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  5פרק 
  

  בידיד יחד 
  

  
  ,הפועלים למען העם היהודי וגם למען מדינת ישראל עבודתם של ארגוניםאת נכיר  בפרק זה

  .פעולתה של הסוכנות היהודית לארץ ישראלבתמקד ונ "דריות יהודיתיסול" נדון במושג
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : זה ארבע יחידותרקבפ

  .םי לבקש סיוע מארגונים יהודיעשויותהודיות בהם קהילות יש למקרים דוגמאות – !הצילו .א

  .מטרותיהםעקרונותיהם ו, חשוביםים יהכרת ארגונים יהוד –  יד ביד,יחד .ב

  .מגוונים פעילותה בתחומים –הסוכנות היהודית לארץ ישראל  .ג

  "שם"לתלמידים מו" כאן"תלמידים מל משותפות תיופעילו .ד
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   !הצילו: 'יחידה א

  םי לבקש סיוע מארגונים יהודיעשויותהם קהילות יהודיות בשדוגמאות למקרים 

  
  היחידהמטרות 

 מארגונים יהודיים נו לבקש עזרהיבימבתפוצות יכירו דוגמאות למצבים הגורמים לקהילות יהודיות  התלמידים. 1
  .בעולם

  ?םמי לעזור קודאיך מחליטים ל –תן ִשארגוני הסיוע מתמודדים א ותהדילמכירו את יהתלמידים . 2
  .רצון לעזור לקהילות יהודיות בעולםחושו יהתלמידים . 3

  
  מתודהה

  משחק סימולציה
  

  עיםמצאה
  הלימוד בספר 93-90' עמ

  

   פעילותמהלך ה
פיקטיבי  לאומי־ יהודי ביןארגוןשל תו הנהלוועדה שתפקידה להמליץ לחברים בלדמיין שהם בקשו מהתלמידים 

לארגון שלהם . סיוע בשנת התקציב הבאההעניק  למי ל,ודיות בעולםהמסייע לקהילות יה) "קרן דניאל ויסמן"(
  שיספיק כסףסכוםיש עתה  הארגון בקופת – תקציבו של הארגון מוגבלאולם ,  לעזרהפניותשתי השנה הגיעו 

  .החלטתםהכסף ולנמק את לתת את  לאיזו קהילההחליט  לוועדהה־על התלמידים. בלבדלעזור לקהילה אחת 
 המכתבים המציגים ניכל קבוצה תעסוק בש.  לקבוצות עבודה של שישה עד שמונה משתתפיםאת הכיתהחלקו 

   .)90-93' עמ (את הבקשות
כל , ואחר כך,  את המכתב השני– ת השנייהחציהמ ו,ו את המכתב הראשוןקראיבכל קבוצה חברים  מהתחצימ

  . מחצית תציג את המכתב שקראה למחצית השנייה
  

  "הצבעה ברגלים "–פעילות סיום 
, בקשו מהקבוצות שהחליטו לסייע לקהילה בבריסל להתרכז בפינה אחת של הכיתה, מכתב מילוי הלאחר

  .  כך ייווצרו שתי קבוצות גדולות יותר. בפינה אחרתסגד להתרכזעיר לקהילה בולקבוצות שהחליטו לסייע 
האם  :בשלב זה אפשר להפנות לתלמידים שאלות כמו. של הקבוצההחלטה נמק את הה גדולה ינציג מכל קבוצ

  ?כפי שהכרעתםלכם להכריע ם גרה שיקול  איז? שדחיתםההפניקשה לדחות את לכם היה 
 ו היםהעבור לפינה המייצגת את הבקשה שלוהחלטה אישית להחליט  הכל תלמיד ותלמיד בקשו מ,כךאחר 
טיעונים גם בעקבות שמיעת ה, החלטה חשוב להסביר שבשלב הזה אפשר לשנות את ה.לה להיענות ציםממלי

  .הקבוצות האחרותשהציגו 

  : דיון
שאלות בעזרת הבשתי הבקשות תדון כל קבוצה 

  : אלהה
  ?מה ישמש הכסףְל -
  ?סיועמה יקרה בקהילה שלא תקבל את ה -
  ?  את הכסףתת יותר לדחוףלמי  -
 ?ת הכסף יותר לתת אחשוב, םכ לדעת,למי -

   .כדאי לכתוב את השאלות על הלוח

1 

  )ראו נספח ( המלצהמכתב
 מכתב"הנחו את התלמידים למלא את 

לנמק בו את החלטתם , "ההמלצה
ולנסח את ציפיותיהם להשפעת הסיוע 

כיצד תשפר התרומה את מצב  –
   ?הקהילה

3 

   :הצבעה
, קבוצהין חברי האם אין הסכמה ב

מי לתת את קבוצה להכריע להבקשו מ
  .הצבעהבעזרת הכסף 

2 
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  :'פעלה ב

   יד ביד,יחד :' ביחידה

  עקרונותיהם ומטרותיהם, חשוביםים יהכרת ארגונים יהוד
  
  

  היחידהמטרות 
למען ערבות הדדית בעם יים של ארגונים יהודיים הפועלים פעילות העיקרהתחומי את יכירו התלמידים . 1

  .היהודי
שתקפות בפעילותם של כפי שהן מ ,ם ובסולידריות עם כל בני האדםיהודיבסולידריות בין   ידונוהתלמידים. 2

   .ארגוני הסיוע היהודיים
   

  מתודהה
   הכיתבשיחה 

  משימות בכתב

  
  יםמצעאה
  הלימודבספר  97-94' עמ

  

   פעילותמהלך ה
  . ושיחה בכיתהם אחדיםיבסמלילים של ארגונים יהודיעיון  :1 שלב

כפי שהן , עם האנושות כולהסולידריות של יהודים בו היהודיתשורשי הסולידריות דיון ב – השנִָלימוד מ :2שלב 
  .ארגוני הסיוע היהודייםבפעילותם של גם משתקפות 

  עיון בסמלילים של ארגונים יהודיים אחדים ושיחה בכיתה :1שלב 
  
 הלימוד בספר 94' עמ ( קריאת הפורום:יחהפת.(  

  

 95' קריאת הטקסט בעמ.  
  .לתלמידים מובניםעוסקים בהם הארגונים שיש לוודא שהתחומים  
  

 ם גדולים וחשוביםישל ארגונים יהודי) לוגואים( בסמלילים עיון.  
   .בהםשהגדולים של  אלא רק ,כל הארגוניםם של י לא מופיעים סמליל95' עמבשחשוב להדגיש 

ר לצפות שהתלמידים שאפ.  הם מכירים כמה מהסמלילים המופיעים בעמודשאלו את התלמידים אם ●
 ,המנהל, ארגון נשים ציוניות( ו"ויצהסוכנות היהודית ועל על אולי גם ו ,ל"קקעל , הדסה על ,מכבי שמעו על
   ?האם הם יודעים במה עוסקים הארגונים האלה. )ילדיםל מעונות ,בין היתר

  )כדור הארץ, מנורה, מגן דוד(? סמליליםכמה שותפים לסמלים מאילו  ●
  ?מה ניכרת יהדותםב? שהם סמלילים של ארגונים יהודייםבהם  אילו מהסמלילים ניכר ●
  ? השילוב הזהמשקף מה ? בשפה אחרת וכיתוב כיתוב בעברית של בולישסמלילים יש אילו מהב ●
שילוב של (?  הזהסמלילמה מיוחד ב). צות הבריתמגן דוד בצבעי דגל אר( AIPAC  שלסמלילהתמקדו ב ●

  ).ריתהבצות אר ולעם היהודילנאמנות  (?זההשילוב מביע המה ). ינסמל יהודי וסמל אמריק
AIPAC – ommittee C ffairsA ublicP sraelI mericanA)  הוועד האמריקני־ישראלי

להשפיע על שמטרתו ארגון , כלומר,  הוא שדולה האמריקנית למען ישראל)ליחסי ציבור
  . ישראלמדינת טובת פעול ללצות הברית ממשלת אר

 את צבעי הדגל  שלו בסמליל לשלב,הפועל לטובת ישראל, AIPACמדוע היה חשוב לפעילי 
ומעוניינים לקדם את צות הברית אדישים לאינטרסים של ארלהדגיש שהם אינם  (?האמריקני

אינטרסים  ואת הידידות בין שתי המדינותלהדגיש את ה,  בלבד]ישראל[טרסים של מדינה זרה נאי
   .) להןמשותפיםה

   ".נאמנות הכפולה"שגם היא שיקפה , )48' עמ(הזכרו בדילמה של סאשה מרוסיה 
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י פ על  רשומיםהארגונים. ספר הלימוד ב95' שמות הארגונים שסמליליהם מופיעים בעמימת רש לפניכם
   .שנת היווסדם

 
 בני ברית .1
    

  

 בריםחשראל יל כ – ח"כי .2
 Alliance Israélite Universelle  

  
  

 איחוד הקהילות היהודיות בצפון אמריקה .3
  
  

  

  

   הקרן הקיימת לישראל– ל"קק .4
  

  
 
    AJC – האמריקניהוועד היהודי  .5
  

  

  
 
  הדסה .6

HA
DAS
SAH

  
  מכבי .7
  

  
  הליגה נגד השמצה  .8
  

  
  וינט'הג .9
  

  
  

 המגבית המאוחדת לישראל –קרן היסוד  .10
  

  
 WIZO ו"ויצ .11

Women Zionist Organization  
  

    
  

  הסוכנות היהודית לארץ ישראל .12
  
    

  הקונגרס היהודי העולמי .13
  

  
  

ַאיּפאק  .14 ֵ)AIPAC (– השדולה האמריקנית 
  למען ישראל 

    
    הקרן החדשה לישראל .15
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  , להסולידריות של יהודים עם האנושות כובדיון בשורשי הסולידריות היהודית ו –ה שָנִלימוד מ: 2לב ש
  .ארגוני הסיוע היהודייםבפעילותם של גם כפי שהן משתקפות                                  

  

 צדקהערבות הדדית ו   
  

וערבות הדדית הן יסודות מפני שצדקה  ,אולם. כן לסייערצון אנשים יעזרו זה לזה מתוך אכפתיות ורצוי שמובן ש
המסורת קבעה  ,רה לא יהיה תלוי רק בטוב לבם של בני האדםבחבהאלה כדי שיישום הערכים ו, חשובים כל כך

  .כבר בתורה אנו מצווים לסייע לנזקקים. זההחוקים וכללים גם בתחום היהודית 
  

  : 1שאלה 
מתן צדקה הוא ומכאן ש, ק-ד- מהשורש צתנגזר" צדקה"המילה . המצווה לתת כסף לעניים נקראת מצוות צדקה

בהקשר זה כדאי . ולהביא לעולם צודק יותר) קיומו של העוניכמו (ים בחברה עוולות ועיוותמעשה המבקש לתקן 
   ."צדק חברתי"להכיר לתלמידים את המושג 

  

 או בין כל בני האדם,  בין יהודיםסולידריות?   
בני עמם לרק דואגים יהודים האם  – ת אופקיםּוצרחשב ללהי עלול דווקא יהודיםרב על סולידריות בין הדגש ה
   ?אחריםעמים בני מצוקתם של  לואדישים

  

  : 2בעקבות שאלה 
   :שראוי להעלות בדיוןעניינים  כמהפניכם ל
 והעזרה , יהודית עוינת דים היו צריכים להגן על עצמם מפני חברה לאבתקופות מסוימות יהוו במקומות רבים

  .היחידה שיכלו לקוות לה הייתה מיהודים אחרים
  מוגבלים) כמו לרשות כל קהילה אחרת (מדים לרשות הקהילה היהודיתעוה) האנושיים והכלכליים(המשאבים ,

 .ולכן תמיד צריך לקבוע סדר עדיפויות
 ה הלכה  אותיםמממש ויהודים רבים, ד ביהדותו מאה חשובכל בן אנוש במצוקהעם יות רהסוליד ,עם זאת

ם באשר הוא אדם גדול שיעור היהודים הפעילים בארגונים הדואגים לזכויות האדות רבדינות מב – למעשה
בעקבות ות אחרות  פעמים רבות הציעה מדינת ישראל עזרה למדינ;משיעור היהודים באוכלוסייה הכללית

,  הדואג לקהילות יהודיות בכל העולם,וינט'בארגון הג ;)ביפןאחרי רעידות האדמה בהאיטי ו, למשל (נות טבעאסו
 . הוא ערך יהודי יסודי" תיקון עולם"שתפיסה פי העל , סיוע ללא יהודיםב מיוחדת העוסקת מחלקההוקמה 

לבין ולבניו לעצמו של העם היהודי דאגה הבין נכון האיזון ה, לדעתם, מהואפשר לשאול את התלמידים 
  . ולכל בני האדםכולהדאגה לאנושות ה
  
 אימתי, ואם לא עכשיו? מה אני, וכשאני לעצמי? מי לי, אם אין אני לי: "על האמרה של הלל?"  
  :לפחות, יכולים להיות שני פירושיםמרה זו ִאל
   .בסיס לסולידריות יהודיתה זהו – )ליהודים אחריםגם כלומר  (אך גם לאחרים, לדאוג לעצמי עליי .א
  .אנושית כלל זהו בסיס לסולידריות – אחריםעמים בני אך גם ל, עם שליבני ה לדאוג לעצמי ולעליי. ב
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  : 'יחידה ג

  פעילותה ו ת לארץ ישראלהסוכנות היהודי
  

   היחידהמטרת 
  . בהםעוסקתהיא עיקריים ששל הסוכנות היהודית בתחומים המגוון פעילויות התלמידים יכירו . 1
בכל " הפועלים למען כלל העם היהודי לאומיים־ ביןםיסוכנות היהודית דוגמה לארגונים יהודיביראו התלמידים . 2

   ."מקום שהם
  

  מתודהה
  98-105'  בעמתמשימוהמילוי 

  

  אמצעיםה
  98-105 'עמהלימוד  ספר

  

   ותלימהלך הפע
  ישראלארץ  מטרות הסוכנות היהודית ל–מבוא  :1 שלב

  )מעורבות חברתית בישראל ובעולם ( העוליםלקלוט את :2שלב 
  ללמד על ישראל וללמד יהדות :3שלב 
  השותפויות :4שלב 

  

  אלישרארץ מטרות הסוכנות היהודית ל – מבוא: 1שלב 
  

אין תחום הנוגע שכמעט ו, לאומי וכלל יהודי־ןבי ארגון היאמשום שכנות היהודית ובסבחלק זה בחרנו להתמקד 
  .  בואינה מעורבתהיהודית כנות והסשלעם היהודי 

  

 ודברי הדמות המצוירת על מסך המחשב  
  .2011 בשנת נותמסמכים רשמיים שפרסמה הסוכעל פי  ,מטרות הסוכנות היהודיתכתובות על מסך המחשב 
 של כל םמדינת ישראל חזקה ומרכזית במודעותקיומה של ל קושר בין עתידו של העם היהודי המשפט הראשון

  .יהודי העולם
הסוכנות היהודית פועלת :  נעמוד על משמעות המשפט השני שעל מסך המחשבבעזרת דברי הדמות המצוירת

התרבות  (מורשתםל) העם היהודי (עמםלקשורים  גישויר , הן בתפוצות הן בישראל,כדי שיהודים בכל העולם
כל של  למולדתם נחשבתה, ארץ ישראל (ארצםלו) ההיסטוריה היהודית והציונית, המסורת היהודית, היהודית
   ).עולםיהודי ה

  
  למורה העשרה 

  ,סה זו מכיוון שלפי תפי.בחוק השבותבאה לידי ביטוי כל יהודי העולם ארץ ישראל היא ארצם של סה שתפיה 
  לעלות ארצה ולקבל מיד אזרחותזכאי כל יהודי חוק שבות קובע ש,  עולה חדש הוא בעצם יהודי השב לארצו

  .  ישראלית
  אינהיום האך המטרה שקבעה לעצמה ,  ומשקיעה משאבים רבים בכךלארץ מעודדת עלייה הסוכנות היהודית 

  מטרה זו כוללת. " ולמדינת ישראלשג לעם היהודילעתיד משג"יתרום שכל יהודי  אלא , ארצהויעלם יהודיה שכל 
  .רחבי העולםטיפוח קהילות יהודיות ב גם 

  
  

  .הזאתמטרה הקדם את לראה מה עושה הסוכנות כדי עתה נ
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  )מעורבות חברתית בישראל ובעולם(לקלוט את העולים : 2שלב 
  

  . ינת ישראלמדמסייעת לקליטת העולים ב והצ הסוכנות היהודית מעודדת עלייה אר,כאמור
  

  הלימוד בספר 99 'עמ(בעקבות קריאת הסיפור של קלאודיה(  
 של הסוכנות "בבית ביחד"תכנית הדרך סיפורה של קלאודיה יכירו התלמידים את 

העולים מתנדבים מלווים את ) עולים ותיקיםו א(בה ישראלים ותיקים ש תכנית ,היהודית
  .יהם הראשונים בארץדעצב
  

   :1שאלה 
זקוקה להדרכה בעניינים מגיעה למקום חדש ו) חדשיםהרוב העולים מו כ(קלאודיה 

בית ספר בחירת ,  בנקפתיחת חשבון,  לקופת חוליםהרשמהכמו , הכרחיים" טכניים"
  .פן ועודלאומציאת , לילדיה

  .היא צריכה ליווי של מתרגםשום כך  וגם מ,קלאודיה אינה יודעת עברית
תיה ווויחשתף בלשאותם תוכל  ודתם תוכל להתיידִשא, ר להועזוכלו לעט מכרים שימבארץ דיה יש ולקלא, וכן

  ).קליטה חברתית(סוזי יכולה להיות אוזן קשבת וגם לעזור לקלאודיה להכיר חברים חדשים . החדשות
  

  :1שאלה בעקבות 
הייתה  אולי ,היא דוברת ספרדית, היא ותיקה בארץ(? מה מאפשר לסוזי לעזור לקלאודיה: גםאפשר לשאול 
 ,רצוי להוסיף שעמיתי קליטה).  ואולי לא,תםִהקשיים שהעולים מתמודדים אמכירה את  ו חדשהבעצמה עולה

 שישור בר. ברגישותכיצד למלא את משימתם  היהודית ולומדים  מקבלים הכשרה מטעם הסוכנות,כמו סוזי
  .ילדיםיהם כאילו הם התייחס אללשלא גם  חשוב  אך,לעודד את העולים החדשים וללוות אותם

  

  :2שאלה 
הם יכולים לעזור לתלמידים עולים חדשים  , למשל.ליטה של עולים חדשיםבקיכולים לעזור צעירים גם תלמידים 

שיחות  בם אותלשלב, םביתל םלהזמין אות –  בחברת התלמידיםםלקלוט אות, חשוב לא פחותו, בלימודים
  .דועובילוים משותפים לם להזמין אות, משחקיםוב

  

  :3שאלה 
  ?חייב לעזור, האם מי שיכול לעזור:  יותרתכללישאלה אפשר לנסח . דיון בכיתהינה חה המזמוזו שאלה פת

  
  ללמד על ישראל וללמד יהדות :3שלב 

  
  :"חוויות בישראל" .א

  .ישראלל ל העולםכב םלחזק את הקשר של יהודיאחת ממטרות הסוכנות היהודית היא , כאמור
  . ביקורים בישראלוןארג, כמובן, אאחת הדרכים לכך הי

, ישראל מעולםעדת לצעירים יהודים שלא ביקרו בושהיא מימשום מיוחדת במינה היא תכנית " תיתגל"כנית ת
ביקור בארץ המיוחסת להרבה דבר המשקף את החשיבות  – חינםב ניתנת הזדמנות לבקר בארץ הולמשתתפי

  .ולהשפעתו על זהותם של הצעירים האלה
  ."זכות מלידה"כלומר , Birthrightנקראת התוכנית באנגלית 

  

  :1שאלה 
תחושה של , )הארץ והמדינה (אהבה לישראלהם את ישראל ולעורר ב לבני הנוער להכירביקורים אלו נועדו  ◄

דרך עלייה או דרך פעילות (רצון לתמוך במדינת ישראל בישראל ואחווה כלפי העם תחושת , שייכות לעם היהודי
   ).יהםמקום מגורב
   :תוכוללכניות תהרוב  ◄
  המערביהכותלכמו ( ולהיסטוריה של ארץ ישראל להיסטוריה היהודית, באתרים חשובים ליהדות ביקורים –

המרכזיות בערים , )יום המלחכמו (מבחינה גאוגרפית במקומות מרשימים , לתולדות הציונותו )מצדהו
  . ועודקיבוציםב ,)אילת וחיפה, תל אביב, ירושלים(שראל המודרנית בי

.  בכירים ומפורסמיםעם אישיםגם ולעתים   אחריםעם אזרחים ישראלים, עם צעירים ישראליםמפגשים  –
  ;מים (שישראל עסוקה בהן בישראל ועל סוגיות חשובות חייםהעל במפגשים אלו לומדים המשתתפים 

כמו היחסים בין , סוגיות חברתיות; פלסטיני־כמו הסכסוך הישראלי, צבאיות ופוליטיות, ת ביטחוניותסוגיו  
 ).דתיים לחילונים ועוד
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  :שליחות לקהילות יהודיות. ב
תפיסה  נובע מה,קהילות היהודיות בעולםבגם בארץ וגם , יהודיה חינוךה בחיזוק  היהודיתכנותוהס של ענייןה
, השייכות לעם היהודיאת תחושת , )Peoplehood(ַ העמיּות תחושת את תמחזקמגובשת זהות יהודית ש
   . של העםוהבטחת המשכיותבגורם משמעותי היא שו

מורים בעולם היהודיות קהילות לנשלחים  שבמסגרתו ,זו התפיסה העומדת גם מאחורי מפעל השליחויות
למסגרות חינוך הבלתי (שליחי חינוך אחרים ו) קהילות ובבתי הספר היהודייםלמסגרות החינוך הפורמלי ב(

  ). במחנות קיץ יהודיים וכדומה, בתנועות נוער, פורמלי במרכזים קהילתיים
  

  : 2שאלה 
עילות פ' באמת' או לתכנן ,ילויותתוכלו לבקש מהתלמידים להציע רעיונות לפע, רשותכםלזמן העומד על פי ה

  . )לחלק את התלמידים לקבוצות קטנותכדאי במקרה זה  (כיתהולהעבירן ב
  : תכמה דוגמאות לפעילויופניכם ל

 ובומונופול מו כ ( ישראל שולחן בנושאמשחקיהכנת ; בנושא ישראלמחזות קצרים מערכונים או כתיבת  – משחק
  .)ישראלבשובים יישמות 
  .שלו ַוהְמָחָזה ך"תנמהד קטע  לימו– לימוד
  .)קבוצותם ליישראלי־םיהכנה של סמלים יהודיוגם  ("המכבי"ארגון  – ספורט
 הלחנתו )בשפת החניכים(ישראל ב פרסום ביקור ל)נגלי'ג(זמריר כתיבת  ;שיר ישראלי פשוטלימוד  – מוזיקה
  .וביצועו
ֵהדּבק הכנת – אמנות מצוא תצלומים במרשתת או בעיתונים אפשר ל(ישראל צלומים מתשל ) 'אזקול (ֶ

  ).צבעוניים
  .)צמחיםהכנת פיתות ותה , למשל( שדה י בישול– פעילות בטבע

 

 
  יותוהשותפ :4שלב 

  

 מהן השותפויות?  
  .  בספר הלימוד101'  את דברי ההסבר בעמוקרא

ערים "להבדיל משים מדגיש) בבלון הכתום(מות המצוירת דדברי ה
  . בין יהודיםוצרות קשר  י"שותפויות"ה, "תאומות

 

 מה עושות השותפויות ?  
רגשי לישראל בקשר את יהודי העולם קשור למבקשות השותפויות 

ת יהודית מיּוַע תחושה שלולהעמיק  )יםמשותפמיזמים השתתפות ב( ובקשר מעשי )יצירת קשרי ידידותב(
)Jewish Peoplehood(.  

הרוב המכריע של השותפויות מחברות בין אך , בעולםונים ממקומות ששותפויות בין קהילות יהודיות יש גם 
בתודעה של של ישראל את מקומה המרכזי פת משקעובדה זו . ישראליהודים מ לם החיים מחוץ לישראליהודי

  .יהודי התפוצות
  

  

 ,של תכנית זו) ובכיתות מסוימות הלימוד המשותף(הלימוד המקביל , )101' עמ( פי שאומרת הדסכ
  .א דוגמה לפעילות השותפויותו ה," ליםחברים מעבר"
  

  
   :1 פעילות

של הסוכנות היהודית  Partnership2GETHER בפרויקטהשותפויות ת רשימשנראה ) 104' בעמ(בהמשך 
' לתלמידים שבעמחשוב לומר  .)יש עוד שותפויות המתקיימות מחוץ למסגרת הזאת, וכזכור (ארוכה מאוד

  . השותפויותערכות במסגרת נה לפעילויות המגוונות ,אך אופייניות , מוצגות דוגמאות בודדות102-103
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   ):103' עמבתחתית  (2שאלה 
קהילות . (Jewish Peoplehood) יהודיתה הוא הרצון להעמיק את העמיותשותפויות מפעל הלמניע ה, כאמור

שר להם להשתתף משום שהוא מאפגם  עשויים לרצות להצטרף למיזם םישובים ישראליי ויעולםיהודיות ב
עם יהודים החיים  וקהילתיים קשרים אישייםהן מטפחות שמפני  וגם ,מיוחדות ומעניינות במיוחדבפעילויות 

  ."מעבר לים"
  
 מי משתתף בשותפויות?  
של הסוכנות  Partnership2GETHER מיזםב השותפויות המשתתפות 43מופיעה רשימה של ספר הלימוד ב

ולא במסגרת מיזם  ( הפועלות במסגרות אחרותשותפויותיש גם  , וכאמור,)2011ר מידע נכון לנובמבה (היהודית
  .)השותפויות של הסוכנות היהודית

  

  .104-105' נועדו לעזור לתלמידים להפיק מידע מן הטבלאות שבעמ 1-3שאלות 
   :1שאלה 

 קהילתכם  אושובכםי שם יאם. היא חלק ממפעל השותפויות" חברים מעבר לים" הלימודים כבר ראינו שתכנית
  .בקרבתכם קהילה אושוב ייחפשו , אינו מופיע ברשימה

  : 2שאלה 
, שוויץ, קנדה, דרום אפריקה, בריטניה, רוסיה(בעולם רבות במדינות קהילות יהודיות בשותפויות מעורבות 

רית רבות בארצות הבמעורבות בשותפויות קהילות יהודיות שעולה הרשימה ת בדיקמ אך ,) ועודאוסטרליה
  .דווקא

  : 3שאלה 
 להסביר את ותזו אחת הסיבות העשוי. יהודי העולםת מחצימכמעט צות הברית היא קהילה היהודית בארה

  . בשותפויותהרבה  ההשתתפות
אלא בעיקר קשר רגשי לישראל ', כמות'רצוי להזכיר שהנכונות להשתתף בשותפויות משקפת לא רק , עם זאת

   .ורצון לטפחו ולהעמיקו
  

  : 4 משימה
   . מה יזמה השותפות הפועלת באזורם לגלותהתלמידיםעזרתה יוכלו בוזו משימת חקר 

  
  
  
  
  

  "שם"לתלמידים מו" כאן"תלמידים מל משותפות תפעילו: 'יחידה ד

  
ַנתקשרבאיזו שפה : לפני הכול ְ? 

  

  .1ראו במדריך למורה ליחידה 
  

  שיח בין שתי הכיתות: 1 פעילות
  

" מנה לשיחהז"בחרו כמה שאלות מתוך ה
  . ודונו בהן עם חבריכם מעבר לים) 30' עמ(

 

  לשתי הכיתות ותףפרויקט מש: 2 פעילות
  

פרויקט משותף לשתי התלמידים יציעו , 106' ה בעמעל פי ההנחי
 .הכיתות
תצלומים של : "החיים שלנו"תערוכת תצלומים בנושא  –למשל 

חפושות הת", "התחביבים שלנו"תצלומים בנושא , "חדר הכיתה שלנו"
  . וכדומה" היישוב שלנו/העיר", "שלנו בפורים
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  קרן דניאל ויסמן
  

  
  __________________________, )מקום ותאריך(

  
  

  המלצה למתן סיוע מכספי הקרן
  

 , )בלגיה(הראשונה מהקהילה היהודית בבריסל , רההשנה הוגשו לארגוננו שתי בקשות לעז
 ).הונגריה(ד ֶגֶבסהיהודית והשנייה מהקהילה          

  

  _____________ ו/חאנו ממליצים להעניק את הסיוע לבקשה ששל, לאחר דיון מעמיק בשתי הבקשות
  . ___________________ה בקהילהמ

  
  :באחרת היוהנימוקים שהביאו אותנו לבחור בבקשה הזאת ולא  .1
 ___________________  
 ___________________  
 ____________________  

  
  

 להשיג בעתיד ______ אנו מצפים שבעזרת הסיוע הכספי הזה תצליח הקהילה ב  2.  
  :את היעדים האלה

 ___________________  
 ___________________  
 ____________________  

  
  ,בברכה

  :חברי הוועדה
  

1. ______________2 . ______________3 . ______________4 .______________  
  
5 . ______________6 . ______________7 . ______________8 .______________  

 

 

 ספחנ


