"קלסתר פניהם של הדורות הבאים,
כלומר ,של העם כולו ,יעוצב ,במידה רבה,
ע"י ההווי החינוכי ,התרבותי והחברתי
השורר בצבא"
יגאל אלון

פעילויות מחלקת שליחות בטחונית
בבית יגאל אלון עם צה"ל
בית יגאל אלון הוא מוזיאון ומרכז חינוכי שהוקם לאחר מותו של יגאל אלון ,בשנת
 ,1986במטרה להנחיל את מורשתו וערכיו של יגאל אלון בשדה החינוכי ,הציבורי-
חברתי ובשדה הזיכרון הלאומי.
מחלקת שליחות ביטחונית רואה עצמה כבית חינוכי וערכי ליחידות צה"ל בכלל
ובמרחב פיקוד צפון בפרט .המחלקה פועלת חינוכית והסברתית בקרב כוחות הביטחון
ברוח מורשתו הצבאית והאזרחית של יגאל אלון.
בית יגאל אלון מוכר ע"י משרד הביטחון כמוזיאון וכמכון חינוכי.

סיורים
"ישראל השניה"
סיור בפריפריה הצפונית של ישראל (אצבע הגליל וקרית שמונה)
•מצפה דדו במטולה  -גבול הצפון ,המלחמה עם לבנון ותולדות ההתיישבות
באצבע הגליל.
•סיור חברתי בקריית שמונה  -על פריפריה שמשקמת את עצמה
•הרצאה "בין ספר לפריפריה"  -על ההיסטוריה של קריית שמונה ואצבע
הגליל וההבדלים בין הפריפריות השונות מאת ד"ר אמיר גולדשטיין
•הרצאה "ולפאתי מזרח"  -סיפורם של המזרחים והישראליות מאת אופיר
טובול /יאיר אסולין.
תמחור :יום פעילות עד  12שעות=  ,₪ 1320מדריך רגיל=  ,₪ 880מרצה בכיר=
 + 2200₪x2נסיעות.

"ישראל השניה"
סיור בפריפריה הצפונית של ישראל (טבריה)
•סיור במוזיאון 'אדם בגליל' בעקבות המורשת החברתית של יגאל אלון
•סדנה "מהי פריפריה" -הגדרות ,מושגים והכנה לסיור
•"טבריה אהובתי"  -סיור חברתי והיסטורי בעקבות פניה המורכבים
ואתגריה של טבריה בשילוב שחקנים שיקימו לתחייה דמויות מהעבר
ומהווה של טבריה
•הרצאה "כיצד נקבעת פריפריה? מבט היסטורי ועכשווי" מסע מתקופת
המנדט ועד לעשורים האחרונים ,בעקבות שאלות של מרכז ,פריפריה וספר
בחברה היהודית בארץ ישראל מאת ד"ר ראובן גפני.
תמחור :יום פעילות עד  12שעות=  ,₪ 1320מרצה בכיר=  +₪ 2200נסיעות.

"לשאלת החיים המשותפים בישראל"
יום סיור ועיון בעיר המעורבת חיפה
•שיחה  +סיור בשכונת ואדי ניסנס בחיפה  -בשיתוף עם בית הגפן .הכרות
עם הסיפור הערבי-יהודי דרך מסלול יצירות אומנות בשכונה.
•הרצאה "החברה הערבית בישראל  -שינוי פוליטי וחברתי" מאת אריק
רודניצקי
•הרצאה "ערבים במדינת ישראל :בין זהות לנאמנות" מאת אסף רון/
מוחמד כעביה
תמחור :יום עיון עד  12שעות=  ,₪ 1320מרצה רגיל מנוסה=₪ 3080 =2*1540

"לשאלת החיים המשותפים בישראל"

יום סיור ועיון בערים נצרת ונצרת-עלית
•תצפית מהר הקפיצה בנצרת  -סקירה גאוגרפית ,סקירה היסטורית
של שתי הערים וחיבור לנושא של היום.
•סיור בעיר העתיקה בנצרת  -ביקור בכנסיית הבשורה והכרות עם
תחילת הנצרות בארץ ישראל והערבים הנוצרים היום בישראל.

•שיחה עם נציג מאחת העיריות  -כוחות משלבים ומבדלים בחברה
הערבית
•הרצאה "נצרת עלית כמיקרוקוסמוס למדיניות רחבה יותר" מאת
אבשלום בן-צבי
•סדנה "רב תרבותיות וחלום ישראלי משותף -חלום או אסון?"
תמחור :יום עיון עד  12שעות=  ,₪ 1320מרצה רגיל=  ,₪ 880מפגש עם
אישיות רלוונטית= ₪ 550

"כוחות מבדלים ומשלבים בחברה החרדית בישראל"
יום סיור ולימוד בצפת
•סיור חברתי והיסטורי בחברה החרדית בצפת  -ביקור במבנים
מרכזיים של הקהילה והכרות עם הלכי רוח עכשוויים שמעסיקים את
הקהילה.
•הרצאה " 50גוונים של שחור"  -הכרות עם הקשת החרדית לגווניה,
על יחסה לצה"ל ולמדינה מאת משה פריגן
•"בעקבות התפיסה החרדית"  -לימוד מקורות של הוגים בולטים
בזרם החרדי.
תמחור :יום עיון עד  8שעות=  ,₪ 1100מרצה רגיל מנוסה= ₪ 1,540

" 110שנות ציונות וחלוציות"

סיור בעמק הירדן ,ערש ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל״
•סיור רגלי מביתניה עילית עד חצר כנרת  -בסיור נתוודע לפועלם
של חלוצי העלייה השלישית ורעיון הקבוצה האינטימית וההגשמה.
נכיר את פועלם של חלוצי העלייה השנייה ומוסדות חברתיים
הלאומיים אותם ייסדו כחלק מחזונם החברתי .במהלך הסיור נבקר
גם בחצר כנרת ובבית הקברות .נחתום את הסיור בהרצאה "לא
בשמיים היא"  -בירור מושג ההגשמה בימינו מאת אבי זעירא.
תמחור :יום עיון עד  8שעות=  ,₪ 1100מרצה רגיל מנוסה= .₪ 1540

"נשים פורצות דרך סביב הכנרת"

מסע בעקבות נשים משפיעות שפעלו בסביבת הכנרת
•חלוצות בחצר כנרת ובדגניה  -חנה מייזל ומרים ברץ מורדות
ב"תפקידים הנשיים" המסורתיים ,הופכות נשים לפועלות ומשנות
את כללי הזוגיות והמיניות המקובלים.
•אישה היא לא רק מורה  -נעמי שמר בקיבוץ כנרת מורדת ב"תפקידים
המגדריים" בקיבוץ.
•דונה גרציה  -אישה בעלת נכסים וחזון לעם היהודי ,חוזת מדינת
היהודים עוד במאה ה .16-מתיישבת ,בונה ועושה עסקים בטבריה.
•אורנה שמעוני  -פעילה חברתית אשר הפכה טרגדיה אישית לשליחות
חברתית .נבקרה במפעל חייה באשדות יעקב.
תמחור :יום עיון עד  8שעות=  ,₪ 1,100מפגש עם אישיות רלוונטית= .₪ 550

הרצאות
חברה ישראלית
•יאיר אסולין | "ולפאתי מזרח"  -סיפורם של המזרחים והישראליות.
•ד"ר אמיר גולדשטיין | "בין ספר לפריפריה"  -על ההיסטוריה של קריית שמונה ואצבע הגליל וההבדלים
בין הפריפריות השונות.
•אבי זעירא | "הרצל אמר"  -האם מדינת ישראל מגשימה את חזונו של חוזה המדינה?
•ערן שוורץ | קיצור תולדות אתגרי החברה הישראלית  -מהם האתגרים העיקריים העומדים בפני
החברה הישראלית היום והאם תמיד זה היה כך.
•ד"ר ראובן גפני | "כיצד נקבעת פריפריה?  -מבט היסטורי ועכשווי" מסע מתקופת המנדט ועד לעשורים
האחרונים ,בעקבות שאלות של מרכז ,פריפריה וספר בחברה היהודית בארץ ישראל.
•אופיר טובול | תור הזהב של התרבות הישראלית  -הסיפור מאחורי הקלעים של מהפכת התרבויות
הפריפריאליות בחברה הישראלית והגעתן למרכז.
•אופיר טובול | "העם דורש קצב מזרחי"  -סיפורה של המוזיקה הים תיכונית בישראל .הרצאה משולבת
בקטעי מוזיקה מקזבלנקה עד סלוניקי ,מהכרם עד קיסריה ,מאריס סאן ועד זוהר ארגוב ,״מוזיקת
הקסטות״ של התחנה המרכזית הישנה ועד לכיבוש המיינסטרים הישראלי( .מתאים גם לערבי יחידה)
•משה פריגן | " 50גוונים של שחור"  -סקירת המגזר החרדי ,שורשיו האידיאולוגים ,גיוס לצה"ל ,חינוך
ופריפריה.
•אריק רודניצקי | "החברה הערבית בישראל -שינוי פוליטי וחברתי"  -מהן המגמות הפוליטיות
והחברתיות המשתנות בחברה הערבית בשנים האחרונות ,יחסי יהודים-ערבים בישראל ומדיניות הממשלה
כלפי המיעוט הערבי.
•רחלי רושגולד-גוטליב | "מעמד האישה המשתנה בחברה החרדית"  -מהם האתגרים ,ההישגים
והדרישה לייצוג פוליטי של נשים במפלגות חרדיות .האם זהו מאבק פמיניסטי? דמוקרטי? או הלכתי/
פנים דתי? האם הוא מייצר שינוי בחברה החרדית? וכיצד המאבק רלוונטי לחברה הישראלית הכללית.

ציונות
•אבי זעירא | חלוציות אז והיום  -לחלוצי הציונות זכויות רבות בתקומת עם ישראל ומדינתו .אנו
נשאל האם זו היתה תופעה הסטורית חד-פעמית ,או שמא יש לעמדה החלוצית רלוונטיות לצעירים
גם בימינו?
•ערן שוורץ | המקף בין יהודית ודמוקרטית  -מהם הצירים המחברים בין שני המושגים הללו ועד כמה
השוויון מתאפשר ומאפשר לקבוצות השונות בחברה.

מורשת צה"ל
•אבי זעירא | "צבא העם -בין חזון למציאות"  -צבא העם בראייה היסטורית ועמידה על מטרתו היום:
מכשיר או מהות?
•מה לזה ולמודיעין?  -אסון הטיטניק כמקרה בוחן למבצע גרוע  -ההרצאה מתמודדת עם מרכיב
ההפתעה המלווה את חיינו בכל התחומים ,פורטת את התנאים שהובילו לאסון הטיטניק אותו היה
ניתן למנוע בקלות ומציגה את ההבנה לגבי מהו מודיעין ומה תפקיד קצין המודיעין.
•חיזבאללה  - 2016-2018תהליך שחייבים ללמוד אותו וכדאי ללמוד ממנו .הארגון למד לקחים
משמעותיים מהמלחמה ב .2006-מאז ,למרות אתגרים גדולים שישראל מעמידה בפניו ,מתפתח
חזבאללה בחשיבה ובביצוע .הצגת הניתוח לגבי האופן בו יפעל חזבאללה במלחמה הבאה.

המפקד המחנך
•אבי זעירא | "שאלת הלמה"  -מהו האנטי וירוס הציוני למחלת השגרה ואפרוריות היומיום הארץ
ישראלית.
•ערן שוורץ | אתגרי החינוך בדור המסכים  -איך מחנכים לחיים משמעותיים בעידן של 'פייק ניוז'.

על המרצים:
•יאיר אסולין | סופר והוגה דעות ,מרצה בנושאי זהות ישראלית ,חברה ישראלית ומזרחיות.

•ד"ר אמיר גולדשטיין | דיקאן הסטודנטים במכללת תל חי .היסטוריון ,מחנך ומרצה בכיר במכללת
תל חי .פעיל בשימור הזכרון ההיסטורי בקרית שמונה .מרצה בנושאי ספר ופריפריה.
•אבי זעירא | סמנכ"ל בית יגאל אלון ,ראש מכינת מיצר לשעבר .מרצה שליחות ,חברה ישראלית ציונות
ויהדות.
•ד"ר ראובן גפני | עוסק בחקר ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה .ראש המחלקה
ללימודי ארץ-ישראל במכללת כנרת.
•אופיר טובול | יזם תרבות ,מגיש ב"כאן" ומייסד תנועת "תור הזהב" .מרצה בנושאי תרבות ישראלית
לגווניה השונים ,כור היתוך ורב תרבותיות.
•אייל לנדסמן | קצין מודיעין לשעבר בדרגת סא"ל (במיל') בתפקידי פיקוד ומטה .שירת בין היתר
כקצין המודיעין של אוגמ"ר  80בדרום וחטיבה  300בצפון .בעל ניסיון רב בהרצאות על חיזבאללה,
הטרור בסיני ועל ענף המודיעין בכלל.
•ערן שוורץ | מנכ"ל בית יגאל אלון .רס"ן (במיל') ,טייס ומפקד בחיל האוויר .מרצה בנושא החברה
הישראלית ,מנהיגות חברתית ושליחות ציבורית.
•אריק רודניצקי | דוקטורנט וחוקר במרכז ללימודי המזרח התיכון ובמכון הישראלי לדמוקרטיה .חוקר
כ 20שנה בתחום החברה הערבית בישראל.
•משה פריגן | סרן (במיל') ,בוגר ישיבות חרדיות ,מקים מסלול נצח יהודה בחיל האוויר .בתפקיד
האחרון היה ראש מדור שילוב חרדים בחיל האוויר (שחר כחול) .היום מנהל ישיבה תיכונית חרדית-
מקצועית וישיבת ההסדר 'ברקאי' ברמת הגולן.
•רחלי רושגולד-גוטליב | מנהלת שדולת הנשים החרדיות בכנסת .בעלת תואר שני במגדר ,מקימת
עמותת 'לא תשתוק' למאבק בפגיעות מיניות בחברה החרדית ופעילה בעמותת 'נבחרות' -תנועה
פמיניסטית חרדית שקמה במחאה על הדרתן של נשים מהמפלגות החרדיות ומהציבוריות החרדית
בכלל.

