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 יחידות 81בשער זה שלושה פרקים ובהם 
 

 הזיקה לארץ  :8פרק 
 – יחידות שלושובו 

 (2 'עמ) והיוםאז  –הקשר לארץ ישראל  :8יחידה  
 (7' עמ) הזהות היהודית בגולה :2חידה י 
 (12 'עמ) מדינה יהודית בארץ ישראל: 3יחידה  
 

 עולים לארץ  :2 פרק
–  יחידות 12ובו 
 
 (17' עמ)' חלק א –ומכל הגלויות  :8יחידה   
 (22' עמ)' חלק ב –ומכל הגלויות  :2יחידה  
 (22' עמ)העליות לארץ לפני קום המדינה  :3יחידה  
 (22' עמ)העלייה לישראל לאחר קום המדינה : 4יחידה  
 (23' עמ) קליטת עלייה במדינת ישראל הצעירה: 5יחידה  
 (23' עמ) העליות למדינת ישראל בזמן האחרון: 6ה יחיד 
 (32' עמ) ?כיצד מרגישים עולים חדשים: 7יחידה  
 (37' עמ) מכור היתוך לרב גוניות תרבותית: 1יחידה  
 (25' עמ) ישראלעדות ב: 9יחידה  
 (35' עמ) לקבל את האחר: 81יחידה  
 (22' עמ) 'חלק א –עליה וגיור : 88יחידה  
 (27 'עמ) 'חלק ב –עלייה וגיור : 82יחידה  
 

 יהודים בתפוצות  :3 פרק
–  בו שלוש יחידותו

 (72' עמ)פיזור היהודים בעולם  :8יחידה  
 ( 73 'עמ)יום בתפוצות -חיי היום :2יחידה  
 (32 'עמ)בין שני עולמות : 3יחידה  
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 הזיקה לארץ – 8פרק 
 ק שלוש יחידות לימודבפר

 
 
 
 
 
 

  :מטרות היחידה

  לדון בייחודה של ארץ ישראל בהיותה מולדתם הנכספת של היהודים לאורך הדורות
שהייתה מוטיב מרכזי במסורת היהודית לאורך , לירושלים ולארץ ישראל ובכמיהה
 .השנים

  בהיותם בגלותלעמוד על הדרכים שבהן זכרו יהודים את מולדתם . 

 וון מקורות המכוננים את הקשר המתמיד והרציף של היהודים לארץ ישראל להכיר מג
 ('תפילות וכד, ברכות)ולירושלים 

  ישיבתם –את המתח המאפיין את חייהם של היהודים בתפוצות מאז ומעולם להבין 
 .מצד שני, ושאיפתם לחיות בארץ ישראל, מצד אחד, "נוחה גלות"ב

 ושלים נמשך גם היוםלהבין שהיחס המיוחד של יהודים ליר. 
 
 :דרושיםהאמצעים ה

 127–123' לתלמיד עמספר 
 כתיבהכלי דפים או מחברות ו

 
 :מבנה יחידת הלימוד

 דיאלוג פותח
 פעילות פתיחה ? מהי מולדת .1
 ביטוי לקונפליקט של יהודי התפוצות – כי בסוף מערבלבי במזרח ואנ   .2
 דרני ביטוי לכמיהה לציון שהמשיכה גם בעידן המו – "התקווה" .2
 בנושא היחס לארץ ישראל היום" התגנבות יחידים"קריאת קטע מתוך הספר  – ?והיום .3
 מבחר מקורות בנושא היחס לירושלים לאורך הדורות – אם אשכחך ירושלים .5
המחשת היחס המיוחד לירושלים גם היום והצעה לפעילות : סיכום – ירושלים שלי .2

 יצירתית 
 דיאלוג מסכם

 
 :הפעילות מהלך

 
 פותח גדיאלו

 היהודים התייחסו כיצד: היחידה במרכז העומדת השאלה את מעלה הדיאלוג
 המקומות גם הרי)? מולדת בה ראו האם? ישראל לארץ"( גלות"ב) בתפוצות

 של ליחס אפשרויות כמה מעלים ונועה יונתן. (בשבילם "מולדת" היו בהם שחיו
 .היחידה בהמשך יורחב כולן עלו, ישראל לארץ יהודים

 
 ?מולדת מהי. 8

 פתיחהפעולת 
 .בשבילם מולדת מהי התלמידים את ושואלים "מולדת" המילה את הלוח על כותבים
 הבית" היא שמולדת אמרוי שהתשובות להניח סביר. התשובות את גם הלוח על כותבים

 של המדינה", "בו רג שאני המקום", "ישראל מדינת", "ישראל ארץ", "שלי הארץ", "שלי
 .מהוכדו "היהודים
 (.למטה 123' עמ) מולדת למושג הרצל של הגדרתו את התלמידים עם קוראים

 והיום אז – ישראל לארץ הקשר – 8 יחידה
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 הזהב תור בתקופת המוסלמית בספרד חי לויה יהודה
, מוערך משורר היה הוא. (בערך 1132–1235)

 שפע חיי וחי המוסלמים השליטים בחצרות הסתובב
 הנוצרים בין המלחמות התגברות עם. ורווחה

 היהודים של ביטחונם גם התערער בספרד למוסלמים
 הוא. הלוי יהודה על גם השפיע זה ושינוי, שם שחיו
 העמדה את טאוישב שירים ויותר יותר תובלכ החל
 ואת היהודים של היחידה ארצם היא שציון

 .בספרד הנוחים חייו כלפי שחש האמביוולנטיות

 

 
 :לשאלות תשובות

 וחיו נולדו שאבותינו הארץ, ישראל ארץ היא היהודי העם של מולדתו ,הרצל פי על .1
 .אליה לשוב ורוצים זוכרים שאנחנו הארץ, בה

 הם שגם בכך היהי התלמידים לתשובות הרצל של דבריו בין שהדמיון להניח סביר .2
 את בדבריו כלל שהרצל להיות יכול ההבדלים אחד. מולדת היא ישראל ארץש קבעו

 היסוד את זכירוי לא, להניח סביר, התלמידים ואילו, האבות למולדת לשוב השאיפה
 שנים חיו היהודיםש מכך נובע שהוא ולהסביר הזה ההבדל על להצביע שי. הזה
 חלק. היהודית מזהותם חלק הייתה ישראל ץלאר לשוב השאיפהו בגלות מאוד רבות
 .ישראל במדינת החיים הישראלים בקרב יוםה קיים אינו בזהות זה
 

  מערב בסוף ואנכי במזרח לבי. 2
 התפוצות יהודי של לקונפליקט ביטוי

 (.125' עמ) השיר את התלמידים עם קוראים
 המאפיין המתח את מבטא הלוי יהודה הזה בשיר
 החיים מציאות בין המתח, תפוצותב היהודים חיי את

 .ישראל לארץ ההשתוקקות לבין, בגלות
 הבשור כבר מופיע בשיר המובע הבסיסי הניגוד

 :הראשונה
 ואילו, (בספרד, כלומר) מערבב נמצא בגופו המשורר

 (.ישראל בארץ, כלומר) מזרחב – רגשותיו, לבו
 או רצון, שאיפה בין פערה את המבטא לפתגם היה" מערב בסוף ואנכי במזרח לבי" המשפט
 . םלממש והיכולת המציאות לבין, אידאל
 : הצבעים באמצעות מודגש הזה הניגוד
 .החומרי העושר, בה חי שהמשורר המציאות, בספרד המציאות :הכתום הצבע -
 .והרוחני הדתי העולם, ישראל לארץ הכמיהה, השאיפה :הירוק הצבע -

 
 :לב לתשומת נקודות

 את מסמל האוכל. מאוכל ליהנות מסוגל אינו הוא שבגלות וררהמש אומר השנייה בשורה 
 שהוא משום ממנו ליהנות מצליח אינו הוא אך, בספרד לרשותו העומד החומרי השפע
 . ישראל מארץ רחוק

 כל" על, ..."(בעינַי יקר)" ישראל בארץ המקדש בית חורבות את לראות מעדיף המשורר 
 (..".בעז   בעיני יקל") בספרד לו שיש "הטוב

 דורות במשך. היהודים בקרב עזים רגשות" ציון" המילה עוררה הגלות שנות מאות לאורך 
 היו" האמתיות" וירושלים ישראל וארץ, אחרות בארצות, מכאן הרחק חיו היהודים
, ישראל במדינת, ישראל בארץ, כאן חיים אנחנו היום. לכיסופים מושא רק בשבילם
 . מאליה מובנת לנו נראית ישראל בארץ יהודים וישיבת

 הלוי יהודה של בתקופתו ישראל בארץ ששלטו"( אדום)" הנוצרים הזכרת – ֶאדֹום חבל ,
 לארץ לעלות המשורר של שאיפתו הגשמת. הלוי יהודה של ייסוריו תחושת את מגבירה
 בה ששולטים בארץ חי הוא, הגאוגרפי המרחק על נוסף שכן, יותר עוד מסובכת ישראל

 וקשה בזה זה נלחמים והנוצרים המוסלמים. הנוצרים שולטים שראלי ובארץ מוסלמים
 . לארץ מארץ לעבור

 ריבוע את לקרוא, השיר של הראשונה בשורה המופיעה" מזרח" במילה להתמקד אפשר 
, (במחשב המקלידה הילדה לאיור מתחת, 125' עמ" )מזרח" במושג העוסק המידע
 .בכך שוריםהק מנהגים מכירים הם אם התלמידים את ולשאול

 
 "תקווהה". 3

 ביטוי לכמיהה לציון שהמשיכה גם בעידן המודרני 
 בעת אימבר הרץ נפתלי חיברש יותר ארוך משיר חלק היא ,ישראל מדינת המנון, "התקווה"

" התקווה" הושרה, השישי יוניהצ בקונגרס ,1222 בשנת. 1373 בשנת ישראל בארץ ביקורו

http://he.wikipedia.org/wiki/1903
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 בתכנית הדיון לאור מיוחדת משמעות קיבל" צופיה לציון עין" המילים צירוףו, אדירה בשירה
  (.2 יחידה ראו) לה למתנגדים בתכנית התומכים בין והמחלוקת אוגנדה

 הקונגרס מן החל. הציונית התנועה של המנוןל ונעשתה מקומה את" התקווה" כבשה כך
 המנוןה תהיה" התקווה"ש הוחלט המדינה קום לאחרו, בעמידה ההמנון את שרו 11־ה הציוני
 .ישראל מדינת של הרשמי
 (.125 'עמ) "התקווה" את התלמידים עם קראו
 נפשם משאת את מבטאות בשיר ירושליםו ציון המיליםש התלמידים לב תשומת את הפנו
 .זו ביחידה והזכרנ אותה שגם, מזרח המילה מוזכרת כן כמו. היהודים של
 

 :לשאלות תשובות
 ואת ישראל לארץ היהודים של המסורתי הקשר את מבטאת" התקווה( "2 ושאלה) .1

 נכתבה" התקווה" אולם. הלוי יהודה של לשירו דומה איה ובכך, אליה לעלות כמיהתם
 על נוסף ולכן, הציונית התנועה התגבשות עם, 12־ה המאה בסוף, המודרנית בתקופה
, כלומר. בארצנו חופשי עם להיות השאיפה את תמבטא איה, לציון יתהמסורת הכמיהה
 גם אלא, דתי אידאל להגשים כדי ישראל לארץ פרטים של לעלייה רק לא היא השאיפה
 (. הבאה ביחידה נלמד כך על) בארצו ישראל עם של לאומית לתקומה

 של יותהמרכז את מבטאת היא כי ישראל מדינת של ההמנון להיות מתאימה "התקווה" .2
 של כדבריו) הנצחית ומולדת שהיא רעיוןה את וכן, היהודי העם עבורב ישראל ארץ
 בכל גם עיניהם את אליה נשאו הם – היהודים של בזהותם חשוב וחלק העם של( הרצל
 של השאיפה את גם מבטאת "התקווה". אליה לעלות שיוכלו לרגע וייחלו הגלות שנות

 גם אלא ,(הדורות לאורך להם שהתאפשר פיכ) ישראל בארץ לחיות רק לא היהודים
 ועצמאי ריבון עם יהיה ישראל שעם השאיפה את כלומר, זו בארץ "חופשי עם להיות"

 .בארצו
 שהיא משום ישראל מדינת של המנון לשמש מתאימה אינה שהתקווה הטוענים יש .3

, היום ואילו, ישראל לארץ לשוב ובשאיפתם היהודים בכמיהת, בעבר בעיקר עוסקת
 יותר וחשוב, דווקא זאת להדגיש צורך אין כבר, מדינה והוקמה לארצו שב שהעם לאחר

 יש, כן כמו. ולעתידה המדינה של לקיומה החשובים אחרים מרכיבים יבטא שההמנון
 מתייחסת אינה" התקווה" ואילו, אזרחיה לכל יתאים מדינה של שהמנון שחשוב הטוענים

 .ישראל מדינת של הלא־יהודים לאזרחיה כלל
 את, למשל, שיבטאו ומשפטים מילים המדינה להמנון להוסיף אפשר, אלה טענות פי על .5

 ועם בתוכה) ולשלום לצדק השואפת מדינה, ומתקדמת משגשגת מדינה לכונן השאיפה
 . וכדומה זכויותיהם על ושומרת אזרחיה כל את המכבדת מדינה, (שכניה

 
 
 
 "יםיחיד התגנבות" הספר מתוך קטע? והיום. 4

 כיום ישראל לארץ היחס
 את מתאר הספר. 1232 בשנת לאור שיצא קנז יהושע מאת רומן הוא "יחידים התגנבות"

 ,3 ד"בהב טירונים קבוצת של מבטה מנקודת 'החמישים שנותב ישראליתה צבאיתה החוויה
 בין שיחה בוו הספר מתוך ציטוט מובא 122' בעמ. שונות ועדות שכבות בני חיילים של קבוצה
 .דבריול מגיב והשני ישראל לארץ אהבתו את מתאר אחד – חיילים שני
 

 :לשאלות תשובות
 לאהבה מהדו) לארץ ועמוק רגשי יחס, גבולות ללא אהבה מבטאת הראשונה העמדה .1

 העמדה. בשבילה הכול להקריב מוכנות כדי עד מולדת אהבת, (אחר אדם בן כלפי
 לא היא הארץ אהבתש טוען מיקי .יותר רחבה מבט נקודת מדגישה (מיקי של) השנייה

 חשובים דברים עוד ישש, ביותר החשובה לא גם ואולי, היחידה חוויהה לא היאש, לוהכ
 .אדם כל של הפנימי ועולמו לארץ בשמסבי העולם כמו, ולזהותו לאדם

 ארץ כלפי עזים רגשות ביטוי לידי באים שבכולם הוא" במזרח לבי'ול" התקווה"ל הדמיון .2
 הדוברים ואילו לארץ כמיהה מובעת השירים בשני, למשל, הם ההבדלים. ישראל

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%94%22%D7%93_4
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 מובעת" יחידים התגנבות"ב; בה חיים שכבר מי של רגשות מביאים" יחידים התגנבות"ב
 מהנסיבות אולי ונובע, בשירים הובע שלא רגש, הארץ למען החיים את להקריב כנותהמו

 . חייל הוא שהדובר ומהעובדה המדינה הקמת עם שנוצרו והביטחוניות הפוליטית
 נפתלי, הלוי יהודה, הרצל כמו. התלמידים של לעולמם הטקסט בין מחברת זו שאלה .2

 מרגישים הם מה לספר מוזמנים ידיםהתלמ גם, יחידים בהתגנבות והמספר אימבר הרץ
 יכולים אלו רגשות שבהם בהזדמנויות להיזכר אותם לעודד כדאי. ישראל ארץ כלפי

 של צחוןינ אחרי התחושה, מסוימים בחגים בארץ האווירה, בארץ טיולים כמו, להתעצם
 ישראל הארץ כלפי רגשות, כלשהו ספורט בענף ישראלי ספורטאי של או ישראל נבחרת
 ...ועוד לארץ החזרה בעת או, דווקא ל"בחו טיול בעת

 
 
 ירושלים אשכחך אם. 5

  הדורות לאורך לירושלים היחס בנושא מקורות מבחר
 מיוחדת תחושה חשים הם אם התלמידים את ולשאול, ציון במילה בדיון לפתוח אפשר
 אינם התלמידים אם. וכדומה מעוררת זו שמילה האסוציאציות ןמה, זו מילה למשמע כלשהי
 ולכן ,ישראל במדינת חיים שאנו משום, כנראה, שזה להסביר אפשר, מיוחדים רגשות מעלים
 היא ציון היהודית שבמסורת כך על לעמוד חשוב. בשבילנו" המאלי נתמוב" היא רבה במידה
 .ישראל לארץ והן לירושלים הן נרדפת מילה
, במנהגים וירושלים לישרא ארץ נזכרות היכן התלמידים את לושאל כדאי מכן לאחר

 . הלוח על רשימה ולערוך, מכירים שהם ברכותב או ביטוייםב, תפילותב
קטעים , 127–122' עמ) הספר אל התלמידים את להפנות אפשר זה בשלב

 יהודים של כמיהתם את המבטאים ציטוטים שלושה מובאים שם –( 2–1
 .לירושלים

 
 :לשאלות תשובות

 לפני, החופה תחת החתן שאומר וקפס הוא..." ירושלים אשכחך אם" .1
 והזכרת, המקדש בית לחורבן זכר, כמובן, הוא בחופה כוס לשבור המנהג. הכוס שבירת
 על המעיד, אדם של בחייו ואישי שמח ברגע גם כלומר, החופה ברגע והחורבן ירושלים
 מקורותיו את לזכור אדם כל על – היהודית במסורת ללאומי האישי בין המתמיד השילוב

 השאיפה ואת אלוהיו את( המקדש בית חורבן) עמו של ההיסטוריה את( ישראל ארץ)
 ברגעי וגם בשמחות גם, ביותר האישיים ברגעיו גם במולדתו יהודי בית ולכונן לחזור
 .אבל

 
. במהרה תיבנה ירושליםש תפילה שהוא קטע, המזון ברכת מתוך קטע הוא... " נא רחם" .2

 ביום פעמים שלוש הנאמרת תפילהב   מוזכרת ליםירוש את לבנות שהתקווה העובדה
 ,כך כל מרכזי ערך ישראל ולארץ ירושליםל .היהודית במסורת הדבר חשיבות על המעיד
 ישראל עם הצליח כך. ביום פעמים כמה אלא, יום כל רק לא, ןאות להזכיר יהודי כל שעל
 הגוֶלה העם בין מיוחד קשר יצר זה זיכרון. שנים אלפי ואף מאות מולדתו את לזכור
 בדורות אליה חזרתו את שִאפשרו החשובים הגורמים בין היה זה וקשר, לארצו

 .האחרונים
 

 הגדה להביא כדאי) פסח של בהגדה מופיעה "הבנויה בירושלים הבאה לשנה" הקריאה .2
 של בסיומו נעילה תפילת בסוף גם נאמרת היא ישראל מעדות ובכמה, (להמחשה אחת
 כשעם, הגלות בתקופת הזה המשפט את להגיד החלו, הסתם ןמ. הכיפורים יום צום

 לירושלים לחזור השאיפה את מבטאת הקריאה. הקודש ומעיר מארצו הרחק ישב ישראל
 לסמל ירושלים לבניין התפילה נעשתה הדורות שבמהלך ולהסביר להוסיף כדאי. במהרה
, ישראל רץלא לעלות אדם כל של האישית לשאיפה מעבר, כלומר. לאומית לתחייה
 הייתה ירושלים, המקדש בבית העבודה את לחדש היהודים של הדתית לתפילה ומעבר
 גם להבין אפשר מכאן. מחדש אותה ולבנות לארצו לשוב ישראל עם של לשאיפה לסמל
 את גם מסמלת ירושלים לבניין התפילה – כיום גם המשפט את להגיד ממשיכים מדוע
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 מוסרית לחברה לבנות השאיפה את למשל, לאומייםה בחיינו הגשמנו לא שעוד השאיפות
 .וכדומה לשלום השאיפה את, יותר

 
 :היהודית במסורת ישראל וארץ ירושלים של נוספים ציונים 

 .ירושלים ולכיוון ישראל ארץ לכיוון להתפלל המנהג -
 מסויד לא קיר חלק להשאיר מנהגה כגון ,ישראל בעדות הנהוגים שונים מנהגים -

 . בית צביעת בעת

וִלְירּוָשַלִים ִעיְרָך ְבַרֲחִמים ָתשּוב : "עשרה־שמונה בתפילת 13־ה הברכה: בתפילות -
ב ְבָיֵמינּו ִבְנַין ָתּה ְבָקרוֹּ ָכּה ַכֲאֶשר ִדַבְרָת ּוְבֵנה אוֹּ ן ְבתוֹּ ָלם ְוִכֵסא ָדִוד ִבְמֵהָרה  ְוִתְשכֹּ עוֹּ

ָכּה ָתִכין ָברּוְך ַאָתה ה ֶנה' ְלתוֹּ מתפילת מוסף  וכן המשפט". ָאֵמן, ְבַרֲחָמיו ְירּוָשַלִים בוֹּ

ן ִעיְרָך " :בראש השנה ֵתינּו ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיוֹּ א ֵנס ְלַקֵבץ ָגלּויוֹּ ל ְלֵחרּוֵתנּו ְושָֹּ ָפר ָגדוֹּ ְתַקע ְבשוֹּ
 . בציון הגלויות כל קיבוץל התפילה גם תמוזכר כאן ".ְבִרָנה

, םיהודיה של יום־היום בחיי רבות בהזדמנויות מוזכרות יםוירושל ישראל ארץ, כן אם
 ציון נקודותב, ואבל שמחה בזמן, פרטיים באירועים, בחגים, הכנסת בבית בתפילות

 .אדםה של בחייו רבות
 
 שלי ירושלים. 6

 יצירתית לפעילות והצעה היום גם לירושלים המיוחד היחס המחשת: סיכום
 לבקר יכול יהודי וכל ישראל מדינת בירת היא ירושלים – אחרת המציאות שהיום פי על אף
 .והישראלית היהודית בתודעה מיוחד מעמד לירושלים יש עדיין – בה לגור ואף בה

 לדוגמה( 2 שאלה, 127' עמ) ירושלים על בשירים זכרילה מהתלמידים בקשו :
 (נחש הדג של" )בא אני הנה", "ירושלים לך", "ירושלים שבחי", "זהב של ירושלים"
 של רגשות, מיוחדות ותחושות רגשות יוםה גם לעורר ממשיכה שירושלים נראה. עודו

 האישי ליחסו ביטויים יותר למצוא אפשר יותר החדשים בשירים כי אם, וקדושה הוד
 . כלפיה ולביקורת העיר של לחסרונותיה רמזים ואפילו, לירושלים האדם של

 כדאי .לירושלים אדם כל של ישיהא קשרה את מבטא "ירושלים אחד לכל" שירה 
 עם ולדון המילים את לקרוא, אפשרות אין ואם, השיר את לתלמידים להשמיע
 אפשר ,ירושלים את מכירים התלמידים אם? בשבילכם ירושלים מהי כמו בשאלות
 את מכירים אינם התלמידים אם. בעיר "שלהם" המקום את לבחור מהם לבקש

 או בירושלים מקום של( תצלום או ציור) תמונה למצוא הםמ בקשל אפשר ,ירושלים
 .זו בתמונה בחרו מדוע להסבירו בעיניהם חן שמוצאת, העיר מראה של

 

 קליט משפט חברל מתבקשים התלמידים... שלכם במילים הסיכום במשימת 
 אם"ו" מערב בפאתי ואנוכי במזרח לבי" הדוגמאות פי על, לשון מטבע או

 את שלהם ובסגנון בשפתם המביע משפט, "ימיני תשכח ירושלים אשכחך
 המיוחד היחס עלו ישראל ולארץ לירושלים הזיקה על ביחידה שלמדו מה

 .אליהן
 

 מסכם גדיאלו
 בשאלת בימינו ישראלים של מבט נקודות שתי ויונתן נועה מעלים המסכם בדיאלוג
 את מדגישהה המבט נקודת מביעה נועה. ישראל ארץלו לירושלים והרגשי הערכי היחס

 ישראל בארץ יוםה החיש יהיהודי היא – הארץ כלפי המסורתי היחס של ההמשכיות
. הזה למקום גדולה חשיבות חסוישי הקודמים לדורות מיוחד קשר מרגישה היא ולכן
 בארץ שחי יהודי הוא, התגשמה הדורות שאיפת –" הנורמלית" עמדה את מביע יונתן

 . יום־היום בחיי מיוחדים רגשות כלפיה שמרגי ואינו בארצו החי אדם כל כמו, ישראל
 .תחושותיהם ואת דעתם את ביעלה התלמידים את ולעודד הזאת שאלהב לדון אפשר
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 :מטרות היחידה

  הלכי הרוח שאפיינו את מורכבות ואת ה, חיו בההמציאות שהיהודים בגולה להכיר את
 .אותה

 12אה־בסוף המ הסיבות להתעוררות הלאומית היהודיתין את הבל.  
 
 :דרושיםהאמצעים ה

 121–123' עמ ,לתלמידספר 
 כתיבהכלי דפים או מחברות ו

 
  :מבנה יחידת הלימוד

 דיאלוג פותח
 הגדרת המושג לאום  – פתיחה .1
מה היו הרעיונות : תמונותבעזרת פעילות  –זהות יהודית בגולה בעולם משתנה  .2

 ?12אה ה־והאירועים שהשפיעו על זהותם של היהודים בגולה במהלך המ
צריכים  הבהרת התפיסה שהיהודים, דיון בדברי פינסקר –לקחת את גורלנו בידינו  .2

 מדינה משלהם
  יצירתיתלות יפע – לסיכום .3

 דיאלוג מסכם
 

 :הפעילות מהלך
 פותח דיאלוג
, מגוריהם ארצות את לעזוב בגולה ליהודים גרם מה השאלה בעקבות

 משתייךה אדם להרגיש יכולש רגשותוב" מיעוט" במושג ויונתן נועה דנים
 תחושת, אחד מצד: אפשריים כיוונים שני עולים בשיחה. מיעוט קבוצתל

 ,אחר צדומ ,עמם מתמודדים מיעוט שקבוצות והקשיים וחותהנ חוסר
  .יחודיו גאווה של תחושה
 צבע, לאום, דת – כלשהי מבחינה) מיעוט לקבוצת ההשתייכות שעצם ההשערה עולה בדיון
 השונה מיוחדת לקבוצה ההשתייכות עצם, כלומר, ('וכד מינית נטייה, שהיכל נכות, עור

 בזהותו המיעוט בני של בזהותם הזה הייחודי המרכיב של חשיבותו את להגדיל עשוי, מהרוב
  .מהם ואחד אחד כל של

 היהודית הזהות את חיזקה בגולה יהודיות־לא בחברות מיעוט היהודים שהיות ההנחה ומכאן
 . מהם רבים של
  
 פתיחה. 8

 הגדרת המושג לאום
 לפתוח כדאי ,הבאה וביחידה זו יחידהב הןב נעסוקש השאלות מהות את יותר טוב להבין כדי
 אותו להסביר וכדאי למדיי מורכב זה מושג(. אומה או" )לאום" המושג בהבהרת השיעור את
 את ישראל ארץב ראו, שראינו וכפי ,"עם" עצמםב ראו היהודים ההיסטוריה לאורך: כך

 עם כלומר, "לאום" גם בעצמם לראות יהודים החלו שנה 152־כ לפני רק אולם. מולדתם
 .מדינה בה להקים ושואף במולדתו יםואוטונומי יםעצמאי חיים לחיות שואףה

 ,הלוח לצד בריסטול על או ,הלוח על ספרב מופיעה היאש כפי ההגדרה את לכתוב כדאי
 . ושאבנ הדיון לאורך שם אותה ולהשאיר

 
 
 
 זהות יהודית בגולה בעולם משתנה . 2

 בגולה היהודית הזהות – 2 יחידה
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מה היו הרעיונות והאירועים שהשפיעו על זהותם של היהודים בגולה : פעילות בעזרת תמונות
 ?12במהלך המאה ה־

 חייהם ממציאות חלק שהיו ורעיונות אירועים כמה התלמידים יכירו ספרב 122–123' בעמ
 האלה והתהליכים האירועים רקע על. זו פהבתקו זהותם על שפיעווה בגלות היהודים של

 . הציונות הוצמח היהודית הלאומית התנועה התפתחה
 התלמידים. יםנושאה אחד על תעבוד קבוצה וכל ,בוצותק לשש הכיתה את תחלק המורה
 עם"(. אישי באופן)" קטע כל שבסוף השאלה על ויענו בתמונה יתבוננו, הטקסט את יקראו
  .הנושאים בסיכום למורה לעזור יכולות אלו שאלות, בקבוצות העבודה סיום

  
 (:והתמונות הטקסט ריבועי) 829–821' שבעמ והרעיונות האירועים על הרחבה

 היהודים של שאיפתם את מבטא זה בניין. בבודפשט הגדול הכנסת בית נראה בתמונה. 8
 היהודית המסורת על לשמור רצונם אתו, אחד מצד, הסובבת חברהב להשתלב זו בתקופה

 היהודים של אמונתם את משקף זה בניין, כן כל יתר. אחר מצד יהודי חיים אורח ועל
 שווה אזרח להיות כלומר, האלה השאיפות שתי את לשלב שאפשר ההיא בתקופה בהונגריה

 הגדול הכנסת בית והוא ,1352–1353 בשנים נבנה זה כנסת בית. גאה ויהודי זכויות
, בבודפשט מרכזי םמקוב ניצב הכנסת בית(. מתפללים 2222־כ להכיל יכול) באירופה

 סימטרייםו גבוהים מגדלים ניש המבנה בחזית, הלדוגמ. הילכנסי דומה הוא רבים במובניםו
 המבנה גם. גותיות בכנסיות כמקובל, מקושתים וחלונות דולג( רוזטה) שושן חלון ובמרכזה
 דומה לבמה הצמוד התפילה ושולחן, כנסייה של למבנה מאוד דומה הכנסת בית של הפנימי
' ה י ָבֶרכ ָך: "הכיתוב הוא יהודי נופך לשולחן המשווה היחיד הדבר. בכנסיות המקובל למזבח
ֶרָך מ   הוא הכנסת בבית ביותר הבולט" הכנסייתי" האלמנט. כוהנים ברכתמ ציטוט שהוא, "ו יִש 
 מנהגי לש חיקוי מתוך, באירופה הכנסת בתי כמהל יםעוגב והוכנס 12־ה במאה. גדול עוגב
 . שבת לחלל שלא כדי, םיהודי־לא היו ובחגים בשבתות בעוגבים ניםהמנגו, בכנסיות תפילהה

 סמל. דוד נימגִ  בעיקר, יהודיים בסמלים גם עתיר הוא, במבנה" הזרים" האלמנטים למרות
 בחזית כתובים פסוקים כמהו ,הדברות עשרת חקוקים ועליהם הגג על ניצב הברית לוחות
 . הבמה ובאזור המבנה

 
 כאן מובאת" דרייפוס פרשת. "דרייפוס אלפרד של הדרגות הורדת טקס נראה בתמונה .2

 הקצין. זו בתקופה באירופה והתגברה שהלכה( יהודיםה שנאת) אנטישמיותל כדוגמה
 של הגדולה אויבתה, גרמניה לטובת ריגולב ,בבגידה הואשם דרייפוס אלפרד היהודי הצרפתי
 בטקס ממנו נשללו דרגותיו, מהצבא סולק הוא, 1323ב־ הורשע דרייפוס. ההן בשנים צרפת
 מגדולי אחד, זולא אמיל פרסם 1323ב־. לצרפת מחוץ מאסר עונש לרצות נשלח והוא משפיל

 צרפת נשיא אל פנה בוו, "מאשים אני" וכותרתש גלוי מכתב, ימים באותם בצרפת סופריםה
 אשמה מכל ונוקה 1322־ב וממאסר שוחרר דרייפוס .הדין בעיוות הצבא ראשי את והאשים

 . 1222־ב
 בתולדות חשוב דרך ציון גם אאל, אנטישמי למעשה דוגמה רק אינה דרייפוס פרשת אולם

 נחשלות מדינות של נחלתן אינן אנטישמיות שהתפרצויות הוכיחה זו פרשה. הציונית התנועה
 כמו, החוק בפני והצדק השוויון את דגלה על שחרתה ומתקדמת נאורה במדינה ושגם, בלבד
 . דתם בשל עלהיפג עלולים היהודים, צרפת

 בעבור בפריז דרייפוס משפט את סיקר הרצל תיאודור שבימי להזכיר כדאי הזה בהקשר
 גורם הייתה זו בפרשה ביטוי לידי שבאה הבוטה והאנטישמיות, בו שעבד האוסטרי העיתון
 .היהודים לבעיית פתרון במציאת הצורך בדבר השקפתו בגיבוש חשוב

 בעיקר, רבים יהודים של חלקם מנת שהיו מחסורוה העוני את מבטאת שבספר התמונה .3
 בהיקפו עצום הגירה גל היהודי העם ידע 12ה־ המאה של השנייה במחצית. אירופה במזרח

 לצפון עולמי הגירה גלמ חלק הייתה זו הגירה. בעולם היהודים מכלל כרבע בו שהשתתפו
, מאירופה היגרו היהודים רוב. 12־ה המאה לאורך ולאוסטרליה אפריקה לדרום, אמריקה
 .הכלכלי מצבם את לשפר וכדי ומהאנטישמיות מהרדיפות להימלט כדי, מרוסיה בעיקר
 מזרח יהודי מרבית. יותר טוב עתיד להם מצפה החדשים שבמקומות האמינו רבים יהודים
 כגון ,אחרות בארצות והתיישב רבים יהודים. הברית לארצות היגרו, איש מיליון כשני, אירופה
 .ישראל לארץ לעלות ובחר יחסית מעטיםו, ואוסטרליה אפריקה דרום, הארגנטינ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%9F_%D7%93%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1898
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9C_%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
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 התופעות אחת את להדגים נועדה והיא, שבגרמניה בברלין מהומה תראינ בתמונה. 4
 וכמה כמה באירופה היו 12־ה המאה לאורך – תקופה באותה באירופה מצבה את שאפיינו
 ליברלי משטר כינוןו אירופה לעמי עצמאות גתהש היו העיקריות מטרותיהןש, מהפכות
 את ביסמרק חדיא 1372 ובשנת איטליה אוחדה 12־ה המאה של 22־ה בשנות. ודמוקרטי
 עמוקה השפעה השפיע, "העמים אביב" המכונה ,1333 בשנת באירופה מהפכות גל. גרמניה

 על וגם, 12־ה המאה של יההשני מחציתב באירופה העולם תפיסות עלו הרוח הלך על
 .היהודים של הלאומית התודעה התפתחות

 להיות צריך היהודי שהעם הגורסת היהודית התפיסה את מייצג ישעיהו ספרמ הציטוט .5
 רוחני דרך מורה להיות – אוניברסאלי עודיי גם יש ישראל לעם זה רעיון פי על". לגויים אור"

, הדורות אורךל רבים יהודים של הרוחני מעולמם חלק תהיהי זו תפיסה. כולו לעולם ומוסרי
 את להפיץ הוא היהודי העם של מתפקידו שחלק רבים הודיםי האמינו 12-ה במאה גםו
 היהודי שהעם הסיבה שזו טענו רבים יהודים. אחרים לעמים שביהדות והערכים רעיונותה

 הייתה' אורה' : " ...קצנלסון לייב יהודה שכתב כפי .אחרים עמים קרבב וחי בעולם זרמפו

, גויים לאור להיות אנו גם נבחרנו בגללה... בארצות נדודינו מחשכי בכל ידתמ לנו התורה

 ".וצדק מוסר אורחות וללמדם גוי אל מגוי ללכת

 חברה להקים צריך היהודי שהעם מהוגיה רבים האמינו, הציונית התנועה התפתחות עם
 בספרו הרצל כתב כך על. אחרים לעמים מודל שתשמש חברה, ישראל בארץ אידאלית
 ארץ ובתור, האדם אהבת משום בו שיש דבר כל בראש לעמוד אנו רוצים: "היהודים מדינת
 לא ההיסטוריה: "גוריון־בן דוד גם אמר יותר ומאוחר, "מופת וארץ ניסיון ארץ לשמש חדשה
 מוסרית תכונה לנו העניקה היא אבל, עם וברוב רחבים בשטחים, בעושר, בכוח אותנו פינקה

ַזָכה והיא, מצויה בלתי ואינטלקטואלית   ."לגויים אור להיות אותנו ומחייבת מ 

 במשך באירופה רווח הנודד היהודי מיתוס. "הנודד היהודי" נראה ליליאן אפרים של ציורב .6
 סנדלר פני על ישו חלף לצליבה בדרכוש מספרת האגדה. ישו על אגדה על והתבסס רב זמן

 ישוש עד, הנוצרית האמונה פי על) הגאולה תגיעש עד לנדודים אותו דן ישוו, לו שלעג יהודי
 רואים הנוצרים. גלותה של האנשה, למעשה ,הוא "הנודד היהודי" ,כלומר (.הילתחי יקום
 תקווה ללא, נצח לנדודי דוןינ והחוטא, הנצרות את קיבל שלא על עונש היהודי העם גלותב  

 הזמן עםו, רבים נוצרים וציירים סופרים, משוררים של ביצירותיהם הופיעה זו דמות. ומנוחה
 ואת שלהם הגלות קשיי את לבטא כדי בעיקר ,זהה רעיוןה את זכירלה היהודים גם החלו

 .מקום בשום" בבית להרגיש" יכולים שאינם רעיוןה
 
 
 בידינו גורלו את לקחת. 3

 משלהם מדינה צריכים שהיהודים התפיסה הבהרת, פינסקר בדברי דיון
 הגדיר זה בחיבור". אוטואמנציפציה", פינסקר ל"י של מחיבור קטע היחיד הזה החלק במרכז
 . היהודי הלאומי הרעיון את בכתב הראשונה בפעם פינסקר
 .בזוגות שלצדו השאלות על ולענות הקטע את לקרוא התלמידים את להנחות כדאי

 
  :בתקופתו הלאומית ההתעוררות ועל פינסקר על מעט

 לאומיות יהודיות אגודות עשרות כמה באירופה פעלו 12־ה המאה של 72וה־ 22־ה שנותב
 בה ולייסד ישראל לארץ לעלות שאיפתם את לממשו להתארגן דרכים למצוא ניסוש קטנות
" קטוביץ ועידת" – האלה אגודותה של ראשונה התכנסות יזם פינסקר. חדשה יהודית חברה

 בארץ אדמה תלעבוד לחזור האיקרה הראשונה בפעם נשמעה בהו, 1333־ב התכנסה
 עם"(. ציון חובבי" או" )ציון חיבת" לימים שתקרא לתנועה הבסיס התגבש בוועידה. ישראל
 .יהודית מדינה הקמת על כלומר, מדינית פעילות על דובר טרם בוועידה, זאת

 
 :122' בעמ לשאלות תשובות

 ןוהראש: משלהם מקום צריכים שהיהודים טענתול מרכזיים נימוקים ינש ביאמ פינסקר .1
 היוהשני( 122' עמ, "דרייפוס פרשת"ב שראינו כפי) מקום בכל ומבוזים םיזר היותם אוה

 (.שם, "הנודד יהודי"ב הדיון ראו) לגלות מגלות םהנדודי היא



12 

 זה. דווקא ישראל בארץ לקום צריכה היהודים שמדינת פורשבמ אומר אינו פינסקר .2
 לשאלת מיידי פתרון למצוא שקראו קולות גם היו זו שבתקופה כך על להצביע המקום
 (.הבאה ביחידה ראו) אחר במקום בין ישראל בארץ בין היהודים

 – היהודים של גישהה שינוי את מבטא כךבו "עצמי שחרור" במושג משתמש פינסקר .2
 שהפתרון לחכות צריכים אינם שהיהודים הטוענת לגישה( פאסיבית) סבילה גישהמ
 שובילג לפעולו בעצמם מעשה לעשות אלא, יחיצונ מגורם, "מבחוץ" יגיע" בעייתם"ל

 את ולחזק היהודים של גאוותם את לעורר יכולה הייתה כזאת גישה. לאומיתה םזהות
 העם של גורלו ועל הפרטיים חייהם על יותאחר לקבל נכונותם את, בזהותם הלאומי הפן
 .אותם לסובבים שווים הרגישל להם לגרוםו כולו

 את להביע, להתאגד המוטיבציה את רבים יהודים אצל הגבירו פינסקר של רעיונותיו .3
 .חייהם מציאות ואת מצבם את לשנות כוח בידיהם שיש להרגיש, דעתם
 

 לסיכום. 4
  יצירתית פעילות

 מיוחד גיליון של הראשון העמוד את להכין מתבקשים התלמידים 121' בעמ הסיכום במשימת
 ."אוטואמנציפציה" פינסקר של ספרו הוצאתל שנה לרגל היוצא יהודי עיתון של

–  חברל מתבקשים התלמידים
 המיוחד ליוןילג כותרת .1
 . בעיתון שיופיעו ומדורים כתבות של כותרות ובו ,העיתון של יניםיהענ תוכן את .2
 זו שיחידה 12ה־ במאה היהודים בחיי השונים ההיבטים את יבטא יניםיהענ שתוכן חשוב
 .בהם עסקה

 
 מסכם דיאלוג
 היהודים של "לנעליהם כנסילה" מנסים ונועה יונתן( 121' עמ) בדיאלוג
 מצטרפים היו האם – ופועלים מרגישים הם היו כיצד ולדמיין ההיא בתקופה

 או באירופה עתיד יהודיםל ישש סבורים היו שמא או ,הציונית תנועהל
 לא ישראל לארץ היהודים של המסורתי שהקשר מבינים הם ?אחר במקום
 יהודים גם הרי ,הציונית בדרך לבחור יהודים ביאהש היחיד הגורם היה
 . ישראל לארץ קשורים היו זו בדרך בחרו שלא

 הם היו כיצד, ויונתן נועה כמו, ולדמיין לנסות התלמידים את להזמין אפשר
 באיזו? מאמינים היו במה. ההיא בתקופה וחי לו נוהגים היו ואיך מרגישים

 .זו ביחידה עליה שלמדו ההיסטורית ציאותהמ נוכחל ,בוחרים שהיו להם נראה דרך
 
 

 נספח
 
 :היהודית הלאומית התנועה להתגבשות רקעה

 באירופה מהנעשה רבות הושפעה אלא ,ריק בחלל התפתחה לא היהודית הלאומית התנועה
, אירופה עמי בקרב הלאומיות המגמות התגברו זו בתקופה, כאמור. 12־ה המאה במהלך
 שחיו עמים ועוד עוד. תומכים ויותר יותר לו קנה עצמאית מדינהל כותז לאום שלכל והרעיון

 רקע על. להשיגן ונאבקו ולעצמאות עצמית להגדרה שאפו ,מלוכניות במסגרות אז עד
 .הציונית התנועה ובתוכה היהודית הלאומית התנועה גם צמחה זה אידאולוגי
. 12־ה המאה במהלך (זכויות שוויון) אמנציפציהל היהודים זכו אירופה מארצות בהרבה
 מקצוע בכל לבחור, שרצו היכן לחיות, בחברה להתקדם ליהודים איפשר הזכויות שיוויון
 היהודים את שעודד הזכויות שוויון, ואולם. בחברה שווים אזרחים ולהיות בו לעסוק שחפצו
 התגברותלו שנאה של ותתגובל גם גרם הסובבת בחברה להשתלב יוכלו סוף־שסוף להאמין
 את היהודים חשו אירופה במזרח גם(. דרייפוס פרשת ,הלדוגמ) באירופה שמיותהאנטי
 הזרז היו, 1331־ב רוסיהב שפרצו יהודיםב פוגרומים – "בנגב הסופות": האנטישמיות אימת
 ביאליק כתב עליהןש) 1222־ב קישינב פרעותו ,(בהמשך נלמד עליהש) הראשונה הילעלי
 תכנית את שישיה הציוני בקונגרס להציע להרצל גרמו"( ההריגה בעיר" הידועה הפואמה את
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 לא למקום נעשית אירופהש להבין ליהודים גרמו למיניהן האנטישמיות ההתפרצויות. אוגנדה
 .אחר מקום לעצמם למצוא צריכים ושהם עבורםב בטוח

 בעיקר היהודים של והחברתי הכלכלי המצב היו הציונית התנועה לצמיחת נוספים גורמים
 בעיקר היה הגידול. בעולם היהודים מספר הוכפל 1213־ל 1332 בין. אירופה במזרח
 העוני להעמקת הביאו, לכן קודם עוד יהיענ תהישהי היאוכלוסי בקרב ,אירופה במזרח

 בעיקר, בהיקפם עצומים הגירה לגלי הביא אירופה במזרח הגרוע הכלכלי המצב. והמחסור
 את לקחת צריכים שהם, הצעירים בעיקר, יםרב יהודים הבינו בזמן וב. הברית לארצות
 מהם אחדים פנו ,היתר בין. פתרונות לחפש והחלו בידיהם עמם גורל אתו גורלם

 .הציונית אידאולוגיהל
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 : מטרות היחידה

  קונגרס הציוני הראשוןהמשמעותו של את חשיבותו ולהבין את. 

 בארץ ישראלקום היא חייבת ל היכן צריכה לקום מדינת היהודים והאםות עסוק בשאלל. 

 להכיר ביטויים חזותיים של החזון הציוני 
 
 :דרושיםהאמצעים ה

 123–122 'עמ ,לתלמיד ספר
 כתיבהכלי דפים או מחברות ו

 
 :מבנה יחידת הלימוד

 דיאלוג פותח
הסבר על הקונגרס הציוני הראשון באמצעות  –בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים  .1

  צלוםטקסט ות
על טקסטים ודיון במחלוקת קריאת  – ?מדינה ליהודים שלא בארץ ישראלהתיתכן  .2

 תכנית אוגנדה
 כיצד בא לידי ביטוי החזון הציוני בתמונה ובכרזה –החזון הציוני  .2
תרגיל מחשבתי בנושא האפשרות שמדינת היהודים לא ( העשרה) – נקודה למחשבה .3

 תהיה בארץ ישראל
 דיאלוג מסכם

 
 הפעילות מהלך
 חפות דיאלוג
 היהודים מדינת אם שאלהה את, בו תעסוק זו יחידהש המרכזי הנושא את מעלה הדיאלוג
 בדעתם העלו לא מעולם רבים שתלמידים להיות יכול. דווקא ישראל בארץ קוםל חייבת

. מאליו מובן נראה ישראל בארץ ישראל מדינת של קיומה חיינו במציאות, אחרת אפשרות
 להתבססות שהוביל התהליך את לתלמידים להציג נועדה זו יחידה, הקודמת ליחידה בהמשך
 צריכה היכן הוויכוח ואת, היהודי לעם מדינה הקמת הוא היהודית לבעיית שהפתרון המסקנה

 . זו מדינה לקום
 
 בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. 8

 הסבר על הקונגרס הציוני הראשון באמצעות טקסט ותצלום
 חיבור, "היהודים מדינת" הרצל של ספרו על מידיםלתל לספר כדאי השיעור תחילתב
 גם לספר אפשר ,להרחיב רוצים אם. היהודי הלאומי הרעיון דברב משנתו את ספר בוש
 .הרצל על השפעתה ועל( הקודמת ביחידה למדנו שעליה) דרייפוס פרשת על

 מטרותיהם את להגדיר כדי ציונייםה הגופים נציגי את לכנס שכדאי החליט הרצל
 .ותפותהמש
 .גדול כינוס היא" קונגרס" המילה שמשמעות לתלמידים להסביר כדאי

 של היסוד עקרונות הראשונה בפעם הוגדרו בבאזל שנערך הראשון הציוני בקונגרס
 מאורע היה הקונגרס. ישראל בארץ יהודית מדינה להקים והשאיפות הציונית התנועה
, 122' עמ) הספר מן התיאור את קרואל אפשר. רבים ציונים יהודים בעבור מרגש היסטורי

 .ל־פהבע הדברים את לתאר או( 1 חלק
 

 :122' בעמ לשאלות תשובות
 

 ישראל בארץ יהודית מדינה – 3 יחידה
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 היהודים של חייהם ממציאות כך כל רחוק ההי ליהודים מדינה להקים הרצל של הרעיון .1
 אפשר איש חשבו מהם רבים ולכן, 1327 בשנת מחייהם וגם, הדורות לאורך בגולה

 ושאלו בה התכנס הקונגרסש שנהל התלמידים של לבם ומתתש את הסבו. להגשימו
 כמעט מוהתגש הרצל של דבריו)? למציאות חלומו היה כך אחר שנים כמה אותם

 שנים 51 קמה ישראל מדינתו, שנה חמישים בעוד יתגשם הואש כתב רצלה! במדויק
 (.הראשון הציוני הקונגרס לאחר

 שהדיון לשער אפשר. בקונגרס םהצירי של לנעליהם להיכנס לנסות התלמידים על .2
 וגעגועים גלות של שנים מאות אחרי, ישראל בארץ ליהודים מדינה להקים באפשרות

, המשאלה את להגשים מהסיכוי והתרגשות תקווה כמו, רגשות של קשת עוררה לציון
 .למציאות חלוםה הפיכתמ וגם מאכזבה חששות וגם, מתקרבת גאולה של תחושה ואפילו

 
 ? ישראל בארץ שלא ליהודים דינהמ התיתכן. 2

 אוגנדה תכנית על במחלוקת ודיון טקסטים קריאת
 
 מדינה יםלהק התכנית של התקדמותה את עיכבו למיניהם מדיניים קשייםש לתלמידים פרוס

 במזרח והעוני הפוגרומים בעיקר) היהודים של הקשה םמצב נוכחול, ישראל בארץ יהודית
 כזה פתרון. במצוקה ליהודים אחר או זמני פתרון ציונותה התנועה ראשי חיפשו ,(אירופה

יקבלו הציונים מממשלת בריטניה שטח במזרח , על פי תכנית זאת –" אוגנדה תכנית" היה
 .ובו יוכלו להקים מושבה יהודית ולנהל שלטון עצמאי, (כיום נמצא בקניה)אפריקה 

 
 מדינת לקום צריכה ןהיכ לשאלה שונות גישות ביטאה" אוגנדה תכנית" על מחלוקתה

 ?אחרות אפשרויות גם יש שמא או, ישראל בארץ לקום חייבת היא האם – היהודים
  .זו בשאלה עמדתם את שהביעו הציונית בתנועה פעילים כמה של מדבריהם קטעים ספרב

 את מחייבת היהודים שמצוקת העמדה את מביעים' ג־ו' א קטעים – הוורודים המקורות
 . ישראל בארץ שאינם פתרונות על גם חיובב לחשוב העם מנהיגי

 להתממש יכול היהודי לעם הלאומי שהפתרון עמדה את מביעים' ו־ד' ב – החומים המקורות
 . ישראל בארץ רק
 

 השאלה על ולענות" צבע" מכל אחד מקור לקרוא התלמידים על
 .בצדוש
 

 :122' בעמ לשאלות תשובות

 עליונה חשיבות יש ליהודים מדינה הקמתל, זנגוויל לדעת: 'א קטע לידש שאלהה על 
 היהודים בקרב שרווחה הכלכלית למצוקה הכוונה –" היהודים כאב" – השעה צורך בגלל)

 משנית חשיבות – המדינה תקום איפה לשאלהו, (האנטישמיות ולאימת אירופה במזרח
 .  בלבד

 מדינה תהקמ מלבד אחרת אפשרות שאין טען בוטינסקי'ז: 'ב קטע ליד לשאלה תשובה 
 לאורך היהודי העם של שאיפתו מושא היא ישראל שארץ משום, ישראל בארץ יהודית
 .היהודי העם של מהותו לשינוי יגרום הזה היעד ושינוי, הדורות

 שהיא משום אוגנדה תכנית את לקבל שיש טען סירקין: 'ג קטע ליד לשאלה תשובה 
 שיקולים לדחות אלא בררה אין, כזאת ובעת, הנוכחית למצוקה היחיד המעשי הפתרון
 על לוותר צריך אינו היהודי שהעם אמר סירקין. וכדומה ערכיים, דתיים, רגשיים – אחרים

 אם, באוגנדה יהודים שהתיישבות סכנה שאין ציין ואף, ישראל לארץ לחזור השאיפה
 . זה החלום את לשכוח להם תגרום, תתממש וכאשר

 את להקים יש שבגללם הנימוקים שני, בלנו'צ לדעת, : 'ד קטע ליד לשאלה תשובה 
 : הם ישראל בארץ רק היהודית המדינה

 חלק אלא, מקרי או חדש יסוד אינה היא היהודים בעבור ישראל ארץ: עקרוני נימוק .1
 (. בוטינסקי'ז של לטיעונו דומה זה טיעון) העם ממהות חלק, ארוכה ממסורת

 אפשר שיהיה כדי יהודים וליםע די אליה למשוך תצליח ישראל ארץ רק: מעשי נימוק .2
 ורק, (אחר מקום לשום להגר יסכימו לא יהודים, כלומר) יציב יהודי יישוב בה להקים
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 להקמת הנדרשים המשאבים את לגייס אפשר יהיה ישראל בארץ התיישבות למטרת
 .כזה יישוב

 
 בנושא נוספת לפעילות הצעה

 ויכוח לערוך אפשר. אוגנדה ניתתכ את לדיון הרצל העלה שישיה הציוני בקונגרס, כאמור

 שני בין ויכוח או, קבוצות שתי בין ויכוח, זוגותב ויכוח – בכיתה( debate דיבייט) מונחה

 אוגנדה תכנית על ויכוחוב הצדדים אחד של הםטיעוני את יציג צד כל. מתנדבים תלמידים
" צודקים" היו לא הזאת במחלוקת גםש להזכיר חשוב. זו במחלוקת אחרה הצד לטיעוני ויענה

 לשפוט קשה היום לנו וגם, ההיא בעת יותר נכונה שעמדתם שהאמינו אנשים אלא, "טועים"ו
 . ..צדק מהם מי

 ונגעו (פרגמטיים) מעשיים טיעונים בעיקרם היו אוגנדה בתכנית התומכים של טיעוניהם
 : הקרובה למציאות

 נערך הקונגרס) חיים בסכנת נמצאים אירופה במזרח היהודים, חירום שעת היא השעה 
 . "היהודית היבע"ל מיידי פתרון למצוא חייבים ולכן, (קישינב פרעות לאחר קצר זמן

 עלותלה אפשר יהיהש עד רק, בלבד (זמני פתרון) "לילה מקלט" היא אוגנדה תכנית 
 .ישראל בארץ יהודי יישוב להקים החלום על ויתור בה אין; ישראל ארץל יהודים

 בעולם חשובה מעצמהמ, מבריטניה גיעהה באוגנדה יהודית ותהתיישב להקים צעההה ,
 של ובלגיטימיות היהודי לעם לאומי פתרון למצוא בצורך בין־לאומית הכרה תמבטא והיא
 .הציונית תנועהה
 ציון אשרמ ציון בלא ציונות לנו שתהא שמוטב טענו אוגנדה בתכנית הקיצוניים התומכים 

 בה שבילהתי יוכלו יהודיםש כלשהי אדמה היהשת יותר חשוב ,כלומר. ציונות בלא
 במקום שיקרה עדיף, ישראל בארץ יקרה זה שדבר אפשר אי ואם, כאומה בה ולהתאגד

 . כלל יקרה לא מאשר אחר
 ההיסטוריה את, היהודית המסורת את הזכירו אוגנדה לתכנית נגדיםתהמ של טיעוניהם
 :עקרוניים טיעונים היו מהם וכמה, העם של עתידו ואת היהודית

 הדעת על יעלה ולא, לציון הכיסופים מתוך נולדה הציונות. ציון בלי ציונות להיות יכולה לא 
 תהיה זו. זמני באופן לא אפילו, ישראל ארץ שאינו במקום לאומי בית יקים היהודי שהעם
 .היהודי לעם ביותר המהותיים הערכים ובאחד בציון בגידה

 לא, אירופה במזרח במצוקה הנמצאים היהודים שגם משום, מעשית אינה גם כזאת תכנית 
 . יהודים אליו למשוך יצליח לא אחר מקום שום, ישראל לארץ אלא בתיהם את יעזבו

 ישראל בארץ הקיים היהודי שוביהי של בגורלו יעלה מה? 
 
 
 

 המחלוקת מהיהסתי כיצד
ס השישי הוחלט לאחר ההצבעה בקונגר. תכנית אוגנדה עוררה ויכוחים סוערים ורגשות עזים

רבים ממתנגדי ההצעה פרשו בהפגנתיות מאולם ההצבעה והתכנסו . לקבל את ההצעה
, הרצל יצא אליהם והסביר להם את חשיבות ההכרה הבריטית בתנועה הציונית. באולם אחר

משום שדחייה כזאת עלולה , וכן שהוא אינו יכול לדחות את ההצעה הבריטית כלאחר יד
אך התסיסה בנושא זה , המתנגדים חזרו לאולם. עם בריטניה לפגוע בקשרים החשובים

 . המשיכה בקונגרס זה וגם ולאחריו
 ,הציונית התנועה את לפלג מאיימת אוגנדה תכנית שיצרה הקשה שמחלוקת הבין הרצל

 אוגנדה שתכנית ושוב שוב הדגיש הוא. מאחדת וירהובא השישי הקונגרס את לסיים ניסהו
 ,ישראל בארץ יהודים ליישב התכנית במקום לבוא נועדה לא ושהיא, בלבד זמני פתרון היא

" ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם" הדרמטית באמירה הקונגרס את סיים כך ולשם
 (.3 שאלה) היהודים לרוב מוכר שהוא שידע משום זה בפסוק בחר הרצל(. 'ה, ז"קל תהלים)

 צעדים נעשו לא רשמית ההתקבל אוגנדה שתכנית למרות, השישי הקונגרס מאז, ואכן
 ישראל לארץ ייההעל למפעל הופנו הציונית התנועה של מאמציה ועיקר, לקידומה ממשיים

 . בה הציונית שבותיהתיול
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 הציוני החזון. 3

 ובכרזה בתמונה הציוני החזון ביטוי לידי בא כיצד
 רוחם בעיני אור הם כיצדו הראשונים הציונים של חזונם היה מה התלמידים יבינו זו בפעילות

 משה אפרים הציוני אמןה של ציורו כרזה פיעיםמו לתלמיד ספרב 123' בעמ. ישראל ארץ את
 לערוך מכן ולאחר בקבוצות לעבוד אפשר. התמונות את לנתח מתבקשים התלמידים .ןאלילי
 .המרכזיות בנקודות משותף דיון
 

 :123' בעמ לשאלות תשובות
 היושבים בעיני שנראתה כפי לישרא ארץ את מתארים והציור הכרזה .1

 :באירופה

 הציונים בעייני הצטיירה ישראל ארץ. מדבר לנווה סמל – דקלים 
 .מדבר כנווה באירופה

 הציונים של חזונם. אדמה לעבודת סמל – אדמתו את חורש איכר 
 .ישראל בארץ החקלאית היהודית ההתיישבות את לחדש היה

 יתגוררו שיהודים היה הציונים של חזונם –( בכרזה) כפר בתי 
 .ישראל בארץ כפריים ביישובים

 גם בעיניהם הצטיירה וכך, מאירופה הציונים שהכירו נוף פרטי – ברוש של וצללית נחל 
 .ישראל ארץ

 ירושלים את הציונים ראו כך –( בציור" )מזרחית" עיר. 
 רק לא היא עולה שמש. זו מתקופה ובכרזות בציורים חוזר מוטיב – הזורחת השמש 

 .ולאופטימיות לתקווה סמל גם אלא, ישראל בארץ השורר תיכוני־הים לאקלים טויבי
 הטוב הפתרון הם בה היהודית וההתיישבות ישראל לארץ שהעלייה חשבו הציונים ואכן

 .היהודי לעם והנכון
 בבגד ולבוש כיפה חבוש, זקן עטור – גלותי יהודי נראה שמאל מצד הציור בקדמת .2

 האיש. אירופה מזרח יהודי של הקשה המצב את המסמל, לתי בחוט כבול – מסורתי
 של תקוותם אל, העולה השמש אל? לאן. למעלה מבטו את ונושא בתחינה ידיו את מרים

 .ולפרוח לשגשג וחוזרת לתחייה הקמה ישראל ארץ אל, היהודים
 ולעצמ ולדאוג בידיו גורלו את לקחת צריך היהודי שהעם הוא בכרזה המובא הציוני הרעיון .2

 היא ישראל שארץ הוא בציור המובע הציוני הרעיון. גורלו את לשנות כדי לעבוד –
 .בגולה היהודים של הקשה למצבם והפתרון התקווה

 ולעשותה ישראל ארץ את לבנות ההכרח הוא הכרזה ומן הציור מן העולה המסר עיקר .3
 אינם הציור וגם הכרזה גם זה ובמובן קמה כבר ישראל מדינת. היהודי לעם לאומי בית

 היהודים מדינת היא, בעולם יהודי לכל טוב ופתרון אפשרות היא ישראל היום. רלוונטיים
 שיהודים מקומות עוד יש( אז כמו) שהיום לציין חשוב, זאת עם. בעבורם בטוח ומקום
 תקוות יש שעדיין לומר אפשר, כן כמו. וברווחה יחסי בביטחון בהם לחיות יכולים

 שהחיים התקווה כמו, ישראל במדינת במלואן התגשמו שטרם ורובצי בכרזה הרמוזות
 ... ושלווים פשוטים חיים יהיו ישראל בארץ

 גם ביטוי לידי שבא) הציוני הרעיון את להמחיש היא בכרזה המופיע בציטוט הכוונה .5
 אלא, בשבילם פתרון ימצאו שאחרים לחכות צריכים אינם שהיהודים( פינסקר של בדבריו
 לעצמי וכשאני" – המשפט של השני חלקו .ליישומו ולפעול בעצמם פתרון למצוא עליהם

 יותר, כוח יותר יש שלקבוצה משום, ולהתאחד להתארגן הצורך את מבטא –" אני מה
 –" אימתי – עכשיו לא ואם" – השלישי והחלק. תכניות להגשים אפשרויות ויותר השפעה
 לחכות אפשר שאי, דוחק מןשהז ההיא בתקופה רבים יהודים של תחושתם את מבטא
 .מעשה ולעשות לקום וצריך עוד
 

 ( העשרה) – למחשבה נקודה. 4
 ישראל בארץ תהיה לא היהודים שמדינת האפשרות בנושא מחשבתי תרגיל
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 צריכה ישראל מדינת אם השאלה את מחיששי תרגיל, בכיתה מחשבתי תרגיל לערוך אפשר
 .בנושא דיון וערכו( 3 חלק) 23' בעמ הקטע את הקריאו. ישראל בארץ בהכרח קוםל

 יתקשו שתלמידים להיות יכולו, ברורים מתאר שהקטע הצעהב היתרונות ראשון במבט
  – למשל להזכיר כדאי לכן. שבה החסרונות את לראות

 ;והיסטוריים קדושים אתרים נמצאים ישראל שבארץ -
 ;ישראל בארץ יםמתרחש ך"התנ מסיפורי שהרבה -
 (.1 ביחידה נושלמד כפי) ישראל לארץ זיקה על שמרו ורותהד אורךל שיהודים -

 מהמורשת מנותק הוא אולם ,רבים במובנים יותר טוב אולי להיות יכול חדש מקוםש, כלומר
 . ישראל עם של ההיסטוריהמו

 סיוןינ רק אלא, נכונה ולא נכונה תשובה בו ואין ,בלבד תיאורטי דיון שזהו להדגיש חשוב
 .מורכב מצב מחישלה
 הישראלית בזהותנו מרכזי חלקש משום ,זהותנו את תשנה אתכזש הצעה קבלתש מובן

, שירה, ספרות, וחגים תפילות, המסורתית הזיקה) ישראל בארץ חייםל קשור והיהודית
 היינו לו לגמרי שונים כנראה היו אלה כל. (ועוד ועוד האוויר ומזג מזון, לבוש, בכלל תרבותו

 .אחר במקום חיים
 

 מסכם דיאלוג
 הזיקה בין המתח – הציונית התנועה את שאפיין הקבוע המתח את מבטא המסכם הדיאלוג
 שצריך הבין הרצל. חדש שהומ לפתח העז הרצון לבין ,עליה וההשענות היהודית למסורת
 הרואה השנים ארוכת היהודית מהמסורת להתעלם לא ,אחד מצד. השניים בין איזון למצוא
 מחלוקת לאחר שאמר במשפט ביטוי לידי בא זה צד) היהודי עםה של ביתו את ישראל בארץ

 היה יהודית מדינה שתקום חזונו, אחר מצדו"( ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם" אוגנדה
 ,(היחידה תחילתב שהבאנו ציטוטב ביומנו שתיאר כפי) הוזה שהוא חשבוש והיו חדשני רעיון

 ביטוי לידי בא) יהודית נהמדי הקיםול חזונו את לממש שאפשר האמין הוא ,זאת ולמרות
 (."אגדה זו אין תרצו אם" במשפט
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 לארץ עולים – 2פרק 
 יחידות לימוד 12בפרק 

 
 
 
 
 

 
 

 : מטרות היחידה

 ייה מגווניםסיפורי על?האותיות מלך, נשחק במה רעיון לי יש. 

  ה לארץ ישראליהסיבות המרכזיות לעלילהבין את. 

  ישראל ה לארץילחוויית העלילהתוודע . 
 

 : דרושיםהאמצעים ה
 של העולם מפה גדולה

 123–122' עמ ,לתלמידספר 
 דפים או מחברות וכלי כתיבה

 
 :מבנה יחידת הלימוד

 דיאלוג פתיחה
 "היעלי"הבהרת המושג  –פתיחה  –עלייה  .1
 בעזרת מקורותפעילות  –קיבוץ גלויות  .2
 פעילות ודיון – סיפור העלייה של משפחתי .2
 
 

 :הפעילות מהלך
 פותח דיאלוג
, "הגירה מדינת" היא ישראל שמדינת העובדה עולה הפתיחה בדיאלוג
 שהגיעו עולים של צאצאים הם היהודים תושביה שרוב מדינה, כלומר
 . בעצמם עלוש מי או, האחרונות השנים 152־ב ישראל לארץ

 
 פתיחה – עלייה. 8

 "עלייה" המושג הבהרת
 בהקשר דווקא לאו) להם מזכירה ימה התלמידים את שאלוו היעלי המילה את הלוח על וכתב
 (. כללי באופן אלא ,לישראל הילעלי

, סולם, הר, ישוק, מאמץ, טיפוס, למעלה תנועה, גבוה למקום נמוך ממקום הליכה: לדוגמה
 . וכדומה לרגל עלייה, לתורה עלייה, התרוממות, גג עליית
 משום, כמובן .היעלי ילהמב השיעור את התחלנו ,לדעתם ,מדוע התלמידים את שאלו

 . ישראל לארץ בעלייה שנעסוק
 למדינת או ישראל לארץ מגיעו ארצו את עוזבה יהודי – הגירה של מסוים סוג היא עלייה
 ובא מולדתו את שעוזב מי הוא כל הוא מהגר ואילו, עולה בעברית נקרא בה לגור כדי ישראל
 (. "עלייה"ו" הגירה" למושגים הגדרות מובאות 122' בעמ) אחרת בארץ לחיות
 היא בגלות יהודים בעיני אולם, גאוגרפית מבחינה במיוחד גבוהה אינה ישראל ארץ אמנם

 כרוכה לישראל העלייה רבות פעמים – ועוד, ורוחנית דתית מבחינה גבוה למקום נחשבה
 (.122' עמ 2־ו1 שאלות) ורגשיים חומריים בקשיים

 ישראל בני של הליכהל בהקשר בעיקר, ך"בתנ כבר מופיע" לעלות" שהפועל לציין אפשר עוד
 .ישראל לארץ ממצרים

 

 'א חלק – הגלויות ומכל – 8 יחידה
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 גלויות קיבוץ. 2
 מקורות בעזרת פעילות
 ."גלויות קיבוץ" המושג את נסביר זה בחלק
' בעמו, 122' בעמ המובא דברים מספר בפסוק הראשונה בפעם מופיע גלויותה קיבוץ רעיון
 .ואות המבטאים מקורות שלושה עוד מופיעים 127

 
 :127' בעמ לשאלות תשובות

, יחזקאל מספר הפסוקים אחריהם, ישעיהו מספר הפסוקים הוא ביותר המוקדם המקור .1
 מגילת מתוך יםהציטוט הוא ביותר החדש מקורו ,העמידה תפילת מתוך הקטע אחריהם
 .העצמאות

ִתי: "הן בפסוקים מיחזקאל ומישעיהוהמילים המתארות את קיבוץ הגלויות  .2 ֶכם  ו ִקַבצ  ֶאת 
ָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ]...[ ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר נ פ צ ֶתם ָבם  ַמת יִש  ֶכם ֶאל ַאד  ֵחי " "ַבֲהִביִאי ֶאת  ו ָאַסף נִד 

ָרֵאל ַבע ַכנ פֹות ָהָאֶרץ, יִש  ַקֵבץ ": בתפילת העמידה". ּונ ֻפצֹות י הּוָדה י ַקֵבץ ֵמַאר  ו ָשא נֵס ל 
ֵצנּו ָגֻלּיֹוֵתינּו ו ַקב   ַאר  ַבע ַכנ פֹות ָהָאֶרץ ל  ָרֵאל]...[ ֵצנּו יַַחד ֵמַאר  ֵחי ַעּמֹו יִש  ַקֵבץ נִד  במגילת . מ 
חתרו היהודים בכל דור לשוב ]...[  לא חדל מתפילה ותקווה לשוב לארצו: "העצמאות

 ".מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות" "ולהאחז במולדתם
, ביום פעמים כמה, יום כל הנאמרת בתפילה מופיע" גלויות קיבוץ" שהמושג העובדה עצם .2

 היהודים תבתודע גלויותה קיבוץ רעיון של מרכזיותו עלו חשיבותו על אותנו מלמדת
 . היהודית ובמסורת

 גם; ישראל בארץ עמו את לקבץ מבטיח והוא, אלוהים הוא הדובר מיחזקאל בפסוקים .3
 שיביא לאלוהים היהודים מתפללים בתפילה. הגלויות קבץמ הוא אלוהים מישעיהו בפסוק
 קיבוץ ברעיון היהודי העם בני של םדבקות את מתארת העצמאות מגילת; גלויות לקיבוץ
 אחריות על ומצהירה, ממש עלייתם את וגם לעלות תקוותם את, ישראל בארץ הגלויות
 .הרעיון למימוש המדינה

 
 : הרחבה
 היהי גלויות שקיבוץ יתהיה והאמונה ,בתפילות" גלויות יבוץק" המושג נכלל הדורות במהלך
 את היהודית מהמסורת שאלה הציונית התנועה. המשיח ביאת עם שתבוא מהגאולה חלק
 המושג את פירשה הציונית התנועה. בו השימוש את וחידשה בארץ הגלויות קיבוץ עיוןר

 לארץ ולעלות לקום, בו נמצאים הםש מקום בכל, בגלות היהודים על – מעשית פרשנות
 הרעיון של מודרנית התגשמות הציונים בעיני הם ישראל לארץ הציוניות עליותה – ישראל

 . המסורתי
 
 משפחתי של העלייה סיפור. 3

 ודיון פעילות
 את להכיר נבקש תחילה. לארץ העולים עלו לארץ העליות על נלמד הבאות ביחידות
 .הכיתה מידיתל, שלנו המשפחות של הפרטיים הסיפורים

 . ארץל עלו שלנו המשפחה מבני מי בשאלה נתחיל
 עלוש עולים של צאצאים, יוםה בישראל החיים היהודים, רובנוש כך על התלמידים עם שוחחו
 הגיעו ואחרים ,דורות וכמה כמה לפני כבר ארצה שעלו יש. האחרונות השנים 152־ב לארץ
 .מזמן לא

 רשימה הלוח על כתבו: 
 אני
 ואבא מאיא

 וסבתא סבא
 (הגדולים הסבים) וסבתא סבא של הוריםה

 קודמים דורות
 יוכלו כך. התשובות את הלוח על וכתבו לארץ עלו משפחתם מבני מי התלמידים את שאלו

 את ולהבין לכיתה חבריהם של המשפחות בני לארץ עלו( בערך) מתי לראות התלמידים
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 במהלך, יחסית קצר זמן תוךב התרחשש תהליך, ישראל בארץ היהודים התקבצות תהליך
 ...מתרחש עדיין הוא ולמעשה, דורות כמה

 
 .לארץ משפחתנו בני הגיעו איןמ נברר הבא בשלב

 בעזרת המפה על לסמן תלמיד מכל בקשו. העולם של גדולה מפה לכיתה הביאו 
 מהתלמידים לבקש גם אפשר .לארץ משפחתו בני הגיעו ןמאי ותצבעוני סיכות

 . הלוח על מדינות של רשימה לערוךו במפה המקומות על צביעושי
 ביטוי – לארץ התלמידים משפחות בני הגיעו םשמה המקומות של ברורה תמונה תקבלת כך

 . "גלויות קיבוץ" למושג ממשי
 :דיון ערכו

 פחות לוומאי יהודים יותר עלו בעולם אזורים לומאי ? 

 במיוחד רבות משפחות הגיעו שמהן מסוימות מדינות יש האם ? 

 משותף גבול להם יש) ישראל לארץ קרובים העולים רוב הגיעו שמהם המקומות האם 
 ?לים מעבר ,רחוקים מקומות או ,(אתה

 הוזכרו שלא( יהודים של גדולים ריכוזים בהן שישבו מקומות) גדולות תפוצות יש אם ,
 םג אולם, אלו לתפוצות" נציגים אין" בכיתה שאמנם ולומר ,אותן להזכיר הזדמנות זו
 .יהודים של גדולים מרכזים היו הן

 
 של עלייהה יסיפור על ללמוד וכלי תלמיד שכל כדי, להורים שאלון התלמידים עם נבנה כעת
 .משפחתו בני

  .שלהם במשפחה העלייה יסיפור על לדעת רוצים והי עוד מה התלמידים עם בררו
–  למשל

 ?לישראל עלו המשפחה מבני מי -
 (שוביםיוי ערים, מדינות, ארץ חבלי, ארצות, יבשות)? עלו איןמ -
 ?עלו מתי -
 ? לארץ ותלעל להחלטה שהביאו הסיבות היו מה -
? לארץ בדרך העולים הרגישו מה ?ארצם את בעוזבם העולים הרגישו מה – מסע סיפור -

 ?מיוחדות חוויות חוו האם
 ?לארץ שעלו לפני בה דיברוש השפה הייתה מה -
  ?בגולה בביתם נהוגים היו מיוחדים מנהגים אילו -
 ?לאכול נהגו מיוחדים מאכלים אילו -
 אחד של או, משפחהה של הייהעל סיפורל קשורה מעניין חפץ לצרף כדאי, אפשר אם -

 .יםמתאימ צלומיםת או, מבניה
 

 אינם שהוריו תלמיד. הוריו עם בבית עליו וישיב השאלות את למחברתו יעתיק תלמיד כל
 עלו הצדדים משני המשפחה בני אם, משלל) המשפחה בני של העלייה על מספיק יודעים
 שכנים, (וסבתא סבא, למשל) יותר רחוקים משפחה בני לשאול יוכל, (רבים דורות לפני לארץ

 .וכדומה
 

 .הבא לשיעור המשפחתי החפץ ואת המלא השאלון את להביא התלמידים את להנחות כדאי
 

 של ישיר המשך היא – 2 יחידה – הבאה שהיחידה משום
 הבאה היחידה בסוף .זו יחידה בסוף" סיכום" אין, זו ידהיח
 .היחידות שתי את סכםשי סיכום ערךיי
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 : דרושיםהאמצעים ה

 131–122' עמ ,לתלמידספר 
 דפים או מחברות וכלי כתיבה

 (מחשבנגן תקליטורים או )אמצעי להשמעת שיר 
 

 :מבנה יחידת הלימוד
ה יעליי דיון בנושא סיפורהפעילות וההמשך  –( המשך)סיפור העלייה של משפחתי  .1

 יםמשפחתי
 ישראלארץ ל צלומים של עולים בדרכםתבעזרת פעילות  –הדרך לארץ ישראל  .2
 שירבעזרת פעילות  –שיר השיירה  –לסיכום  .2

 סכםמדיאלוג 
 
 

 :הפעילות מהלך
 
 (המשך) משפחתי של העלייה סיפור. 8

 משפחתיים עלייה סיפורי בנושא והדיון הפעילות המשך
 בניו תלמידים של העלייה יסיפור את להכיר נמשיך זה בחלק

 הילעלי המרכזיות הסיבות את בעזרתם להבין וננסה, משפחותיהם
  .ישראל לארץ

 את הביאוש הסיבות על לספר( מכולם או) תלמידים מכמה בקשו 
 שקיבלו השאלון סמך על) לישראל לעלות להחליט משפחתם בני

 .הלוח על יבותהס את רשמו(. הקודמת ביחידה

 הדורות לאורך לארץ לעלייה המרכזיות הסיבות את התלמידים עם למצוא נסו בדיון: 
 .הקודש בארץ לחיות השאיפה: דתיות סיבות -
  .יהודית בחברה לחיות השאיפה: חברתיות סיבות -
 היהודיםש הטענה עם, הציונית התנועה מטרות עם הזדהות: ציוניות־לאומיות סיבות -

 . משלהם דינהבמ לחיות צריכים
 . רדיפות או אנטישמיות בשל המוצא ארץ את לעזוב הרצון או הצורך": ביטחוניות" סיבות -
 .ההכנסה רמת ואת החיים איכות את לשפר רצון: כלכליות סיבות -
, מסוימים אקדמיים לימודים ללמוד רצון, משפחה קרובי לצד לחיות רצון: אישיות סיבות -

 .'וכד רפואית בעיה
 

–  לתלמידים להראות היא הזה יוןהד של מטרתו
, כלל בדרך ,מורכבת לארץ לעלות משפחה של או אדם של הפרטית החלטהשה .א

 בגלל בעיקר מוצאם ארץ את לעזוב שהחליטו מי גם, למשל) סיבות וכמה מכמה
. אחר" בטוח" למקום להגר ולא לישראל לעלות להחליט צריכים היו אנטישמיות

 (.ציוניות תמסיבו גם ארצה עלו הם, כלומר
 רבות אינן( הארצות ומכל שונות בתקופות) לארץ לעלייה הסיבות דבר של שבסופו .ב

 .ארוכה לא ברשימה לסכמן ואפשר
 

 שקיבלו המשפחתיים העלייה סיפורי על השאלונים את מהתלמידים ספואִ  זה חלק בסיום
 .הבאות ביחידות גם בהם נשתמש .הקודמת ביחידה

 
 

 'ב חלק – הגלויות ומכל – 2 יחידה
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 ישראל לארץ הדרך. 2
 ישראל לארץ בדרכם עולים של תצלומים בעזרת ותפעיל

 . חזותית המחשה לישראל היהעלי חווית את שיהמחל היא זה חלק של מטרתו
 צלומיםהת באמצעות .לישראל עולים של תצלומים מגוון מובא( 132' עמ) לתלמיד ספרב

 .לישראל העולים על ועובר שעבר מה אתו ההגירה חוויית את להבין יטיבלה התלמידים יוכלו
 

 :(למעלה) 132' עמב לשאלות תשובות

 רכב בכלי, (מהדרך חלקים) ברגל: דרכים במגוון לארץ הגיעו עולים התצלומים פי על, 
 .ובמטוסים באוניות

 וזקנים מבוגרים, ילדים: שונים גילים בני הם עוליםה: התצלומים לכל המשותף ;
 ראותנ תצלומים בכמה ;(חבילות, מזוודות) ומטענם עולים ראיםנ צלומיםת כמהב

 . עולים של גדולות קבוצות
 בכמה; בצבע מהם וכמה לבן־בשחור מהתצלומים כמה: התצלומים בין ההבדלים 

 .ועוד" רגיל" מודרני בלבוש מהם כמהוב מסורתי בלבוש לבושים העולים תצלומיםמה
 

 דיםהתלמי על. בכיתה אישית כמשימה או בית כשיעורי 132' בעמ המשימה את תתל אפשר
 בשאלות עזרילה כדאי) יומנומ דף ולכתוב בתמונות המופיעים האנשים אחד את לבחור

 (. המכוונות
 צלומיםמהת התרשמותם פי על, התלמידים את ולשאול במליאה הדיון את לערוך גם אפשר

, היו מה? לארץ כשעלו ויתרו מה על? לארץ לעלות האלה לעולים שגרמו הסיבות מהן –
 גם יש האם, (ציפייה, רעב, ותעייפ, שמחה)? בתמונותש העולים של תחושותיהם ,לדעתם
 חשש, פחד)? אותן הרגישו שהעולים לשער יכולים אנו אך, צלומיםתמ עולות שאינן תחושות
 .(עצבנות, התלהבות, הבית עזיבת על עצב, ידוע מהבלתי
 ?חדשה רהלחב או, חדש למקום הגיעוו ביתם את פעם עזבו הם גם אם התלמידים את שאלו
 ?לארץ העולים של לרגשותיהם במשהו דומים אלו רגשות ,לדעתם ,האם? הרגישו כיצד

 
 שבהן הדרכים מגוון ואת הגירהה חוויית של התומורכב את להמחיש, כמובן, היא המטרה

 חברתיים במעמדות, שונים בגילים, מגוונים ממקומות, שונות בתקופות: לישראל עולים עלו
 . וכדומה שונים

 
 השיירה שיר – לסיכום. 3

 השיר סביב פעילות
 שכפי לתלמידים לומר אפשר. גלויות בקיבוץ העוסק זמננו בן שיר הוא "השיירה שיר" השיר
 שעסקנו הקטעים) העצמאות ובמגילת בתפילה, ך"בתנ ביטוי לידי בא גלויות קיבוץ שרעיון
 . בפזמונים גם מתבטא הוא, (הקודמות היחידות בשתי בהם

 מרגישים הם מה לב ולשים לחןלו למילים קשיבלה מהתלמידים ובקשו השיר את השמיעו
 .שירל ההאזנה בעת

 
 :131' עמב לשאלות תשובות

: למשל, הם גלויותה קיבוץ רעיון ביטוי לידי בא בהםש והמשפטים המילים .1
 מרוסיה ערב מקצות", "באנו ,הארץ אל, הארץ ואל עזבנו דומא רבים מקומותו"

 .דועו" היופולנ
 מאוד שמח הלחן. ולמילותיו השיר למנגינת ההקשבה בעת העולה בתחושה דונו .2

 תקווה מבטאות המילים גם. ועליצות אופטימיות ומשדר( יווני בסגנון)
 .ישראל במדינת לעתיד באשר ואופטימיות

: למשל, הן העלייה קשיי ואת לעלות יהודים שהביאו לסיבות הרומזות המילים .2
 ."והצער הקושי רב" "הגחנו ומחנות מגטאות", "ואהבנו רצינו אחד מקום רק"

 אמנם. מאוד חיובית בדרך המדינה הקמת ואת ישראל לארץ העליות את מתאר הכותב .3
 ואת התקווה את, השמחה את, האומץ את, הכוח את מדגיש אבל, קשיים מתאר הוא

 קשיי ואת המוצא ארצות בעזיבת הכרוכים הקשיים את כלל מתאר אינו הוא. האופטימיות
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 היא השיר מטרת. ישראל מדינת של ולאתגרים בארץ הקליטה לקשיי רומז אך, הדרך
 ".הבעיות כל עם" הגלויות קיבוץ רעיון של החיובי הפן את להציג

 
 :מסכם דיאלוג
 אינשטיין אריק של בכיכובם) "לול" מהתכנית הידוע המערכון את זכירמ המסכם הדיאלוג

 כך ואחר במערכון התלמידים עם לצפות אפשר, לדעתכם, םומתאי אפשר אם. (זוהר ואורי
 .בו וןלד
" ביותר החדשים" הגירה שבמדינת התופעה את מבטא המערכון, ויונתן נועה שאומרים כפי

... לוותיקים נהפכים והם, מהם חדשים יםשבא משום, זה מעמדם את מאוד מהר מאבדים
 את לבקר" לעצמם מרשים" שהם הוא בארץ העולים של להתאקלמותם הביטויים אחד

 .החדשים העולים
 לעתים) בה התאקלמו בארץ שהעולים המהירות על מעיד שהוא משום משמח המערכון
, למיניהן דותוהע העליות בני בין למתחים רומז שהוא משום עצוב וגם, (הנסיבות מכורח

 . בימינו גם הישראלית החברה את המאפיינים
 בני או עצמנו אנחנו" )חדשים עולים" בעצם שכולנו נזכור אם, נועה שאומרת כפי, אולם

 של בעיותיהם את וגם) החדשים העולים קשיי את טוב יותר להבין נוכל( משפחותינו
 .להם לסייע אפשר במה ולדעת...( אחרים

 

http://www.youtube.com/watch?v=msqZXJe-cFE&feature=endscreen&NR=1
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 : מטרות

 ועל  על תרומתן של העליות שלפני קום המדינה למדינת ישראל ולחיינו היום לעמוד
 .בגיבוש זהותה של מדינת ישראלמקומן 

 לבחון באיזו מידה ובאילו מובנים מדינת ישראל היום מממשת את חזונם של מקימיה. 
  

 
 :דרושיםה אמצעיםה

 135–132' עמ, לתלמידספר 
 כתיבה כלידפים או מחברות ו

 (מחשבנגן תקליטורים או )י להשמעת שיר אמצע
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 דיאלוג פותח

 היכרות עם העליות לארץ ישראל לפני קום המדינה: פתיחה –העליות לארץ  .1
 פעילות בנושא תרומתן של העליות – ייחודה ותרומתה של כל עלייה .2
  פעילות סביב שירים בנושא החלום הציוני –החלום  .2

 סכםמדיאלוג 
 

 הפעילות מהלך
 דיאלוג פותח

על תרומתן של העליות שלפני קום המדינה למדינת שוחחים בדיאלוג הפתיחה הילדים מ
יתה תרומתם של ימה ה: היחידה תדון בשאלות, בין היתר .היום ישראל ולחברה הישראלית

או , מתוצאות מפעלם" נהנים"עדיין ( הילדים של היום)והאם אנחנו  ,החלוצים לחיינו כיום
 ?ר לאשכב

 
 העליות לארץ. 8

 היכרות עם העליות לארץ ישראל לפני קום המדינה: פתיחה
 – 1233 –קמה מדינת ישראל באיזו שנה הקדמה קצרה ולהזכיר לתלמידים אפשר להקדים 

 (1217–1517, מאנית'התקופה העות)התורכים שלטו בארץ  ולציין שלפני קום המדינה
החלו לעלות  12־החל מסוף המאה ה(. 1233–1217, המנדט הבריטי)ואחריהם הבריטים 

לעבוד בחקלאות  –רבים מהעולים עלו במטרה לבנות את הארץ . לארץ יותר ויותר יהודים
 .ולחזק את היישוב היהודי בארץ ישראל

מפעליהם הניחו ו ,האמינו שכך יש לממש את האידאולוגיה הציונית –החלוצים  –עולים עלו 
 .ום בעתידשתקיהודית למדינה בסיס את ה

 
, לשיעורנועדה להכין את התלמידים ( הכנת כרטיס לכל עלייה) 132' בעמהמוצעת הפעילות 

 . עבודה עצמית או כשיעורי ביתבקש מהם להכינה בכדאי ל ולכן
חזור על הפרטים העיקריים בכיתה כדאי ל, םהמידע בכרטיסימילאו את לאחר שהתלמידים 

 . ואף לכתוב אותם על הלוח

 או , (כמו זה המופיע בספר) העליותולסמן עליו את ציר זמן ט על הלוח שרטאפשר ל
בעליות האלה לסמן זאת על להכין ציר זמן מבריסטול ולהזמין את מי שבני משפחתו עלו 

 .הציר
 אפשר לעבור על סיפורי העלייה המשפחתיים שהתלמידים הכינו ביחידה הקודמת ,

 . מדינהולמצוא בהם סיפורים על העליות שלפני קום ה

 העליות לארץ לפני קום המדינה – 3 ידהיח
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 ייחודה ותרומתה של כל עלייה. 2

 פעילות בנושא תרומתן של העליות
 .קבוצותשש לכיתה חלקו את ה

הטקסטים מופיעים )ה של עלייה אחת תתרומאת על כל קבוצה לעבוד על טקסט המתאר 
במה תרמה כל  לקרוא את המידע ולכתובמתבקשת קבוצה כל . (144–143' בחוברת בעמ

 .הישראלית אז והיום אחת מהעליות לחברה
. פני כל הכיתהלעליה עבדה שה יה של העליתתרומאת כל קבוצה תציג לאחר סיום העבודה 

 התלמלא את המידע על תרומעיקרי הדברים ולאפשר לתלמידים על הלוח את סכם כדאי ל
  .כל עלייה ועלייהעל שהכינו בכרטיסי המידע של כל עלייה 

 
הקמת מושבות ; ה לאומית ויצרניתיעלי –שונה בפעם הרא – ה ראשונהיתרומת העלי

לא עסקו  ,הן בתפוצותץ הן באר, בתקופה ההיא יהודים)חקלאיות שמטרתן עבודת אדמה 
 (.חקלאותב

חלוצי העלייה השנייה  –"( כיבוש העבודה"או " )עבודה עברית – יהיה השניתרומת העלי
רצו לעבוד בעצמם בחקלאות הם , טענו שארץ ישראל צריכה להיבנות בידי פועלים עבריים

 (. זולים ומיומנים)ויצאו נגד האיכרים במושבות העלייה הראשונה שהעסיקו פועלים ערבים 
 .מדוברת םוי־םיות החייאת השפה העברית והפיכתה לשפ

; סלילת כבישים: בניית הארץ והפרחת השממה בעבודה עברית –תרומת העלייה השלישית 
קיבוצים )הקמת צורות יישוב חדשות ; לאיים ואחריםהקמת יישובים חק; ייבוש ביצות

  .והקמת מוסדות שלטון שהיו בסיס למוסדות השלטון לאחר קום המדינה( ומושבים
ה יפיתוח התעשי ;ובעיקר העיר תל אביב ,פיתוח הערים –תרומת העלייה הרביעית  

בודה לפועלים יצירת מקומות ע; ה ובניית שכונות וערים חדשותיהשקעה בענף הבני ;והמסחר
 .עבריים

ישוב היהודי בארץ ואת ההכרה ימספר העולים הגדול חיזק את ה –תרומת העלייה חמישית 
פיתוח ; במפעל הציוני ובצורך של היהודים במדינה עצמאית בארץ ישראללאומית ־הבין

 .תרבותחינוך והתרבות והקמת מוסדות 
חד מערכי היסוד של מדינת לאשיהיה , ערך מרכזימפעל ההעפלה ביטא  –תרומת ההעפלה 
מפעל . כל יהודי הרוצה בכךלישראל בית ארץ ישראל ומדינת של  ןהיות –ישראל שתקום 

יסות למען יהודים הנתונים יהתגלערבות ההדדית בקרב היהודים והיה ביטוי לההעפלה 
 . בצרה

 
 :133' תשובות לשאלות בעמ

ימו הייתה הבסיס למדינת והחברה שהק ,במובנים רבים חזונם של החלוצים התממש .1
יהודית ודמוקרטית בארץ , הם האמינו שליהודים צריכה להיות מדינה עצמאית. ישראל
גם תקוותם שמדינת ישראל תהיה בית לאומי לכל יהודי העולם . ואכן כך קרה, ישראל

 .התגשמה
הפכו לערכים עולים שעלו ארצה לפני קום המדינה דגלו בהם נרבים מהערכים שה .2

אולם ערכים . הדדית זרהוע תרבות עברית, עצמאות, יצרנות – במדינת ישראליסודיים 
ה עברית בתחום החקלאות עבוד גם. ושוויון אינם ערכים נפוצים היוםשיתוף כמו , אחרים

אולם ישראל היא מדינה מובילה בתחום , אינה תופעה נפוצה במדינת ישראל היום
, "שבה לתחייה"השפה העברית . יהוגם בתחומים מסוימים של מדע ותעשי, החקלאות

, ('במדע וכו, בספרות, ברחוב)היום היא מובנת מאליה ומשמשת בכל מקום ובכל תחום 
עברית משגשגת והערבות התרבות ה. בהשפעות הלעז" נאבקת"אם כי היא עדיין 

 .היא עדיין ערך חשוב בעולם ההדדית בין היהודים
 
 החלום.  3

 ם הציוני פעילות סביב שירים בנושא החלו
ולבקש  135' ן המופיעים בעמכדאי להשמיע לתלמידים את שני השירים של אריק איינשטיי

 .135' רוך דיון בכיתה ולענות על השאלות בעמרצוי לעלאחר מכן . למיליםמהם לשים לב 
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 135' תשובות לשאלות בעמ

 ובעיםמ "רייושב מול הני"בשיר . געגועיםו כאב, התחושות העולות מהשרים הן עצב .1
 .יש גם נוסטלגיה "אני מתגעגע אבא"בשיר . אכזבה ותסכול, גם כעס

יישוב יהודי להקים בה  כדיהחלום הוא חלומם של החלוצים שעלו לארץ ישראל  .2
עליהם רצו והערכים ששהם ראו לנגד עיניהם החברה והמדינה . ומדינה ליהודים

 .מדברים עליו השיריםשהם החלום , לבסס אותן
הכותב מרגיש שהחלום לא . שלוןתחושה של כיעולה " ריול הנייושב מ"בשיר 

כרונות יהז "אני מתגעגע אבא"בשיר . תחושה זו מכאיבה לו והוא מאוכזב. התממש
 לכותב לחשוב שהואגורמים , תה תקווה שהחלום יתגשםיכשעוד הי ,הטובים מהעבר

 .הקשייםרוצה לוותר על החלום והוא מתעקש על מימושו למרות אינו 
 

מה היה ? תממש בימינואינו מ מה גורם לכותב להרגיש שהחלום –אפשר להרחיב ולשאול 
יכולה איך ? "להתעקש על החלום הזה"כדי מה הוא יכול לעשות ? עכשיו חסר לוופעם 

 ?את להתבטא הלכה למעשהההתעקשות הז
 

 :דיאלוג מסכם
כולה להתבטא יעיצוב דמותה של המדינה לוג המסכם מבינים הילדים שתרומה לבדיא

אלא , תרמו ועיצבו את דמותה של ישראללא רק החלוצים . ומגוונים מובנים רביםבבמעשים ו
פילו חידוש או חיזוק תורם למדינה ולחברה וא, כל מעשה של פיתוח

כמו , יכולים גם התלמידים, בעקבות קריאת הדיאלוג. ןשפיע על זהותמ
 לא רק בעבר. משמעותכולה להיות להרגיש שגם למעשיהם י, נועה
יום מעשים שאנחנו עושים הגם  ,השפעהמעשיהם של אנשים תה ליהי

השפעה ויכולה להיות להם  משמעותהם בעלי למען הכלל והחברה 
 .לטווח הרחוק

 
 הרחבה למורה

 :על העליות שלפני קום המדינה נוסף מידע
  ה הראשונהיהעלי

העולים . 1223–1332ל בשנים ה לארץ ישראיהוא השם שניתן לגל העלי "ה הראשונהיהעלי"
הגירה גדולה של יהודים ייתה חלק מה הראשונה היהעלי. הגיעו לארץ בעיקר מרוסיה
רוב היהודים בתקופה זו . אפשרויות לחיים טובים יותרו להם מאירופה למדינות שבהן הי

אלף  25־כ)לארץ ישראל  וורק מעט על, לעוד מדינותאוסטרליה ול, היגרו לארצות הברית
שהניע את  ,היו המצב הכלכלי והחברתי הגרוע במזרח אירופהזו ה יהסיבות לעלי(. ישא

 בהםש 1331וכן פוגרומים שהתרחשו ברוסיה בשנת , היהודים לעזוב את ארצות מוצאם
הבינו יהודים רבים שהם צריכים למצוא לעצמם יהם בעקבותו, נרדפו ונרצחו יהודים רבים
רוב . משפחות שומרות מסורתבעלייה הראשונה היו עולים הרוב . מקום בטוח יותר לחיות בו

 – כרבע מהם פנו לעסוק בחקלאותאך , למיניהןישבו בערים ועסקו במלאכות יהעולים הת
ואילו , שודישבו בארבע ערי הקיהתלפני העלייה הראשונה יהודים ם עולי. חידושובכך היה 

יתה קיימת בארץ ישראל לפני יה שבות שלאיצורת התי –מושבות חקלאיות עולים אלו הקימו 
המושבות . ראשונה זה מאות שנים עסקו היהודים בארץ ישראל בחקלאותבפעם ה. כן

נס ציונה וזיכרון , ראשון לציון, פתח תקווה, למשל, הןה הראשונה ימו עולים מהעלייקשה
. יהודים מתימן 2,522־בתקופת העלייה הראשונה עלו לארץ גם כ. גדרה וראש פינה, יעקב

 ,שבו בירושליםירובם התי. ותחושות משיחיות הם עלו לארץ מתוך זיקה עמוקה לארץ ישראל
 . קשיים כלכליים רביםוחוו קשיי התאקלמות ו, ולא במושבות

 ,רק מאוחר יותרבכלל תקופה זו גל העלייה הזה ולניתן ל "ה ראשונהיעלי"השם מובן ש
ראשונה היה ה בפעם. היהודי יה זו פתחה תקופה חדשה בתולדות העםישעלתברר כשה

במספר עולים רב ובעולים שרצו לשנות את אופייה של החברה , "גל עלייה"מדובר ב
כפי שהיה בדורות , ששאפו לשנות את גורלם האישי יחידיםבעולים ולא רק , היהודית
 .היהודי מימוש הרעיון הלאומיולכן הייתה בכך חשיבות רבה ל, קודמים
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 היה השנייהעלי

בגל זה . "יהיה השניהעלי"מכונה  1213–1223ה של יהודים לארץ ישראל בשנים ייגל העל
רבים מן , לאחר שנתקלו בקשיי קליטה, אולם. רובם מרוסיה ,אלף עולים 25־עלו לארץ כ

יה זו ימתוך העולים שהגיעו בעל. העולים לא נשארו בארץ והיגרו ממנה למקומות אחרים
ה זו היו כמה יגם לעלי, ה הראשונהיכמו בעלי .אלף איש 12־נשארו בארץ בין עשרת אלפים ל

טחון יוהן מבחינת תחושת חוסר הב תכלכלינה הן מבחי ,המצב הקשה במזרח אירופה. סיבות
יגרו גם בתקופה זו ה. (1222)בעיקר בעקבות פוגרום קישינב , והאנטישמיות המתגברת

וגל ההגירה לארץ ישראל היה  ,מאירופה לארצות הברית( יהודים ולא יהודים)ד ורבים מא
ימה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה יה הסתיה השנייהעלי. יותר גדולחלק מגל ההגירה ה

ה ייה זו המשכה של העלייעלות הייתה במידה רב – מבחינת הרכב העולים .1213בשנת 
, הכלכלי ןלשפר את מצבדאי דתיות שעלו כורוב העולים היו משפחות מסורתיות . הראשונה

כאלפיים )אולם מיעוט מקרב העולים . מבחינות רבות רצו להמשיך באורח חייהם הקודםו
ד על והשפיע מא, למרות קוטנו, גרעין אנשים זהו, היו צעירים שעלו ממניעים ציוניים( איש

האלה צעירים החבורות . החדששוב היהודי יהימאוד את שבות הציונית בארץ וקידם יההתי
 ,רובם דיברו יידיש ורוסית. רץ וראו בעבודת האדמה ערך עליוןליישב את הא ותהיו נחוש

. היה חשוב להם מאוד והם ניסו ללמוד אותה ולהשתמש בהאולם השימוש בשפה העברית 
חברה "ליצור בארץ וחלמו  מסורתי בגולההמרדו באורח החיים היהודי  רוב העולים האלה

מושב : שבות חדשותירות התיהקמת צוב ,בין השאר, שו זאתעהם  ".אדם חדש"ו" חדשה
 "דגניה". אינטנסיביים שיתוףשחיה בו קבוצה קטנה החיה חיי שוב יי)הקבוצה הפועלים ו

שכונות בתקופה זו ההוקמו  ,כמו כן. (ואחריה קמו קבוצות נוספות, תה הקבוצה הראשונהיהי
 ."אחוזת בית" אז שנקראה ,"תל אביב" הראשונות של העיר העברית הראשונה

 
 השלישית העלייה

. אלף איש 25־כועלו בו , "ה השלישיתיהעלי"נקרא  1223–1212ה לארץ בשנים יגל העלי
תימן וכן מ, תורכיהמאוסטריה ומ, פולין ומיעוטם מרומניהמרוב העולים הגיעו מרוסיה ו

המצב הכלכלי והביטחוני של : אלההה בשנים יגל העליהביאו לגורמים כמה . קאומעיר
הוקמו )שוב היהודי בארץ ישראל התפתח יהיו, פה המשיך להיות קשההיהודים במזרח אירו

לאחר  ,כמו כן. שהחליטו לעזוב גורם משיכה ליהודיםלוהיה ( תל אביבוהעיר  ישובים חדשיםי
היהודים קיוו ו, ארץ ישראל לידי הבריטיםון במלחמת העולם הראשונה עברה השלט

 ה זו עלו משפחותיבעלי. ים בארץ ישראלשהבריטים יקדמו את רעיון הקמת בית לאומי ליהוד
השומר "ו "החלוץ"כמו , צעירים וצעירות חלוצים שעלו במסגרות של תנועות נוערוגם , רבות
על השפעתם , לא היה רבהחלוצים של מספרם אף על פי ש. ציונייםמתוך אידאלים  ,"הצעיר

את הארץ ולהפריח את הם עלו מתוך רצון לבנות . הייתה גדולה ישוב היהודי בארץ ישראליה
 ,להגן בעצמם על היישובים היהודיים, אדמההם היו להוטים לעסוק בעבודת . השממה

 .להמשיך בהחייאת השפה העברית ובפיתוח התרבות העבריתו
החזיקו בהשקפת עולם סוציאליסטית ושאפו לחיות בקהילות המקיימות חיי רבים מהם 

ה הצעירים התארגנו בחבורות שנקראו יעליבני הכמה מ. הסתפקות במועטשוויון ו, שיתוף
אחד התהליכים החשובים . ייבוש ביצותבבסלילת כבישים ו ,בין היתר ,ועבדו "גדודי עבודה"

כמו )היהודי  היישוב ביותר בתקופת העלייה השלישית היה הקמת מוסדות עצמאיים של
הועד , מנדטהמוסד העליון של היהודים בעניני פנים וכלפי שלטון ה –אספת הנבחרים 

 בהקמת מוסדות. (והסתדרות העובדים הכללית( הרשות המבצעת של היישוב –הלאומי 
לאחר  .(ממשלה וכדומה, כנסת)למוסדות השלטון במדינה שתקום אלה הונחו היסודות 

מו גם הוק, (היהשנינוסדה בידי עולי העלייה שהתיישבות השיתופית צורת ה" )קבוצה"ה
המיועדת למספר אנשים גדול יותר ומבוססת על מגוון  תשיתופיצורת התיישבות " )הקיבוץ"

העלייה  ,לסיכום. ומושבי העובדים הראשונים( גם חקלאות וגם תעשייה, עיסוקים רחב יותר
, כמו כן. היהודי בארץ ישראל הבית הלאומילהקמת  בסיסאת המאוד השלישית חיזקה 

נוער יהודי , יוצאי ליטאמפגש של , ןהראשו" מיזוג הגלויות"בשנים אלו התרחש בארץ ישראל 
 .ותיקוההיהודי ישוב יצעירי עדות המזרח וצעירים מה, מרוסיה ומפולין
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 יה הרביעיתיהעל
. "הרביעית עלייהה"מכונה  1222–1223הגדול של יהודים לארץ ישראל בשנים  עלייהגל ה

יתר מברית הו, כמעט שליש מהם הגיעו מפולין! אלף עולים 32־כבשנים אלו עלו לארץ 
אחוזים  12־כ)עיראק מזו עולים מתימן ו עלייהכמו כן הגיעו ב. רומניה וליטא, המועצות

היהודי  יישובהראשונה בתולדות ה "ה ההמוניתיהעלי"תה יהיהעלייה הרביעית  .(םעוליהמ
 . בארץ ישראל

ם המצב הכלכלי הקשה בפולין אילץ רבין מיהודי פולין לחפש לעצמ, כמו בעליות הקודמות
כשליש . כנס למדינהיחקקו חוקים שהקשו על מהגרים להנבארצות הברית אך , אחר פתרון

 ובורגני פחות אופי חלוציהיה זו  ולעלייה בעלי הון ונכסים, הרביעית היו אמידים עלייהמעולי ה
רישיונות כניסה )" סרטיפיקטים"באמצעות עם כל רכושן משפחות שלמות עלו ארצה . יותר

בעיקר תל אביב )ים והתיישבו בעיקר בער( םשלטונות הבריטיהעם לארץ ישראל מט
העיר . למיניהםמלאכה ועסקים בתי , הקימו בארץ מפעלי תעשיה ועולים אל. (חיפהבו

ענף , דוקלטה אלפי עולים וגדלה מא, שנה קודם 15־שהוקמה רק כ, הצעירה תל אביב
העברית את מימוש הרעיון  פועלים עבריים שראו בעבודה בויה בה התפתח והועסקו יהבנ

ייבשו ביצות וסללו , ים חקלאייםישובגם אלפי פועלים חלוצים שהקימו יעלו זו  עלייהב. הציוני
מצאו שם עבודה , (הראשונה עלייההעולי מו ישהק)חלק מהעולים פנו למושבות  .כבישים

, ץהקיבו. העבודה העבריתומימשו את ערך  (ד בתקופה זווענף שהתפתח מא)בפרדסים 
, התגבשה והתבססה, השלישית עלייההשיתופית החדשה שנוסדה בתקופת ה יישובצורת ה

, תובהם גב, השיתוף והעבודה, שוויוןערכי הוקמו קיבוצים רבים נוספים המושתתים על 
 .מרחביה וגבעת ברנר

 
 החמישית עלייהה

ארץ ישראל עלו לבגל זה ". העלייה החמישית"מכונה  1222 –1222ה לארץ בשנים יגל העלי
. שלפני קום המדינה עלייהמכל גלי הוהוא היה גל העלייה הגדול ביותר  ,אלף עולים 252־כ

זו עולים  עלייהכמו כן הגיעו ב. אוסטריהממגרמניה ו –גיעו מפולין וכרבע עולים הכמחצית מ
אז הגיעו לארץ  ,1225היה בשנת  עלייהשיא ה. קאעירממתימן ו, רומניהמ, כוסלובקיה'מצ

לשלטון  םאצינזו היו בראש ובראשונה עליית ה עלייההסיבות ל! אלף עולים 25־ל כישרא
 הגבילה עוד ,יעד מועדף להגירה של יהודים הייתהארצות הברית ש, על כך נוסף. הבגרמני

בעקבות . אחרותהגירה וכך נהגו גם מדינות  ,כנס אליהיאת מכסת המהגרים שהותר להם לה
 .ארץ ישראל ליעד הגירה מועדף על היהודיםנעשתה  ,פעם־ראשונה איבפעם ה, זאת

ותיקות וישבו בערים ובמושבות היזו הת עלייהמרבית העולים ב, קודמותהעליות המלהבדיל 
 .בקיבוצים ובמושבים –ורק מיעוט 

מהעולים אך  ,אחוזים 22אמנם הם היו רק . העולים מגרמניהבלטו בייחודם זו  עלייהב
, בנקאותה, יהיתעשהסיון בתחומי ימהם היו בעלי ממון ונרבים  –שפעתם הייתה רבה ה

, יהייה והתעשיהבנ, חקלאותה, בארץ יישובד הובתקופה זו התפתח מא. התרבות והאמנות
אפשר כבר לא היה ו, היהודי בארץ ישראל הפך לישות ממשית מבחינה לאומית יישובהו

 .להתעלם ממנו
  

 ההעפלה
 המאורגנת של יהודים עלייהההיא , (חוקיתבלתי ה) "הבלתי לגאלית עלייהה"או  ,"העפלה"

זו נקראו  עלייההעולים ב. (1233–1217) בניגוד לחוקי השלטון הבריטילארץ ישראל 
רישיון רשמי יכלו יהודים לעלות לארץ רק עם קיבלו בתקופת המנדט הבריטי . "מעפילים"
היה , 32־שנות הבובעיקר  22־החל מתחילת שנות ה. מהשלטון הבריטי( "סרטיפיקט")

לכן ו, הבריטים שיונות שהקציבוימספר הרמספר היהודים שרצו לעלות לארץ ישראל גדול מ
שיא ההעפלה היה . ותבלתי חוקידרכים החלה התארגנות להברחת יהודים לארץ ישראל ב

פני נפתחו לאז קמה מדינת ישראל ושערי , 1233־ל( יהיסוף מלחמת העולם השנ) 1235בין 
יהודים בדרכי  אלף 122־הגיעו ארצה למעלה מ 1233–1223בשנים . רצה לעלותכל יהודי ש

 .העפלה שונות
שנישאו נישואים פיקטיביים מי היו ו, לבנוןוסוריה דרך  – לארץ ישראל ברגל העולים הגיעו

אולם רוב רובם של המעפילים . וכך קיבלו אישור לעלותישראל  עם תושבי ארץ( מדומים)
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ארץ ישראל מארגונים יהודים ארגנו מבצעי ההעפלה את רוב . יליםהגיעו באוניות מעפ
ביקשו לעלות , 1235־עם סיום מלחמת העולם השנייה ב. ל"שנעזרו בתנועות ציוניות בחו

שהו והם , הם לעלותהבריטים סירבו לאפשר לאך , ששרדו את השואה המוני פליטיםארצה 
 רחבינמלים בבאוניות מאלו הוברחו ם פליטי. "עקוריםמחנות "שנקראו במחנות בינתיים 

. הארץ חופיבבסתר עולים הורדו ההסגר הבריטי וו את עקפהאוניות . ישראל אירופה לארץ
חיפשו אותם וכשהבריטים , יהודיים יישוביםבבקיבוצים ומיד פוזרו הם כשהגיעו המעפילים 

פילים גם מאות מעגיעו בהעפלה הימית ה .לא יכלו למצוא אותם, מהארץ לגרשםכדי 
המעפילים שעל  .בלב ים נתפסו על ידי הבריטיםמעפילים אוניות כמה וכמה  .אפריקה־מצפון

 .קמה מדינת ישראלושהו שם עד שלמחנות מעצר בקפריסין סיפונן גורשו 
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 : מטרות היחידה

 ה הגדולים לישראל לאחר הקמת המדינהיגלי העלי להכיר את. 

 כל כךל יהודים רבים התוודע לנסיבות שהביאו לעלייתם של. 

 הן מצד , להבין את האתגרים והקשיים שליוו את העלייה ואת הקליטה בשנים האלה
 .העולים והן מצד היישוב הקולט

 לביסוסה של מדינת ישראל הצעירההזאת ה יחשיבותה של העליין את הבל . 
 

 :דרושיםהאמצעים ה
 132–132' עמ יםלתלמיד ספר

 דפים או מחברות וכלי כתיבה
 עזר במפת העולם יד להוחידה זו רצוי מאבי
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 תחודיאלוג פ

מאז  יההיכרות עם גלי העלי, ציר הזמןהכנת  –פתיחה  – גלי העלייה למדינת ישראל .1
 הקמת המדינה

 הקמתאחר לשה בשנים הראשונות יעבודה בנושא הגורמים לעלי –העלייה הגדולה  .2
 מדינת ישראל

 עבודה סביב טקסטים ותמונות  –הקשיים לפני העלייה  .2
 עבודה סביב טקסט  – ?עליית הצלה או עלייה מבוקרת .4

 דיאלוג מסכם
 

 מהלך הפעילות
 :תחודיאלוג פ

 בהן תעסוק היחידהשמרכזיות השאלות את הדיאלוג מעלה ה
הדיאלוג . ה למדינת ישראל ולאזרחיהיעליה לאת תרומתה שו

יע בעלייה אם באחריות המדינה להשקמעלה גם את השאלה 
 .בכךים הכרוכים על אף המשאבים הגדול

 
 גלי העלייה למדינת ישראל. 8

 המדינה היכרות עם גלי העלייה מאז הקמת, ציר הזמן הכנת –פתיחה 
 

 ולהראות את רצף גלי" גל עלייה"פתיחה זו נועדה להמחיש לתלמידים את משמעות המושג 
 .אחרי הקמת המדינה היהעלי

 
בעזרת תיבות )כרונולוגי  םאת גלי העליות לפי סדרמחברותיהם רשום בעל התלמידים ל
גלי מדינת ישראל  כך הם יראו שמאז קום המדינה ועד היום קלטה(. 132' המידע שבעמ

ה לישראל היא יאפשר לציין שהעלי. תקופה ארוכההגדולה נמשכה וכי העלייה  ,םגדוליה יעלי
 .מרכיב מהותי בזהותה של מדינת ישראל

  המידע על להכין מראש את ריבועי  – ך פעילות זו כפעילות כיתתיתלערואפשר
ולבקש מתלמידים תנדבים אותם בין כמה מלחלק , העליות על בריסטולים גדולים

בסוף הפעילות . סדר עליהם לעמודנושאי הבריסטולים באיזה להנחות את אחרים 
אותנו  הילווזה מידע . וליצור מעין ציר זמן על הקיראת הבריסטולים כדאי לתלות 
 .באותביחידות ה

 העלייה לישראל לאחר קום המדינה – 4 יחידה
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 ה שמילאו יל סיפורי העליעלהחזיר את התלמידים לשאלונים  אפשר לפני השיעור
את תאריכי לשיעור הבא ולבקש מכולם להביא ( 122' עמ) 1פעילות  2ביחידה 

כמה או )אפשר להזמין כל תלמיד , בעת הכנת ציר הזמן. משפחתםבני ה של יהעלי
 . משפחתו ו בניבריבוע שבו עללסמן סימן ( התלמידים

 מגוון של העולים באו מ. אחרי קום המדינה עלו לישראל יהודים מכל רחבי תבל
בין אנשים בעלי תפיסות עולם מגוונות ואורחות חיים בישראל נוצר מפגש ו, תיותרבו
' עמ)כאן רק המקום להצביע על התופעה . נרחיב על כך ביחידות הבאות. אחרים
 (.2שאלה , 132

 
 העלייה הגדולה. 2

 עבודה בנושא הגורמים לעלייה בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה
 
 252מאוכלוסייה שמנתה . תוך ארבע שנים מהקמתה הוכפלה אוכלוסיית מדינת ישראלב

 . 1252אלף איש בשנת  322־למיליון ו, אלף איש עם קום המדינה
ה למדינת ישיבותה של העליגוריון המתאר את ח־התלמידים יקראו קטע מדבריו של בן
 (.137' עמ) לִצדוישראל ויענו על השאלות שמופיעות 

 
 :תשובות לשאלות

גוריון רומז שהעליות שלפני קום המדינה הקימו ופיתחו את היישוב היהודי בארץ ־בן .1
 . ישראל ובכך יצרו את התשתית לקיומה של מדינת ישראל

יותר היא  ישראל יהודים רביםדינת ככל שיגורו במ – יה מחזקת את מדינת ישראליהעל .2
יותר צרכנים ) כגון כלכלה ,במובנים נוספים והן( מספרי)במובן הדמוגרפי תתחזק הן 
, (גם באזורי הספר)התיישבות , (כישרונות חדשים וצרכני תרבות) תרבות ,(ויותר יצרנים

 .בספקעוד קיומה לא יוטל ו, 'ווכ( יותר חיילים)צבא 
היו . ה וקליטת עלייה הן המשימות החשובות ביותר של המדינהלא הכול הסכימו שעליי .2

יוצרת , דורשת תקציבים רבים)שטענו שהעלייה מקשה דווקא על התפתחות המדינה 
וסברו שיש לנסות לצמצמה ולהשקיע בתחומים ( ראו בהמשך היחידה, מתחים חברתיים

 (.תמיכה באזרחים הוותיקיםו כמו חיזוק הצבא)אחרים 
 
הסברים ה הגדולה לאחר קום המדינה ויגורמים לעליהמופיעים  137' ון של עמחלקו התחתב
 :והמתאים לאו להסבר  הרחבהגורם לעל התלמידים להתאים כל . יהםהרחבות עלאו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

היו יהודים שראו בהקמת   (1)
מדינת ישראל סימן להתחלת 

 . הגאולה ונס אלוהי

האסון הנורא שפקד את העם היהודי גרם ( 3)
שאלת "רבים להבין שהפתרון היחיד ליהודים ל

  .הוא מדינה משלהם" היהודים

וקבע שכל  1252חוק שנחקק ב־( 5)
יהודי זכאי לעלות לארץ ישראל ולהיות 

 .אזרח במדינת ישראל

היהודים  יהודים רבים חשבו שעל( 2)
 –לחיות במדינה משלהם בארץ ישראל 

 .במדינת ישראל
 השקפת עולם ציונית

 חוק השבות

השקפת עולם 
 דתית

מסקנות בעקבות 
 השואה
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  הלדוגמ, יוםהיה לישראל לאחר קום המדינה כבר אינן רלוונטיות ימהסיבות לעלכמה 
 :יוםהרלוונטיות גם אחרות  סיבותלעומת זאת . השואה על ההחלטה לעלותהשפעת 

 מקלט ליהודים מכל רחבי העולםהיא עדיין מדינת ישראל  –טחון יהשאיפה לב 
ולבטא  טחוןייהודים יכולים לחיות בבכאן . החשים חוסר ביטחון בארצותיהם

 .ועד היום עולים יהודים לארץ מסיבה זאכן ו, בחופשיות את יהדותם

  יהודים עולים לארץ מסיבות כלכליותיום הגם  –שאיפה לשיפור תנאי החיים. 
  יום האחת הסיבות המרכזיות לעלייתם של יהודים לארץ גם  –השקפת עולם ציונית

טוב שמדינת ישראל היא מדינתם של היהודים והתפיסה  – היא האידאולוגיה הציונית
 .ולחזק אותה לחיות בה, לעלות אליהליהודים 

  רצון לחיות בארץ הקודש ולהתגורר בין יהודים –השקפת עולם דתית. 
 
 הקשיים לפני העלייה. 3

 עבודה סביב טקסטים ותמונות 
 

קרא חלק אחד של יכל אחד מבני הזוג . הנחו את התלמידים לעבוד בזוגות
לאחר מילוי המשימה ו, נה על השאלותיעו( 133' עמב 2־ו 1קטעים )הפעילות 
יש לחזור על הנקודות  הכיתבבדיון . וג זה את זה במה שלמדובני הזישתפו 

 .המרכזיות של פעילות זו
 

 :1קטע  –שאלות תשובות ל
וקיוו , אפשר לשער שניצולי השואה שהתאפשר להם לעלות לארץ חשו הקלה ושמחה 122

שכן היא , סביר להניח שיחסם למדינת ישראל היה חיובי במיוחד. לבנות חיים טובים יותר
ובה התגלמה תקוותם לבניית חיים , יתה מקום מקלט בשבילם לאחר שנים של סבלהי

 .חדשים
היו יהודים בדורות הקודמים שחשו כמיהה לארץ ישראל מתוך המחשבה שרק שם יוכלו . 2

יהודים , בעקבות השואה, כך. שזו ארצם של היהודים ואליה עליהם לשוב, "בבית"להרגיש 
. חוש בטוחים בשום מקום אחר בעולם מלבד בארץ ישראלרבים הרגישו שאינם יכולים ל
מדינת ישראל בשביל ניצולי  –ולפרש אותו בהקשר זה  123אפשר לחזור לאיור בעמוד 

ואליה הם נשאו עיניהם וידיהם ( השואה)השואה הייתה מעין שמש זורחת מתוך האפלה 
 (. אירופה)מעבר לגדרות התיל 

 
 :2קטע  –שאלות תשובות ל

  תאר מקרה אחד המייצג תופעה רחבה למדיי בשנים שלאחר הקמת מדינת מ 2מקור
. יהודים שחיו ברווחה יחסית בארצות ערב נאלצו לעזוב אותן במהירות ובחשאי –ישראל 

מעשי הטרור כלפי היהודים ועוינות השלטונות הפכו את חיי , כפי שמתואר במקור

בעיקר במזרח , במדינות רבות( 2)
היו משטרים נוקשים והיהודים , אירופה

 .ד ובתנאים כלכליים קשיםחיו בהן בפח

בין ישראל לחמה בעקבות המ( 2)
היו תושבים מקומיים , למדינות ערב

ייהם של חלק ח. אויביםיהודים שראו ב
האלה ארצות כמה מהמהיהודים שחיו ב

 .בסכנההיו 

יפור תנאי איפה לשש
 החיים חיים

 ביטחוןשאיפה ל
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הן בוויתור על  –טו להסתכן ולכן רבים מהם החלי, היהודים במדינות אלו למסוכנים
 .  ולעלות לישראל –הן בהפרת החוק , הרכוש

העולים ממדינות אלו הרגישו שמחה שיש , עקב הנסיבות אפשר לשער שמצד אחד -
, ומצד שני, להם מקום להימלט אליו ותקווה שבמדינת ישראל יוכלו לחיות בביטחון

וחשש מפני העתיד , צאםהכסף והמעמד בארץ מו, חשו בוודאי צער על איבוד הרכוש
כדאי לציין שלרבים מעולים אלו היה קשה . הלא נודע המצפה להם בארץ החדשה

שעליהם נלמד ביחידות )גם לנוכח קשיי הקליטה בארץ , להתגבר על המשבר
 (.הבאות

 
  ה אגוזיעל האני עוד

לעלות לארץ תה על קורותיה של קבוצה מיהודי מרוקו שניסתלמידים ספר לכדאי ל
בסערה אך , לספרדאת הגבול " גנבו"העולים ". אגוז"אנייה ב 1221י בשנת חשאב

מצאו ( גיברלטר וישראל, ספרד, להראות במפה את מרוקו)גיברלטר ליד שהתחוללה 
האסון זירז  .(מחציתם ילדים ובני נוער, איש 32־כ)ה יבאנייו את מותם כל מי שה

מדינת . ת יהודי מרוקו לארץהשגת הסכם בין מלך מרוקו למדינת ישראל בדבר העלא
יצאו ממרוקו  1223עד . המדינהכל יהודי שיצא מ לעלשלטונות מרוקו ישראל שילמה 

 .אלף יהודים 32־כ
 הנספים, אירע לאחר תקופת ההעפלה" אגוז"טביעתה של האנייה שאסון על פי אף 
יום ב רבים מציינים. "מעפילי אגוז"כונו , התנגדות השלטוןלמרות שיצאו מארצם , בו

והיום מוקדש למורשת העולים , הספינהכרון לנספי ייום ז ,ג בטבת"כ, טביעת הספינה
 .מצפון אפריקה

 
 

 :לתת משימה יצירתיתלהרחבה או כשיעורי בית אפשר 
איון יכתבו רו, רואיםאתם תארו מה . לארץשזה עתה הגיעו התבקשתם לסקר עולים חדשים 

 :אלהות הבחרו אחת מהאפשרוי .קצר עם אחד העולים
  .כרגע בשדה התעופה בלוד ה/ונחת מעיראק ה בטיסה/איון עם עולה שהגיעיר -
 .יה ממחנה עקורים באירופהיבאנה /שהגיע, שואה ת/ה ניצול/חדשעולה איון עם יר -

ו אם הספיק)ה עלייהלקראת  נוכיצד התכונ ?לעלות לארץ ומדוע החליט: השאלות לדוגמ
 ?הם לחיים בישראלמהן תקוותי, ספרו בקצרה על הדרך לארץ? (להתכונן

 
 ?עליית הצלה או עלייה מבוקרת. 4

 עבודה סביב טקסט 
 
 םעל התלמידים לנסות להבין את משמעות ה מבוקרתיעליות הצלה יעליתוך המונחים מ
 .על הלוח את ההשערות שהועלוכתוב אפשר ל(. 132' עמ, ספר לתלמידב)

 .י המושגיםהעוסק בשנ( 132' עמ)הפנו את התלמידים לטקסט 
 : תשובות לשאלות

גוריון מבטא את ־ואילו דוד בן ,ה מבוקרתיעלישתמכה בלוי אשכול מבטא את התפיסה  .1
 .ת הצלהיבעלישתמכה התפיסה 

 (:גוריון־עמדתו של בן)בעד עליית ההצלה  יםנועיט 
 .הקמת בית לעם היהודי כולו בארץ ישראל ,"קיבוץ הגלויות"מימוש ערך  .א
, השיקול הדמוגרפי)בישראל חשוב גם מבחינה ביטחונית הגדלת מספר היהודים  .ב

 (.חיזוק יישובי הספר, גודל הצבא
שמא , יהודים שרויים בסכנה בהרבה מקומות ויש להעלות אותם מהר ככל האפשר .ג

 . המצב יחריף
 

 (עמדתו של לוי אשכול)יה מבוקרת יבעד על וניםעיט: 
 .א בבת אחתאך יש לממשו בשלבים ול, חשוב" קיבוץ הגלויות"ערך  .א
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ודרוש זמן לשקם , מדינת ישראל עדיין לא הספיקה להתאושש ממלחמת העצמאות .ב
עלייה  .המוניתה יאף לקלוט עליכראוי ואותה ואת תושביה כדי שתוכל לתפקד 

 למצוא תעסוקהשו העולים יתק, למשל) בעיות כלכליותעלולה לגרום ל המונית
הספיקה לבסס את טרם ו מההוקשאך מדינה (. והמדינה תצטרך לעזור בפרנסתם

 .לא צריכה לקבל על עצמה אחריות כבדה כזאת, עצמה מבחינות רבות
מדינת ישראל הצעירה תתקשה לעזור לעולים להיקלט – עיצוב דמותה של החברה  .ג

והפערים ביניהם לבין הוותיקים עלולים , חינוכית ותרבותית, גם מבחינה חברתית
 . לגרום לִמרמור ולבעיות חברתיות

 
, ולכן היה ער לבעיות, עסק בפועל בהעלאת היהודיםו וי אשכול היה גזבר הסוכנותל .2

, היו לו חזון ותכניות ארוכות טווח. גוריון היה ראש הממשלה־בן. לקשיים ולמצב הכספי
 . אך הוא לא היה בקיא בפרטים

, החזון והערכים גברו, גוריון־העמדה שהתקבלה בסופו של דבר היא עמדתו של בן .2
כך והיו ל נת הגירהמדינת ישראל הייתה למדי! על הבעיות המעשיות, זה במקרה
הרכב )חברתית השלכות , (הופנו לעלייה ולקליטהמשאבים רבים ) תוכלכלי השלכות
 .(מפגש של מגוון אורחות חיים ותפיסות עולם) תותרבותיוהשלכות ( מגוון יותר היאוכלוסי

שלמדינת ישראל היו פחות מאפיינים של  יכול להיות, לו העמדה השנייה הייתה מתקבלת .3
יכול להיות שהיה להם פחות משקל , אם העולים היו עולים בקצב אטי יותר. מדינת הגירה

יותר בכל " להשקיע"יכול להיות שהמדינה הייתה יכולה . מבחינה חברתית ותרבותית
 .  ויכול להיות שהיו עולים קשיים אחרים, עולה וכמה מקשיי הקליטה היו נחסכים

 
 :מסכםדיאלוג 
ת ישראל של מדינ המרכיב מהותי בזהותלארץ היא  היהעלישהוא זה דיאלוג המההמסר 

והיא משפיעה לא מעט , אפילו אם לא עלה בעצמו, ובזהותו של כל אחד מאזרחיה היהודים
 .יהודיים־גם על אזרחיה הלא
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 : מטרות היחידה

  כל על  ,שלאחר קום המדינההראשונות ה הגדולה בשנים יסיפור קליטת העלילהכיר את
 .מורכבויותיו

  של החברה הישראליתעל עיצוב דמותה תה של עלייה זו השפעלהבין את . 
 

 :דרושיםהאמצעים ה
  153–152' עמ ,לתלמיד ספר

 דפים או מחברות וכלי כתיבה
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 דיאלוג פותח

יון במציאות במדינת ישראל ד – קליטת עלייה בשנים הראשונות לאחר קום המדינה .1
 קולטת עלייה מדינה ובהיותה , לאחר הקמתה

 עבודה על מקורות בנושא המעברות – מצוקת דיור ומצוקה כלכלית .2
בנושא  עבודה על מקורות ותמונות – מושבי עולים ועיירות פיתוח –פתרונות קבע  .2

 ליםעיירות הפיתוח ומושבי העו
 לסיכוםפעילות יצירתית אישית  – במילים שלנו .3

 דיאלוג מסכם
 

 :הפעילות מהלך
 

 פותח דיאלוג
 בשנים ישראל במדינת שהייתה המורכבת המציאות את להמחיש מנסה הפותח הדיאלוג

 בשנים ההמונית בעלייה. חדשים עולים ועוד עוד של הגעתם עם, הקמתה לאחר הראשונות
 .הזאת יחידהה תדון בהשפעתהו משמעותהב, אלהה
 
 המדינה קום לאחר הראשונות םבשני עלייה קליטת. 8

  עלייה קולטת מדינה ובהיותה, הקמתה לאחר ישראל במדינת במציאות דיון
 הוא, העצמאות במגילת שמצוין כפי, עליהם מושתתת ישראל שמדינת היסוד מעקרונות אחד

 עליית: ממדים אדיר הגירה גל התרחש המדינה קום לאחר הראשונות בשנים. העלייה קליטת
 השישים ובשנות, במדינה התושבים מספר הוכפל שנים ארבע בתוך. לארץ וצותהתפ יהודי
 הגירה במדינות גם ורע אח לה היה שלא תופעה, ותיק אזרח כל על עולים שני בישראל היו

 . בעולם אחרות
 .זה נתון של משמעותו מה להבין ננסה זה בדיון

 
 : 152' בעמ לשאלות תשובות

 החל, החדשים לעולים לדאוג עצמה על קיבלה ההמדינ – הממשלה תפקוד מבחינת -
 רבים ובמקרים מגורים מציאת ועד( בפועל העלאתם ולעתים) ארצה בהעלאתם מעזרה

(. אנוש ומשאבי כספים בעיקר) עצומים משאבים דרש זה מאמץ. תעסוקה מציאת גם
 משאבים חסרת ישראל מדינת הייתה, העצמאות מלחמת ובעקבות המדינה קום לאחר
 להקמת לפעול החלה רק הצעירה המדינה, כן כמו. כלכלי במשבר ונתונה יםמספיק

 למרות. רבים משאבים דרושים היו זו למטרה וגם, רבים בתחומים הדרושות התשתיות
 מדיניות הנהגת. היהעלי למפעל רבים משאבים ושריו הממשלה ראש הפנו, זאת כל

 עם להתמודד מהמאמץ חלק תהיהי, (יחידהה בהמשך נרחיב שעליה" )נַעצֶ "ה – הקיצוב
 התנהלות את ,רבה במידה ,סבירלה יכולה יהיהעל ממדי הבנת. הזאת היהעלי ממדי

 והתעסוקה המגורים פתרונות אתו בעולים לטיפול הנוגע בכל דברים המדינה מוסדות
 .בשבילם מצאושנ

 הצעירה ישראל במדינת עלייה קליטת – 5 יחידה
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 תחושה אצלם ליצור יכלה ענק ממפעל חלק שהם ההבנה – החדשים העולים מבחינת -
 מתארים זו בתקופה העולים מן רבים ואכן. וגדולה חשובה לעשייה שותפים שהם – בהטו

 יישוב – הציוני במפעל משתתפים שהם כךמ והתלהבות רוח התרוממות של תחושות
 ועולה עולה בכל לטפל קשה היה, העצום העולים מספר בגלל, זאת עם. ופיתוחה הארץ
 לא ליחס זוכים הםש ,צרכיהםמ שמתעלמים חשו מהעולים ורבים, לעשות ראוי שהיה כפי

 .'וכו מזלזל או מנוכר – הולם
 שגם מובן אך, לתלמיד בספר מפורשת שאלה ךכ לע אין – תיקיםוהו האזרחים מבחינת -

 בקרב ,אחד מצד: למטבע צדדים שני היו כאן גם. זו במשוואה חשוב משתנה היו הם
 ואף מבורך מפעל היא לארץ הודיםי תישעלי קונצנזוס היה בארץ הוותיק היהודי בציבור
 החפץ יהודי שכל – ישראל מדינת הוקמה שלשמה הסיבה ושזו, המדינה לעתיד חיוני
 עולים בעצמם היו ההן בשנים תיקיםוהו מהאזרחים רבים. ביתו את בה למצוא יוכל בכך

 החדשים לעולים סייעו הוותיקים המדינה מאזרחי רבים, ואכן. ..פחות או יותר חדשים
 עליהם מאיימים החדשים שהעולים שחשו ותיקים אזרחים יוה, שני מצד. מגוונות רכיםבד

 החדשים העוליםש שחששו היו, במדינה למיעוט להפוך עלולים ושהוותיקים כלשהי בדרך
 המדינה של צביונה כי שחששו והיו, הפרנסה מקורותו העבודה מקומות על עמם יתחרו
 כי לזכור יש. (וכדומה תרבותית מבחינה, תיתחבר מבחינה, כלכלית מבחינה) ישתנה
 והיו, העצמאות מלחמת במהלך מצוקה של קשה תקופה עברו תיקיםוהו ישראל אזרחי
 . היהעלי מפעל את אפשרל כדי בצמצום חיותול להמשיך צריכים

 
  כלכלית ומצוקה דיור מצוקת. 2

 בנושא המעברות מקורותעבודה על 
 היהעלי קליטת דרכיב לעסוק נעבור, הרחבה התמונה את שהבנו לאחר
 . אלהה בשנים

 למעלה 152' ובעמ 151' בעמ המקורות את לקרוא תלמידים משני בקשנ
 . 151' בעמ בתצלומים להתבונן התלמידים את ונפנה לתלמיד בספר
 .השאלות על נענה משותף בדיון

 
 : 151' בעמ לשאלות תשובות

 כך כל רבים אנשים של שריכוז המחשבהמ נבע" נפץ חומר" הוא המצבש התחושה .1
, התמרמרות של תחושות התפתחותל לגרום עלול בפרטיותם פגיעה אגב, קשים בתנאים

 .בעתיד להתפרץ עלולים אלו שליליים רגשותוש, העולים בקרב ותסכול אונים חוסר, כעס
 בקליטת שעסקו מי לפני שעמדו והקשיים אתגריםה על עידהמ אליאב לובה של עדותו .2

 שהפתרונות להבהיר חשוב. העולים של הגבוה מספרם לנוכח האלה ניםבש עלייה
, מחשבה חוסר בעקבות ניתנו לא שהםו, המציאות כורח ,כלל בדרך, היו לעולים שניתנו
 .העולים של למצבם אדישות או כבוד חוסר

 שעבר הסבל ניכר ,אחד מצד. היבטים כמה יש במעברות העולים הרגישו כיצד לשאלה .2
 ואף צלומיםהת בעזרת מקשייהם להתרשם אפשר. הקשים החיים תנאי שלב העולים על
, (שלולית רואים) בחורף באוהל מגורים כמו ,הולמים בלתי תנאים: הראשון הטקסט דרך

 הבאות לקראת וודאות חוסר חשו רבים שעולים לשער אפשר, כן כמו. עודו צפיפות
 לגרום יכלו אלו קיום נאית. ארוכה תקופה עוד קשים בתנאים לחיות שיאלצו ווחשש

 היו, אחר מצד. היהודים במדינת" הפנים קבלת" על וכעס מרמור של תחושות להיווצרות
 שמחו( למשל, שואה ניצולי) רבים עולים. אחרות תחושות גם בוודאי להם שהיו עולים
 מתוך ,באהבה הקשיים רוב את לקבל מוכנים היוו, לישראל סוף־סוף שהגיעו על מאוד
 .בהדרגה ישתפרו החיים תנאיש אמונה

 
 אזרחי של המבט נקודתב גם לדון נול מאפשר( למעלה 152' עמ) "צנע"ה משטרב הדיון

 השפיעה המדינה של הראשונות בשנותיה הגדול העלייה מפעל, כאמור. הוותיקים המדינה
 את" בשרם על" והרגיש האזרחים שכל לכך גרמה הקיצוב מדיניות. המדינה תושבי כל על

 מהמאמץ חלק שהוא –" צנע"ה במשטר הצורך את הבינו רבים. הגדולה העלייה עתהשפ
 התגייסו, לכן קודם רבות לא ששנים כמו) הצעירה המדינה את לבסס כדי הנדרש הלאומי
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 וכעס מרמור בהם עוררה זו שמדיניות רבים גם היוו, (המדינה הקמת על ונלחמו לצבא רבים
 .כזהש גבוה מחיר ישלמו זרחיםאהש סיבה שאין חשבושו

 
 :הצנע תקופת

, ואחרים כאלה בשינוים, ונמשכה 1232 בשנת בישראל שהונהגה כלכלית למדיניות כינוי
 כמות הוקצבה במדינה אזרח לכל, חריפה קיצוב מדיניות הייתה" צנע"ה. 1252 עד

 אותה רקו( בית וכלי הנעלהו לבוש פרטי, מזון מצרכי) מצרכים של ומצומצמת מוגדרת
 פערים ווצרויי שלא לדאוג נועד הקיצוב מדיניות ,כך על נוסף. לרכוש יכול היה הוא

 העולים מן רבים כמו) משגת אינה ידםש מי לבין משגת שידם מי בין גדולים כלכליים
 (. החדשים

 מספיקות ובתשתיות בתקציבים המחסורו רבים עולים לקלוט הצורך עקב הונהגה הצנע
 הכרוכות ההוצאות עם להתמודד צריכה הייתה כברו דהנוס אך זה המדינה – לקליטתם
 פערים ווצרויי קיצוב מדיניות תונהג לא שאם אמתי חשש היה. עלייה ובקליטת במלחמה
 המחסור בשל כי חשש היה, כן כמו. לרעוב עלולים העוליםש אפילוו גדולים כלכליים
 יציבות לחוסר ידרדר כולו המשקו, יציב חליפין לשער להגיע אפשר יהיה לא, חוץ במטבע
 .היהש ח"המט מעט ולבזבוז

 
 

 פיתוח ועיירות עולים מושבי – קבע פתרונות. 3
  ותמונות בנושא עיירות הפיתוח ומושבי העולים על מקורותעבודה 
 לעסוק התלמידים יעברו, החדשים לעולים שניתנו הזמניים הדיור בפתרונות שעסקנו לאחר

 של והטענות הקיפוח רגשות לצמיחת הבסיס היו בהר שבמידה פתרונות, הקבע בפתרונות
 .כך אחר שנים כמה הישראלית בחברה ביטוי לידי שבאו העולים
 ולהתבונן( למטה 152' עמ) שלצדו המידע תיבות אתו הטקסט את לקרוא מהתלמידים בקשו

 .בזוגות דלעבו אפשר(. 152' בעמ) בתמונות
 

 :152' בעמ לשאלות תשובות
 מיושבים היו לא אז שעד אזורים, וספר פיתוח אזוריב עיקרב קמווה החדשים ישוביםיה .1

 . המדינה גבולות לאורך בעיקר
 נמצאים היכן לתלמידים ולהראות הארץ מפת את לכיתה להביא אפשר, זמן יש אם .2

. מהמרכז םריחוק ואת היחסי בידודם את ולהמחיש המושבים וגושי הפיתוח עיירות
 הציונות ראשית מימי עוד) נתפסו יישוב נקודות שוםמ מרוחקים ליישובים הופנו העולים

 .הארוכים הארץ גבולות על להגן כאמצעיו בקרקע אחיזה כנקודות( ומגדל חומהו
 לאוכלוסיה ותיקהוה יהיהאוכלוס בין( הדמוגרפית) הפרדהה בגלל נוצרה הקיפוח תותחוש .2

 העולים ואילו ,מבוססים שוביםיובי המרכז באזור תגוררוה יםתיקווה רוב – החדשה
 קשים בתנאים לחיות להמשיך ונאלצו מרוחקים ליישובים כורחם בעל" נשלחו" החדשים
 ירצו בארץ היכן נשאלו לא העולים רוב) כלכלית מבחינה והן חברתית מבחינה הן יחסית
 (. לעסוק ירצו ובמה לגור

 
 :152' בעמ לשאלות תשובות

 הן מאיר גולדה שהזכירה הבעיות: 
 .מרוחקים ולרוב משותפים ישוביםיב משותף רקע לאב עולים של צותקבו כמה צירוף -
 בתחום לעסוק שלהם הרצון חוסר גם ולעתים בחקלאות המתישבים של סיוןיהנ חוסר -

 .זה
 סיקול) בחקלאות לעבוד שנאלץ אדם מתואר במקור. החקלאות לנושא קשור המקור 

 אי הוא מהמקור ההעול הקושי. כלל לו התאים לא זה שעיסוק פי על אף( אבנים
, אופיים, הכשרתם, רצונם לבין לעסוק העולים נדרשו בהםש העיסוקים בין ההתאמה

 .שלהם יןיהענ תחומיו
 כמו. חדשים עולים לשם נשלחו ולכן לפתח צורך היה הספר אזורי את – האתגר שאלת

 ביישובים יתיישבו רבים חדשים עולים שאם חששו תיקיםוהו שהתושבים להיות יכול, כן
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 ולמצוא הקיים את לשמר העדיפו הםו באופיים לשינויים יביאו הם שלהם הוותיקים
 .אחרים פתרונות לעולים

 
 עליה לעבוד ,זמן די יש אם ,או ,בית כשיעורי לתת אפשר 152' בעמ החקר משימת את

 .בספריה בקבוצות
 עיירות בערך מופיעה הפיתוח עיירות של רשימה) אחת פיתוח עיירת לבחור התלמידים על

, הוקמה בהש השנה: הפיתוח עיירת של הקמתה נסיבות את ולחקור, (ויקיפדיהוב פיתוח
 הפרנסה תמקורו, (זה בתחום שהיו והשינויים) בה יהיהאוכלוס הרכב, הגאוגרפי מיקומה

 עיירת על מידע לאסוף התלמידים על ,כן כמו. מעניינים פרטים ועוד תושביה של העיקריים
 היו מה? "(עיר" כבר אולי או" )פיתוח עיירת" מוגדרת עדיין היא אםה – יוםה פיתוחה

 . וכדומה? בה שחלו העיקריים השינויים
 
 שלנו במילים .4

  לסיכום אישית יצירתית פעילות
 עולה של לנעליו כניסה של חוויתית בדרך היחידה את לסכם נועדה 153 מודבע המשימה

, רגשותיו את, העולה של חייו מציאות את לדמיין התלמידים על. המדינה קום לאחר חדש
 .במכתב אותם ולתאר מחשבותיו, תחושותיו
 היום החיים לנכדיו 52־ה בשנות לארץ שעלה עולה של דמיוני מכתב כתבו: אחרת אפשרות
 חוויות – בארץ הראשונות בשנים חוויותיו את תארו המכתב באמצעות .ישראל במדינת
 היה האם, לאחור במבט? התגשמו נכדיולו ילדיול ביחס תקוותיו האם. קשות וחוויות טובות
 מאחל הוא מה? להם מאחל הוא מה ?לנכדיו לתת יכול הוא עצות אילו? אחרת נוהג

 ?למדינה
 

 מסכם דיאלוג
 אומרים ויונתן עהונ. התלמידים בפני להדגיש דומא שכדאי חשובה נקודה להעו בדאלוג
 אלא ,היה מה לדעת כדי רק לא היא, המדינה קום לאחרש העליות על לומדים שאנו שהסיבה

 של לזהותםו ישראל מדינת של לזהותה הרבה תרמו והעולים שהעליות להבין כדי גם
 שעלו שהעולים כמו בדיוק. החברה ושל ההמדינ של ןדמות עיצובל תרומתה על, אזרחיה

 כך, היום גם ניכרת ותרומתם, (2 ביחידה למדנו כך על) לתקומתה תרמו המדינה קום לפני
 .המדינה קום שלאחר הגדולה העלייה של בתרומה להכיר חשוב

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
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מי  – הימסורבי עלי

ברית המועצות ששלטונות 
שיון יר ירבו להעניק להםס

כדי )יציאה מהמדינה 
 .(ישראללעלות ל

על  פומי שנרד –אסירי ציון 

ידי השלטונות במדינות 
או  םהגולה בשל פעילות

  .יתהציונ םשאיפת
 (שושן־מילון אבןעל פי )

 
 
 
 
 

 :מטרות היחידה

  העליות למדינת ישראל בעשורים האחרוניםלהכיר את. 

  האלהבעליות עולים של הלארץ ייתם נסיבות עללהכיר את. 

  לחברה הישראלית את תרומתן של העליותלהבין. 
 
 :דרושיםהאמצעים ה

 153 –155' עמ ,לתלמידספר 
 דפים או מחברות וכלי כתיבה

 עזר במפת העולם יד להויחידה זו רצוי מאהוראת ב
 םימספרי, בריסטולים, צבעים

 (מחשב, נגן תקליטורים)אמצעי להשמעת שיר 
 
 :בנה יחידת הלימודמ

 דיאלוג פותח
לח את ש"תצלום והסיסמה בעזרת עבודה  – 71העלייה מברית המועצות בשנות ה־ .1

  "עמי
המורכבות שבהעלאתה , סיפורה המיוחד של יהדות אתיופיההבנת  – העליות מאתיופיה .2

 העולים בדרכם אליהחוו לארץ והקשיים ש
 המועצות מברית הגדולה עלייהה בנושא פעילות – העלייה מברית המועצות לשעבר .2

 (העמים חבר מדינות) לשעבר
 פעילות יצירתית לסיכום הנלמד ביחידה זו – לקראת סיכום .3

 דיאלוג מסכם
 

 :פותח דיאלוג
 בשנים לישראל העליות – בו תעסוק זו יחידהש הנושא את פותחת ונועה יונתן בין השיחה

 ונועה יונתן של דבריהםעות באמצ. העלייה של האישי בפן מתמקדת השיחה. האחרונות
 שעלו העולים רק לא. דור בכל ומעניינת מרגשת, מורכבת חוויה היא שעלייה בכך לדון אפשר
 בית עזיבת של הזה במהלך מורכבות חוויות חווים בימינו העולים גם, המדינה קום לפני

 . לישראל, אחר למקום ומעבר ותרבות
 
 71־ה בשנות המועצות מברית היהעלי .8
 "את עמי שלח"הסיסמה ותצלום בעזרת בודה ע

 מברית העלייה מסורבי של סיפורם את התלמידים יכירו זו בפעילות
 .ושל אסירי ציון 72־ה בשנות המועצות

 המידע את יחד ִקראו. 1 חלק, 155 בעמוד לתצלום התלמידים את הפנו
 .שלצדו המידע שבתיבת

 מפסוק חלק היא זו מהסיס". עמי את שלח" בסיסמה הדיון את למקד כדאי
 המכות בעשר המצִרים שהוכו לפני. מצַרים יציאת בסיפור, ך"בתנ במופיע
 : כתוב ובמהלכן
ֶשה' ַוּיֹּאֶמר ה ֱאֹלֵהי ' ה: ְוָאַמְרָת ֵאָליו... ֵלְך ֶאל ַפְרעֹּה ַבבֶֹּקר... ֶאל מֹּ

". ְוִהֵנה ֹלא ָשַמְעָת ַעד כֹּה, ִני ַבִמְדָברַשַלח ֶאת ַעִמי ְוַיַעְבד  : ָהִעְבִרים ְשָלַחִני ֵאֶליָך ֵלאמֹּר
 (ז"ט–ד"י פסוקים' ז פרק, שמות)
 .ממצרים לצאת העבדים עמו לבני לתת מפרעהלבקש  משהסיפור המקראי אלוהים מורה לב
הדברים  את אימצו המועצות בברית כלואים שהיו ציון אסירי שחרור למען המאבקובילי מ

 ציון אסירי של לשחרורם האיקרה את סימלה הסיסמה. למאבקם סמההאלה ועשו מהם סי

 (המועצות ומברית מאתיופיה הגדולות העליות) – 6 יחידה
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 – ממדינתם בכלל המועצות ברית יהודי של לשחרורם גם אך, בו אסורים שהיו מהכלא
 . לישראל לעלותו המועצות מברית לצאת להם לאפשר
 במאבקים סמל היו, בפרט אלו ומילים, בכלל מצרים יציאת סיפורש לתלמידים לומר אפשר

 52ה־ בשנות, למשל. ציון אסירי של מאבקם לפני עוד זכויות ולדרישת רדפיםנ לשחרור

 במאבקם סיסמה( לאנגלית בתרגום" עמי את שלח)" Let My People Go המיליםהיו  22־וה

 .זכויות לשוויון הברית בארצות השחורים של
 

 :155' בעמ לשאלות תשובות
 צריך בה ולחיות לישראל לעלות תםזכו את לממש כדיש והרגישו ציונים היו ציון אסירי .1

 .להיכלא אפילו, צורך יש ואם, להיאבק
. יחסית הנמוך מספרם היא זו בעלייה העולים של המוצלחת לקליטה הסיבות אחת .2

 רבים משאבים ישראל מדינתולכן היו ל, לא הייתה עלייה גדולה במיוחד זו בתקופה
 לארץ לעלות רב זמן בקונא ואל עולים ,כן כמו. הזאת היעליה את לקלוט יחסית

. ולהצליח החדשה במדינה להשתלב גבוהה מוטיבציה בעלי היו שאיפתם את ומשמימשו
 קום מלפני העליותמ כמה מסוימות מבחינות מזכירהש ציונית־אידאולוגית היעלי יתהיה זו

 הלהט את השכיחו לא והסבל הקשיים הזאת בעלייה גם, ההן בעליות כמו. המדינה
 .הציוני הרעיון את לממש כדי אישי מחיר לשלם מוכנים היו יםוהעול, הציוני

 
 מאתיופיה ותהעלי .2

חוו ש והקשיים לארץ השבהעלאת המורכבות ,אתיופיה יהדות של המיוחד סיפורה הבנת
 אליה בדרכם העולים
 אתיופיה יהודי עלו לא בגללןש המיוחדות הנסיבות על התלמידים ילמדו זו פעילות בתחילת
 152' עמ) המדינה קום שלאחר הגדולות בעליות האחרות התפוצות יהודי וכמ לישראל
 (: בחוברת

 קהילות לבין בינה והקשר ומרוחקת סגורה קהילה הייתה באתיופיה היהודית הקהילה -
 . וחלקירופף  היה השנים לאורך אחרות יהודיות

 אתיופיה יהודי של ביהדותם ספק שהטילו מי בישראל היו יותר מאוחר -
 לכל יהודים הם אתיופיה ודישיה נקבע 72־ה שנותב. עלייתם את בוועיכ
 .ארצה העלאתם ההחל אזו דבר

 
' עמ) שבא ולהקת גרוניך שלמה של" ישראל לארץ המסע" השיר באמצעות

 .לארץ בדרכם אתיופיה יהודי שעברו המסע את התלמידים יכירו( 152
 .ילותהפע את יםלהשל כך אחר ורק השיר את להשמיע דומא כדאי

 
 :152' בעמ לשאלות תשובות

 .מתאר שירשה המסע את שלהם במילים לתאר התלמידים על .1
 יגיעו והם החלום יתגשם שבקרוב התקווה, השיר בפזמון החוזרת בתקווה נדון זו בשאלה .2

 היהודים של לכמיהתם דומה ישראל לארץ אתיופיה יהודי של כמיהתם. ישראל לארץ
 למדנוש ..."במזרח לבי" הלוי יהודה של שירו את מזכירהו ,ירושליםלו ישראל לארץ בעבר

 .1 בפרק 1 ביחידה
, (המדינה קום לאחרש העליות על דובר הבש) 3 ביחידה זכרנוהש העליות סוגי מבין .3

 ."חשאית עלייה"ו" הצלה עליית" הכינויים מיםמתאי מאתיופיה תועליל
 

 כרוןיבז נחרט הוא. פיתהאתיו הקהילה על עצומה השפעה תהיהי לישראל למסע: הרחבה
 העניקו המסע תלאות, אחד מצד. הצעיר הדור מתחנך שעליוסיפור מכונן ל יהוה העדה
 ברעב, מאומצתה הליכהב – מפרךה מסעב עמודל ושהצליח מי. העדה לאנשי וכוח עוצמה

 קשיי על גם ולהתגבר שלו הרצון בכוח להתגאות יכול – בדרך שודדים של תקיפותוב
, הקשיים – בדרך העוליםמ חלק על שעבר הרב הסבל,אחר מצד. שראלי בארץ הקליטה

 בארץ הקליטה את עליהם שהקשה נפשי לזעזוע מהם כמהל גרם – רכושהו אדםה חיי בדןוא
 .יותר עוד
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 לשעבר המועצות מברית היהעלי. 3

 (העמים חבר מדינות) לשעבר המועצות מברית הגדולה היהעלי בנושא פעילות
 עלייה החלה 22־ה שנות בתחילת יותר קטנות למדינות המועצות ברית של התפרקותה עם

 העולים. היום עד נמשכת זו עלייה מסוימים במובנים. ישראל למדינת יהודים של היקף רחבת
 ולכן, שכונה ובכל ספר בית בכל, עבודה מקום בכל כמעט נמצאים וילדיהם זו בעלייה

  .יותר אותה מכירים בוודאי התלמידים
 

 :לשעבר המועצות מברית העלייה על ההרחב
 לא אם גם, רוסית דוברי הם בה העולים שרוב שוםמ, זו עלייה מכונה כך" )הרוסית" ייההעל
 היו זו לעלייה המניעים. ברובהומשכילה  חילונית עלייה תהיהי( עצמה מרוסיה הגיעו כולם

והתקווה לחיים  ,"המתפרקת"החברתי והכלכלי בברית המועצות , חוסר היציבות הפוליטי
 היו לשעבר המועצות מברית הגדולים יהיעלה גלי. טובים יותר מבחינות אלו במדינת ישראל

 סךב. העמים חבר ממדינות יהודים לארץ לעלות ממשיכים היום עד אולם, 22־ה שנות לאורך
 ביותר הגדולה" העדה" זו וכיום ,עולים ליוןיממ יותר לשעבר המועצות מברית לארץ עלו לוהכ

, ההנדסה תחומיב ובעיקר, התחומים כלב למדינה תרמו זו בעלייה העולים. ישראל במדינת
 . ספורטוה תרבותה, טכנולוגיהוה המדע

 
 

 :157' בעמ לשאלות תשובות
 יכולים התלמידים .זו היעלי על יודעים שהם עובדות שלוש לכתוב מהתלמידים בקשו .1

 לפני בית כשיעורי זו שאלה תתל גם אפשר. בנושא שלהם כלליה ידעה מתוך לענות
 . לשיעור יותר מוכנים יגיעו שהילדים דיכ, זה שיעור

 
. התלמידים מדברי עולים הם אם, וסטראוטיפים קדומות דעות עם להתמודד המקום כאן
, מאפיונרים, גויים) סטראוטיפים מעט לא דבקו לשעבר המועצות ברית ממדינות םליולע

? מדוע לשאול מקום יש, כאן עולים אלה דברים אם( 'וכד יםאלכוהוליסט, עבריינים, סנובים
 את שמעו הם היכן? שכתבו למאפיינים מתאיםה מישהו מכירים באמת תלמידיםה האם
 לפתח נטייה יש אנושיות לחברותש בכך לדון כדאי? נוצרות הן לדעתם מדוע? האלה דעותה

 .פחות מוכרל "חדש"ל" מיעוט"ל" אחר"ל שליליים וסטראוטיפים קדומות דעות
אך כמו לעולים , יש לומר שרוב העולים ממדינות חבר העמים הם אנשים טובים ונורמטיביים

יש להם התנהגויות ומאפיינים חברתיים שיכולים להיחשב בעיני הישראלים , בכל העליות
מיוחדים אלו עלולים לגרום  מאפיינים. ולעתים גם לשליליים, הוותיקים לשונים ויוצאי דופן

בדרך , חשוב לזכור שאלו מתפתחים. דעות קדומות וסטראוטיפים, פתחותם של הכללותלהת
ועלינו לנסות ולשרש אותם בכל , בעקבות חוסר ידע והיכרות שטחית בלבד עם העולים, כלל
 .דרך

 
 ישראל שבארץ התקווה הוא הקודמות ולעליות לשעבר המועצות מברית לעלייה המשותף .2

עלייה זו שונה מהעליות שלפניה ומיוחדת מבחינות . יותר חיםובטו חופשיים להרגיש יוכלו
האחוז , השיעור הגבוה של עולים משכילים ואקדמאים בקרב העולם, למשל, ובהן, רבות

משום שחיי קהילה יהודיים היו )הגבוה של חילונים והזיקה החלשה יחסית ליהדות 
 (.אסורים בתקופת השלטון הסובייטי

 
 : משמאל למטה 157' בעמ שאלהל תשובה

 המועצות מברית לעולים נפרדות מסגרות הקמתב התומך טיעון :בארץ ההשתלבות 
 לאש הםל ומאפשרת הקליטה קשיי את העולים על מקלה זו "הסתגרות"ש אהו לשעבר
 הפרדהשה אוה לתופעה המתנגד טיעון .מוצאם ארץ של התרבות את לגמרי לנטוש
 חשים שהם הניכור את ומחריפה בותהובתר הישראלית בחברה השתלבותם את מעכבת
 . כלפיהן
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שרוב העולים מברית המועצות משתדלים לשלב בין השתלבות , כמובן, כדאי לומר
  .  כל אחד בדרך המתאימה לו –לשמירה על תרבות המוצא שלהם , בחברה הישראלית

 
 :הפעילות להעשרת אפשרויות

 םה ואם, שעברל המועצות מברית עלתה םשמשפחת תלמידים בכיתה יש אם 
 איש או מורה להזמין אפשר .םסיפור את לספר םאות להזמין אפשר, בכך יניםמעוני
 . שאלות על ולענות סיפורו את לספר זו מעלייה צוות

 לבקש אפשר ,העמים חבר ממדינות שעלו רבים אנשים כםבסביבת יש אם 
 :האלה ותההנחי פי על ראיון לערוך מהתלמידים

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וכבר) העמים חבר ממדינות עלו משפחתם או שהם תלמידים בכיתה יש אם 
 להרחיב אותם להנחות אפשר( 122' עמ, 2 ביחידה המופיע בשאלון כך על כתבו
 .זו פעילותב ספרב המופיעות השאלות פי על, סיפורם את

 
 סיכום לקראת. 4

 זו ביחידה הנלמד לסיכום יצירתית פעילות
 למיניהן העליות תרמו כיצד: בשאלה מסכם דיון לערוך כדאי

 ?ישראל מדינת של להתפתחותה
 חלק היו הם. רבים במישורים המדינה של להתפתחותה סייעו העולים

 .הקמתה לאחר המדינה של מזהותה נפרד בלתי וחלק, המדינה קמה בטרם הציוני מהמפעל
 

 .היהודים ישראל תושבי של מספרם עלה העולים בזכות: הדמוגרפי במישור
 הישראלי המשק את העשירו הם. צרכני כוח גםו עבודה כוח היו העולים: כליהכל במישור

 . מוצאם מארצות עמם שהביאו שרוןיכבו בידע
 ובית היא ישראל מדינתש היסוד עקרון של יישום ועודן היו העליות: הלאומי־הציוני במישור

 . יהודיה העם של לאומיה
, חדשה ישראלית תרבות ויצרו, בארץ התרבות חיי את העשירו העולים: התרבותי במישור
 (.בהרחבה בכך נעסוק הבאות ביחידות) קהילותהו עדותה מכל יסודות המשלבת

 
 .לעולה "הוקרה תעודת" הכנת היא זה נושא לסיכום יצירתית פעילות
 במדינת שנולדו מיש והכבוד ההערכה את מביעהה הוקרה תעודת להכין התלמידים את הנחו

 שעלו וילד שהיא, איש לכל רוחשים( מאליה מובנת שהיא מרגישים תמסוימ ובמידה) ישראל
 . לישראל

 חוויות חוו, התקופות ובכל המקומות מכל, העולים של רובם רובש שוב להדגיש המקום כאן
 .למעשיהם הערכה להביע חשוב כך משום וגם, ותקל לא קליטה

 
 :התלמידים על ההוקרה תעודתב

 כוחנו לעולה מעולה" כגון ,דוגמאות לתת פשרא) חברושי הסיסמ או משפט לנסח 
 ("עולה

 (תמונות לצרף אפשר, בציור, התעודה בצורת, בצבעים) חזותי ביטוי רעיון את לבטא. 
 הפנים קבלת ואת המדינה את מבטאיםה סמלים לתעודות וסיףלה אפשר. 

 . עברלש המועצות מברית שעלה אדם ראיינו
 את לעזוב יכול שהוא לו נודע שבו הרגע את לתאר ממנו בקשו -

 .ארצו
 ?לישראל לעלות החליט מדוע -
 ?ןכ לפני רב זמן לישראל עלייה על חשב האם -
 ?לכאן שהגיע לפני ישראל על ידע מה -
 ?בישראל החיים לבין הולדתו בארץ חייו בין ההבדלים מה -
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 ולייצג מסוימות תקופות, מסוימים מעשים, מסוימות עליות תארל אפשר בתעודה 
 . תסמלי דרךב אותם

 
 :מסכם דיאלוג
 העולים בקליטת הכרוכים המאמצים – להדגיש מרבים שלא נקודה מעלה המסכם הדיאלוג
 הםקשיי בין להבדלים הלב תשומת את להפנות חשוב .הקולטים של מבטם ונקודת החדשים

 – לגמרי אחרים מסוגים קשיים – הקולטים הוותיקים של לקשייהם הנקלטים העולים של
 כמובן, תלויה הקליטה תהליך שהצלחת גישולהד
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 : מטרות היחידה

 ים חדשים בתקופתנושל עולחייהם מורכבות להבין קצת מ. 

  קלט מהר ילהרגיש טוב יותר ולה יםחדשים לסייע לעוללהעלות רעיונות בדבר דרכים
 .יותר

 

 :דרושיםהאמצעים ה
  121–152' עמ, תלמידספר ל

 הדפים או מחברות וכלי כתיב
  [(אפשרות)עיגולי נייר 

 

 :מבנה יחידת הלימוד
 דיאלוג פותח

 יםחדשים של עולהם משחק חוויתי להמחשת תחושותי – עברית שפה קשה: פתיחה
 (לתלמידספר מופיע בהמשחק אינו )
 דיון בנושא  – קליטת העלייה בתקופתנו .1
 סביב עדויות של עולים עבודה בקבוצות – מפגש עם העולים החדשים .2
 שירבעזרת התבוננות בפסל וקריאת פעילות  – שורשים .2
  לסיכום פעילות – משימה .3

 דיאלוג מסכם
 

 :פותח דיאלוג
 קום שלאחר הראשונים עשוריםב בישראל מציאותה בין ההבדלים על מצביע הדיאלוג
 מסוימים שבמובנים עולה מהשיחה. היהעלי לקליטת בהקשר יוםה המציאות ביןל ,המדינה

 אפשר. יותר להם שקשה להיות יכול אחרים במובנים אולם, חדשים לעולים יותר קל היום
 של הקליטה שתהליך להיות יכול, יותר מגובשת שהחברה שככל יונתן של דבריו את להדגיש
 .חדשים עולים עם מפגש בעת זאת לזכור ושכדאי ,יותר מורכב יהיה חדש עולה

 
 קשה שפה עברית: פתיחה
 (בספר לתלמיד מופיעהמשחק אינו ) חדשים עוליםל ש תחושותיהם להמחשת חוויתי משחק

 התמצאות חוסר של ותתחוש שילהמח כדי צרק חוויתי משחק לערוך כדאי זו יחידה לפתיחת
 . בשפה קושי או

 אחד על מחליטים בקבוצה, החוצה מתנדב מוציאים – התנועות מלך משחק: 'א אפשרות
 וחליפי כולם ,תנועה חליףי כשהוא – אותו וחקי כולםומסוימות  תנועות שיעשה התלמידים

 זה משחק. התנועותהמחליט על שינוי  משתתףה מי מצואל צריך שיצא תלמידה. אחריו
. בה הנהוגים הכללים את להבין מצליח ואינו לו חדשה לסביבה נקלע אדם שבו מצב ממחיש
מיהו  ושמצא לפני חשו כיצד החוצה שיצאו התלמידים את לשאול כדאי" סיבובים" כמה אחרי

 ".התנועות מלך"
 

, אחד, היה: הלדוגמ) להגיד שאסור מילים של רשימה הלוח על בוכתת המורה: 'ב אפשרות
 את למלא יידרשו והתלמידים, מצב לתאר בקשת או, שאלה אלתש ואז( 'וכד יודע, עשיתי

 שאינם מי של הקושי את התלמידים חווי כך. האסורות במילים להשתמש בלי המשימה
 .בסביבה השלטת השפה את ספיקמ יודעים

 
 בתקופתנו היעליה קליטת. 8

 ?חדשים עולים מרגישים כיצד – 7 יחידה
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  בנושא דיון
 בבואם חדשים עולים שחווים קושיו הזרות תחושתמ שבמעט מעט חוו שהתלמידים לאחר
' בעמ בחוברת המופיע הקצר הרקע את לקרוא יש. כיום יהיהעל במצב לעסוק רועבנ, לארץ
 אפשר .בישראל התאקלמותו םע החדש ההעול על ותהמוטל" משימות"ב דיון ולערוך 152

. ארצה עלייתם עם עשותל העולים שעל חושבים שהם הדברים מה התלמידים את לשאול
 חופתל, החדש הבית את ארגןל, מגורים מקום למצוא, עבודה למצוא: חלקית רשימה להלן
 הילדים את רשוםל, חולים לקופת להצטרף, ישראלית זהות תעודתב להצטייד, בנק חשבון

 . ישראלי נהיגה שיוןיר להנפיק, חינוך מוסדותל
 במקום לאולפן רשםילה עליהם. באולפן ללמוד זכאים עברית יודעים שאינם עולים, כן כמו

 לרכוש כדי( חודשים כמה משךב ביום שעות כמה, כלל בדרך) זמן להשקיע כך ואחר מגוריהם
 . החדשה השפה את
 םזכאי יםהעול, כן כמו .םבסיסיה הראשוניים םצרכיה את לעולים לספק נועד" הקליטה סל"

 לעתים, הילדים בגני הנחותל, מהמסים כמהב הנחותל, דירה ברכישת או דירה בשכר לסיוע
 .ועוד מקצועית להכשרה ובקורסים אקדמיים בלימודים מופחת לימוד לשכר

 
 האם – החדש לעולה עוזרות הקליטה משרד של פעילויותיו כיצד בשאלה לעסוק הדיון על
 סיוע הוא הקליטה משרד של הסיוע? מספיק הסיוע האם? העזרה את לקבל נוח מרגיש הוא
 פותנוס פעולות על לחשיבה מפנות הסל של האיור בתוך המופיעות והשאלות, בעיקרו כספי

  – כגון, החדשים לעולים לסייע שיוכלו ואחרות
 צריך מה להבין להם ולעזור קניות או סידורים במהלך אליהם להתלוות להם להציע -

 .להם אומרים ומה לעשות
 .למלא שעליהם טפסים למלא להם לעזור -
 .שיכירו שחשוב מקומות להם ולהראות ישובבי, עירב, בשכונה סיור להם לערוך -
 .לשכונה או לבית בהגיעם פנים קבלת להם לערוך -

 .בית כשיעורי גם נתןילה יכולות העמוד בתחתית השאלות
 

 :152' בעמ לשאלות תשובות
 ליצור יכול הוא – הרגשי בפן גם לעזור יכול החדשים לעולים הסיוע .1

 להקל יכול כזה סיוע – המעשי בפן וגם ,וביתיות שייכות של תחושה
 .החדש במקום וההתארגנות ההתאקלמות על ממשי באופן

עמדו לפני העולים ש הבחירה אפשרויות בעבר – התקופות בין ההבדלים .2
במה , מקרים רבים החליטו בשבילם היכן יגורוב, יותר מצומצמות היו

במקום  הראשונית הקליטה את, אולי ,ההקלדיניות זו מ. 'יעבדו וכד
ושל אובדן  פטרונות של נעימות לא תחושות היצר גם אך, החדש

 . העצמאות
 
 חדשיםה עוליםה עם מפגש. 2

 עולים של עדויות סביב בקבוצות עבודה
 שלושת את לקרוא קבוצה כל על. תלמידים ארבעה–השלוש של לקבוצות הכיתה את חלקו

 .השאלות על ולענות (122' בעמ) עדויותה
 חייהם בין הבדליםה את ומתארים צהאר מזמן לא שעלו ילדים של תחושות םמבטאי הקטעים

 .כאן חייהם לבין לארץ בחוץ
 .ריםהסיפו מן שעלו העיקריים נושאיםב ולדון מליאהל לחזור יש בקבוצות העבודה לאחר

 
 :122' בעמ לשאלות תשובות

 .'וכד מבוכה, זרות, להשתייך עז רצון, אונים חוסר הן הסיפורים מן עולותה התחושות .1
. כלפיהם שינהגו רוצים היו בסיפורים הילדים כיצד לחשוב התלמידים את לעודד יש .2

, זאת ועם, בהם ויתחשבו שלהם הקשיים את שיבינו רוצים שהיו להניח סביר, למשל
, לבוש כמו) המיוחדים מנהגיהם כלפי סובלניים ושיהיו זרים כאל אליהם יתייחסו שלא
  (.אכילה צורת, דיבור
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 מוגזמת לב תשומת החדש העולה על להרעיף שלא לב לשים שצריך להדגיש חשוב .2
 לאש, בטבעיות אליהם שיתנהגו ירצו העולים רוב. חריגות של תחושה לו לתת שעלולה

 את לשתף להשתדל כדאי, למשל. מהם יתעלמו שלאגם ו מדי יותר אליהם נחמדים יהיו
 לא בדרך םבתרבות להתעניין, בעצמם להשתלב מתקשים הם שבהם בדברים העולים

 . וכדומה מתנשאת
 לשתף תלמידים לעודד שכדאי מובן. האתגר שאלות באמצעות הדיון את להעמיק אפשר

 .ל"לחו נסיעה או גירהה של דומים מצבים בעצמם חוו אם, האישיות בחוויותיהם
 
 שורשים. 3

 שירקריאת והתבוננות בפסל  בעזרתפעילות 
 :לדיון השאלות על יחד וענו 122' בעמ המזוודה פסלב להתבונן מהילדים בקשו
 ארעיותסמלת מ המזוודה. שורשים יוצאים שלה אחת פינהשמ זוודהמ של פסל הוא הפסל
 לאדמה וקבוע קרוב קשר, לקרקע מדותהיצסמלים מ שורשיםה ואילו, למקום ממקום ומעבר
 במקום והתארחות נסיעה מסמלת מזוודה ואילו, בית מסמלים שורשים ,כלל בדרך. ולמקום

 .חדשו זר
 תחושתו את לבטא ניסתה האם? להביע האמנית ניסתה מה: התלמידים את שאלו

 ? בביתו הנמצא אורח – חדש עולה ושל מהגר של המורכבת
 לחוש כן פי על ואף, בבית להיות – הזאת המורכבת התחושה על רהדיבו את להרחיב כדאי
 . זרות

 
 .121' בעמ גולדברג לאה מאת" אורן" השיר את קראו

 :לשאלות תשובות
 קול: הם המשוררת של ילדותה נוף את יםהמתאר והביטויים המילים .1

 ארץ, הפלג כובל ירקרק קרח, השלג מרחב, שלג מצנפת, היהקוקי
 .נכריה

, האלה הארנים בצל)" באה ממנוש העולם את למשוררת מזכירים שבישראל האורן עצי .2
 הואש הסביבה אך, העץ אותו הוא העץ גם, משוררתה כמו"(. לתחיה שקמה ילדותי כל

 .אחרים – והנופים האקלים, האדמה – בה נטוע
 יהילשנ ומעבר אחת ממולדת עקירה על כאב, ילדות לנופי יםגעגוע מתאר השיר .2

את שתיהן ש ארצות שתיל השתייכות של תחושה – כפילות או לפיצו תחושתו
 ."מולדת" מכנה המשוררת

 
 משימה. 4

  לסיכום פעילות
 .הנושא את להמחיש יכולהה קצרה פעילות לערוך אפשר יהיהעל קליטת נושא לסיכום
 העלייה קליטת את להמחיש כדי גרפיות בצורות להשתמש האפשרות מוצעת בחוברת
 . במדינה

 (. משלו צורה להכין יכול תלמיד שכל ומובן) אחת צורה בעזרת גיםנד כאן
 יסמל הגדול עגלמה(. גזורים נייר עיגולי מראש הכינו או) גדול עגלמ לצייר ילד מכל בקשו
  .החברה הישראלית את
 להם הנראה במקום, החדש העולה את סמלשי, קטן עגלמ גם לצייר תלמיד מכל בקשו כעת

 נקלטים העולים בהש והמידה עוליה את קולטת ישראל מדינת בהש הדרך מבחינת מתאים
 יכול התלמיד, היטב נקלטים והעולים טוב הוא הקליטה תהליך לדעתו אם, הלדוגמ .בה

 אינו הקליטה תהליך לדעתו אם(. 'א אפשרות) הגדול עגלמה בתוך הקטן עגלמה את לצייר
 את לצייר יכול הוא ,זמן לאורך זרים להרגיש וממשיכים תמיכה חשים אינם והעולים טוב
 מתבצע הקליטה שתהליך חש הוא אם(. 'ב אפשרות) הגדול עגלממה רחוק הקטן עגלמה

 קו על הקטן עגלמה את לצייר יכול הוא, הקליטה על המקשות בעיות בו יש אך היטב
 .רבות אפשרויות עוד שיש ומובן( 'ג אפשרות) הגדולמעגל ה
 
 



32 

 
 
 
 
 
 

 . היחידה את לסכם שמטרתו דיון נתמזמ זו קצרצרה פעילות
 שם ומדוע הקטן עגלמה את ציירל בחרו היכן התלמידים את ולשאול סבב לערוך אפשר

 היהעלי קליטת על התלמידים של דעתם מה התרשםל אפשר התשובות סמך על. קאודו
 .בישראל
 היחס שאלתב דעים תמימות יש אם בדוקול התלמידים של התשובות את למיין אפשר
 מגוון אלא נכונות ולא נכונות תשובות אין כאן שגם להדגיש חשוב. דעות של מגוון או ליםלעו
 .דיון ולעורר התלמידים של מדותיהםע את לשקף אהי התרגיל של מטרתו. מבט נקודות של
 

 :מסכם דיאלוג
. בו עסקה היחידהש הנושא את" מהחיים סיפור" באמצעות ממחיש המסכם הדיאלוג
 לעזוב תםמבחיר ומרוצים שמחים העולים אם גם פוסקים שאינם מוצאה לארץ הגעגועים

 הם אם התלמידים את לשאול אפשר. טובה החדש במקום הקליטה אם וגם את ארץ מוצאם
 בתוך דירה יבמעבר םג היווצרל יםיכול יםדומ מצבים) מחייהם לכך דוגמאות מכירים
 (.ישראל

 
 
 

 'א אפשרות

 

 אפשרות
 'ב

  'ג אפשרות
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 : מטרות היחידה

  קום המדינה ההקשר שבו השתמשו בו לאחרואת  "ההיתוך כור"להכיר את המושג 
  התרבותי ששילמו העולים עם קליטת בארץ" המחיר"ועל " קליטה תרבותית"ללמוד מהי 

  השנים  ועל התרבות הישראלית בעשרותלהבין את התהליך שעבר על החברה הישראלית
 תרבותית־רבהתפיסה הקבלת עד להאחרונות 

 
 :דרושיםהאמצעים ה

 166–162' עמ, למידלת ספר
 כתיבהכלי דפים או מחברות ו
 (פעילות רשותל)צבעי גואש ודפים 

 אמצעי להשמעת מוזיקה
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 דיאלוג פותח

על קשיי הקליטה והשינויים שנדרשו ": שרליה"עבודה סביב השיר  –איך להיות ישראלי  .1
 עולים חדשים לעשות בתרבותם ובאורח החיים שלהם

 "כור היתוך"המושג  הבנת: בעזרת מקורעבודה  – כור היתוך .2
 ותמונות  מקורות עבודה בקבוצות סביב – יצירת זהות ישראלית אחידה .2
ניסוי בצבעים להמחשת  – ?איפה עובר הגבול –השתלבות או שמירה על ייחודיות  .3

 (פעילות רשות להעשרה) ההשתלבות של העולים החדשים בחברה הישראליתתהליך 
 ופעילות יצירתית לסיכום ,יוםבישראל הפעילות בנושא המצב  – ויותפסיפס של תרב .5

 דיאלוג מסכם
 

 :מהלך הפעילות
 דיאלוג פותח

כור "של תפיסה מהחברה הישראלית עברה שיחידה זו תדון בדרך 
ועל  עם קום המדינהשהייתה התפיסה המקובלת בישראל " )היתוך

גוניות ־רב" לתפיסה המקדמת( פיה עוצבה מדיניות קליטת העלייה
נכונה  נראתהכור ההיתוך מדיניות שיונתן מתפלא . "תרבותית

 .יחידה זו תנסה להשיב לפליאתו. הכרחית בשעתוו
 
כל השמות האם  – מות התלמידיםשוחח על שיחידה ולהדגמת הנושא אפשר להפתיחה ל

 אפשר לדבר גם על שמות המשפחה? האם יש גם שמות לועזיים? שמות עברייםבכיתה הם 
, אם כן ?האם יש שמות מעוברתים ?באילו שפות ?לועזייםשמות ? עברייםהם שמות האם  –

 ? האם יודעים מאיזה שם עוברתו
שמעון פרסקי  ,(גוריון־דוד בן)דוד גרין  םמיה: אפשר גם לערוך חידון על דמויות מוכרות

 . וכדומה( ארז טל)ארז בן טולילה  ,(אברי גלעד)אברהם קווסטלר  ,(שמעון פרס)
כיצד  ?את שמותיהם( ועדיין מעברתים)מדוע אנשים עברתו : לסיים את הדיון בשאלהאפשר 

או אפילו בוחרים להם שם חדש בלי , היו מרגישים אילו היו לוחצים עליהם להחליף את שמם
 ?להתייעץ אתם

מרצונו האישי של האדם לאמץ את התרבות , כמובן, ברות השמות נובעכדאי להסביר שעִ 
של הוותיקים שהוא יעשה ( ואפילו לחץ)אבל גם מצפייה , לדמות לרוב הוותיק יותרהחדשה ו

בשנים הראשונות אחרי קום המדינה היה מקובל מאוד לעברת שמות משפחה , למשל. כן
ובתקופת העליות הגדולות אף היה נהוג לשנות את שמותיהם הפרטיים של העולים , לועזיים

 . לעתים בלי לשאול את דעתם, ם לארץהחדשים לשמות עבריים מיד עם הגעת

 גוניות תרבותית־מכור היתוך לרב – 1יחידה 
 



33 

צריך להיות מודעים לכך ולערוך את הדיון  ,תיהםשעברתו את שמותלמידים אם יש בכיתה 
 .בהתאם

 להיות ישראלי איך. 8
על קשיי הקליטה והשינויים שנדרשו עולים חדשים לעשות : עבודה סביב השיר שרליה

 בתרבותם ובאורח החיים שלהם
יכירו התלמידים את מציאות ( ספרב 122' עמ)של חוה אלברשטיין  "הישרלי"באמצעות השיר 

להחליף ולשנות , היו צריכים ללמוד עברית, שבין השאר, החדשיםחייהם של העולים 
 .(שמות וכדומה, מקצוע, לבוש) מרכיבים נוספים בזהותם

 משום שכך ביטאו" הישרלי"הסבירו שהשיר נקרא . דים את השירלהשמיע לתלמיכדאי 
 . "הישער עלי"מו של מחנה המעבר שאת העולים החדשים 

 . ספרב 122' בעמששאלות בדון כדי ל
 

 :תשובות לשאלות
שהזכירו מהשירים " התחממו"ו ,כמו ליד תנור ,ליד הרדיו והעולים ישבשבשיר מתואר  -

שההקשבה לרדיו גרמה להם סביר להניח  .עזבושהשפה והתרבות , ביתהלהם את 
 .לכל אלה ולכל הדברים הטובים האחרים שנאלצו להותיר מאחוריהם להרגיש געגועים

השפה ", העבריתואילו , מתוארים כתנור המפיץ חום" הישנה שפה"שידורי הרדיו ב -
 ."קשהו אדישה, שוברת שיניים" –" החדשה

להחליף , עולים נדרשו להחליף את מקצועםבשיר כתוב שהתכניות הפכו לחלומות ושה -
אפשר לשאול מה הכוונה בהחלפת . את שפתם ואפילו להחליף את זיכרונותיהם

 –אין לכך תשובה מפורשת בשיר וכדאי לשמוע את רעיונות התלמידים ? הזיכרונות
או שהחלפת מרכיבים , שהבעיות בהווה צובעות את העבר בצבעים וורודים יותר, למשל

גם אם , גרמה לעולים לאמץ גם זיכרונות ישראליים" ישראליים"מרכיבים בהות אחרים בז
  .לא היו זיכרונות אישיים שלהם

גם קליטה תרבותית , כמובן, המסר מהדיון צריך להיות שהקליטה של העולים בארץ הייתה
ם ושגם מבחינה זו נדרשו העולים מאמצים מיוחדים וויתורי, ('חברתית וכו, ולא רק כלכלית)

 . לא פשוטים
 :דיון בכמה כיווניםאת האם יש זמן אפשר להרחיב 

  מחנה מעבר שהרבה מהעולים שהגיעו ארצה  –" שער עלייה"להרחיב על מחנה
שם נבדקו מסמכיהם וחפציהם  –לישראלים מבחינה רשמית " הפכו"שם , עברו דרכו

טי -די-י בדיולעתים חיטו)שם עברו בדיקות רפואיות , והם קיבלו תעודות ישראליות
הופנו העולים " שער עלייה"מ(. חוויה טראומטית לרבים מהם, נגד מכת הכינים

היו " שער עלייה"העובדים ב. למקום מגורים קבועים ולעתים גם למקומות תעסוקה
חייבים לדבר רק עברית ולכן העולים החדש נדרשו להתמודד עם השפה החדשה 

, יך מתוארים החיים במחנה בשיראפשר לשאול א. כבר בימיהם הראשונים בארץ
 .ואיזו הרגשה עולה מהשיר

  אלברשטיין הגיעה למחנה עם  –להסביר על חווה אלברשטיין שכתבה את השיר
שמה היה אווה והחליפו אותו לחוה כשהגיעה לגן , 3משפחתה מפולין כשהייתה בת 

 (.מתקשר לדיון בשמות בתחילת היחידה)ישראלי 

 ולכן המחנה התאפיין , ים עם עולים ממדינות אחרותלהסביר שבמחנה נפגשו העול
 ". כל שעה שפה אחרת"גם הרדיו בשיר מנגן . בבליל שפות

 
 כור היתוך. 2

 הבנת המושג כור היתוך :מקורעבודה בעזרת 
לפני קריאת הקטע אפשר לשאול . והתפיסה שהוא מייצג" כור היתוך"המושג  בחלק זה יוסבר
 . ואז להסביר את המושג, כור היתוךהוא  אם הם יודעים מהאת התלמידים 

מתכות תיכים כשמו. מתכות בחום גבוהבו שמתיכים  ,או תנור חם ,מתקן הוא כור היתוך
  .חומר חדשסוגים נוצר כמה מ

הקטע . (ספרב 122' עמ)גוריון ־הקריאו או בקשו מאחד התלמידים לקרוא את הקטע של בן
 .ענו על השאלות בדיון משותף. ינת ישראלמסביר מהו רעיון כור ההיתוך בהקשר של מד

http://www.youtube.com/watch?v=_mCpOyX-9K4
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 :למטה 122' בעמ תשובות לשאלות

הקבוצות והתרבויות למיניהן שהעם , טען שכדי ליצור אומה אחת מכל העדותגוריון ־בן .1
ת זהות ובעל, חברה ותרבות חדשות וליצוראותן יחד " להתיך"יש , היהודי מורכב מהם

רומז לכך שהמהלך הזה ידרוש מכל  וריוןג־בן .זהות ישראלית – חדשהמשותפת ואחת 
 . לוותר על מרכיבים רבים בזהותם הקודמת, ומהעולים בפרט, הישראלים

ההיתוך נעשו מאמצים רבים ללמד את העולים החדשים עברית במסגרת מדיניות כור  .2
, נוסף על תכליתו הביטחונית; ולבסס את מעמדה של העברית כשפה הדומיננטית בארץ

שבו מטשטשים ההבדלים התרבותיים והחברתיים בין הפרטים ום למק ל"הצנחשב 
 .מגזריםהועדות ולכן הושם דגש על גיוס צעירים מכל ה, ונוצרות אחווה ואחדות

יתרונותיה של מדיניות כור ההיתוך הם שמדיניות כזאת יכולה בזמן קצר יחסית להדגיש  .2
ות שונות מאוד זו למצוא מכנה משותף ולגבש קבוצ, את המרכיבים המאחדים בחברה

חסרונותיה של . מזו לחברה המסוגלת להתמודד עם האתגרים הקשים העומדים בפניה
הדרישה מהקבוצות למיניהן לוותר על זיקתן למסורות המיוחדות , כמובן, מדיניות זו הם

 . שלהם ועל מרכיבים מיוחדים בזהותן
יחודיים בזהותם לימים התברר שהציפייה והדרישה מהעולים לוותר על מרכיבים י

בתהליך הארוך של עיצוב , ואולי אף פגעו, לא תרמו( לטווח הקצר, אולי, שהועילו)
נמצא שדווקא עולים ששמרו על זיקה לתרבות המוצא שלהם , למשל)החברה הישראלית 

 (. נקלטו טוב יותר בישראל
 

 יצירת זהות ישראלית אחידה. 3
 מקורות ותמונותעבודה בקבוצות סביב 

את רעיון כור ההיתוך יישמו ק זה היא לגרום לתלמידים להבין כיצד מטרת חל
 . בשנים שלאחר קום המדינה

, בספר 125–123' בעמ( טקסטים ותמונות)כל קבוצה מתבקשת לבחור שלושה מקורות 
 .לקרוא אותם ולענות על השאלות

 . לאחר מכן יש לאסוף את התשובות מכל הקבוצות ולערוך דיון
 

 :(למעלה 125' בעמ) תשובות לשאלות
גם כפי שראינו )בראש ובראשונה שפתם יו הדברים שעליהם נאלצו העולים לוותר ה .1

, לעתים, ושהם נדרשו, בזהותם של רבים מהעוליםמרכזי נוסף מרכיב . ("הישרלי"בשיר 
אבל , םאבעיקר מארצות האסל ,רבים מהעולים. שמירת מצוות ומסורתהיה לוותר עליו 

(. או לא שמרו מצוות)ם חילוניואילו רבים מהקולטים היו , דתיים אוים היו מסורתי, לא רק
יתאימו את עצמם למקום החדש ויוותרו על שמירת שהעולים ו ציפהקולטים הוותיקים 

מיוחדים ועל כמו כן נאלצו העולים לוותר על מנהגים . המצוות והמסורת שהביאו אתם
 .'כדו מאכלים מסוימים, לבושמו וסממנים חיצוניים כ

בהכללה , כלומר לעולים הייתה תרבותם שלהם" להנחיל"שהוותיקים ניסו " הישראליות" .2
, התבטאה למשל בעברית הצבריתתרבות זו . חילונית מערביתתרבות  –מסוימת 

 . 'בהשתייכות לתנועות נוער וכו, בגיוס לצבא, בריקודי העם הישראליים
. הנזרקים לתוכו וליצור חומר אחד חדש אמור להתיך את כל היסודות" כור היתוך", כזכור .2

היה בעיקרו תהליך שבו העולים החדשים , אולם התהליך שהתרחש בישראל למעשה
ולא ניתן בו , (של הישראלים הוותיקים)נדרשו לאמץ את תרבותה של החברה הקולטת 

מובן שהתרבות , עם זאת. ביטוי מספיק לתרבות שהביאו עמם העולים מארצות מוצאם
במיוחד משום שהיה מדובר )לא יכולה שלא להיות מושפעת מהנקלטים בתוכה הקולטת 

במובנים מסוימים אכן נוצרה בישראל , כלומר(. בקליטה של אנשים רבים מאוד יחסית
 . תרבות חדשה

  
של העולים החדשים כאשר היו יכולים להיות רגשותיהם אפשר לנסות לשער יחד מה 

 . לץ אותם לאמץ מנהגים חדשים וערכים חדשיםהתייחסו בביטול למסורתם וניסו לא
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 (פעילות רשות להעשרה)? איפה עובר הגבול –השתלבות או שמירה על ייחודיות  .4

 ההשתלבות של העולים החדשים בחברה הישראליתניסוי בצבעים להמחשת 
 ובו שמונה דף כל תלמידלהכינו מראש . נערוך ניסוי בצבעיםאת הנושא הזה כדי להמחיש 

 .יבועיםר
את הריבוע הראשון יש לצבוע  .(עדיף צבעי גואש)קבל צבע צהוב וצבע כחול יכל תלמיד 

 .(בקערית או בדף נפרד)טיפות של צבע כחול לצהוב בצהוב ולאחר מכן יש להתחיל להוסיף 
ואחרי ערבוב הצבעים לצבוע , של הצבע הכחול בכל פעם קטנה אחת בלבדיש להוסיף טיפה 

  (.ירוק)לצבע אחר לגמרי יעשה שתנה הצבע וישל דבר  ובסופ. עוד ריבוע
אחרת כבר , כדי שהניסוי יצליח חשוב להוסיף רק טיפה זעירה של צבע כחול בכל פעם

 .בריבוע השני יתקבל ירוק מובהק
 

 :(למטה 125' עמ) תשובות לשאלות
 .הצבע הצהוב מסמל את התרבות המקורית של העולים החדשים .1

להנחיל שהוותיקים רצו , התרבות הישראלית, התרבות הקולטתהצבע הכחול מסמל את 
 .הוא התרבות החדשה שנוצרה –הצבע הירוק  – הצבע החדש שנוצר .לעולים
. לגמרית אחרשנות את תרבותו של אדם ולהקנות לו תרבות ברור שאי אפשר ל ,אמנם
ה היו מי אבל בשנים הראשונות לאחר קום המדינ, הצהוב לא יכול להפוך לכחול, כלומר

 .לכחולים כמה שיותר, כלומר, את העולים לירוק כמה שיותר כההשחשבו שיש להפוך 
ולמעשה היא נועדה לעורר דיון בשלבים שעוברים , משמעית־לשאלה זו אין תשובה חד .2

. אין שלב מוגדר שבו הצהוב נעשה ירוק. העולים בתהליך קליטתם בחברה החדשה
וגם שאנשים שונים עוברים , רכב והדרגתיהניסוי מראה שהתהליך הוא תהליך מו

. קשה להצביע על שלב מסוים שבו עולה חדש נעשה לישראלי, כלומר. תהליכים אחרים
ובה , כל עולה או קבוצת עולים מאמצים בהדרגה סממנים תרבותיים וערכים ישראליים
 . בעת דוחים מאפיינים ישראלים אחרים ומשמרים מרכיבים מתרבות המוצא שלהם

 
רבים מן העולים הפנימו  גם אם, ומכאן. מובן שהצהוב הוא חלק מהירוק –לת אתגר שא

 –לא נעלמו  תרבותם המקוריתרבים ממרכיבים  ,ואת ערכיה את התרבות הישראלית
רק " התגלו מחדש"וכמה מהם אולי הוצנעו ו, כמה מהם המשיכו להתבטא בגלוי ובמפורש

 . שנים אחר כך
 

 של תרבויותפסיפס  .5
 ופעילות יצירתית לסיכום, לות בנושא המצב בישראל היוםפעי

על השינוי שחל בארץ מבחינת מדיניות הקליטה תלמידים נועדה לספר לפעילות זו 
 תרבותית־ואימוץ התפיסה הרב כור ההיתוךעל זניחת הרעיון  –התרבותית של העולים 

שו מעשים שהיו נע 22־וה 32־ה בשנות האתיופייהודי בקליטת כדי לציין ש, עם זאת)
 (.אופייניים למדיניות כור ההיתוך

 
 : הרחבה למורה

תרבות בה אין ו ,צד זו תרבויות שונותלמעמידה זו התרבותיות היא השקפת עולם ־רב
תרבותית מדגישה קבלה של זהויות תרבותיות ־רבתפיסה הה.מועדפת או תרבות נחותה

תרבותית מניחה ־התפיסה הרב. הגירה מדינותבמיוחד ב, הפלורליזם התרבותימגוונות ואת 
ולנוע , בו בזמן בכמה הקשרים ומעגלים של זהויותפים להיות שות יםיכולשבני אדם 

ית חברה הטרוגנכלומר , תרבותית־החברה בישראל היא חברה רב. בחופשיות ביניהם
הקבוצות המרכיבות אותה שונות זו מזו מבחינת השתייכותן . שאינה עשויה מקשה אחת

 .המעמדית והפוליטית, העדתית, הדתית, הלאומית
בכל העולם וגם בישראל מתקיים דיון עד כמה על המדינה בכלל ועל מערכת החינוך בפרט 

: יקריות לשאלה זוואפשר לציין שתי גישות ע, תרבותיות־לעודד פלורליזם תרבותי ורב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
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, תרבותית הדוגלת במתן אוטונומיה חינוכית לכל קבוצה תרבותית־גישה רב – הראשונה
 . מתוך תפיסה שלכל התרבויות ערך שווה ואין תרבות אחת חשובה יותר שעל פיה יש לחנך

חינוך פלורליסטי שמטרתו לחנך למגוון תרבותי וערכי בלי , תרבויות־חינוך לרב –השנייה 
לומדים על על פי גישה זו . תרבות מסוימת ובלי לשפוט את התרבויות שיפוט ערכי להדגיש

 .אבל לא מחנכים לערכים מסוימים, מגוון של ערכים
טוענים שתפיסה המדגישה ( על שתי הגישות שהוצגו כאן)מבקרי התפיסה הרב־תרבותית 

הגדיר את את הזהות המתבדלת עלולה להקשות על יחידים וקבוצות להשתלב בחברה ול
הם טוענים שהדגשת זכותן של קבוצות לשמור על זהותן התרבותית , כמו כן. עצמם כרצונם

 .   המיוחדת עלולה לפגוע במאמצים לקידום שוויון חברתי וכלכלי ושוויון בין המינים
 

תרבותיות בישראל בכל אחד ־הדגים את הרבעל התלמידים ל( 122' בעמ) משימה
 .ההמופיעים ברשימתחומים מה
 

 :הצעות לתשובות
השפעות  ,מוזיקה מזרחית לגווניה: כיום אפשר לשמוע את כל סוגי המוזיקה –זמר עברי  .1

 עדתיים לתוך השיריםיסודות זמרים מכניסים  ,של מוזיקה חסידית גם על זמרים חילוניים
יקה תימנית וריטה שמכניסה אלמנטים זעפרה חזה ששרה מומו כ ,שלהםהחדשים 

 .פרסיים לשירתה
חגם של יוצאי )כמו המימונה , כיום מציינים בישראל גם חגים של עדות מסוימות –חגים  .2

חגה של העדה )והסיגד ( חגם של יוצאי כורדיסטאן)הסהרנה , (תוניס ולוב, יר'אלג, מרוקו
מקובל לקיים גם מנהגים ( כמו פסח וחנוכה)ובחגי ישראל המשותפים לכולם , (האתיופית

מקורו , המוכר היום לכולם" מעוז צור"הלחן של , למשל) שמקורם בעדות מסוימות
 (.באשכנז

רך לפני החתונה בעדות המזרח ובגרסה מסוימת גם בקרב טקס החינה הנע –טקסים  .2
 . העדה האתיופית הוא טקס מקובל היום גם בקרב מי שאינם בני העדות האלה

המועצות לשעבר לשוני שהקימו עולים מברית ־ותיאטרון ד, "תיאטרון גשר" –תרבות  .3
התיאטרון היידי , ערוצי טלוויזייה ישראליים דוברי רוסית, ומעלה הצגות בעברית וברוסית

אמהרית ב, קבוצות תאטרון המציגות במרוקאית, המשמר את השפה והתרבות היידית
כמו הסרט , סרטים רבים העוסקים בהווי של עדות מסוימות, פסטיבל העּוד. וכדומה

 .אר את העדה הגאורגיתהמת" חתונה מאוחרת"
 קניידלך ועוד ועוד, מופלטה, סמבוסק: עדות נפוצים מאכלי .5
 .פונה לעולי חבר העמים :ישראל ביתנו; מפלגה של יוצאי עדות המזרח: ס"ש –מפלגות  .2
 .היא מורכבת ומגוונתהישראלית היום להיות שהמציאות ך צריר של הפעילות הזאת מסה

שיש בה יסודות שמקורם אלא נוצרה תרבות ישראלית , שלטתאחידה וכבר אין תרבות אחת 
תרבויות וגם לבחירה ־היום יש יותר לגיטימציה לקיומן של תת. בתרבויות ובמסורות מגוונות

 . של יחידים ושל קבוצות להיות מושפעים מיסודות תרבותיים כאלה ואחרים
 

 :לשאול כעתאפשר (. ניסוי הצבעים)העשרה אם ערכתם את פעילות ה

 היום" הישראליות"ו את שיבטא ,או בכמה צבעים, ייתם צריכים לצבוע ריבוע בצבעלו ה ,
 ?באילו צבעים הייתם בוחרים? איך הוא היה נראה

כבר אין תרבות שלטת המנסה , כלומר)נראה שהיום הצבע אינו ירוק כהה הדומה לכחול 
שילובים )כהים  גם בהירים וגם, אלא גוונים רבים של ירוק, (להטמיע בתוכה כל דבר אחר

ביטויים של המסורות )ובתוכם נראים גם נקודות של כחול וגם נקודות של צהוב , (מגוונים
ואולי גם נקודות בצבעים "( צברית"והתרבויות של העדות השונות וגם של התרבות ה

 .נוספים
 

 דיאלוג מסכם
ת הסיכום הזה כדאי לקרוא א. נועה ויונתן מסכמים את שתי הדעות על מדיניות כור ההיתוך

וגם כדי להבין שלמרות הלקחים שנלמדו מהשגיאות שנעשו , כדי להבין את העמדות השונות
 .לקליטת עלייה" מתכון מנצח"גם היום אין לנו , ככל הנראה, בתקופת כור ההיתוך
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 :מטרות היחידה

 הבנת מקורו של ההרכב העדתי של החברה היהודית בישראל 
 של המגוון העדתי בתחומים שונים  םביטוייכמה כרות עם יה 
  בישראל וההבדלים ביניהן עדותלהדגשת המשותף 
 פיתוח מודעות לתרומה של כל העדות בישראל לחברה הישראלית 
 
 :דרושיםהאמצעים ה
 172–127' עמ, לתלמידספר  -
 י כתיבהכלדפים או מחברות ו -
 (יקמח [טוש] ַמצֵבעַ בעליה אפשר לכתוב ש)מפת עולם גדולה מנוילנת  -
 "מעורב ישראלי"והשיר " שיר הפלאפל", "שיר ישראלי"הקלטות השירים  -
אהוד אנו ממליצים על העיבוד של : ההבדלה בניגון ספרדי ובניגון אשכנזישל הקלטות  -

, לחן של הרב שלמה קרליבך) אסף נווה שלוםשל על העיבוד ו (מספרד ניגון ספרדי) כהן
 ( ניגון אשכנזי

ושל  הרב שלמה קרליבךאנו ממליצים על העיבודים של  :"לכה דודי"הקלטות של הפיוט  -
  אבי בן ישראלהזמר 

 
 :מבנה יחידת הלימוד

 פותח דיאלוג
 שיר הדיון סביב  –ר ישראלי יש .1
 מקור ההרכב העדתי של החברה הישראלית –תבל  קצווי מכל .2
 דוגמאות להבדלים בין העדות ועמידה על המכנה המשותף ביניהן  –ושונים  דומים .2
 (פעילות רשות)מילים לועזיות שחדרו לשפה העברית   ולם מדברים עבריתאבל כווו .3

 דיאלוג מסכם
 עם בני משפחתם של התלמידים – (בחירהפעילות ) "ערב עדות"
 

 :הפעילות מהלך
  

 דיאלוג פותח
 של היותה: בו עוסקת שהיחידה המרכזי נושאה את מעלה הדיאלוג
 מסורות שלהן ותשונ מעדות מורכבת הישראלית היהודית החברה
 .ומגוונות ייחודיות

 
 שיר ישראלי . 8

 דיון סביב שיר
הרכבה ב –אחד המאפיינים המובהקים של החברה הישראלית עוסק ב" שיר ישראלי"השיר 
 (127' מע)העדתי 

 (. 123' עמ) 3-1לשאלות ונשיב ננתח אותו  ,לאחר השמעת השיר
 

 : תשובות לשאלות
כיצד החיים  –כמו , שאלותלה אפשר להקדים  1ה לסייע לתלמידים להשיב לשאל כדי .1

מה ההבדל  וכן ? בארצות קרות ובארצות חמות משפיעים על אורח החיים של האנשים
 ? בכפרלחיים החיים בעיר בין 

2.  

 עדות ישראל – 9 יחידה
 

http://www.youtube.com/watch?v=QwT1JisgXa8
http://www.youtube.com/watch?v=QwT1JisgXa8
http://www.youtube.com/watch?v=QwT1JisgXa8
http://www.youtube.com/watch?v=QwT1JisgXa8
http://www.youtube.com/watch?v=5Auby8vrnqg
http://www.youtube.com/watch?v=rT605zHbWgg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pVJlNLwC_oU
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ולפעמים , המבטא תלוי בשפה שבה דיברו בני העדות השונות בארצות מוצאם .א
הנולדים , ר השני של העוליםלבני הדו, בדרך כלל. המשיכו לדבר גם אחרי עלייתם

 .כבר אין מבטא, וגדלים בארץ
מת לאחידות רהעברית תו השפה של אחת סברו שהגייה" ועד הלשון העברית"חברי  .ב

 .של העם השפה ולאחדותו
 : חלק גדול מהשיר מוקדש לדמיון בין החוויות והתחושות של העולים מכל העדות .ג

  החלום לחיות בארץ  –חלומות 
 מארץ המוצאנות טובים ורעים כרויזגעגועים ו 
 הפרדה מבני המשפחה שלא עלו ארצהקשיים הנובעים מ –שיים ק, 

 "(המנטליות)"הנורמות החברתיות כגון  ,לנורמות חדשות וקשיי הסתגלות
 .להם ותת החדשוהישראלי

בהקשר זה רצוי )העדות  שביןהכרה בשוני אגב מציאות הישראלית אר את ההשיר מת .2

(. 122–123' בעמ, 1כפי שראו ביחידה  ,אף הם צאצאי עוליםלהזכיר לתלמידים ש
כל העדות ואת לאך מדגיש גם את המשותף , כיר בהבדלים התרבותייםהשיר מ
, ם השיררוב הציבור הישראלי יכול להזדהות ע, משום כך. בחברה הישראלית ןשילוב
סוף המרמזות ל" הנה מה טוב ומה נעים" :שימו לב למילים) זה שיר מאחדוחש ש
, הנעים והקליטוהודות ללחן , הודות לכל אלו(. "שבת אחים גם יחד" הידוע המשפט

 .הצלחה גדולהלזכה השיר 
 
 מכל קצווי תבל . 2

 מקור ההרכב העדתי של החברה הישראלית
 (123 'עמ)ספר בשלב זה נפנה את התלמידים ל

 
 (: למטה משמאל) 123' תשובה לשאלה בעמ
בתחילת ימי הביניים בעולם הם צאצאיהם של יהודים שחיו ובישראל  היהודים האשכנזים

וגם איזור , האיזור שבו נמצאת גרמניה של היום –" אשכנז"המכונה בלשון היהודים באזור 
 .מהמוצא הגאוגרפי המשותף נובעות המסורות המשותפות. מזרח צרפת הסמוך לו

, 1322ש ספרד בשנת יהודים שחיו בספרד שלפני גירו הם צאצאים של היהודים הספרדים
 .וכאן מקור המסורות המשותפות להם

 
 :123' המשימה בעמ

כדאי להיעזר במפה ) עם היהודיל ההעדתי ש את מקור ההרכב הבהירו לתלמידים: הכנה
 (.המנוילנת

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :האשכנזים
זור ובקו מלא את א כחולבמצבע רצוי להקיף 

גרמניה ומזרח )האשכנזים כל המוצא של 
העיקריים את האזורים  וקווקו מקובו ,(צרפת

האשכנזים מאז גרו היהודים יה אליהםש
 :תחילת ימי הביניים

, בלגיה, תצרפ, גרמניה) מערב אירופה ●
 ( שוויץ ועוד, אנגליה

 פוליןובעיקר , אוסטריה) מזרח אירופה● 
, כלומר רוסיה, ברית המועצות לשעברו

 ( 'אוקראינה וכו
 ( קנדה, צות הבריתאר)צפון אמריקה ● 
 דרום אמריקה ● 
 דרום אפריקה ● 
 אוסטרליה● 

מערביות רצוי לציין כי כל אלה ארצות 
 .נוצריותו

 :הספרדים
ובקו מלא את אזור  אדום במצבערצוי להקיף 

 ,(ספרד)המוצא של היהודים הספרדים 
העיקריים את האזורים , וקוובקו מקו, אחר כךו
 רושימאז גהיגרו אליהם היהודים הספרדים ש

הערבים  תסמוך לתבוס) 1322ספרד בשנת 
 (: בה נוצריהשלטון ה תבספרד וחזר

, ריה'אלג, מרוקו – צפון אפריקהארצות ● 
  ההגירה עיקר הייתה לשם)תוניסיה 

 תורכיה ● 
  יוון● 
 ן ארצות הבלק● 
תחילה רובם של היהודים הספרדים חיו  רוב

בספרד המוסלמית ולאחר מכן בארצות 
לכן יש למסורות ספרדיות רבות גוון . מוסלמיות

 .מזרחי והם נחשבים חלק מעדות המזרח
גרו יהודים ספרדים ירק בעשורים האחרונים ה

 . (ולקנדה, בעיקר לצרפת)ת לארצות מערביו
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 :תשובה למשימה
, יהודי צרפתלהוציא חלק מ), ארצות מערב אירופהרוב יוצאי : אשכנזים

 דרום אפריקה, צפון אמריקה, מזרח אירופהיוצאי , (ויהודי ספרד
 .הדרום אמריקחלק מיוצאי  וכן, אוסטרליהו

משום שהם צאצאים של מגורשי " ספרדים"חלקם מכונים )עדות המזרח 
 תורכיה, יוון, צרפתחלק מיהודי , צפון אפריקהבהם יוצאי ארצות (: ספרד

וחלק מיוצאי דרום , עיראק ותימן, (פרס)אן איר, הבלקן הודוארצות ו
 . אמריקה

 
 861' משימת אתגר בעמ

אך כפי שאפשר להתרשם , כל העדותמ הלבוש המערבי את רוב היהודים "כבש"כיום 
 .היה ליהודים מעדות רבות לבוש מסורתי אחר, מהדיאלוג הפותח את היחידה

 .מרו עד היוםמסורות ייחודיות בתחומי המטבח והתפילה נש, לעומת זאת
את הקוסקוס הצפון אפריקני ואת , את הקובה העירקי, למשל, בתחום המזון אפשר להזכיר

 .הגפילטע פיש הפולני
הבדלים . נראה שבתפילות החובה יש הבדלים בנוסח התפילה 2בחלק , התפילותבעניין 

. פיוטיםהבדלים מתבטאים בניגוני התפילות וב, ניכרים יש במסורות המוזיקליות של העדות
יש ( האשכנזי" מעוז צור"הספרדי ו" לכה דודי"כמו )שכבשו את כל העדות  לצד הפיוטים

" ונתנה תוקף"הפיוט לראש השנה ויום כיפור האשכנזי , למשל. פיוטים ייחודיים לכל עדה
 .הספרדי" אדון הסליחות"והפיוט 

 
 
 דומים ושונים. 3

 שותף ביניהןדוגמאות להבדלים בין העדות ועמידה על המכנה המ

השוני בין שבשלושה תחומים  העוסקות( 122 'מבע)ספר נפנה את התלמידים לשאלות ב

 .עם סיפוריו התפילות ,מאכלים: בהם מתבטא העדות

 – נוסף יבחר בתחום אחדויענה על השאלות בעניין התפילה ( או זוג תלמידים)כל תלמיד 
לבדוק את תשובותיהם של התלמידים  רצוי. עליועל השאלות גם ויענה , מאכלים או סיפורים

 .במליאה
 
 
 

 כנזים ואינם ספרדיםהיהודים שאינם אש
וחלקם הם עדה , עם היהודים הספרדים" עדות המזרח"חלק מהיהודים האלה נספחו ל

 .בפני עצמם
  .והודו( ןאאיר)פרס , קאעיר, יהודי תימן "נספחו"לעדות המזרח  ■

יש לתרבותם גוון , וכמו לתרבות הספרדים, ממזרח לארץ ישראל( או יושבות)הן ישבו 
יוצר דמיון בין שוהוא ( מארצות מוסלמיות, ברובם, פרדים גם הםהסכמו רוב " )מזרחי"

 .םתרבויותיהן לתרבות היהודים ספרדי
לפי המסורת יהודים הגיעו . בפני עצמההם עדה  "ביתא ישראל" –יהודי אתיופיה ■ 

ה עתיקה יותר מקהילות קהילזו , כלומר, לאתיופיה כבר בתקופת בית המקדש הראשון
ורובן , בית שניהוותיקות שבהן ראשיתן בתקופת ש)המזרח  האשכנזים ובני עדות

 (.לאחר חורבן הבית ולאורך ההיסטוריה היהודיתנוסדו והתפתחו 
נספחו אליהם , במשך הדורות, עם זאת. גם הם עדה בפני עצמה :יהודי איטליה■ 

 .יהודים ספרדים וקצת יהודים אשכנזים
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  !ממש לא –אותם מאכלים : מאכלים. א
 

 :לשאלות תשובות
, העדות בני בין לקירוב לתרום עשויה הכשרות לכללי העדתיים המתכונים של ההתאמה .1

 . מהמאכלים יחד ליהנות יכולים שכולם משום
 עגפילט, (אורז ספרדי)פאללה , הפיצ, פסטה, קבב, חנון'ג, קובה: עדות דוגמאות למאכלי .2

 . עוגות פרג, (מאפה תפוחים)שטרודל , דג מלוח, פיש

 ! כן, אכן –אותם מאכלים 
 לנו יש והיום והתגבשה הלכה תהישראלי החברה ,אותה המרכיבות העדות מגוון למרות
אפשר לראות במאכלים הלאומיים אולי , עם זאת .אותם שהכול אוכלים לאומיים מאכלים
סמל למדינה שלנו שבה כל , ל ובשר על האש הנאכלים עם סלט קצוץ וקצת חריףהפלאפ

 (.קצת חריפים) ומתחים( סלט קצוץ)אחד הגיע ממוצא אחר ויש לו דעה משלו 
 
 

   בדיוק לא אבל, כן? התפילות אותן. ב

אפשר לשאול את התלמידים כיצד  .תחילה נעמוד על המשותף בין העדות בתחום התפילות
אפשר להשוות )וק שהתפילות המרכזיות בעדות השונות אכן זהות או כמעט זהות אפשר לבד

 (. בין סידורים שונים
ובה מבדילים  ,המסיימת את השבת והפותחת את השבוע, עתה נעסוק בתפילת ההבדלה

 ". המעשה ימיבין יום השביעי לששת "
 

 (:172' עמ)תשובות לשאלות 
חלק ה. על בשמים ועל נר בעת ההבדלה, יןאשכנזים מברכים על יהגם ו ספרדיםהגם  .1

נו מלך יהואל' ברוך אתה ה" :הברכות מתחילות כולן במילים. זהה – ברכותשבו התפילה ב
 ". העולם

בהן הם עוסק שהוא התכנים , אף על פי שהחלק הראשון בתפילת ההבדלה אינו זהה .2
 שפטים זהיםמיש בו , וכפי שנראה, (ביטחון באל, תפילה לשבוע טוב)אותם התכנים 

 .לחלוטין
 

 :אתגרהשאלות 
 הנוסחים משותפים לשניאלה הפסוקים ה : 

 (ז"פסוק ט' פרק ח, אסתר" )ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר"
 (ג"י ז"קט תהלים" )אקרא' כוס ישועות אשא ובשם ה"

 . שהוא בסיס משותף לכל העדות והזרמים, הספר המקודש, ך"פסוקים מהתנ, כמובן, אלו

 לפני )ל "מטבע הברכות נקבע בימי חז. חלק הכתוב בכחול מורכב מברכותה
הוא ולכן , (אותו לשנותאי אפשר ש)והוא נחשב למקודש ( העם לעדות "התפלגות"ה

והוא סימן מובהק למקור הקדום המשותף של כל עדות  ,בכל העדות כמות שהואנשמר 
 . ישראל

 
  ים שוניםתפילת ההבדלה בניגונהאזנה ל –פעילות העשרה 

 (ספר לתלמידלפעילות זו אין ביטוי ב)
ספרדי בניגון  – תפילת ההבדלה אפשר להשמיע לתלמידים אותה התפילה , לשם השוואה

 .(אסף נווה שלוםבביצוע )בניגון אשכנזי ו (אהוד כהןבביצוע , מספרד)
 הניגון של השיר מזכיר צלילי המוזיקה . אהוד כהן מלווה את השירה שלו בגיטרה

ים עממיים בלאדינו יאותם הצלילים מוכרים לנו משירים יהוד. ספרדית של ימי הבינייםה
שימו לב לשבירת (. יוצאי ספרדהיהודים בה דיברו שהשפה היהודית הקרובה לספרדית )

 .הקצב בניגון המעניקה חן מיוחד לשירה
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 היא (. באין כל שבירה בקצ) יותר שירת ההבדלה של נווה שלום היא זורמת ,לעומת זאת
 "(. מערבי"שהוא כלי נגינה )בפסנתר  המלוו
ות של הפיוט אשתי גרסגם אנו ממליצים מאוד להשמיע לתלמידים , רשותכם זמןלאם עומד 

 : קבלת שבתכל קהילות ישראל בבששרים " לכה דודי"
השירה מלווה בגיטרה וכן במקהלה "( הרב המזמר"המכונה )בניגון של רבי שלמה קרליבך 

 .קצבו של הניגון סדיר וזורם(. ייני לשירה אירופיתדבר אופ)
מוזיקה אופייניים ל םכלי)בדרבוקה ובמנדולינה מלווה אבי בן ישראל השירה  בניגון של

 . "שבירות"יש בו גם סדיר אך יגון קצבו של הנ(. ארצות ערבמ
 

 ובדיחות סיפורים. ג

דמותו של  .העולם המוסלמישל רוב ארצות  סיפורי העםב הומוריסטיתהוא דמות  וחא'ג

חכם ולעתים הוא לעתים , הוא צעיר ולעתים מבוגרלעתים , וחא משתנה מסיפור לסיפור'ג
 .שוטה הכפרהוא וחא 'ג, אך לרוב. לעתים נשוי ולעתים רווק, טיפש
 . יוצאי פוליןבקרב סופרים בעיקר הם סיפורים המ חכמי חלםסיפורי 
  .לפרש נכון את המציאותים מסוגל םאינהם טיפשים שתושבי העיר חלם  ,וחא'כמו ג

 
 :171' בעמ לשאלות תשובות

  השוני בין הסיפורים –זיהוי מקור הסיפור: 
 –וחא 'בסיפור על ג: ים לכל עדהיבמרכז כל אחד מהסיפורים מופיעים מאכלים האופיינ

 (.מאכל אשכנזי אופייני)דגים מלוחים  –חלם חכמי בסיפור על , יצות בשרקוסקוס וקצ
 גם הם( השם חלםל ש הפולניוהצליל  חאו'הצליל המזרחי של השם ג)צלילי השמות 
 .וחא'בסיפורו של ג וכן איזכורו של הקאדי. כל אחד מהסיפוריםשל רמזים למקור 

 המשותף לשני הסיפורים: 
שם תואר לחכם ולשופט בארצות האסלאם שעל פיו )י וחא מופיע קאד'בסיפור על ג -

 .ובסיפור על חכמי חלם מופיעים שופטי העיר בתפקיד מכריע, (יישק דבר
 . שני הסיפורים הם סיפורי עם -
האופייניות ( חלםעל חכמי ובעיקר בסיפור )אפשר לעמוד על החזרות בשני הסיפורים  -

 . ־פהלסיפור עם המסופר בעל
מקור לצחוק בכל ן שה, ומגוחכות תוות טיפשיידמעומדות במרכז שני הסיפורים  -

 .בכלל העדות ובאנושות
 
 אבל כוווולם מדברים עברית . 4

 (פעילות רשות)מילים לועזיות שחדרו לשפה העברית 
 :הפנו את התלמידים לארבעת הקבוצות

 מקורן בערביתמילים ש: 'קבוצה א

 מקורן באנגליתמילים ש: 'קבוצה ב
 ביידיש מקורןם שמילי: 'קבוצה ג
 ברוסית מקורןמילים ש: 'קבוצה ד

 

 :172' עמב לשאלות תשובות

 אלה גם) בדף המופיעות הלועזיות המילים כל בין לבחור התלמידים את להנחות יש .1

 (.וצרפתית לדינו, בגרמנית שמקורן למילים כדוגמאות העמוד בראש שהובאו

 משמעות נושאתה מילה יימתק בעבריתש פי על אף ,לעברית שחדרו למילים דוגמאות .2

 אוקיי, (שלום) ייה, (נהדר) ואחלא כייפק עלא, (הכבוד כל) סחטן, (לגימה) שלוק: דומה

 (. סדר־אי) בלגן, (צריף) בוטקה, (התראותל) ביי, (בסדר)

 אותה נושאתה מילה בעברית הייתה לא כי לעברית שחדרו למילים דוגמאות :השערה

 .ופציק'צ, תכלס, ייזמרלכ, פיש עפילטג, שניצל, קלסר: בדיוק המשמעות

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9C%D7%9E%D7%99
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 :דיאלוג מסכם
 . למדינה העדות כל בני של לתרומתן דוגמאות שהם אישים בדיאלוג מזכירים יונתן נועה

 
 :ערב עדות

 . יחידה זו אפשרה לנו להכיר על קצה המזלג את עדות ישראל
 .וסבים הוריםבו ישתתפו ש" ערב עדות"עם התלמידים  רצוי להרחיב בנושא ולארגן

 הם משתייכיםשבערב זה יש לבקש מהתלמידים להביא מביתם מאכלים מסורתיים מהעדות 
את תפקיד יכולים למלא התלמידים שמשפחותיהם נמצאות כבר כמה דורות בארץ . להן

 .פלאפל וסלטים המתאימים למנה זולהביא הצברים ו
ית חינוכית ותכנית המאכלים ולהקדים לה תכנאת הערב בטעימה של לסיים עדיף , אולם

 :ובה למשל, אמנותית שהתלמידים יכינו בעצמם
הורה , ריקוד תימני, ריקוד חסידי)ריקודי עם , קטעי נגינה, סיפור סיפורי עם או המחזתם

 .מצגות שיכינו התלמידים המספרות על העושר התרבותי של העדות השונות ועוד, (ישראלית
קבוצה של תלמידים  אפשר להפנות, למשל, ושאאפשר גם להכין חידון או שעשועון אחר בנ

ולבקש מהם להכין משחק " השפה העברית"באתר  "המילים שחדרו לשפה העברית"למדור 
אנו ששאלות על מקורן של מילים לועזיות ( לכמה נציגים מהקהלאו )לקהל בו יפנו ש

 !( רצוי לחשוב על פרס) שלנו בעבריתהן במשתמשים 

http://www.safa-ivrit.org/imported/index.php
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 :מטרות היחידה

 ומקבוצות מורכבת מפרטים , כמו חברות רבות אחרות, הישראלית חברהלהבין שה
 .מכמה בחינות זה מזהנבדלים ה

  שפוט את השונים מאתנו ואף לחשוד בהםללהבין את הנטייה. 

  ל השלכותיווע ִקטלּוג חברתיללמוד על ו "אפליה"המושג להכיר את.  

 להכיר את ערך השוויון וחוקים שנחקקו כדי ליישמו וכדי להיאבק באפליה. 

 מפותחת סיכויים רבים יותר להיות חברה חברה רב־תרבותית להכיר את התפיסה של
  .ומצליחה

 
 : דרושיםהאמצעים ה

  172 –172' עמ, לתלמידספר 
 דפים או מחברות וכלי כתיבה

 כגון מחשב או נגן שירים, ה בסרטוןלהאזנה לשיר או לצפייאמצעי 
 (רשות) ונשים אנשיםכמה פנים של צלומי ת
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 דיאלוג פותח

 בעזרת השיר קבלת האחרבדיון בשונּות בחברה ו, פעילות פתיחה – ניצוץ האהבה .1
 היחס לאחר בחברה הישראליתפעילות בנושא  – היחס לאחר בחברה הישראלית .2

 וניםבאמצעות כותרות עית
 היכרות עם חוקים האוסרים אפליה – ?מה אומרים החוקים .2
לאחר  יחסהדיון ופעילות בנושא  – ?כיצד אנחנו מתנהגים? מה אנחנו מרגישים .3

 בחברה שלנו
 כל גווניואחדות העם על  באמצעות שיר עלדיון  – כולנו עם אחד –שונים אבל דומים  .5

 דיאלוג מסכם
 

 :מהלך הפעילות
 חדיאלוג פות

ליחידה זו ( תרבותיות־שהסתיימה בעיסוק ברב)ונועה מקשרים את היחידה הקודמת  יונתן
בכל חברה תופעות שאפשר למצוא  – עוסקת בקטלוג חברתי ובאפליהה

 .מהגריםות חברובמיוחד ב אנושית
ונכיר בצורך סטראוטיפית ביחידה נבין את הנטייה האנושית לחשיבה 

 .חוקים בעניין זה ועל נלמד על עקרונות היסוד; להיאבק בה
ות לנטייה ובעזרת מודעהסטראוטיפית בעזרת  חשיבההננסה להשתחרר מ

יכולה , חשד ואנטגוניזםגם מעוררת בנו ה, שהשונות בין בני האדםההבנה 
 .מצליחה יותרחברה ליצור דווקא 

 
 ניצוץ האהבה .8

 דיון בשונּות בחברה ובקבלת האחר בעזרת השיר, פעילות פתיחה
 . 172 'רא יחד את השיר בעמנאזין או נק

 
 :שאלות לדיוןתשובות ל

  לעתים הבדלים . הבדלים וניגודים בולטיםיש  בני האדםן ביש הואהמסר העולה מהשיר
. 'וכו "אני רואה פתוח, מה שאתה רואה סגור", למשל, ות עולם אחרותתפיסאלו משקפים 

לכל בני , עם זאת". חראכל אחד חי בעולם "ש לומראפשר ההבדלים עמוקים עד כי לעתים 

 קבל את האחרל  – 81 יחידה
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היותם בני אדם  –' וכו" הן גם אני אגיע, למקום אליו אתה הולך"האדם בסיס משותף 
הוא המאפשר לנו לחיות יחד  –" ניצוץ האהבה"ולכן חשוב לשמור על . שנולדים ומתים

המכנה =  22–17שורות , הניגודים=  12–1שורות : שימו לב לחלוקה)למרות ההבדלים 
 (. האמצעי לחיות יחד=  23–22ות שור, המשותף

 השונות בין בני אדם ועל סוגים שונים של שוחח עם התלמידים על אפשר להרחיב ול
השונות . תרבות ועוד, מוצא, מראה חיצוני, תכונות אופי: הבדלים בין פרטים ובין קבוצות
 . אבל היא גם מקור לעושר ולצמיחה, היא גורם למתחים ולסכסוכים

 
 בחברה הישראלית היחס לאחר .2

 פעילות בנושא היחס לאחר בחברה הישראלית באמצעות כותרות עיתונים
ה לעתים קשה לנו לקבל את השונ, כאמור. דיברנו על ההבדלים בין בני האדםבחלק הקודם 

ולכן אנו נוטים , אנחנו מעדיפים את המוכר והקבוע ומתקשים להכיל את השונה מאתנו –
במילים . מקובלות ם תווית על פי תבניות ומוסכמות חברתיותלקטלג בני אדם ולהצמיד לה

בני אדם מרבים לשפוט בני אדם אחרים על פי השתייכותם לקבוצות מסוימות ולא , אחרות
 . לראות בהם פרטים מיוחדים

 
 .םיהתולמחבר( 173' עמ) "אפליה"בקשו מהתלמידים להעתיק את פירוש המילה 

רק , אנשים ונשים פרטיים, ילדות, ל אפליה כלפי ילדיםנקרא כעת נלמד עשבקטעי העיתונות 
  .בגלל היותם עולים מארצות מסוימות, במקרה זה, פני שהם שייכים לקבוצה מסוימתמ
 

 :(למעלה 173' עמ) שאלותתשובות ל
: אפליית אנשים על רקע מוצאם שהכותרות והכתבות מצביעות עליה היאהבעיה  .1

שאינן יכולות להתקבל ( ספרדיות־ליהודיות, בןכמו, הכוונה) "ספרדיות"התלמידות ה
העולים , אתיופי שלא התקבלה לעבודה בשל מוצאהממוצא הגננת , לסמינרים חרדיים

  .תלמידים ממוצא אתיופי שלאפליה המחבר העמים הסובלים מיחס מפלה ו
עולים , עולים מרוסיה, הקבוצות המוזכרות בכתבה הן תלמידות ספרדיות חרדיות .2

 .ותלמידים ממוצא אתיופימאתיופיה 
 . למרבה הצער יש עוד קבוצות בחברה הישראלית הסובלות מאפליה

, למשל, ואף כיום, נשים בישראל סבלו מאפליה במשך שנים ארוכות על רקע מינן -
 .אותה עבודהעושה כרן נמוך משכרו של גבר הבמקומות לא מעטים ש

השקעות המדינה . גזענותוסובלים מ בתחומים רביםערבים מופלים ישראל ה אזרחי -
ערבים מופלים בקבלה לעבודה ועוד , במגזר הערבי נמוכות בהשוואה למגזר היהודי

 . ועוד
מקומות רבים אינן , משלל. סובלים גם הם מאפליהלמיניהן לקויות בעלי אנשים  -

 . לעיוורים ולחירשים, נגישים לנכים
 
 ?מה אומרים החוקים .3

 היכרות עם חוקים האוסרים אפליה
 

 מגילת העצמאות: 
 כדי להבטיח לכל אזרחנכתבה ( בספר 173' המובאת בעמ)סקה ממגילת העצמאות הפִ 

 . השקפת עולמו וכדומהל, מינול, גזעול, ללא קשר לדתו, חופש ושוויון זכויות מלא במדינה
עלולים ים ולקבוצות פגיעות המיעוטהמשתייכים לעל אזרחים נועד להגן בעיקר סעיף זה 
עידה על הכללת סעיף זה במגילת העצמאות מ. יסיונות לפגוע בהם ובזכויותיהםלסבול מנ

 .לעיקרון השוויוןמדינת ישראל ייחסו מייסדי החשיבות הרבה ש
 

 חוק זכויות התלמיד 
 

 :(175' עמ) שאלותתשובות ל
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כותרות על אי־קבלתן של תלמידות ספרדיות למוסדות ה ,אילו היה החוק נשמר בקפידה .1
 .לא היו מופיעות תלמידים אתיופים בפתח תקווהשל על אפליה ו לימוד חרדיים

 ."השקפה פוליטית]...[  מטעמים של רקע חברתי־כלכלי, יםעדתימטעמים " .2
שיש בהם גם יסוד יתכן יו, אפליה על רקע עדתיכתבות הם מקרים של המקרים שתוארו ב .2

בין מוצא עדתי תאם לעתים יש מִ , לצערנו, כלומר. של אפליה על רקע חברתי וכלכלי
משפחות מהיו באים התלמידים והתלמידות ייתכן שאם , כלומר. למעמד חברתי וכלכלי

 . למרות מוצאםהם לא היו מופלים  ,ותומבוסס ותאמיד
 

 .חשוב לציין לפני התלמידים שהחוק הוא רק דרך אחד להיאבק באפליה
( ר או לעבודההקבלה לבית הספ־אי, למשל)לא תמיד אפשר להוכיח שהפגיעה , ראשית

 (.התאמה מסיבה אחרת־הנאשמים יכולים לטעון לאי)נובעת מאפליה על רקע מסוים 
ואינם תורמים למניעת אפליה , החוקים מטפלים בעיקר במקרי אפליה שכבר קרו, שנית

 . ולשינוי דרך החשיבה המזינה אותה
 

 משנה ממסכת אבות 
 

 :(175' עמ) שאלותתשובות ל
כל משום שלאדם שום לזלזל באין משפט הוא שפירוש ה .1

גם  ,ייעוד ומשמעות, יש תכלית( כמו לכל דבר אחר)אדם 
אנו , לפיכך .קשה להבחין בהם במבט ראשוןעתים אם ל

הוא אדם חשוב או , שנראה לנו בתחילה שיש לו תכונות שליליותאדם עשויים לגלות שגם 
 .מיוחד מבחינות מסוימות

, הם מכירים דוגמאות מחייהם הפרטיים שאלו את התלמידים אם: אפשרות להרחבה
 .להדגים את האמרהות יכולה ,הספרות וכדומהמ ,מהתרבות

אנו  –ים לנו שונים נראמי שאנו נוטים לזלזל במשום שקשורה לאפליה  "זלזול"המילה  .2
לדעתנו בדרך נחותה קבוצה , לקבוצה מסוימתם על פי השתייכותם רק מעריכים אות

 .הייחודיות ולא על פי תכונותיהם, כלל
 

שאלו את התלמידים אם הם מכירים עוד אמרות ופתגמים היכולים : אפשרות להרחבה
  .להתאים לדיון שלנו על שיוויון ואפליה

  :הלדוגמ
 (ו"כמשנה  'דפרק  ,אבותמסכת , משנה) "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" .א

אלא על פי , תעל פי צורתו החיצוני, ואפילו חפץ, אין לשפוט אדם, ל"על פי חז
 . פנימיותו

פירוש הפסוק הוא כי עליך לנהוג ( ט"ח פסוק י"פרק י, ויקרא) "ואהבת לרעך כמוך" .ב
  .כפי שהיית רוצה שינהגו בך, בזולת באהבה ובכבוד

ח "נ, בבא מציעא, תלמוד בבלי) "המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" .ג
  .משולות לרצח( ורמות לחיוורוןהג)העלבה או השפלה בפומבי , ל"על פי חז(. ב"ע

 
 :(175' עמ)שאלות לדיון תשובות ל

 יםלהיות חשופ יםשעלולועל יחידים על קבוצות בעיקר  יםמגילת העצמאות והחוק מגנ .1
, ועל רקע עדתי( כפי שמצוין במגילת העצמאות)מין , גזע, על רקע דת לאפליה
 .( כפי שמצוין בחוק)כלכלי ופוליטי ־חברתי

  :דוגמאות .2
נשים ולגברים שהמודעה מיועדת ל, לפעמים, ות פנויות מצויןמשר מודעות עלב -

 .כאחד
, ניתנים לפרטים מכל המינים( שירותי רפואה, למשל)שירותים ציבוריים רבים  -

 . הדתות והמעמדות ללא אפליה
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נעשה בעיקר על ( במערכת החינוך הציבורית הממלכתית)השיבוץ לגנים ולבתי ספר  -
כלכליים או , ולא על פי קריטריונים עדתיים"( אזורי רישום)" פי אזורי המגורים

 . אחרים
כל הקהילות הדתיות במדינת ישראל זכאיות לבנות את בתי התפילה שלהם ולקיים  -

 .את מנהגי הפולחן והדת שלהם
 
  
 ?ו מתנהגיםחנכיצד אנ? ו מרגישיםחנאנ מה .4

 אחר בחברה שלנולהיחס דיון ופעילות בנושא 
 

 :(למטה) 175' עמבאלות שתשובות ל
, מצד שני סקרנותוב, מצד אחד חשדנותב, בדרך כלל, מתאפיינתההתנהגויות כלפי זרים  .1

 .ה לשיפוט ולהסתגרותינטיב ולעתים גם
לנסות לסייע להם בהתאקלמותם אפשר כדי להקל על תחושת הזרות של עולים חדשים  .2

 .וגם לנסות ולקבל אותם ואת מנהגיהם כפי שהם, בארץ
 
 כולנו עם אחד –שונים אבל דומים  .5

 פלגיוכל דיון באמצעות שיר על אחדות העם על 
לצפות או אם אין באפשרותכם לשמוע . או הקשיבו לו "כותנת הפסים"צפו בביצוע השיר 

 .ִקראו אותו בכיתה ,בשיר
 :172' עמב שאלותתשובות ל

כל פס מסמל את . תרבותית־הרבמסמלת את המציאות הישראלית  "ותנת הפסיםכ" .1
 . חלק מהכותנת הנקראת ישראל יאאחת הגלויות שהתקבצה והגיעה לארץ וה

כל פס בי ", ..."אתה בכלל לא דומה לי", "טוב שהשארנו סימן ,כל כך השתנינו. לא הכרנו" .2
 .וכל הפזמון, "רק אתן לפסים מעט אוראני לא אשתגע [ ...]רוצה לקלף לי את העור, נוגע

התקשו לקבל זה את זה ( הפסים) למיניהןהמסר העיקרי הוא שהישראלים מהגלויות 
כל פס רוצה לקלף לי את )"זה את זה מסוכן ניסיון לשנות אולם ה. זהאת זה לשנות וניסו 
 .ית יותרצבעונצודקת ו, חברה יפהבנות לנוכל , זהאת אם נקבל זה , ולעומת זאת"( העור

בתהליך קיבוץ ש, אולי, אומר, "כל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים את עצמם"המשפט  .2
פחות " אחרים"נעשים  "האחרים"במשך הזמן  ,ולכן, זה מזה" הפסים"הגלויות מושפעים 

את אותם , "שלנו"ואפשר למצוא בהם גם יסודות דומים ל, נדמה במבט ראשוןממה ש
 ".הגוונים"

משום שחברה שחבריה מקבלים , שים יכולים ליצור חברה טובה במיוחדמגוון של אנ .3
יציבה יותר חברה היא , סובלנית ופלורליסטיתחברה , כלומר, ומכבדים זה את זה

  .כמו כתונת הפסים –יותר עשירה ו
 

 :דיאלוג מסכם
המודעות לביטויי האפליה , מצד אחד: בטא שני צדדים של אותה מטבעהדיאלוג המסכם מ  

התחושה , מצד אחר". בטיפול"מעודדים ויוצרים תחושה שהנושא , תםיסיונות להתמודד אִ והנ
 . המציאות בישראל רחוקה מלהיות מספקת, שיש עוד הרבה עבודה ושלמרות מה שנעשה

חשוב לעודד אותם לשים לב לגילויי . אפשר לשוחח עם התלמידים על המורכבות הזאת
הדרך היעילה ביותר להיאבק , שככל הנראה, כדאי גם לומר. אפליה ולהתריע עליהם

 !אלא חינוך, בגזענות ובאפליה לטווח ארוך אינה חקיקה והסברה

http://www.youtube.com/watch?v=SO8gyhp1WyQ
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 ?הידעתם
, לצורך חוק השבות" מיהו יהודי"ההגדרה 

קרובה מאוד אך לא זהה לזו של המסורת 
בן "יהודי הוא , גם על פי ההלכה: היהודית

אך על פי , "יהודייה ומי שנתגייר אםל
לדת ההלכה גם יהודי שהמיר דתו מרצון 

עדיין ( התאסלם או התנצר, למשל)אחרת 
 .נחשב יהודי

 

 
 
 
 

 :יחידת הלימודמטרות 
 להבין את מרכזיותה של סוגיית הגיור בחברה הישראלית 
  להבחין בין קביעת הזכאות לקבל אזרחות ישראלית לבין היות האדם יהודי או ללמוד

 לא־יהודי 
 הכיר את מניעי הגיור במדינת ישראל ל 
 להכיר את הליך הגיור במסורת היהודית 
 להכיר את הליך הגיור במדינת ישראל 
 

 :דרושיםהאמצעים ה
 132–177' לתלמיד עמ ספר

 דפים או מחברות וכלי כתיבה
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 פותח דיאלוג

היות האדם יהודי או ההבחנה בין הזכאות לקבל אזרחות ישראלית לבין  – חוק השבות .1
 לא־יהודי 

 עבודה בזוגות –מניעים לגיור  .2
 לימוד במליאה – ם"עקרונות הגיור לפי הרמב .2
 תהליך הגיור במדינת ישראל  .3
 

 :מהלך הפעילות
 

 :דיאלוג פותח
ערבים , ערבים מוסלמים, כמובן, בהם. יש במדינת ישראל אזרחים לא־יהודים רבים, כידוע
רבות מארצות לישראל שעלו  אבל גם לא־יהודים רבים, אחרותדרוזים ובני דתות , נוצרים

 .עובדה זו מפתיעה לכאורה ".השבותחוק "וקיבלו אזרחות מתוקף 
 . ממה היא נובעתסביר הדיאלוג הפותח מציג אותה לפני התלמידים ומ

 
 חוק השבות. 8

 ישראלית לבין היות האדם יהודי או לא־יהודיההבחנה בין הזכאות לקבל אזרחות 
 

 דברי רקע
כמעט ( להתאזרח)ואף לקבל אזרחות , ממושך במדינה אחרתאדם יכול לקבל אישור שהייה 

במדינות רבות . בכל מדינה הליך התאזרחות אחר. בתנאים מסוימים, בכל מדינות העולם
 . כך גם בישראל. כב ולא תמיד הוא נושא פריהתהליך ארוך ומור

" חוק השבות" –אל חוקק חוק מיוחד במינו בישר( 177' עמ)כפי שנכתב בפתח היחידה 
כל יהודי זכאי לעלות "ועל פיו  – 1252שנחקק בשנת 

להתיישב בארץ ולקבל אזרחות , כלומר, "ארצה
 הכרוכות בה ( והחובות)ישראלית ואת כל הזכויות 

 בחוק השבות  2־ו 8סעיפים 
חוק השבות מקנה את הזכויות שהוזכרו לכל יהודי 

 .באופן כמעט אוטומטי ומיידי( ריגיםלהוציא מקרים ח)
שמדינת ישראל היא מדינת  התפיסההחוק מבוסס על 

 לכל היהודיםשעריה את לכן עליה לפתוח ו, העם היהודי
 .בעולם

 'חלק אעלייה וגיור  – 88 יחידה
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 אםבן ל"הוא יהודי : החוק מגדיר מיהו היהודי שעליו הוא חל, 177' כמוזכר בראש עמ
  .(ב/4סעיף  – 8971, קון לחוק השבותתי) "והוא אינו בן דת אחרת, שנתגייר מייהודייה ו

מצאה המדינה לנכון שלא להחיל את החוק על , לדעתם, מדוע, אפשר לשאול את התלמידים
השתייכות לדת אחרת נתפסת כביטוי לניתוק בין אותו )יהודים שהמירו את דתם מרצונם 

יהודים ־לא החוק חל גם על, א בחוק השבות3תיקון  על פי, עם זאת(. יהודיהאדם לעם 
 .יהודים של יהודי־קרובי המשפחה הלאעל  – מסוימים

 
 :177' בעמ תשובות לשאלות

על . אינם יהודים, ולכן גם הילדים, אך האם, משפחה שבה האב יהודימתארת השאלה  .1
כל אחד מבני המשפחה הזאת זכאים לעלות ארצה ולקבל , לחוק השבות. א3פי תיקון 
 . אזרחות

 
לעודד יהודים לעלות ארצה גם אם בני משפחתם אינם , שארבין ה, נועד. א3תיקון  .2

. ולמנוע מיהודים להחליט שלא לעלות ארצה מחשש שיאלצו לפרק את משפחתם, יהודים
 .שהמדינה מקנה לעלייה בכך החוק משקף את החשיבות

גם אם יהודי זה , לעלות ארצה ולהתאזרח בהב החוק מאפשר לקרובי משפחתו של יהודי "נ
 .או אינו בחיים, עלה ארצהבעצמו לא 

נכד לא־יהודי של יהודי החי בארצות , למשל: אפשר לבקש מהתלמידים לתת דוגמאות לכך
 .וגם אם נפטר, הברית זכאי לעלות ארצה גם אם הסב ממשיך לחיות בארצות הברית

 
 מרכזיות סוגיית הגיור בחברה הישראלית

, כך משום גם. יהודים של יהודים־לאקרובי משפחה עלו ארצה הרבה  בגלי העלייה הגדולים
נרחיב בעניין זה ביחידה . היא סוגיה מרכזית בישראלסוגיית הגיור 

 (.12יחידה )הבאה 
 
  גיורם למניעי. 2

 עבודה בזוגות
 

 . שייכות לעם היהודי אזרחות ישראלית לביןההבחנה בין את  חשוב להבהיר תחילה
כלומר  ,החלטה של מדינת ישראל הוא( או סירוב לתת אזרחות)ישראלית מתן אזרחות  ■

 . אזרחיות רשויותשל 
ל דלא הבולכן כל אזרחי ישראל זכאים לאותן הזכויות ב, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית

 (.כמובטח בהכרזת העצמאות)דת או גזע , מין
הזכות לשהות בארץ ללא הגבלת זמן ולעבוד , הזכות לבחור ולהיבחר, למשל, בזכויות אלו

שום אזרח . הזכות להירשם בקופת חולים ולהיות מובטח בביטוח לאומי ועוד ועוד ,בה
 .ישראלי אינו נדרש להיות יהודי כדי לזכות בהן

 ידיב ,קהילות היהודיות בעולםהכמו בשאר  ,ישראלנקבעת במדינת  לעם היהודי קבלה ■
 . כלומר סמכות דתית, בית דין רבני

 
 : 173' עמבתשובה לשאלת המחשבה 

ומהזדהות  אפשר לצפות שהתלמידים ישיבו שהרצון להתגייר נובע מקרבה למסורת היהודית
את המניעים השונים שיכולים להיות לרצון  לידיעתםמטרת הפעילות הבאה היא להביא  .עמה

 .להתגייר
 

 : (למטה 173' עמ) תשובות לשאלות –משימה 
ה להתגייר מטעמים דמות זאת רוצ. תחילה נתייחס לדברי הדמות בבועה האפורה .2

וכך היה בכל , והוא קביל בבתי דין לגיור, "הקלאסי"המניע הזה הוא המניע . דתיים
בהמשך נראה שבמדינת ישראל מניע זה הוא המניע האמתי של חלק , ואולם. הדורות

למעט )רוב הלא־יהודים בארץ , 131' שנראה בעמכפי . קטן בלבד מן המועמדים לגיור
מהם מצהירים שרצונם להתגייר  12%ורק , רית המועצות לשעברהם עולים מב( הערבים
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מלווה ברצון ( החגים, השבת, התורה)המניע הדתי . נובע מרצונם לקיים אורח חיים יהודי
הדמות האומרת שהיא רוצה להתגייר מפני שאבא שלה יהודי . להיות חלק מהעם היהודי

מקרה נפוץ בין )זה  במקרה. הטוענת שמשום כך היא כבר מרגישה יהודיי( מימין למטה)
 .את מעמדה "להסדיר"הליך הגיור מאפשר ( המועמדים לגיור

 
הדמות האומרת שהיא גדלה , למשל .עיקרןסיבות חברתיות בדמויות מעידות על שאר ה .2

 .לשרת בצבאעומדת והיא  בארץ וכל חבריה יהודים
ים את הדת כמניע שאינם מעמיד, אזרחי ישראל, המספר הגבוה של המעומדים לגיור ב"נ

בתי הדין לגיור מול תופעה חדשה שלא היו צריכים להתמודד ם ברבניהלגיורם מעמיד את 
 (.העם היהודי בגלותחי רוב בהן ש) האתה במשך כמעט אלפיים שנ

 
 סוגיית הנישואין – אחרות מעלות סוגייה נוספתהיות והדמ

בברכה במשפחת בן זוגם או בכל הדורות היו נשים וגברים שביקשו להתגייר כדי להתקבל 
: כאן לא מדובר רק על קבלה למשפחה. אולם במדינת ישראל תופעה זו רחבה יותר. בת זוגם

בידי ד פקמו( כל הקשור בנישואין, ובין היתר) "האישי המעמד"תחום ישראל משום שבמדינת 
מי בתחו ל להתחתן עם יהודיולא יכ, שאינו יהודי על פי ההלכהמי , סמכויות הדתיותה

והעולים הלא־יהודים מזדהים , כיוון שהחברה הישראלית היא ברובה יהודית, אולם. המדינה
חשוב . סיכוייהם לרצות לשאת בני זוג יהודיים גבוהה מאוד, עם החלק היהודי של האוכלוסייה

 : לציין שהעולים הלא־יהודים עומדים אל מול מחסום כפול
מחסום זה הוא פגיעה בזכות יסודית . בםמחסום רשמי המונע מהם להתחתן עם בחירי ל –

אפשר לעקוף מחסום זה על ידי נישואים אזרחיים , עם זאת. של אזרח להתחתן במדינתו
 . למשל בקפריסין, ל"בחו

בני המשפחה של בני הזוג היהודים לא רואים בעין , במקרים רבים: מחסום דתי־רגשי –
 .ינו יהודייפה ואף מתנגדים לקשר של בנם או של בתם עם עולה שא

 .רבים מהעולים הלא־יהודים מבקשים להתגייר ולפתור את הבעיה, משום כך
 
פתרון זה היה מסיר את . ב יש בארץ מי שחושבים שיש לאפשר נישואי אזרחיים בישראל"נ

 .אך לא את השני, המחסום הראשון שהזכרנו
 

 :871' קריאת הטקסט על רקע לבן בעמ
 .סוגיית הקבורהומזכיר גם את  ןשואייקטע זה מסכם את סוגיית הנ

 
חוש חייב ל האם אדם מתגייר: אפשר לשאול את התלמידים היבעקבות. זו שאלה פתוחה .3

  ?למסורת היהודית? לעם היהודי? קרבה לדת היהודית
 
 
 ( רבי משה בן מיימון)ם "עקרונות הגיור לפי הרמב. 3

 לימוד במליאה
ם בעניין "על כתבי הרמב מבוסס ,לוכו ובעולם היהודי, ישראלבמדינת תהליך הגיור 

 .נתמקד עתה בקטע מדבריו. (תלמודהמבוססים בעצמם ה)
 

 (:למטה) 172' עמבתשובות לשאלות 
האם ? מה מושך אותך לרצות להיות יהודי: כמו, בעברית מודרנית היינו אומרים משפטים .1

 ?אינך יודע שהיהודים סובלים ונרדפים ונתונים לצרות רבות
הכניסה לעם היהודי יכולה לגרום לגר סבל ": הזהרת הגר"הוא שלב שלב ראשון זה 

הרצון להיות חלק מהעם והנכונות להיות שותף לגורלו הם תנאים . שמקורו באויבי ישראל
 .הכרחיים וראשוניים לקבלת הגר

דבר המדגיש את חשיבות של , "מקבלין אותו מיד"אומר  ם"הרמבאף על פי שעל גר כזה 
ולא רצה " –שהגר יקבל את עיקרי הדת ויקיים את המצוות  –אי הכרחי יש עוד תנ, הדבר
 (. אין מקבלים אותו, כלומר" )חזר לדרכו –לקבל 
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לאחר שהמועמד עבר את . הוא שלב של דחייה –" הזהרת הגר"שלב  –השלב הראשון  .2

על הרבנים להציג בפניו את , הכן להתגייר הזה ושכנע את בית הדין ברצונוהשלב 
גם  אך( הן על מצוות חמורות, מלמדים אותו הן על מצוות קלות)כנה בדרך  המצוות
 ". עול"כדי שלא ליצור רושם שהיהדות היא רק  –" אין מאריכין: " מקרבתבדרך 

 
כאשר הוא קובע שאין להרחיב יתר על גם ם "קו מחשבה מנחה את הרמב נראה שאותו .2

את " להטריד"אין ש מצייןהוא  :המידה בנושא העונשים הכרוכים בהפרת המצוות
משום , אינו מסוגל לקבל את המצוותהוא תחושה ש ולתת לכלומר  ,המועמד לגיור

 . ואין להטות אדם ממנה" דרך טובה"התורה היא ש
 

 ם"דברי הרמב המחזת  

שלושת תפקיד את מלאו תלמידים שי חמישהבחור לסיכום אנו ממליצים ל
השחקנים יתבקשו לנהל . לגיור דין לגיור ושני מעומדיםהבית בהרבנים 

ם ואת "ולשלב בה את דברי הרמב, בין המועמדיםל שיחה בין הרבנים
  .תרגומם לעברית מודרנית

 
 הליך הגיור במדינת ישראל. 4
 

 ותפעילות בשלישי –! אתם הקובעים :משימה
ת חלקו את התלמידים לשלישיו. בוחנים את המועמדים לגיורבבתי דין לגיור שלושה דיינים 

 .132' והפנו אותם למשימה בעמ
 

 :132' בעמ תשובות לשאלות
האם אתה מוכן להצטרף לעם היהודי ? מה מושך אותך ביהדות: דוגמאות לשאלות .1

 ?בכמה מקומות בעולם ביהודיםפגוע ניסיונות ללמרות ה, בעולם אנטישמיותלמרות ה
 
אל חשוב האם אתה מאמין של? והיםהאם אתה מאמין באל :דוגמאות לשאלות –א  .2

האם אתה ? שהאל יודע כל מה שאתה עושהאתה מאמין האם ? שתעשה מעשים טובים
 ? האם אתה מאמין שהאל ברא את העולם? מאמין שהאל משגיח על עם ישראל

מדוע אוכלים ? מה אינך עושה בשבת? מה אתה עושה בשבת :דוגמאות לשאלות –ב 
 ?"השבוע פרשת"י מה פירוש הביטו? "שמע ישראל" מהן מילות? מצה בפסח

כיצד מגיבה ? האם יש יהודים במשפחה שלך? האם גדלת בארץ :דוגמאות לשאלות –ג 
? האם אתה מתכוון לשמור על המצוות לאחר גיורך? המשפחה שלך לרצונך להתגייר

 ? האם יש לך כרגע חברה יהודיה שאתה מתכוון להתחתן אתה
 

  "עוד על הגיור"קריאת הקטע 
כמו )בארץ . של מדינת ישראל קשור לזרם האורתודוקסי ביהדותהממסד הרבני הרשמי 

הגדולים שבהם הם הזרם המסורתי . יש עוד כמה זרמים( ברוב העולם היהודי
זרמים האלה הגיור בגם הליך . גייריםוגם הם מ, (הרפורמי)והזרם המתקדם ( הקונסרבטיבי)

ולכן  ,יום של המתגייר־י היוםדורש לימוד מעמיק של היהדות אך הוא תובע פחות שינויים בחי
 . מהגיור האורתודוקסי יותר" ידידותי"נחשב 

שהתגיירו גיור קונסרבטיבי או מי לא מכיר ביהדותם של בישראל הממסד הרבני הרשמי 
מסד הרבני מתייחס אליו דרכם עלול לגלות שהמ ומי שהתגייר, (ל"בארץ או בחו)רפורמי 

  .כאילו לא התגייר כלל
  

 ?הידעתם
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המילה בתום  יכול להיות שיהיו לתלמידים שאלות בנושא ברית. ע זה סוכמו שלבי הגיורבקט
  .מידע בסיסי בנושאפניכם ל. תהליך הגיור

 
 על ברית מילה של המתגיירים ממין זכר

בנוכחות נציגים מבית  ,נימולים על ידי רפאים כירורגים מומחים בתחום מבוגריםגרים ילדים ו
מבצעים הרדמה מקומית למבוגרים והרדמה  ,בדרך כלל. פא מרדיםסיוע רובהדין לגיור ו

הפסוקים הנאמרים בטקס ברית מחלק מהברכות וים הניתוח נאמרבמהלך . כללית לילדים
ישאר למעקב נרק אלא , אושפזאינו מלניתוח קל ביותר והגר  תהמילה נחשב. מילה רגיל

 . בבית חולים
מוזמנים , בסוף היום .זה אחר זהבלים וו הגרים נימבו, נערך יום מרוכז של מילות, בדרך כלל

לא בו נאמרים פסוקים ותפילות שוכל הנימולים ובני משפחותיהם להשלמת הטקס הדתי 
 .ועורכים חגיגה צנועה, ניתוחחדר נאמרו ב

 . כשלושה שבועות ,בדרך כלל ,זמן ההחלמה הוא
 . יורהוא נשלח למקווה לטבילה לשם ג, לאחר שהנימול התרפא לגמרי

 
 :שאלת אתגר

אלא יכולים , בתהליך הגיור יש לא רק לימוד של תכנים. מבחינות רבות שם מבטא זהות
נשיאה של שם חדש ועברי הוא ביטוי , להיות גם שינויים בדפוסי המחשבה ובאורח החיים

 . לשינוי הזה
 

 לסיום
ביחידה זו . הפכה לסוגיה מרכזית בחברה הישראלית מכמה סיבותנסוגיית הגיור  ,כאמור

 :עמדנו על שתיים מהן
 .חוק השבותתוקף הודים שעלו ארצה מ־ימספר העולים הלא: האחת
 ,להיות יהודי כדי לשאת בן זוג או בת זוג יהודי ההכרח: השנייה
 .להתגייר מסיבות חברתיותעולים האלה רצון של רבים מהה ,וככלל

 :עתה נזכיר עוד סיבה
וכך יירבו , ל"הודים הרבים יישאו ישראלים יהודים בחורבנים רבים חוששים שהעולים הלא־י

זו אחת הסיבות בגללה מעוניינים גם . היהודים הישראלים הנישאים בנישואי תערובת
 .הרבנים בארץ לפתור את בעיית הגיור

 (.132' ראו את דברי הרב דרוקמן בעמ)נראה עוד סיבה לכך , 12יחידה , ביחידה הבאה



27 

 
 
 
 
 

  :מודיחידת הלימטרות 
  מברית המועצות לשעבר־יהודים הלאהעולים  שלהגיור להכיר את סוגיית 
  ת הגיור של העולים מאתיופיהיסוגילהכיר את 
 
 :דרושיםהאמצעים ה

 135–131' עמ, לתלמידספר 
 דפים או מחברות וכלי כתיבה

 
 :מבנה יחידת הלימוד

 ת הגיור בחברה הישראליתיחזרה על מרכזיותה של סוגי –פתיחה 
 על סוגיית הגיור בקרבם –העולים מברית המועצות לשעבר . 1
 הגיור בקרבםסוגיית על  –מאתיופיה העולים . 2

 דיאלוג מסכם
 
 

 :מהלך הפעילות
 

 פתיחה
: בשני העשורים האחרונים עלו לישראל שני גלי עלייה גדולים

גל עלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר וגל עלייה 
 .מאתיופיה

לשעבר עלו מספר לא מבוטל של עולים שאינם נחשבים יהודים על פי  מברית המועצות
ובמיוחד בדבר , ועם גל העלייה מאתיופיה עלו ספקות בדבר יהדותם של העולים ,ההלכה

 .יהודים שהתנצרו בעבר –" בני הפלאשמורה"יהדותם של העולים מ
 . שתה סוגיית הגיור סוגיה מרכזית בחברה הישראליתעבשל עובדות אלו נ

 .שבמסגרתו עלו כמיליון עולים, תחילה נעסוק בגל העלייה מברית המועצות לשעבר
 . עולים 22,222שבו עלו כ־, ואחר כך בגל העלייה מאתיופיה

  . שני גלי העלייה האלה מעלים בעיות שונות מאוד זו מזו בעניין הגיור, כפי שנראה
 
 העולים מברית המועצות לשעבר. 8
 

 די ברית המועצות לשעבררקע על עלייתם של יהו
 

 "ברית המועצות לשעבר"הבהרת המושג 
 ומדינות נוספות שייכות לברית של, בלארוס, אוקראינה, היו רוסיה 1232־ו 1217בין השנים 

 . מ היה שלטון טוטליטרי"בברה(. מ"ברה" )ותברית המועצ"מדינות שנקראה 
מכאן המושג . מ והמדינות החברות בה היו למדינות עצמאיות"התפרקה ברה 1232בשנת 

  ".ברית המועצות לשעבר"
 

 :העלייה הגדולה של יהודים מברית המועצות לשעבר
ו נעש, (22של המאה ה־) 22ובתחילת שנות ה־ 32בסוף שנות ה־, מ"עם התפרקות ברה

ובהם גם )והותר לאזרחים , המשטרים ברוסיה באוקראינה ובשאר המדינות ליברליים יותר
 בעיקר לגרמניה)היו יהודים שהיגרו למדינות המערב . להגר למדינות אחרות( ליהודים

מ "מדינות ברהאולם כמיליון עולים מ. והיו שנשארו בברית המועצות, (ארצות הבריתלו
 .ק השבותמתוקף חו ארצה והגיעלשעבר 

 'חלק בעלייה וגיור  – 82 יחידה
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A1
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גבוה  מ"ומכאן בקרב העולים מברה, מ"היהודים בברה שיעור נישואי התערובת בקרב

 . במיוחד
חיים מ לחיות "הרתופעה זו נבעה בעיקר מכך שבמשך עשרות שנים נאסר על יהודי ב

בתי כנסת  רק, לא היו קהילות יהודיות פעילות, לא היו מסגרות של חינוך יהודי –יהודיים 
נמנע מיהודים ללמוד עברית ולקיים אירועים הקשורים בתרבות , לקיים תפילות אחדים הורשו

 האידאולוגיה השלטת והתרבות היו, על כך נוסף. היה אוכל כשרלא , דת היהודיתביהודית ו
לא הותר להם להיות בקשר עם  וגם, (תפיסה השוללת את קיומו של אלוהים)ת ואתיאיסטי

  (.שראליובהן )יהודים ממדינות מערביות 
 .כשליש מהעולים בגל העלייה הזה אינם יהודים על פי ההלכה היהודית ,על פי ההערכה

יש גם מי עם זאת . וידעו שאינם יהודים, רובם עלו מתוקף היותם קרובי משפחה של יהודים
יהודים ורק בארץ גילו שאינם נחשבים ליהודים על פי הממסד הרבני או לשחשבו את עצמם 

 . או שיש ספק ביהדותם ,קובלתעל פי ההלכה המ
 

 :לסיכום
, הגיעו ארצה מאות אלפים אנשים שקיבלו אזרחות ישראלית, מ"עם עלייתם של עולי ברה

בכל  למדינת ישראלשתורמים , ואף עם העם היהודי בישראלאנשים המזדהים עם העם 
 .אך הם אינם יהודים על פי ההלכה – תחומי העשייה והיצירה

ומכאן , מ לשעבר הם חילונים ורחוקים מהמסורת היהודית"מברה רוב העולים, כאמור
ובעיקר , שהמבקשים להתגייר מהם אינם עושים זאת מסיבות דתיות אלא מסיבות חברתיות

 (.11ראו ביחידה )מטרידה אותם סוגיית הנישואים בישראל 
 
 "יותר עולים מחבר העמים התגיירו"כותרת ה ■

 חבר העמים 
שהיו המדינות  15מתוך  מדינות עשרהוא ארגון של " המדינות חבר"או " חבר העמים"
, אוקראינה, רוסיהחברות חבר המדינות ב. התפרקותהלאחר  עצמאותוזכו ל ברית המועצותב

רית מב"או על יהודים  "חבר העמים"כאשר מדברים על יהודים מ, כלומר. ועוד בלארוס
ף את התלמידים ורצוי לחש. ותה אוכלוסייהמדברים פחות או יותר על א, "לשעברהמועצות 

 .יםילשני הביטו

יש , אולם. לגיור מקרב העולים מחבר העמים גבוה המועמדיםמספר העולים  ,כמסופר בקטע
נוטים להתגייר , הממסדי אינו פשוט ודורש מחויבות לקיום המצוותהליך הגיור לציין שמכיוון ש

ובעיקר נשים , רק בני הדור הצעיר, הכללהוב –רק מי שסוגיית הנישואין רלוונטית להם 
  .שילדיהן יחשבו יהודים שרוצות להינשא לישראלים יהודים ורוצות

 

 "סטטיסטיקות עכשוויות: "הכותרת ■

שימו לב . קטע זה עוסק במניעים לגיור של המועמדים לגיור מקרב העולים מחבר העמים
 . הקביל בבתי הדין הרבניים שהוא המניע היחיד, שרק כרבע מהם הצהירו על מניע דתי

 : 131עמוד בתשובה לשאלה 

בשיחה סביב שאלה זו רצוי להבהיר כי . זו שאלה פתוחה ויש לצפות לתשובות מגוונות
מניעים רבים מצטרפים לרצון להתגייר וקשה לנסח : יכולה להיות כנה" לא יודע"התשובה 

מלהצהיר שהמניע שלהם אולם תשובה זו גם אפשרה לנשאלים להימנע . תשובה מורכבת
ביודעם שהמניע הדתי הוא , ייתכן שרבים מהנשאלים חששו להודות בכך בסקר. אינו דתי

 . המניע המבוקש היחידי

 

 (ראש מכון הגיור הממלכתישהיה )דרוקמן חיים  בדברי הר ■

 :(למעלה) 132' עמבתשובות לשאלות 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A1
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בתי הדין לגיור ם ברבניה אלפיים שנות גלות לא היו צריכים כבר הזכרנו שבמשך כמעט .1
כאן מדבר הרב . של מועמדים לגיור שמניעם אינו דתיכה רב  להתמודד עם מספר

נישואי התערובת בברית המועצות לשעבר טוען ש הוא :דרוקמן על תופעה ייחודית נוספת
תוצאה של דיכוי היהדות , ללות מרצון אלא של התבוללות מאונסהתבושל תוצאה לא היו 

השמות היהודיים של המועמדים לגיור מזכירים עובדה זו , לטענתו. ותבברית המועצ
 . ובכך מעודדים אותו לעזור למועמדים לגיור להתגייר

 

 ל דימיטרי עולה מרוסיהשסיפורו  ■
סיפור זה מציג את המצב של רבים מהמועמדים לגיור בקרב העולים מברית המועצות 

 :לשעבר מנקודת מבט אישית
ואילו הצעירים מעוניינים להתגייר , רים יותר אינם ממהרים להתגיירהמבוג)הם צעירים  -

 (.בשל סוגיות הנישואין ויהדותם של הילדים שלהם
מ וכך הגדירה "בברה הם החשיבו את עצמם ליהודים משום שכך הם הגדירו את עצמם -

מ "במסמכי הזהות של אזרחי ברה(. וגם שכנים ומורים, בני משפחתם)אותם סביבתם 
ואפשר להניח שבסעיף הלאום במסמכי הזיהוי הרשמיים , "לאום"היה גם סעיף לשעבר 

 ".יהודי"של דימיטרי היה כתוב 
 .לא מכירים ביהדותם, במדינת ישראל, הם חשים תסכול שדווקא כאן -
 (.ל"דימיטרי עומד לשרת בצה)מרגישים קשורים לעם היהודי ולמדינת ישראל  -
אך תפיסת עולמם אינה ( למשל, חוגג את החגיםדימיטרי )הם קשורים למסורת היהודית  -

 . דתית ועל כן הם עשויים להיתקל בקשיים אם וכאשר ירצו להתגייר
 

 :(למטה) 132' עמבתשובות לשאלות 
 .דימיטרי היה זכאי לעלות ארצה מתוקף חוק השבות מפני שהוא בן לאב יהודי .1
 :ות האלהבשיחה על השאלה הזו חשוב להעלות את הנקוד. שאלה פתוחה זו .2

כמו זכות ההצבעה )לא־יהודי החי בארץ זכאי לכל הזכויות האזרחיות  -
 (.'הזכות להיבחר וכו, בבחירות

 .לא־יהודי אינו יכול לשאת עם בת זוג יהודייה במדינת ישראל -
לא יסכים לגייר את דימיטרי אם הוא לא יתחייב  לגיור של הרבנותבית דין  -

 .לקבל על עצמו אורח חיים הלכתי
 . תה של בת זוג יהודייה עשויה להתנגד לקשר עם לא־יהודימשפח -

 

 הוקם קורסבצבא רצוי לספר לו כי . ל"ב דימיטרי קיבל צו ראשון ויהיה עוד מעט חייל צה"נ
הזרמים  תשלושאת יהודים ללמוד ממורים המייצגים ־בו יכולים חיילים לאש "נתיב"

 "להתחבר"כל אחד יכול ו, (ורפורמיים, םקונסרבטיביי, אורתודוקסים)העיקריים ביהדות זמננו 
מעוניינים בגיור ממשיכים לשני סמינרי החיילים בתום הקורס ה. ות המדברות אליוסלתפי

עוברים החיילים גיור אורתודוקסי , מזורז זהה תהליךהבסוף . ימים כל אחד עשרההמשך בני 
 .(לנהל אורח חיים דתי מסורתי להתחייבבו יידרשו ש)

משקפת את רצון הממסד לסייע לצעירים המשרתים בצבא להסדיר את " נתיב"הקמת תכנית 
 . מעמדם כיהודים

 

 :פני דימיטרי הןבהאפשרויות העומדות  ,בקיצור

 .להמשיך בחייו בישראל בלי לקבל את אישור הממסד ליהדותו, להתגיירלא  .א

יכול לבחור דימיטרי (. לימוד באולפן גיור דורש זמן)להתגייר אחרי הצבא באולפן גיור  .ב
או בהליך גיור של התנועות הקונסרבטיבית או ( אורתודוקסי)בהליך גיור ממסדי 

ראו )אך יתבעו פחות שינויים בחיי היום־יום שלו , הרפורמית שידרשו קבלת המסורת
רק גיור אורתודוקסי הדורש שמירת המצוות , כאמור שם – 11מדריך למורה ליחידה 

 .בארץלהתחתן  ויקנה לו את האפשרות ות בישראלהרבנמוכר על ידי בהתאם להלכה 
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 (.ראו לעיל –" נתיב"בקורס )להתחיל הליך גיור בזמן הצבא  .ג

  

 העולים מאתיופיה. 2 

בני "או בקיצור " בני העדה האתיופית"קוראים לעצמם  היהודית האתיופיתלה יקההבני 
 . אנו נשתמש בכינוי זה לאורך היחידה". העדה

כעשירית ממספר העולים )בני העדה האתיופית  122,222-ים כיום כההערכה היא שבארץ חי
 (.מ לשעבר"מברה

 

 "העולים מאתיופיה"קריאת הקטע 
על הסיבות שבעטיין , קהילת יהודי אתיופיהרקע כללי על קטע ב

  .דרשה הרבנות מבני העדה להתגייר ועל מאבקם בדרישה זו
 

 :אלהיש לחדד את הנקודות ה

 עמדת הרבנות : 
עלות ההרב עובדיה יוסף פסק שיש ל ,ואכן)יה ספק שכלל יהודי אתיופיה הם יהודים לא ה
היה ספק בנוגע ליהדותם של כל בישראל ממסד הרבני ולם לא(. העדה ארצה כלאת 

עיקריות לכך היא שהיות והקהילה נותקה משאר אחת הסיבות ה. אחד ואחד מבני העדה
פתחו לאורך הדורות ובעיקר הלכות הם לא הכירו את ההלכות שהת, קהילות ישראל

ערכו רושים והגיורים שישהג ה הרבנות בישראלחששמשום כך . בדיני אישותהקשורות 
דרישות ההלכה על  ענובמהלך הדורות לא ( גים הדתיים של העדהיהמנה) ֵקי ִסיםה

הטילו ספק במעמדם האישי של בני העדה ודרשו ולכן , ישראלהמקובלות בשאר קהילות 
מי שיהדותו בספק נדרש לעבור הוא גיור ש "גיור לחומרה"" )גיור לחומרה"תגייר מהם לה

הוא גיור קל יותר  "גיור לחומרה". גם המחמירות ביותר, לכל הדעותיהודי כדי שיחשב 
בר ימא" לשם ברכה"הזקת דם גם וא כולל וה, אינם יהודיםגיור שעוברים מי שליך המה

 .גברים שכבר נימולוהמין של 

  בני העדה האתיופיתעמדת: 
במיוחד על רקע שמירתם , ביהדותםספק ת ההטלעקבות בבני העדה חשו פגיעה עמוקה 

רדיפות גם בתקופות של , לאורך מאות רבות של שניםואורח חייהם על אמונתם הקנאית 
 .ואיומי שמד מוחשיים

 
 813' התצלום בעמ

נו יהעולים מאתיופיה הפג. יםהרבנות הראשית בירושלבניין ליד , 1235התצלום צולם בשנת 
היו אף ו ,תכיר בהם כיהודים כשאר היהודיםשכדי לחומרה נגד דרישת הרבנות שיעברו גיור 

 טבילהדרישה לבנות להסתפק בהחליטה הר, בעקבות המחאה. שביתת רעבששבתו 
 . בגיור לחומרה ההנהוג, הקזת דםהדרישה לולוותר על  במקווה

 
 ".לא עושים ברית מילה פעמיים: "תעל השלט בתצלום כתוב באמהרי

אנחנו יהודים ", כלומר,  WE ARE JEWS LIKE YOU: ברקע רואים גם שלט באנגלית ועליו כתוב
 ".כמוכם

 
 (בקבוצות קטנות) 8 משימה

חשוב לוודא שהם הבינו מדוע בני העדה האתיופית , 1לפני שהתלמידים נגשים למשימה 
 .פגיעה ועלבון, חשו כאב( ישראלכלומר בית " ביתא ישראל"המכונה גם )

אנחנו כבר !" "לגייר יהודים זה חמור!" "לא מגיירים יהודים: "דוגמאות לסיסמאות אפשריות
 'וכו" לא תלמדו אותנו, על שבת וכשרות!" "אנו הקהילה היהודית העתיקה בעולם". "יהודים

 
 (במליאה, 814' עמ) 2 משימה 
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, אומרת נאוה בתחילת המאמר, "את האישור קיבלתי רק שבועיים לפני מועד החתונה"
 ".למעשה לא ידענו אם נתחתן או לא"

יש שם צפיפות יותר מבקופת : "ועל משרד הרב האמור לטפל בתיק הנישואים שלה אמרה
, לא מאורגנים שם מבחינת ציוד והטפסים הדרושים: הכול שם מבולגן. חולים ובמשרד הפנים
להתקשר כל יום כדי לדעת , להגיע כמה פעמים עם העדים היינו צריכים, לא עונים לטלפונים

 ".מה עושים הלאה וכשכבר קבענו אף אחד לא הגיע
 

 (במליאה. 135' עמ: )על השאלות לדיון
רבים , אף על פי שרבים מיהודי אתיופיה הסכימו בסופו של דבר לעבור גיור לחומרה .1

כאשר אלה באים . יירוהם לא התגיירו וגם ילדיהם לא התג. אחרים לא הסכימו לכך
(. כמו שאר האזרחים היהודים במדינה)עליהם להוכיח את יהדותם , לפתוח תיק נישואים

משום שלא , ואין להם תעודת גיור)מכיוון שאין להם כתובה מהוריהם המוכיחה זאת 
הרושמים אותו על פי עדויות , הם נדרשים להשיג אישור על יהדותם מהקייסים, (התגיירו

(. בעדה אתיופית נשמר זיכרון מדויק של ייחוסו של כל אחד מבני העדה) על המשפחה
המועצות הדתיות אינן מכירות במסמכים בעדויות , במקרים רבים מאוד, עם זאת

ששמו המפורש לא ', הרב הד)הן דורשות שהרב הדנה  ;ובאישורים שממציאים הקייסים
אף על פי שאין , "האתיופיתרב ראשי של העדה "הנחשב למעין ( נכתב בספר לתלמידים

 . ינפיק בעצמו את תעודת הנישואים, תואר רשמי כזה
המועצות הדתיות דוחות את בני הזוג והטיפול במספר עצום של תיקי , במילים אחרות

המאמר מתאר את התנאים הדלים . מוטל על איש אחד בלבד, נישואים של בני העדה
דלים אלה אינם מאפשרים למשרד  תנאים. בהם נאלץ הרב הדנה לעשות את מלאכתו

בני הזוג נאלצים להיאבק כדי להשיג את האישורים שהם זקוקים  –הרב לתפקד כיאות 
 .ומכאן נובעת המרירות שלהם, והם משקפים זלזול בבני העדה –להם 

 :פתרונות אפשריים .2
, לחייב את כל המועצות הדתיות לפתוח ליהודי אתיופיה תיקי נישואים בכל יישוב –

 2222ב בספטמבר "נ) הקהילבני הסים ורבנים שיסייעו לייוט במועצות הדתיות קולקל
רק  למעשה מונואך  ,אתמנהל שירותי הדת במשרד ראש הממשלה הנחיה כזנתן 

 (. ים אלורבנים ספורים לתפקיד
 .לסייע לו בכוח אדם ובמשאבים. לשפר את תנאי העבודה של הרב הדנה –
  .ותלשכות רישום נישואין נוספלפתוח  –

 
 

 לסיכום 
 

 דיאלוג מסכם 
 .12יחידה , ויחידה זו 11יחידה : שתי יחידותליווה אותנו לאורך  במדינת ישראל גיורנושא ה

ונדגיש כי הגיור הוא הליך התובע אומץ , הנובע ממניע דתידרך הדיאלוג המסכם נחזור לגיור 
המתגייר . ורח החייםממנו שינוי של ממש בא בין השאר משום שהוא דורש, המתגיירמצד רב 

 .מסיבות דתיות מוכן לכך
, או ליהודיה, ישראל הוא הרצון להינשא ליהודילגיור במדינת המניע העיקרי , עם זאת

 .בנישואין יהודיים בארץ
 :בין העולים מברית המועצות לשעבר והעולים מאתיופיה

דים לגיור העומד בפני רוב המועמא המחסום העיקרי יה התחייב לשמור מצוותהדרישה ל
זו הסיבה שרוב הפונים לגיור הם מי שסוגיית  .לשעבר מקרב העולים מברית המועצות

  .החתונה והולדת ילדים יהודים רלוונטית להם
עצם . מאתיופיההעולים את רוב  אינה מרתיעה התחייב לשמור מצוותהדרישה ל, עד כה

  .הוא הגורם לתסכולם, הצורך להתגייר כדי שיכירו בהם כיהודים
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 יהודים בתפוצות – 3פרק 
 יחידות לימוד 2בפרק 

 
 
 
 
 

 
 

 :יחידת הלימודמטרות 
 התוודעות לפיזור העם היהודי ברחבי העולם 
  בסיסית של הקשר בין יהודי התפוצות ליהודים בישראלהבנה 
  עמיות יהודית"ו" עם יהודי"הבנת המושגים( "Jewish peoplehood) 
 
 :דרושיםהאמצעים ה

 121-133 'עמ ,ספר לתלמיד
 דפים או מחברות וכלי כתיבה

 שאפשר לכתוב עליה בטוש מחיק, מפת עולם מנוילנת
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 דיאלוג פותח

 יהודי התפוצות ואנחנו  .1
 (במליאה)עבודה סביב תרשים וטבלת נתונים  –? היכן גרים היהודים כיום .2
 לם פעילויות בנושא ריכוזי היהודים בעו עם מפוזר אך מרוכז  .2

 " עמיות יהודית"ו" עם יהודי", "עם"דיון במושגים  –דיאלוג מסכם 
 

 לפני השיעור
 (.בהמשךרוט יראו פ) 133' רצוי להתכונן למתן תשובות לשאלה בעמ

 
 :מהלך הפעילות

 
 דיאלוג פותח

פיזור : עוסקת בו יחידהשה נושאמעלה את הבין נועה ליונתן הדיאלוג 
ליהודי , היהודים בישראל, ינינוהיהודים בעולם וחשיבות הקשר ב

 . התפוצות
, על פי ההערכה: במשפטי מבוא את הנתונים המובאיםלאחר קריאת הדיאלוג רצוי להדגיש 

ויש המעריכים שקצת , מיליון נפש 12.7־כ( 2212בתחילת שנת )העם היהודי מונה היום 
נועה . חוץ לארץב, ויותר ממחציתם בתפוצות, פחות ממחצית היהודים חיים בישראל. יותר

אפשר לשאול את התלמידים מהי טענתו . אינה יודעת מה להשיב להערתו האחרונה של יונתן
 . הייתה נועה יכולה להשיב להומה , של יונתן

 
 יהודי התפוצות ואנחנו. 8

הקשר בין יהודי התפוצות ליהודים בישראל הוא הקשר הנוצר בעקבות התמיכה " סוגי"אחד מ
 . במדינת ישראל ובחברה הישראליתשל יהודי התפוצות 

 . תמיכה כלכלית ותמיכה פוליטית: בחלק זה נציין שני סוגים של תמיכה
 

 : 133' תשובה לשאלה בעמ
  כלכליבמישור ה יכהתמ

 פיזור היהודים בעולם – 8 יחידה
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 ארגון נשים ציוניות )" "הדסה"נשות אפשר להזכיר את תמיכתן של : דוגמאות
והן , בירושלים" הדסה"לים את בתי החוהקימו " הדסה"נשות , בין השאר"(. ריקהבאמ

 .ניהולםבתורמות להם כספים ומשתתפות 
 World Internationalלשתיבות הראשי )ו "ויצפעולותיו של ארגון על גם אפשר לספר 

Zionist Organization  )– ועיקר פעילותו בתחום , ארגון בין־לאומי של נשים יהודיות
 . קידום מעמד האישה

  חפש לפני השיעור שלטים רצוי ל .התלמידים שלתם להביא דוגמאות מסביבכדאי
 –למוסדות ביישוב או בשכונה  המציינים את תרומתם של תורמים יהודים מהתפוצות

ואולי אף לבית ספר , לספרייה השכונתית, למעונות לילדים, כנסתי בתל, ס"מתנל, למשל
 .שלכם
כונה ולהעתיק שלטים אפשר להביא רק דוגמה אחת ולבקש מהתלמידים לסייר בש, לחלופין

 .כאלה לקראת השיעור הבא
 

– תמיכה במישור הפוליטי 
 אם גם, עצמה על להגן בזכותה וגם ישראל מדינת של בקיומה תומכים התפוצות יהודי רוב
 מעין שהם מרגישים מהם רבים. מדיניותה עם מסכימים תמיד לא, בארץ היהודים כמו, הם
 .ישראל של רשמיים לא "שגרירים"

, עליה ונכון חיובי מידע להפיץ, מדינתו את לייצג –? שגריר של תפקידו מה לשאול אפשר
 יהודי, ואכן. וכדומה מייצג שהוא למדינה בה משרת שהוא המדינה בין היחסים את לשפר

, חיים הם שבה, יהודית־הלא הסביבה וגם, האלה מהתפקידים כמה ממלאים התפוצות
 . יהעל אמין מידע ולספק אלישר של מדיניותה את להסביר מהם מצפה

 ישראל של מעמדה את לשפר בניסיון פעילה השתתפות המשתתפים בתפוצות יהודים יש
 בארצות" ישראל למען היהודית השדולה", למשל. בה גרים שהם והמדינה החברה בעיני

 השפעה יש פוליטיים פעילים שאינם למי גם, ואולם. רב פוליטי כוח בעל גוף היא הברית
 קול"ל משמעות יש יחסית גדולות יהודיות קהילות בהן שיש דמוקרטיות מדינותב: רבה

 גם בעמדתם להתחשב צריכים בשבילם להציע יהודים לשכנע הרוצים ופוליטיקאים, "היהודי
 . לישראל היחס בעניין

 
 ":תגלית"פרויקט 

ולבקש " תגלית"של פרויקט ( לוגו)אפשר לחפש במרשתת את הסמליל 
 . ער את משמעותומהתלמידים לש

 :פרויקטמידע משלים על הפניכם ל
של הדור  להילחם בתופעת ההתבוללותהוא מיזם שהוקם כדי  "תגלית"

הצעיר היהודי בתפוצות וכדי לחזק את הקשר שבין צעירי התפוצות 
, מיועדת לצעירים יהודים שמעולם לא ביקרו בישראלהתכנית  .לישראל
להכיר את מדינת ישראל  צעירים היהודים האלהמאפשרת לוהיא 

הפרויקט מבוסס על התפיסה שהביקור בישראל הוא . ולהתרשם ממנה
זכות "כלומר  ,Birthrightבאנגלית נקראת התכנית )כל יהודי בעולם  לשבסיסית ה וזכות

הצעירים היהודים זכאים להשתתף בסיור בין כעשרה ימים חינם , מתוך תפיסה זו"(. מלידה
 . אין כסף

לפעול עודד אותם ול ישראלקשת לחזק את זהותם היהודית ואת אהבתם למב" תגלית"
בביקורם בארץ מסיירים משתתפי התכנית באתרים . בארצותיהםישראל  ם שלכשגרירי

כגון , שומעים הרצאות על סוגיות חשובות, הקשורים בתולדות העם והמדינה ברחבי הארץ
, בין עם ישראל לארץ ישראל בעיית המים בישראל והזיקה, פלסטיני-הסכסוך ישראלי

במסעם בארץ מתלווים למשתתפי . ומשתתפים בפעילויות חברתיות וחווייתיות מגוונות
 קשר וליצורעמם הם יכולים לשוחח ו, (וסטודנטים חיילים)בני גילם  תגלית צעירים ישראלים

 .אישי
באו לארץ במסגרתה יותר  2211ועד ספטמבר , 2222נת נוסדה בשתגלית תכנית 

 .מדינות 52־מיהודים צעירים  252,222־מ
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קהילות יהודיות מכל העולם וכן , בעזרת תרומות של יהודים פרטייםתכנית תגלית ממומנת 
 . בעזרת תקציב ממדינת ישראל

 
 : למעלה 213' בעמ ותלשאל ותתשוב

  הטבעי שלהם הם " קהל היעד"ולכן , תגלית הם סטודנטיםרוב משתפי
ברסיטאות רבות בעולם מתנהלת גם פעילות באוני .חבריהם ללימודים
, מתקיימים דיונים בנושא המזרח התיכון, בין השאר. בעלת אופי פוליטי

. ישראלים־ובאוניברסיטאות רבות נשמעים באירועים אלו גם קולות אנטי
משום כך חשוב שיהיו באוניברסיטאות אלו גם סטודנטים המכירים את 

 . שמיע את קולהויוכלו לה, המציאות בישראל לאשורה

 
 בעיקר בזמני החופשה באוניברסיטאות מבקרות בארץ "תגלית"משלחות  :לרדיו האזינו .

לעודד את  שמטרתםתשדירים בעברית ברדיו בישראל אפשר לשמוע בתקופות אלו 
 . ישראלים לקבל אותן בסבר פנים יפותה

שדירים אמתיים לפניכם כמה רעיונות היכולים לסייע לתלמידים במשימה ומבוססים על ת
 :שהושמעו ברדיו בשנים הקודמות

 ".יחד"כגון השיר , שיר פתיחה -
ובו המספר על התרשמותו מן הביקור ועל פעילות שיזם , ריאיון עם משתתף בתכנית -

אפשר לנסות )באוניברסיטה שלו או במרכז קהילתי שבעירו לאחר שחזר מישראל 
 (.לחקות את המבטא המיוחד שלו

 
 :132' ות בעמתשובות למשימ

 שמטרתן להעשיר אתל המדריכים מכינים פעילויות "במחנות קיץ של נוער יהודי בחו .2
. לארץ ולמדינה, הידע של החניכים על יהדות ועל מדינת ישראל ולהדק את זיקתם לעם

– הפעילויות עוסקות בנושאים כמו 
 מנהגים ומסורות, חגים, תפילה, פרשת השבוע: יהדות –
 Jewish) ודיתהיהעמיות המיוחד סולידריות יהודית וחיזוק וב, ערכים יהודיים –

Peoplehood) 
 אירועים מרכזיים ואישים חשובים: היסטוריה יהודית –
 הלשון העברית –
 גאוגרפיה וסוציולוגיה, היסטוריה: ארץ ישראל ומדינת ישראל –

 
 הפותח יאלוגחזרה לד

לאור מה . בעיניהם התבקשו התלמידים להגדיר מהי חברות בעת קריאת הדיאלוג הפותח
 ?האם היו יכולים להשיב להערה האחרונה של יונתן בדיאלוג, שלמדו עתה

 
 ?יוםכהיכן גרים היהודים . 2

  1עבודה סביב תרשים וטבלת נתונים
 (132' בעמ" )בייגלה"עיון בתרשים ה –פיזור העם היהודי בעולם הוא תופעה מיוחדת במינה 

בתקופה שבה יש לעם ישראל  –אך גם בימינו , צאמסוים מכל עם חי מחוץ לארץ המוחלק 
. יותר ממחצית היהודים אינם חיים בישראל –מדינה עצמאית וחלק ניכר מן העם חי בארצו 

מיליון מהם  7.7כ־, מיליון 12.3־היה מספר היהודים ברחבי עולם כ 2212בתחילת שנת 
 .לחיים בישרא( 32)%מיליון מהם  5.7־כו, חיים מחוץ לישראל( 53%)
 

כאן נזכיר רק . ארוכה ומורכבת" מה גרם להיווצרות המצב המיוחד הזה"התשובה לשאלה 
יהודים עזבו את . שבמשך כמעט אלפיים שנה לא הייתה ליהודים מדינה עצמאית משלהם

מאז . הקימו קהילות בארצות רבות ואף נדדו מארץ לארץ, ארץ ישראל מסיבות מגוונות

                                                           
, האוניברסיטה העברית, ו דלה פרגולה'סרג' סופק באדיבות פרופ 2ו־ 2כל המידע הדמוגרפי בחלקים : הערה 1

 .2212והוא נכון לינואר , ירושלים
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ובעיקר לאחר הקמת , ישוב היהודי בארץ ישראל בעת החדשההעליות הציוניות וחידוש הי
יהודים רבים עדיין מתגוררים . אבל לא כולם, עלו לארץ ישראל יהודים רבים, מדינת ישראל
 .בחוץ לארץ

 
 (8/8/2181תמונת מצב ב־) 819' בעמ" בייגלה"ה בתרשיםעיון 

 122' עמ, הבא' התרשים מבוסס על הנתונים המופיעים בטבלה בעמ. 
  את מספר בטא מבתרשים " פרוסה"שרוחבה של כל יש לוודא שהתלמידים מבינים

שלהם ביטוי הלהראות את לעבור על הנתונים בטבלה וכדי . מקוםהיהודים בכל 
 . תרשיםב

 
  122' עמתשובות לשאלות ב

 .העליונהעל פי הטבלה  2ו־ 1תחילה אפשר לבקש מהתלמידים להשיב לשאלות 
 .מיליון יהודים בעולם 12,3 מחושבת לפי המספר של( 1/1/2212-תמונת מצב ב)הטבלה 

. על פי הנתונים בטבלה אפשר לחשב שמספר היהודים בתפוצות עולה על מספרם בארץ .1
 . 132' עובדה זו בולטת לעין גם בתרשים בעמ

שימו לב שכמעט כל . מספר היהודים ביבשת אמריקה קרוב למספר היהודים בישראל .2
 (.בארצות הברית, כלומר)צפון אמריקה יהודי אמריקה חיים ב

ושלא כמו , (ובכך יתרונם)רשימים מציגים נתונים כמותיים בדרך חזותית ויחסית הת .2
מספר היהודים בצפון אפריקה ומרכזה . הם אינם מציגים את המספר המדויק, טבלאות

ן שהייתה אמורה לייצג אותו בתרשים הקט" פרוסה"ולכן ה, (5,322)בימינו קטן כל כך 
 ! הזה לא נראית כלל

הייתה הקהילה היהודית בצפון אפריקה  22שישים של המאה ה־ עד שנותלציין שכדאי  .3
ותרשים , הקהילות היהודיות הגדולות בעולם אחת( יר וכולי'באלג, בתוניס, במרוקו)

 .שהיה מציג את פיזור היהודים בשנים ההן היה נראה אחרת לגמרי
 
 עצמית עבודה עם מפוזר אך מרוכז . 3

 ' עד ד' משימות א –עצמית עבודה : 8שלב 
היהודים נוטים להתרכז , ובהרבה מאוד מדינות עולםביבשות הכל באף על פי שיש יהודים 

ים נוט ים ממקום למקוםהמהגר םהעיקרית לכך היא שיהודי ההסיב .במקומות מסוימים
 . קהילה יהודיתיש בהם כבר מות שבמקולהתיישב 

 
 (:891' עמ) 'משימה א

מטבלה זו קל ללמוד שהיהודים חיים . יש להפנות את התלמידים לטבלה שבראש העמוד
על פי )ובאירופה ( בצפון אמריקה, בעיקר)באמריקה , (בישראל, בעיקר)בעיקר באסיה 

אפשר לבקש מהתלמידים לנסות (. בבריטניה ובגרמניה, בעיקר בצרפת, הטבלה שמשמאל
אחוז היהודים בשלוש היבשות האלה מתוך כלל העם  מה, למשל. להפיק עוד מידע מהטבלה

, מיליון יהודים חיים בשלוש היבשות האלה 12.5כ־, מיליון יהודים 12.3 מתוך)? היהודי
 (.21%כלומר 

 (:891' עמ) 'משימה ב

 :הקהילות היהודיות הגדולות בעולם 12

 

 מספר היהודים הגרים בה המדינה
 5,713,511 ישראל .8

 5,275,111 צות הבריתאר .2

 413,511 צרפת .3

 375,111 קנדה .4

 292,111 ("הממלכה המאוחדת)"בריטניה  .5

 215,111 רוסיה .6

 812,311 ארגנטינה .7
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 889,111 גרמניה .1

 817,511 אוסטרליה .9

 95,611 ברזיל .81

 78,511 אוקראינה .88

 71,111 דרום אפריקה .82

 
  :'גמשימה 

בתפוצות היא הקהילה  הגדולה ביותרהיהודית הקהילה  :בין המספריםפערים שימו לב ל
 ! עשרהפי ממנה קטנה  ,צרפתהקהילה היהודית ב, חריההבאה או, בארצות הברית

מדינות שבהן נמצאות הקהילות היהודיות הגדולות ה 12את על גבי מפת העולם רצוי לסמן 
 .בגודל המתאים אפשר לסמן את הסימן . ביותר

את גודל  כדי לענות לשאלה זו יש להביא בחשבון גם :'משימה ד
יהודים בתוך  122בפיליפינים יש , למשל. האוכלוסייה במדינה

 ! מיליון נפש 22אוכלוסייה המונה יותר מ־

 

 (898' עמ)והשאלה למחשבה ' משימה ה –במליאה עבודה : 2שלב 

 : 'משימה ה
 . מציגה את אחוז היהודים באוכלוסייה הכללית בכמה מדינות 121' הרשימה בעמ

 עד כה ראינו שמספר היהודים . נים על ארצות הברית ועל ישראלכדאי להתרכז בנתו
המספרים ברשימה הזאת מראים , ואולם. בישראל ומספרם בארצות הברית דומה

. שיהודי ארצות הברית הם מיעוט קטן במדינתם ואילו היהודים בישראל הם הרוב הגדול
 . םמובן שהעובדות האלה משפיעות מאוד אופי החיים היהודיים כאן וש

  הרשימה הזאת אפשר להעריך שבחוץ לארץ הסיכוי לפגוש יהודי מקומי באקראי על סמך
כדאי לסייג אמירה זו ולומר שבמרכזים היהודים הגדולים בעולם הסיכוי , עם זאת. נמוך

ניו יורק היא העיר שחיים בה הכי , כפי שנאמר בדיאלוג הפותח, למשל. גבוה קצת יותר
 15%והם כ־, בניו יורק חיים יותר משני מיליון והיהודים –ב הרבה יהודים אחרי תל אבי

 . גבוה הרבה יותר, כמובן, אחוז היהודים בתל אביב הוא, ואף על פי כן. מתושבי העיר

כלומר פחות מחמישית , מאוכלוסיית העולם 2.12%כ־אפשר להוסיף ולומר שהיהודים הם 
לא תמיד אנחנו , שהרוב בה יהודים חיים בחברה, היהודים בישראל, משום שאנחנו. האחוז

 . מודעים לעובדה הזאת

  והם פעילים בכל התחומים בחברה , אזרחים שוויםברוב המקומות בעולם היהודים הם
, בעלי זהות אתנית הם, עם זאת(. פוליטיקה ועוד, תרבות, כלכלה ועסקים)ובמדינה 

 . דתית ותרבותית מיוחדת ושייכים לאחת מקבוצות המיעוט בחברה

 הרחבה 

 : אפשר לשאול את התלמידים

 מדברים אותה )? מה משותף ליהודי התפוצות ולשאר האזרחים במדינה שהם חיים בה
עובדים באותם , גרים באותן שכונות, צופים באותם סרטים, קוראים אותם ספרים, שפה

 ( מקומות ועוד

 לא תמיד , םחוגגים חגים אחרי)? במה שונים היהודים בתפוצות משכניהם הלא יהודים
, מתעניינים בישראל וביהדות, מבקרים בבתי תפילה אחרים, אוכלים אותם המאכלים

  (.לעתים שולחים את ילדיהם לבתי ספר אחרים ועוד

על חיי היום־יום של יהודי התפוצות ועל הדילמות המעסיקות אותן לעתים נדון ביחידות 
 (.2ו־ 2יחידות )הבאות 
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 (במליאה)שאלה למחשבה 
 . ל"בחו אירלפגוש יהודים מקומיים באק עסקנו בסיכויים' וה' ות דבמשימ

  –ש  כאן מלמדות" בועות הדיבור"
תיירותיים יעדים במקומות שהם  יחסית גדול ל"בחו מקומייםאינם שיהודים  שפגולהסיכוי  .א

 . בתאילנד, למשל, או ישראלים תיירים יהודיםמקובלים על 
. מקומיים או עם תיירים יהודים אחרים ם יהודיםאפשר ליזום מפגש על "כשנמצאים בחו .ב

בחנויות המוכרות , בשכונות שמתגוררים בהן יהודים רבים, כנסת בשבת יבתב, למשל
תיירים  .(מוזאון יהודיב, למשל)ליהודים מיוחד י עניין לאתרים בעבאו , רכים כשריםמצ

, תלמידים מדועאפשר לשאול את ה. יהודים וישראלים רבים אכן יוזמים מפגשים כאלה
מעוניינים להכיר , מתעניינים בתולדות היהדות בארץ הביקור)הם עושים זאת , לדעתם

ם זקוקים שהשבקהילה היהודית אפשר לקבל עזרה חושבים או יודעים , יהודים אחרים
תמיכה של " )סולידריות יהודית"בהקשר זה אפשר להזכיר את המושג . (וכדומה לה

 (.תייכות לאותו העםיהודים אלו באלו בשל ההש
 

 דיאלוג מסכם 

 :שאלת מעבר לפעילות הבאה

 Jewish" )עמיות יהודית"ביחידה זו נגענו בכמה היבטים הקשורים למה שקוראים היום 
peoplehood .) את הקשר המשפחתי , את התמיכה של יהודי התפוצות בישראלהזכרנו
 ,שהיהודים בתפוצות הם מיעוט את הרוב היהודי במדינת ישראל ואת העובדה, בינם לבינינו

 .'את רצונם של יהודים לפגוש יהודים אחרים כאשר הם מטיילים בעולם וכו

על ההשלכות של  –הדיון בין יונתן לנועה מזמין את התלמידים על חשיבת על המושג זה 
 .בעצמו" עם"ומכאן על המושג  –ההשתייכות לאותו עם 

  
 :עם

, דת, שפה, כגון מוצא אתני, מאפיינים משותפיםכמה של בני אדם שיש להם קבוצה גדולה 
 .וארץ סטוריהיה, ומנהגים תרבות

הן , הן בישראל)משותפים לכל בני העם היהודי המאפיינים המוזכרים כאן בדוק אילו מכדי ל
 (:בתפוצות

 (מיליון יהודים בעולם 83יותר מ־)כן   –של בני אדם קבוצה גדולה

, משפחת אברהם, על פי המסורת, ם הם בני אותה משפחהיהודיבמקור ה. כן מוצא אתני 
הצטרף בני משפחות ועמים אחרים להגיור מאפשר ל. לאה ורחל, רבקה, שרה, יעקב, יצחק

נוצרו , שנים ארוכותבתפוצות משום שרוב העם היהודי התגורר , יתר על כן. הזאתלמשפחה 
 . אופי אתני שונהבעלות קבוצות 

כולם , עם זאת. מדברים עבריתלא כולם , היהודים חיים בתפוצות ות שרוביה. כן ולא שפה 
 .מיחסים לשפה העברית מעמד מיוחד

 .כן – דת 

יהודית תרבות כמעט בכל קהילה יהודית התפתחה אף על פי ש, כן  תרבות ומנהגים 
 .בעלת ייחוד מסוים

, יוחדהיסטורי מ הביא לכך שלכל קהילה סיפורעולם הפיזור ב, מצד אחד. כן ולא היסטוריה 
ודים הי, ושנית, לכל העם היהודי יש היסטוריה קדומה אחת משותפת, ראשית, אחרמצד 

 . הגירות וכדומה, כגון רדיפות, בקהילות שונות חוו חוויות דומות

שלכולם זיקה מיוחדת לארץ , עם זאת. היהודים מפוזרים בכל העולם, כאמור. לא וכן ארץ 
 . ישראל
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 :ידת הלימודיחמטרות 
 יום של יהודי התפוצות־היכרות בסיסית עם חיי היום 
 ת תפקידיה של הקהילה היהודית בתפוצותהבנ  
 

 :האמצעים הדרושים
 125-122 'עמ, לתלמידספר 

 כתיבהכלי דפים או מחברות ו
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 דיאלוג פותח

 ושיחה במליאהכתבה עיתונאית קריאה של  –! נעים להכיר .1
 בקבוצות קטנותספר דה בועב –היהודית בתפוצות הקהילה  .2
 במליאה שיחה –יחסים חברתיים עם לא־יהודים  .2
 משימה בקבוצות קטנות –מסכם דיאלוג ו תרומתה של מדינת ישראל ליהודי התפוצות .3
 

 :מהלך הפעילות
 

 דיאלוג פותח
ודית הקהילה יה: עוסקת בו המרכזי שהיחידה נושאמעלה את הבין נועה ליונתן הדיאלוג 

מספקת את צרכיהם של היהודים בתפוצות המבקשים לחיות חיים יהודיים ולהנחיל זהות 
 .יהודית לילדיהם

 
 קריאה של כתבה עיתונאית ושיחה במליאה –! נעים להכיר. 8

על מציאות חייהם של יהודי , כמובן, מבוססת 122-122' הכתבה הפיקטיבית המופיעה בעמ
כדאי לציין שהקהילות בעולם שונות זו מזו . יה בפרטהתפוצות בכלל ושל היהודים בבלג

צות הברית אר)מצב הביטחוני של יהודי צפון אמריקה נכון להיום ה, למשל, מבחינות רבות
הייתה עוסקת בקהילה הכתבה וסביר להניח שאם , של יהודי אירופהטוב יותר מזה ( וקנדה

 .על חפץ חשודדברים לא היינו מבארצות הברית 
 

 במליאה כתבהקריאת ה
 :בכתבה שלושה חלקים

 ,החלק הראשון מתאר את בית ספר היהודי בתפוצות
 (דרך תשדיר הרדיו)החלק השני מתאר את חיי הקהילה 

 .והחלק השלישי עוסק בחשיבה מערכתית יותר על חינוך הילדים היהודים בתפוצות
 

איזה  בכיתה אנו ממליצים לקרוא כל חלק בנפרד ולבדוק עם התלמידים בעל־פה
 . מידע אפשר לדלות מכל חלק וחלק

 (מלמעלה 2שורה )" חשבתי לעצמי"עד המילים : הראשון קטעה● 
 ? מה יוצר את האווירה היהודית בבית הספר -
 ? על מה מעידה הנוכחות של מאבטח בכניסה -

 

בתה את יהמנהלת כ"עד המילים " המזכירה הכניסה אותי"מן המילים : השניקטע ה● 
 "הרדיו בעצבנות

 ? מה אפשר ללמוד מהכתבה על רמת הביטחון של יהודי בלגיה -

 יום בתפוצות-חיי היום – 2 יחידה
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 ?על יחסם לישראל
 ? על חיי התרבות שלהם

 ( בשמירה על הביטחון המשטרהמעורבות של , עוינותגלויי )על יחסם של הלא־יהודים כלפיהם 
חנויות , ל"סניף של הקק, בית כנסתגם ומן הסתם , יש מרכז קהילתי)? על מוסדות הקהילה

 (ועוד "דיותיהו"

 
 . שימו לב לתגובותיה של מנהלת בית הספר לידיעות המשודרת ברדיו

ידיעה זו מעידה שיהודי בלגיה הם חלק . כדאי לציין גם את הידיעה על עליית מחיר הדלק
גם בעניינים שאין בהם עניין יהודי , כמובן, והם מתעניינים, מהחברה הבלגית הכללית

 . מיוחד
 

 הכתבה עד סוף" אני לא יודעת מה קרה"מהמילים : 3קטע ● 
 ? מהם חסרונותיהן? מהם יתרונותיהן? אילו מסגרות חינוכיות מוזכרת בכתבה

 
יכול להיות שהתלמידים יתפלאו שהמנהלת מעלה את סוגיית נישואי התערובת אף  ב"נ

כדאי להסביר שאחד המניעים המביאים הורים יהודים . שמדובר בתלמידי בית ספר צעירים
וצות לשלוח את ילדיהם לבית ספר יהודיים הוא המחשבה על עתידם ועל עתיד בתפ

   גם כיצד למנוע נישואי תערובת, כלומר, הקהילה היהודית בארצם

 
 עבודה בספר בקבוצות קטנות  –הקהילה היהודית בתפוצות . 2

 השאלות והמשימות בחלק. חלק זה עוסק בכמה היבטים של חיי הקהילה היהודית בתפוצות
 ואת( בכתבה העיתונאית)זה נועדו לסייע לתלמידים לארגן את המידע שרכשו בחלק הקודם 

 .עמדותיהם כלפיו
 1כמה קבוצות יעסקו במשימות ובשאלות על נושאים . אפשר לחלק את תלמידים לקבוצות

וכמה קבוצות בשאלות ובמשימות על ( 122' עמ, חנויות יהודיות ומוסדות הקהילה) 2ו־
 (. 123' עמ, הקשר עם מדינת ישראל וילדים ונוער) 3־ו 2נושאים 

 
 :תשובות לשאלות

 (893' עמ) חנויות יהודיות. 8
 

חנות , בשביל יהודים האוכלים רק מזון כשר. בכתבה מוזכרת חנות המוכרת מזון כשר .1
 .כזאת היא מוסד חיוני

יהודים מובן שבקהילות היהודיות הגדולות יותר יש יותר חנויות המוכרות מצרכים ש .2
סידורי , מזוזות, כוסות קידוש, סידורי תפילה, טליתות)תשמישי קדושה : זקוקים להם

ספרים על , סרטים ועיתונים העוסקים בנושאים יהודים או ישראליים, ספרים, (תפילה
סוכנויות נסיעות המתמחות בנסיעות , בקהילות רבות יש גם מסעדות כשרות. ישראל ועוד
ין לציין שבערים רבות שיש בהן קהילה יהודית יש חנויות המוכרות עוד מעני. לישראל ועוד

אגף של ספרים (. סופרמרקט)אגף לאוכל כשר במרכול , למשל". מוצרים יהודיים" גם
 . יהודיים בחנות הספרים הרגילה וכדומה

 
 מוסדות הקהילה. 2
 כמו)צרכים דתיים : מוסדות הקהילה מספקים את צרכיהם של היהודים המקומיים .1

 .וצרכים חברתיים( ומזון כשר, בשבתות ובחגים, תפילות במניין בכל יום
לא סביר שבתחנת רדיו ארצית בבלגיה נשמע קריאה מפורשת נגד החרמת : (2-ו) .2

גם רוב הידיעות והפרסומות האחרות . אלא רק ידיעה על כך ,ישראליים מוצרים
נה ארצית לא הייתה ולכן יש להניח שתח, המוזכרות הכתבה מיועדות לקהל היהודי

 .או שהייתה משמיעה אותן בדרך אחרת, משמיעה אותן כלל
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 הקשר עם מדינת ישראל. 3
 ביטחון – 2השאלה על המצב הביטחוני שייכת לנושא . בספר הלימוד נפלה טעות: שימו לב

 .2ולא לנושא ( 125' עמ)
שראל תמיכה ביחידה הקודמת הזכרנו שיהודים מהתפוצות תומכים במדינת י: שאלה● 

שתי הדוגמאות המוזכרות בכתבה הן ההתנגדות להחרמת מוצרים . פוליטית והכלכלית
 (.קונצרט שאחת ממטרותיו החשובות היא גיוס כספים)ל "מישראל והקונצרט של הקק

 
 ילדים ונוער. 4
בבית הספר היהודי מתקיימים ( 'אנגלית וכו, ספרות, חשבון)מלבד מקצועות כלליים  .א

" נושאים יהודיים"קדשים למסורת היהודית ולתרבות יהודית וכן אירועים בשיעורים המו
 .כל אלו אינם מתקיימים בבתי הספר הלא־יהודיים(. כמו מסיבת חנוכה)

לשם . לבית הספר היהודי מגיעים גם תלמידים יהודים שאינם גרים בקרבת בית הספר .ב
יהודים רבים בוחרים . תםכך הם צריכים לקום מוקדם יותר והוריהם צריכים לדאוג להסע

כדי לספק להם , לשלוח את ילדיהם לבית ספר יהודי כדי לחזק את הזהות יהודית שלהם
וגם משום שבתי ספר יהודים סגורים בשבתות ובחגים , חברה של תלמידים יהודים

 .היהודיים
 . יש גם משפחות יהודיות הקובעות את מקום מגוריהן על פי הקרבה לבית הספר יהודי

 (.בתי ספר של יום ראשון)בה נזכרות גם תנועות נוער יהודיות ובתי ספר משלימים בכת .ג
הפעילות בתנועות הנוער נערכות בדרך . מסגרות של חינוך בלתי פורמלי תנועות נוער הן

ולעתים גם אידאולוגי , כלל אחרי שעות הלימודים ובחופשות והן נושאות אופי חווייתי
 . ופוליטי

בבתי הספר האלה לומדים . קשורים בדרך כלל לבתי הכנסתבתי ספר המשלימים 
ולא בבית ספר יומי )לומדים בבתי ספר יומי רגיל  הילדים היהודים שבשאר ימי השבוע

בדרך כלל בימי )בתי הספר המשלימים פועלים בזמן שבית הספר הרגיל סגור (. יהודי
בבתי הספר . (ולפעמים גם באחד ימי החול האחרים אחר צהריים, ראשון בבוקר

 .חגים וכדומה, כמו תפילה, המשלימים לומדים עברית ונושאים יהודיים אחרים
המנהלת מציינת שהרבה מבני הנוער היהודים בבלגיה אינם חברים בתנועות נוער 

הסיבות העיקריות הן שהורים רבים אינם מודעים לחשיבות שבכך וכן שרוב . יהודיות
היום היחיד בשבוע שהורים וילדים יכולים , ם ראשוןהפעילות בתנועות הנוער נערכת ביו

. המנהלת אומרת שגם שיעור ההשתתפות בבתי הספר המשלימים נמוך. לבלות יחד
שעות הפנאי " על חשבון"בבתי ספר המשלימים הילדים נדרשים לשבת בכיתה וללמוד 

אך רבים , בקהילות רבות שיעור ההשתתפות גבוה יחסית בכיתות הנמוכות. שלהם
רבים רואים , כלומר)עוזבים את המסגרת הזאת לאחר בת המצווה או בר המצווה 

ואינם מחשיבים מספיק את , במסגרת הזאת הכנה לבר המצווה או לבת המצווה
 (.ההשתתפות בה גם אחר כך

לכן המנהלת טוענת שבית הספר היהודי היומי הוא המסגרת היחידה המקנה לתלמידים 
בראשית דבריה  .גרת חברתית יהודית בכל ימות השבועחינוך יהודי וגם מספקת מס

לומדים  "[שלנו"שימו לב למילה ]רוב רובם של הילדים והנערים שלנו "המנהלת אומרת ש
 ".בבתי ספר רגילים

וההחלטה לשלוח ילדים , אין בית ספר יהודי בכל שכונה בעיר, כפי שנרמז בשאלה ב
וע מחוץ לשכונה ולעתים גם שכר לימוד כמו הצורך לנס, "מחירים"לבית ספר יהודי יש 

כמו כן יש הורים הסבורים שהלימודים בבית ספר משלים או השתתפות בפעילות . גבוה
, יש גם הורים שלימוד נושאים יהודיים אינו חשוב להם כל כך. של תנועת נוער מספיקים

 .ותראו חושבים ששילוב ילדיהם בחברה הסובבת דרך לימודים בבית ספר רגיל חשוב י
  
 יחסים חברתיים עם לא־יהודים. 3

 התבוללות. 5
היהודית מהקהילה ים שיהודים מתרחקקורה מבהיר כיצד הטקסט מתחת לכותרת : לדיון
למנוע מעוניינת הקהילה היהודית מובן ש. כלומר מהי התבוללות, העולם היהודיומ

  .ם את התבוללותקהילה לעשות כדי לצמצשאול את התלמידים מה יכולה כדאי ל. התבוללות
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פעילויות אלו . קהילות רבות יוזמות פעילויות שתכליתן לערב את היהודים המעורבים פחות
, למשל. אך יש בהן גם פעילויות חברתיות גרידא ,בישראלו בעם היהודי, עוסקות ביהדות

, מופעים, הרצאות, ערבי שירה, שיעורים, טקסים, חגיםהקשורים באירועים קהילתיים 
, קהילה גם יוזמת הקמה של מוסדות וארגונים כמו גנים ובתי ספר .ועודמסיבות  ,טיולים

  .ועודמרכזים קהילתיים , בתי אבות, תנועת נוער
 

 ־יהודייה דברי ֵאם שבנה התחתן עם לא
. בכיתה תלמידים שהם ילדים של זוגות מעורביםיתכן שיש י. בעדינות בסוגיה זו יש לעסוק

חיים משפחות מעורבות בארץ בילדים רוב ה. פוצותלמצב בתארץ חשוב להבדיל בין המצב ב
חיים על פי  ,מדברים עברית, לומדים על החגים בבית הספרהם , למשל)תרבות יהודית ב
הרוב המוחלט של הזוגות , לעומת זאת(. יהודים ועודאת עצמם מגדרים רובם , העברילוח ה

על פי )את ילדיהם כיהודים  אינם מגדלים( 32%עד  75%)המעורבים בארצות הברית 
  ראו, 1223שפורסמה בשנת  The Washington Reportהערכת העיתון 

 www.washington-report.org .) 

 רגשות "מקבלים את בן הזוג הלא־יהודי של ילדם ב הורים יהודים רבים
, ם אינם מעזים להתנגד לנישואיםרבי, 123' כמו האם בעמ". מעורבים

ילדיהם ומנסים לשכנעם שלא לשאת בן זוג עם " שיחות"אך יוזמים 
ויש המנתקים את , יש הנוהגים כמו האם הדוברת כאן. שאינו יהודי

אפשר לשאול את התלמידים מדוע היה . יחסיהם עם ילדיהם לגמרי
י שהיא אף על פ, לאם הדוברת כאן קושי לקבל את כלתה הלא־יהודייה

 .מודה שהיא מקסימה

 השאלה בספר : 
: כלתה ונכדיה, להחלטתה לשמור על יחסים חמים עם בנהאישיים הֵאם מעלה נימוקים 
ואינה רוצה לפגוע בקשרים , וגם את כלתה, את נכדיה, היא אוהבת את בנה

  .המשפחתיים
בה האם קיבלה על עצמה את האחריות לפתח אצל נכדיה קר: לאומייםוגם נימוקים 

 . ומבטאת במפורש את התקווה שהם יתגיירו בבגרותם, למסורת היהודית ולעם היהודי
 

 על ביטחון היהודים בתפוצות. 6

" מצאו בכתבה שני רמזים למצב הביטחוני המורכב של היהודים בתפוצות"שאלה ● 
 (123' השאלה מופיעה בטעות בעמ)

במורים , ש לפגיעה בתלמידיםנוכחותו של מאבטח בשער בית הספר היהודי מעידה על חש
החשש מפיגוע כלשהו משתקף גם בידיעה על מציאת חפץ חשוד . או בבניין בית הספר

 .במרכז הקהילתי
היינו משנאת )רצוי לציין שהעוינות כלפי יהודים ומוסדותיהם נובעת לעתים מאנטישמיות 

 (. ל מדינת ישראלהיינו מהתנגדות למדיניותה ש)ולעתים קרובות מאנטי־ישראליות ( יהודים
 אך, חשש לביטחון היהודים ורכושם מורגש במדינות רבות מאוד בעולם: כדאי לחדד ,

 . יותר באירופה מבארצות הברית, כאמור
 

 סיכום על היחסים בין יהודים ללא־יהודים בתפוצות
ל מעורבים בחברה הלא־יהודית ונפגשים עם לא־יהודים בכל מיני "רוב היהודים בחו, כאמור
 . מנויותהזד

היחסים יכולים להיות , (יחסי ידידות ואף נישואין)מאוד היחסים ביניהם יכולים להיות קרובים 
 .עוינים

 

 תרומתה של מדינת ישראל ליהודי התפוצות והדיאלוג המסכם. 4
 

ר את ובהן הם משתדלים לשמשדרכים ב, יום של יהודי התפוצות־בחיי היום דנו 2ו־ 2בחלק 
ראינו שיהודי  1 חלקב .דור הצעירלהנחיל אותה לדנו על קשייהם עמזהותם היהודית ו

http://www.washinton-report.org/
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 :נושאיםלות הצע
 פרשת השבוע: הדותי ,

מנהגים , חגים, תפילה
 ומסורות

 ובמיוחד סולידריות , ערכים יהודיים
 ודיתהיהעמיות היהודית וחיזוק 

(Jewish Peoplehood) 
 אירועים מרכזיים : היסטוריה יהודית

 ואישים חשובים
 הלשון העברית 
 ארץ ישראל ומדינת ישראל :

 גאוגרפיה וסוציולוגיה, היסטוריה
 

 

גם מדינת ישראל מסייעת ליהודי . התפוצות תומכים במדינת ישראל תמיכה פוליטית וכלכלית
ליהודי התפוצות  כמה גופים וארגונים ישראליים עוזרים. החינוךבעיקר בתחום , התפוצות

 125' המשימות בעמ. ך יהודי ציוני לצעיריםבעיקר בעזרת חינו, לחזק את זהותם היהודית
 . עוסקות בדוגמה אחת לתרומה שכזאת

 בקבוצות קטנות –המשימה 
על כל קבוצה לחשוב על פעילות לחניכים במחנה . רצוי לחלק את התלמידים לקבוצות קטנות

חיזוק "מטרות הפעילות הן , 125' כפי שמפורט בדיאלוג המסכם בעמ. קיץ לבני נוער יהודים
בהמשך הדיאלוג מובהר ". אהבת ארץ ישראל והעמקת זהותם היהודית של החניכים

שתפקיד המדריכים הישראלים במחנה של נוער יהודי בתפוצות הוא לגרום לחניכים להיות 
יש לצפות מהשליחים הישראלים שישימו דגש על מרכיב הציוני . גאים ושמחים שהם יהודים

תחו את מודעותם של החניכים לעושר התרבותי ולשמחת לצד הפעילויות שיפַ , בזהות יהודית
 .חיים שביהדות

 
אפשר להזמין אותם לחזור לרשימת . תחילה בקשו מהתלמידים לבחור נושא לפעילות

 . 132' בעמ 2הנושאים שכתבו במחברותיהם כאשר ענו על שאלה 
 .י הכיתהבקשו מכל קבוצה להעביר את הפעילות שחשבו עליה לשאר תלמיד, אם יש די זמן

 םכהדיאלוג המס
ל נמשכים לפחות "רוב מחנות הקיץ בחו

הדיאלוג מדגיש שהמדריכים . שלושה שבועות
עליהם להיות זמינים . נדרשים לעבוד קשה

לתלמידים שירצו לשוחח אתם במשך כל זמן 
 .וגם לתכנן פעילויות רבות, המחנה

המאמצים האלה מעידים על החשיבות שהם 
 .רואים במשימתם

נות של מדינת ישראל ושל הקהילות הנכו
היהודיות בתפוצות לארגן את השליחויות 
האלה ולממנן מעידות על החשיבות שהן 

 .רואות בהן ועל יעילותן
 

את השאלה  י להפנות לתלמידיםאכד לסיכום
 . ששואלת נועה בסוף הדיאלוג

 :חשוב שבשיחה סביב שאלה זו יעלו המושגים והרעיונות האלה
 דיתסולידריות יהו –
על כל תחומיה )ככל שזיקתם של יהודי התפוצות לעם היהודי ולתרבות היהודית  –

ותמיכת יהודי התפוצות בישראל , יהיה חזק יותרהעם היהודי , חזקה יותר( ורבדיה
 .תהיה גדולה יותר
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 :יחידת הלימודמטרות 

 חשיפה לדילמות שיהודי התפוצות עשויים להתמודד עמן. 
 עם יהודי התפוצות, בהיותם יהודים ישראליים, של תלמידים דיון בקשר. 
  התפוצות בפרק על יהודיסיכום כללי ואישי של הנלמד. 
 
 :דרושיםהאמצעים ה

 123-122 'עמ ,לתלמידספר 
 דפים או מחברות וכלי כתיבה

 . אם אפשר כדאי להביא לכיתה אביזרים שהתלמידים יוכלו להיעזר בהם בהצגותיהם
חולצת טריקו ירוקה וחולצת טריקו כחולה ותמונה של מגרש : הראשונה לדילמה, למשל

 ;  (מהמרשתת)כדורגל 
קופסה , תמונות של חוף הים ושל כנסייה באיטליה, מצה, חבילת פסטה: השנייה לדילמה

 .עטופה בנייר עטיפה
 
 שני שיעורים: זמן הדרושה
 

 :מבנה יחידת הלימוד
 במליאה הנושא גתהצ  דיאלוג פותחמשפטי מבוא ו: פתיחה

 עבודה בקבוצות קטנות –המחזה של שתי דילמות  .1
  במליאה –דיון בדילמות  .2

משימה  רפלקציה על הנלמד בשלוש היחידות שהוקדשו ליהדות התפוצות  –פעילות סיום 
  במליאהבקבוצות קטנות ושיחה 

 
 :מהלך הפעילות

 
 משפטי מבוא ודיאלוג פותח: פתיחה

 משפטי מבוא 
אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמה , של משפטי המבוא של היחידהלאחר הקראה 

 . ם להיתקל בהילדילמה שיהודים בתפוצות עשוי
דמיינו שאתם תלמידים חדשים : "לומר, למשל. אפשר לכוון אותם, כדי להקל על התלמידים

 "...גיבושביום הכיפורים אמור להיות יום . בבית ספר לא־יהודי
 .לדילמות מעין זו נראה עתה עוד דוגמאות

 
 דיאלוג פותח

לוודא כדאי , דילמהנתעמק בלפני ש. ברזילמילד יהודי , דילמה של סילביוההדיאלוג מציג את 
 . שהתלמידים הבינו את הדימוי המובע בדיאלוג

 
 (במליאה)ודיון בהן ( עבודה בקבוצות)המחזה של שתי דילמות . 8-2
 

 :המחזת הדילמות
 .בע קבוצותאת הכיתה לארהמורה תחלק 

ותציג אותה , (127-122' בעמ)כל קבוצה תעבוד על אחת משתי הדילמות המוצעות בספר 
 . לפני הקבוצות האחרות

הצגת )יש לבדוק שהצגתם עונה למשימות המופיעות בספר , מתכונניםבזמן שהתלמידים 
וצה ושכל תלמיד בקב( 'סיום ההצגה בהחלטה מעשית וכו, שתי טענות בעד ושתי טענות נגד

 בין שני עולמות – 3 יחידה
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 ? זוכרים
הוזכר שבבלגיה  2ביחידה 

רוב הילדים היהודים אינם 
הולכים לבתי ספר יהודיים 

כך הוא . מסיבות שונות
המצב ברוב הקהילות 

למעט )היהודיות בעולם 
כמו , קהילות מיוחדות
 (.הקהילה במקסיקו

 

אפשר להציע אפשר להציע לכמה תלמידים " חסרים תפקידים"אם . מקבל תפקיד בהצגה
 . לכתוב פזמונים קצרים שישולבו בהצגה וכדומה, להכין תפאורה או אביזרים מיוחדים להצגה

  
 :דיון בדילמות

  הדילמה של סילביו
יר את המושג להבהכדאי , בעקבות זאת .סילביו אוהד את שתי הקבוצות היריבות, למעשה

 ."נאמנות כפולה"
הוא חושש גם (. משום שהם חשובים לו)חבריו לקבוצת כדורגל תגובת חושש מסילביו 

ויחשבו שעל היהודים "הדגישו את המשפט . לעתידו האישי בקבוצה וגם לשמם של היהודים
והפנו את תשומת לבם של התלמידים לשילוב בין הדאגה למעמדו ..." אי אפשר לסמוך

 . לבין דאגתו למעמד היהודים בחברה הלא־יהודית, י של סילביו בקבוצההאיש
 :פתרון אפשרי

סילביו יכול לארגן לעצמו תכנית שתחייב אותו להיעדר מהמשחק ולהודיע מראש 
אם סילביו . אלא דרך להימלט מן הדילמה, פתרון זה אינו בדיוק פשרה. על תכניתו

 . יזו נבחרת לעודדיבחר בפתרון הזה הוא לא יצטרך להכריע א
 

 הדילמה של דונטלה
ידידות אבל , יהודים־לאלידידות אמתיים בין יהודים  יחסיעל פי הסיפור כאן ייתכנו 

 . כיבוד השוניו זאת דורשת הבנה יתרהכ
ריסטינה לעשות הכול כדי שדונטלה לא תרגיש שונה משקפות כמה של של אִ  יההבטחות
עשויות לשקף גם אי־הבנה של צרכיה של אך הן , נוחבגיש רדונטלה להגרום לניסיון ל
את ותסביר לאמה שיש לכבד רבה יותר  ריסטינה תגלה הבנהכיכול להיות ש. דונטלה
להיות יכולות התלבטויותיה של בני המשפחה של דונטלה ל יהםתגובות. דונטלהל ששונותה 
 .יכול להיות שיהיו ביניהם חילוקי דעותו, מגוונות

 :פשרות אפשריות
טלה יכולה להחליט לחגוג את סדר פסח עם משפחתה ואחר כך לנסוע לבית הנופש של דונ

 (.והיא תחמיץ רק חלק מהחופשה, המרחק לא גדול)כריסטינה 
דונטלה יכולה להחליט גם לצאת לחופשה עם חברתה ולהסביר למשפחתה של כריסטינה 

להביא לעצמה מצות היא יכולה . ובמיוחד על האיסור לאכול חמץ, מראש על מנהגי הפסח
כמו כן היא יכולה להשתתף במנהג החלפת . ולהקפיד במידת האפשר שלא לאכול חמץ

 . המתנות הנהוג בפסחא
 

 :בעקבות שתי הדילמות
משייכותם של נובעות שדנו בהן דילמות יש להדגיש שה

 . לשני עולמות, סילביו ודונטלה, שני הילדים
ככל דיהם משתדלים למנוע מיליש יהודים בתפוצות ה

זהותם המאתגרים את מצבים יקלע ללההאפשר מ
לחים את ילדיהם לבתי ספר שו הם, למשל. היהודית
נראה . רק יהודיםבהם משתתפים שולחוגים  יהודיים

ושהם בחרו , כאלהשהוריהם של סילביו ודונטלה אינם 
 ".שני העולמות"להיות מעורבים ב

מובן שגם מבוגרים נתקלים בדילמות הקשורות 
בעיקר משום , אצל המבוגרים האתגרים מורכבים אף יותר. הזאת" השתייכות הכפולה"ל

רוב היהודים . ורק מעט יהודים יכולים לעבוד בתוך הקהילה, שהם צריכים להתפרנס
 . בתפוצות עובדים במקומות עבודה שבהם הם נמצאים במגע יום־יומי עם לא יהודים

 

 למה הציעו פתרונות דומים או שוניםכדאי לבדוק אם הקבוצות שעסקו באותה הדי. 

 הם אינם רוציםשמשהו לא לעשות הפתרונות המוצעים לעיל יאפשרו לסילביו ולדונטלה ש 
ולוותר על סדר פסח במקרה , להתבדל המקהילה היהודית במקרה של סילביו) לעשות

לאחוז בחבל משני "המאפשרים לה הוצעו פתרונות , במקרה של דונטלה; (של דונטלה
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 כך גם .שלא לוותר על החברות עם כריסטינה וגם לא על זהותה היהודית –" תיוקצו
 .במקרה שסילביו יבחר להיעדר מן המשחק

 בשני המקרים יש לשער שסילביו ודונטלה ירגישו שהם נאלצו לוותר על דבר , עם זאת
 .שהיה יקר להם

 

 תפוצות רפלקציה על הנלמד בשלוש היחידות שהוקדשו ליהדות ה –פעילות סיום 
 משימה בקבוצות קטנות ושיחה במליאה

 
 .את הפרק על יהדות התפוצות בתכנית זומסיימים אנו דה זאת יביח

יחסם ליהודי כן להביע את ו ,זה הזמן להזמין את התלמידים לרפלקציה על הנלמד עד כה
 .התפוצות

דיום ח לפתפתוחות שנועדו לסייע לכם מוצעות כמה שאלות , (123 'עמב) ספר הלימודב
 .הנושאסיכום ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


