי – אדמה וגבולות, אלא לא פחות על הכיבוש הרוחני – השלטת התרבות.
למעשה מדובר בשני מאבקים: פנימי וחיצוני.

פנימי - בין עדות / דתות / וותיקים / חדשים / דור האבות / דור הבנים 
חיצוני - מול מעצמות : כמה להיות חלק מהכפר הגלובלי וכמה לשמור על ייחודיות.

רמלה – עיר מעורבת
סיור קצר ברמלה וכיבוש העיר בתש"ח.

ביקור במרכז לשימור מורשת יהדות אתיופיה הנקרא על שמו של קצין משמר הגבול - פקד יוסי טבג'ה ז"ל - שנורה ונהרג ע"י שוטר
פלסטינאי במהלך סיור משותף עם חיילים ישראלים. 

מפגש עם נציגת הקהילה האתיופית , סיפור אישי , תרבות נשית אתיופית, החיים בארץ.
 

סדנת פיקוד ומנהיגות - המפקד כאדם
סדנה לגיבוש זהות המפקד הסדנה הינה הזדמנות למשתתפים לעצור ולבחון את דמות המפקד שהם שואפים להיות . 

דרך תרגילים וטכניקות חווייתיות מעולם התיאטרון ,יוזמנו קציני השב"ס לבחון :
מהו החזון האישי והמקצועי שלהם ומה הדרך שלהם למימושו?

מה האחריות שלהם כקצינים כלפי הפרט?
מהם הערכים האישיים שלהם שהם רוצים להביא לידי ביטוי בתפקיד?

מהם אזורי החולשה ואזורי העוצמה שלהם?
 

במהלך הסדנה יצפו המשתתפים בשני שחקני תיאטרון שיציגו כמה תרחישים מהשטח באמצעותם :
ידגימו הקצינים כיצד הם היו מגיבים בכל תרחיש על פי דמות המפקד שהם שואפים להיות .

נבחן את ההשפעות וההשלכות שיש לכל סגנון פיקוד .
נדגים את ההשפעה המידית שיש לשימוש במיומנויות  פיקוד רכות הרואות את האדם ומעלות בו את המוטיבציה למלא את

המשימה על הצד הטוב ביותר..
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סיור בעיר העברית הראשונה בסימן "מדינת ת"א" – כולל פעילות ערב בת"א/יפו.
שביל העצמאות (קטע) -  מסע מעיר עברית למדינה עברית

 
שביל העצמאות- החדש שנחנך ביום העצמאות השבעים של מדינת ישראל, מחבר בין 10 אתרי מורשת ברחובות

הראשונים של תל-אביב ומסתיים בבית העצמאות. 
נצא להכיר את הקשר בין "מדינת תל-אביב" למדינה שנולדה בה: נספר על החזון של מייסדי

העיר העברית הראשונה לצד סיפורים ואנקדוטות משעשעות עליהם. 
נגלה מה הקשר בין אחוזת בית לבין חוזה מדינת היהודים? 

מדוע יש בסמל עיריית תל-אביב שבעה כוכבים? 
מאיזה מוסד חינוכי יצא מייסד ארגון בטחוני, ראש ממשלה וחלוץ תעופה? 

נקנח באווירת ימי הכרזת המדינה עם  סיפורים מאחורי הקלעים על הכרזת העצמאות.
 

פעילות ערב – שיח מפקדים
לינה – תל אביב



יום שלישי:
מפגש תרבויות ודתות



תחנות
במסלול: 

חיפה  
נצרת/ סכנין

ציפורי
טבריה 

חיפה:
סיור - "חצוצרה בואדי" – ואדי ניסנאס והמושבה הגרמנית 
עוספיא - מפגש עם .... פעיל חברתי מקהילת הדרוזים

דיון בנושא שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית
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נצרת: סיור בעיר וחשיבותה לנוצרים. מפגש של שיתופי
פעולה בין מגזריים. מפגש של שיתוף פעולה יהודי-ערבי

סכנין: פרויקט משולב ישראלי-ערבי בגליל. מפגש עם ...

ציפורי והקמת "השומר החדש":
מפגש עם אחד המייסדים (יואל זילברמן) ודיון בנושא

'ערכים במבחן הזמן'.
קטע משביל ישראל, סיפורו של מקום.

טבריה:
סיור ערב ופעילות לסיכום היום 

לינה בטבריה



יום רביעי: 
תרבות הזיכרון –

בניית האתוס הלאומי
(תכנית עבור היום בלבד)



תחנות במסלול היום: 
דגניה, כנרת, הרי הגלבוע, בקעת הירדן (אירוע ערב בירושלים בנפרד)
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דגניה: אם הקבוצות/העלייה השנייה וקשייה /מקומה של דגניה
באתוס הציוני – מפגש עם מוקי צור – חוקר תולדות הציונות

והרצאה בנושא מנהיגות מכוננת מדינה.

כנרת: בית הקברות לגיבורי התרבות ומנהיגי הלאום:
ברל כצנלסון, בורכוב, אהרן מגד, רחל המשוררת, נעמי שמר...

(סיור מזמר)

הרי הגלבוע: מנהיגות לדורותיה - תצפית מפסגת הרי גלבוע 
סיפור קרב נפוליאון

כביש בקעת הירדן: תצפית אל עבר הירדן המזרחי מ"הר המשואות".
תמונת ראי של שני עברי הירדן וההבדלים.

אנדרטת הבקעה – מפגש עם דוד לוי, לשעבר ראש מועצת בקעת הירדן

מושב נעמה: 
מפגש של העצמה מתוך אובדן - ליאורה חסון, אמא של גיא חסון ז"ל

שנפל בלבנון

לינה: בירושלים (לאחר אירוע ערב) 



אירוע ערב (יום רביעי) בירושלים

נתחיל בפעילות ערב – סיור על הר הרצל 
"דבקות במשימה, חתירה לנצחון, חרוף נפש"   סיור ערב מרגש בהר הרצל לאור

עששיות.
מבין ההרים המקיפים את ירושלים ומספרים תולדותיה, הר הרצל מהווה נקודת שיא. 
ההר מסמל שתי פנים – עבר ועתיד, שקיעת השמש וזריחתה, גיבורי ידועים וחיילים

אלמונים.
כאן מתקיים מיפגש בלתי אמצעי עם מחיר התקומה והחתירה לנצחון בכל מחיר, עם

דמותו של חוזה המדינה והדרך הארוכה למימוש החזון. 
"אם תרצו אין זו אגדה" הופך כאן ל -"והגדת לבנך" – מור"ק דור לדור.  

 
 

ערב סיום – אפשרויות שונות לתכנית



יום חמישי : 
חזון-זיכרון-קדושה

(הביקור בירושלים מהוה שיא למסע)



בוקר:
גבעת השלטון וסמלי המדינה

 
סיור השם דגש ומספר את סיפורי הסמלים של מדינת ישראל, 

המגבשים את תחושת הלאום הישראלית.
 

על אריות ומנורות : אל מנורת הכנסת משמעות המנורה בהיסטוריה היהודית של עם ישראל, 
על המחלוקת וההכרעה בזמן בחירת המנורה כסמל. 

על החיבור ומה מסמלים ענפי הזית שהוספו לצד המנורה, מדוע נפסל האריה כסמל המדינה? 
 

כנסת ישראל : בית הנבחרים של מדינת ישראל,  על מקור השם כנסת, על הקשר
בן "הכנסת הגדולה" לכנסת בימנו, על הסמלים במבנה הכנסת ובמליאה, על הדגל וההמנון.

 
בית המשפט העליון : המיבנה המרשים שעיני כולם נשואות אליו ולמתרחש בתוכו.

 
ביקור ומיפגש במכון הישראלי לדמוקרטיה



צהרים:

או

חרדים וחרדות סיור ומפגש עם השכונות
החרדיות

הצצה אל השכונות החרדיות של ירושלים,
אורח החיים של תושבי המקום בחול ובשבת,
השפה המיוחדת: ערוב, שטרימל , גמ"ח... 
סיור בין הסמטאות והחצרות תוך בחינת הקשר

בין האוכלוסייה החרדית והתפיסה הציונית.
 

מוסררה – מסבחה, קטורת ופנתר
סיור תיאטרלי בשכונה הוותיקה הירושלמית,
השוכנת על קו התפר, ועברה תלאות רבות,

מפגשים תיאטרליים עם דמויות שהיו לאגדה: 
מפגש עם נזירה ששיניה כמעט וגורמות לתקרית

בינלאומית.
ר' אריה לוין- רב האסירים מספיד את אסירי

ציון פיינשטיין וברזני. 
מיס לנדאו  מנהלת בית ספר לבנות.
עזיזה מספרת על העלייה והקליטה. 

צ'רלי מארגן הפגנות.

(סיור לבחירה)



סיפורו של משה רוסנק, מפקד הרובע היהודי במלחמת העצמאות, הכולל מונולוג כואב על החלטתו הגורלית
להיכנע. 

ללמוד מן ההיסטוריה - דיון מפקד במקום: 
שיקולי מפקד בשטח מול פקודות מפיקוד עליון שאינו בשטח.

האחריות לגורל אנשי הצבא והאזרחים.
היכולת לקבל החלטות בזמן אמת תוך ביקורת קשה מבית ומחוץ. 

המחיר שבין קבלת החלטות על המפה לבין יישומן בשטח
הפער בין פיקוד פלסמה לפיקוד שטח.

חשיבות קבלת החלטות בזמן אמת תוך מחשבה על המשמעות העתידית.

אחה"צ :
סיור אל הרובע היהודי במלחמת העצמאות. ביקור במוזיאון יום אחרון ברובע.  

"להיכנע או למות" – דילמת מפקד

טקס סיום (בבית של אבא ופמלה עמותת 'לחיילים באהבה')


