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שלום חברים,
היהודיים ברחבי העולם, ולהבין כמה חשוב הקשר בינינו.לימוד על העם היהודי. הספר מאפשר לנו להכיר זה את זה, את החיים עתידו. זה מה שלמדנו מסבא שלנו, ולכן רצינו להנציח את זכרו בספר סבא שלי תמיד אמר שהוא חייל המשרת את העם היהודי ופועל למען תעשיה בירושלים כשעוד הייתה עיר קטנה וחצויה.ולהקמת מדינת ישראל. סבא אלכס היה גם ד"ר לכלכלה, שהקים מפעלי האמריקני ולחם נגד הנאצים. הוא פעל שנים רבות להצלת יהודים ומראשוני מחתרת האצ"ל בארץ. מאוחר יותר הוא היה חייל בצבא הוא היה מראשוני תנועת הנוער בית"ר בריגה שבלטביה, העיר בה גדל, סבא שלי, שאותו אתם רואים בתמונה, עשה בחייו הרבה דברים חשובים: אני בן אחת עשרה וחצי וגר עם המשפחה שלי ברעננה.שמי אביתר־אלכסנדר, על שם סבא שלי, אלכסנדר רפאלי )אלכס בקיצור(. 

שלכם,
אביתר־אלכסנדר
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ורדה רפאלי הייתה חברה בוועד המנהל
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לקרן תל"י.
יהיה זכרה ברוך.
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שלום לכם,
לשמוע את המנגינה המוכרת ואת המילים "עוד לא אבדה תקוותנו..."היה בטקס בבית הספר? בטלוויזיה? ביום העצמאות או ביום הזיכרון? אנחנו רגילים מתי לאחרונה שמעתם את "התקווה", ההימנון הלאומי של מדינת ישראל? האם זה 
מאוד שגם שם נשמע את התלמידים שרים את "התקווה" - אותן מילים, אותה אם נבקר ביום העצמאות בבית ספר יהודי בחו"ל, למשל בקנדה או ברוסיה, ייתכן 

מנגינה, אך בכל מקום במבטא שונה.
הם חיים, אך בהזדמנויות שונות ישירו גם את "התקווה". שגם "התקווה" היא ההמנון שלהם. כלומר, הם ישירו את ההמנון של המדינה שבה יהודי העולם הם בעלי אזרחות של המדינה שבה הם חיים, אך רבים מהם מרגישים 
ואנחנו כמו בני דודים רחוקים מאוד, שהקשר ביניהם רופף ואינו מחייב אותנו באמת?בנים במשפחה קרובה ומאוחדת, החשים אחריות ודאגה זה כלפי זה, או שמא הם איך חיים היהודים מחוץ לישראל? ומה באשר לקשר בינינו לבינם? האם כולנו מעין  מהם חיים בישראל. היכן חיים כל היהודים האחרים? כיצד הם הגיעו לשם?עוד עובדה מעניינת: בימינו חיים כ-13.7 מיליון יהודים בעולם, אך רק כ-5.9  מיליון 

והיחסים שלנו ִאתם. זאת ועוד, אנו מקווים שהלמידה עליהם ועל חייהם - תאפשר לנו בספר זה נלמד על יהודי התפוצות החיים מעבר לים, על אורח חייהם ועל הקשרים 
ללמוד על עצמנו.

אנו מקווות שתיהנו,
צוות התכנית

דינה, דפנה, יעל וקרול   
חברים, האם ידעתם שאת התכנית 
"חברים מעבר לים" לומדים לא רק 

בבתי ספר בישראל, אלא גם בבתי ספר 
יהודיים בתפוצות?

מדוע? משום שגם להם חשוב ללמוד עלינו, 
וגם על יהודים שחיים בתפוצות אחרות.
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"ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ"1
העם היהודי חי ְּבארבע ַּכְנפֹות הארץ, כלומר 
 בעולם כולו, והוא מפוזר יותר מכל עם אחר.

בפרק זה נלמד היכן חיים היהודים בעולם בימינו,
נבדוק מה היו האירועים שגרמו לתנועת יהודים 

ממקום למקום במאה ושלושים השנים האחרונות, 
ועיצבו את פזורתו הנוכחית של העם היהודי.



ֵז'ֵרמי 
ילד מצרפת

Bonjour,
Je m'appelle Jérémie.
Je vis en France.

ּבֹוְנז'ּור!
ֶז'ה  ַמֵּפל  ֵז'ֵרמי.

ֶז'ה  ִוי  אֹון  ְפַראְנס. 

ָג'אָנה -
ילדה מאיטליה

Ciao!
Mi chiama Gianna.
Habito in Italia,

ַצ'אֹו!
ִמי  ִקָיאָמה  ָג'אָנה. 
ָאִּביטֹו  ִאין  ִאיַטְלָיה.

ְירּוָשה - 
ילדה מהודו

ָנַמְסַקר!
ָמָזה  ָנב  ְירּוָׁשה  ָאֵהיי.

ִמי  ְּבָהָרָתת  ָרָהֵטי.

Hello!      Dag! !שלום
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ֶדִּבי 
ילדה מקנדה 

Hi, my name is Debbie.
I live in Canada.

ַהי,  ַמיי  ֵניים  ִאיז  ֶדִּבי.
ַאְיי  ִליב  ִאין  קנדה.

2

ִמיּפ 
ילדה מהולנד

Dag!
Ik heet Miep.
Ik won in Holland.

ָדח!
ִאיק  ֵהט  ִמיּפ.

ִאיק  וֹון  ִאין  הוַלְנד.

ָנאִפי 
ילד מתורכיה  

Günaydin!
Adim Nafi.
Türkiyede yaşiyorum.

גּוָנאְייִדין!
ָאִדים  ָנאִפי.

4תּוְרְּכֵייֵדה  ַיְׁשיֹורּום.

ג'ֹוָנָתן 
ילד מארצות הברית 

Hi, my name is Jonathan.
I live in the United States.

ַהי,  ַמיי  ֵניים  ִאיז  ג'ֹוָנָתן.
1ַאְיי  ִליב  ִאין  ֶד'ה  יּוַנְייֶטד  ְסֵטְייְטס.

הדס 
ילדה מישראל

שלום,  שמי  הדס. 
אני  גרה  בישראל.

3

17

של

יש ילדים יהודים 
בכל העולם! 

נגיד להם שלום 
בשפות שלהם.



ָסמּוֶאל 
ילד ממקסיקו

Buenos Dias! 
Yo me llamo Samuel. 
Yo vivo en Mexico.

ּבוֵאנֹוס  ִדיַאס!
יּו ֵמה  ָימֹו  ָסמּוֶאל,
יּו ִויוֹו  ֶאן  ֶמְקִסיקֹו. 

ֶשרֹון 
ילדה מארצות הברית

Hi, my name is Sharon.
I live in the United States.

ַהי,  ַמיי  ֵנְיים  ִאיז  ֶשרֹון.
ַאְיי  ִליב  ִאין  ֶד'ה  יּוַנְייֶטד  ְסֵטְייְטס.

ֵדיִוויד 
ילד מאנגליה 

Hi, my name is David.
I live in England.

ַהי,  ַמיי  ֵניים  ִאיז  ֵדיִוויד.
ַאיי  ִליב  ִאין  ִאיְנְגֶלְנד.

ֶסִלין ְוִסיְלִבי -
ילדות מבלגיה

Salut!
Nous nous appellons Sylvie et Céline.
Nous vivons en Belgique.

ַסלּו!
נּו נּוז  ָאֶּפלֹון  ִסיְלִבי  ֶא  ֶסִלין.

נּו ִויוֹון  ָא  ֶּבְלִז'יק.

ָיאנּוש 
ילד מהונגריה

Jo napot kivanok,
A nevem János  
És Magyarországon élek.

יֹו  ַנּפֹות  ִקיַבנֹוק. 
ָא  ֶנֶבם  ָיאנֹוׁש. 

ִאש  ַמְגָיארֹוְרָסאגֹון  ִאָלק. 

ָסאָׁשה 
ילד מרוסיה

 ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Меня зовут Саша. 
Я живу в Россиие

ְזְדַרְסְטבּוְטֶיה
ִמְנָיה  ָזבּוט  ָסאָׁשה

ָיה  ִז'יבּו  ְוַרִסיִאי

ָאָנה 
ילדה מגרמניה

Guten Tag!
Ich Heiße Anna.
Ich Wohne in Deutschland.

גּוְטן  ָטג!
ִאיׁש  ַהְייֶסה  ָאָנה. 

ִאיׁש  וֹוְהֶנה  ִאין  דֹוְיְטְׁשֶלְנד.

 עוד מעט נפגש בפורום
"חברים מעבר לים"

Bonjour!      Buenos Dias!   
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ָרָפֶאלֹו 
ילד מארגנטינה

Buenos Dias! 
Yo me llamo Rafaelo.
Yo vivo en Argentina.

ּבּוֶאנֹוס  ִדיַאס!
יֹו  ֶמה  ָימֹו  ָרָפֶאלֹו.

11יֹו  ִויוֹו  ֶאן  ַאְרֵחְנִטיָנה. 

אברום-יצחק
ילד מישראל

Buenos Dias! 
Yo me llamo Rafaelo.
Yo vivo en Argentina.

שלום עליכם
שמי אברום-יצחק

9אני גר בישראל 
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1
מספר היהודים שם המדינה

מספר היהודים שם המדינההגרים בה
מספר היהודים שם המדינההגרים בה

הגרים בה

600אקוָודור7,500ניו זילנד5,901,100ישראל 
600ג'יברלטר6,400דנמרק5,425,000ארצות הברית

600לוקסמבורג6,200ַלְטִביה480,000צרפת
600פורטוגל5,000הודו375,000קנדה

500ִאֵּיי ַהְּבתּוָלה4,500יוון291,000אנגליה
500ּבוליְבָיה4,200אוזֶּבקיסטן194,000רוסיה

500ּבוסניה3,900מולדובה181,800ארגנטינה 
500קוָּבה3,900צ'כיה119,000גרמניה 

500קירג'סטאן3,300קזחסטאן112,000אוסטרליה
400זימַּבּבּואה3,200פולין95,300ברזיל

400קניה3,200ליטא70,200אוקראינה 
300ארצות דרום הסהרה 3,000גרוזיה67,000דרום אפריקה 

300איי בהמה2,600סלובקיה48,200הונגריה 
300סינגפור2,500מרוקו39,200מקסיקו
200תימן2,500קולומביה30,000בלגיה
200סורינם2,500קוסטה ריקה29,900הולנד

200תאילנד2,500סין28,200איטליה
200טורקמניסטאן2,000בולגריה18,500צ'ילה
200ג'מייקה1,900ֶּפרּו17,500שוויץ

100סוריה1,700אסטוניה17,400תורכיה
100מצרים1,700קרואטיה17,300אורוגָוואי
100אתיופיה1,500פורטו ריקו15,000שוודיה

100טיוואן1,400סרביה12,000בֶיילורוס 
100דרום קוריאה1,300נורווגיה12,000ספרד
100מקדוניה1,300פינלנד10,200אירן

100אל סלבדור1,200אירלנד9,500ונצואלה
100הרפובליקה הדומיניקנית1000יפן9,500רומניה

100קונגו900תוניסיה9,000אוסטריה 
100ניגריה900גואטמלה8,800אזרביג'אן

100נמיביה900ָּפָרגָוואי8,000פנמה

*נתוני הטבלה מתוך: ִמפקד יהוֵדי העולם World Jewish Population 2012, פרופ' סרג'ו דלה פרגולה, האוניברסיטה העברית, ירושלים.

העם היהודי מסביב לעולם בימינו

התבוננו בטבלה ורשמו במחברתכם את הפרטים הבאים:

שמות חמש המדינות שמספר היהודים בהן הוא הגדול ביותר.  

הקיפו ברשימתכם את המדינה שמספר היהודים בה הוא הגדול ביותר.   

מדינה שהופתעתם לגלות כי חיים בה יהודים.  

1



15

ם
ול

לע
ב 

בי
ס

מ
התבוננו בדיאגרמת ה"עוגה".

מה צבע החלק שבו אתם חיים?  

מה הוסיפה דיאגרמה זו להבנת הנושא?  

 שאלו את הוריכם אם יש לכם בני משפחה החיים 
בתפוצות. אם כן, באילו מדינות הם חיים?

האוכלוסייה היהודית בעולם בימינו

מערב אירופה

אוקיאניה )אוסטרליה וניו זילנד(

אמריקה הדרומית והמרכזית

מזרח אירופה )כולל חבל הבלקן( ישראל

אפריקה הצפונית והמרכזית

צפון אמריקה

דרום אפריקה אסיה )לא כולל ישראל(

לחקור את העולם היהודי

 לא כל כך פשוט לדעת
כמה יהודים חיים בכל מדינה. 
הדרך המקובלת היא למנות כל מי 

שנרשם בקהילות היהודיות ּובארגונים 
היהודיים השונים. אבל יש יהודים 

שרשומים בכמה מהם, וצריך לשים לב שלא 
לספור אותם יותר מפעם אחת. ויש גם יהודים 

רבים שאינם רשומים בשום קהילה ובשום 
ארגון יהודי וגם אותם צריך לספור. 

2

3
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1
פורום "חברים מעבר לים"

 הדס, ישראל: אני הדס מירושלים. סאשה, בטח לא מפתיע אותך שמישהו מישראל 
יכתוב בפורום הזה. ידעתי שיש יהודים מחוץ לישראל )יש לי בני דודים שגרים בצרפת, בקנדה 

ובמרוקו(, אבל למען האמת, לפני שנכנסתי לפורום הזה לא תפסתי ממש שיש יהודים גם 
בארגנטינה, ברוסיה ובעוד ארצות... כבר ידעתי שגם בחו"ל יש יהודים דתיים, יהודים 

לא דתיים ויהודים "מסורתיים" כמוני, אבל מה שהפתיע אותי מאוד הוא שיש יהודים בחו"ל 
שלומדים עברית!

 ג'ונתן, ארה"ב: שלום לכולם, קוראים לי ג'ונתן. אני בן 11 ואני גר בניו יורק.
המורה שלי ביקשה ממני להיות הראשון שיכתוב בפורום הזה מפני שאני פטפטן... 

למען האמת, הרעיון נשמע נחמד, אבל קצת מסובך. לפי מה שהבנתי, כל אחד יכתוב 
בשפת האם שלו, ויתרגמו את דבריו לשפות האחרות. טוב, שווה ניסיון. אז זהו, פתחתי! 

יש מישהו כאן בפורום?

 ָסאָׁשה, רוסיה: בבית הספר שלי יש בסך הכול חמישה תלמידים יהודים, ובהם אחותי 
ואני. המסורת היהודית לא חשובה כל כך בחיים שלי, אבל אשמח מאוד להתכתב עם ילדים 

יהודים מארצות אחרות משום שאין לי הרבה חברים יהודים. 

 ג'ונתן, ארה"ב: וואו, זה שונה כל כך מהמצב אצלנו. ָסאָשה, כמוך אני לומד בבית ספר 
רגיל, כלומר בבית ספר לא יהודי, אבל בבית הספר שלי יש המון יהודים! הוריי רצו שאלמד 

גם יהדות ועברית, אז יומיים בשבוע )בימי ראשון בבוקר ובימי רביעי אחר הצהריים(, אני 
הולך לשיעורים בבית הכנסת שלנו. לפעמים לומדים דברים מעניינים, ובהפסקות כל החבר'ה 
נפגשים, וזה הכי כיף J. בקיצור, לי יש הרבה חברים יהודים, אבל גם אני סקרן להכיר יהודים 

שגרים בארצות אחרות ולראות במה אנחנו דומים ובמה אנחנו שונים. 
 

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: היי, שמי ָרָפֶאלֹו, אני גר בארגנטינה והמצב שלי שונה מאוד משל 
שניכם! אני לומד בבית ספר יהודי, כל התלמידים בו יהודים. אנחנו לומדים עברית, ויש לנו גם 

הרבה שיעורים על ישראל, על החגים ועל המסורת היהודית. 

 ָסאָׁשה, רוסיה: אני חייב להגיד לכולכם, אני בהלם! ידעתי שיש יהודים שגרים 
בכל מיני ארצות, אבל בזכות הפורום הזה, אני פתאום מרגיש שזה אמיתי! 

יש עוד מישהו ברשת ממדינה נוספת? 
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 בפורום האינטרנטי
 "חברים מעבר לים"
 מתכתבים תלמידים 

יהודים החיים בכל רחבי 
העולם.

 ג'ונתן, ארה"ב: יכול להיות שבסוף השנה אבוא לבקר את בני הדודים שלי. לפני כשנה 
הדוד ברּוס והדודה ַדֶיאן עלו לישראל עם ילדיהם. הם גרים ברעננה. הדס, את יודעת איפה זה? 

אולי במקרה את מכירה את בני הדודים שלי? קוראים להם אבי, טלי וִלָיה הירשפלד. 

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: גם לי יש בני דודים בישראל. הדס, אולי את מכירה אותם? 
אברום־יצחק, שרה־לאה ונחמה־רבקה בורובסקי. הם גרים בבני ברק. 

 הדס, ישראל: אני מצטערת, אני מכירה את רעננה ואת בני ברק, אבל אני גרה 
בירושלים. אמנם ישראל היא מדינה קטנה, אבל אתם מבינים שהסיכוי שאכיר את בני הדודים 

 שלכם קלוש... תגידו, שמעתי שבמדינות מסויימות יש הרבה עֹוְינּות כלפי יהודים,
האם כך זה גם אצלכם?

 ָסאָׁשה, רוסיה: אצלנו היו בשנים האחרונות מקרים חמורים של תקיפות יהודים. 
מאז אני נזהר מלספר לאנשים זרים שאני יהודי...

 הדס, ישראל: נורא מפחיד! 

 ג'ונתן, ארה"ב: אבל אצלנו המצב לגמרי שונה. אנחנו בכלל לא מרגישים עֹוְינּות. 
בניו יורק אפשר לחיות כיהודי בביטחון ובלי בעיה. חברים, אני חייב לעזוב אתכם. קיבלנו 

משימה בבית הספר - ליצור אילן יוחסין משפחתי - ועוד לא התחלתי!

 הדס, ישראל: גם אנחנו קיבלנו אותה משימה! נראה שהמורות שלנו משתפות פעולה 
במטלות )אולי גם במבחנים? זה יכול להיות מעניין... הרי המורות רוצות לעודד תקשורת בינינו. 
סתתתם! :-( ג'ונתן, יש אתר מצוין באינטרנט שעוזר להכין אילנות יוחסין. צריך רק להכניס את 

הנתונים, והם כבר מסדרים לך את הכול יפה. הנה, אני מצרפת את אילן היוחסין שלי.

 ג'ונתן, ארה"ב: מצוין, תודה! 

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: ביי לכולם! 

 ָסאָׁשה, רוסיה: להשתמע! 

 הדס, ישראל: מישהו מכם היה פעם בישראל? מתכננים ביקור? 
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מסביב לעולם  18



יעקב
 איש עסקים,
היגר לקנדה

לאה
מתה במֵגפה

אסתר
מרוקו

מרדכי
מת במֵגפה

ששון
עלה לישראל

נתנאל
ישראל

בת אל
ישראל

אודליה
ישראל

יואל
ישראל

שחר
ישראל

עדן
ישראל

לילך
ישראל

תומר
ישראל

זהבה
ישראל

אלון
ישראל

מירי
ישראל

אבי
ישראל

רבקה
 מורה,

היגרה לצרפת

מיכאל
 בעל עסק משפחתי,

מרוקו

שרה
 רופאה,

 התחתנה עם לא יהודי,
קנדה

רפאל
קנדה

יצחק
 )חייט(

נשאר במרוקו

שמעון
מרוקו

מלכה ומרדכי אסייג                מרוקו

19



מסביב לעולם  20

1
פורום "חברים מעבר לים" 

 ג'ונתן, ארה"ב: מסכים. אתר האינטרנט שהפנית אותי אליו, הדס, באמת עזר לי, וכבר 
סיימתי את העבודה על האילן שלי. היה נחמד לעשות סדר ולראות איך כל קרובי המשפחה 
קשורים זה לזה. הדס, ראיתי משהו באילן שלך, שתפס את עיַני - שמתי לב שיש לך קרובת 

משפחה בקנדה שהתחתנה עם "לא יהודי".

 הדס, ישראל: כן, אתה בטח מדבר על שרה... וואו! אני מתרשמת ששמת לב לפרטים 
באילן! למה דווקא זה עניין אותך?

 ג'ונתן, ארה"ב: אז ככה, קצת לפני שדוד ְּברּוס ודודה ַדֶיאן החליטו לעלות לישראל, 
דוד אחר שלי, דוד ג'ֹוש, התחתן עם בחורה מקסימה, אבל לא יהודייה. זה הטריד מאוד את 

המשפחה, למרות שמסביבנו זה די נפוץ. אנחנו הרי לומדים ועובדים עם "לא יהודים" כל הזמן, 
אז לא מפתיע שיש נישואים מעורבים. חברת הטלפון בטח הרוויחה הון עתק באותם חודשים... 

כי כל אחד דיבר על העניין הזה עם כל יתר בני המשפחה כמה וכמה פעמים... J אני צוחק, 
אבל זה באמת היה מסובך לכולם, כולל ג'ֹוש וִליָסה )אשתו של ג'ֹוש(. ג'ֹוש אומר שהיהדות 

חשובה לו, אבל שהוא התאהב בִליָסה... 
דוד ְּברּוס ודודה ַדֶיאן לא אמרו את זה במפורש, אבל נדמה לי, שהם החליטו לעלות - כי 
בישראל כמעט כולם יהודים - אולי הם רצו להיות בטוחים שילדיהם יתחתנו עם יהודים. 

 ִמיּפ, הולנד: הי לכולם! שמי ִמיּפ, ואני גרה בהולנד. רק אתמול שמעתי מהמורה 
שלי על הפורום הזה, נראה לי מגניב!!!  כבר קראתי את הכול כדי להתעדכן, אז אקפוץ ישר 

לשיחה! גם אצלנו די נפוץ שיהודים מתחתנים עם לא יהודים. 

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: הי! הדס, כל הכבוד על אילן היוחסין - יצא ממש יפה!  
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 J .הדס, ישראל: הי ִמיּפ, ברוכה הבאה! אני שמחה שיש עוד בת בפורום 
טוב, לענייננו, אתם יודעים שבישראל אין רק יהודים, אבל אני מניחה שבכל זאת הסיכוי 
להתחתן עם יהודי גדול יותר בארץ.  ג'ונתן, הסיפור שלך על הדוד ג'ֹוש הזכיר לי סיפור 

שקרה אצלנו, עם הדודה שלי, פנינה, שהיא סטודנטית באוניברסיטה. אנחנו משפחה 
מגובשת מאוד: כל שבת כולם הולכים לסבא וסבתא לארוחת שבת, הדודים, הדודות, בני 

הדודים... כולם. לפני חודש, פנינה הגיעה עם חבר חדש, שלא ידע לומר את הקידוש, 
ואמר "אמן" בזמן הלא נכון... איזה פדיחה! הייתם צריכים לראות את המבטים שנשלחו 

סביב השולחן. הבחור המסכן לא בדיוק התקבל בחיבוק חם. אז נכון שהוא יהודי, אבל 
זה לא אומר שאין מתחים.

 ג'ונתן, ארה"ב: לא ידעתי שיש בארץ יהודים שאינם מכירים היטב את המסורת 
היהודית! פה יש דווקא הרבה כאלה. ָרָפֶאלֹו, כשעבדתי על אילן היוחסין שלי שמתי לב שיש 

לי קרובי משפחה בארגנטינה!

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: באמת?? אני הולך להציץ באילן היוחסין שלך מיד! אחר כך אני 
הולך לישון. חבר'ה כאן בארגנטינה אמצע הלילה!! 

ביי לכולם! 

 הדס, ישראל: נדבר בהמשך. לילה טוב למי שאצלו לילה. יום נעים למי שאצלו יום. 



אילן היוחסין
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 בעלת חנות,
ארה"ב

שריל
רבה רפורמית,
 נשואה למייקל,

ארה"ב

ַדֶיאן
 רופאה,

 עלתה לישראל,
נשואה לברוס
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ארה"ב

דוד
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ארגנטינה
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ארה"ב

רחל
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1
פורום "חברים מעבר לים"

 ֵז'ֵרמי, צרפת: שלום, שמי ֵז'ֵרמי ואני מצרפת. אני מצטרף רק עכשיו כי היו לי 
בעיות במחשב. ממש נהניתי לקרוא את מה שנכתב עד כאן, וגם גיליתי המון דברים 

שלא ידעתי. הדס וג'ונתן, הצצתי באילנות היוחסין שלכם - מאין היה לכם כל כך הרבה 
מידע על אנשים במשפחה? לי מאוד קשה לאסוף מידע על משפחתי.

 הדס, ישראל: הי ֵז'ֵרמי, בונז'ּור! כך אומרים? תמיד רציתי לבקר בצרפת!  לגבי שאלתך, 
יש לי מזל – סבא רבה שלי, סבא אליהו, מאוד אוהב לספר סיפורים על "הימים ההם"... כלומר 

על חייו לפני שהגיע לארץ. אבל כדי לבנות את אילן היוחסין ראיינתי אותו בצורה מסודרת. 
סבא אליהו נולד במרוקו וחי שם עד שהיה בן ארבעים. כשהוא מתאר את החיים במרוקו, 

הפנים שלו משתנים, והוא כאילו עובר לעולם אחר...

 ֵז'ֵרמי, צרפת: ֵהי! גם הסבים של הוַרי הגיעו ממרוקו! אבל הם כבר לא חיים, אז אני 
לא יכול לשאול אותם על החיים שם. אולי תוכלי לספר קצת יותר על החיים במרוקו בתקופת 

סבא רבה שלך? 

 הדס, ישראל: בכיף! משפחתו של סבא רבה אליהו גרה ַּבֵמַלאח של העיר ֶפס, כלומר 
בשכונה היהודית של העיר. זאת הייתה שכונה צפופה מאוד עם סמטאות צרות ומתפתלות. 

הצפיפות גרמה להתפשטות מחלות. היו לו אח אחד ושני אחיינים שמתו בגיל צעיר ִמַּמֵגָפה. 
 סבא רבה שלי היה צורף, יוצר תכשיטים, כמו אביו )לסבתא שלי יש שרשראות מ-ד-ה-י-מ-ו-ת!(

הוא מספר שכל המשפחה המורחבת גרה בשכנות, ושבכלל, בקהילה כולם הכירו את כולם. 
כשסבא רבה שלי היה ילד היו יחסים תקינים בין היהודים והשכנים המוסלמים שלהם, אבל 

מאז שהוקמה מדינת ישראל, התפתחה עויינּות כלפי היהודים וסבא אליהו החליט לעלות 
לישראל עם משפחתו. זה בעצם היה החלום שלו תמיד. 

 ֵז'ֵרמי, צרפת: נראה לי שזה בערך באותה תקופה שסבא רבה שלי היגר לצרפת.
איך היה המעבר לישראל עבור סבא רבה שלך? 

 הדס, ישראל: בכלל לא קל. מכיוון שמדינת ישראל הייתה צעירה וענייה, הושיבו 
אותו ואת משפחתו ב"מעברה", שהיא מחנה אוהלים זמני, עם מאות עולים אחרים )אלפים 

הגיעו ממרוקו באותה תקופה(. ובאותה שנה היה חורף קר במיוחד! לאחר מכן, הם עברו לגור 
בירושלים. למבוגרים היה קשה להסתגל, אבל הילדים הצליחו להשתלב ביתר קלות, ומהר 

מאוד הם היו "כמו כולם". די, סיפרתי מספיק! שמישהו אחר יספר עכשיו את סיפורו!
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 ֵז'ֵרמי, צרפת: נכון, ועוד משהו - כל המשפחות שלנו - כולן! - עברו ממקום למקום. 
זו נראית לי תופעה שממש מאפיינת את היהודים. אצל החברים הלא יהודים שלי, זה לא ככה. 

אני צריך לרוץ, יש משחק כדורגל חשוב מאוד בטלוויזיה!

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: איזו קבוצה אתה אוהד? 
אני אוהד את ֵריַאל מדריד!

 הדס, ישראל: טוב, אני רואה לאן השיחה גולשת... אל תיקחו את זה אישית, אבל יש לי 
מספיק שיחות על כדורגל בבית. נדבר בהמשך. ביי.

 ֵז'ֵרמי, צרפת: ואני אוהד ַּפִריז ֵסן ֶז'רֵמן.

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: אתם יודעים, שמתי לב שאף על פי שאנחנו חיים בארצות 
שונות, יש לחלק מהמשפחות שלנו ארץ מוצא משותפת.

 ָרָפֶאלֹו, ארגנטינה: הי לכולם! 
גם סבא רבה שלי מפולין! לא היה לו קל להסתגל לארגנטינה, ללמוד ספרדית וכו'. 

 ג'ונתן, ארה"ב: גם לסבתא רבה שלי היה קשה להסתגל לארץ חדשה והיא עדיין מדברת 
אנגלית במבטא יידישאי! אבל היא תמיד אומרת לי שטוב מאוד שהוריה החליטו לעזוב את פולין, 

כי אחיה יוסף שנשאר בפולין, ִנְסָּפה בשואה, וכך גם אישתו ושלושה מארבעת ילדיו. סבתא רבה 
שומרת על כל המכתבים שאחיה שלח לה, ובהם תיאר איך מצב היהודים הלך והתדרדר.

 ִמיּפ, הולנד: גם רבים מהמשפחה שלנו ִנְסּפּו בשואה, אבל הסבים שלי כמעט ולא 
מדברים על זה, כנראה קשה להם מדי. 

 הדס, ישראל: אפשר להבין...

 ג'ונתן, ארה"ב: טוב, אם את מתעקשת ... אצלנו, זאת סבתא רבה שלי, סבתא 
ֵּבייֶלה שאוהבת לספר על הילדות שלה ועל בני משפחתה. היא גדלה בפולין בעוני גדול, 
ולעתים לא היה להם בבית הרבה מה לאכול. נוסף על כך, לפעמים התנכלו להם שכניהם 
הלא יהודים. סבתא רבה שלי היגרה לארצות הברית עם הוריה ושתי אחיותיה. הם הגיעו 

לארה"ב באניה ענקית, עם מאות מהגרים יהודים שחלמו על עתיד טוב יותר ב"ארץ 
האפשרויות הבלתי מוגבלות". שני אחים גדולים, שהיו כבר נשואים, היגרו למקומות 

אחרים: אחד היגר לדרום אמריקה ואחד עלה לארץ ישראל. אח אחר נשאר בפולין.
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1

עבודה על אילן יוחסין
התבוננו באילן היוחסין של הדס )עמ' 19-18(

ִמְצאּו את הדס.  א. 

ִמְצאּו את בני המשפחה שהדס הזכירה בפורום. כמה מצאתם? ב. 

באיזו ארץ נולד סבא רבה של הדס )סבא רבה אליהו(? ג. 

כמה מבני המשפחה של הדס ִנְסּפּו בשואה? ד. 

נתמקד בבני המשפחה בדור של הדס ובדור הוריה: ה. 

כמה מהם חיים היום במרוקו?   
כמה מהם חיים היום בישראל?   

באילו מדינות חיים בני משפחתה של הדס?   
כמה מהם ִנֽׂשאּו ִנׂשּוֵאי תערובת?  

מנקודת מבטם של הדורות הקודמים
מלכה ומרדכי אסייג, העומדים בראש אילן היוחסין של הדס, נפטרו לפני זמן רב.

מה, לדעתכם, הם היו חשים אילו היו רואים את אילן היוחסין שלהם )שבו מתועד 
 גורלם של רוב צאצאיהם(? למשל, מה היה מפתיע אותם? מה היה משמח אותם?

מה היה מעציב אותם?

המשפחה של הדס 

שם משפחה: אסייג

שם פרטי: הדס 

שם האב: אלי

שם האם: שרית

כתובת: רח' יהושע בן נון 19, ירושלים 93145

 שימו לב, יש באילן היוחסין
בני משפחה שיש עליהם מעט מאוד 

מידע. למשל, יש להדס בנות משפחה 
בצרפת )קרול ומוניק(, שאין מידע על 

מקצועותיהן, אם נולדו להן ילדים, ואם כן, 
כמה. האם ייתכן שמשפחתה של הדס אינה 

 בקשר עם בני המשפחה הללו,
ולכן אין להדס מידע עליהם?

1

2
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המשפחה של ג'ונתן

שם: רובינשטיין-גולדברג

שם: ג'ונתן

שם האב: דניאל

שם האם: הלן 

מקום מגורים: 605 הדסון סטריט, ניו יורק 10014

 שימו לב, יש באילן היוחסין
בני משפחה שיש עליהם מעט מאוד 
מידע. למשל, יש לג'ונתן בני משפחה 

באוסטרליה, בארגנטינה, ברוסיה ובישראל, 
שאין מידע על מקצועותיהם, אם נולדו להם 

ילדים, ואם כן, כמה. האם ייתכן שמשפחתו 
של ג'ונתן אינה בקשר עם בני המשפחה 

הללו, ולכן אין לו מידע עליהם?

1

2

עבודה על אילן יוחסין
התבוננו באילן היוחסין של ג'ונתן )עמ' 23-22(

א. ִמצאּו את ג'ונתן.

ִמצאּו את בני המשפחה שג'ונתן הזכיר בפורום. כמה מצאתם? ב. 

באיזו ארץ נולדה סבתא רבה של ג'ונתן )סבתא ֵּבייֵלה(? ג. 

כמה מבני המשפחה של ג'ונתן ִנְסּפּו בשואה?  ד. 

עתה נתמקד בבני המשפחה בדור של ג'ונתן ובדור של הוריו: ה. 

כמה מהם חיים היום בפולין?   
כמה מהם חיים היום בישראל?   

באילו מדינות חיים בני משפחתו של ג'ונתן?    
כמה מהם ִנֽׂשאּו ִנׂשּוֵאי תערובת?  

מנקודת מבטם של הדורות הקודמים
צבי-הירש וֵשיינה גולדברג, העומדים בראש אילן היוחסין של ג'ונתן, נפטרו לפני זמן רב.

מה, לדעתכם, הם היו חשים אילו היו רואים את אילן היוחסין שלהם )שבו מתועד 
 גורלם של רוב צאצאיהם(? למשל, מה היה מפתיע אותם? מה היה משמח אותם?

מה היה מעציב אותם?
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1
"יהודים ספרדים", הם יהודים שמוצאם מארצות מסוימות כמו מרוקו, תוניסיה ועוד. 

"יהודים אשכנזים", הם יהודים שמוצאם מארצות אחרות כמו גרמניה, פולין ועוד. 

 סיפור המשפחה של הדס דומה
לסיפוריהן של משפחות ספרדיות רבות.

 סיפור המשפחה של ג'ונתן דומה
לסיפוריהן של משפחות אשכנזיות רבות.

כעת נשווה בין הסיפורים המשפחתיים של הדס וג'ונתן, וכן בין תולדותיהם של יהודים 
אשכנזים רבים ויהודים ספרדים רבים.

הגירה
במאה השנים האחרונות חלו שינויים גדולים בפריסת העם היהודי. מיליוני יהודים 

עזבו את ארצות מולדתם בגלל קשיים כלכליים ומפני שסבלו מיחס עוין )אנטישמיות( 
בארצות אלה.

מה הייתה הסיבה העיקרית שבגללה 
עזבו בני המשפחה של הדס את ארץ 

מוצאם )מרוקו(?

מה הייתה הסיבה העיקרית שבגללה 
עזבו בני המשפחה של ג'ונתן את ארץ 

מוצאם )פולין(?

לאילו מדינות היגרו בני המשפחה?לאילו מדינות היגרו בני המשפחה?

האם קליטתם של מי שהגיעו לישראל 
 הייתה קשה או קלה?

)הסבירו את תשובתכם(

האם קליטתם של מי שהגיעו לארצות 
 הברית הייתה קשה או קלה?

)הסבירו את תשובתכם(

הגירה

סכמו - איזה מידע אספתם?

לחקור את העולם היהודי

 ראינו שניתן ללמוד
על העולם היהודי מתוך מפות, 

ִמפקד היהודים במדינות שונות 
ודיאגרמות. 

 אילו מקורות מידע נוספים הוזכרו
בפורום? 
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ציונות
בסוף המאה ה-19 צמחה התנועה הציונית. חברי התנועה ביקשו להקים מדינה יהודית 

 בארץ ישראל. בשנת תש"ח, 1948, קמה מדינת ישראל.
יהודים רבים הגשימו חלום עתיק: לחיות במדינה יהודית עצמאית.

 ראינו שרבים מבני משפחתה של הדס עלו לארץ ישראל. 

 האם גם רבים מבני משפחתו של ג'ונתן עלו ארצה?

השואה
בזמן מלחמת העולם השנייה, בתקופת שלטון הנאצים בגרמניה, הושמדו על אדמת 
אירופה שישה מיליון יהודים. קהילות יהודיות גדולות ותוססות נהרסו כליל. הרוב 

המכריע של קורבנות השואה )אך לא כולם( היו יהודי אירופה.

 מדוע השפיעה השואה על משפחתו של ג'ונתן יותר מאשר על זו של הדס?

התבוללות
במאתיים השנים האחרונות התרחבה ההתבוללות בעם היהודי. רבים בחרו להתרחק 

מיהדותם ולהתנתק מהמסורת וממוסדות הקהילה היהודית. אחת מתוצאות ההתבוללות 
היא נישואי תערובת, כלומר, נישואין עם אנשים שאינם בני העם היהודי. 

האם יש במשפחתה של הדס אנשים 
שִנשאּו נישואי תערובת?

האם יש במשפחה של ג'ונתן אנשים 
שִנשאּו נישואי תערובת? 

אם כן, האם הם שייכים לדורות 
הקודמים או לדורות האחרונים של 

המשפחה שלה, והיכן הם גרים?

אם כן, האם הם שייכים לדורות 
הקודמים או לדורות האחרונים של 

המשפחה שלו, והיכן הם גרים?

התבוללות

השואה

 העתיקו למחברת את ארבעת הסמלילים של ארבע התופעות שהזכרנו: 
הגירה, ציונות, שואה והתבוללות.

רשמו ליד כל אחד מהם, באיזו מידה השפיעה כל אחת מהתופעות הללו על משפחותיהם 
של ג'ונתן ושל הדס - "השפעה רבה", "השפעה מעטה" או "לא השפיעה".

ציונות
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1
הזמנה לשיח

 לפניכם דוגמאות לשאלות שתוכלו
לשאול ועשויות להעשיר את השיחה:

האם בני המשפחה שלכם נמצאים 
 כבר הרבה דורות בארץ מגוריכם?

אם לא, מאילו ארצות היגרו אליה?

ספרו לנו על החברים שלכם, האם 
רובם יהודים או לא יהודים? האם זה 

משנה לכם אם החברים שלכם יהודים 
או לא?

האם אתם מרגישים נוח לספר שאתם 
יהודים לכל מי שאתם נפגשים ִאתו?

האם הרגשתם פעם עויינות כלפי 
היהודים באזור שבו אתם גרים או 

מסביבכם?

האם אתם מדברים עברית? אם כן, 
באיזו מסגרת למדתם את השפה?

 האם ביקרתם בישראל?
האם אתם מעוניינים בכך?

האם הזדהיתם עם משהו שנאמר על 
ידי הדמויות שבפורום "חברים מעבר 

 לים"?
אם כן, עם מה?

לפניכם דוגמאות לשאלות שייתכן 
שתלמידים מהתפוצות ישאלו אתכם.

 האם כל החברים שלכם יהודים?
האם יש לכם קשר עם לא יהודים?

איך זה לחיות במקום שבו רוב 
האנשים יהודים?

האם ידעתם שיש יהודים החיים 
במקום שאנחנו גרים בו?

האם יש לכם קרובי משפחה או 
 מכרים שגרים מחוץ לישראל?

אם כן, איפה?

האם קראתם בפרק הראשון של 
החוברת "חברים מעבר לים" דברים 

שהפתיעו אתכם על החיים שלנו 
בתפוצות?

גם תלמידים בארץ וגם תלמידים יהודים ַּבתפוצות לומדים בחוברת "חברים מעבר לים". 
ביחידה זו כולנו התחלנו ללמוד על החיים היהודיים בקהילות שונות סביב העולם. 

אם מזדמן לכם להתכתב עם ילדים יהודים מהתפוצות שלומדים - כמוכם - בחוברת זו, 
תוכלו לבדוק באיזו מידה החוויות שלהם דומות לחוויות של הילדים שהשתתפו בפורום 

"חברים מעבר לים".
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בבתי הכנסת בכל העולם מתפללים בכל 

חודש את התפילה -
"ְיַחְּדֵׁשהּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָעֵלינּו 

ְוַעל ָּכל ַעּמֹו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם 
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, ִליׁשּוָעה 
ּוְלֶנָחָמה, ְלַפְרָנָסה טֹוָבה ּוְלַכְלָּכָלה, ְלַחִּיים 

ּוְלָׁשלֹום, ִלְׁשמּועֹות טֹובֹות ְוִלְבׂשֹורֹות טֹובֹות." 
)קטע מתוך תפילת שחרית של שבת לפני ראש חודש( 

 התפילה מתייחסת ל"בית ישראל", לבני 
העם היהודי, בכל מקום שבו הם נמצאים.
 האם אנו יודעים כיצד נראים חייהם של 

יהוֵדי התפוצות? האם הם חיים "חיים של 
טובה וברכה" כפי שאנו מאחלים להם 

בתפילה? בשאלה הזאת נעסוק בפרק הזה.

"בכל מקום שהם"
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 ג'ונתן מארה"ב: הי לכולם, קוראים לי ג'ונתן. אני בן אחת עשרה, ואני גר בניו-יורק.
המורה שלי ביקשה ממני להיות הראשון שיכתוב בפורום הזה, אולי בגלל שאני ידוע כפטפטן... למען האמת, הרעיון נשמע 

נחמד, אבל קצת מסובך. לפי מה שהבנתי, כל אחד יכתוב בשפת האם שלו, וזה יתורגם לשפות האחרות. טוב, שווה ניסיון.  
אז זהו, פתחתי! יש מישהו כאן בפורום?

 ֵז'ֵרמי, צרפת: בונז'ור חברים, 
מאז שהתחלנו את ההתכתבות אני מחפש דרך להראות לכם איך חיים היהודים בפריז. 

הבוקר חשבתי על רעיון )לפי דעתי, ממש הברקה J(. אני שולח לכם את העיתון החודשי 
של הקהילה שלי. הרבה פעמים אני צוחק על ההורים שלי, שמקפידים לקרוא אותו 

מההתחלה ועד הסוף... אבל עכשיו אני חושב שהוא דווקא יכול לעזור לכם להכיר את 
החיים שלנו פה. אולי תקראו אותו? האם גם אצלכם יש עיתונים יהודיים? מה מתפרסם 

בהם? האם אלה דברים דומים למה שמופיע בעיתון שלנו, בצרפת?
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Perspectives juives
 עיתון הקהילה היהודית בעיר ּבּולֹון

ובשאר הערים בפרוורי פריז

2.30 €
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[גיליון חודש אדר/מרץ]

ריאיון בלעדי עם מר ִפיִליּפ ִּפיקֹון  מועמד לראשות עיריית ּבּולֹון
*

*

כנס חירום בירושלים:
בעשור האחרון פחת מספר היהודים 

בתפוצות בחצי מיליון! 
העם היהודי בתפוצות קֵטן ונחלש

בכינוס חירום בירושלים נחשפו נתונים 

מתרחקים  שנה  בכל  מאוד:  מדאיגים 

היהודי!  העם  מן  יהודים  אלפי  עשרות 

)ההתנתקות  ההתבוללות  תופעת 

בכל  לצערנו  מתקיימת  מהיהדות(, 

הקהילות היהודיות בעולם )חוץ מאשר 

בין  והיא  ובמקסיקו(,  ישראל  במדינת 

במספר  לעלייה  העיקריים  הגורמים 

החדה  ולירידה  התערובת  נישואי 

במספר יהוֵדי התפוצות. 

השאלה שדנו בה בכנס הייתה, מה אפשר 

לעשות כדי לעצור או להקטין את ממדי 

תמימי  היו  הכנס  משתתפי  התופעה. 

דעים כי הדבר הנכון ביותר הוא לנסות 

למשוך את הילדים והנוער אל הקהילה 

היהודית על ידי פעילויות מעניינות, כמו 

לישראל.  ומסעות  יהודיים  קיץ  מחנות 

כמו כן, יש לדעתם, להגביר את החינוך 

היהודי על ידי הקמת בתי ספר יהודיים 
נוספים.

- אותם  לעודד  ורוצים  צה"ל  בחיילי  גאים  אתם  גם  אם 

יהודי אירן 
מה מצבם היום?

כיצד אפשר לעזור להם?
דיון בהשתתפות

  אריאל ברגמן
יושב ראש ועד המוסדות היהודיים 

C.R.I.F - בצרפת

 דוד ְטִריָגנֹו
נציג ארגון בני ברית

 ָסִּבין ֶלִוי 
דוברת איגוד הסטודנטים היהודים

 הדיון יתקיים ביום ראשון הקרוב,

 9 במרץ, בשעה 15:00

C.R.I.F -במשרדי ה

 39 rue Broca Paris 75005 

פיצה! להם  והזמינו   www.pizzaIDF.org לאתר  היכנסו 

הבחירות כבר 
בפתח. בעוד 

ְראּו  כחודש ִיּקָ
תושבי העיר ּבּולֹון 
לקלפי, כדי לבחור 

ראש עיר חדש. 
שני מועמדים 

עיקריים 
מתמודדים 

יקֹון, ראש העיר  בבחירות: מר ִפיִליּפ ּפִ

המכהן, והגברת ַנְדָיה ֶפִדיָדה.

לידיד  נחשב  אתה  ִּפיקֹון,  מר  שאלה: 

ישראל, מה יש לך לומר על כך?

אכן, ידיד ישראל אני! בעת כהונתי 

פיתחתי קשרים הדוקים עם עיריית 

רעננה בישראל. הערים רעננה וּבּולֹון 

הן היום ערים תאומות. קוראי העיתון 

ּנּו פעילויות רבות  בוודאי זוכרים כי ִאְרּגַ

עם עיריית רעננה. למשל, התערוכה 

הגדולה "ירושלים של מעלה" 
שהתקיימה 

לפני כחודש 
בבניין 
עיריית 

ּבּולֹון, 
ובה הוצגו 

תצלומי 

אוויר של ירושלים, שצולמו על ידי 

צלמים ישראלים. כמו כן ערכנו 

תחרויות אתלטיקה, והשתתפו בהן 

עשרות בני נוער משתי הערים. 

עיֵרנּו הוקרנו סרטים  בסינמטק ּבְ

ישראליים במשך שבוע שלם, ובד בבד 

הוצגו סרטים צרפתיים ברעננה. אלה 

אירועים חשובים המאפשרים לעם 

הצרפתי ולעם בישראל להכיר ולהבין 

זה את זה טוב יותר. אני מאמין שאין 

צורך להזכיר לקוראים כי בזה אני נבדל 

מן המועמדת האחרת, הפועלת למען 

חיזוק הקשרים בין צרפת 
לעירק.

מסר  לך  יש  האם  שאלה: 

לקהילה היהודית בעירך?

בשנים האחרונות היינו 

עדים למקרים רבים של 

תקיפות אנטישמיֹות, 

אשר פגעו בקהילה היהודית. הוריתי 

למשטרה להשתמש בכל האמצעים 

הדרושים להבטחת שלומם של חברי 

ּבּולֹון. זה שיפר את  הקהילה היהודית ּבְ

המצב, אולם אני מּודע לכך שהאיּום 

טרם חלף. אני מתחייב לעמוד על 

המשמר כדי שתושבי העיר היהודים 

יוכלו להמשיך לחיות בשקט ובביטחון 
בעיֵרנּו. 

טרם  שהאיום  לכך  מודע  אני 

על  לעמוד  מתחייב  אני  חלף. 

העיר  שתושבי  כדי  המשמר 

לחיות  להמשיך  יוכלו  היהודים 
בשקט ובביטחון בעיֵרנּו.  

יהודיים
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ככל  יום  היה  לא  שעבר  ראשון  יום   

הימים בבית הספר הַמשלים "מגן דוד", 

על  קהילתנו.  של  הכנסת  בבית  השוכן 

התלמידים  הזדרזו  והקור,  הגשם  אף 

באולם  והתכנסו  הספר  לבית  להגיע 

וספרי  תנ"ך  ִסְפֵרי  במקום  הכנסת.  בית 

תולדות עם ישראל, הוציאו התלמידים 

מן הילקוטים סלסילות של פירֹות טריים 

שהקפידו  כאלה  אפילו  והיו  ויבשים, 

הסיבה  ישראל.  מארץ  ירות  ֵפּ והביאו 

בשבט.  ט"ו  חגיגת  הייתה  למסיבה 

בהנאה,  הפירות  את  אכלו  התלמידים 

ושירי  חג  שירי  שרו  ענבים,  מיץ  שתו 
ארץ ישראל והשתתפו בחידון.

אם אתם סקרנים לדעת מה היו השאלות 

איזו ברכה  דוגמאות:  בחידון, הנה כמה 

בין  הקשר  מה  תמרים?  על  נאמרת 

שבעת  מהם  בשבט?  לט"ו  השקדייה 
המינים שארץ ישראל נתברכה בהם? 

ה'  כיתה  בין  הצמוד  הנקודות  קרב 

בונוס  שאלת  ידי  על  הוכרע  ו',  לכיתה 

שהעלתה גברת כהן, מנהלת בית הספר 

ושופטת החידון: מה עוד נוהגים לעשות 

מלבד  בשבט,  ט"ו  לציון  ישראל  בארץ 

ו' הם שידעו  אכילת פירות? ילדי כיתה 

וניצחו   - עצים  נטיעת   - התשובה  את 
בחידון. 

אמרה  בשבט  ט"ו  סדר  לאחר  בריאיון 

ניצחו,  כולם  "בעצם  כהן:  הגברת 

היפה.  מסורתנו  על  למדו  כולם  כי 

תלמידינו לומדים במשך השבוע בבתי 

ספר כלליים, על פי רוב הם התלמידים 

קל  לא  בכיתותיהם.  היחידים  היהודים 

להם לבוא הנה, אצלנו הם לומדים בימי 

נהנים  לכיתה  שחבריהם  ביום  ראשון, 

שאלות  עם  אלינו  באים  הם  מחופשה. 

הילדים  מן  שונה  אני  מדוע  רבות: 

אחרים?  חגים  לנו  יש  מדוע  האחרים? 

ואני  המולד  חג  את  חוגגים  הם  למה 

לא? מדוע ההורים שלי מתעניינים במה 
שמתרחש במדינת ישראל?

מנסים  אנחנו  המשלים,  הספר  בבית 

לענות על השאלות הללו. כאן התלמידים 

התרבותיים  שורשיהם  את  מגלים 

כאן  והמשפחתיים. 
ילדים  עם  נפגשים  הם 
דומה  שסיפורם  יהודים 
לשלהם, וכאן הם מגלים 
אין  יהודי  שלהיות 
פירושו רק להיות שונה, 
שייך  להיות  גם  אלא 

לקהילה ולעם".

החודש בקהילה

רדיו קהילה
FM 94.8

חדשות "קול ישראל"
 בשידור ישיר מירושלים

בכל יום בשעה 7:15 ובשעה 19:15

ִּכי ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך לוֹ )דברים טו, ח(
 אנו מודים לכם על ההיענות למבצע שקיימנו

לקראת חג החנוכה, בתרומת בגדים, צעצועים וכסף.

 גל הקור הפוקד את אזורנו מאלץ אותנו לפנות

שוב לנדיבותכם. אנו זקוקים לשמיכות, בגדים חמים וכסף 

למימון תנורי חימום וארוחות חמות לקשישים. 

אנא ִשְלחּו את תרומותיכם למשרדי בית הכנסת המרכזי בפריז 
rue de la Victoire Paris 75009 44

*

    הילדים מגיעים אלינו עם
שאלות רבות: מדוע אני שונה מן 
הילדים האחרים? מדוע יש לנו חגים 
אחרים? למה הם חוגגים את חג המולד 
ואני לא? מדוע ההורים שלי מתעניינים 
במה שמתרחש במדינת ישראל?"

 הנכם מוזמנים לערב היכרות עם צוות בית הספר וההנהלה.
 המפגש יתקיים בבית הספר

ב-20 במרץ בשעה 20:00, ברחוב הכנסייה 12, ּבּולֹון.

 רמת לימודים גבוהה - הכנה לבגרות מלאה

  אווירה יהודית חמה

 חינוך יהודי מעמיק:

 תורה, תלמוד, חגים, עברית מדוברת והיסטוריה יהודית

אבטחה של קציני ביטחון ישראלים )יוצאי יחידות קרביות בצה"ל( 

שכר לימוד בתשלומים נוחים

G
ro

up

e s
colaire Gam

liel

לקראת שנת הלימודים הבאה
תיכון גמליאל

תפוחים ותמרים

מבצע התרמה לחורף חם

"ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה" 

התנ"ך באלפי מכחולים 
בחודש מרץ תוצג בתיאטרון העירוני 

תערוכה יפהפייה של ציורים בנושאים 
תנכיים, ָאמנים יהודים ונוצרים יציגו 

יחד את יצירותיהם. 

אל תפסידו - שווה לראות!

התיאטרון העירוני 

כל יום בשעות 18:00-12:00. 

הכניסה חופשית

תערוכה
ט"ו בשבט בבית הספר "מגן דוד"

Avב

L’Art 
de la 
Bible

ית ֵראִשׁ  ְבּ
ַמִים ְוֵאת  ׁ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשּ בָּ

ָהָאֶרץ.  ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre n’était que solitude et chaos.
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חג הפורים מגיע!

קריאת מגילת אסתר
ב-17 במרץ בשעה 19:00 

בבית הכנסת

לקראת פורים

 במוצאי שבת, 29 במרץ, בשעה 20:00
הקרנת הסרט:

)בשפה האנגלית, כתוביות בצרפתית(

באולם הקידוש שבבית הכנסת ּבּולֹון.

 לאחר ההקרנה דיון בנושא:
"החיים בעיירה היהודית ברוסיה לפני 100 שנה"

מועדון הסרטים
סרט יהודי בכל חודש!

"כנר על הגג"
Le violon sur le toît

Chabbat-célibataires

סוף שבוע "פנויים-פנויות"
לבני/ות 25 עד 35 

23-22 במרץ
במלון 3 כוכבים ליד יער פֹוְנֶטְנְּבלֹו

בתכנית:
תפילות שבת, שלוש ארוחות )כשרות(

טיול רגלי ביער
ערב שירה בציבור

יום ראשון - ביקור מודרך בארמון פֹוְנֶטְנְּבלֹו וטיול אופניים ביער

פרטים והרשמה עד ה-15 במרץ במשרדי "יחד"
טלפון 01.47.63.28.11

מפגשים בימי רביעי
במועדון "בני ברית" בשעה 13:00

דיון בנושא "הקהילה היהודית בגרמניה בימינו"  5 במרץ: 

הרצאה בנושא "המֵסכה של אסתר המלכה" 12 במרץ: 

הרצאה בנושא "חוק השבות וישראל כמדינת מקלט" 19 במרץ: 

שיחה בנושא "שיטות לפיתוח הזיכרון בגיל הזהב" 26 במרץ: 

 יומן בית הכנסת
בעיר ּבּולֹון

בכל יום ראשון בשעה 20:00
פרשת השבוע
עם גברת טּוַאִטי

בכל יום רביעי בשעה 10:30
עברית למתחילים

עם מר שי גולני

בכל יום חמישי בשעה 20:00
תלמוד, מסכת ברכות

עם הרב דוד בלֹום

 תנועת
 בני ברית
העולמית

לבני 21-16מסיבת פורים

פרס לתחפושת המקורית ביותר

ביום שני, 17 במרץ
מהשעה 21:00

 באולם בית הכנסת ּבּולֹון.

נא להביא מצב רוח טוב!

דבר רב הקהילה

אתם בוודאי כבר מתכוננים לחג הפורים 
הבא עלינו לטובה. 

בעזרת השם נזכה גם השנה לקיים ביחד 

את מצוות קריאת מגילה, באווירה של 
שמחה וצהלה. 

מגילת אסתר מגלה לנו סוד נסתר, סוד 
הישרדותו של העם היהודי בין העמים.

ּה  ֶדת מֹוַלְדּתָ ר ַמּגֶ וכך נאמר בה: "ֵאין ֶאְסּתֵ
ָכי."  ה ָעֶליָה ָמְרּדֳ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּה ּכַ ְוֶאת ַעּמָ

עניין זה מפתיע: מדוע אין אסתר מגלה 

את מוצאה? האם אסתר מתביישת בכך 
שהיא יהודייה?? חלילה וחס! 

היהודים  ששונאי  אסתר,  שידעה  אלא 

שבארמון )ובראשם המן הרשע( עלולים 

לסכן את חייה ואת סיכוייַהּ להציל את 

אינה  שאסתר  הסיבה  זו  היהודי.  העם 
מגלה את יהדותה.

הרב  נּו,  רּבֵ היקרים,  ואחיוַתי  אַחי  ובכן, 

הראשי לצרפת, הרב יוסף סיתרּוק, פסק 

שעלינו להסתובב ברחובות פריז בלבוש 

להבחין  לאנטישמים  מאפשר  שאינו 

שאנו יהודים. עלינו לחבוש כיפה מתחת 

והרי  תיראה.  לא  שהכיפה  כדי  לכובע, 

אסתר.  של  חוכמתה  גם  הייתה  זאת 

בסתר  נמנעה  שאסתר  מספר  המדרש 

לא  ושבשבת  כשרים,  לא  ממאכלים 
עשתה כל מלאכה. 

נּו  מסורֵתּ את  נשמור   - אנו  גם  ננהג  כך 

ואת  נפשותינּו  את  נסכן  לא  אך  היפה, 
יקיֵרינּו. 

ְמָחה,  כך יביא עלינו חג הפורים אֹוָרה ְוׂשִ
ׂשֹון, ִויָקר.  ְוׂשָ

כן יהי רצון!

אַחי ואחיוַתי היקרים,

*
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 בכל אירועי החיים 
 לידה, בר מצווה, בת מצווה, חתונה 

ולהנצחת זיכרון יקיריכם 

ִנטעו עצים בארץ ישראל!

שלחו את תרומותיכם למשרדי הקרן.
פרטים בטלפון 0142865493

ברוך דיין האמת

בצער רב, אנו מודיעים על 
 פטירת חברנו היקר

 מר מרק בן חיים
 שהלך לעולמו

ב-10 בפברואר. 

יהי זכרו ברוך.

קרן קיימת לישראל

לידות 
 סילבי

בת לדוד וקתרין פיטּוסי

 אריאל
בן לדפנה ומרק מדיוני

 מיכאל
רּונו שָוורץ בן לסוזי וּבְ

 אליענה
בת לאליזבת ופרנסיס ּבִנישֹו

בני מצווה ובנות מצווה 

רפאל קורן 

ֵז'ֵרמי אילוז

ַשְרלֹוט גולדנברג

חתונות 

ָקה אזולאי ודניאל שטרן ֵרּבֵ

מכתבים למערכת
קוראינו שואלים... 

אזרחית  שהיא  ָאה  ּגֵ אני  אחד  מצד  לי.  וקשה   - כשנה  לפני  לישראל  עלתה  ִתי  ּבִ

ישראלית, אבל מצד שני ישראל רחוקה ואני מתגעגעת אליה. קשה לי לקבל את 

העובדה שהיא העדיפה לעזוב את החיים הטובים בצרפת, והלכה לגור בארץ כל כך 
קשה. אני דואגת לה.  

להורים  תמיכה  קבוצת  מכירים  יהודיים  משקפיים  קוראי  האם  היא:  שאלתי 
שילדיהם עלו לישראל?

סוזי אלבז

קוראינו משיבים...

של  הקודם  בגיליון  שהתפרסם  אוחנה,  גיל  מר  של  למכתבו  להגיב  רוצה  אני 
משקפיים יהודיים. 

מר אוחנה, גם לי יש בן שהתחתן עם בחורה לא יהודייה, ולכן אני מבין בדיוק את 

הקושי ואת הכאב שאתה חש. אבל אני חושב כי החלטתך לצמצם את הקשר עם 

בני,  עדיין  הוא  לפעם,  מפעם  רק  בני  את  לראות  מוכן  אינני  אני  טעות!  היא  בנך 

ואנחנו תמיד נהיה ההורים שלו! למעשה, עכשיו אנחנו הקשר היחיד שנותר לו עם 
היהדות. 

יש לנו שתי נכדות: מריאן )בת שש( ושרה )בת ארבע(. כואב לי עד מאוד שהן אינן 

נחשבות ליהודיות )מפני שאמן אינה יהודייה(. קשה לנו לחשוב שהן חוגגות את חג 

המולד עם הסבא והסבתא מצד ִאמן. אבל אנחנו עדיין מקווים שיום יבוא והנכדות 

ְצָטֵרְפָנה לעם היהודי. זה בוודאי לא יקרה אם נדחה אותן וננתק  ְרָנה וּתִ ּיֵ ְתּגַ שלנו ּתִ

ונוח  נּו תרגיש טוב  ֵתּ ּלָ ן! לכן אישתי ואני עושים כל מאמץ כדי שּכַ ִאּתָ את הקשר 

ּבֵביֵתנּו ותשמח להתארח אצלנו בשבתות ובחגים, שכן אלה ההזדמנויות היחידות 

שבהן יכולות הנכדות שלנו לחוש אווירה יהודית. בהצלחה גם לך!

חיים בן סימון

*מזל טוב!

אינכם מוכנים לעבוד בשבת?

פנו אלינו ללשכת השבת
 אנו נסייע לכם למצוא עבודה

אשר אינה דורשת מכם חילול שבת

רח' פייר קניג 38, טלפון  64 64 64 44 01
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עולם הספר

"הזכות להרים קול" 

 דוד פרידמן, "הזכות להרים קול",
הוצאת עדויות )מחיר: 18 אירו(

לא  לא,  ישראל.  במדינת  תומך  אני  "כן, 

דווקא  מדיניותה.  עם  מסכים  אני  תמיד 

מפני שישראל חשובה לי, אני מבקש את 

הזכות להרים את קולי ולהתבטא גם ברדיו 

פרידמן  דוד  כותב  כך  בטלוויזיה".  וגם 
בספרו הזכות להרים קול.

החריפים  דבריו  עם  מסכימים  הכול  לא 

למדינת  וחרפה!  "בושה  פרידמן.  דוד  של 

ישראל יש כבר די אויבים בלי שהיהודים 

ַוֶלְנִסי  ֵלאֹון  ְיַגּנּו אותה", כותב הרב  גם הם 
בתגובה לספר.

ספר שכדאי לקרוא לפני שנוקטים עמדה 
בעניין.

העולם היהודי

רב  של  דיוקנו  את  בדמיונכם  ציירו 

כנסת:  בית  בתוך  הבימה  על  העומד 
כיצד הוא נראה? האם יש לו זקן? האם 

מתחת לטליתו הוא לובש חליפה?

אם תציגו את השאלה לחברי הקהילה 
היהודית בצפון אמריקה, תופתעו לגלות 

כי חלקם יתאר רב הלובשת חצאית. 

אישה רב??

היום  איש  מפתיע  איננו  זה  דבר  כן! 
בארצות הברית ובקנדה.

נשים  של  בדרישתן  התחיל  הכול 
תורה,  ובלימוד  בתפילות  להשתתף 

כמו הגברים. האם הן היו נשים דתיות 

לשוויון?  השואפות  נשים  או  במיוחד, 

כך או כך, טענתן הייתה שהתורה ניתנה 

לגברים  כולו,  ישראל  לעם  סיני  בהר 
ולנשים כאחד!

סוערת:  מחלוקת  חוללו  אלו  טענות 
מעולם  חזנית!?  אישה  רב!?  "אישה 

אין  היהודי!  בעם  הזה  כדבר  היה  לא 

זעמו  אישה!",  של  מתפקידיה  כלל  זה 
המתנגדים לרעיון החדש.

"כשם שהיום נשים הן רופאות, מנהלות 

חברות גדולות או ׂשרות בממשלה, והן 
התחומים,  בכל  החברה  לחיי  תורמות 
בתפקיד  לשמש  מהן  למנוע  אסור 
העם  של  הדתיים  לחיים  ולתרום  רב 

היהודי!", השיבו התומכים.

מי ניצח בוויכוח זה? קשה לענות. אמנם 
בקהילות יהודיות רבות בארצות הברית 

רב(,  בתפקיד  )נשים  רּבֹות  מכהנות 
להתפשט  הצליחה  לא  זו  מהפכה  אך 
בצרפת  אצלנו  כולו.  היהודי  בעולם 

הנשים  את  לספור  אפשר  למשל, 

המכהנות כרב קהילתי על אצבעות יד 
רק  בעולם  היהודיות  ובקהילות  אחת, 

מעט מאוד נשים משמשות רב.

אבל בכל העולם היהודי ובכל הזרמים, 
בישראל ובחו"ל, נשים משתתפות יותר 

הקהילתיים:  היהודיים  בחיים  ויותר 

יהודיים,  היום בתי ספר  נשים מנהלות 

בהנהלת  ופעילות  תורה  מלמדות 
ממלאות  הן  בעצם  רבים.  כנסת  בתי 

הגברים  נחלת  בעבר  שהיו  תפקידים 
בלבד.

בעתיד?  יהיה  ומה  בינתיים.  המצב  זה 
ימים יגידו.

בנות המהפכה

מאת ְפַרְנסּוַאז ִפיטּוִסי 

"מועדים לשמחה או למחלוקת?"

 ג'ונתן לוי, "מועדים לשמחה או למחלוקת?"
הוצאת יהדות זמננו )מחיר: 20 אירו(

להתחבר  הזדמנות  הם  היהודיים  החגים 

שוב לשורשינו ולרענן את זהותנו היהודית. 

קרובות  לעתים  אך  לשמחה,  מועדים  הם 

עזות בקרב  מתעוררות סביבם מחלוקות 
המשפחות.

יכול  שאינו  טוען  בנכם  אם  לעשות  מה 

לו  יש  כי  השנה  ראש  בסעודת  להשתתף 
עיסוקים אחרים?

לא  חברים  להזמין  אסור  או  רצוי  האם 
יהודים לליל הסדר?

שתקנו  רוצה  ֶכם  ּתְ ּבִ כאשר  לעשות  מה 

הילדים  כל  כמו  שתרגיש  כדי  אשוח  עץ 
בכיתתה?

ג'ונתן  הפסיכולוג  דן  אלה  מעין  בשאלות 
לוי בספרו החדש. 

ספר מרתק ושימושי מאוד.

רבות ביום הסמכתן. מכון שכטר, ירושלים, ישראל.  10% הנחה על כל קנייה
בהצגת מודעה זו!

 בהנהלת בעלי חנות הספרים
"ספר הספרים"

כשם שהיום נשים הן 
רופאות, מנהלות חברות 
גדולות או ׂשרות בממשלה, 
והן תורמות לחיי החברה בכל 
התחומים, אסור למנוע מהן 
לשמש בתפקיד רב ולתרום 
 לחיים הדתיים של
העם היהודי!

כוסות קידוש, טליתות, 
חנוכיות, קערות סדר ועוד... 

הבית היהודי
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האדומה
נקניקיות חריפות )ַמְרֵגז(,

עופות בגריל, סטייקים,
בשר בקר ועגל משובח.

פרויקט ָאָלִדין
תכנית  משיק  בירושלים  השואה  להנצחת  ושם  יד  מוזיאון 

חינוכית חדשה, שמטרתה לחשוף את הציבור הערבי בישראל 
לנושא השואה. 

סקר שנערך בשנת 2009 בקרב 700 ערבים ישראלים מגלה כי 

30% מהם אינם מאמינים שבמהלך מלחמת העולם השנייה, 
הושמדו שישה מיליון יהודים. 

בתכנית החדשה מוזמנים מורים מהמגזר הערבי ללמוד את 

ההיסטוריה של השואה ולדון בסוגיות, כגון: מה חשבו הנאצים 

האם  יהודים?  שהצילו  מוסלמים  היו  האם  המוסלמים?  על 

קיומה של מדינת ישראל היא אחת התוצאות של השואה? 

האם הכרה בשואה עשויה לפגוע באינטרסים הפלסטיניים?

יוצרי פרויקט ָאָלִדין )שהושק בדצמבר 2010( מקווים שדרך 

נרשמו  כבר  מורים   150 לתלמידיהם.  המידע  יגיע  המורים 
לפרויקט. 

 רציתם לנסוע לסין ואין לכם די כסף? לא נורא!
אצלנו תמצאו מה שבוודאי תתקשו למצוא שם: 

 ארוחה סינית אמיתית, טעימה ו...כשרה
)בהשגחת הרבנות הראשית(.

חדשות ממדינת ישראל עולים ארצה

*

metsouyanמי-צו-ין

מי-צו-ין: 

בהשגחת 
הרבנות 
הראשית 

צרפת

5 Rue Saint Pierre, Boulogne

 קינוח חינם בחג הפוריםכל הבשר מוכשר ומוכן לבישול!
לכל הסועדים המחופשים לסינים

הפרה 

פסח באילת
)ישראל(

מבצע ללא תקדים
במלון )6 לילות - 7 ימים(

המחיר כולל ארוחות )כשרות( בחצי פנסיון, 
טיסות הלוך ושוב

01.46.37.00.54  פרטים ב"לוי תּור" ב

 ביום שני, 10 במרץ, בשעה 20:30
 במשרדי הסוכנות היהודית
 

 במפגש -
הסברים על התנאים לפתיחת 
מרפאת שיניים בישראל, מצב 

השוק, ההכרה של משרד 
הבריאות הישראלי בתעודה 

צרפתית לרפואת שיניים ועוד.

מפגש הכנה לעלייה
לרופאי שיניים

 35 Rue Montmartre,  Paris 75009

10 Place de Catalogne Paris 75014
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אותו  וִשלחו  קצר  מאמר  כתבו  יהודיים  בנושאים  עמדה  או  דעה  להביע  ברצונכם  אם  ילדים, 

למערכת העיתון. נשתדל לפרסם כמה שיותר כתבות.

השבוע נביא לפניכם שני מכתבים, אחד של סופי לנדאו ואחד של אייל נגבי. 

דניאל פוגש את אריאל בכניסה לבית 
הכנסת. 

 דניאל: אריאל, מה אתה עושה פה?
לא ידעתי שאתה דתי! 

אריאל: תגיד, אתה מכיר את גבי, 
החבר שלי? גבי בא לבית הכנסת 

כדי לדבר עם אלוהים, ואני בא לבית 
הכנסת כדי לדבר עם גבי.

שלום, שמי סופי לנדאו, אני בת 11. בתחילת השנה נרשמתי לתנועת "הצופים היהודים 

הצרפתים" )E.E.I.F( ובחופשת חג המולד השתתפתי בפעם הראשונה במחנה החורף. 
זו הייתה חוויה נפלאה, והמדריכים היו מקסימים. 

סיפרה  היא  היתר  בין  שלנו.  המדריכה  עם  הכנה  שיחת  לנו  הייתה  המחנה  לפני 

שבמחנה מקפידים על השמירה של מה שנקרא "המינימום המשותף": 

יהיה כשר, ושאסור להביא חטיפים לא  *שמירת כשרות - כלומר שהאוכל במחנה 
כשרים מהבית.

*תפילות - שנשתתף כולנו בתפילת שחרית.

*נטילת ידיים וברכות - שניטול ידיים וגם נגיד "המוציא" וברכת המזון בארוחות, כך 
שכולם ישירו ביחד בזמן הארוחה.

*שבת - שנשמור שבת במחנה )למשל, שלא נדליק אורות, שלא נדבר בטלפון וכו'(.

יוכלו לבוא למחנה, גם דתיים וגם חילונים, ושהקבוצה תהיה  כל אלה כדי שּכּוּוּולם 
מגובשת. 

בהתחלה הייתי מוטרדת: האם לא מבקשים ממני "לעשות כאילו"? לעשות במחנה 
דברים שאני לא עושה בדרך כלל? 

"לא", ענתה לאה המדריכה שלנו )שגם היא לא דתייה(, "את יכולה להגיד שאת לא 

דתייה, את לא צריכה לעשות כאילו, את צריכה לעשות ביחד, כדי שלא יהיו דתיים 

מצד אחד ולא דתיים מצד אחר. היא גם סיפרה שבשבוע הבא יצטרף לקבוצה שלנו 

חניך דתי אחד, ושבמחנה נהיה עם קבוצה ִמְׂשְטַרְסּבּורג, שבה כמעט כולם דתיים. 

כל כך רציתי לצאת למחנה, שהייתי מוכנה לניסיון. היה שווה. לא "התפללתי" ממש, 

אבל שרתי את התפילות יחד עם האחרים, ועכשיו... אני מכירה אותן בעל פה!  

ילדים  שיש  לראות  בשבילו  חידוש  היה  שזה  לי,  אמר  ִמְׂשְטַרְסּבּורג  הבנים  אחד 

שמשתתפים בתפילות לא בגלל המצווה, אלא מתוך רצון לאחדות ומתוך כיף )ניגוני 

התפילות בצופים הם ממש עליזים וקצביים - שיהיה שמח!(.

מתכוונת  כבר  אני  בקיצור, 
הקיץ  למחנה  להירשם 

הבא, שבו שוב נצא עם 
הקבוצה מְׂשְטַרְסּבּורג, 

בה  לי  יש  ועכשיו 
חברים!

שלום, שמי ֱאָיל ֶנְגִּבי, מכרמיאל. 

אצל  כיתתי  עם  התארחתי  חודש  לפני 
הספר  מבית  ז'  כיתה  תלמידי  משפחות 
המארחת  המשפחה  בני  בפריז.  היהודי 
מאוד  ונהנינו  בחום,  אותי  קיבלו  שלי 

אצלם. 

היהודית  מהמכולת  חומוס  לי  קנו  אפילו 
כדי שארגיש בבית!

הצרפתיים.  הנימוסים  אותי  הצחיקו 
מתנשקים!  הזמן  כל  הצרפתים,  אתם 
כשמגיעים הביתה, כשיוצאים, ובכל פעם 

שנפגשים - מתנשקים, ועוד פעמיים! 

בני  התלהבו  כמה  עד  לגלות  הופתעתי 
עברית  מדבר  שאני  מזה  המשפחה 
בארץ  בזה?  מיוחד  מה  שוטפת... 
הילד  ִמיָּכֵאל,  עברית!  מדברים  כולם 
עברית  קצת  ידע  אצלו  שהתארחתי 
היהודי.  הספר  בבית  לומד  הוא  הרי  כי 
לעומת זאת, הוריו לא דיברו עברית כלל. 
ידיים  בשפת  להסתדר  הצלחנו  אבל 
וקצת באנגלית. אימא של ִמיָּכֵאל הציעה 
שלי  דוד  המגן  את  להסתיר  למשל,  לי 
מתחת לחולצה. זה הפתיע אותי. אמנם 
אבל  בצרפת,  אנטישמיות  שיש  שמעתי 

כשהייתי שם לא הבחנתי בזה כלל. 

הכי  מדליקה!  עיר  היא  פריז   - מזה  חוץ 
כיף היה לשוט בנהר הרחב שחוצה את 

העיר.

אני  שלנו,  המשלחת  תלמידי  כל  בשם 
המשפחות  לבני  להודות  רק  לא  רוצה 
אותם  להזמין  גם  אלא  אותנו  שאירחו 
להם  ו...לשלוח  בארץ  אצלנו  להתארח 

)J !נשיקות )אבל מרחוק

עת לצחוק

על המינימום המשותף 

בנשיקות מרחוק!  הה םםיידדללייררוודדממ
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יחד לרוסיה ולאוקראינה
טיול מרתק למוסקבה, לֶסְנט ֶּפֶטְרְסּבּוְרג ולִקיֶיב

פרטים והזמנה: בסוכנות הנסיעות עולם קטן

rue François Ier, Paris 75008 18     טלפון: 01438027613 - לפנות אל ִדיַאן ֶלִוין

יום שישי 11 ביולי 
ִקיֶיב

ביקור ְּבָּבאּבי-ָיאר, אתר הנצחה   •
לקורבנות השואה שנרצחו על ידי 

הנאצים.

ביקור בבית הספר היהודי תל"י   •
)תגבור לימודי יהדות(

ביקור במוזיאון היהודי של   •
ִקיֶיב ובבית הכנסת ברודסקי 

)ששלטונות ברית המועצות סגרו 
ופתחו בו... תיאטרון בובות(

חזרה למלון, הכנות לשבת  •

קבלת שבת בבית הכנסת הגדול   •
של ִקיֶיב, ארוחה קלה במועדון 

הסטודנטים היהודים "ִהֵּלל"

יום שבת 12 ביולי
ִקיֶיב

תפילות בבית הכנסת הליברלי   •
"התקווה" בִקיֶיב

ארוחת שבת במרכז הקהילתי  •

שיחה עם הרב ִּפיַקאְרְסִקי בנושא   •
"תחיית היהדות בחבר המדינות 

בימינו"

סיור רגלי בִקיֶיב העתיקה -  • 
שיט על הנהר ֶדְנֵייֶּפר 

ארוחת ערב קלה  •

יום ראשון 13 ביולי
חזרה לפריז

טיסה מִקיֶיב לפריז  •

יום שלישי 8 ביולי
מוסקבה

טיסה מפריז למוסקבה  •

הגעה למלון קמפינסקי  •

סיור בבית הכנסת הגדול של   •
מוסקבה

ביקור במוזיאון ּפּוְׁשִקין  •

סיור בְקֶרְמִלין, ארמון הממשל   •
הרוסי

ארוחת ערב במסעדה כשרה, עם   •
שחקני התיאטרון היהודי "שלום"

יום רביעי 9 ביולי
ֶסְנט ֶּפֶטְרְסּבּוְרג

טיסה לֶסְנט ֶּפֶטְרְסּבּוְרג   •

נד הֹוֶטל הגעה למלון ֶקְמִּפיְנְסִקי ְגַרְ  •

סיור במוזיאון ֶהְרִמיַטאז'   •

סיור רגלי על גדות הנהר ֶנָבה ועל   •
גשריו

ערב מוזיקה: צלילי ָּבָלאָלְייָקה   •
וריקודי עם רוסיים

יום חמישי 10 ביולי
ֶסְנט ֶּפֶטְרְסּבּוְרג וִקיֶיב

סיור בארמון ֶּפֶטְרהֹוף וגָניו  •

ביקור בבית הכנסת הגדול של  • 
ֶסְנט ֶּפֶטְרְסּבּוְרג

זמן חופשי לקניות  •

טיסה לִקיֶיב. הגעה למלון ְּפֵרִזיֶדְנט   •
הֹוֶטל ִקיֶיבְסִקי 

ארוחת ערב בבית האבות היהודי   •
)שהוקם בסיוע תרומות מיהודי 

ארצות הברית(

חצי פנסיון)ארוחות כשרות(
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להיות יהוִדי בתפוצות

יהוֵדי התפוצות חיים בחברה לא יהודית. שכניהם, בעלי החנויות, נהגי האוטובוסים, 
חבריהם לעבודה, האנשים שהם מבלים עמם את רוב זמנם, אינם יהודים. מסיבה זו 

מקימים יהודי התפוצות קהילות, שיתנו מענה לצורכיהם המיוחדים.

בית הכנסת
 יהוֵדי התפוצות מקימים בתי כנסת כדי שיוכלו להתפלל בהם. 

אך בית הכנסת אינו בית תפילה בלבד, הוא משמש גם מרכז לפעילויות ולמפגשים 
שונים, חלקם קשור לחיי הדת, וחלקם אינו קשור לחיי הדת באופן ישיר. 

על סמך קריאת העיתון היהודי-צרפתי, ִרְשמּו שתי דוגמאות לפעילויות המתקיימות   
בבית הכנסת. 

חנויות יהודיות
יהוֵדי התפוצות הם מיעוט קטן באוכלוסייה הכללית. החנויות "הרגילות" אינן מוכרות 

את המצרכים הנחוצים ליהודים בלבד, מפני שהביקוש להם נמוך. לכן יש צורך ב"חנויות 
יהודיות", המספקות מצרכים הנחוצים במיוחד ליהודים.

עיינו בפרסומות המופיעות בעיתון היהודי-צרפתי וִרְשמּו ארבעה מוצרים הנמכרים   
בתפוצות רק בחנויות יהודיות.

העיקר... הילדים!
קהילות יהודיות רבות מקיימות מסגרות חינוך יהודי לילדיהן.

ִקְראּו את הפרסומת לבית הספר "גמליאל", המתארת בית ספר יהודי יומי ואת המאמר 
"תפוחים ותמרים" המספר על בית הספר היהודי הַמשלים "מגן דוד". 

נעמי לומדת בבית הספר היהודי היומי "גמליאל ", וקרֹוִלין לומדת בבית הספר   
המשלים "מגן דוד".

לפניכם כמה משפטים. אילו מהם הייתה אומרת קרולין, ואילו מהם נעמי?  

1

2

3

נעמי
קרֹוִלין

אני לומדת יהדות רק בוקר אחד בשבוע.

אני לומדת חשבון ותורה בבית ספר אחד.

אני לומדת כל השבוע עם ילדים יהודים בלבד.

אני לומדת עם ילדים לא יהודים כמעט כל השבוע.

בית הספר שאני לומדת בו חשבון, סגור בשבת.
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תרבות ומסורת יהודית
יהודי התפוצות חיים בסביבה תרבותית שאינה יהודית. 

חפשו בעיתון מאמר אחד ומודעה אחת המעידים שיש עניין ציבורי בתרבות ובמסורת   
היהודית. 

קשרים עם העולם היהודי
יהוֵדי התפוצות חשים שייכּות לכלל העם היהודי, ולא רק לקהילה היהודית שבמקום 

מגוריהם.

מצאו בין המאמרים והמודעות שבעיתון שתי דוגמאות המעידות על התעניינות   
במתרחש בקהילות יהודיות אחרות בתפוצות. הסבירו את בחירתכם.

א. הביאו שתי דוגמאות מהעיתון המעידות על התעניינות במתרחש בישראל.  

האם יש דוגמה המעידה על אהדה למדינת ישראל? אם כן, מהי? ב.   

האם יש דוגמה המעידה על הסתייגות של חלק מהיהודים בצרפת מן המתרחש  ג. 
במדינת ישראל? אם כן, מהי?

יחסים עם הסביבה הלא יהודית
יהודי התפוצות מעורבים בחיי החברה הסובבת ומשתלבים בה. הם רופאים, מהנדסים, 
מורים, אנשי אקדמיה, תעשיינים, רואי חשבון, עיתונאים, סוחרים, בעלי חנויות, בעלי 

מלאכה ועוד.

חפשו בעיתון שני קטעים המשקפים יחסי ידידות בין יהוֵדי צרפת לאזרחים שאינם   
יהודים. נמקו את בחירותיכם.

לעתים חשים היהודים עֹוינות של לא יהודים כלפיהם ואף חוששים לביטחונם.  
חפשו בעיתון שני קטעים המשקפים זאת. הסבירו את בחירותיכם.

        אילו ֲחִייֶּתם בתפוצות,
     באיזה בית ספר הייתם מעדיפים ללמוד:

   בבית ספר יהודי יומי )כמו נעמי(
או בבית ספר כללי ובבית ספר יהודי 

משלים )כמו קרולין(? 

     נמקו את תשובתכם.

מה, לדעתכם, היו השיקולים של 
תלמידים שבחרו אחרת מכם?

4

5

6

ִקְראּו את הכתבה "על המינימום המשותף" 
המספרת על תנועת נוער יהודית בתפוצות. 

במה דומה תנועת הנוער המתוארת בכתבה   
לתנועות הנוער המוכרות לכם בארץ?   

במה היא שונה מהן?  



ם
שה

ם 
קו

מ
ל 

בכ

43

התבוללות
יהודי התפוצות אינם חייבים להשתייך לקהילה יהודית. רבים אינם משתתפים 

בפעילויות הקהילתיות ואינם נפגשים כלל עם יהודים אחרים. חבריהם אינם יהודים, 
ולכן חלקם מתרחק מהקהילה היהודית ומאורח החיים הנהוג בה. יהודים אלה נקראים 

מתבוללים.

קראו את המאמר "כנס חירום בירושלים" ואת המכתב השני במדור "מכתבים למערכת".

מדוע, לדעתכם, משתדלת הקהילה היהודית למנוע נישואי תערובת )נישואים עם  
לא יהודים(?

באילו דרכים נאבקת הקהילה היהודית בהתבוללות? מצאו דוגמה לכך בעיתון.  

תיירות יהודית
יהודי התפוצות מבלים בחופשתם כמונו: הולכים לים, מטיילים ומבקרים באתרים 

תיירותיים. רבים מהם גם נפגשים עם יהוֵדי המקום שבו הם נופשים.

ִקְראּו את התכנית לטיול "יחד לרוסיה ולאוקראינה", וִמְצאּו בה ארבעה אתרים   
שאליהם לא היו מגיעים תיירים שאינם יהודים. 

מדוע, לדעתכם, שילבו המארגנים אתרים אלה בטיול?   

         האם גם אתם מבקרים באתרים הקשורים
    ליהדות כאשר אתם מטיילים בארץ או בעולם? 

אם כן, הביאו שתי דוגמאות למקומות כאלה והסבירו   
מה הביא אתכם )או את הוריכם( להגיע אליהם. 

אם לא, האם הייתם רוצים להוסיף אתרים כאלה        
           לטיול הבא שלכם? מדוע?

7

8
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פורום "חברים מעבר לים"

 ֵז'ֵרמי, צרפת: אני שמח שזה עניין אותך. אבל אל תחשבי שככה זה בכל מקום 
בצרפת. אני גר בפרוור של פריז, ויש כאן קהילה יהודית גדולה. 

בערים הקטנות יותר של צרפת זה אחרת.

 ג'ונתן, ארה"ב: ֵז'ֵרמי, שאלה אליך – ראיתי 
בעיתון שלך שהקהילה היהודית מתארגנת 
לעזור ליהודים נזקקים. האם אתם עוזרים 

גם למי שאינו יהודי? אני שואל כי דרך 
ה"סנדיי סקול"* אני משתתף בפרויקטים 

של צדקה, ולפעמים העזרה מופנית 
ליהודים, ולפעמים לא. לדוגמה, לפני שבועיים הלכנו להתנדב 

בבית תמחוי ְּבשכונה שאין בה כמעט יהודים. 
* כינוי לבית ספר יהודי משלים, המתקיים בימי ראשון בשבוע.

 ֵז'ֵרמי, צרפת: מעניין. התחושה הגוברת כאן היא שהיהודים צריכים לעזור דווקא 
ליהודים. יש ארגונים יהודיים שעוזרים גם לאחרים, אבל הם די שּוִליים. ברור שהיהודים יתנו 

נדבה לקבצנים ברחוב, אבל אם מדובר בתרומה רצינית, היא כמעט תמיד תהיה מיועדת 
לקהילה היהודית, ליהודים אחרים, לישראל וכדומה.

 רפאלו, ארגנטינה: אני התרשמתי שהקהילה היהודית בצרפת די מסורתית, מפני 
שהיו בעיתון מודעות על קריאת מגילת אסתר, על שיעורי פרשת השבוע ותלמוד ועל ארגונים 

שעוזרים ליהודים לחפש עבודה שלא תדרוש שיעבדו בשבת. 
ז'רמי, האם אני צודק? 

אילו הייתי מביא את העיתון היהודי שההורים שלי קוראים, הייתם מוצאים בו יותר מאמרים 
על ישראל ועל ציונות ומֹוָדעֹות על לימודי עברית. 

 ֵז'ֵרמי, צרפת: נראה לי שמה שאתה אומר די נכון. המסורת היהודית תופסת מקום לא 
קטן בחיים שלנו, אבל גם בצרפת יש כל מיני סוגים של יהודים – דתיים, לא דתיים, ציונים, 

מתבוללים ועוד. 

 ִמיּפ, הולנד: ֵז'ֵרמי, תודה שהבאת את העיתון, הוא המחיש לי את החיים 
היהודיים בצרפת. אצלנו זה לגמרי אחרת. אני יודעת שבאמסטרדם יש חנויות יהודיות 

ומסעדות כשרות, אבל בעיר שלי אין בכלל.  
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  הדס, ישראל: אותי עניין התיאור של מחנה הצופים. גם מפני שגם אני בצופים 
)דרך אגב, בארץ קוראים להם רק "הצופים", לא "הצופים היהודים"(, וגם מפני שהתפלאתי 

לקרוא שבצרפת חניכים דתיים וחניכים לא דתיים הולכים יחד לצופים. אצלנו הצופים אינם 
מעורבים, כלומר, יש פעילויות לצופים דתיים ופעילויות לצופים שאינם דתיים. עכשיו, אחרי 
שקראתי את המאמר בעיתון שלך, אני חושבת שזה חבל. איך לא חשבתי על זה קודם? אולי 
ההפרדה בצופים קשורה להפרדה בבתי הספר? בבתי הספר בישראל יש הפרדה בין דתיים 

לחילונים, וכמעט שאין בתי ספר שלומדים בהם חילונים ודתיים יחד.
אבל, תגיד, ֵז'ֵרמי, האם אתה הולך לצופים?

 ֵז'ֵרמי, צרפת: כן, כן, אני בצופים! מגניב לחשוב 
שיש צופים גם בישראל! 

 ג'ונתן, ארה"ב: ואני ב"יהודה הצעיר". תנועת נוער 
כייפית! 

 ִמיּפ, הולנד: ואני בכלום! וכמעט אין לי 
חברים יהודים... 

 הדס, ישראל: עכשיו העלבת אותנו... כולנו כאן בפורום לא נחשבים 
J !? חברים

J !ִמיּפ, הולנד: תודה, הדס, עשית לי את היום 
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הזמנה לשיח

לפניכם דוגמאות לשאלות שאפשר 
להפנות לתלמידים יהודים החיים 

בתפוצות:

האם החיים היהודיים באזור פריז 
דומים או שונים מהחיים היהודיים 

באזור מגוריכם? במה?

האם גם אצלכם יש עיתונים יהודיים? 
האם ההורים שלכם קוראים אותם? 

האם יש אצלכם חנויות יהודיות 
 שמוכרות "מוצרים יהודיים"? 

 אם כן, מה מוכרים בהן? 
האם אתם קונים שם?

באיזה בית ספר אתם לומדים? האם 
 בבית ספר יהודי או בבית ספר כללי? 

אם אתם לומדים בבית ספר כללי, 
האם אתם גם לומדים בבית ספר 

יהודי משלים? אם כן, כמה פעמים 
בשבוע?

האם אתם משתתפים בפעילויות 
שמארגנים בתי הכנסת או מסגרות 

יהודיות אחרות, כמו מסיבת פורים? 
האם אתם שייכים לתנועת נוער 

כלשהי? לאיזו? האם יש בה רק בני 
 נוער יהודים או שהיא כללית?

ספרו עליה!

לפניכם דוגמאות לשאלות שאתם עשויים 
להישאל על ידי תלמידים החיים בתפוצות, 
ולומדים את התכנית "חברים מעבר לים". 

האם כל המסעדות בישראל כשרות?

האם בישראל כל החנויות והמסעדות 
סגורות בשבת ובחגים?

האם כל בתי הספר בישראל הם בתי 
ספר יהודיים? האם כולם לומדים את 
מקצועות היהדות, כמו חגים, ספרות 

חז"ל, פרשת השבוע וכד'?

פה אנחנו מיעוט בתוך החברה 
הכללית, אנחנו מרגישים קצת אחרים 

ולכן אנחנו מודעים מאוד להיותנו 
יהודים. בישראל אתם הרוב. האם גם 

אתם כל הזמן מודעים לזה שאתם 
יהודים?



בין שני עולמותדילמות
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משה רבנו גַדל במצרים - ולא סתם במצרים - בבית המלך 

פרעה. למרות זאת, הוא יצא להגן על ֶאָחיו:
ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם )שמות ב, יא(.

כשראה אחד מֶאַחיו העברים מותקף על ידי איש מצרי, 
יצא להגנתו והרג את המצרי. בעקבות המקרה הזה נאלץ 
משה לברוח ממצרים לארץ מדיין. שם הוא נתקל ברועים 

שהטרידו את בנות יתרו. משה נחלץ להגנתן והציל את 
הבנות מידי הרועים. וכך סיפרו בנות יתרו לאביהן:

ַוֹּתאַמְרָן ִאיׁש ִמְצִרי ִהִּציָלנּו ִמַּיד ָהֹרִעים )שמות ב, יט(.
שאלו חכמים, מדוע קראו בנות יתרו למשה "איש מצרי"?

 "וכי מצרי היה משה? אלא לבושו מצרי והוא עברי"
)שמות רבה א', כ"ג(.

כמו על משה, אפשר לומר על יהוֵדי התפוצות, שהם אינם 
נראים שונים מהאזרחים האחרים במדינותיהם. 

הם מדברים בשפת המקום, מתלבשים כמו כולם, קוראים 
אותם ספרים, רואים אותם סרטים, ובדרך כלל יש להם 

חברים ומכרים שאינם יהודים. עם זאת הם יהודים, כמונו, 
היהודים הישראלים, אך מכיוון שהם חיים בחברה לא 

יהודית הם נתקלים במצבים מורכבים, המעוררים דילמות 
שאינן מוכרות לנו.

ביחידה זו נעסוק בדוגמאות לדילמות כאלה, ונשאל את 
עצמנו אם גם אנחנו, החיים בישראל, מתמודדים עם 

קשיים ובעיות שכאלה.
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הדילמה של ָסאָׁשה

אני גר במוסקבה שברוסיה, ומתאמן במועדון הכדורגל השכונתי. 

ביום ראשון הקרוב ייערך משחק ידידותי בין נבחרת רוסיה לנבחרת ישראל. נחמד 
שקיימים קשרים כאלה בין רוסיה וישראל אבל המשחק מעמיד אותי במצב לא נעים: 

אני מתלבט באיזה יציע לשבת בזמן המשחק ואיזו קבוצה לעודד.

מצד אחד, אני ממש מקווה שהקבוצה הישראלית תנצח במשחק. הייתי רוצה לשבת 
עם בני הדודים שלי, עם המורה שמלמד אותי לקרוא בתורה לקראת בר המצווה שלי, 

ועם עוד קרובים וחברים של משפחתי. לא יהיה לי נעים לשבת ביציע האוהדים הרוסי, 
כאשר כל יהוֵדי הקהילה יושבים ביציע ממול. בחוג בר מצווה בבית הכנסת, כבר 

התחלנו ללמוד סיסמאות עידוד בעברית, וכבר השגנו את החולצות הכחולות שִיְלְּבשּו 
אוהדי ישראל במשחק. אני גם יודע שאחרי המשחק יזמינו את כל השחקנים הישראלים 

למסיבה בקהילה, והייתי רוצה להשתתף בחגיגה.

 מצד שני, אני אוהד שרוף של הקבוצה הרוסית שלי!
אני מתאמן במועדון הזה כבר שנה שלמה. במשחקים אני 
תמיד יושב עם החברים שלי מהכדורגל ועם המאמן שלנו, 
וכולנו לובשים את החולצות האדומות של המועדון שלנו. 

אני יודע שאני ארגיש ממש לא נח כשהם יראו שאני 
מעודד קבוצה יריבה. יכול להיות שדבר כזה יכול להשפיע 

לרעה על עתידי בקבוצה. בעוד חודש המאמן אמור 
להחליט מי יתקבל לנבחרת הצעירים, ויש לי כרגע סיכויים 

לא רעים להתקבל. אבל מה יהיה אם יראו שאני תומך 
בקבוצה יריבה? אני חושש שיכעסו עלי ושלא יקבלו אותי 

לנבחרת. יותר מזה - אני דואג שהמאמן והחברים שלי 
יחשבו שאי אפשר לסמוך על היהודים בכלל ויראו בעידוד 

הקבוצה הישראלית מעין בגידה... 

אני לא יודע מה לעשות! מה דעתכם?

דילמות: מה לעשות?

דילמה 1

 ָסאָׁשה, רוסיה: חבר'ה, אני רוצה להתייעץ אתכם. אני בבעיה ואני לא יודע 
איך לצאת ממנה. מוכנים לעזור לי?

בחרו באחת הדילמות 
המופיעות בעמ' 57-48

ודונו בה עם חברים.
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המשימה שלכם
עליכם להכין הצגה של חמש דקות, המבטאת את הדילמה של ָסאָּׁשה. 

שתפו בהצגה יועצים שלדעתכם כדאי לָסאָּׁשה להתייעץ ִאתם )הורים, חברים יהודים,   
חברים אחרים, חברים בפורום וכד'(.

ציינו לפחות שני טיעונים התומכים בכל צד.   

סיימו את ההצגה בהחלטה הנכונה לפי דעתכם.  

הצעות לבימוי
הציגו כמה מהמצבים שָסאָּׁשה עשוי להיות בהם. למשל:

הציגו את ָסאָּׁשה ביציע האוהדים הרוסי.  

הציגו את ָסאָּׁשה ביציע האוהדים הישראלי.  

ביימו פגישה בין ָסאָּׁשה למאמן שלו אחרי שראה אותו ביציע האוהדים של ישראל -   
איזו שיחה תתפתח ביניהם?

ביימו פגישה בין ָסאָּׁשה לחבריו היהודים אחרי שראו אותו ביציע האוהדים של   
הקבוצה הרוסית.

רצוי שתשתפו כמה שיותר חברים מהקבוצה, כדי שההצגה תהיה מעניינת ומלהיבה.

ועוד משימה: ִּכְתּבּו תשובה לָסאָּׁשה.

 הדס, ישראל: ָוואי ָסאָׁשה, איזו בעיה קשה! ידעתי שאתם בתפוצות אוהבים את 
ישראל, אבל אף פעם לא תיארתי לי שהאהדה שלכם לישראל יכולה להעמיד אתכם במצבים 
כל כך קשים! תגידו, לזה מתכוונים כשאומרים על היהודים שיש להם "נאמנות כפולה"? שהם 

רוצים להיות נאמנים גם למדינה שלהם וגם למדינת ישראל?

 ָסאָׁשה, רוסיה: בדיוק. ומאוד מאוד לא נעים כשאתה נאלץ לבחור בין המדינה שלך 
לבין מדינת ישראל, שהיא גם קצת המדינה שלנו. זה לא קורה כל יום, אבל כשזה קורה - 

מרגישים כאילו נלכדים במלכודת.
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 Hey, Sharon! Welcome! :ג'ונתן, ארה"ב 
אני שמח שעוד אמריקנית משתתפת בפורום שלנו! 

הדילמה של שרון

אני משתתפת בחוג תיאטרון. לקראת מופע האביב, הודיעה המורה שלנו, שבעוד 
שבועיים ייערך מבחן במה שבעקבותיו יוחלט מי יקבלו את התפקידים הראשיים.  

יש לי סיכויים טובים לזכות בתפקיד ראשי, אבל מתברר שהמבחן יתקיים 
בדיוק ביום הכיפורים. ביקשתי מהמורה להיבחן ביום אחר, אך היא אמרה: 

"שרון, המבחנים נקבעו ליום שני בעוד שבוע, וזה לא ניתן לשינוי. את 
אומרת שיש לך חג יהודי חשוב ביום שני הבא, ויכול לבוא תלמיד אחר 

ולהגיד שזה יום ההולדת של הסבתא שלו... לעולם לא נצא מזה. אם אינני 
טועה יש לכם חג באביב, בתקופת הפסחא, ומה נעשה אם תגידי שאת 

לא יכולה להשתתף כי יש לך חג ביום המופע?" "שרון", היא פסקה, "את 
צריכה לבחור, או שאת באה למבחן הבמה ביום שני בעוד שבוע, כמו 

כולם, או שאת מוותרת על תפקיד ראשי ומסתפקת בתפקיד משני".

אני ממש לא יודעת מה לעשות.

מצד אחד, אני כועסת על הנוקשות של המורה שלי. היא ממש לא 
מתחשבת בי! אפילו שקלתי לעזוב את החוג, אבל זה החוג היחיד לבני גילי 

בסביבה... אני גם לא מוכנה לוותר מראש על התפקיד הראשי ולהסתפק 
בתפקיד קטן!

מצד שני, אני גם לא בטוחה שאני מוכנה לוותר על יום הכיפורים! יום 
הכיפורים הוא יום מיוחד מאוד בשבילי ובשביל משפחתי. אני לא הולכת 

לבית הספר )ההורים כותבים לי אישור(, ולקראת סוף הצום, בשעת תפילת 
הנעילה, אני הולכת עם סבא שלי לבית הכנסת. בצאת החג, כל המשפחה 

מתכנסת לסעודה אצל סבא וסבתא. 

אני גם שואלת את עצמי מה ירגיש סבא אם ביום הכי קדוש בשנה אלך 
למבחני במה...

 שרון, ארה"ב: שלום, שמי שרון שטיינברג, אני גרה בקליפורניה, 
בעיר לא גדולה כל כך ושמה ֶארַווִין. אני עוקבת אחר הפורום הנחמד 

הזה כבר זמן מה, אבל לא העזתי להצטרף אליכם כי אף פעם לא השתתפתי בפורום 
מסוג זה. אחרי שקראתי על הבעיה של ָסאָּׁשה, החלטתי בכל זאת לכתוב אליכם, כי גם 

לי יש דילמה. תגידו, אני יכולה להעלות אותה בפורום גם אם אני חדשה?

דילמה 2
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 ֵז'ֵרמי, צרפת: שלום שרון החדשה, הֹו הֹו, איזו דילמה! לי נראה שהמורה שלך לא 
אוהבת יהודים. אולי היא קצת אנטישמית?? 

 שרון, ארה"ב: לא, אני לא חושבת שיש למורה הזאת משהו נגד יהודים. לא איכפת לה 
שאני יהודייה. לדעתי, היא אדישה לזה לגמרי. מה שחשוב לה הוא הצלחת ההצגה. היא תיתן 

את התפקיד הראשי למי שנראה לה הכי מתאים )יהודי או לא יהודי(. היא אמנם אישה נוקשה, 
אבל אני באמת חושבת שהיא לא שונאת יהודים.

 ֵז'ֵרמי, צרפת: מה, את ְמִגָּנה עליה?!

 שרון, ארה"ב: לא. אמרתי לך שהיא אישה נוקשה. זאת לא מחמאה!

 ֵז'ֵרמי, צרפת: אז אולי תלכי למבחן הבד, וגם תצומי - כך לפחות תרגישי את יום 
הכיפורים! 

 שרון, ארה"ב: אם אצום, אגיע חלשה למבחן הבד, ואז אין לי סיכוי לשחק טוב ולזכות 
בתפקיד ראשי...

 ֵז'ֵרמי, צרפת: הבנתי ו... אני לא יודע מה להגיד לך. 

המשימה שלכם
עליכם להכין הצגה של חמש דקות המבטאת את הדילמה של שרון. 

ַשְּׁתפּו בהצגה יועצים שלדעתכם כדאי לשרון להתייעץ ִאתם )הורים, חברים יהודים,   
חברים מקבוצת התיאטרון, ילדים בפורום וכד'(.

ציינו לפחות שני טיעונים התומכים בכל צד.   

סיימו את ההצגה בהחלטה הנכונה לפי דעתכם.   

הצעות לבימוי
הציגו את התלבטויותיה של שרון, וגם אירועים שקדמו לרגע ההחלטה.   

למשל, הציגו את השיחה עם המורה לתיאטרון, שיחות שקיימה עם בני משפחתה או 
עם חברים, את חלומותיה של שרון להיות השחקנית הראשית.

הציגו תגובות שונות של כמה מבני משפחתה )סבא, הורים, בני דודים וכו'(  

כדי שההצגה תהיה מעניינת ומלהיבה, ַׁשְּתפּו כמה שיותר חברים מהקבוצה.

ועוד משימה: ִּכְתּבּו תשובה לשרון.
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הדילמה של ֵדיִוויד

אתמול היה לי מבחן חשוב בספרדית. 

קיבלתי את דף המבחן ועליו היה כתוב: "תרגמו לספרדית את ששת המשפטים שלפניכם".
התחלתי לקרוא את המשפטים שאני צריך לתרגם, ולא האמנתי למראה עיַני: כל 

המשפטים ִגינּו את מדינת ישראל וסיפרו עליה דברים נוראיים! הסתכלתי סביבי, כולם 
היו מרוכזים במשימה, רק אני התרגשתי וזעמתי. המורה אינה יודעת שאני יהודי, ואין 

לי שום סיבה לחשוב שהיא התכוונה לפגוע בי, אבל בכל זאת, המשפטים אומרים דברים 
חמורים מאוד על מדינת ישראל.

התלבטתי מה עדיף לעשות - להגיב או לא להגיב?

 מצד אחד, חשבתי שאולי כדאי היה שלא להגיב ולעשות את המבחן, בלי להגיד מילה
הרי זו הפעם הראשונה שמקרה כזה קורה, ומן הסתם המבחן הבא יהיה על נושא אחר. 

גם חשבתי שהתלמידים ממילא ישכחו את המשפטים הללו ברגע שהם יסיימו את 
המבחן, ודווקא אם אעורר מהומה, יהיו תלמידים שיטענו שאני מגן על ישראל רק מפני 
שאני יהודי. חוץ מזה, אני חושש שהמורה תפגע בציון שלי, וגם "תזכור" אותי כל השנה 

מפני שהתנגדתי לה או מפני שאני תומך בישראל, שבטח נראית לה מדינה נוראית, 
אחרת, היא לא הייתה נותנת מבחן כזה.

מצד שני, אולי בכל זאת היה נכון להגיב ולא להבליג. הרי התלמידים האחרים פשוט 
יקבלו את מה שכתוב על ישראל כאילו אלה עובדות שאין לערער עליהן. 

 ואם להגיב, אז השאלה היא איך להגיב?
להגיב מיד בפומבי? לקום ולהגיד שאני לא מוכן לעשות את המבחן, ולנסות להסביר 

 מדוע? 
או לחכות, ובסוף המבחן לגשת למורה ולהסביר לה שהמשפטים הללו מעוררים שנאה 

 לישראל, ושהיא צריכה להסביר שלא כולם מסכימים ִאתם? 
 אבל ייתכן שהמורה כלל לא תסכים לזה.

ואולי אני לא צריך להתמודד לבד עם בעיה כזאת, אלא לבקש 
מההורים שלי שידברו עם המורה, או עם המנהלת, או אפילו עם 

משרד החינוך... אבל אז חוזר החשש מהיחס של המורה ְּכַלַּפי לאורך 
השנה.

ראיתי שהזמן אוזל. החלטתי להתרכז במבחן. אני לא יודע אם עשיתי 
נכון או לא, בכל אופן, כך עשיתי. אך עדיין נותרה השאלה: להגיב 

עכשיו או לא להגיב כלל? מה דעתכם?

דילמה 3

 ֵדיִוויד, אנגליה: שלום, שמי ֵדיִוויד, אני גר בלונדון )אנגליה(. תגידו, לא מאוחר 
מדי להצטרף לפורום שלכם? 

זה נהדר שאתם עוזרים אחד לשני להתמודד עם בעיות, לזה קוראים סולידריות יהודית! 
גם לי יש דילמה, ואני גם מוכן לעזור לאחרים.
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 ֵז'ֵרמי, צרפת: שלום ֵדיִוויד. ברוך הבא לפורום שלנו! איזה סיפור... אני חושב שדבר כזה 
היה יכול לקרות גם בכיתה שלי.

 ג'ונתן, ארה"ב: אני לא בטוח אבל נראה לי שדבר כזה לא היה קורה בארה"ב. 

 ֵדיִוויד, אנגליה: אז מה אתם מציעים לי לעשות?

 ֵז'ֵרמי, צרפת: לא להגיב! 

 ג'ונתן, ארה"ב: כן להגיב! 

המשימה שלכם
עליכם להכין הצגה של חמש דקות, המבטאת את הדילמה של ֵדיִוויד. 

ַׁשְּתפּו בהצגה יועצים שלדעתכם כדאי לֵדיִוויד להתייעץ ִאתם )הורים, חברים   
יהודים, תלמידי הכיתה שלו, ילדים מהפורום וכד'(.

ציינו לפחות שני טיעונים התומכים בכל צד.   

סיימו את ההצגה בהחלטה המעשית הנכונה לדעתכם.   

הצעות לבימוי
הציגו את הרגע שבו ֵדיִוויד נתון בדילמה: חלוקת המבחן בכיתה ותדהמתו   

מהמשפטים המגנים את ישראל, הציגו את התרחישים השונים שֵדיִוויד מדמיין: 
תגובת המורה, תגובות התלמידים האחרים וכד'.

ַׁשְּתפּו בהצגה את כל חברי הקבוצה, כדי שההצגה שלכם תהיה מעניינת יותר.  

ועוד משימה: ִּכְתּבּו תשובה לֵדיִוויד.
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הדילמה של ֶדִּבי

 לקראת חג הפסחא הנוצרי, יש בקנדה חופשה בבתי הספר. 
גברת ְסֶּפְנֶסר, ִאָּמּה של חברתי הטובה ֵג'יין, התקשרה אלינו הביתה כדי להזמין אותי 

להצטרף אליהם לחופשת סקי בהרים. אמי שוחחה ִאתה והודתה לה על ההזמנה. היא 
 אמרה לגברת ְסֶּפְנֶסר שהיא תדון אתי בעניין ותחזיר לה תשובה בהקדם.

כשסיימה את השיחה, הניחה אמי את השפופרת, ופנתה ֵאַלי במבט מתלבט: "הדברים 
אינם פשוטים כל כך", היא אמרה, "ואני רוצה שתחליטי בעצמך מה נכון לעשות".

מצד אחד, נראה שזו הזדמנות שממש אסור להחמיץ. ֵג'יין היא החברה הטובה שלי, 
אנחנו לומדות באותו בית ספר ומתאמנות באותו חוג טניס. תמיד נראה שאין לנו 
מספיק זמן להיות יחד. הרעיון לבלות כמה ימים בחופשה משותפת בהרים, לעלות 

ברכבל ולגלוש על השלג ביחד - נשמע ממש חלומי!

 מצד אחר, יש גם בעיות...
ראשית, השנה חג הפסחא יוצא בדיוק בזמן הפסח. וזה אומר שלא אשתתף 

בליל הסדר עם כל המשפחה. זה ממש חבל, כי זו הפעם היחידה בשנה שכל 
המשפחה מתכנסת אצל סבא וסבתא. כל הדודים ובני הדודים שלי, שאני כל 

 כך אוהבת ומתגעגעת אליהם במשך השנה, יגיעו, ואני לא אפגוש אותם!
שנית, לא רק שלא אחגוג את חג הפסח, למעשה אבלה את כל חג הפסחא 
עם משפחה נוצרית. אמא של ֵג'יין יודעת שאני יהודייה, היא אמרה שהיא 

תשתדל שלא ארגיש שונה, ואשתתף בכל מנהגי החג: אצטרף אליהם לתפילת 
החג בכנסייה הקטנה שבכפר, אוכל ִאתם את המטעמים המיוחדים שלהם, 

וגם אקבל כמו כולם מתנות לקראת החג. אבל כל זה לא מקל עַלי, אלא אפילו 
מסבך אותי עוד יותר. הרי את החג שלי לא אחגוג, ובנוסף לכל זה, עוד אתנהג 

כמו נוצרייה לכל דבר...

 מה, לדעתכם, עלי לעשות? 
לנסוע לחופשה עם ֵג'יין? ואם כן, באיזו מידה להשתתף בחג הפסחא: האם 

 עלי ללכת לכנסייה? 
 ואיך אוכל לציין את חג הפסח? אולי פשוט לוותר עליו השנה?  

אולי עדיף שלא אסע לחופשה עם ֵג'יין? 

אני מתלבטת גם עם מי היה כדאי לי להתייעץ... אולי עם המדריך שלי 
בצופים? אולי עם סבא שלי, שתמיד מבין אותי כל כך? עם הוַרי? אולי עם 

ֵג'יין?

 ֶדִּבי, קנדה: ַהי כולם! שמי ֶדִּבי, אני חיה בטורונטו, קנדה. 
מההתחלה אהבתי את ההתכתבות בפורום, אבל לא היה לי מה לכתוב. מאז שהועלו 

דילמות בפורום, הוא נעשה בעיַני הרבה יותר מעניין וחשוב.
רציתי לשתף אתכם במה שקרה לי, כי גם אני זקוקה לעזרתכם...

דילמה 4
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 ִמיּפ, הולנד: שלום לכולם! ֶדִּבי, טוב שהצטרפת לפורום. 
אני ממש מזדהה ִאתך. גם החברה הכי טובה שלי היא לא יהודייה וסיפור דומה לשלך היה 

 ממש יכול לקרות גם לי.
תגידי ֶדִּבי, בדקת באיזה יום בדיוק חל חג הפסח? אם הוא חל ממש בתחילת החופשה 

שלכם, או לגמרי בסופּה, יכול להיות שתוכלי לחלק את הזמן. אולי תספיקי להיות גם בסדר 
המשפחתי וגם להצטרף לחברה שלך. אני יודעת שזה פתרון לא מושלם, זה לא יפתור את 

הבעיה שלך עם חג הפסחא. אני גם מתארת לי שהיית רוצה לבלות את כל החופשה עם 
החברה שלך, אבל זה אולי יכול להיות פתרון חלקי, ותוכלי להיות בליל הסדר עם המשפחה 

שלך. 

 ֶדִּבי, קנדה: גם אני חיפשתי פתרון כזה אבל מדובר בנסיעה ארוכה, ורעיון כזה לא 
יתאים. 

 ִמיּפ, הולנד: אה! לא חשבתי על זה. הולנד היא מדינה קטנטנה ואצלנו הכול קרוב. 
אמשיך לחשוב.

המשימה שלכם
עליכם להכין הצגה של חמש דקות המבטאת את הדילמה של ֶדִּבי. 

ַׁשְּתפּו בהצגה יועצים שלדעתכם כדאי לֶדִּבי להתייעץ ִאתם )הורים, חברים יהודים,   
ילדים מהפורום, ֵג'יין וכד'(.

ציינו לפחות שני טיעונים התומכים בכל צד.   

סיימו את ההצגה בהחלטה המעשית הנכונה לדעתכם.   

הצעות לבימוי
הציגו את המצבים האלה:

השיחות של ֶדִּבי עם היועצים שבחרה.   

המחשבות של ֶדִּבי, למשל, על חוויית הסקי עם ֵג'יין, ועל חג הפסחא עם המשפחה   
הנוצרית.

הניסיון של ֶדִּבי לשמור על מנהגי הפסח בזמן שהיא נמצאת עם משפחה נוצרית.  

  התגובות של סבא וסבתא שלה להיעדרה מן הסדר ועוד. 

כדי שההצגה תהיה מעניינת ומלהיבה, ַׁשְּתפּו בה כמה שיותר חברים מהקבוצה.

ועוד משימה: ִּכְתּבּו תשובה לֶדִּבי.
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 הדס, ישראל: ברוך הבא, סמואל, ותודה על התמונה. עכשיו יש בפורום שלנו ילדים 
כמעט מכל העולם! אני נדהמת לראות שארבעה חברים חדשים הצטרפו לפורום ברגע 

שהתחלנו לדבר על בעיות של יהודים בחברה לא יהודית. האם זה באמת כל כך מסובך לחיות 
בתפוצות?

 ֶדִּבי, קנדה: שלום סמואל ושלום הדס. הדס, סביר להניח שלכם בישראל אין בעיות כמו 
שלנו. אנחנו חיים כמו "בין שני עולמות" – העולם היהודי והעולם הלא יהודי – ומכאן נובעות 

רוב הבעיות האלה. גם אני לא נתקלת בבעיות כאלה כל יום, אבל זה קורה מפעם לפעם. 

 הדס, ישראל: ֶדִּבי, זה נכון ולא נכון. נראה לי שגם בישראל יש לפעמים בעיות דומות 
לשלכם... שמעת על הסיפור של יובל ְפרֹוְיִליְך, אלוף ישראל בסייף? זה היה בעיתון.

 ֶדִּבי, קנדה: לא, לא שמעתי.  

 הדס, ישראל: טוב, אז אספר לְך ולכולם.

 ָסמּוֶאל, מקסיקו: שלום חברים. קוראים לי ָסמּוֶאל, אני חדש בפורום. 
גם לי התחשק להצטרף לפורום הזה כבר מזמן, אבל עכשיו כבר לא יכולתי 

להתאפק. הופתעתי לקרוא את הדילמות שהצגתם. אני מעולם לא נתקלתי 
בהתלבטויות כאלה, אולי מפני שאני לומד בבית ספר יהודי – כמעט כמו כל 

הילדים היהודים כאן )צירפתי תמונה שלי בשער בית הספר(, וגם החוגים 
שאני משתתף בהם הם במסגרת הקהילה היהודית. ייתכן שההורים שלנו 

מתמודדים עם דילמות כאלה, למשל אם לקבל עבודה שתדרוש מהם לעבוד בשבת.
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הדילמה שהביאה הדס

הכול התחיל כך:

אבא שלי ישב וקרא בעיתון, פתאום הפסיק את הקריאה ואמר לנו:

 "הקשיבו לכתבה הבאה". 
והוא התחיל לקרוא בקול:

"יובל ְפרֹוְיִליְך, אלוף ישראל בסייף עד גיל 13, עתר בבקשה לבג"ץ )לבית 
המשפט( לדחות תחרות שהייתה אמורה להתקיים בשבת, ובה ִיָּקְבעּו נציגי 

ישראל לאליפות אירופה". 

אבא הפסיק את הקריאה, ואמר: "אתם מבינים את הבעיה? יובל ְפרֹוְיִליְך הוא ילד דתי, 
ולכן הוא אינו משתתף בתחרויות שמתקיימות בשבת. הפעם מדובר בתחרות חשובה, 

היא תקבע מי ְיַיֵּצג את ישראל באליפות אירופה... אז מה דעתכם?" שאל אבא, "מה 
לדעתכם, צריך בית המשפט לפסוק?"

בני המשפחה היו חלוקים בעניין:

היו שאמרו שיש לקיים תחרויות ספורט בשבת, מכיוון ששבת היא היום החופשי היחיד 
בשבוע, ולכן זה יום שמתאים לרוב האנשים, ולא יכול להיות שכללי הקבוצה ישונו בגלל 

אדם אחד.

לעומת זאת, היו שאמרו שלא יכול להיות שנמנע ממישהו לייצג את ישראל רק מפני 
שהוא שומר שבת. תחרויות שמתקיימות בשבת אינן מונעות רק מיובל ְפרֹוְיִליְך להשתתף, 

וייתכן שעוד הרבה נערים ונערות נמנעים מהשתתפות בתחרויות כי הן מתקיימות 
בשבת. 

"מממ..." המהם אבא, "עכשיו הקשיבו מה הוחלט בבית המשפט: 

"השופט מלצר נענה לבקשה, והוציא צו ביניים המתיר את קיום התחרות 
בשבת בתנאי שיינתן ליובל ְפרֹוְיִליְך להשתתף בה במוצאי שבת, או בתנאי 

שיובטח ליובל ְפרֹוְיִליְך לייצג את ישראל בלי שישתתף בתחרות על סמך 
הישגיו עד כה".

"בעקבות החלטת בית המשפט", הוסיף אבא, "החליט איגוד הסייף לקיים את התחרות 
בשבת, וְלַזּכֹות את יובל ְפרֹוְיִליְך בניצחון 'טכני' בקרבות שבהם לא היה יכול להשתתף. 

כלומר, איפשרו לו שלא להשתתף בתחרות שמתקיימת בשבת ובכל זאת לייצג את 
ישראל באליפות אירופה". 

דילמה 5
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 שרון, ארה"ב: אני נדהמת! את יודעת, הדס, הסיפור שסיפרת דומה לסיפור שלי, 
אבל לא שיערתי שדבר כזה יכול לקרות בישראל – שבמדינה יהודית תהיה הפליה של יהודים 

שרוצים לחיות על פי המסורת!

המשימה שלכם
דמיינו שאתם יובל ְפרֹוְיִליְך. 

ביימו הצגה של חמש דקות שבה מגיב יובל ְפרֹוְיִליְך לצו בית המשפט ועונה לשאלות 
העיתונאים:

האם אתה מרגיש נוח כלפי הסייפים האחרים שהתחרו בתחרות?  

האם אתה שמח שקיבלת "ניצחון טכני" או שהיית מעדיף להוכיח בקרב שמקומך   
במשלחת מוצדק?

האם אתה חושב שצו בית המשפט מוצדק?   
האם הצו נותן מענה לספורטאים דתיים אחרים?

האם, לדעתך, ישראל צריכה להימנע מלהשתתף בתחרויות בינלאומיות המתקיימות   
בשבתות או בחגים יהודיים? 

סיימו את ההצגה בהצהרה של יובל המביעה את דעתו הכללית על צו בית המשפט.

הצעות לבימוי
כדי שההצגה תהיה מעניינת, נסו לשתף את כל חברי הקבוצה.

הכינו ביחד את התשובות שיובל ישיב לעיתונאים.

חלקו את השאלות בין כמה תלמידים שיגלמו את העיתונאים בהצגה.

 הדס, ישראל: נו, מה אתם אומרים על הסיפור של יובל?
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 הדס, ישראל: תראי, שרון, זה מסובך... נכון שישראל היא מדינה יהודית, ועובדה שהיום 
החופשי שלנו, היום שבו אנחנו לא הולכים לבית הספר, הוא שבת. אבל דווקא בגלל זה הוא 

מתאים להיות היום שבו מתקיימים האירועים הספורטיביים. אל תשכחו שישראל היא מדינה 
דמוקרטית שבה "הרוב קובע", והרוב בארץ אינו שומר שבת במובן הדתי.

 

 ֵז'ֵרמי, צרפת: אני לא מבין, אם הם לא חיים על פי המסורת, אז מה עושה אותם 
יהודים?!

 הדס, ישראל: ֵהי, ֵז'ֵרמי, אל תגזים! גם אם הם לא חיים על פי המסורת הדתית הם 
יהודים: הם מדברים עברית, הם חוגגים את החגים היהודיים, הם חיים בארץ של העם היהודי, 

ובמקרה הצורך הם מגינים עליה ועל תושביה. לא נראה לך שהם יהודים מספיק טובים? לי 
נראה שכן!

 ֵז'ֵרמי, צרפת: אל תתרגזי, הדס. את צודקת, אני מודה שיש הרבה דרכים להיות יהודי. 
ובכל זאת, את לא חושבת שצריך להבטיח שיהודים לא ייפגעו משום שהם רוצים לשמור 

מצוות?

 הדס, ישראל: זה בסדר, אני לא כועסת. אתם צריכים לזכור שבישראל אף אחד 
לא מפריע ליהודים הדתיים לחיות כפי שהם רוצים. אני מסכימה עם ז'רמי שאסור לפגוע 

ביהודים דתיים, אבל עד גבול מסוים, כלומר רק עד כמה שאפשר. ובמקרה של תחרויות 
ספורט בשבת – מתברר שהצרכים שלהם סותרים את הצרכים של רוב הציבור בארץ! 

 ג'ונתן, ארה"ב: היי לכולם! 
הדס, לדעתי הזכות להשתתף בתחרויות רשמיות היא זכות בסיסית, והרוב לא יכול לשלול 

זכויות בסיסיות מחלק מהאזרחים מפני שהם דתיים )יהודים, נוצרים, מוסלמים, או בני כל דת 
אחרת(. כך צריך להיות במדינה דמוקרטית. 

 הדס, ישראל: יש היגיון בדבריך. איך, למשל, היית פותר את סוגיית תחרויות הסייף 
בשבת? 

 ג'ונתן, ארה"ב: לא יודע! נראה לי שכדאי להיות גמישים – לא בשביל לעשות לדתיים 
טובה, אלא כדי לכבד את הזכויות שלהם. כפי שאימא שלי הייתה אומרת, תני לי קצת זמן 

לחשוב על "פתרונות יצירתיים". 

 הדס, ישראל: גם אני אנסה לחשוב על זה, אבל עכשיו אני חייבת לסיים. להתראות!

 ג'ונתן, ארה"ב: להתראות!
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הזמנה לשיח

לפניכם דוגמאות לשאלות שאפשר להפנות 
 לתלמידים יהודים החיים בתפוצות:

האם אתם מרגישים שאתם שייכים 
לשני עולמות - העולם היהודי והחברה 

 הלא יהודית הסובבת אתכם?
האם אחד מהעולמות האלה חשוב 

לכם יותר מהאחר?

האם נתקלתם בדילמה כלשהי בגלל 
היותכם יהודים? אם כן, מה הייתה 

הדילמה? האם התייעצתם עם מישהו? 
מה החלטתם לעשות? האם ההחלטה 

שקיבלתם השאירה אתכם בתחושה 
טובה או בתחושה לא נעימה?

האם שמעתם את ההורים שלכם 
מתלבטים בנושאים שקשורים להיותם 

יהודים? בעבודה, למשל, האם הם 
 נדרשים לעבוד בשבתות ובחגים?
אם כן, מה הם החליטו לעשות?

מה דעתכם על הסיפור שהדס סיפרה 
)הסיפור על הסייפן הדתי בישראל(?

האם גם לכם יש אפשרות לבקש 
 לדחות אירועים מפני שהם

 מתקיימים בשבת או בחג, למשל:
 טיולים, תחרויות ספורט וכדומה?

האם יש סיכוי שבקשה כזאת תתקבל?

לפניכם דוגמאות לשאלות שייתכן 
שתלמידים החיים בתפוצות, ולומדים גם 
הם את התכנית הזו, "חברים מעבר לים" 

 ישאלו אתכם:

מה דעתכם על הסיפור שהדס סיפרה 
)הסיפור על הסייפן הדתי בישראל(? 
האם אתם מסכימים עם פסיקת בית 

המשפט?

האם מתקיימים בארץ משחקי כדורגל 
בשבתות או בחגים? 

האם ידעתם שאנו עלולים להיתקל 
במצב לא נוח מפני שאנחנו אוהבים 

את ישראל ותומכים בה )כמו בסיפור 
של ֵדיִוויד(?

מה דעתכם על הדילמות שלנו? האם 
גם לכם הן נראות חשובות, רציניות? 
האם גם אתם הייתם משקיעים בהן 

הרבה מחשבה?

האם יש, לדעתכם, פתרונות שיוכלו 
למנוע דילמות כאלה בעתיד?
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כבר בעת העתיקה היו ביטויים רבים לתחושת האחריות של 
יהודים כלפי יהודים אחרים. 

בתלמוד נאמר: "כל ישראל ערבין זה בזה". אפשר לראות בִאמרה 
זו תיאור של המציאות, קריאה לסולידריות יהודית, ואולי אף ציווי 

על כל בני ישראל להיות ערבים זה לזה, כלומר אחראים זה לזה.
בפרק זה תכירו כמה מקרים שבהם עזרו יהודים ליהודים אחרים, 

כמה סיפורים שנבחרו מבין אלפי מקרים של ערבות הדדית.

)תלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף ל"ט עמוד א'(
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יחד נפדה את אחינו השבויים! 

1472

פיסא -
העיר פיזה 
שבאיטליה

המלך -
כאן, אלפונסו 
החמישי, מלך 

פורטוגל

העיר ַאְרִזיָלה -
עיר במרוקו

הרב דון יצחק ַאְּבַרַּבְנֵאל 
 )1508-1437(

אחד מפרשני התורה 
הגדולים ומדינאי חשוב 

ששירת בחצר מלך 
פורטוגל

ליסבון, פורטוגל, 1472 

לכבוד יחיאל מּפיָסא, 

ברצוני לספר לך על קורות היהודים באזורנו.

המלך, יאריך ה' ימיו על ממלכתו, קיבץ אניות הים ּוַמָּלֶחיָה, ועבר בארץ אפריקה 

וכבש ארצות ונלחם בעיר ַאְרִזיָלה. והנה, בחסדי ה' מבני ישראל לא מת איש, 

אבל חמישים ומאתיים נלקחו בשבי, אנשים, נשים וטף - והם רעבים וצמאים, 

ערומים וחסרי כול.

וכאשר ראינו שבני ציון נמכרים לעבדים ולשפחות, אנו, ראשי העדה בפורטוגל, 

קיבלנו החלטה לקרוא לשבויים דרור, ולהחזירם לחופשי ולתת מכספנו לפדות 

אותם מהשבי. 

ונשלחו שנים עשר שליחים - נשיאים מבני ישראל, כמספר שבטי ישראל, ואני 

ביניהם - מעיר לעיר, וממדינה למדינה, "להוציא את בני ישראל ממצרים", ולבקש 

כסף כדי לפדות אותם. 

עד כה, ִנְפדּו מאתיים ועשרים מהם בסכום יקר - עשרת אלפים מטבעות זהב. 

ומכיוון שכל רכושם של המסכנים הללו נגנב, והם חסרי בגדים ומזון, עלינו לדאוג 

גם לכל צורכיהם. 

והנה לא ִנְפדּו עד הנה עוד שלושים איש, כי נפלו ביד אדונים קשים, ואדוניהם 

הלכו בדרך רחוקה מעבר לים ואינם פה עמנו היום.

אלו קצת הדברים, והם היו עַלי לטורח כל היום וכל הלילה. 

וכל אדם מישראל השומע זאת יזדעזע, ויניע בראשו )מתוך דאגה ועצב(.

ַרַּבְנֵאל  יצחק בן יהודה ַאּבְַ

ַרַּבְנֵאל ליחיאל מפיסא( )על פי מכתב מהרב דון יצחק בן יהודה ַאּבְַ
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ִמְצַוות ִּפְדיֹון שבויים:
פעמים רבות בהיסטוריה נפלו יהודים בשבי, ויהודים אחרים ָּפדּו )שחררו( אותם 

באמצעות סכומי כסף גבוהים. מצוות פדיון שבויים נחשבת למצווה בעלת חשיבות 
 עליונה. התלמוד מכנה אותה "מצווה רבה", כלומר מצווה גדולה

)תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ח' עמוד ב'(.

 אמר הרמב"ם: "אין לך מצווה רבה כפדיון שבויים"
)רמב"ם, הלכות מתנות עניים, פרק ח' הלכה י'(.

 

עדּויֹות רבות מלמדות שקהילות יהודיות בעולם אספו כספים 
מבני הקהילה כדי לפדות יהודים שנפלו בשבי.

בעקבות פלישת צבא פורטוגל למרוקו בשנת 1470 נפלו יהודי ַאְרִזיָלה בשבי ונמכרו 
לעבדּות. 

מה עשו אברבנאל וראשי העדה האחרים כדי לפדות את השבויים?  

אילו בעיות צפויות, לדעתכם, להתעורר אם קהילה יהודית תסכים לפדות שבויים 
במחיר גבוה מאוד? 

התבוננו במפה שבעמ' 138.  

הקיפו באדום את הארץ שבה נמצאו היהודים שהיו זקוקים לעזרה במקרה זה.  

הקיפו בכחול את הארץ שבה נמצאה הקהילה היהודית שסייעה להם.  

ציירו חץ בין שתי הארצות האלה כדי לסמן את כיוון העזרה.  

מידע 

1

2

3
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ֶאֶׁשת ַחִיל 

1552

דונה גרציה נשיא )1569-1510(
דונה גרציה נשיא נולדה למשפחה של יהודים אנוסים שנמלטו מספרד לפורטוגל 

לאחר גירוש היהודים מספרד בשנת 1492. אולם לאחר חמש שנים )בשנת 1497( גורשו 
היהודים גם מפורטוגל. משפחתה של דונה גרציה התנצרה אך שמרה על יהדותה 

בסתר.
דונה גרציה החליטה לעזוב את פורטוגל והתיישבה בעיר אנטוורפן )היום בבלגיה(. 

לאחר מות בעלה היא ניהלה בכוחות עצמה את החברה הענקית שהקימו בעלה ואחיו, 
חברה שעסקה בייבוא תבלינים לאירופה, והייתה אחת הנשים העשירות בתקופתה. 
לאחר כמה שנים התיישבה באיטליה, ושם יכלה בפעם הראשונה בחייה לחיות חיים 

יהודיים בגלוי.

מידע 

בשנת 1492 גורשו היהודים מספרד, ובשנת 1497 גורשו היהודים 
מפורטוגל. רוב היהודים עזבו את הממלכות הללו, ומי שרצו 
להישאר נאלצו להתנצר. הם נקראו "אנוסים" בלשון היהודים 

ו"נוצרים חדשים" בלשון הכנסייה. רבים מהם שמרו על יהדותם בסתר. 

כ-40 שנה לאחר גירוש היהודים, הקימה הכנסייה בפורטוגל בית דין מיוחד - 
האינקוויזיציה - שחקר את "הנוצרים החדשים" בחשד שהמשיכו לשמור על האמונה 

היהודית ועל כמה מהמצוות.

מי שהודו ב"אשמה" הועלו על המוקד )נשרפו באש(, וגם מי שלא הודו נידונו לעונשים 
כבדים. רבים מהאנוסים חששו לחייהם ורצו לברוח לארצות סובלניות יותר.

רקע 

לבניך שבשל עוניים לא היה לידם די כסף לצאת לדרך 
הארוכה, דונה גרציה סיפקה לחם ואת כל צורכיהם בראשית 

מסעם, והיא שפרנסה )נתנה שוחד ל( בעלי הון )נוצרים כדי 
שיעלימו עין מבריחת היהודים( כך הציל "הנשר הזה" רבים מבניך... 

מפני אכזריותם של הפורטוגלים, 
עד שנדמתה כמעט כאלוהים בימי יציאת מצרים.

)על פי עדותו של סמואל אושקי, "נחמה לצרות ישראל"(

כך סייעה דונה גרציה לבריחת היהודים האנוסים מפורטוגל:
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גם בספרד )משנת 1492( וגם בפורטוגל )משנת 1497( הותר ליהודים להישאר במדינה 
רק אם יתנצרו. היו יהודים שהתנצרו בעל כורחם, "כי לא היה לידם די כסף לצאת לדרך 

הארוכה".

מצאו בעדותו של סמואל אושקי לפחות שתי סיבות שהקשו על האנוסים לצאת   
מפורטוגל והסבירו במילים שלכם כיצד עזרה להם דונה גרציה.

בעיני היהודים בני דורה, דונה גרציה נשיא "נדמתה כמעט 
כאלוהים בימי יציאת מצרים".

הסבירו את ההשוואה הזאת.   

חפשו בספר משלי, פרק כ"ט פסוק ל"א.  

במדליה שהנפיקה מדינת ישראל לזכרה של דונה גרציה נשיא,   
כתוב משפט המבוסס על פסוק זה. הסבירו מדוע מצאו לנכון 

להזכיר את הפסוק הזה במדליה.

התבוננו במפה שבעמ' 138.   

הקיפו באדום את הארצות שבהן התגוררו היהודים האנוסים שקיבלו עזרה מדונה   
גרציה נשיא.

הקיפו בכחול את הארצות שדונה גרציה נשיא התגוררה בהן ושֵמֶהן שלחה עזרה   
ליהודים האנוסים.

ציירו חץ ביניהן כדי לסמן את כיוון העזרה.  

4

תמיכה בהתיישבות היהודית בטבריה
באימפריה העות'מנית )בארצות שהיו בשלטון תורכיה( זכו היהודים ליחס טוב 
יותר מאשר באיטליה. משום כך עברה דונה גרציה נשיא לעיר איסטנבול, וגם 

שם המשיכה לתרום סכומי כסף גדולים מאוד לטובת הקהילה היהודית המקומית 
ולנזקקים יהודים ולא יהודים. נוסף על כך היא "ָׂשכרה" את העיר טבריה שבארץ 

ישראל, כלומר שילמה לסולטן התורכי שכר שנתי גבוה כדי שיתיר ליהודים 
להתיישב בעיר.

מידע 

1

2

3
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וכל הכבוד לשר! 

 השר משה מונטיפיורי
מילים: חיים חפר, לחן: דובי זלצר

...
ר מֹוְנִטיְפיֹוִרי ֶּבן ִּתְׁשִעים ּוְכֶׁשָהָיה ַהּׂשַ

ָאְמרּו לֹו: "ַּתֲעֶלה, ִּכי ָׁשם ְלַמְעָלה ְמַבְּקִׁשים."
ר: "ַהִּגידּו ֵאיְך אּוַכל? ָׁשַאל אֹוָתם ַהּׂשַ

ֵאיְך ֲעִליַלת ַהָּדם ְּבַדֶּמֶׂשק ְּתֻבַּטל?
ֲהֹלא ָצִריְך ָלֶלֶכת ַלֶּפָחה ַהִּנְבֶזה

ְלַהִּגיד לֹו: ִּתְתַּבֵּיׁש, ֵאיְך ַמְרִׁשים ָּדָבר ָּכֶזה?
ְוִאם ָצִריְך ָלִׂשים לֹו ַּבָּיד ֵאיֶזה ַּבְקִׁשיׁש,

ִמין ַמָּתָנה ְּגדֹוָלה, ַאְך ֶׁשִאיׁש ָּבּה ֹלא ַיְרִּגיׁש,
ָאז ִמי ִאם ֹלא ֲאִני, ַלּתּוְרִּכי ֶאת ֶזה ַיִּגיׁש?"

ְוהּוא ָעָלה ַלֶּמְרָּכָבה ְו"ִּדיֹו" ַלּסּוִסים ָאַמר,
ּוֹפה ַמָּתן ַּבֵּסֶתר, ָׁשָמה ְּנָדָבה,

ֹּפה ְצִביָטה ַּבֶּלִחי אֹו ִלּטּוף ֶׁשל ַאֲהָבה,
ּוְלָכל ַהְּיהּוִדים ִׂשְמָחה ְוַגֲאָוה

ר! ר ְוָכל ַהָּכבֹוד ַלּׂשַ ְוָכל ַהָּכבֹוד ַלּׂשַ
...

1840

עלילת דם 
מאז העת העתיקה הופצו האשמות שווא )האשמות שקר( על יהודים ברחבי העולם. 

אחת העלילות שנשמעו שוב ושוב הייתה שלצורך אפיית מצות לפסח, היהודים 
זקוקים לדם של נוצרים, ועל כן לפני חג הפסח חוטפים יהודים נער נוצרי, הורגים 

אותו ומשתמשים בדמו. האשמה כזאת מכונה "עלילת דם". 
לעתים היו המעלילים מניחים גופה של ילד נוצרי ליד פתח ביתו של יהודי, ותושבי 

המקום היו מסיקים שהרוצחים הם יהודים. בעקבות העלילות היו ההמונים פורעים 
בבני הקהילה היהודית המקומית ופוגעים בהם פגיעות קשות בנפש וברכוש.

עלילת הדם בדמשק התרחשה בשנת 1840, והיא העלילה המוזכרת בשיר.

מידע 
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איזה סוג עזרה העניק מונטיפיורי ליהודים במקרה זה? )עזרה כספית? עזרה נפשית? 
עזרה פוליטית?(

כאשר העלילו עלילות דם נגד היהודים, היו היהודים יכולים לומר, בין השאר, שהתורה 
אוסרת עליהם לעשות את המעשים שבהם הם הואשמו.

לדעתכם, איזו מצווה מעשרת הדיברות יכלו היהודים להזכיר במקרה זה כדי לנסות   
לשכנע את המעלילים שהם אינם אשמים?

 

משה מונטיפיורי הגיע למעמד רם וניֵצל את קשריו כדי להתערב לטובת יהודי דמשק. 
האם זכור לכם סיפור תנכ"י על מלכה יהודייה שהייתה נשואה למלך לא יהודי וניצלה 

את מעמדה ואת ִקְרבתה למלך כדי להגן על היהודים בממלכתה? מה היה שמה של 
המלכה ומה עשתה בכדי להציל את היהודים?

התבוננו במפה שבעמ' 138.  

הקיפו באדום את הארץ שבה התגוררו היהודים שהיו זקוקים לעזרה במקרה זה.  

הקיפו בכחול את הארץ שבה חי ֶסר משה מונטיפיורי, שסייע להם.  

ציירו חץ ביניהן כדי לסמן את כיוון העזרה.   

1

ֶסר משה מונטיפיורי 
ֶסר משה מונטיפיורי חי באנגליה בשנים 1885-1784. הוא נודע בתרומות הרבות שתרם 

ליישוב היהודי בארץ ישראל )למשל, להקמת שכונת ימין משה בירושלים(.
אולם מונטיפיורי פעל רבות גם להצלתם ולרווחתם של יהודים במצוקה במקומות 
אחרים בעולם. כן עשה גם במקרה של "עלילת דמשק". בשנת 1840 נעלם בדמשק 

נזיר נוצרי לאחר שביקר בשוק היהודי. אנשי המנזר טענו שהיהודים רצחו אותו 
כדי להשתמש בדמו לאפיית מצות לחג הפסח. בעקבות זאת 

סבלו היהודים בדמשק מרדיפות וכמה מהם נעצרו. 
מונטיפיורי ניצל את מעמדו ואת קשריו והתערב 
למען היהודים בדמשק, וכמוהו עשו גם מנהיגים 
יהודים אחרים. בזכות התערבותם אצל הסולטן 

התורכי, ששלט אז בדמשק, התגלתה האמת - היהודים 
כלל לא היו אשמים במותו של הנזיר. בני הקהילה 

שנכלאו שוחררו, והשלטונות התחייבו בכתב להגן על 
היהודים מפני עלילות דם נוספות.

מידע 

4

2

3
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על ספסל הלימודים

1873

פריז, 1873

בעת ביקוַרי הרבים והממושכים בתורכיה 
הוכיתי בתדהמה וצער כאשר ראיתי את 

הַּבֲערּות והדלּות הׂשֹוררֹות בקרב היהודים 
המתגוררים ברחבי האימפריה הזאת.

 בכל מקום בתורכיה ניתן לראות סימנים של 
ִקדמה ושיפור, אך היהודים כמעט שאינם זוכים 
ליהנות מהם בגלל עוניים ובגלל חוסר השכלה. 

התרופה היעילה ביותר למָּכה זו תהיה לדאוג 
ללימודיו ולחינוכו של הנוער. 

)מתוך מכתבי הברון מוריס דה-הירש(

הברון מוריס דה-הירש )1896-1831( 
נדבן יהודי ממוצא גרמני שחי שנים רבות בצרפת. 

בביקורו בתורכיה הזדעזע הברון הירש ממצב היהודים, והחליט לסייע לקידום של 
היהודים בתורכיה ובארצות המזרח. הברון הירש תרם למטרות אלו סכום עתק של 

50,000 פרנקים בכל שנה, סכום שִאפשר בניית בית ספר חדש בתקופה ההיא.

מידע 

ַּבֲערּות - ּבּורות, חוסר ֶידע והשכלה
דלּות - עוני
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הברון הירש תיאר במכתבו שתי בעיות שיהוֵדי תורכיה סבלו ֵמהן. ָמהן?

הברון הירש טען שיש קשר בין שתי הבעיות שהזכיר. מהו הקשר, לדעתכם?

נסו לשער אילו מוסדות ביקש הברון הירש להקים בעזרת תרומותיו?

התבוננו במפה שבעמ' 138.  

הקיפו באדום את הארץ שבה התגוררו היהודים שנזקקו לעזרה במקרה זה.   

הקיפו בכחול את הארץ שבה חי הברון הירש, שסייע להם.  

ציירו חץ ביניהן כדי לסמן את כיוון העזרה.  

1

4

2

3
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הגירה המונית מערבה
משנת 1881 החלה תנועת הגירה של מיליוני יהודים ממזרח אירופה )בעיקר מרוסיה 

ומפולין(, עקב מצוקה כלכלית ורדיפות ובעקבות המדיניות האנטישמית של 
השלטונות באירופה. יהודים רבים היגרו לארצות הברית, ויהודי ארצות הברית - 

שהיו בעצמם מהגרים "ותיקים" - הקימו ִארגונים לקליטתם של המהגרים היהודים 
החדשים.

בשנת 1880 מנתה הקהילה היהודית בארצות הברית כ-250 אלף נפש בלבד, וכעבור 
50 שנה מנתה כ-2.5 מיליון יהודים.

מידע 

ממזרח למערב

1881

יהודים אמריקנים מקבלים את פניהם של מהגרים יהודים ממזרח אירופה, 
ארה"ב, 1909



זה
 ב

זה
ין 

רב
 ע

אל
שר

ל י
כ

71

בכרזה שבעמוד הקודם נראות שתי קבוצות: בצד האחד קבוצה של מהגרים יהודים 
ממזרח אירופה ובצד האחר קבוצה של יהודים אמריקנים.

אילו פרטים בכרזה מאפשרים לנו לזהות כל אחת מן הקבוצות?

 

מה הסיפור המתואר בכרזה?

ִחשבו על שלושה תחומים שבהם יכלו יהוֵדי אמריקה לעזור למהגרים החדשים.

היהודים האמריקנים היו בעצמם מהגרים ותיקים או בני מהגרים. נסו לשער כיצד 
השפיעה עובדה זו על רצונם לסייע למהגרים היהודים החדשים?

היו יהודים אמריקנים שחששו מבואם של מהגרים חדשים לארצות הברית. נסו לשער 
מה היו הסיבות לחשש זה?

המהגרים הוותיקים והחדשים חצו את האוקיינוס האטלנטי כדי להגיע לאמריקה. ִחשבו 
על עוד סיבה שבגללה בחר האמן שעיצב את הכרזה לצייר ים בין המהגרים הוותיקים 

)היהודים האמריקנים( לבין המהגרים החדשים? מה מסמל הים בכרזה?

 

בראש הכרזה כתובות מילים מתפילת מעריב. העתיקו את המילים האלה למחברתכם, 
והסבירו מדוע, לדעתכם, החליט האמן לכתוב אותן בכרזה. מה רצה להביע בכך?

 

התבוננו במפה שבעמ' 138.   

הקיפו באדום את ארצות המוצא של היהודים שנזקקו לעזרה במקרה זה.  

הקיפו בכחול את הארץ שהיהודים שסייעו להם התגוררו בה.  

ציירו חץ ביניהן כדי לסמן את כיוון העזרה.   

1

5

6

7

8

4

2

3
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הברון בנימין אדמונד דה-רוטשילד
הברון בנימין אדמונד דה-רוטשילד חי בצרפת בשנים 1934-1845. הוא היה בן 

למשפחת בנקאים יהודים, ותרם כספים רבים לאנשי העלייה הראשונה בארץ ישראל.
לברון רוטשילד הייתה תפיסה מיוחדת באשר לדרך הסיוע הנכונה - הוא לא היה 
מעוניין לפזר כספי צדקה, אלא לסייע למתיישבים לעמוד ברשות עצמם, כלומר 

לפרנס את עצמם.
הכספים שהעביר הברון רוטשילד לאנשי המושבות הראשונות שימשו אותם לקניית 

ציוד חקלאי וזרעים, לחפירת בארות, לבניית בתים וללימודי חקלאות )הרי לרבים 
מהם לא היה כל ניסיון בעבודה חקלאית(.

בתמונה שלפניכם נראה היקב בראשון לציון שהוקם בעזרתו של הברון רוטשילד. 
הברון רוטשילד הקים יקב גם בזיכרון יעקב. היקב בזיכרון יעקב פעיל עד היום ופתוח 

לקהל המבקרים.

מידע 

לחיים! - היקב בראשון לציון

כיצד סייע הברון רוטשילד לאנשי העלייה הראשונה בארץ ישראל?

איזו דרך סיוע עדיפה בעיניכם - מתן כסף שהמקבל רשאי לעשות בו כראות עיניו, 
או נתינה של כספים שהמקבל חייב להשקיע אותם באמצעים שיאפשרו לו בעתיד 

להתפרנס בכוחות עצמו, כמו קניית כלי עבודה או לימוד מקצוע?

מדוע, לדעתכם, בחר הברון רוטשילד לסייע ליהוֵדי ארץ ישראל דווקא?

1

היקב בראשון לציון, 1900

1900

2

3
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דרכים שונות לתת צדקה
הרמב"ם, רבי משה בן מימון )1204-1135(, הציג שמונה דרכים לנתינת צדקה, ודירג 

אותן מהדרך הראויה ביותר ועד הדרך הראויה פחות.

מידע 

כאמור, הברון רוטשילד רצה שהכספים שתרם יאפשרו למתיישבים להתפרנס בכוחות 
עצמם. לאיזו מעלה מתאימה, לדעתכם, תרומתו של הברון רוטשילד? 

כדי לפקח על חלוקת הכספים שתרם למתיישבים בארץ ישראל, שלח הברון רוטשילד 
לארץ ישראל פקידים מטעמו. אולם הפקידים חילקו את הכספים בהחמצת פנים וגרמו 

 לחקלאים להרגיש "נזקקים". 
אפשר להניח שהדרך שבה חילקו הפקידים את תרומותיו של הברון רוטשילד לא הלמה 

את כוונותיו של הברון. מדוע?

התבוננו במפה שבעמ' 138.  

הקיפו באדום את הארץ שבה התגוררו היהודים שנזקקו לעזרה במקרה זה.  

הקיפו בכחול את הארץ שהברון אדמונד דה-רוטשילד, שסייע להם, חי בה.  

ציירו חץ ביניהן כדי לסמן את כיוון העזרה.   

5

6

4

שמונה מעלות יש בצדקה...

המעלה הגבוהה ביותר של צדקה, היא לתת לאדם מתנה, או הלוואה, או   .1
למצוא לו עבודה - העיקר שלא יהיה תלוי עוד בנדיבותם של אחרים ]...[

המעלה הנמוכה ביותר - לתת בהחמצת פנים.  .8

)על פי הרמב"ם, הלכות מתנות עניים, פרק י', הלכות ז'-י"ד(
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שלח את עמי!

היהודים בברית המועצות
בין השנים 1917 ו-1989 היו רוסיה, אוקראינה ומדינות נוספות שייכות לברית של 
מדינות שנקראה "ברית המועצות". מבחינות רבות אזרחי ברית המועצות לא היו 

חופשיים, למשל היה אסור להם להביע עמדות שונות מעמדות הממשלה, והיה 
אסור להם לצאת מהמדינה בלא אישור מיוחד. 

מצבם של היהודים היה קשה במיוחד משום שבברית המועצות שררה אווירה 
אנטישמית )עוינת כלפי היהודים(, והשלטונות חשדו בכל מי שהתעניין במסורת 

היהודית, למד עברית או החזיק ספרים הכתובים עברית. היהודים ֶׁשַּבָּקָׁשָתם לעזוב 
את ברית המועצות נענתה בסירוב כונו "סירובניקים". 

בשנת 1970 פתחו יהודים בארצות החופשיות במאבק מול שלטונות ברית 
המועצות, במטרה ללחוץ עליהם שיאפשרו ליהוֵדי ארצם להגר למדינות אחרות, 

 ובין היתר, לעלות לישראל. 
כיצד הם ניהלו את המאבק? 

הם דרשו שממשלותיהם ַיתנו כל סיוע כספי לברית המועצות בהסכמתה להעניק 
אישורי יציאה ליהודים; הם הצביעו בבחירות למועמדים שהתחייבו להילחם למען 

שחרור יהודי ברית המועצות והפגינו מול שגרירות ברית המועצות בארצם. 
שערי ברית המועצות נפתחו ליהודים )ולכל האזרחים( בשנת 1989.

מידע 

 הפגנה למען שחרורו של אסיר ציון אנטולי שרנסקי, 
דרבן, דרום אפריקה, 1979

1979
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מדוע, לדעתכם, יצאו יהודים במדינות החופשיות להפגין לטובת יהודים שלא הכירו 
כלל?

נסו להגדיר איזה סוג של תמיכה הושיטו המפגינים לאחיהם בברית המועצות? )תמיכה 
כלכלית? תמיכה פוליטית? סיוע בחינוך? ייעוץ?(

פעילויות למען יהודי ברית המועצות אורגנו בכל המדינות שהיו בהן קהילות יהודיות 
גדולות. רוב יהודי ברית המועצות התגוררו ברוסיה ובאוקראינה, והתנועה למען יהודי 

ברית המועצות התפתחה בעיקר בארצות הברית, בצרפת ובבריטניה. 

התבוננו במפה שבעמ' 138.  

הקיפו באדום את המדינות שבהן התגוררו רוב היהודים בברית המועצות.  

הקיפו בכחול את המדינות שהיהודים שסייעו להם התגוררו בהן.  

ציירו חץ ביניהן כדי לסמן את כיוון העזרה.  

ולפעמים, מי שקיבל עזרה עתיד לעזור למי שעזר לו... 
לאחר נפילת השלטון בברית המועצות בסוף שנות ה-80 של המאה ה-20, יכלו 

יהודים לצאת מהמדינה וגם לעלות לישראל. בשנות ה-90 ובתחילת שנות האלפיים 
עלו ארצה מברית המועצות יותר ממיליון יהודים. 

קליטה של מספר רב כל כך של עולים דרשה ממדינת ישראל מאמצים ומשאבים 
רבים. אך העולים מברית המועצות גם תרמו תרומה רבה למדינה: למשל, הם 

הגדילו את מספר היהודים בישראל, הביאו לצמיחה כלכלית, תרמו להתפתחות 
המדע, התעשייה והתרבות ועוד ועוד.

מידע 

1

2

3
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הצלת יהודי אתיופיה 

רכבת אווירית ֵהטיסה יותר מ-14 אלף יהודים מאתיופיה 
לישראל בתוך 36 שעות, 1991

מידע 
מבצע שלמה - 1991

24 במאי 1991. המון של יהודים הצטופפו בשגרירות ישראל ּבָאִדיס ָאֶּבָּבה )בירת 
אתיופיה(. מדינת ישראל העבירה 35 מיליון דולר לממשלת אתיופיה כדי שתסכים 

ליציאת היהודים מאתיופיה ולהעלאתם לישראל. אולם באתיופיה התחוללה באותה 
עת מלחמת אזרחים, והממשלה שנתנה את הסכמתה ליציאת היהודים הייתה עלולה 

לפול בכל רגע. המורדים צרו על הבירה, והיה חשש שאם הם יכבשו אותה ויתפסו 
את השלטון, הם לא יהססו לטבוח ביהודים המבקשים מקלט "בארץ זרה". היה 

ברור שיש למהר ולהוציא את יהודי אתיופיה מהמדינה, כל עוד אפשר. המטוסים - 
מטוסים צבאיים ומטוסי אל על - טסו הלוך ושוב, ובתוך קצת יותר מיממה הצליחו 

להביא ארצה יותר מ-14 אלף יהודים. מבצע זה כונה "מבצע שלמה" מפני שעל פי 
אחת המסורות, יהודי אתיופיה הם צאצאיהם של שלמה המלך ומלכת ְׁשָבא.

1991 ,1984
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מידע 
מבצע משה - 1984

"מבצע שלמה" המשיך את מבצע ההצלה הראשון של יהודי אתיופיה - "מבצע 
משה", שבו הגיעו ארצה כ-15 אלף מיהודי אתיופיה.

עיינו בתצלום שבעמוד הקודם. 

א. מדוע, לדעתכם, הורדו המושבים מהמטוס? 

החיילים הישראלים שנשלחו להביא את יהודי אתיופיה לא אישרו לעולים לקחת  ב. 
ִאתם דבר, גם לא ציוד אישי מינימלי. נסו לשער מה הייתה הסיבה לכך.

 

מדינת ישראל הבריחה את יהודי אתיופיה לגבולותיה ופתחה להם את שעריה. 

לאיזו עזרה נזקקו העולים לאחר שהגיעו ארצה? 

נסו לשער מדוע כונה מבצע ההצלה הראשון של יהודי אתיופיה "מבצע משה"? לאיזה 
אירוע חשוב בתולדות עם ישראל רומז השם הזה? מה הקשר בין העלאת יהודי אתיופיה 

לאירוע הזה?

חפשו באינטרנט את מילות השיר "המסע לארץ ישראל" ששרה להקת ְׁשָבא )להקה של 
ילדים ממוצא אתיופי בניצוחו של שלמה גרוניך(. בחרו משפט אחד בשיר שאהבתם 

במיוחד. 

התבוננו במפה שבעמ' 138.  

הקיפו באדום את המדינה שבה נמצאו היהודים שהיו זקוקים לסיוע במקרה זה.  

הקיפו בכחול את המדינה שסייעה להם.  

ציירו חץ ביניהן כדי לסמן את כיוון העזרה.   
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עזרה ליהודים בתקופת השואה

 ִמיּפ, הולנד: נכון, באמת מרשים. אבל אני חייבת להגיד שכשסגרתי את הספר, חשבתי 
 פתאום על כל היהודים שִנְסּפּו בשואה. הם לא קיבלו את העזרה שהיו כה זקוקים לה.

שישה מיליון קורבנות! זה בטח לא המקרה היחיד שבו יהודים לא הצליחו להציל יהודים 
אחרים במצוקה.

 ג'ונתן, ארה"ב: זה נכון, לא הצליחו למנוע את השואה, אבל שמעתי סיפורים רבים 
על יהודים שפעלו באופן עצמאי או בארגונים מחתרתיים, ועזרו ליהודים בגיטאות ואפילו 

במחנות ריכוז, סייעו להם להשיג אוכל, או למצוא מקומות מסתור.
 

 ִמיּפ, הולנד: גם אני שמעתי סיפורים כאלה, אבל אני דיברתי על היהודים האחרים, על 
מי שחיו בארצות שלא נכבשו על ידי הנאצים. למה הם לא עשו דבר??

 הדס, ישראל: קודם כול, לקח זמן עד שהאנשים מחוץ לאירופה הבינו שהנאצים באמת 
מחסלים את היהודים באירופה, ומתכננים ברצינות לרצוח את כל היהודים. 

שנית, בהחלט היו אנשים שעזרו. למשל, בארץ ישראל התגייסו יהודים לצבא הבריטי כדי 
לסייע במלחמה נגד גרמניה הנאצית. 

ועוד משהו, בשנים שלפני הקמת המדינה, הבריטים שלטו בארץ. הם הגבילו מאוד את כניסת 
היהודים לארץ, ואפילו בתקופת השואה הם העניקו אישורי כניסה רק לחלק קטן מאוד 

מהיהודים שביקשו לעלות ארצה, אף על פי שלא היה ליהודים האלה לאן לברוח. חברי ארגוני 
המחתרת הצליחו להעלות ארצה, בסתר, למרות האיסור הבריטי, אלפי יהודים שלא קיבלו 

 אישורי כניסה. לעלייה הבלתי חוקית הזאת קוראים "ַהְעָּפָלה".
אני נזכרת גם בחנה סנש ובצנחנים האחרים שצנחו בשטחי הכיבוש הנאצי, ריגלו וסייעו 

לפרטיזנים. ִמיּפ וג'ונתן, סליחה, חכו רגע, קוראים לי, אני מיד חוזרת!

 ג'ונתן, ארה"ב: הי חבר'ה, גם אתם למדתם את הפרק על העזרה בין יהודים? 
הרשים אותי מאוד שלאורך כל ההיסטוריה יהודים עזרו ליהודים אחרים, אפילו אם חיו 

רחוק מהם.

 הדס, ישראל: סליחה, הנה חזרתי. רציתי לספר לכם סיפור. אני מכירה ילד ושמו 
ֶאְבָיָתר, לסבא של ֶאְבָיָתר קראו אלכסנדר רפאלי, לכן שמו המלא של אביתר הוא

אביתר-אלכסנדר. סבא של אביתר, אלכסנדר רפאלי, השתייך לקבוצה של שישה חברים 
צעירים, חברי האצ"ל )ארגון צבאי לאומי(, שבתקופת השואה היו נחושים להציל יהודים בכל 

דרך אפשרית. מישהו מכם שמע על הקבוצה הזאת?
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על השואה:
בתקופת מלחמת העולם השנייה )1945-1939(, שלטה המפלגה הנאצית בגרמניה. הנאצים 

רדפו את היהודים בגרמניה ובארצות שכבשו, וביקשו להשמידם. אף על פי כן, רוב 
המדינות החופשיות לא היו מוכנות לתת ליהודים מקלט. אירופה הפכה למלכודת ענקית 

ליהודים. שישה מיליוני יהודים נספו. האסון שהביאו גרמניה הנאצית ובנות בריתה על 
העם היהודי נקרא "השואה".

איסלנד

תוניסיה

לוב מצרים

תורכיה

יוון

איטליה

סוריה

ספרד

צרפת שוויץ

גל
טו

ור
פ

בריטניה

גרמניה

אירלנד

פולין

רומניה

בולגריה

הונגריה
אוסטריה

אלבניה

כרתים

ליטא

לטביה

שוודיה

נורווגיה

ברית המועצות

דנמרק

הולנד

בלגיה

פינלנד

פלשתינה א"י 
(ארץ ישראל)

קפריסין

עבר
הירדן

ן ו כ י

ת
ה

ם  י ה

ר ו ח ש ה ם  י ה

מלטה

י ט
נ ל

ט
א

ה
ס 

ו נ
י י ק

ו א ה

לבנון

ם י ה
י נ ו פ צ ה

אסטוניה

י ט

ל
ב

ה
 

ם
י

ה

אלג'יריה

צ‘כיה
סלובקיה

אוסלו

סטוקהולם

הלסינקי

מוסקווה

קופנהגן

בריסל

ברלין

בודפשט

בוקרשט

פראג

פריז

ברן

וינה

ורשה

קייב

בלגרד

רומא

וילנה

ריגה

טלין

לונדון

דבלין

אמסטרדם

סופיה

אתונה

טריפולי

איסטנבול
מדריד

ליסבון

אוקראינה

בלרוס

טירנה

ירושלים

בירותדמשק

עמאן

קהיר

יוגוסלביה

מרוקו

אלג'יר

רבאט

תוניס

הים
הכספי

5000 ק“מ

 ִמיּפ, הולנד: לא, לא שמעתי עליהם. מה הם עשו?

 הדס, ישראל: הֹו, הם עשו המון דברים! למשל, הם היו ממובילי הַהְעָּפָלה עוד לפני 
פרוץ מלחמת העולם השנייה, וגם אחרי המלחמה, כי אפילו אז הבריטים לא אפשרו לפליטי 

 השואה להיכנס ארצה! חוץ מזה, הם פעלו למען הקמתה של מדינת ישראל... 
 והם גם ניסו להקים צבא עברי שיילחם בנאצים בזמן מלחמת העולם השנייה,

 אבל הסיפור הכי מדהים - 
רגע, רגע, אני נסחפת... תגידו, יש לכם כוח לסיפור מדהים?

 ִמיּפ, הולנד: בטח!

 הדס, ישראל: טוב, אז אני מיד מספרת לך. ִמיּפ תתכונני לסיפור אדיר!

מלכודת ליהודים: אירופה וצפון אפריקה בשיא התפשטותו של הכיבוש הנאצי

מקרא:

כתום - גרמניה הנאצית ובנות 
בריתה

אדום - מדינות ששיתפו פעולה 
עם גרמניה ובנות בריתה

צהוב - מדינות שגרמניה כבשה 

ירוק - מדינות שלחמו בגרמניה 
)"בעלות הברית"(

אפור - מדינות "נייטראליות" 
)שלא היו מעורבות במלחמה(
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מידע 
 על "ועד החירום להצלת העם היהודי באירופה"

)הגוף שפרסם את המודעה שלמעלה(
הוועד הוקם בארצות הברית בסוף נובמבר 1942, על ידי חבורה של שישה צעירים 
יהודים ארץ-ישראלים, חברי האצ"ל )ארגון צבאי לאומי, אחד מארגוני המחתרת בתקופת 

 המנדט הבריטי(.

ערב מלחמת העולם השנייה ובראשיתה, נשלחו השישה לאירופה, כדי להציל יהודים 
ולהעלות אותם לארץ ישראל באמצעות ַהְעָּפָלה. לאחר מכן, הם נשלחו לארצות 

הברית, ושם פעלו כדי לגייס תמיכה בהקמת צבא עברי ובהקמת מדינה יהודית בארץ 
ישראל ולהמשיך לפעול למען הצלתם של היהודים באירופה.

אבל, בסוף נובמבר 1942, כאשר הגיעו הידיעות שבאירופה כבר ִנְרצחּו שני מיליון 
יהודים בידי הנאצים, החליטו חברי המשלחת להקדיש את מלוא מאמציהם למטרה 

אחת: להצלה מיידית של היהודים שעדיין נותרו בחיים. לשם כך, הקימו את "ועד 
החירום להצלת העם היהודי באירופה". 

חברי משלחת האצ"ל בארצות הברית היו:
אריה בן-אליעזר

יצחק בן-עמי
ערי ז'בוטינסקי
שמואל ֶמרלין

ִהֵלל קוק, מפקד הקבוצה בארצות הברית, השתמש בשם פיטר ברגסון
אלכסנדר רפאלי

מודעה שפרסם "ועד החירום להצלת העם היהודי באירופה" בעיתון ניו יורק טיימס ב-5 בנובמבר 1943.

ִעזרו למנוע 
הפיכתם של 

4,000,000 איש 
לרוחות רפאים!

עדיין נותרו בחיים 
ארבעה מיליון 

יהודים באירופה.
ניתן להציל אותם. 

מומחים בטוחים בכך.

שוודיה ודנמרק הוכיחו 
זאת רק עכשיו, בכך 

שהצילו 6,000 יהודים 
בתוך ימים ספורים.

 זרקור: להציל יהודים עכשיו -
הקמת ועד החירום על ידי משלחת האצ"ל בארה"ב
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עיינו במודעה שבעמוד הקודם, מה משמעות המילים "להפוך לרוח רפאים"?

על פי המודעה, מה עלול לקרות אם לא ֵיָעֶׂשה דבר עד שגרמניה הנאצית ובנות בריתה 
ינוצחו במלחמה, כפי שגרס הממשל האמריקני?

אנשי ועד החירום פנו לקהל הרחב בארצות הברית משום שידעו שבחברות דמוקרטיות 
יש לציבור השפעה רבה על החלטות הממשל. לכן הם פרסמו מודעות בעיתונים בעלי 

תפוצה רחבה )שקהל הקוראים שלהם גדול(.

א. מהו שמו של העיתון שבו הופיעה המודעה שבעמוד הקודם?

מדוע, לדעתכם, הם פרסמו מודעות גדולות מאוד? ב. 

במודעה שבעמוד הקודם מובא מקרה של הצלת יהודים באירופה: כאשר הבין מלך 
דנמרק שלא יהיה בכוחו להוסיף ולהגן על היהודים שבארצו מפני הנאצים, הוא הבריח 
אותם לשוודיה בסירות בתוך כמה שעות )שוודיה היא מדינה קרובה לדנמרק, היא לא 

נכבשה על ידי הנאצים והסכימה לקבל את היהודים(. 

א. מדוע היה חשוב לאנשי ועד החירום לספק את המידע הזה לקוראי העיתון?

מדוע חשוב להביא עובדות כאשר רוצים לשכנע? ב. 

רקע 

כיצד היה אפשר לעזור ליהודים בארצות שהנאצים שלטו בהן?

עמדת הממשל האמריקני:

בשנת 1942 נודע לעולם שבאירופה כבר נרצחו שני מיליון יהודים. בתגובה לכך התגבשה 
המדיניות של הממשל האמריקני, ולפיה הדרך הנכונה להציל את שאר יהודי אירופה 

מרצח, היא לנצח את גרמניה הנאצית במלחמה. 

על פי גישה זו, כל שנותר ליהודי אירופה לעשות היה לחכות לניצחון המיוחל. 

שימו לב! ניצחון זה לא היה מובטח, ויכול היה להתרחש בעוד זמן רב מאוד. למעשה 
המלחמה הסתיימה רק בשנת 1945, כלומר שנתיים וחצי אחר כך. 

עמדת "ועד החירום להצלת העם היהודי באירופה":

ועד החירום טען: אסור לחכות! יום יום נרצחים מאות ואלפי יהודים. יש למצוא דרכים 
אחרות לפעול כדי להציל מיד את כל מי שאפשר להציל מיהודי אירופה!

וכך הציע ועד החירום:

א. לפתוח במשא ומתן עם גרמניה הנאצית ובעלות בריתה, כדי שיאפשרו ליהודים 
לצאת מגרמניה ומהמדינות הכבושות, תמורת כסף וציוד.

לשכנע מדינות שהנאצים לא שלטו בהן, כמו ארצות הברית, בריטניה שוודיה,  ב. 
שוויץ ועוד, לתת מקלט זמני ליהודים.

1
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גברים, נשים וטף, ְמעינויים ּוִממוות?כדי להציל מיליונים של חפים מפשע,  האם יש משהו שאתה יכול לעשות

התערב, אתה! 

האנושות, ההיסטוריה והאל 

ישפטו את כולנו!

הכותרות שלעיל הן כותרות של כמה מהמודעות שפרסמו אנשי ועד החירום:

א. לאלו רגשות פונה כל אחת מן הכותרות למעלה?

כיצד עשויה פנייה לרגשות להשפיע על הקוראים? ב. 

במודעה שבעמ' 80 הופיעה פנייה ישירה לקורא עצמו. באילו מילים? ג. 

המרוץ נגד המוות - ְלָמה אנו מחכים?

האם אתה ישן טוב?

מכיוון שהיהודים בארצות הברית היו מיעוט קטן, ִּפרסמו אנשי ועד החירום מודעות 
 בעיתונים שפנו לציבור האמריקני הרחב - שהיה ברובו לא יהודי. 

כפי שראינו, המודעות ביקשו לשכנע את הציבור שאכן אפשר לעזור ליהודים הלכודים 
 תחת השלטון הנאצי. 

אולם חברי הוועד חששו שגם מי שהשתכנעו יסגרו את העיתון לאחר שקראו אותו 
 ויחזרו לשגרת חייהם. מה הם עשו כדי לנסות למנוע זאת? 

הם ניסחו את המודעות באופן העשוי לגרום לקוראים לפעול. 

אתה יכול למנוע את אסונם ]של יהודי אירופה[

5
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מופע ענק

אנשי ועד החירום 
לא הסתפקו בפרסום 

מודעות ומאמרים.

כדי לגייס את דעת 
הקהל בארצות 
הברית לטובת 

היהודים בארצות 
שהנאצים שלטו בהן, הם נקטו אמצעים נוספים. אחד מהם היה הפקה של 
המופע "לעולם לא נמות", אשר הציג את מצבם החמור של יהודי אירופה. 

 אנשים רבים מאוד שמעו על הרצח ההמוני של יהודי אירופה בפעם הראשונה כאשר
צפו במופע. ביום הראשון הוצג המופע פעמיים בניו יורק, ובאותו היום בלבד צפו בו 

כ-40 אלף צופים. 

לאנשי ועד החירום היה חשוב למשוך קהל רב למופע. 

9

6

7

8

מתוך המופע "לעולם לא נמות", ארה"ב, מרץ  1943 

להלן פרטי מידע על המופע הענק. הסבירו כיצד תרם כל אחד מהם להבאת קהל רב 
לצפות במופע:

על הבמה שרו כ-200 חזנים.  

במופע השתתפו שחקנים יהודים ולא יהודים כאחד.  

השחקנים הראשיים במופע, הבמאי וכן מלחין המוזיקה היו דמויות מפורסמות   
ביותר בקרב הקהל האמריקני באותה התקופה.

המופע הועלה על בימות ערים גדולות בכל רחבי ארצות הברית.  

המופע נשא את השם "לעולם לא נמות". הסבירו מדוע לדעתכם נבחר השם הזה.

המופע התקיים על רקע תפאורה של לוחות הברית בגובה 12 מטר, והסתיים בקריאת 
"קדיש" )התפילה הנאמרת לזכרם של אנשים שמתו(. 

ָלמה, לפי דעתכם, החליטו לסיים את המופע בדרך זו?

מדוע, לדעתכם, היה המופע כלי יעיל להעברת מידע ומסרים )במיוחד בעידן ללא 
טלוויזיה ומחשב(?
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פעילות פוליטית

10

הפגנות
אנשי ועד החירום לא חסכו במאמצים לעורר 

מודעּות לגורלם של היהודים תחת השלטון 
הנאצי. ידועה במיוחד הפגנה שהתקיימה 

לפני הבית הלבן )משכן נשיא ארצות הברית(, 
ב-6 באוקטובר 1943, ימים ספורים לפני 

יום הכיפורים, ובה השתתפו כ-400 רבנים. 
הרבנים התכוונו להגיש לנשיא רוזוולט 
עצומה שבה דרשו שיקים מיד מועצה 

ממשלתית עצמאית, שמטרתה להציל את 
היהודים שעדיין נותרו בחיים בארצות שבהן 

הנאצים )או בני בריתם( רודפים אותם.

הנשיא רוזוולט התנגד להקמתה של מועצה שכזאת, ואף סירב לקבל את המפגינים 
שהתנגדו למדיניותו )שהצלת היהודים תבוא רק בעקבות הניצחון במלחמה על 

הגרמנים(. 

שערו, מדוע בכל זאת היה חשוב לארגן הפגנה שכזאת?

קשרים עם פוליטיקאים
נוסף על מסע ההסברה הציבורי )המודעות והמאמרים 

בעיתונות, המופע, הפגנות וכו'( פעל ועד החירום בקרב 
פוליטיקאים בכירים בממשל האמריקני. 

בזכות כל הפעילות הענפה הזאת, החלו רבים לחשוב 
 שאכן חשוב ודחוף להציל את יהודי אירופה. 

אולם הנשיא המשיך לסרב לאשר את ההקמה של מועצה 
שתתמסר לכך.

מאמצי ועד החירום נשאו פרי
פעולותיו של ועד החירום היו גורם מרכזי בהשגת 

תמיכתם של פוליטיקאים רבים בהקמת מועצה שתתמסר להצלת כל נרדפי הנאצים 
)ובראשם היהודים(. לרעיון המועצה קמו תומכים כה רבים, עד שהנשיא רוזוולט נאלץ 

להכריז בעצמו על הקמתה! כך הוקמה בינואר 1944, "המועצה לפליטי מלחמה" והיא 
פעלה ב-15 חודשי המלחמה האחרונים. 

ב-15 החודשים האלה בלבד, סייעה המועצה להצלתם של כ-200 אלף יהודים.

הסנטור האמריקני גיי ג'ילט
שתמך בוועד החירום

וושינגטון, אוקטובר 1943 כדי להאיץ בממשל האמריקני להציל יהודים, "מצעד הרבנים" – הפגנה של כ־400 רבנים 
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קראו את הטענות שלמעלה ונסּו לזהות את אלה המשקפות -11

אנטישמיות )שנאה כלפי היהודים(   

אדישות לסבל  

אי ידיעה של חומרת מצבם של יהודי אירופה  

ֵאמּון ִעיֵוור בממשל האמריקני  

ָצרּות עין  

הם בטח מגזימים... אני לא מאמין 
שבאמת נרצחו שני מיליון יהודים!

ב

   הם מתכוונים להביא לכאן )לארצות הברית(
 את כל יהודי אירופה, הם ייקחו את מקומות

   העבודה שלנו ואנחנו נהפוך למובטלים!

א

למי אכפת מהיהודים האלה!
ג

 לא, לא שמעתי שהנאצים באמת
מחסלים את היהודים באירופה. כתבו על זה 

 בעיתון? ייתכן... אני קורא עיתונים רק
לעתים רחוקות.

ד

עד עכשיו לא הסכמתי עם השכן שלי, וחשבתי 
שאפשר להסתדר עם היהודים. אבל עכשיו פתאום 

הם מתחילים להגיד לנשיא ארצות הברית מה 
לעשות?! מה, הם רוצים לנהל את המדינה שלנו! 

השכן שלי צודק, היהודים הללו מסוכנים! 

ה

 זו חבורה של צעירים זרים, הם לא מבינים
 שאם היהודים יתנגדו לנשיא באופן ישיר, בהפגנות

והאשמות בעיתונות, שנאת היהודים בארצות הברית 
רק תגדל!  

 מה אפשר לעשות?ז
היהודים הם קבוצה חלשה ושולית. 
כיצד נוכל לכפות על מישהו לפעול 

למען הקורבנות?

ח

ו

 אילו היה באמת אפשר לעשות משהו
כדי להציל את היהודים באירופה, ברור שהנשיא 

רוזוולט שלנו היה עושה זאת; אבל הוא הסביר - אין 
מה לעשות. הכול יסתדר כאשר גרמניה תנוצח!

מובן שכל יהודי ארצות הברית דאגו לשלומם של יהודי אירופה, אולם הם נחלקו 
בדעותיהם: רבים מהם תמכו בפעילותו של ועד החירום, אך רבים אחרים, ובהם גם 

מנהיגי הקהילה, התנגדו לה, והיה אפשר לשמוע מהם את הטענות שבבועות הדיבור ו' 
עד ח'.

נסּו למצוא בטענות ו' עד ח' את המשפטים המשקפים את העובדות האלה: 

היו יהודים שהאמינו כי מדיניותו של נשיא ארצות הברית מוצדקת.  

היו יהודים שחשבו שעל היהודים לנסות להשפיע על נשיא ארצות הברית בדרכים    
שקטות ולא פומביות.

היו יהודים שהאמינו כי אין בכוחם להשפיע על הממשל האמריקני.  

היו יהודים שחששו שפעילות הוועד תגביר את האנטישמיות בארצות הברית   
)וממילא לא תצליח להציל את יהודי אירופה(.

12

ההתנגדות לוועד החירום
פעילותו של ועד החירום נתקלה בהתנגדות. עתה נכיר את הסיבות השונות להתנגדות זו.
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קבוצה למופת

אנשי משלחת האצ"ל היו רק שישה. למרות זאת, ולמרות ההתנגדות העזה שנתקלו בה, 
הם הפכו את ועד החירום שהקימו לאחד הגורמים שהשפיעו על נשיא ארצות הברית, 

נשיא אחת המעצמות הגדולות בעולם, לשנות את מדיניותו.

כיצד הצליחו לעשות זאת?

 הם פעלו בכל מיני זירות )תקשורת, פוליטיקה, אמנות( וגררו אחריהם המונים. 
הם עבדו ללא הרף - כאילו הם לעולם אינם מתעייפים - והיו מלוכדים סביב מטרה 

משותפת.

אלכסנדר רפאלי

אריה בן-אליעזר

ִהֵלל קוק )פיטר ברגסון(

ערי ז'בוטינסקישמואל ֶמרלין

יצחק בן-עמי
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 ִמיּפ, הולנד: צדקת, הדס, זה סיפור ממש מדהים! ששת חברי הקבוצה הצליחו להניע 
קהל גדול לפעול להצלת יהודים, וגם להפעיל לחץ ציבורי על נשיא ארצות הברית להקים את 

המועצה הזאת, שהוא כל כך התנגד להקמתה.

 הדס, ישראל: כן, זה באמת לא קל להניע אנשים! אני רוצה לספר לך משהו: בשנת 
1944 כבר היו ידועים הפרטים על הרצח ההמוני והמתמשך באושוויץ. רבים )ולא רק השישה 

האלה(, ניסו להשפיע על ארצות הברית להפציץ את מסילת הברזל שעליה נסעו הרכבות 
שהובילו את המוני היהודים לשם. לא מזמן אפילו מצאו מברק בעניין שגולדה מאיר הייתה 

חתומה עליו )את יודעת מיהי גולדה מאיר, כן?( אולם מאמציהם של גולדה מאיר ושל כל 
האחרים לא צלחו. אמרתי לך, קשה להשפיע, אבל מסיפורם של השישה ראינו שלפעמים זה 

בכל זאת אפשרי!

13

14

לפניכם כמה פסוקים מהתנ"ך:

כיצד אפשר לקשר אותם לסיפורו של ועד החירום?

 התבוננו במפה בעמ' 79. 
חפשו לפחות חמש ארצות שהיו בהם יהודים שנזקקו לעזרה ורשמו את שמותיהן 

 במחברותיכם בטור אחד.
 בטור שני רשמו מהיכן נשלחה להם העזרה שתוארה ביחידה זו. 

ִמְשכּו חץ בין שני הטורים כדי לסמן את כיוון העזרה.

"ֲאָנִשׁים ַאִחים ֲאַנְחנּו" )בראשית י"ג, ח'( ב. 

"ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש" )בראשית ל"ז, ט"ז( ה. 

א. "ֵעת ַלֲעׂשֹות" - כלומר צריך לפעול עכשיו )תהלים קי"ט, קכ"ו( 

ַנִים ִמן ָהֶאָחד" )קהלת ד', ט'(  "טֹוִבים ַהּׁשְ ד. 

"ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ַּדם ֵרֶעָך" - כלומר אל תתעלם כאשר דם רעך נשפך )ויקרא י"ט, ט"ז(  ג. 
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הזמנה לשיח

לפניכם דוגמאות לשאלות שאפשר להפנות 
 לתלמידים יהודים החיים בתפוצות:

 האם אתם מרגישים שחובה על יהודים
 לעזור ליהודים אחרים?
הסבירו את תשובתכם.

האם שמעתם על מקרה נוסף על אלה 
שקראנו עליהם בחוברת "חברים מעבר לים", 

 שבו יהודי עזר ליהודים אחרים? 
אם כן - מי היה האדם הזה? )איש? אישה? 

 אדם מפורסם? אדם החי כיום?( 
למי הוא עזר וכיצד?

כאשר יש בחירות במדינה שלכם - עד כמה 
חשוב לבני המשפחה שלכם שהמועמד 

יהיה ידוע כ"טוב ליהודים" או "טוב למדינת 
ישראל", ועד כמה חשוב שדעותיו יהיו 

קרובות לשלהם בתחום החברתי, בתחום 
הכלכלה וכו'?

אם המשפחה שלכם תורמת כסף לצדקה, 
האם היא תורמת לנזקקים באופן כללי, 

או שהיא מייעדת את הכסף לארגונים או 
 לנזקקים יהודים? 

מדוע היא נוהגת כפי שהיא נוהגת? 

האם ההורים שלכם עוקבים אחרי החדשות 
בישראל ומודאגים אם יש כאן בעיות? אם כן, 

מדוע?

האם ההורים שלכם נוטים לקרוא בעיתונים 
את המאמרים המספרים על קהילות יהודיות 

 אחרות בתפוצות או שהם מדלגים על
   המאמרים האלה? מדוע,

        לדעתכם, הם
        עושים זאת?

להלן דוגמאות לשאלות שייתכן 
שתקבלו מתלמידים החיים בתפוצות, 

 ולומדים את החוברת הזאת.

האם ידוע לכם על עוד מבצעים 
שבהם מדינת ישראל סייעה 

ליהודים במצוקה )חוץ מאלה 
המסופרים בחוברת(? אם כן, ספרו 

לנו בבקשה.

האם אתם מרגישים שחובה על 
יהודים לעזור ליהודים אחרים 

שאינם מכירים )למשל, למי שגרים 
בארצות אחרות(? הסבירו את 

עמדתכם.



יחד, יד ביד

5 
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 5
בפרק הקודם ראינו דוגמאות לסולידריות יהודית 

לאורך ההיסטוריה.
מאמצע המאה ה-19 סייעו ליהודים במצוקה לא 

רק יהודים יחידים וקהילות יהודיות, אלא גם 
ארגונים יהודיים שמטרתם לפעול לטובת העם 

היהודי )ומאז הקמתה - גם לטובת מדינת ישראל(. 
מאז יכולים יהודים לפנות בעת הצורך גם 

לארגונים האלה.
בפרק זה נתמקד בדוגמאות עכשוויות לערבּות 

הדדית יהודית שמעורבים בהן גם ארגונים כאלה.
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יחד, יד ביד 90

 ג'ונתן, ארה"ב: היי חברים! אני חייב לספר לכם משהו שקשור 
 לפורום שלנו.

שוש, המחנכת שלנו, פעילה בארגון שמסייע ליהודים במצוקה סביב 
העולם. היא ביקשה מתלמידים יהודים מבלגיה ומהונגריה שפנו 

 לארגון, לשתף אותנו בבעיות שמטרידות אותם שם.
כך קיבלנו שני מכתבים העוסקים בעניין, והייתי רוצה שגם אתם 

תקראו אותם. אשמח לשמוע תגובות!

 סלין וסילבי מבלגיה:
 "לא נוותר על חגיגות

יום העצמאות בקהילה!"

שלום רב,

אנחנו ֶסִלין וִסיְלִבי, בנות 11, מבריסל, בירת בלגיה.
תודה שאתם מתעניינים בסיפור שלנו.

זמרים ואנשי ציבור - אפילו הרמטכ"ל ביקר בקהילה שלנו בשנה שעברה! לחללי צה"ל נערכים כאן טקסים. לפעמים גם מגיעים אלינו אורחים מישראל - הקהילה שלנו קשורה מאוד למדינת ישראל. בחג העצמאות וביום הזיכרון  

לפני שבועות אחדים זרקו אלמונים אבנים על חלונות המרכז הקהילתי שלנו בדרך כלל החיים כאן שקטים מאוד, אבל בחודשים האחרונים התחילו בעיות.
וציירו על הקירות צלבי קרס - ִסמלה של המפלגה הנאצית! 

לבניין. אבל מהשיחות של המבוגרים הבנו שמדובר בסכוֵמי כסף גדולים להציב עוד שומר בכניסה למרכז הקהילתי ולהוסיף שער ברזל ומצלמה מחוץ חברים בקהילה חושבים שכדאי להגביר את האבטחה במוסדות הקהילה, 
שהקהילה שלנו אינה יכולה לגייס בזמן הקרוב.

אתמול היינו בביתה של ֶסִלין בזמן שהתקיימה שם ישיבה של ַוַעד הקהילה. 
הם חשבו שאנחנו ישנות, אבל אנחנו הקשבנו ושמענו הכול... 
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אפילו שוקלים לבטל את חגיגות יום העצמאות, כי כינוס של כל כך הרבה לבטל את הפעילויות עכשיו, ולא לחכות עד שמישהו ייפגע, חס וחלילה. הם במרכז הקהילתי. הם הדגישו כל הזמן שלמרות הצער, זה צעד הכרחי, ושעדיף הבנו שהם מודאגים מאוד מהמצב, ולכן מתכוונים לבטל את כל הפעילויות 
יהודים במרכז הקהילתי, מסוכן אפילו עוד יותר.

נחגוג את יום העצמאות בגלל ביריונים!? איך נוכל ללכת לבית הספר באותו אנחנו המומות, איך הם יכולים להעלות על דעתם אפשרות כזאת!? מה! לא 
היום וללמוד חשבון וספרות כאילו זה יום רגיל!?

המבוגרים וגם של הילדים - ילך וייחלש, וזה נורא לדעתנו! עכשיו אנו מחכות פעילויות וטקסים הקשורים לישראל, הקשר שלנו למדינת ישראל - גם של לא נוכל לקיים את חגיגות יום העצמאות. הסברנו שאם לא יהיו בבריסל לממן את הציוד שהקהילה שלנו צריכה כדי להגביר את האבטחה, ושבלעדיו שעוזר לקהילות יהודיות בכל העולם. פנינו לארגון הזה וביקשנו שיעזרו לנו החלטנו שאנחנו צריכות לעשות משהו! ִסיְלִבי שמעה מאימא שלה על ארגון 
לתשובה. 

שלכם,
ֶסִלין ַויְנְׁשטֹוק וִסיְלִבי ְּבִריִּבי
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 יאנוש מהונגריה:
 "הקהילה היהודית שלנו

עתידה להתמוטט!"

שלום רב, 

דווקא, שמו ברק גלעדי, והוא הגיע לכאן עם הוריו שהיו "שליחים" לקהילה שמי ָיאנּוש, ואני גר בעיר ֶסֶגד שבהונגריה. החבר הכי טוב שלי הוא ישראלי 
היהודית בעיר שלנו.

הקטנים בשנה הבאה. כך הצליחו אבינועם ונאווה גלעדי למשוך לקהילה בשיעורים של נאווה ואבינועם עומדת לפתוח גנון יהודי ותלֵמד את הילדים בבוקר - והיום לומדים בו ארבעים תלמידים! בחורה צעירה שהשתתפה ללימוד עברית ומסורת יהודית, הם הקימו בית ספר יהודי שפועל בימי ראשון פעילויות כדי שהחיים היהודים בעיר יהיו תוססים יותר: הם ארגנו חוגים שהיה אז המרכז היהודי היחיד בקהילה. אבינועם ונאווה גלעדי יזמו כל מיני כשמשפחת גלעדי הגיעה אלינו רק יהודים מעטים היו מגיעים לבית הכנסת, 
יהודים רבים שהיו עד כה מנותקים ממנה.

היהדות ועל מדינת ישראל, וכמה מצעירי הקהילה אפילו החליטו לעלות בזכותם של השליחים, בני הקהילה היהודית יודעים היום הרבה יותר על 
אותם אין די תקציב כדי להמשיך ולממן את עבודתם של השליחים בקהילה אבל... אחרי שנה אחת ברק והוריו נאלצו לשוב ארצה, מפני שלארגון ששלח לישראל. 

קטנה כמו שלנו.
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ישראל יתרופף שוב. אז מה, אם אנחנו קהילה קטנה, אנחנו לא נחשבים?!בקהילה, אנשים יפסיקו להיות מעורבים והקשר שלהם ליהדות ולמדינת בלי שליחים הקהילה שלנו תתמוטט! אם לא יהיה מי שידאג לפעילות  החבר שלי, ברק, מאוד חסר לי, אבל זו, כמובן, לא הבעיה היחידה.

אלינו את משפחת גלעדי. כולנו נקשרנו לנאווה ואבינועם, הם כבר מדברים של שליחים בקהילות יהודיות. סיפרתי להם על המצב וביקשתי מהם שיחזירו על דעת עצמי החלטתי לפנות לארגון יהודי אחר שמממן גם הוא את עבודתם 
הונגרית, וברק אמר לי שהוא בטוח שהוריו יסכימו לחזור. 

אני מחכה למכתב תשובה מהארגון. הלוואי, הלוואי, שאקבל תשובה חיובית. 
כל הקהילה תרוויח... וגם אני ארוויח את חברי הטוב, ברק.

כל טוב לכם, ותודה שאתם מתעניינים במה שקורה אצלנו.

שלכם,
ָיאנּוׁש ָּבאׁש
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 ג'ונתן, ארה"ב: נו, חברים, מה אתם אומרים?

 הדס, ישראל: טוב, מובן שאני מקווה שהילדים האלה יקבלו תשובה חיובית. אני גם 
חייבת להוסיף משהו אישי: נוגע ללב כמה שהם אוהבים את ישראל... 

 ֵדיִוויד, אנגליה: אני אומר ששני המקרים האלה שונים לגמרי זה מזה. המקרה של ֶסִלין 
וִסיְלִבי קשור לאנטישמיות, והמקרה של ָיאנּוׁש - להתבוללות. 

אני מקווה שהם פנו לארגון מתאים, לארגון שעוסק בסוג העזרה שהם מבקשים. יש כל כך 
הרבה ארגונים.

 הדס, ישראל: למען האמת, הכול עניין של כסף. בבלגיה - כסף למימון ציוד, ובהונגריה - 
כסף למימון שליחים.

 ָסמּוֶאל, מקסיקו: כן, אבל נראה לי שההערה של ג'ונתן חשובה: אולי יאנוש והבנות 
מבלגיה אינם אמורים לפנות לאותו ארגון, משום שהם זקוקים לסוג אחר של עזרה. למשל, 

יש ארגונים שעוסקים בחינוך, יש ארגונים שעוסקים בפוליטיקה )ארגונים שמנסים להשפיע 
על ממשלות לפעול לטובת היהודים ולטובת מדינת ישראל(, יש ארגונים שתפקידם לסייע 

לקהילות במצוקה, יש שמתמקדים במאבק באנטישמיות, יש שמטרתם לתמוך במדינת 
ישראל... כל ארגון מתמקד בתחום אחר.

 ִמיּפ, הולנד: אבל יש גם ארגונים גדולים שעוסקים בכמה תחומים, לא?
מישהו יודע קצת יותר על הארגונים הללו? איך קוראים להם, מי עושה מה?

 ֵדיִוויד, אנגליה: לא!

 הדס, ישראל: לא!

 ָסמּוֶאל, מקסיקו: לא! 

J ִמיּפ, הולנד: טוב, לפחות הפעם אין שום ויכוח 

פורום "חברים מעבר לים"



95

יד
 ב

יד
ד, 

יח

יחד, יד ביד

ארגונים הפועלים למען ערבות הדדית בעם היהודי

כאמור, יש ארגונים יהודיים רבים, ארגונים גדולים וארגונים קטנים, ארגונים לאומיים 
וארגונים בין-לאומיים, וארגונים שמטרתם לפעול לטובת מדינת ישראל, הקהילות 

היהודיות והעם היהודי כולו.

ארגונים אלו נשענים על תרומות כספיות של יהודים מכל העולם, והם פועלים 
בתחומים רבים ומגוונים:

בתחום החינוך היהודי-הציוני כדי לחזק את תחושת השייכות של כל יהוֵדי העולם 
לעם ישראל ולמדינת ישראל.

בתחום העלייה לישראל והקליטה בה.

בתחום הפוליטיקה, למשל, מאבק באנטישמיות, שכנוע ממשלות זרות לתמוך 
במדינת ישראל וכדומה.

בתחום החברתי - סיוע ליהודים נזקקים, ארגון אירועי תרבות בקהילות, ארגון 
תחרויות ספורט ועוד. 
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ארגונים יהודיים רבים מאוד מסייעים לנזקקים.

מה שם המצווה המנחה אותנו לתת כסף לנזקקים? מאיזה שורש נגזר שמה? 

כמה מהארגונים היהודיים הפועלים בתחום החברתי מסייעים ליהודים בלבד, וכמה 
מהם מסייעים גם ללא יהודים. 

מדוע, לדעתכם, ארגונים יהודיים מעוניינים לסייע גם לאוכלוסייה לא יהודית?  

מדוע, לדעתכם, יש ארגונים יהודיים הנמנעים מכך?  

איזו גישה נראית לכם נכונה יותר? מדוע?  

סיוע לנזקקים ותיקון עולם
מהו מעשה של "תיקון עולם"?

בלשון המסורת היהודית "תיקון עולם" הוא כל מעשה התורם ליצירת 
עולם טוב יותר. למשל, מאבק בעוני, בגזענות, באי-שוויון ובאי-צדק. 

וכמובן כל מעשה שיש בו טיפול בצורכי הנזקקים.

1

2

הּוא )ִהלל הזקן( ָהָיה אֹוֵמר:

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי - ִמי ִלי? 

ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי - ָמה ֲאִני? 

ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו - ֵאיָמָתי?

)משנה אבות א', י"ד(

כלומר,
אם לא אדאג לעצמי - מי ידאג לי?

 וכאשר אני דואג רק לעצמי - מי אני?
  ואם לא אפעל עכשיו - מתי אפעל?
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גם הארגונים הפועלים לטובת יהודים בלבד, וגם הארגונים הפועלים גם למען מי שאינם 3
יהודים, מקיימים את דבריו של הלל הזקן. העתיקו את הטבלה למחברתכם והסבירו איך 

שני סוגי הארגונים מפרשים את דבריו של הלל.

ארגונים המסייעים לכולםארגונים המסייעים רק ליהודים

 ִאם ֵאין ֲאִני ִלי -
ִמי ִלי? 

 ִאם ֵאין ֲאִני ִלי -
ִמי ִלי?

 ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי -
ָמה ֲאִני?

 ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי -
 ָמה ֲאִני?

ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו - 
ֵאיָמָתי?

ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו - 
ֵאיָמָתי?
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מה עושים בסוכנות היהודית כדי להשיג את המטרה הזאת?

המון המון דברים!

כעת נכיר כמה דוגמאות מתוך הפעילות הענפה שמקיימת הסוכנות היהודית בכל אחד 
מהתחומים שהיא עוסקת בהם.

מעורבות חברתית בישראל ובעולם

אף על פי שממשלת ישראל היא האחראית לקליטת היהודים העולים לישראל, הסוכנות 
היהודית מפעילה תכניות רבות במטרה לסייע לעולים ולהקל עליהם את תהליך 

הקליטה. דוגמה לכך היא התכנית "בבית ביחד". בתכנית הזאת הסוכנות היהודית 
מגייסת מתנדבים ישראלים הנקראים "עמיתי קליטה", והם מַלִווים את העולים בתהליך 

הקליטה וההשתלבות שלהם בארץ.

סיפורה של קלאודיה

 כשקלאודיה עלתה ארצה היו לה חששות רבים, הכול היה חדש ולא מובן.
אולם בארץ הפגישו אותה אנשי הסוכנות היהודית עם אישה ושמה סוזי, אישה 

שקלאודיה לא הכירה לפני כן...

הסוכנות היהודית היא ארגון יהודי כלל עולמי.

לחקור את העולם היהודי

 רציתי לדעת יותר
 על "הסוכנות היהודית"

כי... אני קצת סקרן! נכנסתי לאתר 
של "הסוכנות היהודית" וגיליתי 

שמטרתו של הארגון הזה היא "לעודד 
יהודים ברחבי העולם להעמיק את הקשר עם 

עמם, מורשתם וארצם..." המממ... כלומר הסוכנות 
היהודית פועלת כדי שיהודים, גם בתפוצות וגם 

 בישראל, ייצרו קשר עם... רגע!
עם מי? עם מה? עם איזו ארץ?

וגלובאלי, עם מדינת ישראל חזקה עתידו של עם יהודי מקושר, מחויב חזון "הסוכנות היהודית" הוא הבטחת 
במרכזו.

   לעם היהודי ולמדינת ישראל.    ולהניע אותם לבנות עתיד משגשג  את הקשר עם ַעמם, מורשתם וארצם לעודד יהודים ברחבי העולם להעמיק מטרת "הסוכנות היהודית" היא
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קלאודיה היא אישה בוגרת, בארגנטינה היא יכלה לעשות בעצמה את כל מה שבארץ 

היא עושה בעזרתה של סוזי. מדוע, לדעתכם, בישראל היא זקוקה לליווי אישי?

ילדיה של קלאודיה יתחילו ללמוד בבית ספר בישראל. תנו לפחות ארבע דוגמאות 
לדברים שתלמיֵדי הכיתות שלהם יוכלו 
לעשות כדי לעזור להם בקליטתם בארץ.

האם, לדעתכם, מוטלת על התלמידים 
הוותיקים אחריות לסייע לעולים חדשים, 
או שעניין זה תלוי בנדיבותו האישית של 

כל תלמיד ותלמיד?

1

2

3

שלום, שמי סוזי, אני "עמיתת קליטה" בתכנית "בבית ביחד" 
מטעם הסוכנות היהודית. הבוקר יצרתי קשר עם עולה חדשה 
שעלתה ארצה מארגנטינה לפני ימים אחדים, שמה קלאודיה.

הלכתי לאסוף אותה מביתּה, ויחד נסענו באוטובוס למרכז 
העיר. ליוויתי אותה לבנק כדי לעזור לה לפתוח חשבון, ואחר 

 כך הלכנו לרשום אותה ואת ילדיה בקופת החולים. 
אני דוברת ספרדית, ולכן יכולנו לשוחח בחופשיות, ונוצר 

בינינו קשר נעים.
מחר אעזור לה להירשם לאולפן עברית, ולרשום את ילדיה 

לבית הספר.
חשבתי גם להזמין אותה ואת בני משפחתה אַלי הביתה 

להדלקת נרות חנוכה.
קלאודיה היא פסנתרנית. בתקופה הקרובה היא ִּתְלַמד עברית  

באולפן, אבל בעוד חודשים אחדים היא תצטרך להתחיל 
לעבוד. אני מקווה שאוכל לעזור לה בחיפוש עבודה: לכתוב 
ִאתה קורות חיים בעברית ולהפנות אותה למקומות שאולי 

 תוכל למצוא בהם עבודה. 
אני מכירה עולים אחרים מדרום אמריקה. חשבתי לקשר אותם 

עם קלאודיה. היא בטח תשמח להכיר אנשים שבאו מרקע 
דומה לשלה.
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1

2

ְלַלֵּמד על ישראל וללמד יהדות

"חוויות בישראל"  א. 

הידעתם שעשרות אלפי צעירים יהודים מגיעים בכל שנה לבקר בישראל ביוזמת 
הסוכנות היהודית? הסוכנות היהודית יוזמת כמה תכניות, כגון -

"מסע" - תכנית לצעירים בני 18 ומעלה, הבאים לישראל לתקופה ארוכה.

"תגלית" - תכנית לצעירים המגיעים לביקור ראשון בישראל למשך עשרה ימים, בחינם.

"לפיד" - תכנית לתלמידי תיכון המגיעים לארץ לכמה שבועות. 

אילו הייתם אתם מארגנים ביקור בארץ של בני נוער יהודי מחו"ל -

מה הייתם מקווים שטיול כזה יעורר בהם? כיצד הייתם מגדירים את מטרות הביקור?   
כתבו שתי מטרות לפחות.

אילו מקומות בארץ הייתם בוחרים להראות להם? עם מי הייתם מפגישים אותם?   

נמקו את בחירותיכם.

ב. שליחות לקהילות יהודיות בעולם

הסוכנות היהודית שולחת שליחים ומדריכים ישראלים לקהילות יהודיות ולמחנות קיץ 
יהודיים במדינות רבות, למשל, לאנגליה, להונגריה, לאוקראינה, לרוסיה, לארגנטינה, 

לארצות הברית ולקנדה. 

דמיינו שאתם מועמדים להיות מדריכים במחנה קיץ לנוער יהודי בתפוצות. במסגרת 
תהליך המיון, שבסיומו ִייָּבחרו המדריכים שֵיצאו למחנה הקיץ, אתם מתבקשים לתכנן 

פעילות מהָנה שמטרתה להכיר לחניכים את ישראל ולחזק את אהבתם אליה. 

הציעו פעילות מעין זו. אפשר לתכנן פעילות מכל סוג שהוא - משחק, לימוד, ספורט,   
מוזיקה, אמנות, פעילות בטבע ועוד.

פעילות בטבע

משחק

לימוד

ספורט

מוזיקה

אמנות
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הדס צודקת, אבל בשותפויות עושים עוד הרבה דברים.1

בעמודים הבאים תפגשו כמה דוגמאות לפעילויות של השותפויות.

א. ִקראו את כל הדוגמאות ובחרו שלוש מהן שמצאו חן בעיניכם במיוחד.

תארו במילים שלכם את שלוש הפעילויות שבחרתם. ב. 

האם יש בפעילויות שבחרתם -  ג. 

פעילות היוצרת קשרים אישיים או מקצועיים בין ישראלים ויהודי התפוצות?   

פעילות המעודדת לימוד משותף של יהדות?  

פעילות המחזקת את החברה הישראלית?  

פעילות המחזקת את תחושת השייכות לאותו עם?  

נמקו את תשובותיכם.   

 הדס, ישראל: היי לכולם! 
יש לי תשובה לשאלה!

אנחנו בפורום "חברים מעבר לים", תלמידים יהודים מישראל ומהתפוצות, וכולנו 
לומדים באותו הזמן את אותה תכנית לימודים ומתחילים להכיר ולהבין אלה את 

אלה. עד כמה שאני יודעת, גם זו יוזמה של אנשי השותפויות!

השותפויות

מהי "שותפות"?  א. 

 ערים מסוימות בעולם קושרות קשרי
 ידידות ארוכי טווח עם ערים במדינות אחרות.

קשר זה מכונה "ערים תאומות". 

הסוכנות היהודית פיתחה רעיון דומה, ובשנת 1995 יזמה תכנית הנקראת "שותפויות 
ביחד" ובאמצעותה נוצרו "שותפויות" המחברות קהילות במדינת ישראל )יישובים, 

מועצות אזוריות, בתי ספר( וקהילות יהודיות ברחבי עולם. 

מה עושות השותפויות? ב. 

הבנתי. קשר של "ערים 
תאומות" הוא קשר בין שתי ערים 

בשתי מדינות בעולם. לעומת זאת, 
"שותפות" היא קשר בין עיר או יישוב 

בישראל לבין קהילה יהודית במקום 
כלשהו בעולם. כלומר, הקשר הוא קשר 

בין יהודים.
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שותפות צפון הגליל-בריטניה
שותפות זו ארגנה סיור ברחבי הארץ, סיור 

שהשתתפו בו נערים מהמועצה האזורית "מעלה 
יוסף" שבגליל ובני נוער יהודים מבריטניה.

"הישראלים הכניסו רוח ישראלית אמיתית 
לסיור הזה, בעיקר באוטובוס!" אמרו הנערים 

הבריטים, "ומעבר לכיף שהיה לנו יחד, אנו 
מבינים את ישראל בצורה מעמיקה יותר".

שותפות באר שבע ובני שמעון-מונטריאול, קנדה

תלמידים מבתי ספר יהודיים במונטריאול ותלמידי בתי ספר רבים בבאר שבע 

וביישובי המועצה האזורית בני שמעון בונים "גשר חי" בין ישראל לקנדה. 

למשל, תלמידי בתי הספר היסודיים לומדים יחד על החגים היהודיים 

המשותפים לכולנו. הם גם חוקרים את סיפורי המשפחות שלהם, ולעתים 

קרובות מגלים שהסיפורים דומים מאוד! 

התלמידים מתכתבים אלו עם אלו, ממלאים משימות משותפות, ולפעמים, 

לשמחת כולם, אפילו נפגשים!
89

לוגו

וושינגטון, ארה"ב ודרום אפריקה שותפות בית שמש ומטה יהודה-
שותפות זו ארגנה בעבור נציגי הקהילה היהודית 

במדינת דרום אפריקה "סמינר הסברה". 
המשתתפים באו לישראל כדי ללמוד על הסכסוך 

של ישראל עם הפלשתינים, ועל דרכים להסביר 
את מצבה של ישראל בדרום אפריקה ובעולם 

כולו. אנו מאחלים להם בהצלחה!



103

יד
 ב

יד
ד, 

יח

שותפות עמק הערבה-אוסטרליה
ועוד. התיירים נהנים ולתושבי הערבה נוספים עוד מקורות פרנסה.במדבר, בסדנאות צפייה בכוכבים ובנדידת ציפורים, בסדנאות יוגה תיירים המבקרים בעמק הערבה יכולים להשתתף בטיולים מודרכים  לנצל את יופייה המיוחד של הערבה כדי לפתח את התיירות באזור. זוהרים. אנשי הקהילה היהודית באוסטרליה ותושבי הערבה החליטו ציפורים נודדות חוצות את הערבה, ובלילות נוצצים בשמים כוכבים עמק הערבה הוא אזור מדברי המשתרע בין ים המלח למפרץ אילת. 

מה, לדעתכם, יכול לגרום לישראלים וליהודים מהתפוצות ליצור "שותפות"?2

 פגשתי גם יהודים
מישראל וגם יהודים מן התפוצות, 
והם סיפרו לי שכאשר הם משתתפים 

בפעילויות של השותפויות, הם 
מרגישים מעין "שליחים" של העם 

היהודי! המממ... לא ברור לי כל כך ְלמה 
הם התכוונו... אני צריך לחשוב על זה. 

יש לכם רעיון?

שותפות אשכול-מקסיקו

שותפות זו ארגנה תערוכת ציורים שהשתתפו 

בה אמנים מהמועצה האזורית אשכול שבדרום 

 הארץ ואמנים יהודים ממקסיקו.

נושא התערוכה היה "מבט לישראל", נושא 

החשוב לאלה ולאלה. התערוכה הוצגה 

בשגרירות מקסיקו בתל אביב ואחר כך 

במקסיקו סיטי, בירת מקסיקו.

שותפות מודיעין-רוצ'סטר, ארה"ב

שותפות זו ארגנה תחרות צילום לבני 
נוער ולמבוגרים. 

 לפניכם אחד הצילומים שניצחו בתחרות.

)צילם: יאיר מרקוביץ ממודיעין(
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מי משתתף בשותפויות?

בזכות התכנית "שותפויות ביחד" נוצרו קשרים מיוחדים בין כ-550 קהילות יהודיות 
בעולם לכ-50 קהילות בארץ! ומדי שנה בשנה נוצרות שותפויות חדשות! וזה עוד לא 
הכול. נוסף על השותפויות של התכנית "שותפויות ביחד", יש גם שותפויות שנוצרו 

באופן עצמאי.

קהילה יהודית בתפוצותצפון הארץ
קליבלנד, ארה"בבית שאן, יישובי עמק המעיינות

אגד קהילות, מרכז ארה"בגליל מערבי
מישיגן, ארה"בגליל מרכזי

מוסקבה, רוסיהחיפה )בתי ספר(
אטלנטה וסנט לואיס, ארה"ב ָיְקְנָעם, מגידו

פיטסבורג, ארה"בכרמיאל, ִמׂשגב
צפון ניו ג'רסי, ארה"בנהריה

ברוורד קאונטי, ארה"בֶנֶשר
מילווקי, סנט פאול, טולסה, ארה"בסובב כינרת

אגד קהילות דרום ניו אינגלנד, ארה"בעפולה, גלבוע
בריטניהצפון הגליל

פאלם ּביץ', ארה"בצפת, חצור, ראש פינה 
דרום פאלם ּביצ', בוקה ראטון, ארה"בקריית ביאליק

סנט פטרסבורג, רוסיהקריית טבעון
אורלנדו, ארה"בקריית מוצקין

קהילה יהודית בתפוצותמרכז הארץ
מיאמי, ארה"באור עקיבא

וושינגטון, ארה"ב ודרום אפריקהבית שמש, מטה יהודה
טורונטו, קנדהבת ים
שרלוט, ארה"בחדרה

אגד קהילות דרום-מזרח ארה"בחדרה, עירון
ניו יורק, ארה"ב*ירושלים
קולומבוס, ארה"בכפר סבא

רוצ'סטר, ארה"במודיעין
סינסינטי, ארה"בנתניה

ריצ'מונד, ארה"בעמק חפר
יוסטון, ארה"בפתח תקווה

ניו אורלינס, ארה"בראש העין
שוויץרחובות

לוס אנג'לס, ארה"בתל אביב

89
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קהילה יהודית בתפוצותדרום הארץ
טורונטו, קנדהאילת, איילות

מטרווסט, ארה"באופקים, מרחבים
מקסיקו, צפון-מזרח ניו יורק, ארה"באשכול

מונטריאול, קנדהבאר שבע, בני שמעון
אגד קהילות, ארה"בדימונה

ליהיי ואלי, ארה"ביואב
מיאמי, ארה"בירוחם

פילדלפיה, ארה"בנתיבות, שדות נגב
טוסון, פניקס, סיאטל, ארה"בקריית מלאכי, חוף אשקלון

אוסטרליהערבה תיכונה
ניו ג'רסי, דלוור, ארה"בערד, יישובי תמר

שיקגו, ארה"בקריית גת, לכיש, שפיר
דנבר, ארה"ברמת הנגב, ניצנה

סן דייגו, ארה"בשדרות, שער הנגב

* המשרד לקשרי ניו יורק-ישראל מפעיל פרויקטים בכמה מקומות בישראל. לא רק בירושלים, אלא גם בחולון, 
ברמת השרון, בהרצליה ועוד.

 נ"ב יש גם שותפויות נוספות - שותפויות "עצמאיות" שאינן שייכות לפרויקט "שותפויות ביחד", כמו 
אשקלון-בולטימור; חיפה-בוסטון; אצבע הגליל-קהילות קנדה, חוף הכרמל-ניו המפשיר ואחרות.

האם יש שותפות בין מקום מגוריכם לבין קהילה יהודית בתפוצות? אם כן, עם איזו 
קהילה? באיזו מדינה נמצאת קהילה זו?

רשמו את שמות המדינות שקהילות יהודיות בהן מקיימות שותפות עם יישובים בארץ.

 עיינו שוב ברשימת השותפויות והיזכרו במספר היהודים החיים בארצות הברית.
מדוע, לדעתכם, מספר הקהילות היהודיות האמריקניות המעורבות בשותפות עם ישראל 

גדול כל כך?

 אם קיימת שותפות בין היישוב שאתם גרים בו לבין קהילה יהודית בחו"ל, 
 בדקו באינטרנט אילו פעילויות ארגנה שותפות זו בעת האחרונה. 

לשם כך:

התחברו למנוע חיפוש באינטרנט.   
הקלידו את המילים "אזורי שותפות 2000".  

היכנסו לאתר השותפויות של הסוכנות היהודית. על המסך שלכם אמורה להופיע   
מפת השותפויות.    

חפשו ברשימה שליד המפה את שם היישוב שלכם, "הקליקו" עליו והגיעו לדף     
המוקדש לשותפות שיישובכם מעורב בה.   

הביאו שתי דוגמאות לפעילויות שנערכו במסגרת השותפות.  

1
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הזמנה לשיח

לפניכם דוגמאות לשאלות שאפשר להפנות לתלמידים יהודים החיים בתפוצות. 

שאלות כאלה או דומות להן אתם יכולים לצפות לקבל מהם. 

האם אתם מעוניינים שהכיתה שלכם והכיתה שלנו ישתתפו בפרויקט משותף?  

אם כן, איזה סוג של פרויקט אתם מציעים? אלה ההצעות שלנו...  



רק בישראל

6
עד כה התמקדנו בקהילות היהודיות בעולם. עתה נתמקד בארץ ישראל 

הזוכה למעמד מיוחד בעיני יהודים "בכל מקום שהם".
לארץ ישראל ָּכְמהּו יהודים מאז ומתמיד,

אליה עלו יהודים בעבר וממשיכים לעלות גם היום.
 זו גם הארץ שמתקיימת בה מדינה יהודית ריבונית, ובה מעצבים

יהודים את החברה כרצונם ועל פי אמונתם.
בשלושת ההיבטים הללו: הכמיהה לארץ ישראל, העלייה לארץ ישראל 

וקיומה של מדינה יהודית ריבונית בישראל - נעסוק בפרק זה.

6 
   

ק 
פר

 



6

רק בישראל 108

 ֶדִּבי, קנדה: לדיסנילנד?  

J ג'ונתן, ארה"ב: המממ... גם זה היה יכול להיות נחמד 
אבל - לא. אנחנו נוסעים לישראל! 

הדס את כאן, בפורום? 

 הדס, ישראל: ג'ונתן! בטח שאני כאן, איזה כיף שאתה בא! אנחנו חייבים להיפגש 
ולהכיר פנים אל פנים. מה דעתך להתארח אצלי בירושלים? אני מזמינה אותך! אראה לך את 

העיר...

 ג'ונתן, ארה"ב: תודה, הדס! כנראה שנתארח אצל בני הדודים שלי ברעננה, אבל בטח 
נבוא לבקר יום או יומיים בירושלים. כבר היום אפתח עם הוַרי במשא ומתן כדי שיאריכו את 

הביקור בירושלים. 

 הדס, ישראל: זה טוב, אבל יומיים לא יספיקו! שלח לי את מספר הטלפון שלך. הורי 
יתקשרו להוריך להזמין אותך "רשמית". זה יעזור לך במשא ומתן...

 ג'ונתן, ארה"ב: רעיון מצוין!   4806 255 )212( 001 

J ...ֶדִּבי, קנדה: ג'ונתן והדס, איזה כיף לכם... אני קצת מקנאה 

J ...שרון, ארה"ב: גם אני 

 הדס, ישראל: חבר'ה, תתארגנו, נסו גם אתם לבוא בקיץ. ֵּביתי פתוח לכולכם. ג'ונתן, 
ההורים שלי יתקשרו כבר ביום ראשון בערב, כלומר, בבוקר אצלך.

פורום "חברים מעבר לים"

 ג'ונתן מארה"ב: שלום לכולם, נחשו לאן מתכננים הוַרי לנסוע בחופשת הקיץ! 
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עמוד שמאל: כותר הדף )פס האלכסון גדול( 

אחרי שיחות ארוכות בין הוריו של ג'ונתן להוריה של הדס, סוכם שמשפחתה של הדס תארח 
את ג'ונתן בביתּה כמה ימים בתחילת הביקור בארץ. ג'ונתן היה מאוד נרגש לקראת הנסיעה, הוא 
דמיין את המפגש עם הדס עשרות פעמים: מה הוא יגיד, איך היא תגיב, האם היא באמת נראית 
כמו התמונה שלה בפורום? האם יצליחו לשוחח ללא התרגום של המורים בפורום? מאז שעלה 
הרעיון להיפגש עם הדס, חזר ג'ונתן שוב ושוב על אוצר המילים שלמד בשיעורי העברית בבית 

הספר היהודי. גם הדס ניסתה לשפר את האנגלית שלה לקראת הביקור. 
במהלך כל הטיסה הארוכה מארצות הברית לישראל, לא הצליח ג'ונתן להירדם כלל. הוא דפדף 
שוב ושוב במילון אנגלי-עברי קטנטן שהכניס לכיסו, עד שסוף סוף נשמע ברמקול קולה של 

הדיילת: "אנא ִחזרו למושביכם והדקו את החגורות, עוד מעט ננחת בנמל התעופה בן גוריון."

הפגישה הגדולה

אחרי הנחיתה ואיסוף המזוודות, יצא ג'ונתן עם 
משפחתו לאולם קבלת הנוסעים. לאחר צעדים 

ספורים קפצו עליו ועל אחיו בני הדודים. 
הם חיבקו אותם בקריאות שמחה, "איזה כיף 

שבאתם!"

ג'ונתן שמח מאוד לראותם והחליף ִאתם 
חיבוקים וצהלות, אבל בעין אחת המשיך 

להביט סביבו בציפייה: איפה היא? הוא העביר 
את מבטו על פני האולם הרחב וההומה אנשים, 

כשלפתע נתקל בחיוך רחב - הנה היא! הדס 
התקרבה אליו ולהפתעתו נתנה לו טפיחה 

 הגונה על הכתף: "Welcome ג'ונתן!"
ג'ונתן חייך והחזיר לה טפיחה ידידותית. 

לשמחת שניהם גילו ג'ונתן והדס שהם 
מצליחים להתגבר על מכשול השפה ולהבין זה את זו בשפה ייחודית, המשלבת 

אנגלית, עברית והרבה תנועות ידיים וחיוכים.

 כל הדרך לירושלים שתק ג'ונתן ולא הסיר את מבטו מהחלון. הוא נראה מהופנט! 
"אני פשוט המום!" הסביר להדס, "אני עדיין לא מאמין שאני כאן. ותראי, הכול 

 בעברית"...
 "הלו, ג'ונתן", צחקה הדס, "אנחנו בישראל. אתה זוכר שכאן מדברים עברית?"

אך ג'ונתן התכנס בשתיקה, והדס הניחה לו להתרשם מהנוף.

 כשהגיעו השניים לביתה של הדס, שאלה הדס את ג'ונתן:
 "נו, איך אתה מרגיש עכשיו, כבר אפשר לדבר ִאתך?"

ַהְּכִמיָהה לארץ ישראל
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רובו המכריע של עם ישראל חי במשך כאלפיים שנה בגלות, מחוץ לגבולות ארץ ישראל. 
 חלק מהעם היהודי הוגלה על ידי הצבא הרומי אחרי חורבן בית המקדש השני. 

בשנים שאחר כך גלּו 
עוד רבים, בגלל העוני 

ששרר בארץ ובגלל יחס 
עויין של השלטונות 

הרומיים כלפי תושבי 
 הארץ היהודים. 

אולם גם כאשר ישבו 
בארצות אחרות, שמרו 
היהודים אמונים לארץ 
ישראל וְּכִמיַהָתם אליה 

לא חדלה.

אפרים משה ליליאן, תחריט )1902(

 "כן," צחק ג'ונתן, "אני מצטער, פשוט התרגשתי".
"שמתי לב", השיבה הדס וחיוך על פניה.

"להגיד לך את האמת, הופתעתי בעצמי מעוצמת ההתרגשות. כלומר, ידעתי שאתרגש, 
אבל לא ידעתי עד כמה. אני בעצמי לא ממש מבין את זה". 

"אולי כי למדת הרבה על ישראל, ועכשיו אתה כאן "על-אמת". וגם... אולי בגלל 
הפגישה ִאתי?" 

"נכון", צחק ג'ונתן, "אבל זה באמת יותר מזה. את יודעת, אולי אני נשמע רגשני, אבל 
 בכל שנה בפסח אנחנו מסיימים את הסדר במילים "לשנה הבאה בירושלים".

גם הסבים שלי אמרו את המילים האלה, וגם הסבים שלהם... והנה אני כאן, בירושלים!"

"יש בזה משהו", אמרה הדס. "מוזר, אני חיה כאן, ובשבילי זה לא עניין גדול, אבל אני 
חושבת שאני יכולה להבין אותך".

"את יודעת איזה שומר מסך יש לאבא שלי? צילום של העיר העתיקה! כשהגענו 
לירושלים, פתאום זה היה אמיתי כל כך, ממש כאן, מעבר לחלון! אבל אל תדאגי, הנה 

 כבר נרגעתי קצת. עכשיו אני ִאתך. רוצה לראות את המתנה שהבאתי לך?" 
חיוך סקרן התפשט על פניה של הדס.

ַהְּכִמיָהה לארץ ישראל
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התבוננו בתמונה שבעמוד הקודם: לאן מביטה הדמות בתמונה? לאן היא מושיטה את   
ידיה? היכן היא נמצאת? את מי מייצגת הדמות? מה מייצגים חוטי הַּתִיל? 

מה, לדעתכם, מרגישה הדמות? תארו את ִרגשותיה.   

תנו כותרת לתמונה.  

1

מזמור קל"ז בספר תהלים מתאר את מצבם של היהודים שהוגלו ְלָּבֶבל לאחר חורבן 2
בית המקדש הראשון. 

 ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו
 ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון ]...[

ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני.  ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשלִָ
 ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ֹלא ֶאְזְּכֵרִכי

ַל ִם   ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ
ַעל ֹראׁש ִׂשְמָחִתי.

)מתוך תהלים קל"ז, א', ה'-ו'(

תשבץ

 העתיקו את התשבץ למחברתכם
ונסו לפתור אותו בעזרת פסוקי המזמור.

  הארץ שישבנו בה

  מה שעשינו שם

  מילה נרדפת לירושלים

   אם ירושלים לא תהיה חשובה לי מאוד, חשובה אפילו יותר מכל שמחה אישית שלי - 
 אשכח את                

  וגם ה                 שלי תדבק לִחכי!
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3

4

רבי יהודה הלוי חי בספרד בימי הביניים. וכך כתב באחד משיריו:

מילה נרדפת 
למילה "אני"

ההפך מהמילה 
"התחלה" ה  שלי

?     הצופן

  = א 

  = ב 

  = ג 

  = ד 

  = ה 

  = ו 

  = ז 

  = ח 

  = ט 

  = י 

  = כ 

  = ל 

  = מ 

  = נ 

  = ס 

  = ע 

?  = פ 

  = צ 

  = ק 

 = ר 

 ש = 

  = ת 

לפניכם ִאמרה ידועה של רבי נחמן מברסלב, רב חסידי שחי במאה ה-18.

ִאמרה זו כתובה בצופן )קוד(.

נסו לפענח את הצופן, והעתיקו את הִאמרה למחברתכם.

בו,ב

צפון

דרום

? מזרח

צפון

דרום

מערב?

 מילה 1:  

 מילה 2:  

 מילה 3:  

 מילה 4:  

 מילה 5:  

 מילה 6:  

 מילה 7:  

 מילה 8:  

ַהְּכִמיָהה לארץ ישראל
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עוד

ירושלים
לא

תקוותנו אבדה

התקווה

ציון

ארץ

בת

חופשי

עם

שנות

להיות

אלפיים

בארצנו

בעמוד זה פזורות מילים מתוך "התקווה".

סדרו את המילים כפי שהן מסודרות בהמנון ורשמו אותן במחברת.

איזו שאיפה מובעת ַּבִהמנון?   

"לשנה הבאה בירושלים", כך שרים 
יהודים בכל העולם, גם בארץ וגם 

מחוצה לה.

שירו את השיר גם אתם, בקצב!

5

6
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העלייה לארץ ישראל

עולים ארצה
"מה שלום בני הדודים שלך שעלו ארצה, איך הם מסתדרים בארץ?" שאלה הדס את 

ג'ונתן לאחר שהתארח כמה ימים אצל בני משפחתו ברעננה.

"הם מסתדרים די טוב", אמר ג'ונתן, "אבל עדיין לא קל להם. הם לא מדברים עברית 
שוטפת, והם מתגעגעים לחברים שלהם ולעוד כמה דברים. הבאתי להם שוקולד 

מארצות הברית, השוקולד האהוב עליהם ביותר. לדודים שלי קצת יותר קשה. הדודה 
שלי רופאה והיא כבר מצאה עבודה, אבל הדוד שלי, שהוא אדריכל, מובטל, הוא אינו 

מוצא עבודה בתחום שלו ושוקל ללמוד מקצוע חדש. אבל גם אם יעשה זאת - הוא יוכל 
להתחיל לעבוד רק בעוד שנתיים". 

"לא פשוט!"

"נכון, לא פשוט, במיוחד שבארצות הברית היו להם חיים ממש טובים: עבודה טובה, בית 
יפה, חברים טובים, הכול היה בסדר גמור... אני שמעתי שיש יהודים שעולים ארצה מפני 

שיש בארצותיהם בעיות, עוני, או מלחמות. אבל זה ממש לא המקרה שלהם".

"אז מה גרם להם לעלות ארצה? הם הרגישו אנטישמיות בארצות הברית?"

"בכלל לא, פעם, בסוף סדר פסח, אחרי שכולם אמרו 'לשנה הבאה בירושלים', הם 
החליטו שלא די בדיבורים ושהם עולים ארצה!"

הדס הרימה את גבותיה בתמיהה: "הם עלו ארצה רק מפני שבהגדה של פסח כתוב 
'לשנה הבאה בירושלים'?!"

"לא, אני חושב שהם העריכו שהסיכוי שילדיהם יתחתנו עם יהודים יהיה גדול יותר אם 
הם יגדלו בישראל. חוץ מזה, הם רצו לחיות במדינה יהודית. אף על פי שהיה להם הכול 
בארצות הברית, הם הרגישו שמשהו חסר להם. הם הרגישו שרק בישראל אפשר לחיות 

חיים יהודיים מלאים. הדוד שלי, למשל, התלונן תמיד שהוא צריך לבקש טובה, או רשות, 
מן המעסיק שלו כדי להיעדר מהעבודה בראש השנה או ביום הכיפורים. הוא תמיד 

 התרעם: למה אני צריך לעבוד בפסח ולהיות בחופשה בחג המולד!?
לא שהוא דתי, אבל הוא לא הבין למה הוא חי על פי לוח השנה הנוצרי". 

"אני מבינה, היו להם בעצם שתי סיבות".

"נכון, ואני לא יודע איזו השפיעה יותר על החלטתם. זה כנראה צירוף של שתיהן".

ג'ונתן שתק לרגע, והדס התאפקה גם היא ולא דיברה כדי שחוט מחשבותיו של ג'ונתן לא 
יינתק.

"אני גם זוכר", המשיך ג'ונתן, "שהדודים שלי היו מחוברים כל הזמן לרשת הרדיו היהודית 
כדי לשמוע חדשות מהארץ. אולי הם הרגישו ֶשָמה שקורה כאן, בארץ, חשוב להם לא 

פחות ממה שקורה בארצות הברית".
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"מעניין", אמרה הדס, "יש לי בני דודים בצרפת, הם אזרחים צרפתים לכל דבר, אך נראה 
שגם הם מרגישים קצת זרים שם".

"צרפת וארצות הברית זה לא בדיוק אותו דבר. כלומר, אנחנו בהחלט מרגישים שאנחנו 
אמריקנים. תגידי לי, את מכירה עולים חדשים?"

ֵעיַני היא כבר לא  "כן, בטח. יש לי חברה טובה, ֶיֶלָנה, שעלתה מרוסיה לפני חמש שנים. ּבְ
 עולה חדשה כי היא ממש כמוני, ובכיתה המקבילה יש מורה שעלתה מאתיופיה. 

אבל האמת היא, שמעולם לא דיברתי עם ֶיֶלָנה על הדברים האלה, ואני לא יודעת מה 
הביא את הוריה לעלות ארצה. אני יודעת שהעולים תורמים הרבה למדינה שלנו... 
אימא שלי מאוד מעריכה את ההורים של ֶיֶלָנה, היא אומרת שטוב למדינת ישראל 

שיהודים באים להתיישב בה, שזה מחזק אותה, כי העולים מביאים ִאתם תרבות שונה 
 מהתרבות שלנו.

לפי דעתה, דעות שונות מרחיבות את האופקים שלנו. אימא שלי ממש בקטע של 
הרחבת אופקים..." הדס וג'ונתן הביטו זה בזו ופרצו בצחוק. 

"ואני חושבת", הוסיפה הדס, "שהדרך הכי טובה להרחיב את האופקים שלי היא להכיר 
מאכלים מכל העולם. נשאר לך קצת מהשוקולד שהבאת מארצות הברית?" 

"כן! אבל הוא בבית! וַאת, איך תרחיבי את האופקים שלי"?

"אני יכולה להציע לך כמה 
מאכלים ישראליים שאני 

בטוחה שתתלהב מהם. 
מה מתחשק לך לאכול - 

קרמבו, פלאפל, חומוס או 
אולי... במבה?"

ג'ונתן הביט בהדס 
בהיסוס...

"אני יודעת!" המשיכה 
הדס, "אתן לך לטעום את 
כולם! אולי יהיה לך כאב 

בטן נורא, אבל הכול לשם 
"J ...חינוך
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מתוך סידור התפילה

הסבירו את התפילה במילים שלכם. 1

היו ימים...

לא תמיד היו שערי ארץ ישראל פתוחים ליהודים.

 בסוף המאה ה-19, החל משנת 1880, התחילו קבוצות של יהודים להתיישב בארץ.
הם הגיעו בגלים )העלייה הראשונה, השנייה, השלישית וכו'( ממדינות רבות, כגון, רוסיה, 

פולין, רומניה, גרמניה, תימן ועוד. כדי להתיישב בארץ, נדרשו העולים להשיג אישורי 
כניסה מהשלטונות הזרים ששלטו בארץ )עד שנת 1917 - מהשלטון התורכי, ואחר כך 
משנת 1917 ועד קום המדינה בשנת 1948 - מהשלטון הבריטי(. מבקשי האישורים לא 

תמיד נענו בחיוב, ולכן חלקם ניסו לעלות ארצה בסתר, בדרכים בלתי רשמיות. לפעמים 
הצליחו, ולפעמים לא.

דוגמה לכך הוא סיפורם המפורסם של נוסעי האונייה "ֶאְקסֹודּוס".

בשנת 1947 הפליגו באוניית המעפילים ֶאְקסֹודּוס* יותר מ-4,500 ניצולי שואה מאירופה 
לנמל חיפה, כדי לעלות ארצה. בשנה זו עדיין שלטו הבריטים בארץ ישראל, והם 

סירבו לתת להם להיכנס ארצה. לאחר שניהלו מאבק נואש, הוחזרו ניצולי השואה 
לנמל המבורג שבגרמניה, כלומר אל המדינה שרק לפני שנתיים ביקשה להשמיד אותם 

והשמידה באכזריות את רוב בני משפחותיהם. רוב הנוסעים אולצו לרדת בגרמניה ושהו 
שם כשנה במתקני מעצר. לאחר מכן עלו רובם לישראל.

ֶאְקסֹודּוס - מילה לטינית שפירושה יציאה. "אקסודוס" הוא שמו הלטיני של ספר שמות, משום שהוא 
מספר על יציאת מצרים. 

ְּתַק ע ְּבׁשֹו ָפ ר ָּגדֹו ל ְלֵחרּו ֵתנּו  

ְוָשׂ א ֵנס ְלָק ֵּבץ ָּגֻליֹו ֵתינּו  

ְוַק ְּבֵצנּו  יַ ַח ד ְמֵהָר ה ֵמַא ְרּבַ ע ַּכְנפֹו ת ָה ָא ֶר ץ ְלַא ְרֵצנּו . 

 ּבָ רּו ְך ַא ָּתה ה', ְמַק ֵּבץ ִנְדֵחי* ַע ּמ ֹו  ִיְשָׂר ֵאל.

]*ִנַּדח - מרוחק[

)מתוך תפילת העמידה(

העלייה לארץ ישראל
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בחודש נובמבר 1947, התכנסה עצרת האו"ם )האומות המאוחדות( בניו יורק כדי 
להחליט אם לשים קץ לשלטון הבריטי בארץ ישראל ואם להסכים לחלוקת הארץ לשתי 

מדינות )מדינה ערבית ומדינה יהודית(. המנהיגים הציונים קיוו שעצרת האו"ם תאשר 
את "תכנית החלוקה" ושסוף סוף תקום מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל; הם פעלו 

לשכנע את המדינות החברות באו"ם להצביע בעד תכנית זו. ואכן ב-כ"ט בנובמבר 1947, 
התקבלה באו"ם ההחלטה להקים מדינה יהודית בארץ ישראל.

סיפורה של האונייה אקסודוס התפרסם בעולם, ויש הטוענים שבעקבותיו החליטו כמה 
מנציגי המדינות באו"ם להצביע בעד "תכנית החלוקה" )כלומר בעד הקמתה של מדינה 

יהודית בארץ ישראל(. ַהסבירו טענה זו.

2

האונייה ֶאְקסֹודּוס
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בּות כיום - מתוך חוק ַהּׁשְ

מאז הקמת מדינת ישראל בשנת 1948, הובטחה זכות היהודים לעלות ארצה ועוגנה 
ב"חוק ַהְּׁשבּות" )"שבות" היא שיבה, חזרה(.

גלי העלייה לארץ ישראל ב-130 השנים האחרונות

העלייה לארץ ישראל

כל יהודי זכאי לעלות ארצה.
נחקק בכנסת ביום כ' בתמוז תש"י )1950( 
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הזכויות של עולה ]...[ מוקנות 
לבן זוג של יהודי ולבן זוג של  גם לילד ולנכד של יהודי,

 להוציא אדם שהיה יהודי והמיר ילד ושל נכד של יהודי;
דתו מרצון.

)תיקון לחוק ַהְׁשּבּות, 1970 - סעיף 4/א(

5

6

4

3

דמיינו שיש לכם דוד באוסטרליה, יהודי הנשוי לאישה לא יהודייה, ויש להם שלושה 
ילדים. המשפחה הייתה רוצה לעלות ארצה. כיצד תיקון זה לחוק ַהְׁשּבּות יעזור להם?

מהי מטרתו של התיקון לחוק ַהְׁשּבּות?

כיצד משקף חוק ַהְׁשּבּות את החשיבות שמייחסת מדינת ישראל לעליית יהודים ארצה?

על פי חוק ַהְּׁשבּות, יהודי העולה ארצה מקבל באופן אוטומטי אזרחות ישראלית, את כל 
הזכויות הכרוכות בה )למשל זכות הצבעה(, ואת כל החובות הכרוכות בה )למשל החובה 

לשרת בצבא בהתאם לגילו ולמצבו המשפחתי(. 

מה דעתכם על כך? האם חוק זה נראה לכם מוצדק?

הידעתם שלא רק יהודים זכאים לעלות ארצה על פי חוק ַהְּׁשבּות? תיקון לחוק ַהְׁשּבּות 
קובע שגם חלק מקרובי המשפחה הלא יהודים של העולה, זכאים לעלות ארצה ולהפוך 

מיד לאזרחים ישראלים.

לאילו קרובי משפחה של יהודי מקנה 
החוק זכויות אלה?
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גלי העלייה בשנים האחרונות

כאמור, בעשורים שקדמו להקמת מדינת ישראל הגיעו ארצה עולים בעיקר ממזרח 
אירופה )מרוסיה, פולין, רומניה ועוד( ומגרמניה. 

מאז קום המדינה עלו ארצה עולים מכל רחבי תבל;

בשנים הראשונות לקיומה של המדינה הגיעו עולים בעיקר ממרוקו, עיראק, רומניה, 
פולין, תימן ופרס. 

בעשורים האחרונים הגיעו ארצה שני גלי עלייה גדולים: העלייה מאתיופיה והעלייה 
מחבר העמים )רוסיה, אוקראינה וכו'(. 

מבצע משה, 1984

עולים מחבר העמים

העלייה לארץ ישראל
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רשות הדיבור לכם

מדינת ישראל מעודדת את העלייה. מדוע, לדעתכם, טוב למדינת ישראל שיעלו אליה 
יהודים רבים?

האם, לדעתכם, מוטלת על מדינת ישראל חובה מוסרית לסייע ליהודים החיים בחוץ 
לארץ ונקלעים למצוקה? אם כן, מדוע?

רשות הדיבור לעולים החדשים 

 אם אתם מכירים עולים חדשים בסביבתכם, שאלו אותם את השאלות האלה
)אם אינכם מכירים עולים חדשים, נסו להשלים את תשובותיהם מהדמיון(:

מה הרווחתם עם עלייתכם לארץ? 

על מה ויתרתם עם עלייתכם ארצה?

האם אתם חושבים שהעלייה לישראל הייתה צעד נכון? הסבירו את תשובתכם.
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מדינה ריבונית היא מדינה הקובעת בעצמה את חוקיה.

מדינה ריבונית

סיור בכנסת

הדס וג'ונתן הגיעו לביקור בכנסת. דודּה של הדס, אהרון, הוא חבר כנסת, והוא הסכים 
 לערוך להם סיור במשכן. 

 "הנה הוא שם, בחליפה בצבע אפור, מנופף לנו לשלום". 
"דסי, האחיינית האהובה עלי! איזה יופי שהגעת. זה ודאי הידיד המפורסם שלך מארצות 

 הברית. מה שמך?"
 "ג'ונתן, ופחות מפורסם ממך! נעים מאוד". 

 "אז איפה נתחיל? מה רציתם לראות?"
 "את הכול", אמרה הדס, "את המשרד שלך, את אולם הדיונים, את ראש הממשלה..."

"טוב, באשר לראש הממשלה - לא אוכל להבטיח. אבל נתחיל במשרד שלי". 

בדרך למשרד עיכבו את דוד אהרון שני חברי כנסת שביקשו לשוחח ִאתֹו. הוא ניסה 
להסביר להם שהוא עסוק, אבל הם עמדו על כך שהעניין חשוב מאוד. אהרון הציע להדס 

ולג'ונתן לשבת על הספסל במסדרון ולהמתין עד שיסיים את העניין. הדס וג'ונתן לא 
יכלו לשמוע את תוכן השיחה, אך היה ברור שהתקיים שם ויכוח חריף. אהרון הרים את 

קולו פעמים מספר. 

 לאחר דקות אחדות הוא שב והתנצל על ההפרעה. 
 "אבל מה היה העניין, דוד אהרון? אתה נראה ממש כועס. הכול בסדר?" 

"לא, הכול בהחלט לא בסדר. אבל נעזוב את זה, אני לא רוצה לקלקל לכם את הביקור, 
 אטפל בדברים אחר כך".

"זה לא יקלקל לנו את הביקור. דווקא מעניין אותנו לשמוע במה אתה עוסק", אמר ג'ונתן, 
 "הדברים האמיתיים הם הדברים המעניינים ביותר. כלומר רק אם לא אכפת לך..."

 "זה באמת מעניין אתכם?"
"כן!" השיבו הדס וג'ונתן יחד.
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"טוב, אתם יודעים שיש בארץ עובדים זרים רבים, אנשים לא יהודים שהגיעו לכאן כדי 
להתפרנס. רבים מהמעסיקים שלהם מנצלים אותם. לפני הגעתם ארצה מבטיחים להם 

תנאי עבודה טובים: דיור, משכורת הוגנת, שעות עבודה רגילות וכו'. אבל כאשר הם 
מגיעים לכאן, הם נתקלים במציאות שונה לגמרי: בדירות המיועדות לכל היותר לחמישה 

בני אדם מצטופפים עשרה עובדים זרים; הם מרוויחים פרוטות ותנאי העבודה שלהם 
מחרידים ולא חוקיים; שעות עבודה רבות ללא הפסקה, ללא חופשות... זה מוציא אותי 

מדעתי".

"אני מבינה, ואני ממש מסכימה. אז מה אפשר לעשות?"

"אני מנסה לקדם את אכיפת הזכויות הבסיסיות של העובדים הזרים, אבל אני נתקל 
בהתנגדות בכל פינה. היום, למשל, היה צריך להתקיים דיון בנושא, אבל עכשיו הודיעו לי 

שהדיון נדחה, ולא בפעם הראשונה! לכן כל כך כעסתי".

"אבל למה?" שאל ג'ונתן, "נראה לי שכולם יסכימו שצריך לאכוף את החוקים האוסרים 
ניצול של עובדים זרים".

"נראה לך... תאמין לי, גם אני לא מבין את זה. הרי המסורת שלנו מלמדת אותנו להתייחס 
לכל אדם בכבוד, כתוב: ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם, ֹלא תֹונּו ֹאתֹו. ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם 

ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם, ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך, ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים*. מי כמו העם שלנו צריך 
לדעת איך להתייחס לזרים ולחלשים בחברה?" נאנח הדוד אהרון.

"בדרך לכאן ראינו הפגנה ממש רועשת מול הכנסת. זה היה בעניין העובדים הזרים?" 
שאל ג'ונתן.

"לא, ההפגנה הייתה בעניין אחר, וגם הוא ְמקֹוֵמם אותי. מנסים לקצץ בתקציב המדינה, 
עּו דווקא באוכלוסיות החלשות: בנזקקים, במשפחות חד-הוריות,  ורבים מהקיצוצים ִיְפּגְ

בקשישים. היום מפגינים נגד הקיצוצים הללו. הרי כתוב בתורה: ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך 
ְלָאִחיָך ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְבֹיְנָך ְּבַאְרֶצָך**, ואנחנו עושים את ההיפך. תאמינו לי, לפעמים אני 

מיואש". 

"דוד אהרון, חשבת לעזוב את העבודה בכנסת? נראה לי שהיא רק מייאשת אותך! תחזור 
ד תנ"ך, הרי תמיד אהבת את זה!" ְלַלּמֵ

 * ויקרא, פרק י"ט פסוקים ל"ג-ל"ד
** דברים, פרק ט"ו פסוק י"א



6

רק בישראל 124

"מה, דיברְת עם הדודה שלך הבוקר? היא אומרת בדיוק אותו דבר. תראו, זה לא בדיוק 
ככה. נכון שאני מאוכזב מכמה דברים, ושיש דברים שמרגיזים אותי, אבל אני פה כי 

אני מאמין שאפשר לשנות את הדברים האלה. יש לנו כאן הזדמנות יקרה להקים 
חברה צודקת, החברה שהנביאים חלמו עליה! ואל תשכחו, דברים מופלאים כבר נעשו 

במדינה הזאת ומתרחשים בה בכל יום. לפני שבוע הגיעה אלינו משלחת ממדינה 
באפריקה כדי להכיר את מערכת המשפט שלנו. התורה מלמדת ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף*, 

ואכן מערכת המשפט שלנו הגונה ומשמשת דוגמה לאחרים. וזה לא הכול, יש במדינה 
הצעירה שלנו בתי חולים טובים, רופאים טובים, אנשי מדע, כבישים טובים, דמוקרטיה... 
חבר'ה, המדינה שלנו היא חבילה שלמה, על הטוב ועל הרע שבה. אני מנסה לעשות מה 
שביכולתי כדי שהיא תהיה טובה עוד יותר. לפעמים אני מתעצבן קצת בדרך... אבל זה 

מחיר פעוט ביחס למעשה הגדול שאנו עושים כאן! 

הדס הביטה 
בגאווה בדוד אהרון, 
וג'ונתן נראה שקוע 

 במחשבות.
"אההה, שימו לב 

חברים", אמר הדוד 
אהרון, "הגענו לתחנה 

הבאה בדיוק בזמן, 
הקפטריה! בואו, אקנה 

לנו גלידה". 

א. על פי תאור הביקור של הדס וג'ונתן בכנסת, מהו תפקידם של חברי הכנסת?

ב. דודּה של הדס הזכיר כמה בעיות שיש לדעתו במדינת ישראל. מהן? 

מהם פסוקי התנ"ך שציטט?   .1 ג. 

מדוע לדעתכם הוא ציטט אותם? מה רצה להביע בכך?   .2    

 ד. מדינת ישראל היא מדינה צעירה מאוד ובכל זאת השיגה כבר לא מעט הישגים.
תנו דוגמה להישג חשוב של מדינת ישראל.

1

מדינה ריבונית

* ספר דברים פרק ט"ז פסוק כ'
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במגילת העצמאות ניסחו מנהיגי העם את 
העקרונות שלפיהם צריכה המדינה החדשה 

להתנהל ולפעול.

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ 
גלויות; 

תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; 
תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום 

לאור חזונם של נביאי ישראל; 
תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל 

אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  
תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; 

תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; 
ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות 

המאוחדות.

)מתוך מגילת העצמאות, תש"ח(

מה כוונת המילים "לאור חזונם של נביאי ישראל"?
הרעיון הוא שהמדינה תהיה מבוססת על הערכים שירשנו מהמסורת העתיקה   

שלנו. כבר בתנ"ך, ובמיוחד בדברי הנביאים, אפשר למצוא עקרונות לבניית 
חברה צודקת, ועם הקמת מדינת ישראל יש לנו הזדמנות לבנות חברה 

המבוססת על העקרונות האלה.

לאור חזון הנביאים
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חברת מופת - לאור חזונם של נביאי ישראל 

נביאי ישראל הורו לנו לבנות חברת מופת, חברה שתפקידה הוא...

הסבירו מדוע הנביא משתמש דווקא במילה הקשורה למילה "אור", כדי לדבר על חברת 
מופת שתשמש דוגמה לשאר העמים.

נביאי ישראל האמינו שבתורה נמצאים היסודות לבניית חברת מופת.

 

לפניכם שמונה פסוקים מן התנ"ך המצביעים על ערכי יסוד שעליהם עלינו להשתית את 
 הבית הלאומי שלנו - את מדינת ישראל.

ערכי יסוד אלה הם: חירות, שלום וביטחון, צדק, הבטחת זכויות הזרים והמיעוטים, 
חינוך, קיבוץ גלויות ועלייה, ציביון )אופי( יהודי למדינה ועזרה הדדית.

ציירו במחברתכם בית העשוי שמונה לבנים. בית זה יסמל את מדינת ישראל.  

בכל לֵבנה ִרשמו אחד מערכי היסוד שהזכרנו ואת מספר הפסוק המתאים לו.  

"... ְלאֹור ּגֹוִים"
)ישעיהו מ"ב, ו'(

מדינה ריבונית

ְלאֹור גֹוִים - להאיר את הדרך לעמים אחרים

ים ָׁשָנה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְלָכל ֹיְׁשֶביָה. )ויקרא כ"ה, י'( ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמּׁשִ א 

ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם, ֹלא תֹונּו אֹתֹו. ְּכֶאְזָרח ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם ְוָאַהְבָּת לֹו ָּכמֹוָך ִּכי ֵגִרים  ב 
ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם. )ויקרא י"ט, ל"ג-ל"ד(

ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרֹּדף, ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך. )דברים ט"ז, כ'( ג 

ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ ּוְׁשַכְבֶּתם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעֹבר ְּבַאְרְצֶכם. )ויקרא כ"ו, ו'( ד 

ִם. )ישעיהו ב', ג'( ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשלִָ ה 
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צדק  שלום

וביטחון חירות

 קיבוץ
 גלויות
ועלייה

 הבטחת
 זכויות
 הזרים

והמיעוטים

 מדינה
יהודית

 עזרה
הדדית

ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְבֹיְנָך ְּבַאְרֶצָך. )דברים ט"ו, י"א( ו 

ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו. )משלי כ"ב, ו'( ז 

ם ִיָּקֶחָך.  ם ְיַקֶּבְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוִמּׁשָ ָמִים, ִמּׁשָ ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהּׁשָ  ח 
ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְׁשָּתּה. )דברים ל', ד'-ה'(

חינוך
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הזמנה לשיח

לפניכם דוגמאות לשאלות שאפשר 
להפנות לתלמידים יהודים החיים 

בתפוצות:

האם כבר ביקרתם בישראל?

אם ביקרתם בישראל, מה הביא אתכם 
לבקר בארץ )ביקור משפחתי, חופשה, 

רצון להכיר את המדינה היהודית, 
סיבה אחרת(? האם הופתעתם 

מדברים שראיתם כאן?

אם לא ביקרתם בישראל, האם הייתם 
רוצים לבקר בארץ? מדוע?

האם יש בביתכם חפצים שמקורם 
בארץ? אם כן, אילו סוגים של 

חפצים?

האם אתם מרגישים שאתם יודעים 
יותר על מדינת ישראל מאשר על 

מדינות אחרות כמו צרפת, איטליה או 
 ֶסֶנַגל? 

 אם כן, מה מקור המידע שלכם?

לפניכם דוגמאות לשאלות שאתם יכולים 
לצפות לקבל מתלמידים החיים בתפוצות, 

ולומדים את החוברת הזאת:

אנחנו, יהודי התפוצות, חיים כמיעוט, 
ולעובדה זו יש השפעה על חיינו 

 במובנים רבים.
האם העובדה שהיהודים הם רוב 

 במדינת ישראל משפיעה על חייכם? 
אם כן, כיצד ובאילו תחומים?

האם אתם חושבים שכל היהודים היו 
צריכים לבקר בישראל?

האם אתם חושבים שכל היהודים 
צריכים לעלות ארצה?

בפרק 6 למדנו על ייחודן של ארץ 
 ישראל ומדינת ישראל. 

האם מעניין אתכם להכיר את החיים 
היהודיים בארצות אחרות?



נוקטים עמדה 
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בפרק זה נסכם תחילה את מה 7
שלמדנו בתכנית "חברים מעבר לים",

ולאחר מכן נדון בטיב היחסים 
הרצויים בין היהודים במדינת ישראל 

ליהודי התפוצות "בכל מקום שהם".
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פורום "חברים מעבר לים"

 שרון, ארה"ב: היי מיפ,
אני רואה שהדס וג'ונתן אינם משיבים. הדס כנראה לקחה את ג'ונתן לטייל בכל מיני מקומות 
בישראל... בטח מוזר לו לראות שלטים בעברית, לחשוב שמסביב כמעט כולם יהודים, אפילו 

הפקידים לובשי המדים בשדה התעופה שמחתימים את הדרכונים. 
כשלמדנו על פיזור העם היהודי בעולם אני חושבת שזה הנתון שהכי הפתיע אותי: 5.7 מיליון 

יהודים בארץ קטנה כל כך... בכלל, הפרק הזה הוא הפרק שהכי ענֵיין אותי...

 ז'רמי, צרפת: L שלום בנות, ואני קיוויתי שהעיתון היהודי ששלחתי לכם, הוא שהכי 
עניין אתכן...

 

 דיוויד, אנגליה: היי לכולם. ז'רמי, בטח שהעיתון שלך עניין אותנו, אפילו עניין מאוד. 
אותי עניינה במיוחד הכתבה על הצופים היהודים. אבל אהבתי גם פרקים אחרים בחוברת... 

למשל את הפרק על הדילמות, הוא גרם לי להצטרף לפורום. ואתם, מיפ וז'רמי, מה עניין 
אתכם במיוחד?

 מיּפ, הולנד: אותי עניין במיוחד הסיפור על ששת הבחורים שניסו לעזור ליהודים 
בתקופת השואה. ידעתי שלאורך הדורות יהודים עזרו אלה לאלה, ולכן לא הבנתי מדוע 

בתקופת השואה יהודים שחיו בארצות החופשיות לא התגייסו כדי להציל את אחיהם בארצות 
שהנאצים שלטו בהן. רק בעקבות הסיפור הזה הבנתי שלמרות הקושי העצום היו כמה וכמה 

ניסיונות כאלה. ומה אתך ז'רמי, מה ִסקרן אותך במיוחד? רפאלו, סמואל, גם אתם כאן?

 ז'רמי, צרפת: למען האמת, הכי עניינו אותי מחנות הקיץ לנוער יהודי שהסוכנות 
וארגונים אחרים מארגנים בחו"ל. אולי מפני שאני פעיל בצופים היהודים בצרפת, וכבר כמה 

 שנים מגיעים למחנות שלנו מדריכים מישראל, ואפילו חניכים ישראלים דוברי צרפתית.
נו, מה עם ג'ונתן והדס???

 מיּפ, הולנד: היי לכולם, ג'ונתן? הדס? אתם כאן? 
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 שרון, ארה"ב: אני לא יודעת מה עניין במיוחד את הדס, נשאל אותה, אבל אני משערת 
שאחרי שג'ונתן הכין את אילן היוחסין שלו הוא התעניין מאוד בהגירה, בציונות, בשואה 

ובהתבוללות. 

 ז'רמי, צרפת: לא... כששאלתי "מה עם ג'ונתן והדס?" לא התכוונתי לשאול מה עניין 
אותם בתכנית "חברים מעבר לים", התכוונתי לשאול: איפה הם? מה הם עושים? מתי הם כבר 

יספרו לנו את חוויותיהם?!

 דיוויד, אנגליה: סבלנות, ז'רמי, סבלנות! הם בטח ייכנסו לפורום עוד מעט...

 ז'רמי, צרפת: טוב, בסדר: הדס וג'ונתן, אני מקווה שתקראו את זה בקרוב, אנו מצפים 
מכם לדיווח מפורט!
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סוגרים עניין

סיכום פרק 1:
מסביב לעולם - "בארבע כנפות הארץ"

בפרק זה הכרנו כמה קהילות יהודיות בעולם, למדנו על גודלן 
ושמענו על הסיבות המגוונות למעבר היהודים מארץ לארץ.

ִּכתבו מה עניין אתכם במיוחד בפרק 1.  

בפרק 1 הוזכרו ארבעה גורמים שהשפיעו מאוד על העם היהודי   
 בדורות האחרונים - ההגירה, הציונות, השואה וההתבוללות.

הסבירו כיצד השפיע כל אחד מהגורמים על המשפחה שלכם. 

סיכום פרק 2:
"בכל מקום שהם"

בפרק זה למדנו כיצד מיעוט יהודי חי בחברה לא יהודית.

אייל, ילד מכיתתכם, עומד לנסוע עם משפחתו לשליחות בעיר 
מילאנו שבאיטליה.

אילו עצות תוכלו לתת לו כדי שיוכל להרגיש יהודי גם שם?  

סיכום פרק 3:
דילמות - בין שני עולמות

בפרק זה הכרנו כמה דילמות של ילדים יהודים בתפוצות.

איזו דילמה זכורה לכם במיוחד?  
מדוע, לדעתכם, אתם זוכרים דווקא אותה?   

סיכום פרק 4:
"כל ישראל ערבין זה בזה"

בפרק זה למדנו על העזרה ההדדית בין קהילות יהודיות 
ברחבי העולם, עזרה שהייתה נהוגה בעבר ונמשכת עד היום, 

עזרה המבוססת על עקרון הערבות ההדדית שהוא ערך 
חשוב ביהדות. 

ספרו במילים שלכם על מקרה אחד הזכור לכם במיוחד.  

מסביב לעולם -

1 
   

ק 
פר

 

"ְּבַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ"1
העם היהודי חי ְּבארבע ַּכְנפֹות הארץ, כלומר 
 בעולם כולו, והוא מפוזר יותר מכל עם אחר.

בפרק זה נלמד היכן חיים היהודים בעולם בימינו,
נבדוק מה היו האירועים שגרמו לתנועת יהודים 

ממקום למקום במאה ושלושים השנים האחרונות, 
ועיצבו את פזורתו הנוכחית של העם היהודי.
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סיכום פרק 5:
יחד, יד ביד

בפרק זה ראינו שארגונים יהודיים רבים פועלים למען העם 
היהודי ומדינת ישראל. 

 בעמ' 98 מופיע הסמליל )הלוגו( של "הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל".

נסו להסביר מה מסמל הסמליל הזה.  

סיכום פרק 6:
רק בישראל

בפרק זה דנו בשלושה דברים המייחדים את ארץ ישראל ואת 
מדינת ישראל לעומת מקומות אחרים שיהודים חיים בהם.

הזכרנו את הכמיהה ואת הגעגועים לארץ ישראל שליוו את העם   .1
היהודי לאורך הדורות. בין השאר, התוודענו לאמרות המבטאות 

את הכמיהה הזאת.

רשמו אחת מהאמרות במחברת שלכם.  

עסקנו גם בחשיבות העלייה לארץ והזכרנו שני גלי עלייה גדולים   .2
וחשובים מהתקופה האחרונה.

מאין הגיעו העולים שעלו בגלי העלייה האלה?  

הדגשנו שבמדינת ישראל אפשר לממש ערכים יהודיים במרחב   .3
הציבורי.

קראו שוב את הקטע ממגילת העצמאות )בעמ' 127(, בחרו שני   
ערכים המוזכרים בקטע ונראים לכם חשובים במיוחד. הסבירו 

כיצד אפשר, לדעתכם, ליישם כל אחד מהערכים שבחרתם 
בחברה הישראלית - הביאו דוגמה אחת לכל ערך.

רק בישראל

6
עד כה התמקדנו בקהילות היהודיות בעולם. עתה נתמקד בארץ ישראל 

הזוכה למעמד מיוחד בעיני יהודים "בכל מקום שהם".
לארץ ישראל ָּכְמהּו יהודים מאז ומתמיד,

אליה עלו יהודים בעבר וממשיכים לעלות גם היום.
 זו גם הארץ שמתקיימת בה מדינה יהודית ריבונית, ובה מעצבים

יהודים את החברה כרצונם ועל פי אמונתם.
בשלושת ההיבטים הללו: הכמיהה לארץ ישראל, העלייה לארץ ישראל 

וקיומה של מדינה יהודית ריבונית בישראל - נעסוק בפרק זה.
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יחד, יד ביד

5 
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 5
בפרק הקודם ראינו דוגמאות לסולידריות יהודית 

לאורך ההיסטוריה.
מאמצע המאה ה-19 סייעו ליהודים במצוקה לא 

רק יהודים יחידים וקהילות יהודיות, אלא גם 
ארגונים יהודיים שמטרתם לפעול לטובת העם 

היהודי )ומאז הקמתה - גם לטובת מדינת ישראל(. 
מאז יכולים יהודים לפנות בעת הצורך גם 

לארגונים האלה.
בפרק זה נתמקד בדוגמאות עכשוויות לערבּות 

הדדית יהודית שמעורבים בהן גם ארגונים כאלה.
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 הדס, ישראל: היי חברים, 
אני יודעת שאתם מצפים שאספר איך היה עם ג'ונתן. זה כמובן סיפור ארוך, אבל 

בקיצור היה לנו כיף יחד, נכון, ג'ונתן? 
גם אצלי העלה הביקור של ג'ונתן כל מיני מחשבות... די, תפסיקו לחייך שם מול 

מסכי המחשב שלכם כמו החברים שלי כאן בארץ... אילו רמזים וחיוכים הייתי 
צריכה לספוג - בסגנון : "נו, איך היה עם 'החבר' שלך?" וכו'. מעצבן כל כך! 

מכל מקום, רציתי להראות לג'ונתן את מדינת ישראל, אבל מהר מאוד הבנתי 
שלא רק "הישראליּות" מעניינת אותו. הוא כל הזמן שאל אותי על כל מיני דברים 

שקשורים למסורת היהודית, אף על פי שהוא לא דתי. למשל, הבנתי שבשביל 
ג'ונתן העובדה שמדברים כאן עברית היא מעין "נס" מפני שבבית הספר לימדו 

אותו שללמוד חשבון בעברית, להזמין משקה בבית קפה, הם כמו תחיה של שפת 
האבות ושל שפת התפילה. לא חשבתי על זה בצורה הזו קודם... גם כאשר ביקרנו 

במקומות קדושים ראיתי שיש הבדל בינינו. למשל, בכותל... גם בשבילי הכותל הוא 
מקום קדוש ומיוחד, אבל הוא התרגש ממנו בצורה בלתי רגילה, ומיד נזכר שלימדו 

אותו שהכותל הוא המקום שכל היהודים בעולם פונים אליו כשהם מתפללים, 
והמקום שדורות של יהודים חלמו להגיע אליו. אולי לכם זה נראה טבעי שג'ונתן 

הגיב כך.... השאלות של ג'ונתן וההתלהבות שלו גרמו לי לשאול את עצמי כל מיני 
שאלות, למשל: מה זה אומר לי שארץ ישראל היא "ארץ האבות"? ישראל בשבילי 
היא הארץ והמדינה שנולדתי בה, וזה כבר הרבה, לא? מה צריך להיות הקשר בין 

יהודי התפוצות לישראל?
כמה מהשאלות האלה אני רוצה להפנות גם אליכם... השאלות בקובץ המצורף. 

בבקשה ִּכתבו מה דעתכם. 
 להתראות, 

הדס

 ג'ונתן, ארה"ב: היי חברים, 
חזרתי הביתה ואני עייף מאוד, לא רק מהטיסה. צדקתם, הדס לקחה אותי לכל 
מיני מקומות בארץ, לא נחנו לרגע. הדס, תודה רבה רבה על הכול, על האירוח 
ועל כל הסיפורים שסיפרת לי על ישראל. היית מדריכה מעולה. חברים, לבקר 

בארץ זה לא רק נחמד וכייפי, הביקור בישראל גם מעלה כל מיני שאלות: האם 
אני צריך להמשיך לגור בתפוצות? ואם אמשיך לגור בארצות הברית, האם מדינת 

ישראל היא גם המדינה שלי? ועוד. טוב, אני הולך לישון, אבל לפני כן אני רוצה 
להגיד לכולכם דבר אחד: אני מקווה שגם אתם תבקרו בישראל )ואצל הדס!( אחרי 

שמבקרים בארץ, מרגישים אחרת.

פורום "חברים מעבר לים"
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כיצד אנו רואים את הקשר בין יהודי 
ישראל ליהודי התפוצות? ִנקטו עמדה!

לפניכם השאלות שהפנתה הדס לחבריה בפורום. ענו עליהן.

אלה השאלות שחשבתי עליהן:

לדעתכם, האם טוב שיש קהילות יהודיות בתפוצות, או אולי עדיף שכל   

היהודים בעולם יעלו ארצה?

לדעתכם, האם על מדינת ישראל להיות אחראית לביטחונו של כל יהודי   

החי בחוץ לארץ?

האם רצוי שיהודי התפוצות יחגגו את יום העצמאות של מדינת ישראל,   

אף על פי שאינם גרים כאן ואינם אזרחי המדינה?

האם יש ליהודי התפוצות זכות להתערב במתרחש במדינת ישראל?  

עד כמה חשוב לכם שמדינת ישראל תהיה בעלת אופי יהודי )למשל, שיום   

החופשה השבועי יהיה שבת, שתהיה חופשה בחגים היהודיים, שהשפה 

העיקרית תהיה עברית, שבבתי הספר ילמדו תנ"ך והיסטוריה יהודית וכו'(?

עד כמה חשוב לכם שהיהודים בתפוצות ירגישו שהם יהודים?   

עד כמה חשוב לכם שליהודי התפוצות יהיה קשר למדינת ישראל?  

מצאתי באינטרנט איורים היכולים לסמל את הקשר בין היהודים בישראל   

ובין יהודי התפוצות. נניח שהמשולש התכלת מייצג את יהודי ישראל, 

והמשולש הסגלגל מייצג את יהודי התפוצות.

 

מהו, לדעתכם, האיור המסמל בצורה הטובה ביותר את הקשר שיש היום   

בין יהודי התפוצות ליהודים בישראל? איזה איור מסמל, לדעתכם, את 

הקשר שראוי שיהיה ביניהם? הסבירו את בחירתכם. 

האם אתם מרגישים שיש לישראל מקום מיוחד בין הקהילות היהודיות   

בעולם, או שלדעתכם ישראל היא קהילה יהודית כשאר הקהילות בעולם?



7

נוקטים עמדה 136

 סאשה, רוסיה: וואו, הדס, שאלות לא פשוטות...

 ג'ונתן, מארה"ב: אהבתי את התרגיל עם המשולשים.

 דיוויד, אנגליה: בעצם, השאלות שלך דורשות מאתנו להגדיר מי אנחנו. 

 רפאלו, ארגנטינה: וגם מה הקשר שלנו למדינת ישראל...

 דבי, קנדה: השאלות מעניינות, אבל מורכבות... תני לנו זמן לחשוב עליהן.

 הדס, ישראל: אוקיי, אוקיי, יש לנו זמן... גם לי אין תשובות מוכנות לכל השאלות 
האלה. אבל בבקשה חשבו עליהן וכתבו לי. אף על פי שאלו שאלות קשות, הן שאלות 

מעניינות ואפילו חשובות! אני מחכה לתשובות שלכם, וכמובן אשלח לכם את התשובות שלי, 
ברגע שאצליח לגבש אותן. בטוח שיהיו כל מיני תשובות, ואני משערת שיתפתחו בפורום 

הרבה דיונים... מכל מקום, לא חשוב מה יהיו הדעות שלכם, אני מקווה שתבואו לבקר בישראל. 
כולכם מוזמנים אַלי!

 שרון, ארה"ב: גם את הדס, מוזמנת אַלי... לדעתי, חשוב שגם את תראי איך אנו חיים 
בתפוצות... וחוץ מזה, פשוט נעשה כיף!

 סמואל, מקסיקו: וגם אַלי! ואני בטוח שגם כל מי שלא נמצא כרגע ליד המחשב היה 
שמח להזמין אותך.

 הדס, ישראל: J נחמד! כמה טוב שיש חברים מעבר לים... חברים בכל העולם!

         : וגם לנו, הדס, טוב שיש חברים מעבר לים, 
וחברה במדינת ישראל... 

מכולנו - ג'ונתן, ז'רמי, דבי, דיוויד, מיפ, סאשה, סמואל, רפאלו ושרון.

הזמנה לשיח

 את כל השאלות שהעלתה הדס תוכלו, אם תרצו, להפנות גם לתלמידים
 יהודים החיים בתפוצות. אלה גם השאלות שאתם יכולים לצפות 

שהתלמידים הלומדים את התכנית הזאת בחו"ל יפנו אליכם.
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Au Revoir!

Tot Ziens!
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