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המשך השגרה וקורס ההדרכה לחניכים
היכרות עם היסטוריית התנועה

מתודת פתיחה
 10דקות
זמן:
תמונת מצב
מבקשים מהחניכים תמונת מצב ולאחר מכן שולחים לחניכים תמונה של ז’בוטינסקי ומבקשים מהם לעשות
שיחזור לתמונה ולהצטלם כמוהו.

גוף הפעולה
 10דקות
זמן:
ערכי היסוד
כל חניך יקבל מהמדריך ערך מתוך  12ערכי היסוד ,על החניך לצלם סרטון בו הוא מסביר איך הערך מתבטא
בחיי היומיום שלו.
 5דקות
זמן:
כמה פעמים בשיר
על כל חניך לשמוע את השיר "קורסי הדרכה" ביוטיוב )קישור לשיר יישלח ע"י המדריך( ולספור כמה פעמים
בשיר מופיעה המילה "הדרכה"
קישור לשיר קורסי הדרכה https://youtu.be/pD6eObnEoWo

טריוויה
טריוויה על היסטוריית התנועה
נספח

זמן:

 20דקות

נספחים
פוזה של ז'בוטינסקי לחיקוי

שאלות טריוויה
 .1באיזה שנה הוקמה התנועה?
א1880 .
ב1948.
ג1934 .
תשובה1934 :
 .2מי הקים את התנועה?
א .הסתדרות עובדים לאומית
ב .זאב ז'בוטינסקי
ג .ניסים שלם
תשובה :הסתדרות עובדים לאומית
 .3מהי סיסמת התנועה?
א .תל חי
ב .הסיירת של תנועות הנוער
ג .חד נס
תשובה :חד נס
 .4מהו דגל התנועה?
א .דגל כחול עם סמל התנועה
ב .דגל לבן עם סמל התנועה
ג .דגל ישראל
תשובה :דגל ישראל
 .5איך קוראים לגרעין שנת השירות הנוכחי?
א .איתן
ב .יהלום
ג .זאב
תשובה :זאב
 .6מי הרכז/ת הארצי/ת של התנועה?
א .ניסים שלם
ב .רות
ג .יעקב
תשובה :רות

 .7באיזו שנה נכתבו  12ערכי היסוד?
א1934 .
ב1948 .
ג2013 .
תשובה2013 :
 .8מיהו האב הרוחני של התנועה?
א .דוד בן גוריון
ב .זאב ולדימיר ז'בוטינסקי
ג .בנימין זאב הרצל
תשובה :ז'בוטינסקי
 .9מהם חמשת הממים?
א .מה ,מי ,מקום ,מתי ,מדוע
ב .מזון ,מלבוש ,מורא ,מרפא ,מעון
ג .משפחה ,מורה מנהל ,משרת ,מוהל
תשובה :מזון ,מלבוש ,מורא ,מרפא ,מעון
 .10באיזו שנה הוקמה להקת התנועה?
א1956 .
ב1989 .
ג2005 .
תשובה1989 :
 .11באיזו עיר ממוקמת להקת התנועה?
א .חיפה
ב .עכו
ג .באר שבע
תשובה :חיפה
 .12מהו המנון התנועה?
א .זה הבית
ב .שיר תל חי
ג .התקווה
תשובה :התקווה
 .13באיזו שנה התאחדו הנוער הלאומי ובית"ר?
א2012 .
ב2001 .
ג1998 .
תשובה2012 :

