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  –יום העצמאות 

   קיבוץ גלויות–נו יחד כאן לוכו,  משםאלה,  מפהאלה

 רציונל ומטרות היחידה
 

 אל קומץ הצאצאים של היהודים –" קיבוץ גלויות"היא תוצר של  החברה הישראלית�

הצטרפו מיליוני עולים מכל רחבי תבל ויצרו כאן חברה , שנשארו בארץ ישראל ולא גלו

 .רב־גונית ורב־תרבותית

 

 . על ביטוייה ועל העושר הטמון בה, על מקורה, ביחידה זו נעמוד על תופעה זו�

תפיסת ". כור ההיתוך"החלטנו לא לעסוק כאן בתפיסת , בשל גילם הצעיר של התלמידים

ועל פיה , הדריכה את מעצבי המדיניות בשנותיה הראשונות של המדינה" כור ההיתוך"

גנית שההבדלים התרבותיים והעדתיים בין חבריה הייתה אמורה להיבנות בארץ חברה הומו

וכן , רבים סבורים שבתפיסה זו היו גם מרכיבים אליטיסטיים ומפלים, כיום. מטושטשים

 .שהיעד שתפיסה זו הציבה לא הושג

, כתמונה שמרכיביה שונים זה מזה, ביחידה זו נציג את החברה הישראלית כפסיפס צבעוני

 . שלמתהאך כל אחד ואחד מהם חיוני לה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...ואם הזמן קצר
 

המדורים למד קודם כול את אנו ממליצים ל, ולא תוכלו ללמד את כל היחידה, ואם הזמן קצר

 :אלהה

 )מושגי יסוד( תעודת זהות .1

אנו מציעים דף " שיר ישראלי"על השיר . במדור זה הפעם שיר וסיפור(בסימן קריאה  .2

 )עבודה בסוף יחידה זו

 



 

 2

 

 חזרה על מושגי יסוד�: הותתעודת ז
 
  העליות�

נמשך זרם קטנטן אך בלתי , במשך אלפיים שנות גלותו של רוב רובו של עם ישראל מארצו

בעיקר ממניעים דתיים , ושל עליות של קבוצות קטנות לארץ ישראל" עליות יחידים"פוסק של 

רפו לאנשי ט הצט"החל מסוף המאה הי, ואולם). 1808א ב־"למשל עליית תלמידי הגר(

בשל : עולים אלו החליטו לעלות ממניעים שונים. היישוב הישן המוני עולים שעלו ארצה בגלים

ותופעה זו נמשכת , ממניעים כלכליים וגם ממניעים לאומיים־ציוניים, רדיפות בארצות מוצאם

 . עד ימינו
 
 המנדט הבריטי�

 את – צרפת ואנגליה –בתום מלחמת העולם הראשונה חילקו ביניהן המעצמות המנצחות 

במסגרת זו קיבלו הבריטים את השליטה על ארץ .  שלטו בהןהמושבות שהמדינות המובסות

שהייתה קודם לכן חלק מהאימפריה העותומנית , ")פלשתינה"שכונתה אז (ישראל 

רץ הבריטים החלו לשלוט בא. שהייתה בת־בריתה של גרמניה במלחמת העולם) הטורקית(

הארגון ( קיבלו רשמית מחבר הלאומים 1920בשנת ו, 1917נת כבר בשבפועל ישראל 

, עם חלוף השנים. ")המנדט(" בהשלוט את המשימה והזכות להמשיך ל) ם"שקדם לאו

, הלכו וגברו) שהתנגדו לחידוש ההתיישבות היהודית בארץ(ההתנגשויות בין יהודים לערבים 

הבריטים התקשו יותר ויותר היהודים החלו לפעול נגד השלטון הבריטי גם בכוח הנשק ו

בשנים אלו החלו מנהיגי היהודים לפעול להקמתה של מדינה יהודית . להשליט סדר בארץ

 .עצמאית בארץ ישראל גם בדרכים דיפלומטיות
 

  והקמת מדינת ישראל סיום המנדט הבריטי�
 ,  על רקע תסיסה זו

ובהן למשל , לכליותמסיבות כ, בין היתר(החליטו הבריטים לשים קץ לשלטונם בארץ  ●

  .)העלות הגבוהה של אחזקת החיילים הבריטים הרבים שנאלצו להציב באזור

ובכך נתן את הסכמתו " תכנית החלוקה"ם את "קיבל האו, 1947 בנובמבר 29וב־● 

 . האחת ערבית והשנייה יהודית, להקמתן של שתי מדינות בארץ ישראל

, באותו היום ).1948 במאי 14(ח "ר תשבאיי' הבריטים השלימו את עזיבתם את הארץ בה

ומיד נדרשה המדינה הצעירה להגן על קיומה , מדינת ישראל הכריז דוד בן־גוריון על הקמת

 ). מלחמת העצמאות(
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 ?מה על פרק
 

 כוונתנו.  עלו מהןמובאת רשימה של מדינות שיהודים רבים" ?מה על הפרק"בתחילת המדור 

, עם זאת. ספרדיםהיהודים האשכנזים ומיהם היהודים היהם  לא הייתה להגדיר מכאן

המדינות המופיעות ראשונות הן מדינות שרוב האוכלוסייה היהודית שהגיעה מהן היא ממוצא 

עד היום רוב היהודים בהן הם אשכנזים ש ,כאלה הן גם ארצות הברית וארגנטינה (אשכנזי

וכלוסייה היהודית שהגיעה מהן היא אחר כך מופיעות מדינות שרוב הא. )ומיעוטם ספרדים

שגם היום רוב היהודים שבה הם ספרדים ומיעוטם , כזאת היא גם צרפת(ממוצא ספרדי 

אינם שרוב היהודים בהן  מדינות להן דוגמאותשלוש המדינות האחרונות ברשימה ). אשכנזים

 ).כמו יהודי איטליה( אלא הם עדה בפני עצמה ,ספרדים או אשכנזים

 
 

 ?הידעתם

 

 .העדה האשכנזית והעדה הספרדית: משתייכים לשתי עדות) אך לא כולם(רוב היהודים 

ורבים ) היה כינוי לגרמניה בספרות היהודית" אשכנז("יהודים שחיו במרכז אירופה ה הם האשכנזים

הם ִּפתחו מנהגים והלכות הייחודים להם ). לרוסיה ולארצות אחרות, לפולין(מהם נדדו למזרח אירופה 

 . אף שהם מתגוררים באזורים אחרים בעולם" אשכנזים"צאיהם נקראים וצא

 

כגון ( והיגרו למדינות אחרות 1492 הם צאצאיהם של יהודי ספרד שגורשו מספרד בשנת הספרדים

גם הם פתחו מנהגים ). יוון והולנד, כמו פורטוגל, תורכיה וגם לכמה ממדינות אירופה, מדינות ערב

 . גם אם הם מתגוררים באזורים אחרים בעולם" ספרדים"אצאיהם נקראים צ. והלכות ייחודיים להם

 .ישראל הם ממוצא ספרדימדינת רוב היהודים באולם , כיום רוב היהודים בעולם הם ממוצא אשכנזי

 .עדות שאינן אשכנזיות או ספרדיותיש בעם היהודי גם , "?מה על הפרק"כאמור במדור 

 

 

 

 

 הקומיקס 
 

מיקס אפשר לפתוח בשיחה על הרב־תרבותיות של החברה היהודית בעקבות קריאת הקו�

 .בישראל

אפשר לפתוח בעריכת רשימה של המרכיבים התרבותיים המשותפים לילדי הכיתה ולילדי 

שביתת בתי הספר ורוב מקומות העבודה (המנוחה בשבת , למשל חגיגת החגים ,הארץ בכלל

במקביל אפשר לערוך רשימה . ית ועודהשפה העבר,  המגורים בארץ)שבהם עובדים הוריהם

למשל , המנהגים השונים המקובלים בבתי התלמידים(של המרכיבים התרבותיים השונים 

 ).'השפות המדוברות בבתים וכו, המאכלים השונים, בחגים ובשבתות

  

 .אפשר לשאול את התלמידים מהו מקורה של הרב־תרבותיות במדינה כה קטנה, לסיום�

 ".פותחים ספר"במדור בשאלה זו נעסוק 
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 פותחים ספר
 

קטע מתוך : במדור זה נעסוק בשאיפה לקיבוץ גלויות ונציג בפני התלמידים שני קטעי תפילה

 ".התפילה לשלום המדינה"וקטע מתוך " תפילת העמידה"

 .נדגיש כי המציאות הרב־תרבותית בארץ היא הגשמה של שאיפה זו

המתייחס אף ) מגילת העצמאות(ת מדינת ישראל נציג קטע מההכרזה על הקמ, נוסף על כך

 .הוא לעניין זה

 

 ��קיבוץ גלויות הברכה ל: 'מקור א��

  
ל על פי פסוקים מנבואותיו של "את ברכת קיבוץ גלויות בתפילת העמידה תיקנו חז�

 :הנביא ישעיהו המתארים את ימי הגאולה
 

 נבואת ישעיהו  נוסח התפילה

 ...ְלֵחרּוֵתנּו ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹולְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא  ֵחרּוֵתנּוְּתַקע ְּבׁשוָפר ָּגדול ְל

 )ג" י פסוקז"כפרק , ישעיהו(

  ...ְיַקֵּבץּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ...  ַלּגֹוִיםְוָנָׂשא ֵנס  ָּגֻלּיוֵתינּוְוָׂשא ֵנס ְלַקֵּבץ

 )ב"י פסוק א"יפרק (

 )שם( .ְיַקֵּבץ ֵמ)ְרַּבע ַּכְנפֹות ָה*ֶרץּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ...  פות ָה*ֶרץֵמ)ְרַּבע ַּכְנ ַיַחד ְוַקְּבֵצנּו

 )שם( .ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאלְו>ַסף ...  ִיְׂשָרֵאל ַעּמו ִנְדֵחיְמַקֵּבץ 

 

אפשר לצייר תרשים , להבהיר בצורה חזותית את לשון התפילה ולהמחיש את מהותהכדי �

ביטוי לתנועת העולים ממקומות שונים אל ארץ , ז המעגלצים המכוונים כולם למרכשל ִח

 .ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישראל
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 ��התפילה לשלום המדינה : 'מקור ב��
 

מחבריה היו . תפילה לשלום המדינה חוברה כמה חודשים לאחר הקמת מדינת ישראלה�

גם , בותולפי עדויות ר, הרב בן־ציון מאיר חי עוזיאל והרב יצחק הרצוג: הרבנים הראשיים

 .י עגנון קרא את נוסח התפילה טרם פרסומה ופיקח על ניסוחה"הסופר ש

 

נכללה בקשה לקיבוץ , לדעתכם, מדוע: להפנות לתלמידים את השאלה אפשרבכיתה �

האם יש קשר בין קיבוץ גלויות לבין שלום ? גלויות בתוך התפילה המבקשת שלום במדינה

 ?בארץ
 : תשובות אפשרויות לשאלות אלו הן

ויש שיוסיפו שכך תהיה , תהיה המדינה חזקה יותר, רבים יותרככל שיגיעו לארץ עולים  �

בתפילה אנו מאחלים שיהודי . גם פגיעה פחות ממלחמות ולכן קרובה יותר לשלום

 . ובשלוםהתפוצות יעלו ארצה ויחיו כאן בביטחון
 

ת ישראל מה עזר ליהודים לא לשכוח א"בעקבות השאלה המופיעה בחוברת לתלמידים 

לכיתה " (מעגל החגים שלי"אפשר להזכיר את מה שלמדנו בתכנית " ?במשך כל שנות הגלות

תפילת (האמירה היום־יומית של בקשות לבניית ירושלים ולשיבה אליה ): 66-67' עמ' ב

אפשר להזכיר בקצרה גם את . הפנייה לכיוון ירושלים בעת התפילה, )העמידה ובברכת המזון

 את המנהג לשבור את הכוס ולשיר את – ירושלים במהלך טקס הנישואים המנהג להזכיר את

 ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם לֹא. ִאם ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: "הפסוקים

 .)ו-ז פסוקים ה"פרק קל, תהלים" (Eֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי

 

 

 ��מתוך מגילת העצמאות : 'מקור ג��
 

כפי שהחל להתבצע בשנים שלפני " קיבוץ הגלויות"הקטע המובא מתאר את תהליך �

 . קום המדינה

 

 : רצוי להבהיר את לשון המשפט הראשון של הקטע המובא בחוברת לתלמידים�
 

א חדל ול, לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו

 )מתוך מגילת העצמאות( .מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית

 
 
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח  �

 הזרוע 
 

עם שהוגלה הוא עם (? מהי גלות •

שנאלץ לעזוב את ארצו ולגור בארץ 

 ) זרה
 ?מהו כוח הזרוע •
 

ה עשה העם היהודי כדי מ. עם שהוגלה וחי בגלות זמן רב עלול לשכוח את ארץ מוצאו

 ?להימנע מכך

 

 בכל ארצות שמר לה אמונים �

 ,פזוריו

, העם היהודי נשאר נאמן לארצו �

לא שכח שארץ ישראל היא ארצו ולא 

הארצות שבהן (=הארצות פזוריו 
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 )התפזר

ומתקווה לשוב  ולא חדל מתפילה �

ולחדש בתוכה את חירותו  לארצו

 .המדינית

 ולא הפסיק= ולא חדל  �
ח העם היהודי לא כיצד הצלי �

כאן המקום (? לשכוח את ארץ ישראל

לבקש מהתלמידים להזכיר בעצמם את 

זכר "קטעי התפילות ואת המנהגים 

 )שעליהם דיברנו קודם לכן" ירושלים

? למה התפללו היהודים ולמה קיוו �

וגם להקים בה מדינה , גם לשוב ארצה

כאן המקום להזכיר את . יהודית ריבונית

להיות עם : " התקווהמילותיו של המנון

 ..." חופשי בארצנו

 

 

 :עתה נבהיר את המשך הקטע �

 
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו 

היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז 

 ;במולדתם העתיקה

 

כדאי לקשר את המשפט למשפטים 

התפילה והתקווה לקיבוץ : הקודמים

ן האזכרה התמידית של ציֹו, גלויות

ים רבים לפעולה  דחפו יהוד–וירושלים 

 .לעלייה לארץ ישראל, מעשית
 

 

, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים

, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, וחלוצים

, בנו כפרים וערים, החיו שפתם העברית

 .והקימו ישוב גדל והולך

 

כאן מתוארות פעילויותיהם של העולים שהיו 

ם להסכים "גורם מרכזי להחלטת האו

 . ל מדינה יהודית בארץ ישראללהקמתה ש

החיו שפתם "רצוי להתעכב גם על המילים 

אפשר לציין שלפני כמאה שנה לא ". העברית

, הייתה העברית שפה מדוברת כמו בימינו

ולכן החלוצים לא נדרשו רק ללמוד לדבר 

אלא ) שלא הייתה שפת אמם(שפה חדשה 

, בעיקר, גם להחיות שפה שהייתה עד אז

 . ה כתובהשפת התפילה ושפ

כאן אפשר לשאול את התלמידים מדוע 

הוחלט להחיות את השפה עברית ולא לאמץ 

מה ? את השפה שרוה העולים דיברו בה

השפה העברית (? מיוחד בשפה העברית

 לכל בני היא השפה המסורתית המשותפת

העברית הייתה השפה . העם היהודי

המדוברת בעת העתיקה כאשר ישב העם 

 ). והיא שפת התורה ושפת התפילה, בארצו
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 חוק השבות�

. הוא אחד מיסודותיה של מדינת ישראל" קיבוץ גלויות"מקורו של חוק השבות בתפיסה ש

. ו מיד אזרחות ישראליתהחוק מאפשר לכל יהודי באשר הוא לעלות לארץ אבותיו ומעניק ל

כך ממלאת מדינת ישראל את ייעודה של מדינת היהודים ומשמשת בית ומקלט לכל יהודי 

 . בעולם
 

 למורה בלבד 

, בני זוגם(חוק השבות חל על יהודים וגם על בני משפחתם הקרובים הלא־יהודים 

 חל על ולכן הוא, חוק השבות נחקק זמן קצר אחרי השואה). הוריהם וסביהם, ילדיהם

גם אם אינו יהודי על פי ) ועל כן נרדף(כל מי שעל פי חוקי הנאצים נחשב ליהודי 

 . ההלכה
 

 בסימן קריאה
 

 ��" שיר ישראלי"��
 

, את לימוד השיר מומלץ ללוות בהאזנה לשיר בביצועם של שלמה גרוניך ולהקת שבא �

ד ישראל ולהקת שבא  שלמה גרוניך הוא ילי–" קיבוץ גלויות"המדגימים בעצמם את המושג 

 . היא להקה של ילדים ממוצא אתיופי

)  לארצות שונותםהאופייניי(משלב סגנונות מוזיקליים שונים " שיר ישראלי"הלחן של 

אפשר להאזין לשיר ולצפות בו ". ישראלי "–המתלכדים ליצירה אחידה בעלת גוון חדש 

 http://www.youtube.com/watch?v=w99X2wcsbRg: בכתובת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��דף עבודה � �

אפשר לצלם את הדף ולחלקו . בסוף היחידה תמצאו דף עבודה העוסק בתוכנו של השיר

 .לתלמידים
וזה תרגומו , )She sells seashells by the seashore( מופיע משפט באנגלית 10בשאלה 

 ".היא מוכרת צדפים ליד חוף הים: "לעברית
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 ��המצחיקה עם העגילים ��
 

הקטעים המובאים בחוברת לתלמידים לקוחים מן הספר �

אחד מספרי הילדים הישראליים , "המצחיקה עם העגילים"

 . הספר הוא ספרה הראשון של הסופרת יעל רוזמן .הקלאסיים

, )של המאה העשרים(עלילת הספר מתרחשת בשנות השישים 

כיוון , ועם זאת. אולם הסוגיות שהוא מעלה עדיין רלוונטיות

חשוב להבהיר לתלמידים את שם , שהסיפור אינו מתרחש בימינו

, כפי שמובהר בקטעים עצמם. הספר ואת התמונה המתוארת בו

 נהגו נערות לא, )בשנות השישים(בשנים שהסיפור מתרחש בהן 

 עגילים נחשבה למנהג ענידת, יתרה מזו, לענוד עגילים" צבריות"

" שונה"ו" זרה"שהיא " סימנו"הם ש, גיבורת הסיפור, העגילים שבאוזניה של מריאנה". גלותי"

  ".המצחיקה"ובגללם כונתה 

  

 :הצעות לדיון לאחר קריאת הסיפור�

 

 ? עם מריאנה או עם בנות הכיתה: שאלו את התלמידים עם מי הם מזדהים יותר �
 ? ד זה או אחר מה גורם להם להזדהות עם צ

 

ובעיקר שהתלמידים ילדי הארץ (רצוי שהתלמידים יבינו את קשייהם של שני הצדדים  �

). והתלמידים העולים את קשייהן של בנות כיתתה הוותיקות, יבינו את קשייה של מריאנה

בהיותם עולים חדשים או  –כדאי לדון עם התלמידים במפגש שלהם עם התרבות השונה 

 ?כיצד הגיבו?  כיצד הרגישו–במפגשם עם עולים 
 ?שנראה בעיניהם מוזר" אחרת"האם הם זוכרים מנהג של התרבות ה -
 ?האם לאחר זמן התרגלו אליו -

יבינו " הוותיקים"שגם הילדים . הוא דבר יחסי" מוזר"המטרה היא שהתלמידים יבינו ש

, "יםשונ"היו הם נחשבים ל, אתיופיה וכדומה, רוסיה, שאם הם היו מהגרים לארץ אחרת

 ".מצחיקים"ול" אחרים"ל

 

במקרה . רצוי להדגיש שבמפגש בין אנשים שונים שני הצדדים חוששים מהשונה מהם  �

מכיוון שבנות הכיתה היו בנות המקום היה מצופה מהן לעשות את עיקר , שלפנינו

אפשר להזמין תלמידים לספר . המאמצים לקלוט את הילדה החדשה ולהימנע מלפגוע בה

מצבים שבהם הגיעו למקום חדש ועמדו מול קבוצת , "חדשים"ם היו הם על מקרים שבה

 ).בחוג או בבית ספר חדש, למשל(מגובשת " ותיקים"
 

את חושבת שאסור לומר תודה  "ּ:שואלת מריאנה את אמה, באחד המכתבים בספר �

כדאי להתעכב על עניין זה ולשאול את התלמידים האם גם הם חושבים ? "ובבקשה

 ? "התרבות הישראלית"האם לדעתם זה מאפיין של ? הוג לדבר בנימוסשבישראל לא נ
 

בזרותו של הצד ) החדשה והוותיקים(לסיכום אפשר לומר שבסיפור חשו שני הצדדים  �

 ? מה היה משותף להם. היה להם גם הרבה מן המשותף, ואולם. השני והתמקדו בה
; והוטלו עליהם אותן המטלותכולם למדו באותה כיתה ;  כולם היו ילדים בני אותו הגיל–

והתלהבו מאותן תכניות , אותם הסיפורים, עם הזמן כולם הכירו את אותם השירים

 . כולם אהבו את הארץ ורצו לחיות בה בשלום; עברית, או רצו לדבר, כולם דיברו; טלוויזיה
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 צוהר לעולם 
 

ואף למדו את , קרוב לוודאי שהתלמידים כבר עסקו בנושא השם�

השיר עוסק בעיקר בשמות ". לכל איש יש שם"של זלדה  שירּה

, השמות שהעניקו לו מעשיו, הנוספים לשמו המקורי של האדם

 .חוויותיו והשקפותיו

כמו , במדור זה אין אנו מתייחסים לשמות הנוספים הניתנים לאדם

 . אלא להחלפת שמו הפרטי של האדם לשם אחר, בשירה של זלדה

והשם שנתנו , מחליפים את שמם הפרטירוב בני האדם בעולם אינם 

הפרטי  בדרך כלל השם. וות אותם כל חייהםללהם הוריהם ממשיך ל

במקרים . את המוצא האתני של המשפחה, בין היתר, משקף

 החברתית שאליה  אוהתרבותית גם את הקבוצה משקף השם רבים

תופעה נפוצה היא שהורים מהגרים . ההורים רוצים שהילד ישתייך

נותנים לילדיהם שני , כמו היהודים שחיו וחיים בתפוצות, םאו גולי

והשם , שם אחד משקף את שייכותו האתנית של האדם: שמות

השם האחד קושר את . האחר את תרבותה של הארץ שבה הוא גר

והשם האחר מאפשר לו להשתלב , האדם לקהילת המוצא שלו

 .בחברה החדשה ולא להיות שונה מבני המקום

תופעה נדירה מאוד אצל רוב בני , בתופעת שינוי השםבמדור נעסוק 

 . אך נפוצה יחסית בקרב העולים לישראל, אדם

 

מעיין־כברה ואלי מדגישים שהחלפת שם לועזי , שרה, י איתןֵרְבִד

בשם עברי־ישראלי נובעת מהרצון להשתייך לחברה הישראלית 

 .שאליה הם מצטרפים

 

 

החלפת השם המקורי משקפת הפחתה בחשיבותו של וני משתמע ש'וגָּכָּבָרה מדברי מעיין־

ואילו , וני אינו מוכן לשנות את שמו כלל וכלל'לכן ג. המרכיב האתני בזהותו של האדם

 .  היא מחליטה לשאת שני שמות– מעידה על הקושי שבצעד כזה ומציגה פתרון ָּכָּבָרהמעיין־

הוא מתאים את עצמו לחייו ובכך , בוחר להיקרא בשם היהודי שכבר היה לו , אלי לעומתם

 .החדשים בלי לחוש שהוא מוותר על זהותו הקודמת

יכלו לומר גם מהגרים במקומות ) חוץ מאת דבריו של אלי(את דבריהן של כל הדמויות במדור 

 . אחרים בעולם

מהגרים נוטשים . דבריו של אלי מאפשרים לנו לעמוד על ההבדל המהותי בין הגירה ולעלייה

הם מהגרים . מסיבות כלכליות ועוד, בשל מלחמות או רדיפות, מסיבות שונותאת ארץ מוצאם 

 . לארצות שאינן רק חדשות להם אלא גם זרות להם

גם אם הארץ . אך העולים לישראל מתיישבים בארץ אבותיהם, הסיבות לעלייה גם הן מגוונות

גם אם . רוב העולים קשורים אליהן קשר היסטורי ותרבותי, ושפה העברית זרות להם

ולעתים אפילו הלוח העברי שעל פיו מוגדרים ימי , התרבות הישראלית המודרנית חדשה להם

 . הם חשים שייכות להיסטוריה הישראלית, חג וימי שבתון זר להם

 

בכיתה אפשר לציין שבעבר רבים מהעולים החדשים שינו את שמות המשפחה שלהם �

או בחרו בשם עברי בעל צליל דומה  תרגמו את השם לעברית –לשמות משפחה עבריים 

, ואולם! כאשר עלה ארצה" בן־גוריון"ל" גרין"החליף את שמו מ, למשל, דוד בן גוריון. וכדומה

 .היום תופעה זו נפוצה פחות
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 על קצה הלשון  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ך"עוד בתנ" קיבוץ גלויות"מקורו של המושג , "פותחים ספר"כפי שראינו במדור �

". לקבץ" מתוארת חזרתם של ישראל הגולים לארצם באמצעות הפועל בתורה ובנביאים

 .ל"מופיע רק אצל חז" קיבוץ גלויות"הצירוף 

 

 : למורה בלבד

 

במקור היה הבדל בין . קבוצות הראשונים הוקמו בתקופת העלייה השנייה וכונו קיבוציםה

שייסדו (בוצים ואילו הקי, הקבוצות היו קטנות ודגלו בעבודת אדמה": קבוצה"ל" קיבוץ"

ואולם . היו קבוצות גדולות יותר שדגלו גם בפיתוח התעשייה) העולים בעלייה השלישית

 .קיבוציםוכיום גם הקבוצות של פעם נקראות ,  מזמןוהבדלים אלו היטשטש

 

 
למשל " (קובץ"כמו , צ-ב-אפשר לשוחח עם התלמידים על מילים הנגזרות מהשורש ק�

, אוסף, אדם המקבץ" (קבצן"ו") קובץ סיפורים"או ,  מידעשהוא אוסף של" קובץ ממוחשב"

 ).נדבות מאנשים
 
". קיבוץ גלויות"ול" קיבוץ"צאו מאפיינים משותפים לצורת היישוב ִמ: משימה לכיתה�

בשניהם נדרש מהאנשים לשתף אחרים , אוסף של אנשים שונים החיים במקום קטן אחד(

 ...)ועוד" אחרים"ס יחס מכבד ושוויוני לבשניהם נדרש מהאנשים להתייח, בדברים שלהם

 

 חידת חג
 

.נסיים את לימודינו בחידה העוסקת גם היא בקיבוץ גלויות  
 

  .עלתה מארצות הברית − ַּביי ַּביי: אמרה ש−שרון 
 .צרפתעלה מ − אֹו ְרבּואר: אמרש −דניאל 

 . עלתה מרוסיה− הָיְניַדִב ְסדֹו :אמרה ש−אנה 
 . עלה ממרוקו− ּךְתְמַלא ְׁשָלָע :אמר ש−ֵאלי 

 . עלתה מארגנטינה − גֹוֵאַהְסָטה לּו :אמרהש −ה ָרֹוּבְּד

 .עלתה מאתיופיה − דֶהַנה הּונּו :אמרהש −ִּתקווה 

 .איטליה עלה מ− ּוא'ָצ :אמרש −גד 
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 ?"שיר ישראלי"בשיר " השלג שלְך"מה משמעות המילים  .1
 .את רגילה לשלג ואוהבת אותו מאוד. א

 . כדור השלג שייך לְך.ב
 

 ?"השלג שלך"למי אפשר להגיד  .2

 .לילדה מתל אביב. א

 .לילדה עולה חדשה מאוקראינה. ב

 

 השלג שלְך"מה משמעות המילים  .3

 ?"והמטר שלי
את ואני שונים זה מזה כי אנחנו באים . א

 .ממקומות שונים

אתה תיקחי את השלג : בואי נתחלק. ב

 .ואני את הגשם
 

 . ת חלומותיהם של העולים החדשיםהשיר מזכיר גם א .4
 ?מה יכולים להיות החלומות שלו. סשה הוא ילד שעלה ארצה מאוקראינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . בשיר מוזכרים גם הגעגועים של העולים החדשים .5

 . שרון היא ילדה שעלתה מארצות הברית

 .שמו חמש דוגמאות לדברים ששרון עשויה להתגעגע אליהםִר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אם יש בה דברים שכל עולה חדש עשוי להתגעגע . או את הרשימה שערכתםקר .6

 .הקיפו אותם בכחול, אליהם לפעמים

 
 

 

     

 "שיר ישראלי: "דף עבודה
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המשחק המשותף והלמידה בכיתה אחת יכולים לגשר על ההבדלים , השירה יחד .7

לאחות את "או כפי שנאמר בשיר (הילדים שנולדו בארץ והילדים העולים , בין הילדים

 ") קרעים

 ). וקצר(יש רמז לשיר ישראלי חדש־ישן " יר ישראליש"ב

 ?מהו המשך השיר". ב ומה נעיםנה מה טֹוִה"מילותיו הראשונות של השיר הזה הן 
....................................................................................................................... 

 

 

 

נסו לשיר את השיר כפי שאתם מכירים . שיר הזה בדרכים שונותאפשר לשיר את ה .8

 .ולאחר מכן נסו לשיר אותו בסלסולים תימניים, אותו
 

 

 

 

 

 . העולים החדשים צריכים ללמוד עברית, כדי להסתגל לחיים בארץ .9
מזו של הישראלים עולים חדשים מבטאים אותיות מסוימות בצורה שונה , לפעמים

 ?ו אותיות כאלה מוזכרות בשיר איל.ששפת אמם עברית
� ....... 
� ....... 
� ....... 
� ....... 

 

 

 

נסו . כמו שלכם קשה לקרוא אנגלית, לעולים החדשים קשה להתרגל לקרוא עברית .10

 :בכל זאת לקרוא את המשפט הזה בלי לטעות
She sells seashells by the seashore. 

 

 

 

 

 

 

 

! אני לא מבין את המשפט הזה
 , חדשאני מרגיש כמו עולה

שמצפים ממנו שיבין כאשר 
אבל , מדברים אליו בעברית

! כלוםוהוא לא מבין  

 

 


