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מקום - "האבות ארץ"ב תלמידים של וסיורים טיולים לעודד ליעד לו שם החינוך משרד 

 .ישראל עם לתולדות גדולה חשיבות בעל אזור – האומה ערש שהוא

שבהן ,(וטבריה צפת ,ירושלים עם יחד) ישראל בארץ הקודש ערי מארבע אחת היא חברון  

 .הישן הישוב בני מרבית התרכזו

דוד של מלכותו ועיר ,ישראל בארץ הגדולות הערים לאחת חברון הייתה המקרא בתקופת 

 .כמלך הראשונות בשנותיו המלך

1929  -ב ט"תרפ בפרעות שנחרב עד ברציפות התקיים בעיר היהודי היישוב. 

את המהווה ,האבות קברי ,"האבות ארץ" של התודעה את ולחזק להדגיש - המגמה  

 .היהודי העם של בהתהוותו משמעותית ציון ונקודת היהודית האומה ערש

ערכי שיח קיום תוך השונים העם חלקי בין המאחד את להציג הכוונה זו בתוכנית - 

   .ותרבותו מורשתו ,ישראל עם מקורות על תרבותי

המכפלה במערת סיור ששיאו חינוכי תהליך הינה התוכנית. 
 

 רציונאל

 



 

 מטרות
 .שעיצבו את דמותו של עמנומקומות ואירועים היסטוריים  הכרות עם1.

 .ישראלית של בני הנוער, ציונית, חיזוק הזהות היהודית2.

 .שרשרת הדורות-המסורת והתרבות של עם ישראל, הידע בנושאי המורשת חיזוק וביסוס3.

 .המולדת ואהבת הארץהכרת 4.

 .לביסוס ליבת ערכים משותפת עוגניםיצירת 5.

 .מעצימה תוך כדי סיור באתרים המייצגים פרקים בתולדות עם ישראל ומורשתו חוויה לימודיתיצירת 6.

 .בקרב בני הנוער שיח ערכי תרבותיקיום 7.

 .ובתרבות הדיון והשיחדילמות המאפיינות את החברה הישראלית  -עיסוק בדיוני דילמה לזמן לתלמידים 8.

 

 מטרת העל
 "ארץ האבות"העמקת הזיקה והקשר למורשת העם 

 



 ס הממלכתיים  "בבתיה ב "י –' כיתות טתלמידי

 .דתיים-והממלכתיים

 

(ב"א י"י' י)לשכבות הגיל הבוגרות  מומלץ על מתן דגש 

 

 אוכלוסיית יעד
 



לסיורים היציאה כללי כל פי על – ס"מביה מאורגנת יציאה. 

כמו אתרים שתכלול ס"בתיה לבחירת מודולארית סיורים תוכנית: 

(ח"בתש עציון גוש של סיפורה) הבודד האלון – עציון בגוש ביקור,  

עציון בכפר קולי אור חזיון. 

לבאים מומלץ – ה"הל נפילת מקום)הקרב גבעת על תצפית 

 (מהשפלה

המכפלה במערת סיור 

הדסה בית מוזיאון 

ח"של מדריכי ידי על המתבצע מקצועי לימודי סיור הינו הסיור 

 

 בתוכנית
 



היבט חברתי 
מחנכי הכיתות, רכז חברתי: ביצוע 

איך  , אקטואליה, תרבות הדיון, דילמות חברתיות: נושאים
גבולות  , "חביב האדם שנברא בצלם", בימת דיון, ביחד

 הדמוקרטיה

 

ידע ותוכן 
הכנה במקצועות   -מורים מקצועיים , ח"מדריכי של: ביצוע

 הדעת השונים

היסטוריה של עם , מורשת יהודית, סיפורו של מקום: נושאים-  
 ה"הל, גוש עציון, ערש האומה, ישראל

 

 "הכשרת הלבבות"



מהלשכה ביטחוני אישור הוצאת מחייבת אתריה על לחברון הנסיעה  

 .טיולים לתיאום

ירי ממוגן אוטובוס מחייבת הנסיעה. 

לאוטובוס אחד (רובה)קנה ארוך שקנ. 

 

חובש ידרשו אוטובוסים לשני -באוטובוס ר"מע רפואיים מלווים 

 .(רופא גם יצא תלמידים 400-מ למעלה יצאו ולטיול במידה) ר"ומע

 

 ביטחון ובטיחות

 



יציאה תאריך וקביעת לתוכנית להצטרפות בקשה טופס מילוי 

ם-י מחוז ט"קב עם ותאום טיולים לתיאום מהלשכה ביטחוני אישור הוצאת  

הביטחוני באישור המפורטות להנחיות ובהתאם במדויק לפעול ס"בתיה על 

ירי ממוגני אוטובוסים הזמנת 

הדעת ומקצועות מחנך שעות ,ח"של שיעורי במסגרת התלמידים הכנת 

 .השונים

הורים אישורי 

 

 היערכות ליציאה לסיור בארץ האבות

 



ולמדריכים למפקחים "האבות בארץ ביקורים" התוכנית חשיפת 

ס"בתיה למנהלי התוכנית חשיפת 

פעולה שיתופי יצירת -  ברשויות חינוך מחלקות למנהלי התוכנית חשיפת 

במחוז ח"השל מדריכי הכשרת 

ומורים ,מחנכים ,חברתיים רכזים :התוכנית להובלת תפקידים בעלי הכשרת   

 .מקצועיים

ונוער חברה מינהל  ובהשתתפות המחוז מנהל בהובלת – מחוזי צוות בניית –  

 .המחוז ט"קב ,כוללים מפקחים ,ח"של

 

 היערכות במסגרת המחוז

 



 ירושליםמחוז 

   עברו את מכבד שאינו עם"

   דל שלו ההווה  

   "בערפל לוט ועתידו   
 יגאל אלון
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