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 מורים יקרים,
 ."אחריות ומחויבות במפעל החלוצי והציוני – !לפניכם מדריך למורה לספר "להיות חלוצים

הצעות לבניית השיעורים, רעיונות לפעילויות וחומר רקע על הנושאים תמצאו במדריך 
 הנדונים.

 
 מבנה הספר:

"להיות חלוצים!" עשר יחידות העוסקות במפעל החלוצי ובהתחדשות הלאומיות בספר 
 . ואחריה היהודית בארץ ישראל לפני הקמת המדינה

 
 יחידות הלימוד מתחלקות לשלושה חלקים:

 
בחלק יחידות ה, עוסק במפעל החלוצי והציוני עד קום המדינה. (5–1)יחידות  החלק הראשון

: בעבודת האדמה, מגווניםיצירה "יש מאין" בתחומים בהיותה  מתמקדות בחלוציותזה 
יחידות . החגים והמנהגים ועודבתחום ההתיישבות, בחידוש השפה העברית, בתחום ה

 שעמד במרכז העשייה הציונית, בוויתוריםחזון גם בחזון הבית הלאומי היהודי, ות עוסק
 היו כרוכים בהגשמתו.ש יצירהבהתלהבות ובגם וקשיים, וב
 

באירועים שקדמו להכרזת המדינה , עוסק במגילת העצמאות (8–6)יחידות  החלק השני
והערכים הגלומים במגילה. חלק זה עוסק גם במקומה של ובניתוח הרעיונות, העקרונות 
 הציונות לאחר קום המדינה. 

 הציוני את פניו. עד הכרזתהחלוצי והמפעל שינה לאחר שהעם היהודי זכה לריבונות בארצו, 
התבטא המפעל החלוצי בעיקר בהקמת יישובים עבריים ובפיתוח מוסדות  העצמאות

 האומות המאוחדות יכלה עצרתותשתיות חיוניות שהיו הבסיס להקמת המדינה, ובזכותו 
 לתמוך בהקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. 
דות את מטרתה וסיימה את תפקידה. אולם ביחי לכאורה, עם הקמת המדינה השיגה הציונות

. דרכים אחרות במקצת, גם אם בנמשךמפעל הציוני שלא כך הדבר ושלימוד אלה נראה 
גם בא לידי ביטוי רעיון זה אחריות. פירושה גם עצמאות הודגש המסר שביחידות אלו 

ה של המדינה יתיומחויבואת אחריותה ואת , בין היתר, מזכירהה ,במגילת העצמאות
 העמים.  הריבונית כלפי אזרחיה וכלפי משפחת

 
את המשך העשייה החלוצית והציונות בעשורים נבחן  (10–9)יחידות  בחלק השלישי

יש צורך גם היום  כיו מורכבים, פני אתגריםלהאחרונים. ניווכח שגם בימינו אנו ניצבים 
 במעשים חלוציים.

 
 מטרות התכנית:

 בתחילת  התלמידים יכירו את חזונן החלוצי של קבוצות הצעירים שעלו לארץ ישראל
 המאה העשרים.

  ,התלמידים יבינו שהגשמתם של כל חזון וחלום כרוכה בוויתורים, בקשיים ובהתמדה
 וכמובן גם בהתלהבות, ביצירה ובסיפוק.

  התלמידים ייחשפו לתהליך יצירתה של החברה החדשה והייחודית שהקימו החלוצים
 בארץ ישראל ואת הערכים לאורם פעלו.

  תרומתם המכרעת של החלוצים להקמת המדינה היהודית.התלמידים יבינו את 

 מחויבויות.בוריבונות כרוכות באחריות ו התלמידים יבינו ש עצמאות 

  התלמידים יבינו את חשיבותם של עקרונות היסוד כפי שהם מופיעים במגילת
 העצמאות, לחירותנו הלאומית והאישית ולקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית.

 ו שהמפעל החלוצי והציוני לא הסתיים עם קום המדינה, אלא נמשך התלמידים יבינ
 תמיד. –כל עוד עומדים לפנינו אתגרים ויעדים, כלומר 

  התלמידים יכירו באחריותם לשמור על הישגיו של המפעל החלוצי, וביכולתם
 להמשיך אותו באמצעות עשייה לטובת החברה והמדינה.

 ברוח חזונם של החלוצים.תושוויוניצודקת  התלמידים ישאפו לחברה , 
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 סדר הלימוד ותוכן היחידות:

סדר כרונולוגי וחלקן בללמד את יחידות הלימוד שבספר כסדרן, שכן היחידות מסודרות  חשוב
אף קשורות זו בזו. מובן מאליו, לפיכך, שיש ללמד את היחידות העוסקות בציונות לפני 

 לאחר קום המדינה. שלפני היחידות העוסקות בציונות  המדינההקמת 
 

 פעילות מתוקשבת:
מתוקשבת שפותחה בשיתוף עמותת סנונית. מטרת הפעילות היא לספר נלווית פעילות 

 תית ומעשירה בנושאים הנלמדים. ילתלמידים התנסות חווי להעשיר את תכני הספר ולהציע
 .www.galim.org.il/haluzim בת האתר:וכת

 רק בתי ספר שרכשו את הספרים יקבלו סיסמת כניסה לאתר.
 
ללמד את התכנית ללא הפעילות המתוקשבת אך הן יעשירו מאוד את אפשר 

 הלימוד. 
 מתוקשבות במלואן ומסומנות באייקון  6, ו־4, 2יחידות 

כלומר, אפשר ללמד אותן באמצעות הפעילות המתוקשבת באתר וללא הספר. הספר מציע  
 מערך שיעור מקביל לשיעור המתוקשב, חלקו דומה לפעילות המתוקשבת וחלקו שונה ממנה. 
ליחידות האחרות )המתוקשבות בחלקן( יש פעילות מתוקשבת המעשירה את היחידה )חידון, 

 משחק או פעילות אחרת(.
לעשות את הפעילויות המתוקשבות בבית הספר או לשלוח את התלמידים לעשותן אפשר 

 בבית, לאחר השיעור. 
לוח " באתר "גלים" מופיעים גם חלק מהעמודים מהחוברת, ומורה הרוצה להציגם באמצעות

 להשמעת השיר.קישור )לינק( שירים יש מופיעים . בדפים שבהם ןתוכל לעשות כ "חכם
 

http://www.galim.org.il/haluzim
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 תוכן העניינים

 
                    7-22מחפשים בית חדש ...........................................................................עמודים  .1

  מדוע עלו החלוצים לארץ ישראל?
 

הם היו מיעוט בארצותיהם והיו נתונים  –היחידה מציגה את מצבם של היהודים שחיו בגלות 
התפרצות של אנטישמיות. מצב זה היה אחד הגורמים שהביא את שהייתה לסכנה בכל פעם 

החלוצים לחפש להם בית חדש. היחידה עוסקת גם בחזון, ברעיונות ובמפעליהם של 
החלוצים, ובוחנת את הקשיים והוויתורים שהיו כרוכים בהגשמתם. היחידה עוסקת גם במונח 

 "חלוץ".
 
 21-28. תקוות גדולות ................................................................................עמודים 2

 חברי הקבוצה בראשית דרכם בארץ ישראל 
 

חלוצי העלייה השנייה כאשר הגיעו  היו מנת חלקם שלהתלבטויות שבהיחידה מתמקדת 
 לארץ.

למסורת, לחיי שיתוף, לשיוויון בין המינים, לקשרי  היחידה בוחנת את יחסם של החלוצים
 חדש.הלמקום  שלהם הסתגלותהקשיי וגם את משפחה ולעבודה, 

 
 
29-22עמודים ..... "אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות".................................................1  

 ערכי החלוצים כפי שהם משתקפים בזמר העברי
 

פזמונים ובשירים העבריים בני ערכי החלוצים כפי שהם משתקפים בבהיחידה עוסקת 
 התקופה.

כפיים, בניין הארץ הבעיקר עבודת , וערכים כמו אהבת המולדת, חשיבות העבודה והיצירה
  והפרחת השממה.

 
21-28.עמודים ... "עברי, דבר עברית!"..................................................................4  

 על התחדשות השפה העברית
  

וך את להפבק החלוצים מאבארץ ישראל, ב התחדשות השפה העבריתהיחידה עוסקת ב
חידוש חידוש השפה כביטוי ל, ובכתיבההקריאה ו, שפת הדיבור היום־לשפת יוםהעברית 

. דהגלויות לעם אחקיבוץ בארץ ול האחיזה  
 
29-14ובחידושים..........................................עמודים . החלוצים חוגגים... במסורת 5  

  חגים ומועדים – תרבותם של החלוצים
 

מן המסורת חשיבות שייחסו החלוצים לפירוש מחדש של מנהגים ורעיונות ב היחידה עוסקת
היהודית, מתוך רצון להתאים את חייהם התרבותיים לערכיהם ולחיים בארץ ישראל. 

מנהגים חדשים. היחידה מתמקדת  "המציאושו מסורות שנשכחו ואף "גם חידהחלוצים 
חנוכה.ו בחגים שבועות  

 
  15-44. "אנו מכריזים בזאת".................................................................עמודים 6

 לקראת הכרזת העצמאות 
ישראל. נלמד על הצעת הוועדה היחידה עוסקת ברקע להכרזת העצמאות ולהקמת מדינת 

מטעם האומות המאוחדות לחלוקת הארץ, על ההצבעה באו"ם ועל התגובות להחלטה לקבל 
 את "תכנית החלוקה".
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42-45. צלילה לתוך המגילה.................................................................עמודים 7  
כרות עם מגילת העצמאותיה  

שלט בידי שלטון זר, מדינה ריבונית אחראית לרווחת אזרחיה ויש לה בניגוד לעם הנ
מחויבויות כלפי משפחת העמים. יחידה זו תעסוק באחריות זו, וכן במבנה מגילת העצמאות 

 ובתכניה.
 
  46-52. עניין של עיקרון.......................................................................עמודים 8

העצמאות ומורכבותם חשיבותם של עקרונות היסוד במגילת   
יחידה זו עוסקת בהרחבה בכמה מעקרונות היסוד המוזכרים במגילת העצמאות, ובחשיבותם 

 הרבה לחיינו ולהבטחת חירותנו הלאומית והאישית. 
 
  52-55עמודים ..........................................................חלוציות לאחר העצמאות. 9

 מעשים חלוציים מאז קום המדינה
המפעל החלוצי לא הסתיים עם הקמת המדינה, אלא יחידה זו מדגישה את התפיסה ש

באמצעות . עצמאיתבאמצעים העומדים לרשותה של מדינה ומתפתח ומשתמש  משיךמ
שמדינת ישראל והחברה הישראלית מתמודדות עמם האתגרים נכיר את  קטעי עיתונות

..היום  
  

  56-64. יכול להיות שזה נגמר?.............................................................עמודים 24
 האתגרים העומדים בפנינו כיום

יחידה זו חוזרת ומרחיבה את העיסוק באתגרים העומדים בפנינו היום ובאחריות שלנו לעיצוב 
אופיין של החברה והמדינה, מתוך ההכרה שהמפעל הציוני לא הסתיים, וככל הנראה לא 

כל דור נדרש למשימות ולהתמודדויות חדשות!  –יסתיים לעולם   
 
 
 

"להיות חלוצים!" יצליח להדביק אתכם ואת  אנו מקווים שתיהנו מהוראת היחידות, ושהספר
  תלמידיכם, ולו במעט, בהתלהבות וביצירה שהיו מנת חלקם של החלוצים.

 
 בברכת הצלחה, צוות "להיות חלוצים!"
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 מטרות יחידת הלימוד

 היכרות ראשונית עם המפעל החלוצי 
  לסיבות שהביאו לעלייתם של החלוצים לארץ ישראלהתוודעות 
  ,יתורים וה של החלוצים תוך בחינת הקשיים והויעשילרעיון ולהתוודעות לחזון

 הכרת המושג חלוץ; כרוכים בהגשמתםשהיו האישיים 
 

 הדרושים האמצעים
 26-9החוברת לתלמיד, עמודים 

 מחברות וכלי כתיבה
 

 מבנה יחידת הלימוד
 היחידה פתיחה: הצגת נושא

 קריאת המכתב לחבר בארץ ישראל   .1
 על הפרוטוקולים של חברי הקבוצה. מה מעסיק את חברי הקבוצה? עבודה בקבוצות .2
 הצגת הפרוטוקולים במליאה ודיון עליהם .3

  סיכום: הכרת המושג חלוץ וסיכום התכנים שנלמדו ביחידה
 

 
 מהלך הפעילות

 
 פתיחה

 ה.את נושא היחיד קוראים יחד את דברי המבוא המסבירים
 
 . מכתב לחבר בארץ ישראל1

להתחיל להכיר  אהיהמכתב מטרת  נפתח בקריאה משותפת של מכתב לחבר בארץ ישראל.
החלוצים את עולמם של חלוצים שתלווה אותנו לאורך לימוד התכנית בפרט וה תאת קבוצ

 בכלל.
על פי הכתוב במכתב יוכלו התלמידים 

שאלות: מיהם חברי לענות על ה
מהם  מהי מציאות חייהם?הקבוצה? 
? מדוע הם בהם ם דוגליםשההרעיונות 

 קוראים לעצמם ציונים? מדוע הם רוצים
 ?ישראל לעלות לארץ

מהמכתב יוכלו התלמידים להסיק את 
 הדברים האלה:

הם חיי דוגלת בהם הקבוצה שהרעיונות 
יממשו כשיעלו לארץ שהם  שיתוף ושוויון

 היאיה לארץ ישראל יהעל. ישראל
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מטרתה העיקרית של הקבוצה. חברי הקבוצה מאמינים שעל היהודים לקחת את גורלם 
טחון ויבנו חברה יהודית ים ירגישו ב, ובה הארצם של היהודים ,לעלות לארץ ישראלו בידיהם

 ציונים. הםליישב ולבנות אותה כדי חדשה. אנשים הדוגלים ברעיון החזרה לארץ ישראל 
 

 מעסיק את חברי הקבוצה?מה  .2
 :עבודה על הפרוטוקולים של חברי הקבוצה

הפרוטוקולים המובאים בעמודים נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה תעבוד על אחד 
קבוצות להקריא את . התלמידים יקראו את הפרוטוקול )יש להנחות את ה24-22

צדו. יש להסביר שבהשאלות  ם של החלוצים( ולאחר מכן יענו עלההפרוטוקולים לפי תפקידי
 פני כולם.ללתלמידים שבמליאה הם יתבקשו להקריא את הפרוטוקולים 

 
 עליהםהצגת הפרוטוקולים במליאה ודיון  .3

המורה מחברי  תבקש פני הכיתה את הפרוטוקול שעליו עבדה. לאחר מכןלכל קבוצה תקריא 
 (.בחוברתמהשאלות שול. )יש לבחור טוקלענות על כמה שאלות לסיכום הפרו הקבוצה
  :דוגמאות .בפרוטוקוליםשלכתוב על הלוח את הנושאים השונים אפשר 

 האנטישמיות באירופה :2פרוטוקול 
 ויתורים האישיים שעשו כדי לממש את חזונםווה החלוצים קשיי: 2פרוטוקול 
 רץ ישראל , ובהן אהגירה המונית מאירופה לארצות שונות :1פרוטוקול 
 עתיק היומין לארץ ישראל הקשר :4פרוטוקול 

 
 : האנטישמיות באירופה1פרוטוקול 

 
כלפי מציאות החיים המתוארת בפרוטוקול היא מציאות של פרעות והתנכלויות  .א

את האנטישמיות כלפי היהודים שבאה לידי ביטוי בתקופה , והיא ממחישה היהודים
 זו במקומות שונים באירופה.

 
 

 האנטישמיות ברוסיה :הרחבה
המאה השמונה עשרה לא הורשו יהודים להתגורר ברוסיה, מסיבות סוף עד 

דתיות, חברתיות וכלכליות. אולם עם התרחבותה של רוסיה הצארית סופחו 
לשטחה חלקים גדולים מאוקראינה, מליטא, מרוסיה הלבנה ומפולין, ובהם 

המוני היהודים שישבו שם. מאחר שהממשלה לא יכלה לגרשם, הוקצה להם 
שנקרא "תחום המושב", והוטלו עליהם מגבלות רבות ברוב תחום מחיה 
 תחומי החיים.

, לאחר שתנועה מהפכנית רצחה את הצאר ניקולאי 2882-2882בשנים 
השני, פרצו פרעות ביהודי דרום מערב רוסיה. פרעות אלו נקראו "סופות 

בנגב", והן האיצו תהליך שהחל עוד קודם לכן של הגירה המונית של יהודים 
מות שונים בעולם ובעיקר לארצות הברית, וכן להכרה בקרב חוגים למקו

התחוללו פרעות קישינב. הרקע  2941יהודיים אחרים בצורך בבית לאומי יהודי. בשנת 
לפרעות היה תסיסה חברתית, כלכלית ופוליטית בכל רוסיה ועלייה של תנועות מהפכניות. 

דים ולכן עודדו את אנטישמיות. הזרז השלטונות ניסו להפנות את זעם ההמונים כלפי היהו
נוצרי למטרות דתיות )אפיית מצות  לפרעות היה עלילה שהאשימה את היהודים ברצח ילד

(. בפרעות נרצחו ארבעים ותשעה יהודים, ועוד רבים אחרים הוכו ועונו באכזריות רבה. לפסח
 על פרעות אלו כתב חיים נחמן ביאליק את יצירתו "על השחיטה" .

מפקדי הצבא והמשטרה המקומיים והממשל המרכזי )שר הפנים והצאר עצמו( לא מאחר ש
כל ניסיון של עצמה גדעה  רק שלא עזרו ליהודים אלא עף עודדו את הפרעות, והמשטרה

  רבים מהיהודים כי אין להם עתיד בארץ זו., הבינו היהודים להגנה עצמית
בו לא יהיו שבחוגים ציוניים התגבשה ההכרה כי אין תחליף לבית לאומי ליהודים, מקום 

 .לו ם כפופיםשהשל המשטר  ובשיגיונותיו והפכפכותותלויים בזולתם 
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 החלוצים מזכירים בשיחתם את משפט דרייפוס.  .ב
הצרפתי היהודי אלפרד דרייפוס הואשם הקצין  :לתלמידים על משפט דרייפוס נספר

דרגותיו  ,2894-דרייפוס הורשע ב בבגידה בשל ריגול לטובת גרמניה, אויבת צרפת.
)לאי השדים, אי ליד גיניאה(.  נשללו ממנו בטקס משפיל, ועונשו היה הגליה מצרפת

ונוקה  2899-רק לאחר זמן רב, ובהתערבות אנשי רוח בארצו, הוא שוחרר ממאסר ב
 .2946-מכל אשמה ב

קושי שהיה ליהודים להשתלב בחברה הסובבת. ישה את הפרשת דרייפוס ממח+ ד.  .ג
. הפרעות נעלמההאנטישמיות לא אך חברה האירופית, בם קיוו שיצליחו להתקבל ה

למצוא להתארגן ווהאנטישמיות גרמו ליהודים )ולחברי הקבוצה( להבין שעל היהודים 
 בו לא יהיו מיעוט נרדף.שלעצמם מקום משלהם 

 
 משפט דרייפוס  :הרחבה

היה ציון דרך חשוב בתולדות התנועה הציונית, שכן הוכח שהתפרצויות  דרייפוסשפט מ
גם במדינה נאורה ומתקדמת שאנטישמיות אינן נחלתן של מדינות נחשלות דווקא, אלא 

בשל דתם היהודים עלולים להיפגע ה על דגלה את השוויון והצדק בפני החוק, תכצרפת שחר
 וכי האנטישמיות קיימת גם בה.

 
 

 ויתורים האישיים שעשו כדי לממש את חזונםווה החלוצים קשיי  :2פרוטוקול 
 

  החלוצים עם עלייתם ארצה.עשו מתאר את הוויתורים ש 2פרוטוקול 
נוחות בחיי על הויתור והמוזכרים בפרוטוקול הם ההגשמיים יתורים והו

 –האחרים יתורים והו .(ומהיום )בתים טובים ונוחים, רשת רכבות וכד-היום
הם הקושי להתרחק מהמשפחה, החשש מהגעגועים,  –רוחניים ונפשיים 

  ומה.וכדבחייהם החשש מהשינוי הגדול 
 או הרוחנייםהגשמיים  –אילו ויתורים קשים יותר בשאלה  .א

שני סוגי הקשיים יש להתמקד בהיבטים השונים של  – נפשייםוה
 הםמ . אפשר גם לשאוליהםלשמוע את דעת התלמידים עלו

 בין סוגי הוויתורים השונים. ההבדלים
הם רואים שלמען מטרה  יםויתורים ולקשיוחברי הקבוצה מוכנים ל .ב

מבחינתם  רוחניים.או גשמיים נעלה וחשובה יותר מתנאי חיים בה 
ישב אותה ולהקים בה בית לאומי ילכדי לארץ ישראל העלייה 
 אמץ האישיים.למקושי וראויה לליהודים 

 
שאנו עושים בחיינו ועל החלטות הקצרה על לשוחח בהדיון ואפשר להרחיב את 
 המחיר הכרוך בהן.

יתה כרוכה בוויתור? יהיכולים לספר לנו על החלטה שלהם שהתלמידים האם יש 
 כדאי?יתור היה והאם הו

המקרא, בחירות והחלטות של אנשים או ילדים מהאם אתם מכירים, מהספרות או 
 ות:שעשו החלוצים? אם כן, מיהם? )דוגמא יםויתורבוויתורים נוסח הו ותשהיו כרוכ

 משה רבנו(ואברהם אבינו 
 האם אתם מכירים פתגמים בנושא? רשמו אותם על הלוח.

  : אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה(ה)דוגמ
 

 רץ ישראלובהן אהגירה המונית מאירופה לארצות שונות,  :3פרוטוקול 
 

לאמריקה הם קושי מהגרים שבגללם היהודים והקשיים המתוארים בפרוטוקול  .א
חוסר הן עוני ומחסור  הן  –למצוא פרנסה והתגברות האנטישמיות. מציאות זו 

את חיי היהודים במזרח אירופה בחצי השני  תמאפיינ –טחון וחשש מאנטישמיות יב
 . תשע עשרהשל המאה ה
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 מאירופההגירה ה :הרחבה
כרבע מכלל היהודים בעולם.  –ידע העם היהודי גל הגירה עצום בהיקפו  2924-2882בשנים 

  )הגירה זו הייתה חלק מהגירה עולמית לצפון אמריקה, לדרום אפריקה ולאוסטרליה.(
האנטישמיות מרוב היהודים היגרו מאירופה, ומרוסיה במיוחד, כדי להימלט מהרדיפות, 

תה הרצון להשאיר ילא פחות היחשובה מצד שכניהם. סיבה וכן ההתנכלויות מצד השלטון, מו
 ר את מצבם הכלכלי.מאחוריהם את חיי העוני שהיו מנת חלקם ולשפ

חלק אחר התיישב מרבית יהודי מזרח אירופה, כשני מיליון איש, היגרו לארצות הברית. 
ארץ ללעלות דרום אפריקה ואוסטרליה, וחלק קטן בחר  בארצות אחרות כגון ארגנטינה,

 ישראל.
 

( הוא הפתרון הציוני 2הפתרון של חברי הקבוצה לקשיים הכלכליים )כמו בפרוטוקול  .ב
 עלייה לארץ ישראל. –

ארץ זבת חלב ודבש, ארץ כארץ ישראל הצטיירה בעיניהם של הצעירים הנלהבים  .ג
ישוב יהודי משגשג יבנה יבו ישמקום ה ,ת החקלאות ועבודת האדמהושבה מתפתח

 ופורח.
 
 מהי? –בשיחתם של החלוצים עולה דילמה להרחיב את הדיון ולשאול: אפשר 

יכולים  האם אתםאמריקה.  –מתברר כי יש אפשרות להגר מרוסיה למקום אחר 
דווקא  מדוע רצו החלוצים ?צות הבריתמהן יתרונותיה של ההגירה לארלשער 

לשיחתנו מה הקשר ארץ ישראל? מדוע הציונים מעדיפים אותה? לעלות ל
 האנטישמיות?על הקודמת 

טימיים, דבקים במטרה, מלאי חזון מה אנו לומדים על החלוצים משיחה זו? )אופ
 ואמונה ברעיון(

 
 הקשר עתיק היומין לארץ ישראל  :4פרוטוקול 

 
ארצם של את ארץ ישראל בבפרוטוקול זה מוצגת התפיסה המסורתית הרואה  .א

אומרים מכל הגלויות. חברי הקבוצה אליה שואפים לשוב ולהתקבץ שהם היהודים 
מסורת ארוכת שנים של היהודים חלק מלעלות לארץ ישראל היא בעצם  שמטרתם
 בגולה.

הרעיון של תפיסה זו ואף מוציאים לפועל את  הממשיכישהם החלוצים מרגישים  .ב
שבמשך דורות היה רק בגדר חלום. הם מממשים את החזון ובאמת חוזרים לארץ 

 ומיישבים אותה.ישראל 
 

להתבונן עם אפשר , עליו במליאה, לאחר שהקבוצה הציגה את הפרוטוקול שעבדה
תמונה "ירושלים טבור העולם" בהתלמידים 

תה רווחת בעם י(. איזו תפיסה שהי24 וד)עמ
)המפה מבטאת את  היהודי מביעה המפה?

חשיבותן של ירושלים וארץ ישראל בעיני היהודים 
ד ליהודים וות מרכזיים מאראו בהן מקומהם  –

 (במובן הגשמי וגם במובן הרעיוני.גם 
לחזור לארץ ישראל, היהודים במשך דורות רצו 

באה לידי ביטוי בחייו של כל היהודים וכמיהה זו 
גם הציונים רצו לחזור  ,בגולה. כמו כל היהודים

יהודים לאורך שלא כמו האולם  ,לארץ ישראל
 ון זה.רצלמימוש הם גם פעלו  ,הדורות

מה  ובין לפעול להשגתו? מה ההבדל בין לרצות משהו אפשר להרחיב את הדיון ולשאול:
ולפעול  ,אמונה בעצמנובח רצון ווצריך לעשות כדי להשיג את מה שאנו רוצים? )להצטייד בכ

: ספורטאי המתאמן כדי לזכות במדליה, אמן העובד ותולעבוד כדי להשיג את מטרתנו. דוגמא
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יצירתו, תלמיד המתמודד עם חומר הלימודים כדי להצליח בלימודיו בבית הספר קשה על 
   ובחיים בכלל(

 
 סיכום: הכרת המושג חלוץ

 .ונשאל מה המשותף לכל התמונות, 15 ודבעמהתמונות נציג לתלמידים את 

 
 

שמגיעים למקום אנשים תשובות אפשריות: אנשים שעושים מעשה מסוים בפעם הראשונה, 
 כולם, אנשים שמסתכניםשהולכים )או רצים( ראשונים, לפני אנשים מסוים בפעם הראשונה, 

 .וכדומה
    אפשר לרשום את תשובות התלמידים על הלוח.

 
את ההגדרה מהמילון להקריא אפשר לרשום על הלוח, להקריא או לבקש מאחד התלמידים 

 .25מהמקרא בעמוד ואת הפסוק 
 

במעשיהם היה  כך החלוצים? מה מדוע נקראו ,ובו נשאל: על פי הגדרות אלו נערוך דיון
 חלוצי? 

בחוברת, משתמשים במושג זה השונות בתמונות  דוגמאותבכמו אפשר לספר לתלמידים ש
חלוצי אנשים שחוקרים נושא מדעי שמעולם לא נחקר קודם לכן נקראים  בתחומים אחרים:

מאירופה שהגיעו לאמריקה נקראו חלוצי ההתיישבות מדעיים, האנשים הראשונים מחקרים 
 באמריקה וכדומה.

 
 .26טרומפלדור בעמוד יוסף ת דבריו של להקריא אא או נבקש מאחד התלמידים יכעת נקר

 ציפורה ויעקב מביעים עמדות מנוגדות כלפי דבריו של טרומפלדור.
למידים לרשום )אפשרות נוספת היא לבקש מהת .בדיון משותף נבין מהן שתי העמדות

 ( .במחברות את שתי העמדות ורק לאחר מכן לערוך את הדיון המסכם
 מעשה החשוב ביותראת המעשה החלוצי ברואה וטרומפלדור בדבריו של ציפורה מצדדת 

ממש את כדי לידרש ייש לעשות כל ש ,דברים אחרים. על פי עמדה זושכרוך בוויתורים על 
 ל.וית ארץ ישראל עומדת מעל הכבני – המטרה החלוציתוהחזון החלוצי 

 :מתונה יותרעמדתו מן הקיצוניות שמובעת בדבריו של טרומפלדור. מסתייג יעקב לעומתה 
אך לא בצורה מוקצנת כל כך, כלומר יש לעשות  ,לבנות את ארץ ישראליש לשאוף אמנם 

 אך לא בכל מחיר ותוך התחשבות בדברים נוספים.למימוש החזון הציוני, 
היכן  – את התלמידים: האם אתם מסכימים לדבריו של יוסף טרומפלדור אפשר לשאול

 שצריך אותי, שם אני נמצא? מדוע כן, או לא?
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 בהמשך.עליהם נרחיב שביחידה זו נגענו במקצת מהנושאים 

יתורים נאלצו וקשיים וואילו בהתיישבות בארץ ישראל,  מדוע בחרוראינו מיהם החלוצים, 
חידושים בדת ובמסורת על חידוש צורת ההתיישבות ולמד על . ביחידות הבאות נלעשות

 היהודית.
 
 

 
 באתר "להיות חלוצים!" תמצאו חידון בנושאים שעלו ביחידה זו. 
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 מטרות יחידת הלימוד
 הכרת האתגרים שהחלוצים הועמדו בהם בתחומי החיים השונים 
  "באורח החיים שבחרו לעצמםהבנה כי החלוצים נאלצו לברוא "יש מאין 
  הקשר לדת  והחידושים שהנהיגו בהם:שלהלן בחינת יחסם של החלוצים לנושאים

המינים, קשרי משפחה ועבודה התיישבות, חיי שיתוף, שוויון בין הולמסורת, צורת 
 עברית

 ים ולדילמות שנגעו לחידושים הללוהתוודעות ללבט 
 

 הדרושים האמצעים
 22-27 חוברת לתלמיד, עמודיםה

 כתיבהכלי מחברות ו
 

 מבנה יחידת הלימוד 
יה לארץ ייה השניהגעתם של חלוצי העל –והתלבטויות, תקוות וחששות : אתגרים פתיחה
 ישראל 

ה ודיון על הלבטים והדילמות של החלוצים באשר עבודה בקבוצות, שיח פעילות: קריאה,
 לחידושים שביקשו להנהיג בתחומי החיים השונים 

רחם, וחשיבותם של וסיכום: בחינת השינויים והחידושים שהנהיגו החלוצים, לעתים בעל כ
 בתולדות הציונות וההתיישבות בארץ.שינויים אלו 

 
 

 מהלך הפעילות
 
 : אתגרים והתלבטויותפתיחה

אפשר  ,לפני שמתחילים את השיעורעוד 
לרשום על הלוח את שם היחידה "תקוות 
גדולות" ולבקש מהתלמידים לשער מה 

  היא נקראת כך.יחידה ולמה יילמד ב
 

 –קוראים יחד את דבריהם של החלוצים 
הפרידה ממשפחותיהם באירופה, המסע 

 וד)עמלארץ ישראל ותחילת החיים שם 
 .(בחוברת 17

קטע זה מדבר רק על תחילת הדרך, אף ש
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חלוצים. עם אילו אתגרים נאלצו של הלראות בו חלק מהתקוות והחששות כבר אפשר 
 החלוצים להתמודד? 

הפרידה והשלמה עם חדש בארץ החיים ה: הסתגלות לאורח אלו נצפה לשמוע תשובות כגון
חוסר ות על אף בחקלאההרגלים הישנים. עוד אתגרים: לעבוד ממהבית, מקרובי המשפחה ו

 ניסיונם. 
 .יהייה השניוחבריו נמנים עם חלוצי העל יעקב

 
 למורה: מי היו חלוצי העלייה השנייה?הרחבה 

 (, עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה2924-2944 –)העלייה השנייה 
 .משפחות, שבחרו להתיישב בערים כמו יפו באנשי העלייה השנייה היו יהודים עירוניים, בעלי

קבוצות הם ותרומתה להתהוות היישוב העברי בארץ ישראל  אולם ייחודה של עלייה זו
החלוצים הצעירים שעלו לארץ. חלוצים אלו, צעירים וצעירות רווקים בשנות העשרים לחייהם, 

היו חדורי אידאולוגיה ומודעות פוליטית עמוקה. הם הושפעו מהאידאולוגיה המהפכנית 
והוליד עוד נכשל  2945שניסיון ההפיכה בשנת מאוד כהרוסית של תקופתם, אך התאכזבו 

ים. הם חונכו על הספרות היפה הרוסית שנטעה בהם את הרצון לשינוי יהודלהתנכלויות 
. שאיפתם לבניית חברה חדשה, צודקת ושוויונית התמזגה עם שלהםולמרד באורח החיים 
בארץ ישראל ועם הכרתם כי גם ליהודים הזכות לחיות בכבוד במקום  שאיפתם להתיישב

 משלהם.
שוב היהודי יפיו של היויצב את א, והוא עיה השנייה הנהיגו אורח חיים חדשיאנשי העל

שהחלוצים היו דגלו בה, אידאולוגיה עלו בקנה אחד עם השינויים אלו משהתגבש בארץ. חלק 
 גם מתוך אילוץ וחוסר בררה.אך חלק מהם נעשו 

 
  עבודה בקבוצות: הלבטים והדילמות של החלוצים

את המשימות בעקבות דבריה.  מלאשל אחת מהדמויות ול העל כל קבוצה לקרוא את דברי
 הצגה. באמצעות המשימה השנייה יכולה להיעשות באמצעות כתיבת פרוטוקול או 

לאחר שכל הקבוצות סיימו את המשימות שלהן, על כל קבוצה לספר בקצרה על הדמות 
 . שעליה קראה ולהציג את המשימה השנייה שהכינה

 
 אליעזר

הגיע לארץ.  אליעזר מספר על השינוי הגדול שעבר מאז
 "היהודי החדש"לראות בדבריו תיאור של  אפשר

 שנוצר בארץ ישראל.
 

 א. דברים שעולים מדבריו של אליעזר על החלוצים: 
  החלוצים שינו בראש ובראשונה את

ה יהודים תפסו את עצמם.  בשהדרך 
עצמם אנשים בלראות  החלוצים החלו

שווים, בריאים, חזקים וגאים המסוגלים 
. לשינוי זה ולהצליחלעמוד באתגרים 

תה אחראית במידה רבה עבודת יהי
 .(האדמה. )נרחיב בנושא בהמשך

  החלוצים החלו להתארגן כדי לשמור על
עצמם ועל רכושם, בלי לצפות שמישהו 

 עבורם.באחר יעשה זאת 
  החלוצים שינו גם מנהגים ומסורות

 יהודיות וניסו להתאימן לחייהם החדשים.
 
התלמידים מתבקשים לדמיין דיון בין החלוצים לקראת פסח שבו הם משוחחים על  .ב

 . לזנוח שהם מעדיפיםמנהגים על מנהגים שברצונם לשמור ו
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עצם בהחשיבות היא  .תשובה מנומקת יגבשושהתלמידים לא יתכן המשימה אינה קלה, וי
 צם העובדה שהם שאלו כיצד יש לחגוג את החג בארץ החדשה. בע, הדיון שקיימו החלוצים

שעניינם  פור יציאת מצריםיאולי ירצו החלוצים לשמור:  עצם עריכת הסדר וסשהמנהגים 
יציאה ממצרים, ארץ של סבל ושעבוד, לקראת התחלה של פרק חדש בשמחה שהתקווה וה

 בתולדות העם.
ילות והקטעים בהגדה המדגישים את הנס : התפלזנוחאולי יעדיפו החלוצים שהמנהגים 

 ן הםשעשה לנו אלוהים אשר בזכות חסדו נפדו בני ישראל מבית עבדים. כמו כן, מאחר שאי
נר בבנוצה וחיפוש יתכן שהם יעדיפו לוותר על מנהגי הכשרות המחמירים של יאנשים דתיים, 
 חמץ.של אחר כל גרגר 

 
 כאן אליעזר החלוץ. שמעלההנושאים נמשיך לשוחח עם התלמידים על 

 הסבו את תשומת לבם לכך כי החלוץ אינו מדבר על "יהדות חדשה" אלא על "יהודי חדש".
יהודי הישן" )הגלותי(? היהודי ה"בין יהודי החדש" ל"העל פי הטקסט, מהם ההבדלים בין 

תלוי באחרים. שהחלש ויהודי המבויש והוא מנוגד ליהודי בריא, חזק, גאה ויוזם,  אהחדש הו
 בתקווה.היהודי החדש" חדור אופטימיות ומביט קדימה "כמו כן 

מהן הסיבות להבדלים בין שני סוגי היהודים? כיצד ההתיישבות בארץ ישראל ועבודת 
היהודים היו להסביר לתלמידים כי בגולה אפשר האדמה תרמו להיווצרות "יהודי חדש" זה? 

ב של שליט זה או אחר( ולכן לא יכלו להגן על עצמם תלויים בזולתם )בדרך כלל ברצונו הטו
בבעלותם, ולכן הם  ולקבוע את גורלם. בארצות רבות גם נאסר על היהודים להחזיק אדמות

כך, הם סבלו מיחס על אפילו התביישו בעצמם. נוסף הם פגיעים ותלותיים, עד כדי כך ש היו
 אנטישמי ולכן הרגישו לא רצויים ופחותי ערך. 

 
חיי בתחושת התלות ולבדוק את התקפות של לנסות אפשר צבים שונים לגמרי, שהמאף 

: אות)דוגמ .היה תלוי באחריםהוא בו שנקלע למצב מישהו מהם אם אותם שאלו  התלמידים.
זקוק לעזרת הסביבה כדי להיות נייד, תלמיד שחלה והיה זקוק לעזרה ובס שרגלו בגתלמיד 

כי מצב זה של דמיינו ללוות כסף מחברו וכדומה(.  בהשלמת חומר הלימודים, תלמיד שנאלץ
אפשר הזדקקות היה נמשך לאורך שנים רבות. כיצד הייתם מרגישים? )בהערת סוגריים 

, חסרי אמצעים וכדומה כך מוגבליםלהוסיף כי מכאן החשיבות הרבה של סיוע לאנשים 
 (.שיוכלו לעזור לעצמם ולא יהיו תלויים ברצונם הטוב של הסובבים אותם

 
הלאומי,ולא הדתי(, הם עצמם "יהודים חדשים" )כלומר מחדשים בתחום בשהחלוצים ראו אף 

 שינו גם את אופן שמירת הדת היהודית ואת היחס למסורת.
שמירת המנהגים הישנים, ואילו תומכים במעלה החלוץ אליעזר? אילו טיעונים עניינים לו יא

הצורך להתאים את המנהגים לאורח לעומת ? )מסורת של אלפי שנים מתנגדים להםטיעונים 
 . 4החיים החדש(. נרחיב על השינויים שעשו החלוצים בציון החגים ביחידה 

 
 ציפורה

שהיה ערך עליון  הנוהג של רכוש משותףציפורה מספרת על 
 בקרב חלק מחלוצי העלייה השנייה.

 
 דברים שעולים מדבריה של ציפורה על החלוצים:  א.

  רכוש משותף ל דגלו ברעיון שכמה מהחלוצים– 
לחלוץ לא היה רכוש פרטי. הרכוש שהביאו 

מהחברים וכל אחד  ,למשותףנהיה החלוצים אתם 
 היה רשאי להשתמש בו לפי צרכיו.

  החלוצים האמינו שערך השוויון חשוב מאוד ושיש
להיווצר שעלולים –לנסות להוקיע רגשי קנאה 

 מחיי הקבוצה. – רכוש פרטיאחזקת מ
  לקיים אורח חיים למרות רצונם של חברי הקבוצה

ל וכולם מתחלקים בו ובו הרכוש משותף לכש
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 לכללים אלו.באשר בעיות ומחלוקות כמה באופן שווה, התעוררו 
  ללמוד על החלוצים מבחירתם באורח חיים כזה על האופטימיות עוד אפשר

  זה כלפי זה.האמונה והביטחון שחשו ועל שלהם 
 
 הסוגיה של רכוש פרטי.על קשים לדמיין שיחה בקבוצה התלמידים מתב .ב
 

 שורשי הרעיון של רכוש משותף
כי החלוצים ינקו רבים מהרעיונות על רכוש משותף מרעיונות שהיו  לתלמידיםלספר אפשר 

אירופה ובקרב הוגים בכל אירופה. חלוצים רבים הזדהו עם רעיונות נפוצים מאוד במזרח 
אותם להעתיק וניסו  שוויון וחלוקה צודקת של רכוש ומשאביםהמהפכנים הרוסים בדבר 

פיתחו לחיים החדשים בארץ ישראל. הם יצרו קבוצות המבוססות על רעיונות אלו, ועם הזמן 
קבוצות אלו צורות התיישבות שונות שהלמו את האידאולוגיה שלהם. צורת התיישבות אחת 

בין כל חברי הקבוצה. אפשר לשאול  תה מבוססת על שיתוף כלכליישקבוצות אלו פיתחו הי
 .את התלמידים כיצד נקראת צורת התיישבות זו כיום )קיבוץ(

 
חיי בערך שיתוף הפעולה לבדוק את התקפות של לנסות אפשר שהמצבים שונים לגמרי, אף 

בו שיתוף פעולה בין כל ילדי הכיתה הביא שאם הם נקלעו למצב אותם התלמידים. שאלו 
היה תלמיד אילו כל  האם היו מגיעים לאותן התוצאות .תחרות או רועאי, להצלחת פרויקט

 לשתף פעולה?  אפשרבהם שתחומים עוד ? האם יש לבדופועל 
 

 מרים
 .שוויון בין המיניםאת הערך של בדבריה מרים מדגישה 

 
 דברים שעולים מדבריה של מרים על החלוצים:  .א

  אחד הערכים החשובים ביותר לחלוצים
שוויון בין לרבות היה ערך השוויון, 

 המינים.
  בפועל לא התקיים שוויון בין ובכל זאת

המינים. לעתים קרובות הגברים עבדו 
יותר נחשבות הבעבודות המעניינות ו

והנשים נאלצו לעבוד  ,)כמו חקלאות(
 במטבח ובכביסה. 

 החיים בקבוצה התנהלו כמו במשפחה, 
תה כי גם הטיפול יה הייולכן הציפי

ותם של כולם. לידת יאחרבבילדים יהיה 
התינוקות בקבוצה העלתה שאלות רבות 

חלוקת התפקידים בין חברי הקבוצה, על 
 ךהשאלה אם הטיפול בילדים צרילרבות 

 להיות "עבודת נשים". 
  
 

רי ( עם חבההרהשה יהתלמידים מתבקשים להציג את השיחה בין סוניה )הא .ב
 הטיפול בתינוק העתיד להיוולד.על הקבוצה 

 
 :התלמידיםנשאל את 

 מה דעתכם? בפרט? אדם בכלל, ובין נשים וגבריםהכמה יכול להיות שוויון בין בני עד 
 ? האם כיום הדברים שונים ממה שמתואר בדבריה של מרים
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 העלייה הראשונה הרחבה: 
. 2944-2882גל העלייה בשנים 

בעלייה זו הגיעו בעיקר משפחות 
של יהודים שומרי מסורת. עולים 

אלו הקימו את המושבות 
הראשונות, המושבות שאליהן 
הגיעו חברי הקבוצה של יעקב 

 כדי לחפש עבודה. 

 

 מנם?והא –החלוצה השווה  :הרחבה
יחסים בין המבחינת למדי לישראל תדמית של מדינה שוויונית הייתה במשך שנים רבות 

תה לנו יואף הי ,גברים. החלוצות נתפסו כשותפות במפעל הציוני, הנשים שירתו בצבאלנשים 
שה )גולדה מאיר(. אך בשנים האחרונות חשף המחקר כי החלוצה שקיבלה יראש ממשלה א

מציאות. אמנם החלוצות שאפו ליחס שווה )כפי מיתוס יותר הייתה מצד החלוץ ביחס שווה 
החלוצות עבדו בתפקידים על פי רוב הן לא זכו לו. בדרך כלל שמבטאת זאת מרים(, אך 

בתחומי השירותים )הכנת אוכל, כביסה,  –המזוהים באופן מסורתי עם עבודות נשים 
היו נשים שעבדו מעבר לתחומים הללו. אל לפרוץ ן רצונעל אף  – קיונות, טיפול בילדים(ינ

בתפקידים זהים לתפקידי הגברים כגון עבודות בשדה, סלילת כבישים ועוד, אך הן מעטות 
לזכות בתפקידים אלו. יש לציין כי גם כדי להיאבק  , וחלק מהן נאלצומשהורגלנו לחשוב
 לא מעט נשים תפקידים חשובים ומסוכנים. מילאובהגנה ובפלמ"ח 

 
 נחמן

 מבחינת החלטות משותפות –שיתופיים בקבוצה החיים הנחמן מדגיש את 
 . וחיי חברה משותפים

 
 דברים שעולים מדבריו של נחמן על החלוצים:  א.

 של הקבוצה ושל ראו חשיבות רבה בגיבוש ובביסוס  החלוצים
 הקשר החזק בין החברים בה.

 ההחלוצים ראו בקבוצה ערך עליון, בין היתר כי הקבוצה סייע 
 בניית הארץ.  –הגשמת המטרה ב

 .בקבוצות מסוימות של חלוצים, כל ההחלטות התקבלו במשותף 
  רצונותיו לבין לפעמים עלו מתחים בין הרצון לחזק את הקבוצה

 רכי הקבוצה.ושל היחיד שלא תמיד הלמו את צ
 

יקורו של אחיו של על בהתלמידים מתבקשים לדמיין שיחה בקבוצה  ב.
 . בקבוצה אליעזר

נאמנות לקבוצה, למתחים בין קשרי משפחה מדבר על הנחמן בין היתר, 
טיפול בילדים. כיצד בעניין הבדבריה של מרים, מתח שכבר הוזכר 

 הדברים מתקשרים לדבריו של נחמן? 
דומה? )החברים  מצב: האם עמדתם פעם בהתלמידיםשאלו את 

 ( מה עשיתם? .רישה מהמשפחההמנוגד לד מבקשים דבר מה
 

 יעקב
 .עבודה עבריתהמושג של על ו ערך העבודהיעקב מדבר על 

. 
 על החלוצים: יעקבדברים שעולים מדבריו של  .א

  החלוצים סבלו ממצב כלכלי קשה. בשל הבצורת
וקשיים אחרים הם לא 

הצליחו לקיים את 
עצמם רק מעבודת 

 האדמה. 
 סו למצוא החלוצים ני

עבודה כפועלים יומיים 
במושבות של חלוצי 

)ראו  יה הראשונהיהעל
, אולם הם הרחבה(
עם עימותים נקלעו ל
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בדרך כלל שונה לדת. חלוצי העלייה הראשונה היו היחס למשל על האנשיהן, 
 רוב חלוצי העלייה השנייה התרחקו מהדת.ואילו שומרי מסורת, 

 דרך עבודת האדמה  – העצמית בודהחלוצי העליה השנייה האמינו בערך הע
 עם היהודי "לכבוש" מחדש את ארצו. הוכל י

התלמידים מתבקשים לדמיין את השיחה בין יעקב לאיכרים מראש פינה ואת  ב.
 העמדות השונות שעלו בה. 

 דברים שנצפה לשמוע מאנשי המושבות: 
 על הדת, המצוות  . למשל, אנחנו שומריםלחלוצים אידאולוגיה שונה משלנו

בעצם משותף בינינו? מה ם זה. אז יוהחלוצים התנתקו מאורח חי ,והמסורת
 מדוע שנסייע להם?

 הם לא הכירו את העבודה  :העסקנו בעבר פועלים יהודים צעירים והתאכזבנו
עבדו לאט מדי ובתפוקה נמוכה. מדוע שניתן גם ליעקב ולחבריו לגרום לנו ו

שכרם עובדים מצוינים והם ועלים הערבים שלנו נזקים חקלאיים וכספיים? הפ
 נמוך.

 
 דברים שנצפה לשמוע מהחלוצים: 

 ד שהמפעל החלוצי יצליח, למען תחייתנו הלאומית.וחשוב מא 
 את הקשר למשפחות שלנו,  – אנו החלוצים הקרבנו באופן אישי כל כך הרבה

אלא וכל זאת לא למען מטרה אישית  – את הרכוש הפרטי שלנו ועוד ועוד
ההקרבה  סייעו לנו במטרתנו?ילא אנשי המושבות לאומית, אז מדוע ש

 קטנה, ומטרתנו צריכה להיות גם מטרתם.  םהנדרשת מצד
  על אנשי המושבות לתת לנו נכונים ללמוד ולעבוד קשה. ואנחנו חרוצים

 .הזדמנות
 

 :התלמידיםנשאל את 
אף  כעובדים במושבותיהם הראשונה לקבל את החלוציםיה ימה דעתכם? האם על אנשי העל

 שהפלאחים הערבים מיומנים וזולים יותר? כיצד לדעתכם הייתם אתם נוהגים? 
 

 סיכום
 .עליהם שוחחנוושאת כל החידושים והשינויים שהנהיגו החלוצים  לתלמידיםהזכירו 

האידאולוגיה המהפכנית שלהם. אולם היו גם מרוב החידושים נבעו מתפיסת עולמם ו
נאלצו להסתגל שהחלוצים מתוך צורת החיים החדשה או שינויים צמחו חידושים שפשוט 

הגנה העצמית ואת הארגון שמירה עצמאי האילוצים להקים למשל )בעל כורחם. אליהם 
 וכדומה( היהודית

ה השנייה היוו במידה רבה את יהנהיגו חלוצי העלישנסביר לתלמידים כי צורות ההתיישבות 
 עליו הוקמה המדינה.שעליו צמח היישוב העברי, ובסופו של דבר הבסיס שהבסיס 
חזון והבוחרת לפעול על פי האידאולוגיה בכי קבוצת אנשים חדורה באמונה ואפוא למדנו 

 שלה יכולה לחולל שינוי ולברוא משהו חדש.
 
 
ללמד את כל היחידה באמצעות אפשר כלומר  –ליחידה זו פעילות מתוקשבת מלאה  

 שב.המח
ביחידה  הנלמדיםעוסקת בתכנים מקבילים לתכנים  חלק א' –תקוות גדולות הפעילות 

 זו, בטכניקה שונה.
שונות שפיתחו ההתיישבות העוסקת בצורות  'חלק ב –תקוות גדולות הפעילות 
 עיר. העובדים וההמושבה, הקבוצה והקיבוץ, מושב  –החלוצים 
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 מטרות יחידת הלימוד
  החלוציםשירים ופזמונים שכתבו הכרת 
  אלו שיריםהמשתקפים ב והאידאולוגיההערכים הבנת 
 חיי החלוצים, במיוחד עבודת האדמהלערך העבודה ב התוודעות 
 הבנת מקומם של השיר והפזמון בחייהם של החלוצים 
 בימינו רך העבודה העבריתבחינת ע 

 
 הדרושים האמצעים

 26-22חוברת לתלמיד, עמודים ה
 וכלי כתיבהמחברות 

 אמצעי להשמעת שירים
 

 מבנה יחידת הלימוד
 הצגת נושא היחידהפתיחה: 

 שירי התקופה קריאה והשמעה של  –. "בשמחה, בשיר ובעמל" 2
 שני היבטים מרכזיים:התמקדות בתוך  הערכים העולים מן השיריםיחה ודיון על ש

  ערך עבודת האדמה -
  לביסוס הערכים פזמוניםהשירים ותרומת ה -

 חיי החלוציםבערכים עוד  . במה עוד עסקו החלוצים? 2
 הדמיון והשוני בין תקופת החלוצים וימינו –בימינו  ערך העבודה העברית . 1

 סיכום
 

 מהלך הפעילות
 

 פתיחה
 יחידה. ה המציגים את נושא קוראים יחד את דברי המבוא

 
 הזמר והשירה במפעל החלוצישל ם ממקו :הרחבה

בתקופת הקמת המדינה והמלחמה על הארץ( גם בתקופת החלוצים )ולזמר הארץ ישראלי 
מהרצון ליצור  נולדזמר זה  בבניית הלאום העברי המתחדש בארץ ישראל.חשוב היה חלק 
האידאלים של את את הרעיונות ושתבטא ישראל  בארץ ייחודית לעם העברי החדשמוזיקה 

התקופה אנו מוצאים הרבה ביטויים אידאולוגיים  ם שלפזמוניבום בשירי התנועה הציונית.
התקופה, את הערכים של החלוצים ואת האמונה שלהם  יוהם מבטאים את הווי ,ולהט חלוצי

 .שירהבהתלהבות ובשמחה, בעשות יין הארץ צריך להישבנ
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 "בשמחה, בשיר ובעמל" .1
 (.21-22עמודים בוקר" )לתלמידים את שני שירי התקופה, "שיר העבודה" ו"שיר  משמיעים

 ואפשר לעודד את מי שמכיר את מילות השירים להצטרף. רצוי
שרנו את השירים, נבקש מאחד התלמידים להקריא את השירים )או שנקריא ששמענו ולאחר 

 השיר. מילותנבקש מהילדים לשים לב ל אותם בעצמנו(.
 

למחברתם   21בעמוד לאחר שהקשבנו למילות השיר, נאמר לילדים להעתיק את הטבלה 
 ולמלא אותה.

 
מילים המתארות 
את המעשים 
  החלוציים 

מילים המתארות 
 טבע ונוף

שני כלי העבודה 
 המופיעים בשירים

שמות המקומות 
חבלי  גםבארץ )

 ארץ(

רשי בתלםח ל ים המיםוכח   ירושלים  מחרשה 

נלבישך שלמת 
 בטון ומלט

נגב וגליל   פטישים אורים השמים  

ש לך מרבדי ונפר
 גנים

 מורדות הלבנון  שמש מלהטת

דרך בו  –המדבר 
 בהונחצ

אנחנו   – הביצות
 נייבשן

 

 ים המלח  נוצץ הטל

 
 

 (:21)עמוד  דיון
  הם אנשים חרוצים, עובדים קשה, אופטימיים, החלוצים אפשר ללמוד מהשירים כי

 הארץ ואת עבודתם.צופים אל העתיד, מאמינים בכוחם ואוהבים את 
  כפיים אשר תביא לבניינה עבודת , הערכים המרכזיים בחייהם הם אהבת הארץ

 ועשיית עבודה זו בשמחה ובהתלהבות.
 לחרוש, לטעת,  – לבנות את הארץ, לפתחה ולייפותה. פעולותיהם מטרותיהם הן

 נועדו להגשמת מטרה זו. –ועוד דרכים לחצוב לבנות, 
 כלומר  ,שיר בניין הארץהוא גם ים, י העבודה, מלבד היותו מרכזי אצל החלוציהוו

)בפטישים  כל פעולה ופעולהמתממש בהמנון בניין הארץ לא מושר רק בפה אלא 
 .נגנה, במחרשות רננה(

 
לפי הכותרת של  ;הוא רק מתחיל" ,"השיר לא תםשירים מתארים התחלה והבטחה: שני ה

העולה על החדש שיר לבוקר בשיר ששרים בבוקר או לשער שמדובר באפשר  "שיר בוקר"
  .הארץ

הקשורות להתחלה אפשר לשאול את התלמידים מדוע לדעתם בחרו כותבי השירים במילים 
 ולהבטחה כדי לתאר את מעשי החלוצים.

 
אישה להארץ  אפשר להפנות את תשומת לב התלמידים לכך ש"שיר בוקר" מדמה את

 (.מת בטון ועודפה אותך, נלבישך שליאהובה )ני
בניית מלאכת שאף  – השמחה והאופטימיות שלהם דרךהחלוצים מביעים את אהבתם לארץ 

 הם שמחים, מאושרים ושרים.  ,הארץ והפרחת השממה היא קשה ומייגעת
 המשפט הממחיש ביותר את יחסם ורגשותיהם של החלוצים כלפי ארץ ישראל הוא

 מולדת, בשמחה, בשיר ובעמל". ,"אנו אוהבים אותך
מוכר בפני משפט עם השנים להיה אפשר לרשום את המשפט על הלוח ולספר שמשפט זה 

 עצמו גם ללא קשר לשיר. 
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 "בשיר"
מדוע "בשיר"? מדוע בחר הכותב לתאר במילה זו את אהבתו לארץ? מה תרומתם של 

  הפזמון והשירה לביטוי של רגשות ורעיונות שונים?
שירים ופזמונים שעם תוכנם אנו מזדהים עוזרים לנו לבטא מחשבות שאנו חושבים  לפעמים

אנו מחזקים את מה שאנחנו  ,שאנו שרים את השיר שוב ושובכורגשות שאנו מרגישים. 
מרגישים ונותנים לו תוקף, מקום וביטוי וכך גם מזכירים לעצמנו שוב ושוב מה חשוב לנו. 

מתנגנים כירים מצבים שבהם מנגינות ושירים אפשר לשאול את התלמידים אם הם מ
צורבות את השירים במוחנו, וכך אנו זוכרים מנגינות ומילים קליטות  שוב ושוב. במחשבתם

לעתים יותר קל לשנן דבר מה כאשר  םומטמיעים בתוכנו את הרעיונות שמובעים בהם. הא
 בית(-שיר האלף ה:הוא נלמד בצורת שיר? )דוגמ

 
 "בעמל"

תה ימדוע היובחייהם של החלוצים, מרכזי בשני השירים ראינו עד כמה היה ערך העבודה 
קוראים את הציטוט מדבריו של א"ד גורדון  .בעולמם של החלוציםכל כך העבודה ערך חשוב 

 ( המסביר כיצד התחדשותו של עם תתרחש רק על ידי עבודה.24)עמוד 
בתהליך חלק חשוב היא ו ידינו בארץ ישראל שאנו עושים במגופנית עבודה  –עבודת כפיים 

והארץ שייכת לו. השייכות ארץ ששייך למעם תלוש ומפוזר בגולה לעם נהפכים אנו שבו 
לא . בשיעור הקודם למדנו שבגלות מתקיימת על ידי העבודה, הבנייה והתקומה של הארץ

בעלות על  שהיהודים לעסוק במלאכות שונות ולהחזיק אדמה. כעת בארץ ישראל יהורשו 
המחזקת את עבודת האדמה שכן היא בחזק יש דגש  הארץ, ומותר לעבוד עבודת אדמה.

 עלינו לעבדה. ,כדי להיות ראויים לארץוהקשר בין העם לארצו, 
 

 א"ד גורדון :הרחבה
, בגיל ארבעים ושמונה. 2944-( נולד ברוסיה ועלה לארץ ישראל ב2922-2856א"ד גורדון )

דעות, איש עבודה ומעשה, ונחשב לאב הרוחני של חלוצי העלייה הוא היה סופר והוגה 
השנייה. גורדון ראה בעבודה וביצירה את גאולת האדם היהודי, ובעבודת האדמה ובקשר 

אחרים, אלא להגשים את הפסוק  כי אין לחיות על עבודתהוא טען לטבע את תחיית האומה. 
 "בזיעת אפיך תאכל לחם". 

 
   במה עוד עסקו החלוצים? .2

 .(25 וד)עמ, ונקרא את מילותיהם נקשיב לשירים "שיר השומר", "הבו לבנים", "שיר הנמל"
 

 דיון:
  בניית בתים ו מעשים של החלוצים המתוארים בשירים: שמירה, בניית נמלעוד

 ישובים מסוגים שונים )כפר, מושב ועיר( והארץ בכלל.יו
 כמו עבודת האדמה, תורמים לבניית  ,אלו הם בהחלט מעשים חלוציים כי גם הם

יהודי, יישובים שהקימו  נמל כמו כן, מאחר שלפני כן לא היו בארץ פיתוחה.להארץ ו
 של חלוציות.ראשוני וכו', הקמתם היא בהחלט מעשה  יהודי ארגון שמירה יהודים,

  רבה, ואף בהערצה. כותבי השירים מתייחסים למעשיהם של החלוצים באהדה
כולנו להצטרף לשיר הלל לפעולותיהם של החלוצים קורא ל פןר בשירו, אלכסנד

 שירו זמר הבונים, שיר בניין ומרץ"(. [ ...] המנון בניין ארצנו ,)"כולנו נשיר
 

למדנו הדוברים מדברים שכי בכל השירים התלמידים אפשר להסב את תשומת לבם של 
מכך שכותבי השירים לא בגוף ראשון רבים )אנו, אנחנו( ולא בגוף יחיד. אפשר להבין 

וההתלהבות המתוארת בשיר, חלק  מתארים משהו חיצוני אלא הם חלק מההתרחשות
 .בונים פה נמל( אנו: המהמעשה החלוצי )דוגמ

 
 בימינוהעברית .  ערך העבודה 3

 .בחוברת 26בעמ'  שמובאותרושמים על הלוח או מקריאים את כותרות העיתונים 
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כיום בעבודת כפיים. אפשר לשאול את התלמידים  ישראלים רבים אינם עוסקים א.
טק?(. סביר -במה מוצאים האנשים בסביבתם את פרנסתם )מסחר ושירותים? היי

להניח שלא רבים מהתלמידים יאמרו שמכריהם עוסקים בחקלאות. בחקלאות ובבניין 
כיצד  .בדים הזרים )ולפניהם ערביי השטחים(תפסו את מקומם של הישראלים העו

בה נתקלו חלוצי העלייה השנייה בבואם לחפש עבודה שהדבר דומה לבעיה 
 במושבות? 

בימינו נעשים ניסיונות להחזיר את הישראלים לעבודת האדמה, והאתגר הוא  ב.
 שעובדים ישראלים רבים יעסקו בתחום זה.

 הדומה והשונה:  –האתגרים שהיו בתקופת החלוצים והאתגרים בימינו 
דפת כוח עבודה זר וזול, ולעתים אף יעיל מאוד וטוב מעבודה עברית )כפי הע –הדומה 

 שהיה במאבק על העבודה העברית בתקופת העליות(. 
בזמן החלוצים, הייתה זו החלטה אישית של כל אחד מאנשי המושבות  –השונה 

להעדיף את טובתו של משקו הפרטי. כיום ההחלטה על יבוא עובדים זרים נתקבלה על 
ממשלה. בתקופת החלוצים עבודת האדמה הייתה הכרחית לבניין הארץ דעת ה

 ולהקמת המדינה, ואילו היום אין היא הכרחית אלא רק אחת מאפשרויות רבות.
 חידוש המאבק על "עבודת האדמה העברית":  ג.

עבודת האדמה יכולה ליצור ההזדהות עם הארץ ועם העם. כמו כן חשוב שנהיה  –בעד 
עצמנו את תוצרתנו. לא כדאי להסתמך רק על יבוא או על עבודתם של מסוגלים לייצר ב

 אחרים. 
בגלל המחסור במים ובאדמות, ישראל צריכה להסתמך פחות על חקלאות ויותר  –נגד 

טק. כמו כן העובדים הזרים -על תחומים אחרים החשובים לפיתוח כלכלתה כמו היי
ולא צריך להשקיע הרבה שמעסיקים חקלאים רבים הם עובדים מיומנים מאוד, 

 בהכשרתם. גם עלות העסקתם נמוכה יותר. 
 

אפשר לספר לתלמידים כי בעבר, הכשרות הפלמ"ח, ולאחר מכן חיילי נח"ל, ותלמידי גדנ"ע, 

היו נשלחים לעבודות במשקים החקלאיים. הדבר תאם את חזונה של המדינה שראתה 

האחרונות בערים  אולם בשנים ,בריםבעבודת האדמה ערך חשוב ואף חינוכי. כיום נשתנו הד

 – אזרחים הנקראות "גינה קהילתית" או "גינה אקולוגית"קבוצות רבות בארץ החלו להתרקם 

לטפח שטח עירוני ירוק, לגדל כדי  שטח פתוח בשכונתםלעבד קבוצות של תושבים החליטו 

 וסמלי. בעצמם ירקות, פירות וצמחי תבלין ולהתנסות בעבודת אדמה, ולו באופן חלקי

 

  סיכום

עבודה, בניין הארץ  – ביחידה זו למדנו על הערכים החשובים לחלוצים דרך שירי התקופה

 ואהבת המולדת.

חשובים גם בימינו במדינת ישראל ואילו ערכים  ואם ערכים אלבשאלה אפשר לדון לסיכום 

 תופסים מקום מרכזי כיום בחברה הישראלית.

 
 

ב"משחק המנעולים" שבאתר "להיות  אפשר להפנות את התלמידים לשחק
 .חלוצים!". המשחק עוסק במילים וביטויים הקשורים לעבודה
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 מטרות יחידת הלימוד
 התוודעות לדמותו של אליעזר בן יהודה והכרת מאבקו להחייאת השפה העברית 
  ים וחשיבותה להצלחת המפעל ל השפה העברית בחיי החלוצחשיבותה שבחינת

 הציוני
  "הכרת "מלחמת השפות 
 "הכרת "הגדוד למגיני השפה העברית  
 עדיין יש צורך בחיזוק השפה העברית במדינת ישראל?  בדיקה: האם היום 

 
 האמצעים הדרושים

 12-27 חוברת לתלמיד, עמודיםה
 מחברות וכלי כתיבה

 קלטות ורשמקול )או חיבור לאינטרנט(
 2448דבורה עומר, הוצאת עם עובד,  מאת "הבכור לבית אב"י"מומלץ: הספר 

 
 מבנה יחידת הלימוד

 הצגת נושא היחידהפתיחה: 
   , השמעת שיר ודיון עליוהכרת מפעלו של אליעזר בן יהודה. 2
 פעילות דיבייט  – "מלחמת השפות". 2
  הקראת כרזה ומכתב ופעילות בזוגות – מגיני השפה העבריתלגדוד ה .1
 עבודה על כתבה –יום ההשפה העברית  .4

 סיכום: משימת סיום
 
 

 מהלך הפעילות
 

 פתיחה
 המציגים את נושא היחידה. קוראים יחד את דברי הפתיחה 

 
 מפעלו של אליעזר בן יהודה .  1

עוקבים אחר ל ירון לונדון "אליעזר בן יהודה", והתלמידים את שירו שתלמידים עים לימשמ
 מהתלמידים לענות על השאלות, על פי מילות השיר.בחוברת(. נבקש  27מילות השיר )עמוד 

יהודה:  ד לאליעזר בןו. משפט בשיר המעיד שהעברית והדקדוק שלה היו חשובים מאא
 .נא לפועל ולתואר ולשם"י"כמו הנביאים הקנאים לשם, הוא ק

יומי דורות רבים: -יתה בשימוש יוםיבשיר המעיד שהעברית "ישנה" ולא המשפט  ב.
 ]...[ הנה נעירנה".ם יאלפיהעברית  "נמה

 מוזכרות בשיר: יזמה, מגהץ, פצצה, ריהוט, כרובית,ושיהודה המציא  . מילים שבןג
 .גלידה
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 דיון:
בארץ  םאחיזתבד לציונים, שכן היה זה חלק חשוב וחידוש השפה העברית היה חשוב מא

ה את כך, החייאת השפה שיקפ לעגיבוש פזורי הגלויות לעם בעל ישות אחת. נוסף בו
התפיסה שבחברה החדשה מחיים את התרבות היהודית מתרדמתה הגלותית, מחזירים 

השפה  עם התרבות המתחדשת. החייאתבטבעיות אותה לארצה, וכאן היא תצמח 
משימה לא פשוטה של קיבלו עליהם שכן מחיי השפה  ,תה מעשה חלוצייהעברית הי

גם קיבלו פר. מחיי השפה יום, ובעיקר לבתי הס-חידוש השפה והחדרתה לחיי היום
בעברית, גם אם הדבר היה להם קשה,  דברבי היישוב לעליהם לדרבן ולעודד את תוש

 תוך הכרה בחשיבותו של מהלך זה.
  היא לדבר עברית בלבד ולעודד עליהם האחריות שתומכי השפה העברית קיבלו

הם נאלצו לוותר על הביטוי העצמי לעשות כמוהם. את הסובבים אותם גם 
למידת העברית ב)שיחה, קריאה וכתיבה( בשפת אמם, ומעבר לקושי הכרוך 

זיכרונות וקשר לרבות תרבותית, המורשת העל הם ויתרו והשגת השליטה בה, 
 לעבר, שהביאו אתם מבית הוריהם.

 
 אליעזר בן יהודה: הרחבה

וחי  2882-ץ ב. נולד בווילנה, עלה לאר2922-2858חי בשנים 
פעל ללא ליאות להפיכתה של השפה העברית לשפת  בירושלים. 

לימודי הקודש והתפילות. חידש ליום בארץ ישראל, ולא רק -םהיו
תה כי תחיית האומה יאמונתו העמוקה הי מילים רבות בעברית.

 העברית תתרחש בארץ ישראל עם תחיית הלשון העברית.
 עברית והבראת".יעץ: "דבר  ,למכר שהתלונן על חולי

בביתו הוא החליט לדבר עברית בלבד, וגם לחנך את ילדיו אך 
 ורק בעברית.

בן יהודה הקים כמה וכמה אגודות לדיבור עברית ואת העיתון 
ישוב י"הצבי". פעולותיו אלו עוררו התנגדות עזה בקרב אנשי ה

  הישן.
 מילים עבריות מכל התקופות.ובו כתב את "מילון בן יהודה", הוא 
 

 
 
 

על באתר "להיות חלוצים!" יש סרטון נחמד המספר על אליעזר בן יהודה ו
לבקש מהתלמידים לראות או  מפעלו. מומלץ לראות אותו יחד אם אפשר

 .את הסרט בבית
 

את הספר "הבכור לבית אב"י" מאת דבורה עומר  וקראהם נשאל את התלמידים אם 
 (.2448)הוצאת עם עובד, 

 אם כן, נבקש מהתלמיד לספר בקצרה על הספר. 
תולדותיו של בן ציון בן יהודה ששינה מספר על כי הספר לתלמידים אם לא, נספר 

של בן ציון )איתמר( אנו מתוודעים בבגרותו את שמו לאיתמר בן אב"י. דרך סיפורו 
להמליץ אפשר מפעלו להחייאת השפה העברית. ללמאבקו של אליעזר בן יהודה ו

 לקרוא את הספר. למידיםלת
 

באתר "להיות חלוצים!" יש חידון בעקבות הסרטון על אליעזר בן יהודה. 
הספר "הבכור לבית מ נבחריםחידון זה מפנה את התלמידים לקטעים 

 אב"י". 
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 . "מלחמת השפות"2
נספר לתלמידים כי עם עלייתם של החלוצים ארצה מהעלייה השנייה והלאה קיבל מפעלו של 

ר בן יהודה תמיכה של ממש. כמו בן יהודה, חלוצים אלו האמינו כי תחיית האומה אליעז
תתרחש בארץ ישראל, עם תחיית השפה העברית. החלוצים השקיעו מאמצים רבים בחידוש 

 דיבור, קריאה וכתיבה.  –יום -השפה העברית ובהפיכתה לשפת היום
 המספר על הרקע למאבק.  (29)בראש עמוד  "מלחמת השפות"קוראים יחד את ההסבר על 

 
 בנושא כדי להבין את הטיעונים של שני הצדדים. נקיים דיבייט

כך שיותר תלמידים יוכלו ראוי לנהל את הדיבייט 
מחלקים את הכיתה לארבע קבוצות, להשתתף בו. 

שתי קבוצות מציגות כל "צד" ב"מלחמה". מבקשים 
צד שלה. של המכל קבוצה לרשום את כל הטיעונים 

המסבירים מדוע הצד עליה לרשום גם טיעונים 
שתי הקבוצות  אתלאחר מכן מחברים האחר טועה. 

שהכינו את אותו הצד, כך שנוצרות שתי קבוצות 
 שגובשוגדולות. התלמידים משווים בין הטיעונים 

ובונים יחד רשימה משותפת.  ותבקבוצות המקורי
ן אחד. לאחר מכן מבקשים נציג מכל צד להציג טיעו

טיעון. לאחר מכן האחר יגיב להנציג מהצד 
 מחליפים את הנציגים, ודוברים חדשים מביאים טיעונים חדשים.  

 
 שתמכה בלימודים בשפה הגרמנית:של חברת "עזרה"  הלדוגמ םטיעוני

 .בעברית חסרים ספרי לימוד, ואף מונחים מקצועיים 
  .חסרים מורים מקצועיים הדוברים את השפה 
  בתקופה האחרונה שוב נעשתה העברית לשפה מדוברת, ועדיין לא הרבה רק

 אנשים שולטים בה.
  כשווים בין שווים, אנחנו חייבים להשתמש בעולם אם אנחנו רוצים להתקבל

 בשפה המוכרת ברוב המדינות, כלומר בגרמנית. 
 

פיה ושהחלוצים תמכו בה, ול אליעזר בן יהודההתומכים בעמדתו של  לדוגמה טיעונים
 חייבים להתנהל בעברית: הלימודים
  .חיזוק השימוש בשפה העברית הוא חלק מבניית החברה החדשה בארץ ישראל

 למטרה זו.תרומה רבה ההוראה בעברית בטכניון תתרום 
  שהעברית מוגבלת ואינה מתאימה לעולם פירושה יהיה ההוראה בגרמנית

 המודרני.
 עשיר את השפה. בכל פעם הוראת מדעים בעברית היא הזדמנות נהדרת לה

שתחסר לנו מילה, נמציא אותה! רק כך נפתח שפה עשירה שתוכל לשמש אותנו 
 בכל תחומי החיים.

  העברית היא שפה  –למדינות אחרות ולעמים אחרים תוכיח ההוראה בעברית
 לגיטימית, מודרנית וחיה! 

  בתי ספר שונים ששפת הלימוד בהם תהיה בעתיד נתערב כעת, יוקמו אם לא
 צרפתית, אנגלית וכו'. 

  דובר  שפת הלימוד, הגרמנית במקרה זה, יוצרת בעיה למי שרוצה ללמוד אך אינו
 את השפה.

 פירוד לשונות  : יש צורך בשפה משותפת לכל היהודים הדוברים לשונות רבות– 
 ."פירוד לבבות

 
 בסוף.להתלמידים מתבקשים לבדוק באינטרנט מה הוחלט 
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שפת הלימוד הוחלט שהעברית, למען בסופו של דבר, לאחר שרוב היישוב בארץ נרתם 
שוכנע הנציב העליון הבריטי להכריז על העברית אחת משלוש  2929העברית. בשנת תהיה 

 ברית.השפות הרשמיות בארץ ישראל, וכך הוכרע למעשה המאבק לטובתה של הע
 
 . הגדוד למגיני השפה העברית3

 .14בראש עמוד גדוד המובא על הקוראים יחד את ההסבר 
 

 העברית הגדוד למגיני השפה :הרחבה
הן שפה מדוברת בקרב הדור והיא הייתה כבר התבסס מעמדה של העברית,  2921בשנת 

מאמציהם הצעיר שנולד בארץ הן אחת משלוש השפות הרשמיות של שלטון המנדט הבריטי. 
ישובים התחנכו הילדים יובו לשאת פירות, כבר החל והשלישיתיה השנייה יחלוצי העלשל 

 בעברית.
זאת אנשים רבים מדי עדיין התעקשו לדבר בשפת האם שלהם, שאינה עברית, או  בכלאולם 

 שהם דיברו עברית קלוקלת.
הגדוד למגיני השפה העברית" שבתל אביב הקימו את " "הרצליה"תלמידי הגימנסיה 

שמטרתו לשכנע את הציבור לדבר עברית )ועברית תקנית( ולעודד את התפשטותה. יהודים 
שנערכו בשפה היידית  ואספות ,שדיברו בשפת אמם ברחוב ננזפו )"יהודי, דבר עברית"(

 .שהתפזרועד שובשו 
 

 14שבעמוד העברית  מגיני השפהלגדוד חברי ה קוראים יחד את הכרזה ואת המכתב שכתבו
 בחוברת לתלמיד.

לקיים דיון בעקבות הקטעים: מה דעתכם על פעילות חברי הגדוד? האם יש להם אפשר 
הזכות להתערב בחייהם של תושבי העיר ולהחליט עבורם באיזו שפה עליהם לדבר בינם 

 לבין עצמם?
בתושב  אספה או נזיפהחבלה בהאם לדעתכם יש הבדל בין שליחת מכתב לרשויות לבין 

תושבים בחברה של זכותם מקובל שמעשה  אהושהראשון המהלך ברחוב? )אפשר לטעון 
( האם לפי דעתכם המטרה .יהימעשה כוחני, ואולי אף של כפהוא השני ו, לעשות דמוקרטית

 חיזוק השפה העברית( מקדשת את האמצעים?  –)במקרה זה 
 

 :משימה בזוגות –, למטה 14פעילות בעמוד 
 

התלמידים לקבוצות לצורך הפעילות הבאה: על התלמידים לדמיין שהם חיים נחלק את 
לתמוך בפעולותיהם של הגדוד. עליכם להציע צים הגדוד למגיני השפה העברית ורו בתקופת

 דרכים מגוונות לעודד את הדיבור בעברית בציבור הרחב. 
גמאות שכמובן המביאה דו יש להתעלם מהשורה האחרונה –שימו לב! בחוברת נפלה טעות 

  תקופה )בהדפסה השנייה של החוברת משפט זה נמחק(.באותה קיימות לא היו 
 
 השפה העברית היום  .4

הלוח. אפשר  על 12 ודשבעמ 2447לרשום את חוק שילוט בתי עסק בשפה העברית אפשר 
 גם לבקש מהתלמידים להעתיק את החוק למחברותיהם.  

מדינה אינם הכי רבים מהשלטים המתנוססים ברחובות ת חוק זה מלמדהחקיקה של עצם 
בעלי חנויות לכתוב את בחרו כתובים בעברית. אפשר לשאול את התלמידים מדוע לדעתם 

שפה נחשבת עוד כדאי להעלות כמה אפשרויות: אולי העברית אינה  ת.בלועזי יםהשלט
 כיםמושועזית השלטים בלהסוחרים והפרסומאים, וכנראה גם הלקוחות, בעיני  – מושכת

תושבים מיועדים ל יםהעברית מיושנת ולא מצודדת. אולי השלטואילו , יותר את תשומת לבנו
 אולי בעלי החנויות מעוניינים למשוך תיירים.ושעברית איננה שפת האם שלהם. 

חנויות וברים ל בחוברת לתלמיד ע 12 ודשבעמלהקריא את הכתבה התלמידים בקשו מאחד 
 שמם לעברית.הנאלצים לתרגם את 
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  דיון בעקבות הכתבה
  בדוגמה הראשונה בכתבה תרגמו את שם המקום, ואילו בשתי הדוגמאות האחרות

לחוק השילוט, האפשרות עונות כתבו את השם הלועזי באותיות עבריות. ואכן שתי 
נתן שם יירשם בתעתיק עברי אלא שייתה שהשם הלועזי יאף כי כוונת המחוקק לא הי

  עברי מלכתחילה. 
 
 ?האם נכון לחייב בעלי חנויות ששלטיהם יהיו בעברית 

 
תושבי השגורה בפי השפה  אבעד: השפה העברית )והערבית, ביישובים ערביים( הי

 .םבשפתכתובים להיות  יםהארץ, ועל השלט
יכול לפרסם את העסק שלו ואחד ולכן כל אחד  ,נגד: יש בארצנו הזכות לחופש הביטוי

 דרך שימצא לנכון.או את המוצרים שלו בכל 
 

 שאלות נוספות לדיון:
עברית כיום?  האם השימוש הנרחב בשפה האנגלית ייחודי רק באיזו שפה "מתחרה" 

האם לדעתכם המגמה תתגבר? ( .)זו תופעה עולמיתתופעה כלל עולמית? זו לישראל, או ש
 ?ר מגמה זו( האם יש לדעתכם לנסות לעצו.)יש הטוענים כי בעתיד נצטרך כולנו ללמוד סינית

 מדוע כן או לא?
 

  משימת סיום בנושא השפה: סיכום
יום. הגם  אתםנרשום שלושה אתגרים חלוציים בנושא השפה העברית שאנו מתמודדים 

בחרו אתגר חלוצי אחד בתחום השפה העברית מהרשימה שכתבתם, ויַשמו אותו בבית 
 הספר: 
 : אותדוגמ

  עבריות.שימוש במילים לועזיות במקום מילים 
 לשים  :: אנשים רבים אומריםלמשלדלדלותה של השפה העברית העשירה )יה

לנעול נעליים, לגרוב גרביים, להרכיב  :ים, משקפיים, שעון וכו', במקוםים, גרבינעלי
 ה.דוגמהמדוברתלאיבוד מילים רבות בשפה  המשקפיים, לענוד שעון וכו'(. זוהי דוגמ

למצוא את ומים רבות במשפט במקום להתאמץ : אמירת מילים כמו "כאילו" פעאחרת
 המילה המתאימה.

 ת וכו'(. רֹופ  : טעויות בגופים, בס  הבעברית שגויה )דוגמ דיבור 
 

מיוחד במינו, ולא מוכר בבלשנות  אנספר לתלמידים כי התהליך שעברה העברית הו
קצר תוך זמן בפכה נהתה בעיקר "שפה שבכתובים" ישפה שהישבו מקרה  שוםהמודרנית 

, האם יש לנו אתיה גדלה והולכת. לאור העובדה הזייומי של אוכלוס-וםלשפת הדיבור הי
 לשמור על השפה שלנו? עד כמה הדבר אפשרי?כלשהי מחויבות 
 

חודש  משךהגדירו מטרות, תכננו פעולות שיאפשרו השגת המטרות, בצעו את הפעולות ב
 המטרות? הערכה: האם הצלחתם להשיג את עשו לאחר מכן וימים, 

 
 הצעות: 

 .נכריז על "חודש העברית" בכיתתכם, ואף בבית הספר כולו 
 נמיר ביטויים לועזיים במילים עבריות, נקפיד על עושרה של השפה ועל תקינותה.

 נתלה שלטים בכיתה ובבית הספר כדי לעורר את המודעות לעברית.
לועזיים או כל תלמיד את תשומת לבם של בני משפחתו לביטויים יסב גם בבית 
 .בהם הם משתמשיםששגויים 

  
 דלדלותה של העברית:יה 
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במחברתו מילים בשפה העברית שהוא אינו מכיר )אפשר לחפש ירשום ל תלמיד כ
מוכרות לו שאפשר אפילו להיעזר במילון( או מילים ובעיתון, או בזמן קריאת ספר, 

 אינו משתמש בהן.הוא אך 
גם דרך לעשות זאת וננסה להשתמש בהן. אפשר  ,נלמד את המילים החדשות

חבר משפטים ינציג של כל קבוצה ומשחק: נחלק את הכיתה לשתי קבוצות, 
למדנו. הנציג שיחבר את המשפטים הארוכים ביותר בזמן שמהמילים החדשות 

 הקצר ביותר הוא המנצח. 
 

יש מומלץ לעודד את התלמידים להיכנס לאתר "להיות חלוצים!", שם 
 קים מהנים מאוד בנושא החייאת השפה העברית.משח
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 מטרות יחידת הלימוד
 ים שנתנו החלוצים למסורות קדומותהכרת הפירושים החדש 
 ם ומועדים חדשים שהנהיגו החלוציםהכרת מנהגי 
  עם בארצו ההבנת הצורך של החלוצים בחידושים אלו לגיבוש זהותו החדשה של

 ולביסוס זיקתו אל הארץ
 

 אמצעים הדרושיםה
 19-11חוברת לתלמיד, עמודים ה

 מחברות וכלי כתיבה
 

 מבנה יחידת הלימוד
 חזרה על חגי ישראל בקצרההתוודעות למונח "חג" והצגת נושא היחידה, פתיחה: 

 חג השבועות במסורת היהודית. 2
 . חג השבועות והחלוצים2
 חג החנוכה במסורת היהודית. 2
 חלוצים חג החנוכה וה .4

  דיון –מעשה של חלוציות והתחדשות, חידוש הנמשך גם כיום  –סיכום: חידוש מנהגי החגים 
 
 

 מהלך הפעילות
 

 פתיחה
 נרשום על הלוח את הגדרת המילון למילה "חג":  

"יום טוב,יום המוקדש לזכר מאורע היסטורי משמח או לעניין לאומי, דתי וכדומה" )מילון 
 ספיר(.

 רשום על הלוח גם את שמות החגים היהודיים שאנו מכירים. נ
 

רושמים כמה והתלמידים עובדים בקבוצות  –אפשר להפוך זאת למשחק  לפעילות:הצעה 
חג לחזור על בלי שיותר חגים ומועדים. אז עוברים מקבוצה לקבוצה, כל קבוצה אומרת חג, 

 .תמנצחההיא שכבר הוזכר. הקבוצה האחרונה שנשאר לה שם של חג 
 נרשום על הלוח גם את שמות החגים היהודיים שאנו מכירים. 

 
עדיין לא )אילו מהימים הללו לא צוינו או נחגגו?  ,בתקופת החלוצים :נשאל את התלמידים

  (.נחגג חג העצמאות ולא צוינו ימי הזיכרון לשואה ולחללי מלחמות ישראל

אותם בחג החנוכה ונבחן כיצד חגגו כי ביחידה זו נתמקד בחג השבועות ו לתלמידיםנאמר 
 החלוצים, אילו שינויים חוללו בהם ומדוע. 
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 . חג השבועות במסורת היהודית 1
מנהגי החג המסורתיים, ניזכר בלפני שנדון בחידושים שחידשו החלוצים בחג השבועות, 

 תכניו. בשמות החג וב
 

שבית כ, מהיום השני של פסח. שבועותחג השבועות חל בסיום ספירת העומר בת שבעת ה
 ביכוריםהמקדש היה קיים, הוקרב בחג השבועות קרבן מיוחד והובאו לבית המקדש 

 ( מרחבי הארץ, כמאמר הפסוק: "בכור")היבולים הראשונים שהבשילו, "ביכורים" מהמילה 
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלוהיך נותן לך ושמת בטנא 

 אל המקום אשר יבחר ה' אלוהיך לשכן שמו שם" )דברים מ"ג, כ"ו(. והלכת 
בטנא. בראש ההולכים אותם שמו וכורים משבעת המינים יהמשנה מספרת שנהגו להביא ב
תושבי ירושלים נהגו לקבל ועטרה של זית על ראשו.  ,היה צועד שור, קרניו מצופות זהב

מתן "ל זיהו את חג השבועות עם זמן וללוותם לבית המקדש. חזבברכות את העולים לרגל 
 הם ממאפייני החג.  עשרת הדיברות, ולפיכך עיסוק בתורה ולימוד תורה

 
)רגל = פעם(:  אחד החגים הקדומים ביותר ביהדות ואחד משלושת הרגלים אשבועות הו
משום שבתקופה הסמוכה לחג זה היה  חג הקצירועות וסוכות. החג נקרא גם פסח, שב

"וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע  :מנחה לה'לטים שהיה מובא ימתבצע קציר הח
 .שמות כ"ג, ט"ז()בשדה" 

  
  :11עמוד בבחוברת באים לרשום על הלוח את מנהגי חג השבועות המו אפשר

 
 

הם נבדוק מה  (,11עמוד  ',)שאלה אלו מנהגים מוכרים להם ילאחר שהתלמידים אומרים א
 מה משמעותם? –ל מנהגי החג עזוכרים 

 .ה לרגל לבית המקדש בירושלים בחג השבועותילזכר העלי – ה לרגל לירושליםיעלי
 .לזכר הבאת הביכורים לבית המקדש בחג – הבאת ביכורים

 החיטים, תקופת חג השבועות.סיפור המגילה מתרחש בתקופת קציר  – קריאת מגילת רות
 ל לביכורים ולקשר עם הטבע והאדמה.סמ – קישוט בירק

בני הסברים רבים למנהג זה. לפי הסבר אחד, במתן תורה קיבלו  – אכילת מאכלי חלב
ר לא לטעות לפני שקיבלו את התורה. הסבשאכלו מאכלי חלב כדי ואת דיני הכשרות, ישראל 
, '"דבש וחלב תחת לשונך" )שיר השירים ד :הפסוקכמאמר : התורה נמשלה לחלב, אחר

א(. בדיוק כפי שהחלב יכול לסעוד ולקיים את הגוף האנושי )הנקת תינוק(, כך גם התורה "י
 מספקת את התזונה הרוחנית הדרושה לנשמת האדם.

זכר להתכוננותם של הוא ה . לימוד תורה כל הלילתיקון ליל שבועותנקרא גם  – לימוד תורה
 בני ישראל בלילה למתן התורה בבוקר.

 סמל לטוהר של בני ישראל בזמן קבלת התורה. – לבישת בגדים לבנים

http://www.zolo.co.il/index/jewish/10Commands.asp
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)כל  .לקיים גם לאחר חורבן המקדשאפשר את הילדים אילו מנהגים  אפשר להרחיב ולשאול
קדש והבאת טנא ם התפתחו עם השנים, מלבד העלייה לרגל לבית הממה המנהגים, שחלק

 הביכורים לכוהנים(
לקיים בגולה את כל המנהגים מלבד העלייה אפשר לקיים גם בגולה? )אפשר אילו מנהגים 

 (.בחוברתאינן ( )שאלות אלו לרגל לירושלים ומנהג הבאת הביכורים
 

התלמידים מתבקשים לשער אילו ממנהגי החג הדגישו או  11בעמוד בשאלה ב'  :שימו לב
מק בה אין להתע – תוראשוני ותהשערהיא להעלות השאלה כאן מטרת חידשו החלוצים. 

 כרגע, נרחיב עליה בחלק הבא )בהדפסה השנייה של החוברת שאלה זו נמחקה(. 
 
 שבועות והחלוציםחג ה. 2

לאחר התחדשות היישוב העברי בארץ ישראל החלו החלוצים במסורת חדשה. מאחר שרבים 
איבדו שבאו לאחר העלייה הראשונה( לא היו אנשים דתיים, החלוצים מהחלוצים )במיוחד 

מנהגים כמו לימוד תורה או קריאת מגילת רות את המעמד המרכזי שהיה להם בגולה. עם 
לעבודת אדמה, אפשרו חידוש מנהגים עתיקים והניעו את זאת החזרה לארץ, ובעיקר החזרה 

 . החלוצים ליזום מנהגים חדשים כמו מסורת חדשה של קיום טקס הבאת הביכורים
 

  דבריו של יצחק מיכאלי
 :14קיבוץ עין חרוד, בעמוד נקרא את דבריו של יצחק מיכאלי, חבר 

השבועות. הוא מתאר כיצד חגגו את ה"מהפכה" שחוללו החלוצים בחגיגת  מיכאלי מתארא. 
 ,עם זמירות חג של בית, מלא תוכן רוחני ודתיזה יה לדבריו, בגולה ה .את החג בגולה

 ,גישה חדשה לחג השבועות בפרט, ולחגים בכלל: לפי דעתומציע תפילות וסמלי חג. מיכאלי 
השיב ול התקפיםהחלקים הטובים ופיק מהם את יש לחקור ולהגיע למקורות של החגים, לה

 אותם לתרבות העכשווית.
את הקשר בין העם לאדמתו מבקש להדגיש השימוש של מיכאלי במושג "חזרנו לשדה" ב. 

 יים בגלות.בחלאחר שנותק  ולעבודת האדמה שחודש
החלוצים  שחוללובהחלט אפשר לראות בשינוי  ג.

באופן ציון החג מעשה חלוצי. החלוצים שאפו )ואף 
ם למסורות עתיקות הצליחו( ליצוק תכנים חדשי

וליצור תרבות חדשה המתאימה למציאות החדשה 
   הם יזמו וחידשו.בארץ ישראל. 

 
ת תפיסת העולם של מיכאלי וגישתו ועד כאן מתואר

ישה זו בפועל? כיצד מומשה גהכללית. אך איך 
אנו קוראים תיאור  15? בעמוד החגוין בעצם צ
 של ציון החג:מפורט 

 –בירק, בפירות ובפרחים, וכולם קושטו א. העגלות 
הביאו ביכורים ובתהלוכה צעדו  –הורים וילדים 

 ותוצרים מכל ענפי הקיבוץ. 
הביכורים לבית הובאו בתקופת בית המקדש  ב.

החלוצים מכרו את הביכורים שלהם, ואת הכסף שקיבלו לעומתם המקדש ונמסרו לכוהנים. 
 תה יישוב הארץ ובנייתה.  ייבעבורם תרמו לקרן הקיימת לישראל שמטרתה ה

הם הפכו את מנהגי החג מממוקדים בדת  –משמעות השינוי שעשו החלוצים גדולה מאוד 
 לממוקדים בבניית הארץ והחברה החדשה. 

 
לתאר תהלוכת ביכורים בימינו. כאן מתבקשים התלמידים  15בעמוד  במשימה לסיכום

נסביר שביכורים יכולים להיות לא  –המקום לקשר את המנהג למציאות חייהם של התלמידים 
רק תוצרת חקלאית אלא כל דבר חדש וראשוני שלא היה קודם. אילו דברים כאלה הם 

 עזר בהורים.ילה הציעשיעורי בית ולכמכירים? אפשר לתת משימה זו 
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 : הרחבה לקבוצה ברמה גבוהה
לשוחח עם התלמידים על כך  אפשר

הוא שבעצם יש כאן גישה סבילה )האל 
גישה לעומת מכריע( הפועל והמחליט, ה

 פעילה )האדם מחליט, פועל ומכריע(. 
האם לדעתכם יש אפשרות  לדיון:אפשרות 
האדם מחליט והאל תומך  – שלישית

בהחלטותיו הנכונות או מכשיל את 
החלטותיו השגויות? מה דעתכם? האם יש 

 אפשרויות?  עוד 
 

 . חג החנוכה במסורת היהודית3
ונים על היהודים, גזרות הדתיות שהטילו היובמרד החשמונאים אנו מציינים את  החנוכהבחג 

ואת בניית גזרות ששיאן היה הצבת פסילים בבית המקדש. אנו חוגגים את טיהור המקדש 
  המזבח החדש )"חנוכת המזבח"( בידי המכבים.

בתקופת המכבים החג נחגג כניצחון צבאי על צבאותיו של אנטיוכוס, אולם בתקופות 
נס פך השמן והמנורה לאירוע החשוב נהיה מאוחרות יותר, ובעיקר עם חורבן המקדש, 

בעיקר בשל תפיסת חז"ל שבחרה להדגיש את חשיבותו שינוי זה חל והמרכזי של החג. 
 הרוחנית והדתית של החג ולהמעיט בתכניו הצבאיים והלאומיים. 

 
  (16)עמוד סיפור חנוכה על פי התלמוד הבבלי 

הקטע מהתלמוד מזכיר שני מעשים מופלאים: בית א. 
הספיק ופך אחד של שמן טהור  ,חשמונאי גבר על היוונים

 .משך שמונה ימיםלהדלקת המנורה ב
פך שמן אחד בהדלקת המנורה במשך שמונה ימים ב. 

 . נס תמוגדר
 

 (16)עמוד המזמור "על הנסים" 
"ומסרת  – ליווניםבמזמור מכוונת המילה "גיבורים" א. 

 .גיבורים ביד חלשים"
הוא הגיבור המהולל  – לאלוהיםמכוונת הגבורה" ב. "

  והמשובח.
 חלשים ומעטים. הם היהודים כבים כמעט ואינם מוזכרים במזמור, ולפיו ד. המ-ג ו

 . נס חנוכה הוא ניצחון היהודים על היוונים בעזרת אלוהים ,פי המזמור ה. על
 הניצחון.   בא האל בזכות המסר העיקרי של השיר הוא שו. 
 

נדגיש כי היהודים בגולה חגגו את הממד האלוהי של הנס, ולפיכך  אלושני טקסטים על בדיון 
התפילות ושירי ההלל נועדו להודות לאל ולפאר את כוחו. במילים אחרות, היהודים 

ל פי . עהימנעותו מהתערבותשל האל או את  המאמינים ראו בכל ההתרחשות את התערבותו
 ל. גישה זו, המכבים משמשים כלי לעשיית רצונו של הא

 
 חנוכה והחלוצים. חג ה4

עם התעוררות התנועה הציונית והחיפוש אחר 
מסורות שיתאימו לתחיית המפעל הציוני, השתנו 

שוב הדגשים של חג החנוכה. רוב החלוצים 
הם לאחר העלייה הראשונה לא היו דתיים, ו

התנגדו לתפיסה שהאל הוא הפועל והמכריע 
באירועי העולם. החלוצים לא ראו במלחמות 

)במקרה זה מלחמות המכבים( אירועים 
ח וכשהוכרעו על פי רצונו של האל אלא על פי 

 של בני האדם. הרצון והמעשים
 

חידוש  ,דווקא הניצחון הצבאי של המכבים
מעולו של והשחרור  הריבונות המדינית בארץ

החלוצים העלו על נס את סיפור לפיכך את השקפת עולמם של החלוצים.  מושלטון זר תא
צרו זיקה בין מאבקם של המכבים לבין מאבקם שלהם )של ויהמרד וגבורתם של המכבים 

הם כך החלוצים( להיאחז בארץ ולהשיג חיים של חופש דתי, רוחני ובסופו של דבר גם מדיני. 
 מעין דור חדש של מכבים.  בארץ לבנותהביעו את רצונם 

 
(  לדמיין אספה של קבוצת 17מתבקשים )בעמוד התלמידים  ,פתיח לנושא חנוכה והחלוציםב

החלוצים לקראת חנוכה שבה הם יחליטו כיצד לציין את חג. על התלמידים לרשום את 
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ו פרוטוקול האספה. אילו מנהגים היו חשובים יותר לחלוצים, אילו פחות? אילו נושאים בחר
 להדגיש?

)בדרך כלל החלוצים יוותרו על רעיונות השמים דגש בכוחו של האל ובנס האלוהי וידגישו את 
כוח הרצון, את הגבורה האנושית, את הזכות לחיים לאומיים חופשיים, את המלחמה של 

מעטים מול רבים, את מוטיב האור המסמל את התקווה לחיים טובים בעתיד ואת החשיבות 
 זר מהארץ.( שבהוצאת שלטון

 
את המסרים שהחלוצים מבטאים ( 18שני השירים "אנו נושאים לפידים" ו"מי ימלל" )עמוד 

 ביקשו להדגיש בחג החנוכה.
 

 "השיר "אנו נושאים לפידים
הם שחוצבים , ונושאים לפידים בלילות אפליםשהם  :לפי השיר, אנשים מביאים את האורא. 

לעומת התפיסה הדתית שבה הכול קורה בזכות . זאת הישועה –אור" ה"ומביאים את 
  לוהים.א

מזמור "על הנסים" המהלל את אלוהים המביא את הישועה, לפי שיר זה,  "נס ב. שלא כמו ב
אין תועלת אין לחכות לנס, להתערבותו של אלוהים. גם  – לא קרה לנו פך שמן לא מצאנו"

 ליצור אותו.  בחיפוש הנס, יש
כך שעל פי השיר, כאשר עובדים קשה למען המטרה למידים להתיש להסב את תשומת לב 

 ויהי אור!"( – ב דם, גם משיגים אותה )"בסלע חצבנו עד דםובמסירות ובדבקות, ולעתים עד ז
 

 השיר "מי ימלל"
לא רק בתכנים של השיר הדבר ניכר שיר זה הוא מעין גרסה חלוצית למזמור "על הנסים". 

 כגון "בימים ההם בזמן הזה".  בשימוש בביטויים דומיםגם אלא 
ימינו הם יהודים לפי השיר, הגיבורים בסיפור חנוכה הם המכבים. הגיבורים של  שאלה א':

  שבאים ליישב את הארץ ולבנות אותה.
כל עם ישראל, יתאחד  ובימינו": שימו לב לזיקה המובעת בשיר בין הימים ההם לזמן הזה

את  בשיר המתארים לשמות ולפעלים התלמידים גאל". הסבו את תשומת לבם של ייקום וי
יגאל. מה המשותף יגבורות, יקום, גיבור, גואל, מושיע, פודה, יתאחד, יקום ו  "הזמן הזה":

 אקטיביזם, גבורה ועשייה( בעיקר לכולם? )
 

"מי של מחבר וה"על הנסים" של מחבר ההתלמידים מתבקשים לדמיין שיחה בין  בשאלה ב'
"על הנסים" של מחבר השיש להלל גיבור אחר בסיפור חנוכה. ל אחד מהם יטען כימלל", ובה 

שבני אדם מכריעים את אירועי והחשיבה ל, וח המניע מאחורי הכויטען שהאל הוא הכ
"מי ימלל" יטען שבני אדם הם שפועלים של מחבר ה. יתומוטע תא יומרנייההיסטוריה ה

 תמזלזלהתפיסה מיושנת זוהי  –אדם הלהלל את האל תוך התעלמות מבני ; אין בעולם
 בכוחו ובמעשיו של האדם.

 
 (19)עמוד הרצל ודימוי המכבים בכרזה של קק"ל 

הרצל מדמה את הדור החדש שיקום לתחייה בארץ ישראל 
פני צללית של מכבי, לדור המכבים. בכרזה החלוץ עומד ל

כאילו אומר שהוא התגלמות המכבי וה, חבאותה תנו
 בתקופה הנוכחית. 

הציונים והחלוצים ראו במכבים דמויות מופת. הם ביקשו 
מה זיבעצמאות שלהם, ב, הגופניכוחם להם בדמות ילה

 אומץ שלהם לשנות את המציאות.  ובשלהם 
שנוסדה  "מכבי הצעיר"מכאן נבחר השם לתנועת הנוער 

יהדות של חלוציות לבנות רצון ביטוי ל –באותה התקופה 
 . גופניתופעילות 
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התלמידים מתבקשים לחפש באינטרנט מידע על תנועת מכבי ולהסביר מדוע שם זה ניתן 
 לתנועה הספורטיבית.

 
 תנועת מכבי

. התנועה הוקמה 2929תנועת מכבי העולמית היא תנועה ציונית ספורטיבית שהוקמה בשנת 
חדשה על בסיס השקפותיו של מקס נורדאו שבקונגרס הציוני השני הטיף לקידומה של יהדות 

"יהדות השרירים", כלומר יהודי בעל כוח ויכולות גופניים שבכוחו לסייע בתחייתו הלאומית  –
יהודי רבני העסוק בישיבה  –של העם ובהקמת המפעל החלוצי. זאת לעומת היהודי הגלותי 

 בבית המדרש. היהודי החדש אף יחזור להיות לוחם ללא חת, כמו המכבים או בר כוכבא,
יון זה. כדי לפתח את הכושר הגופני ולהדגיש את היכולת הגופנית, הוקמו כדי להגשים רע

 תנועת מכבי ואגודות ספורט אחרות כמו "הכוח" ו"שמשון".
 

 סיכום
על כך כי אף שאנו חוגגים חגים שמקורם עתיק מאוד ושומרים על התלמידים נשוחח עם 

משתנים עם שינויים עתיקות, כפי שראינו ביחידה, מנהגי החגים המסורות הרבות מ
 חברתיים, תרבותיים ודתיים.

נזכיר לתלמידים כי ראינו כיצד התאימו החלוצים את מנהגי החגים העתיקים וניסו לגייס 
שהיו חשובים להצלחת המפעל הציוני, רעיונות אותם כדי לשקף את אמונותיהם וכדי לחזק 

 כפי שהם תפסו אותו.
החלוצים לא היו מוכנים להישען על מנהגים  לראות בחידושים  אלו מעשה חלוצי.אפשר 
. הם היו אף התנגשו עם חלק מתפיסות עולמםשאיבדו את תקפותם בעיניהם ושישנים 

ומשמעותיים את הרעיונות לתקפים והפכו את המנהגים והעזו לחדש, הראשונים שיזמו, 
  עבור בני דורם.בעבורם וב
 

 הרחבה
אילו זיכרונות יש  ,ואף את הסבים והסבותלשאול את הוריהם,  מהתלמידיםלבקש  אפשר

 להם מחג השבועות ומחג החנוכה.
ההורים והסבים )גם חגגו אותו בו שמהאופן מאוד האם החג כפי שהוא נחגג כיום שונה 

וגם בארץ(? מה דומה ומה שונה? האם לדעתכם יש לכך סיבה? אולי גורם אחד בגולה 
ואנו מרגישים "בעלי בית" בארצנו ועל  אות,העובדה שהשגנו עצמ ואהשינויים המחולל את ש

 אדמתנו?
בשנות המנדט הבריטי וגם בשנים הראשונות לקום המדינה, חגים חקלאיים , : בארץהדוגמ

כמו שבועות וט"ו בשבט היו נחגגים בטקסים רבי רושם, במצעדים ובתהלוכות ברחובות 
כיום אנו  .ובמסכתותבמצעדי לפידים, בטקסים נחגג וחג כמו חנוכה  ,הראשיים של הערים

 מרשימים פחות.הטקסים צנועים יותר וככלל , אולם האלה אמנם חוגגים ומציינים את החגים

 
 באתר "להיות חלוצים!" תמצאו פעילות בנושא החלוצים וט"ו בשבט.
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 מטרות יחידת הלימוד

  באמצעות הנחתהבנת תרומתם של החלוצים להקמת מדינת ישראל 
 התשתיות ליישוב העברי ומוסדותיו

  והבחירה של כל אחד  –החלטת האו"ם  –הכרת התכנית לחלוקת הארץ
 הזומהצדדים, היהודי והערבי, לקבל או לדחות את התכנית 

  להחלטת באשר הכרת הדעות, הלכי הרוח והתחושות אצל כל אחד מהצדדים
 האו"ם על הקמת שתי מדינות נפרדות

 עמד וחשיבותו בתולדות העם היהודיהבנת גודל המ – דינההכרזת המ 
 

 האמצעים הדרושים
 47-44חוברת לתלמיד, עמודים ה

 כלי כתיבה ומחברות
 

 מבנה יחידת הלימוד
 של יישוב עברי ולפיתוח תשתיותיו פתיחה : חזרה על תרומתם של החלוצים להקמתו

 תכנית החלוקה של ארץ ישראל. 2
 באו"ם על תכנית החלוקה והתגובות להההצבעה  –כ"ט בנובמבר . 2
 ומגילת העצמאות הכרזת המדינה. 1
 מעמד ההכרזה והחתימה על המגילה. 4

 סיכום: הולדתה של מדינה
 
 

 מהלך הפעילות
 

 פתיחה
שלמדנו עליו מהו בעצם המפעל החלוצי  –נפתח בשאלת סיכום של היחידות הקודמות 

 אילו פעולות עשו החלוצים? ביחידות הקודמות? 
 

 העלייה לארץ וההתיישבות בה.  נצפה לשמוע תשובות כגון עצם
צורות התיישבות חדשות ובעיקר ישובים רבים יכמו כן נדבר על הקמת יש מאין: הקמת 

מאבק למען השפה הגופנית, העשייה הדגשת העבודת האדמה, הדגשת )קיבוצים ומושבים(, 
 הקמת מערכת חינוך לילדי הארץ ברוח רעיונות אלו.וובמנהגים חידושים בחגים ההעברית, 
 

בהם עסקו שהחלוצים תחומים עוד המתארת ו 6נקרא יחד את הפסקה הפותחת את יחידה 
כגון הקמת מוסדות וארגונים )ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, מפלגות, 

 פלמ"ח( וכו'.קופת חולים ועוד(, שמירה והגנה )ארגון השומר, ובהמשך ה
 

 תכנית החלוקה .1
על פיה הארץ תחולק בין שני והחוברת מתארת בקצרה את תכנית החלוקה שהציע האו"ם, 

 בה מדינה יהודית ומדינה ערבית. יוקמו העמים ו
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 )אין בחוברת( 1937ועדת פיל,  –הרחבה: הרקע לתכנית החלוקה 
אמנם ועדת האו"ם )הידועה בשם ועדת אונסקו"פ( הגישה את המלצותיה לחלוקת הארץ לשתי 

פיל. ועדת פיל אולי המוכרת מכולן היא ועדת  –מדינות, יהודית וערבית, אך קדמו לה ועדות רבות 
הייתה ועדת חקירה מלכותית בריטית בראשותו של הלורד פיל, והיא הוקמה כדי לחקור את סיבות 

( ולהציע פתרון מדיני לשאלת ארץ ישראל. הוועדה פרסמה את 2916-תו של המרד הערבי )בהתפרצו
, ועיקרן היה כי המנדט אינו אפשרי וכי יש לחלק את הארץ לשלושה 2917המלצותיה בחודש יולי 

חלקים: מדינה ריבונית ערבית , מדינה ריבונית יהודית בעמקים ובשפלת החוף וכמה אזורים שיישארו 
 המנדט הבריטי )ירושלים, בית לחם ומסדרון גישה לים(. בחסות

הערבים דחו את המלצות הוועדה באופן נחרץ, וגם בתנועה הציונית התחולל פולמוס חריף על 
דבר הוחלט בקונגרס הציוני לשלול באופן עקרוני  ההצעה, מהקשים שידעה הציונות עד אז. בסופו של

הממשלה הבריטית על הקמת מדינה יהודית, על  את החלטת החלוקה הנ"ל אך לשאת ולתת עם
בדיעבד, לאחר האסון הנורא שעבר על העם היהודי בתקופת השואה, טענו בסיס חלוקת הארץ. 

ראשי היישוב כי היה מוטב לקבל את מתווה המדינה שהציעה ועדת פיל, בגבולות קטנים מאוד וללא 
צים היה מקום שבו הם היו יכולים למצוא ירושלים, וכך ליהודים באירופה שהייתה תחת שלטון הנא

 מקלט. 

 
 מפת תכנית החלוקה

בחוברת מובאת מפה זו המראה את החלוקה שהציע האו"ם בשנת 
 שמות היישובים רשומים לפי המדינה שאליהם הם :. שימו לב2947

יישובים שישתייכו למדינה היהודית רשומים  –היו אמורים להשתייך 
בירוק ויישובים שישתייכו למדינה הערבית רשומים באדום. על פי 

הצעת האו"ם, הארץ תחולק למעשה לשישה אזורים, שלושה 
 גבול ביניהם.עם נקודות חיבור ומעברי  ,יםיים ושלושה ערבייהוד

 לאומיות. -ןמובלעות בישארו נירושלים, בית לחם וסביבותיהן 
לו דברים היו יכולים להפריע לתושבים יעם התלמידים נחשוב א
לו דברים היו יכולים להפריע לתושבים יהיהודים של הארץ, וא
מטרת השאלה להראות שלשתי האוכלוסיות  הערבים של הארץ.

יתה מושלמת יהיו חששות והסתייגויות מהתכנית. התכנית לא ה
  :מהן תאחלא עבור אף 

 
מדינה הקבלת התכנית משמעותה ויתור על חלום  –ליהודים 

טריטוריאלי, גבולות רצף היעדר בארץ ישראל כולה, 
יהודה ושומרון, בגליל, במקוטעים, ויתור על חלקים גדולים 

 נגב וויתור על ירושלים.ברצועת עזה וב
 

מדינה הקבלת התכנית משמעותה ויתור על חלום  –לערבים 
רצף טריטוריאלי, גבולות היעדר , גדולההפלסטינית ה

גליל במישור החוף, במקוטעים, ויתור על חלקים גדולים 
 נגב וויתור על ירושלים.בחלקים גדולים על כנרת וההמזרחי ו

 
ומנים של ביהתלמידים מתבקשים לכתוב דפים קצרים  41בעמוד 

ילדים שחיו באותה תקופה. בכוונה בחרנו בילדים שגרים באזורים 
היו חיים תחת שלטון זר הם יתה מתבצעת, יאם תכנית החלוקה הש

)כלומר ילד או ילדה יהודים שגרים בנהריה שלפי התכנית החלוקה 
מנגד ילד או ילדה ערבים שגרים ביפו ומדינה הערבית, תהיה ב

 (.מדינה היהודיתתהיה בשלפי התכנית 
יקום ש על כךשמחה  –צד חששות בשמחה  ,בשני המקרים אפשר לצפות לרגשות מעורבים

ששייך למדינה מהחיים בשטח חששות ולאומית, -בית לאומי בהכרת האו"ם והקהילה הבין
שווים? האם יהיה אפשר לצאת ולבקר חברים וקרובי משפחה שגרים  ראו בהםהאם י .אחרת

באזורים שונים? האם יהיה אפשר להסתובב בבטחה בסביבה? לאן תוכל המובלעת לגדול 
 תפתח?ולה
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סוגיות העולות מ"תכנית החלוקה" 
 תקפות גם בימינו

אף שתכנית החלוקה לא התממשה, 
הסוגיות שעולות ממנה תקפות מאוד עד 
היום. העיסוק בנושא מעניק לתלמידים 

הזדמנות להתחיל לחשוב איך מרגיש ילד 
ערבי שחי במדינה שהרוב בה אינו ערבי 

 ושהשלטון בה יהודי.
מדברים בימינו על  נוסף על כך, כאשר

אפשרויות של הסכמי שלום עם 
הפלסטינאים, מזכירים בין היתר את 
האפשרות שיישובים יהודיים ביהודה 

 . ושומרון, לדוגמה, יהיו במדינה פלסטינית

 

 
  תכנית החלוקהכלפי עמדות שני הצדדים 

על חלוקת הארץ לשתי  2947שנת בכאשר החליטה ועדת האו"ם 
היהודים כי אין בשום אופן לוותר על ההזדמנות הבינו מדינות, 

תגובתם השלילית להצעה לעומת להקמת מדינה ריבונית יהודית )
 ראו הרחבה – שנים קודם לכן ועדת פיל שהעלתה עשרדומה 

בין היתר, הצורך למצוא פתרון ולשקם את  .(בעמוד הקודם
הפליטים היהודים הרבים שנותרו באירופה לאחר השואה 

 טיעון כבד משקל בהחלטה זו. היה והמלחמה 
יים, כפי נלחלוקת הארץ לש לעומת זאת, התנגד ,הצד הערבי

על פי תפיסתם של הערבים, ארץ ישראל, פלסטין, . שהגיב להצעה הקודמת של ועדת פיל
מדינה  בהיתה צריכה לקום יאחת השייכת לעם הערבי, ולפיכך ה ממשיתתה ישות יהי

 היהודים, מתיישבים שזה מקרוב באו, היו יכולים לחיות בה תחת ריבונות ערבית. וערבית, 
 
 להההצבעה באו"ם על תכנית החלוקה והתגובות  –.  כ"ט בנובמבר 2

. 2947נובמבר ב 29-הצעת החלוקה של ועדת האו"ם, ועדת אונסקו"פ, הועמדה להצבעה ב
נמנעו )בהן  24-התנגדו ו 21מדינות,  11, תמכו 282בהחלטה, הידועה גם כהחלטה 

 (. מדינה אחת )סיאם, כיום תאילנד( נעדרה. בידיהבריטניה שהמנדט על ארץ ישראל היה 
 

  
"להיות באתר  מומלץ מאוד להפנות את התלמידים לפעילות המתוקשבת

 חלוצים!" כדי לשמוע את ההצבעה האמתית.  
 

 
שלוש תגובות שונות להצבעה. התלמידים עובדים בזוגות או בקבוצות  ותבחוברת מובא
 את המשימות. במליאה, יקרא אותה וישלים תגובה אחתיבחר קבוצה או  קטנות. כל זוג

יקריא את התגובות כפי שהן התלמידים במה שלמדו. אחד ישתפו התלמידים אלו את אלו 
 את הרגשות המתוארים. תלמידים אחרים יציגו בפנטומימהוביחידה, מובאות 

 
 התגובות השונות:

 "זרים מתחבקים ברחובות" )קטע של עמוס עוז( .2
 את שמחת היהודים בהישמע תוצאות ההצבעה. מתארהקטע 

 "השמחה לא הייתה במעוני" ו"כאבל בין החתנים" )קטעים של דוד בן גוריון( .2
 העומדת לבוא.קשה המלחמה מהיהודים ההדאגות של את את החששות ו מתאריםהקטעים 

 "תקווה שנגוזה" )דבריו של אנואר נוסייבה(. 1
שחזונם  משום העצב שהרגישו הערביםאת דבריו של נוסייבה מביעים את האכזבה ו

 ותקוותיהם לבנות בארץ מדינה ריבונית נגוזו.
 

 ,נבקש מהתלמידים לבחור את אחת התגובות ולכתוב חיבור בנושא :הצעה לפעילות נוספת
יכול לכתוב מנקודת מבט שונה. דמיינו שאתם חיים באותה התקופה )ילדים תלמיד כל ו

לחמו במלחמה העלולה לפרוץ, ניצול ים יהגדולים או הוריהם החיאיהודים או ערבים, ילדים ש
ה זקנה שהגיעה לארץ כחלוצה באחת ישואה שהגיע לארץ לפני כמה שנים, אישה יהודי

באילו בחיבורכם כתבו  .(מהד בארץ וחי בה כל חייו וכדוהעליות הראשונות, ערבי זקן שנול
נסיבות נכתבים הדברים )לאחר ששמעתם את ההצבעה ברדיו, בעת שצפיתם בריקודים 

לו יכיצד אתם מרגישים? אברחובות, לאחר שהורה שלכם סיפר על תוצאות ההצבעה וכו'(. 
 פן העתיד?תחושות ומחשבות עולות בלבכם לשמע החלטת האו"ם? מה לדעתכם צו

 
 שמחה, חשש ועצב.  –מוזכרים  שלושה רגשות להחלטת האו"ם  44בחצי השני של עמוד 

 אחד הקטעים. בתגובה עוד נבקש מהתלמידים לחשוב אם מצאו  'במשימה א
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כעס, מרירות  ;של חלום שהתגשם )בצד היהודי( ההתלהבות, תחוש –רגשות שעלו עוד 
, הרי כל כך הוגן שהיהודים יקבלו חלקת אדמה גדולהר שלא וועצב מצד היישוב הערבי שסב

 היהודים היו מעטים מהערבים. ו רובם היו חדשים בארץ )באופן יחסי(
התלמידים מתבקשים להגיד אם הם הופתעו מאחת התגובות. ייתכן  'במשימה ב

ללמד על תגובות כדי שהתלמידים הופתעו לשמוע על התגובה הערבית לתכנית החלוקה. 
איננו מרבים להתייחס לכך  – הרי מדובר ברגע היסטורי גורלי –להצבעת האו"ם  היהודים

שאוכלוסייה אחרת בארץ קיבלה את אותה הבשורה בצורה שונה מאוד וראתה בה גזרה 
חשיבות לגרוע מההצבעה או תוצאות קשה. מטרת הפעילות איננה להמעיט בשמחה על 

 אלא להציג תמונה שלמה יותר. ,האירוע
אנו חוזרים לחלוצים ומחברים בינם לבין הכרזת המדינה. יש להניח שתגובת  'גבמשימה 

יתה גאווה )מפעלם תרם רבות לכך שהיישוב הגיע לרגע זה(, יהחלוצים לתוצאות ההצבעה ה
( אך גם חשש מהקרבות לו ציפושהתרגשות, אושר, פליאה והודיה )על שהגיע היום 

 של המדינה שתקום?ודרכה  היפימה יהיו או –כן סקרנות , והעתידיים
לבדוק את הקשר בין החלוצים, שעליהם למדנו ביחידות הקודמות, היא  'משימה דמטרת 

 הקמת המדינה החדשה. ללהכרזת המדינה ו
פעולותיהם של החלוצים היוו את הבסיס להקמת התשתיות של היישוב העברי, תשתיות 

תה יהציע לתלמידים לדמיין כיצד היתה יכולה לקום מדינת ישראל. אפשר לישבלעדיהן לא הי
ח צבאי, ללא מוסדות אזרחיים וללא וקמה המדינה ללא שפה משותפת, ללא הנהגה, ללא כ
היישובים הרבים  ללאאך בעיקר  ,הדור החדש בעל המודעות הלאומית שהתחנך בארץ

רטטה ועדת האו"ם את גבולות החלוקה. המלצת האו"ם להקמת סעל פיהם שברחבי הארץ 
מדינה יהודית בארץ ישראל נבעה בין היתר מכך שחברי הוועדה השתכנעו שכבר קיים בה 

 ישוב עברי הראוי למדינה כזו. י
 

 הכרזת המדינה ומגילת העצמאות .3
, ביום ו' את הארץ. שעות ספורות לפני תום המנדטעזבו הבריטים  2948במאי 25ביום שבת 

באותו . על הקמת מדינת ישראל ל אביבבתמאי, ה' באייר תש"ח, הכריז דוד בן גוריון ב 24
ובבוקרו של אותו היום אף נפלו קיבוצי  ,הזמן כבר התחוללו קרבות מרים בכל רחבי הארץ

 גוש עציון. 
 המתארת את אירועי יום זה.  45קוראים עם התלמידים את הפסקה הראשונה בעמוד 

 
הסבו את  .לשאול את התלמידים מדוע לדעתם היה צורך בהכרזה על הקמת המדינה אפשר

ריבוני עצמאי, כלומר בעצם ההכרזה תה מעשה יתשומת לבם לכך כי עצם הכרזת המדינה הי
גורלו. בהצהרה רשמית זו הכריז מה יהיה אחריות על עצמו ומכריע מקבל העם שהוא הוכיח 

 יהי מה.ושהוא נחוש להקים מדינה, בפרט וערביי ישראל בכלל עולם העם לפני ה
 

 מה נאמר בהכרזה? 
לו נושאים היה חשוב לכלול בהכרזה על המדינה? התלמידים מתבקשים לבחור בחמישה יא
נבקש מהתלמידים להסביר את  .הנושאים הרשומים שלפי דעתם ראויים להיכלל בהכרזהמ

 (.45החלטתם )עמוד 
שלפי דעתכם חשוב לכלול בהכרזה מובאים כאן ונושאים שאינם ד עוהאם יש  :לשאולאפשר 

 ?)למשל עשרת הדיברות(
. פעילות זו בהונראה אילו מהנושאים הללו אכן נכללו  ת העצמאותביחידה הבאה נעיין במגיל
 תכין את התלמידים לכך.

 
 הרחבה: האם אלוהים נכנס למגילה?

בפעם זאת בביטוי "צור ישראל". בין הנציגים  במגילת העצמאות אלוהים מוזכר רק פעם אחת, וגם
הדתיים והחילוניים שניסחו את הכרזת העצמאות התפתח ויכוח. הדתיים תמכו באזכור אלוהים, 
 –לפחות בביטוי "צור ישראל וגואלו". החילוניים רצו להשמיט כל רמז דתי. לבסוף גובשה פשרה 

 ', וחוזקו וכוחו של עם ישראל.הביטוי "צור ישראל", שכן יש לו שני פירושים: שם ה
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 מעמד ההכרזה והחתימה על המגילה .4
אפשר לשאול את החוברת מתארת בקצרה את מעמד ההכרזה והחתימה על המגילה. 

התלמידים מי ביקר בהיכל העצמאות, שם התקיימה ההכרזה על המדינה. תלמידים שביקרו 
 ליץ על ביקור במקום!בו יוכלו לספר על המקום. אם אין תלמידים כאלה, ראוי להמ

 
 

 
  

 
ש סרטון קצר ומרגש של ההכרזה. מומלץ מאוד להראות אותו י "להיות חלוצים!" באתר

 לצפות בו בבית.או להנחות אותם אם אפשר בכיתה,  ,לתלמידים
 

 
 שם למדינה החדשה

בחוברת רשומים  47בעמוד ברשימה  השם שנבחר למדינה החדשה הוא מדינת ישראל.
 שהוצעו למדינה החדשה )ציון, יהודה, עבר, ארץ ישראל( אך נדחו.שמות אחרים 

מדוע. נבקש לבחור שם  ולהסביראינו מתאים  שם שלדעתםלבחור מהתלמידים נבקש 
 מדוע. ולהסבירמתאים שלדעתם 

 
תה יכולה להיות הסכמה יהיגם היום אם נשאלים  התלמידים 47בעמוד בשאלה למחשבה 

 .מסמך כלשהועל פוליטית רחבה 
, לרגל יום העצמאות 2448אפשר להראות לתלמידים סרטון נחמד באותה סוגיה: בשנת 

 להחתים את חברי –וחגיגות השישים למדינת ישראל, יצא המכון לאסטרטגיה ציונית במיזם 
להכין  ישזמן,  תעל המגילה. לפניכם הקישור )הורדת הסרטון לוקחשבע עשרה הכנסת ה

 :אותו מראש(
http://www.izs.org.il/heb/?father_id=290&catid=359  ]  

 
 סיכום

 כפי שראינו, גורמים רבים ושונים סייעו להולדתה של מדינת ישראל.
הבסיס שאפשר את ההכרה בזכותם של היהודים למדינה והבסיס לכל התשתיות והמוסדות 

החלוצים. הם שהקימו בזכות מפעלם של נבנו שהיו חיוניים להקמתה של מדינה כזאת 
כלכליים וביטחוניים. למדנו  ,חברתיים ,מוסדות מדינייםו ,עירונית וכפרית ,התיישבות רחבה

לידי ביטוי בהחלטת האו"ם שהן באות ת כפי ולאומי-ןבי גם שהיה צורך בהכרה ובהסכמה
להזכיר גם את מקומה של התנועה אפשר שלא דיברנו על כך ביחידה, אף לתכנית החלוקה. 

הציונית שפעלה בחו"ל ובקהילות היהודיות כדי לקדם את היווסדותה של המדינה החדשה. 
ת הצורך ולהתאחד סביב כמו כן היה צורך ביישוב מגובש ואחראי היודע להתפשר בשע

ח זה )ההגנה ושיגן על המדינה שבדרך. כ היה צורך בכוח צבאיעוד החלטה היסטורית. 

http://www.izs.org.il/heb/?father_id=290&catid=359
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. כדי להוציא את רעיון המדינה והמשיך אותו והפלמ"ח( גם הוא צמח מתוך המפעל החלוצי
 שם.לתת לה מדינה ריבונית עצמאית ושל היה צריך להכריז על הקמתה  ,ח אל הפועלומהכ

 
 

כלומר אפשר ללמד את כל היחידה באמצעות  ,ליחידה זו פעילות מתוקשבת מלאה
הפעילות "אנו מכריזים בזאת" מקבילים לתכנים הנלמדים ביחידה זו, תוכני המחשב. 

 בטכניקה שונה.
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 מטרות יחידת הלימוד

  התוכן של מגילת העצמאות הכרת 
  וכל חברה שנהיים עצמאיים ל אדם כ – באחריותכרוכה כי העצמאות הבנה

 באחריות ובמחויבות  יםנושא
 

 האמצעים הדרושים
 52-48חוברת לתלמיד, עמודים ה

 כלי כתיבה ומחברות
 

 מבנה יחידת הלימוד
 יחידיםלמשמעות העצמאות  – פתיחה: אחריות ומחויבות

 עיון בחלקי המגילה השונים, עבודה בקבוצות  – ת העצמאותהכרת מגיל
 סיכום 
 

 מהלך הפעילות
 

 אחריות ומחויבות :פתיחה
כי הקמת מדינת ישראל היוותה שלב חדש וחשוב בהיסטוריה של העם לתלמידים נסביר 
 היהודי.

העם את ריבונותו ואת ארצו, הוא שב והצטרף השנים שעברו מאז איבד לאחר כאלפיים 
ם בארצם. חלומם של דורות של יהודים, יהעצמאיים, החופשיים והריבוני למשפחת העמים
 . , התגשםהםיבכל ארצות פזור

לידי ביטוי  הבמה בא –תלמידים בדיון אישי באת הדיון במשמעות העצמאות אנחנו מתחילים 
מראה העצמאותם? נתייחס לחמישה תחומים שבהם מתבטאת העצמאות של התלמידים: 

 ערכים וביטחונם האישי.העקרונות והלימודים, החסים החברתיים, יההחיצוני שלהם, 
לידי ביטוי עצמאותם ומדוע חשוב  התחום במה באבכל התלמידים מתבקשים להסביר 

 – ני המושגים המרכזיים ביחידהאת שתחום. כך אנחנו מחברים האחריות על קבלו עליהם שי
 עצמאות ואחריות. 

 גון אלו:הסברים כנצפה לשמוע 
בכלל. אחריותנו לדאוג מראה עצמאות בבחירת התספורת, הבגדים וה – המראה החיצוני

 י אנו מכבדים את עצמנו.כהמצהיר  ומכובד םהולמראה ל
להתחבר. עצמאות או לא רוצה עם מי אני רוצה להחליט עצמאות  – חברתייםהיחסים ה

זולתנו בתוך כל  להחליט איך להתנהג במערכות יחסים. אחריותנו לשמור על עצמנו ועל
 אלא להתנהג בצורה מכובדת ובוגרת. ,לא לפגוע בזולת וגם לא בעצמנו, מערכת יחסים

אחריות מתבטאת בהחלטה העצמאות בהחלטה אם וכיצד להשקיע בלימודים.  – לימודיםה
 להשקיע בהתפתחותנו, בהשכלתנו ובעתידנו.

 זרים וכדומה. אחריותנו  עםעולם, בכביש, בהתנהגותנו בעצמאות  – אישיהביטחון ה
להתנהג בצורה זהירה ובטוחה כדי לשמור על עצמנו ועל חיינו, למעננו אך גם מתוך 

 התחשבות במשפחותינו.
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הקבלה  –הרחבה: עצמאות ואחריות 
 לסיפור יציאת מצרים ומתן תורה

אמנם אפשר לחשוב שכאשר יצא עם 
ישראל ממצרים, הוא נהיה עצמאי, אך 

לבד בשלב זה הוא נגאל גאולה פיזית ב
 ועדיין לא היה חופשי ועצמאי.

קיבל עם ישראל  שחרורו האמתיאת 
דווקא עם קבלת התורה ועשרת 

הדיברות, על כל החוקים, המצוות 
והאיסורים שבהם. במילים אחרות, 

עצמאות אמתית אינה מגיעה עם הסרת 
המגבלות ועם ההיתר לעשות "מה 
-שמתחשק", אלא עם קוד התנהגותי

 מוסרי מחייב.
 

באיזו צורה אנו בוחרים כלומר אילו ערכים לבחור, בהחלטה עצמאות  – ערכיםהעקרונות וה
 לחיות את חיינו ובאיזה נתיב לצעוד. 

 
באיזו מידה כעת, כשהם גדלים ומתבגרים,  :כללית לתלמידיםנסכם את המשימה בשאלה 

ובאילו תחומים הם חשים שיש להם יותר עצמאות, יותר סמכויות ואפשרויות להחליט על 
בה יותר כרוכה גם באחריות רבה יותר דרכם ועל חייהם? האם הם מרגישים שהעצמאות הרַ 
המוכנים לכך לשתף את חבריהם ובמחויבויות שלא היו להם בעבר? נבקש מתלמידים 

 בחוויות אלו, תוך מתן דוגמאות.
 

 נשוחח עם התלמידים על כך כי מדינה שקיבלה את 
לו יותר  ניםנית תה משולה לילד שנכנס לעול מצוות.עצמאו

. מצד אחר , ויותר אחריות ומחויבותמצד אחד חופש ועצמאות
ילד מתבגר, מעשים שנסלחו לו כשהיה קטן אינם שככל שכמו 

מתגברות כשהיא נהיית חברה הציפיות מכך מקובלים עוד, 
  עצמאית.

 
 הכרת מגילת העצמאות
מחלקים את הכיתה לקבוצות, נפנה ללימוד המגילה. 

ומחלקים את חלקי המגילה בין הקבוצות. החלק הראשון 
ארוך ומאתגר. אפשר לעבור עליו יחד או לתת אותו לקבוצה 

 . תוחזקה שתוכל להתמודד א
 

 חלק א'
קשר הוא ההנושא המרכזי של חלק זה במגילת העצמאות 

והרוחני של עם ישראל לארצו וזכותו להקים לעצמו בשטחה מדינה ריבונית ועצמאית. גשמי ה
חלק זה הוא מעין מבוא המתאר את ההשתלשלות ההיסטורית שהביאה לגלותו של עם 

ישראל מארצו, את כיסופיו אליה, את ניסיונות העם לשוב ולהתיישב בארץ ואת הקמתה של 
צהרת בלפור שהכירה בזכותם של היהודים לבית הבדגש כמו כן מושם התנועה הציונית. 
גם חלקו ותרומתו של  יםשואה שהוכיחה את נחיצותו של בית כזה. מתוארבלאומי משלהם ו

ה לו את הזכות תהקנעובדה שהיישוב העברי למאבקן של בעלות הברית באויב הנאצי, 
חלק זה  וחדות. הפסקה המסיימתאלהימנות עם העמים המייסדים של ארגון האומות המ

נובמבר המכירה בזכותם של היהודים להקים להם מדינה ב 29-חלטת האו"ם מעניינה ה
אשר ומשלהם 

נתנה תוקף 
לכל  הוגושפנק

, שלעילהטיעונים 
תוך הצהרה כי 
זכותו של העם 
עם היהודי להיות 
 ככל העמים. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 תשובות לשאלות:
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זכותו התומכים בהוא סוקר שורת אירועים וטיעונים ומבוא למגילה, הוא חלק זה  .א
 של עם ישראל למדינה ריבונית בארצו.

תולדות העם והמדינה: הגלות, הקמת התנועה באירועים מרכזיים במגילה מוזכרים  .ב
צבאות  לצדהציונית, הקונגרס הציוני, הצהרת בלפור, השואה, ההעפלה, הלחימה 

 ינה יהודית.החלטת האו"ם על הקמת מדובעלות הברית 
יה לארץ, יהמגילה מזכירה מעשים חלוציים שקדמו להקמת המדינה: העל .ג

ישוב חי ותוסס יההתיישבות, הפרחת השממה, החייאת השפה העברית, הקמת 
בעת בעל  העם שוחר שלום וב העם היהודי היותובעל כלכלה ותרבות מתפתחים 

 יכולת להגן על עצמו. 
וכן ב"אישור" שבהחלטת  ,כרים בסעיף לעילאפשר לראות במעשים החלוציים המוז .ד

 האו"ם את המעבר שעבר העם מהיותו תלותי להיותו עצמאי.  
 

 חלק ב'
מעין מבוא שמנה את הסיבות לזכותם של היהודים להקים  ואהחלק הקודם של ההכרזה ה

 והוא קצר וענייני. ,הכרזה עצמההוא ההחלק השני ואילו לעצמם מדינה משלהם, 
כי לאור הטיעונים שנרשמו בתחילת ההכרזה, תוך אזכור מחודש של החלטת מצהיר חלק זה 

כמו כן האו"ם, חברי מועצת העם ונציגי התנועה הציונית מכריזים על הקמת מדינת ישראל. 
טיעונים משפטיים על זכותם של היהודים להקים לעצמם מדינה ועל זכותם של חברי כתובים 

 מועצת העם להכריז על הקמתה.
 מדינה יהודית. –מצהירה על אופייה של המדינה  ההכרזה

מתוקף סמכותם, נציגי מועצת העם קובעים כי מרגע  :כמו כן יש הכרזה על מוסדות המדינה
סיום המנדט הבריטי ועד הקמת השלטונות הנבחרים והסדירים תפעל מועצת העם כמועצת 

 מדינה זמנית.
 

 תשובות לשאלות:
הקמת המדינה תוך מתן טיעונים לתוקף  הכרזה עליש חלק זה של המגילה ב .א

 המשפטי של ההחלטה ולזכותה של מועצת העם להצהיר עליה.
 כאן פרטים חשובים על המדינה החדשה:מובאים  .ב

  ם, היישוב העברי והתנועה הציוניתחברי מועצת הע –הגוף המכריז 
 במאי  25מרגע סיום המנדט, אור ליום שבת, ו' באייר,  – מועד הקמת המדינה

2948 
  יהודית –אופי המדינה. 

לעם היהודי זכות טבעית  –בהכרזה מפורטות הצדקות להקמת המדינה היהודית   .ג
 .למדינה, כמו כל עם אחר

 בחלק זה מוזכרות:
 הטבעית וההיסטורית של העם היהודי לארץ ישראל וזכות 
 החלטת עצרת האו"ם בדבר הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. 

 הצדקות נוספות: ותמוזכרבחלק הראשון של ההכרזה 
  הזכות הדתית של העם לארץ )במשפט הראשון של ההכרזה כתוב שבארץ ישראל

 שהיא גם זכות היסטורית, "עוצבה דמותו הרוחנית הדתית והמדינית" של העם(
 הזכות הנובעת מהכמיהה לאורך הדורות לחזור לארץ 
 לאומי נגד -ןהבי השתתפות במאמץובנייה והשתקעות בארץ  – זכות הנובעת מעשייה

 הנאצים
 הזכות למקלט. 
האחריות המוטלת על המדינה  לראות בהכרזה עצמה מעשה של עצמאות. אפשר .ד

ומוסדות נבחרים וסדירים ובהתחייבות נות שלטולהקים מתבטאת בהכרה בצורך 
 להקמתם.

 
 

 חלק ג'
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תת עליהם תהיה מושתשעקרונות המנחים את הקווי היסוד ושל ההכרזה קובע את חלק זה 
 המדינה.
 

 תשובות לשאלות:
מדינת ישראל  תעליהם תהא מושתתשחלק זה של ההכרזה מציג את קווי היסוד  .א

 העקרונות אשר על פיהם תתנהל.את ו
 יסוד של המדינה המוזכרים בחלק זה של ההכרזה:העקרונות  .ב

  כל יהודי לעלות לארץ ולהתיישב בהזכותו של 
 כל תושבי הארץ הכלכלי, לטובתהתיישבותי והפיתוח הדגשת ה 
 ויון מדיני וחברתי לכל התושבים, כלומר התחייבות שולהתחייבות לחירות ו

 למשטר דמוקרטי וחופשי
 כויות ללא הבדל דת, גזע ומיןשוויון ז 
 ,לשון ותרבות חופש דת, מצפון, חינוך 
 מקומות הקדושים של כל אחת מהדתותשמירה על ה 
  ושלום )"תהא מושתתת התחייבות לקיומה של חברה מוסרית שוחרת צדק

 על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל"(.
  נאמנות המדינה לעקרונות המיוצגים במגילת האומות המאוחדות )התחייבות

לכיבוד זכויות האדם, מחויבות לפתירת סכסוכים בדרכי שלום ]גם אלה 
י בתחומי התרבות, לאומ-עקרונות דמוקרטיים[ והתחייבות לשיתוף פעולה בין

 החינוך והכלכלה(.
, וחסרה התייחסות עיר בירתהאו על גבולות המדינה נה מדברת על הכרזה איה .ג

התלמידים יעלו עקרונות אחרים שחשובים בעיניהם שלרשות השופטת. ייתכן 
 בהכרזה.כתובים ושאינם 

בקביעת לראות את המעבר מעם תלותי לעם עצמאי בחלק זה של ההכרזה, אפשר  .ד
קרונות וקווי היסוד שעל פיהם תתנהל המדינה. המסר ברור: אנו מחליטים על הע

מקבלים עקרונות שלנו, אנחנו גם על פי האופייה של המדינה, אנחנו מעצבים אותה 
הזכיר לתלמידים את הסעיף אפשר לאחריות לפעול לפי העקרונות הללו. עלינו 

 –( 48 ודמאות )עמלעצהאישי שלנו הזכרנו כשדיברנו על המעבר שהמקביל 
 "עקרונות וערכים".

 
 חלק ד'

בקשות מגורמים באך גם בפניות ו ,חלק זה של מגילת העצמאות עוסק בהצהרת כוונות
 שיתוף פעולה, סיוע ושכנות טובה.בענייני שונים, 

 

 תשובות לשאלות:
עתיד של המדינה החדשה ופניות על הכוונות  תהצהריש חלק זה של ההכרזה ב .א

 שיתוף פעולה, סיוע ושכנות טובה.בענייני  מגורמים שוניםובקשות 
 אליהם בחלק זה של ההכרזה:העם פונה הגורמים ש .ב
 לארגון האומות המאוחדות ה:יפני    

 והושטת סיוע בבניין המדינה החדשהבקשה: קבלת מדינת ישראל למשפחת העמים 
 לבני העם הערבי, אזרחי מדינת ישראל יה:יפנ

לערבים ; הבטחה בבניית המדינהלהשתתפות בקשה: שמירה על השלום והירתמות 
 אזרחות ושוויון, וכן לייצוג מתאים במוסדות המדינהל

 למדינות ערב השכנות יה:יפנ
 שכנות טובה, שיתוף פעולה ושלום בקשה:

 ליהודי התפוצות יה:יפנ
 בקשה: קריאה לעלות למדינה, לתמוך בה ולסייע בבניינה.

לאזרחי ישראל עצמם, בבקשה לגלות  הכרזה:היה אפשר לכתוב בנוספת ש יהיפנ .ג
האתגרים העומדים בפני העם. לנוכח סובלנות, התמדה, אורך רוח, השקעה ואומץ 

 התלמידים יציעו רעיונות נוספים. שייתכן 
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עצמאותנו באה לידי ביטוי בבחירתנו אל מי לפנות, על מה  ,בחלק זה של ההכרזה .ד
המשמעות אינה הפך לאדם עצמאי, נלהצהיר ומה לבקש. כאשר ילד התלוי באחרים 

דעת כיצד, על מה ומתי לבקש תמיכה פירושה לעליו לפעול לגמרי לבד. התבגרות ש
יעזר ראוי להואפשר עדיין עליו לדעת ש –ועזרה. כך גם בהפיכת העם לעצמאי 

 באחרים.  
 

 סיכום
, נפגשים במליאה ומבקשים מכל קבוצה ןאחרי שכל הקבוצות סיימו לעבוד על הקטע שלה

 .כדי שהתלמידים האחרים יכירו את כל חלקי המגילה עבדה עליולסכם בקצרה את החלק ש
 

אין פירושה חופש בלתי מוגדר עצמאותה של מדינה שנאמר לתלמידים כי ביחידה זו ראינו 
 העצמאות כרוכה :אחריות, אלא להפךוממחויבויות ושחרור ממיני דאגות, מובלתי מרוסן 

, כפי שראינו בהכרזת העצמאות, ועל המדינה להתנהג מקבלת עליהבמחויבויות שהמדינה 
יות לאומ-ןאמנות בילפעול לפי מעמדה: להתנהל בהגינות ובאחריות, לכבד הסכמים, כראוי ל

וכדומה. כלומר מעמדה של מדינה ריבונית שונה ממעמדם של עמים, קהילות וקבוצות חסרי 
 ואין היא יכולה להתנהל כמותם. ,עצמאות

 
בחתימתם שלושים ושבעה חברי מועצת אותו מסמך משפטי מחייב, ואכן אישרו היא המגילה 
 העם. 

 שלה, בשיעור הבא.כני הכרזת העצמאות, ובעיקר בחלק השלישי ונמשיך לעסוק בת
 

באתר "להיות חלוצים!" יש חידון מתוקשב בנושא מגילת העצמאות, ובו התלמידים 
 יכולים לבדוק את ידיעותיהם על המגילה. 
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 מטרות יחידת הלימוד
 למידת עקרונות היסוד שבמגילת העצמאות 
  והאישיתחיינו ולחירותנו הלאומית לכי לעקרונות אלו חשיבות מכרעת הבנה 
 והקשיים הכרוכים בעקרונות היסוד הכרת המורכבויות, הדילמות 
  םמורכבויותיהעל אף  כי מתפקידנו לשמור מכל משמר על עקרונות אלוהבנה 

 
 האמצעים הדרושים

 56-52חוברת לתלמיד, עמודים ה
 כלי כתיבה ומחברות

 
 מבנה יחידת הלימוד

 חשיבותם של עקרונות היסוד –הצגת הנושא פתיחה: 
 היסוד בעזרת דמויות שונותבחינה של עקרונות . 2
 עקרונות היסוד במבחן החקיקה – קרון לחוקימע. 2

 ך לחיות במדינה יהודית ודמוקרטיתלהמשיכדי סיכום: מחויבותנו לשמור על עקרונות היסוד 
 

 מהלך הפעילות
 

 פתיחה
מוגדרים כי בשיעור הקודם ראינו כי בחלק השלישי של הכרזת העצמאות  תלמידיםנזכיר ל

המדינה על פיהם שעקרונות היסוד של המדינה החדשה, כלומר העקרונות והקווים המנחים 
 .להתנהל שואפת

לעקרונות אלו חשיבות רבה שכן הם המגדירים את היחס שבין המדינה לאזרחיה ואת 
בו יתנהלו חיי האזרחים )חופש שנות מגדירים את האופן כמו כן העקרו התחייבויותיה להם.

 ושוויון(.
ביחידה זו נשוחח על עקרונות היסוד השונים ונבין את חשיבותם. נבין גם את אחריותנו 

 לשמור עליהם ולא לתת יד לפגיעה בהם.
 

לאישור או  יםזקוק והם אינםעקרונות יסוד עומדים בבסיס כל החוקים,  - על עקרונות יסוד
קרון יעהמשמעות עצומה: ממשלה כזאת או אחרת וכדומה. של רוב האזרחים, של הסכמה ל

בטל. הסבו את תשומת לבם של התלמידים כי במשטר דמוקרטי אמנם הרוב תאינו יכול לה
ופגיעה בהם  ,פני כל החלטהמש דברים שהם חסינים . יהיחידעיקרון הלא זה אבל קובע, 

אלו עקרונות היסוד של המדינה שעליהם בנויים  – תהא פגיעה בנשמת אפה של הדמוקרטיה
 חוקי המדינה.
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 בעזרת דמויות שונות . בחינה של עקרונות היסוד1
במגילת המוגדר קרון אחר יביחידה זו מובאות חמש דמויות שונות, כל דמות מתמקדת בע

ו בזוגות. הם מתבקשים לבחור אחת מהדמויות, לקרוא אלבד העצמאות. התלמידים עובדים 
 את דבריה ולענות לשאלות.

  
 עולה ותיקה מתימן –לאה 

 
 .יותוקיבוץ גלהקטע של לאה מתמקד בעיקרון של  א.

יהודית. הקרון הכרחי למדינת ישראל יע אעליית יהודי התפוצות הי
"מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה  :במגילה נאמר במפורש

כמו כן בחלק הראשון של המגילה מוצגת הטענה  .ולקיבוץ גלויות"
בה יוכל שמגיעה מדינה משלו  ,כי לעם היהודי שסבל מרדיפות

"השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן  לחיות ככל העמים:
האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה 

ל את ההכרח  בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי מחדש בעלי
חידוש המדינה היהודית בארץ ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי 

 ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך משפחת העמים".
ו קוראים אל העם היהודי המדינה אף מפצירה ביהודי העולם לעלות אליה ולתמוך בה: "אנ

". על פי הכתוב במגילה, המדינה [...] בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין
לעשות מאמץ ם למען קרובי משפחתה של לאה שעדיין חיים בתימן, ולפיכך עליה גהוקמה 

 ולסייע להם לעלות ארצה.  
 ,ריבוניתהקרון זה חשוב למדינת ישראל יהתלמידים מתבקשים להגיד אם לדעתם ע ב.
קרון הכרחי שכן אחד מעקרונות הדמוקרטיה יזהו עשדמוקרטית. אפשר לטעון היהודית וה

ולכן מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית דמוקרטית  ,הוא החופש לבחור היכן לחיות ולגור
כי מראשיתה  מחויבת לאפשר לכל יהודי הבוחר בכך לבוא ולחיות בה. אנחנו נוכל להדגיש

בעצם כל המדינה מורכבת מעולים  שימשה מדינת ישראל בית ומקלט לעולים מארצות שונות.
לשאול את התלמידים מאיפה הגיעו  אפשראו מצאצאיהם שהגיעו בשלבים שונים לארץ. 

  גלויות.המשפחות שלהם ולרשום את הארצות על הלוח. יש להניח שנקבל תמונה של קיבוץ 
 
 

 יד הארץערבי יל –עבד 
 .שוויוןהקטע של עבד מתמקד בעיקרון של 

 . המגילה מדברת במפורש על עקרון השוויון:א
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל [ ...]"מדינת ישראל 

 תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום[ ...] תושביה
תקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה  בלי [ ...]

דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך הבדל 
 ".[...] ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות

קרון זה חשוב יהתלמידים מתבקשים להגיד אם לדעתם ע ב.
דמוקרטית. נרצה היהודית ו, הריבוניתהלמדינת ישראל 

להבטיח את זכויותיהם של מיעוטים אתניים,  בין היתר, כדילהדגיש שמשטר דמוקרטי קיים, 
זכויות שהרוב הקובע לא ירמוס את הדתיים וכדומה ושל קבוצות חלשות בחברה ולשמור 

 חופש.  לששוויון ו לש האלהבסיסיות ה
 
 

 ניצולת שואה – אסתר
 

 הקטע של אסתר מתמקד בעיקרון של חירות וחופש הביטוי. א.
החירות: "מדינת ישראל המגילה מדברת במפורש על עקרון 

תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם 
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תהא נאמנה [ ...] תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות[ ...] של נביאי ישראל
לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות". הכוונה היא גם לחירויות האישיות של הפרט 

יתרה מזאת, המדינה מבטיחה חופש מצפון לכל אזרחיה, כמו חופש הדעה וחופש הביטוי. 
 על פי צו מצפונם.כל מה שמפריע להם,  עלעוולות ועל כלומר זכותם למחות 

החופש של האזרחים למחות, להפגין, להביע דעה  אאחד מיסודותיו של משטר דמוקרטי הו
 ואף להפיל את השלטון אם הם מתנגדים לדרכו.

מדינה  ,קרון זה הכרחי למדינת ישראליד אם לדעתם עהתלמידים מתבקשים להגי ב.
יתה נראית המדינה ללא ייהודית ודמוקרטית. אפשר לשאול את התלמידים כיצד ה ,ריבונית

האיסור שחל על אזרחיה למחות נגד  –גרמניה מובאת הדוגמה של חוברת ב) .חירויות אלו
או חופש הביטוי כדי  שערו מה קורה במדינה שאין בה לאזרחים חופש הדעה( .הממשלה

אם תוכלו לחשוב על דוגמאות של חופש הביטוי ושל מחאה נגד למחות נגד הממשלה. ה
 הממשלה בחברה שלנו היום? 

 
 

 יליד הארץ – רמי
 הקטע של רמי מתמקד בעיקרון של הצביון היהודי של המדינה. א.

המגילה מדברת על כך שהמדינה תהיה יהודית ושהיא תהיה 
ונם של נביאי ישראל: "אנו מכריזים בזאת על הקמת מושתתת על חז

]מדינת ישראל[ " ;מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל"
לאור חזונם של תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום 

עצם הסיבה לחלוקת הארץ ולהקמתה של מדינה כזו  ."נביאי ישראל
ונית אשר תייצג תה לאפשר ליהודים להקים ישות מדינית ריביהי

 אותם ובה יוכלו לחיות על פי אמונתם, ערכיהם ותרבותם הייחודית. 
 ,ריבוניתהקרון זה חשוב למדינת ישראל י. התלמידים מתבקשים להגיד אם לדעתם עב
היהודי של  הדמוקרטית. אפשר לשאול את התלמידים במה בא לידי ביטוי צביונהיהודית וה

לכוון ולשאול אותם למשל כיצד לוח השנה שלנו אפשר אם קשה להם לענות,  .המדינה
השנה שלנו מבוססת על הלוח העברי, : מדינה יהודיתמדינת ישראל  את היות ףמשק

חגי ישראל. אפשר לשאול איפה רואים את התנ"ך תואמות ל ספר למשלההחופשות של בית ו
שביטויים רבים  בחיים שלנו בישראל ולדבר על כך שמקומות רבים בארץ מוזכרים בתנ"ך,

ספרים ושירים רבים מבוססים על שיום מקורם בתנ"ך, -שבהם אנחנו משתמשים ביום
 נושאים וסיפורים שמקורם בתנ"ך ועוד.   

 
 

 יליד ירושלים – יהודה
 הקטע של יהודה מתמקד בעיקרון של חופש הדת במדינה. א.

מדינת ]קרון של חופש הדת: "יהמגילה מדברת במפורש על הע
 עלתבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור  [ ישראל

קרון בסיסי במשטר דמוקרטי יהמקומות הקדושים של כל הדתות". ע
 הוא  זכותו של כל אזרח לחיות על פי אמונותיו הדתיות. 

קרון זה חשוב יהתלמידים מתבקשים להגיד אם לדעתם ע ב.
לשאול את  נוכלדמוקרטית. היהודית וה ,ריבוניתהלמדינת ישראל 

היו ידע התלמידים כיצד הניסיון של העם היהודי לאורך ההיסטוריה והרדיפות הרבות ש
דתות אחרות. ייתכן שלמדנו מניסיון מר זה שיש בני יחס לאת היכולים להשפיע על תפיסתה 

לו דתות יש בישראל יכלפי דתות אחרות. אפשר לשאול את התלמידים אלהיות סובלניים 
דרוזים או ל לנוצרים,, קדושים למוסלמיםהש תלמידים שביקרו במקומות ולבדוק אם י

 בהאים.  ל
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 סיכום במליאה
להגדיר אחת מות דכל פעם לבקש מהתלמידים שעבדו על וביש לעבור על הדמויות במליאה, 

את העיקרון שהיה חשוב לה ולסכם את דבריה. יש לרשום על הלוח את חמשת העקרונות 
 שעלו:
 .גלויות, שוויון, חירות וחופש הביטוי, הצביון היהודי של המדינה וחופש הדתקיבוץ 

 
 משימות לסיכום

 התבגרותו" מעידה על למדינה ריבונית שאחראית על גורלה  יותעצם ההחלטה לה"
תבסס תהגדרת עקרונות היסוד שעליהם גם אחריות. יו יכולתו לקבל עלעל של העם ו
למקימי המדינה היה חשוב לא רק להקים מדינה ת. מעידה על רצינות ואחריוהמדינה 

להקים מדינה שתגלם ערכים ועקרונות מסוימים )שהם פירטו במגילת גם אלא 
 .העצמאות(

   להניח שכולנו נוהגים בעצמאות ובאחריות בתחומים שונים של חיינו, כפי שראינו יש
ץ יותר חוברת. ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו יכולים לאמב 48במשימה בעמוד 

נו ילדאוג לעניינים שונים בחיינו, ביחס ,חיינו האישייםבעצמאות ואחריות של ערכים 
הורינו ומורינו עשו בשבילנו. ולמלא משימות שנו עם חברינו יעם בני משפחתנו וביחס

המחויבות לנהוג באחריות כלפי עצמנו, גופנו ורכושנו  אנו יכולים לקבל עלינו את
ואת  עצמנו, לישון בשעות סבירות, להימנע מאלימות ועוד(: לשמור על אות)דוגמ

המחויבות לנהוג באחריות כלפי אחרים, בצורה הוגנת ומכבדת )לעזור לאחרים 
 ולהתחשב בהם(. 

כפי שהמגילה מצהירה כי המדינה תדאג לחופש ולזכויותיהם של כל אזרחיה, כך אנו יכולים 
זכויותיהם )הזכות לכבוד, הזכות לחברה,  בחיינו האישיים לסייע לאנשים אחרים לממש את

 הזכות לחופש דיבור וכדומה( בכך שננהג בסובבים אותנו בכבוד ובהתחשבות.  
 
 עקרונות היסוד במבחן החקיקה – מעיקרון לחוק .2
 

מגילת העצמאות מתארת באופן כללי את העקרונות אשר על פיהם תתנהל מדינת ישראל, 
, בעיות וקונפליקטים המחייבים התייחסות של מסוימים יום מתעוררים מצבים-בחיי היוםאך 

 המחוקק. 
מאחר שלמדינת ישראל אין חוקה )מערכת חוקי יסוד בסיסיים של מדינה שאין להפר(, 

וגם הרשות המחוקקת שהבסיס הם במגילת העצמאות המוגדרים ההצהרות והעקרונות 
חדשים )האם הם חוקיים? של חוקים  ן לבחון את תוקפםבבואפונות אליו הרשות השופטת 

 ותרים את הכתוב במגילת העצמאות?(האם אינם ס
 

משמעיים. לכל חוק -מורכבים ולא חדושהם במשימות הבאות נבחן חוקים שחוקקה הכנסת 
 שתומכים בו וטיעונים שמתנגדים לו.יש טיעונים כבדי משקל 

 
 איסור מכירת חמץ –חוק חג המצות 

  הפסח.חוק זה אוסר על מכירת חמץ בחג 
בעלי עסקים למכור בחג מותר לריבונות המדינה מתבטאת ביכולתה להכריע מה בחוק זה . ב

כלל, בכל מוסדות המדינה או שבפיקוח המדינה או מטעם המדינה אין חמץ כהפסח. 
 צבא וכו'(.הבתי סוהר, פנימיות,  אות:)דוגמ

 תם: האם החוק חשוב או לא?עמדאת . התלמידים מתבקשים להביע ג
 ,על פי הדת היהודית יהודית.העל הצביון של מדינת ישראל שומר עונים בעד החוק: החוק טי

וחוק זה נועד להתחשב ברגשותיהם של היהודים שומרי המסורת  ,בפסח אין לאכול חמץ
ישמרו גם במרחב יברגשותיהם של מי שחשוב להם כי חגים וסמלים יהודיים וכן והכשרות, 

וב שכן הוא מדגיש כי במרחב הציבורי תהא זיקה למסורת ולדת הציבורי. במובן זה החוק חש
 היהודית. 

מסוימים  . הדמות המוצגת מתנגדת לחוק בטענה שהוא מתחשב ברגשותיהם של אנשיםד
)יהודים שומרי מסורת( אך פוגע ברגשותיהם של אחרים. אזרחים שאינם יהודים או אנשים 
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והם נאלצים  ,זאת בקלותאינם יכולים לעשות  יהודים חילוניים המעוניינים לקנות חמץ בפסח
על בהם ב האוכלוסייה אינה יהודית והחוק אינו אוסר שבהם רו לנדוד למקומות מרוחקים

 הצגת חמץ.
 יה דתית?יהזכויות שלהם? האין זו כפ למה ע

 מכור אותו למי שמבקש.לפתרון אפשרי: לא להציג חמץ בפומבי, אך 
 

 .שיח בין שני אנשים שמתווכחים על צדקת החוק-דוהתלמידים מתבקשים לכתוב 
ד לא נעים ו: לאדם שאינו אוכל חמץ בפסח מאיכולה להציגטיעונים שדמות המצדדת בחוק 

 ,. זוהי מדינה יהודיתלחםלהסתובב ברחובות ולראות לחם מוצע למכירה ואנשים שאוכלים 
 שמירה על המסורת היהודית.הוא וחלק מהצביון היהודי שלה 

חמץ  יםזכויות האזרח של מי שאוכל ל: מה עציגכולה להיונים שדמות המתנגדת לחוק טיע
לנסוע למקומות מרוחקים כדי לקנות הנאלצים ד לא נעים להרגיש כמו מנודים ובפסח? מא

כפייה דתית! מדוע להכביד על מי שאינו יהודי )גם אם הוא יכול לרכוש חמץ באזור זו לחם. 
שמבקש ו הרחק מביתושאין באפשרותו לנסוע  ,ל מי שאינו ניידזכותו ש למגוריו(? ומה ע
 לאכול לחם?

 
 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 עוסק בחוברת לתלמיד לשמור על כבודו של האדם. הסעיף המובא היא מטרת חוק זה 
 זכות לפרטיות של כל אזרח.ב

את האפשרות של הרשויות  להגבילריבונות המדינה באה לידי ביטוי בהחלטה בחוק זה  ב.
של אנשים פרטיים להתערב ולחטט בחייהם של ו השונות )כלומר לעתים המדינה עצמה(

תושבי המדינה. המדינה בעצם שמה כאן סייגים על עצמה, וזאת כדי לשמור על משטרה 
 הדמוקרטי. 

 החוק חשוב או לא? : האםהתלמידים מתבקשים להביע עמדה ג.
על חירויות האדם ועל כבודו. מגן זה חשיבות עליונה מאחר שהוא  טיעונים בעד החוק: לחוק

ובחופש שנשללו מהם  תה לאפשר לתושביה לחיות בכבודיאחת הסיבות להקמת המדינה הי
החופש לפרטיות ולצנעת הפרט והחופש לחיות את חיינו כפי שאנו לרבות שטרים אחרים, במ

לשמור על האזרחים ולהגן עליהם, וזו די כמבינים אותו. החוק בעצם קובע כי המדינה קיימת 
התפיסה היא כי המדינה קודמת למשל שבהם משטרים דיקטטוריים לעומת תכליתה, 

 לאזרחים ולזכויותיהם.
. הדמות המוצגת מתנגדת לחוק, ואכן אפשר לזהות  בעיה בחוק. לעתים בשל השמירה על ד

מוק מעונש, חקירות משטרה צנעת הפרט ועל החופש ברשות היחיד, עבריינים מצליחים לח
 משתבשות וכדומה. 

 
ד מותר ופתרון אפשרי לבעיה: לאפשר לאנשים מסוימים להחליט שבמקרים מסוימים מא

)שופטים שיכולים להחליט זאת אנשים הלהגדיר ולקבוע מי הם  . ישלהפר את החוק
ברגע מושלם כלל, שכן כמובן פתרון זה אינו  דיוק מותר להם לעשות זאת.מתי בשוטרים( וו

שיש יוצאים מן הכלל, אנשים עלולים לנצל זאת לשימוש לא מוצדק, למשל:  אדם עלול 
אף שהוא לא קיבל על כך אישור. אחר להחליט על דעת עצמו לערוך חיפוש בביתו של אדם 

גבוהה שאדם  לכן המצבים צריכים להיות מאוד נקודתיים ומפורטים, למשל כאשר יש סבירות
 ברה או כאשר יש סיכון ברור לביטחונם ולחייהם של אנשים.עבר ע

חוק זה. עם זאת חוסנה של מדינה ב, בצורה זו או אחרת, זו בעיהיש לציין כי תמיד תתקיים 
 פני התלמידים כילבא לידי ביטוי דווקא ביכולתה לצמצם את השימוש בכוחה. הדגישו 

י ברגע שמתחילים לפגוע בכבוד העובדה כ אעל חוק זה הי מכל משמרהחשיבות בשמירה 
מדובר בכבודו של עבריין שכמעט חמק מעונש, הדרך לרמיסת כשהאדם וחירותו, גם 

היסטוריה ה. למרבה הצער, , קצרהזכויותיהם של אזרחים אחרים, עד כדי הרס הדמוקרטיה
 מספקת דוגמאות רבות לתהליך זה. 24-של המאה ה

 אנשים שמתווכחים על צדקת החוק. שיח בין שני-התלמידים מתבקשים לכתוב דו
: כל אדם זכאי לפרטיות שלו, זו זכות בסיסית להציגטיעונים שדמות המצדדת בחוק יכולה 

 זכות לחדור לפרטיותו.איש ואין ל ,שלו הםגופו ו. הרכוש של האדם, הכתבים שלו מאוד
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של אדם חשובה, אבל יש  ו: נכון שפרטיותלהציגכולה יטיעונים שדמות המתנגדת לחוק 
 .טחונם של אנשים אחריםיטחון המדינה, ביבלמשל  –מצבים שבהם יש ערך חשוב יותר 

יש חשש שאדם מעורב בפשע או בפעולה שתסכן אחרים, וחיפוש בחפציו הפרטיים עשוי כש
 לעזור לחקירה, יש לחיפוש חשיבות עליונה.

הדרך להפר  וז –לקבל צו חיפוש  חשוב להסביר לתלמידים שבמצבים כאלה המשטרה חייבת
לא השוטר הפרטי מחליט אם מותר לו להפר את  :אבל בצורה מבוקרת –את הפרטיות 

 הפרטיות אלא קיים מנגנון מסודר המכריע במצבים כאלה. 
 
 סיכום
מגילת העצמאות, מהווים את מוגדרים בכי עקרונות היסוד, כפי שהם  לתלמידיםנאמר 

 ואין לפגוע בהם, אף לא בשמץ. ,הבסיס החוקתי של המדינה
במגילת העצמאות המוגדרים על חשיבותם הרבה של העקרונות התלמידים נשוחח עם 

בזכותם אנו יכולים לחיות בחופש )דבר שכלל אינו מובן מאליו בעולם שלנו( במדינה וש
ות לשמור מכל משמר על חוקים אלו ולא לתת יד לניסיונעלינו יהודית ובמשטר דמוקרטי, ולכן 

 לפגוע בהם.
קרון אחד שהוזכר במגילה )שוויון, כבוד האדם, חופש יאפשר לבקש מהתלמידים לזהות ע

יומיים -גם בחיים היוםלממש ( שנראה להם שהם יכולים עודהדעה והביטוי, קיבוץ גלויות ו
 שלהם. 
 

 
אמצעי שמשתמשים בו  –באתר "להיות חלוצים!" יש פעילות בנושא העדפה מתקנת 

 כדי לנסות להגביר את השוויון במדינה, עיקרון מהותי במגילת העצמאות. 
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 מטרות יחידת הלימוד

 חזרה על המונחים חלוציות וציונות 
  תפקידן עם הקמת המדינהבחינת השאלה אם החלוציות והציונות סיימו את 
 בחינת מעשים חלוציים בראשית דרכה של המדינה 
  יה חלוציתיאתגרים רבים ושונים המחייבים עשנכונו מדינה עדיין להכרה כי 

 
 האמצעים הדרושים

 64-57חוברת לתלמיד, עמודים ה
 כלי כתיבה ומחברות

 
 מבנה יחידת הלימוד

 סיים את תפקידו לאחר קום המדינה? האם המפעל החלוצי –פתיחה: הצגת נושא היחידה 
הכרת המפעלים החלוציים בראשית דרכה של המדינה באמצעות כתבות  –. מן העיתונות 2 

 עיתונות
 דיון באתגרים של המדינה כיום –.. עורכים סקר 2

 סיכום
 
 

 מהלך הפעילות
 
 פתיחה

כפי שראינו בשיעורים הקודמים, פעולותיהם של החלוצים והתשתיות שהקימו, בכל תחומי 
 –ובמידה רבה אנו חבים את חיינו  ,המדינה להקמתהחיים והחברה, הם שהיוו את הבסיס 

לאותם חלוצים צעירים שהגו והגשימו את המפעל החלוצי בהתמדה,  –"עם חופשי בארצנו" 
 התחזיות והסיכויים.בדבקות ובעקשנות, כנגד כל 

הרי יש לנו מדינה  ?מפעל החלוצי סיים את תפקידו: האם ההשאלה הנשאלת בתקופתנו אנו
ויהודים מכל רחבי העולם יכולים לעלות  ,ריבונית ועצמאית, השפה העברית חיה ותוססת

 זכויות.וליהנות משוויון לחיות בה  ,למדינת ישראל
 מפעל החלוצי. כלפי הגם על תפקידנו ואחריותנו ונשוחח הזאת ביחידה זו נבחן את השאלה 

העבר )ִמקֹום יחידה נבחן את הבחלק הראשון של  .ייםננחלק את התשובה לשאלה זו לש
המדינה(, ונראה אם המפעל 
החלוצי סיים את תפקידו או 

שהיה לו תפקיד גם אחרי קום 
המדינה. לקראת סוף יחידה זו 

ובעיקר ביחידה הבאה נדון 
נבחן שאלה זו בתקופתנו ו

מציאות החיים כיום  לאור
 במדינת ישראל. 

 
 

 החלוצים במנהרת הזמן
יעקב ומרים, החלוצים 

מתחילת החוברת, חוזרים 
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 כעת לביקור בארץ ומתפעלים ממנה. 
 . 57קוראים יחד את דבריהם בעמוד 

 
 ( היא אם הציונות והחלוציות אכן השלימו את משימותיהן. 58אך השאלה )בתחילת עמוד 
קוראים יחד את ההגדרה  ננסה להשיב עליה בהמשך היחידה.ובשלב זה זו שאלה רטורית, 

 של חלוץ כדי לרענן את זיכרונם של התלמידים. 
 
 מן העיתונות. 1

 המתארים מעשים חלוציים שנעשו מאז קום המדינה.  יםהחוברת מביאה קטעי עיתונ
  .58וד שני השערים שבעמתחילה קוראים במליאה את הכותרות של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חלוציים?  הם האם המעשים המתוארים בשערי העיתונים מקיימים דיון:
צפוי כדי  לאם חלוציים. בשניהם אנשים עשו מעשה נועז ושני אירועיאלו אפשר לטעון שאכן 

לשנות את המציאות. שני המעשים דרשו אומץ וחשיבה יצירתית. שני המעשים דרשו 
המדינה כסף רב כדי להביא את העולים לארץ )בשער כתוב שילמה ויתורים. במבצע שלמה 

טת העולים משאבים קלי, ואחר כך דרשה ליון דולר להצלת היהודים(ימ 15שהיא שילמה 
י כשחתמו על הסכם השלום כומאמצים רבים. גם בגין וגם סאדאת סיכנו את מעמדם הפוליטי 

סאדאת אף שילם בחייו על המעשה כאשר מתנקש שהתנגד לדרכו רצח  ו.רבים התנגדו ל
 אותו. 

 
התלמידים מתבקשים לבחור כתבה אחת מהמשך היחידה, לקרוא אותה ולענות על 

 השאלות. 
 
 "  [...] יחידות דיור יוקמו מיד 5,000" .1

בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה עלו לארץ עשרות אלפי עולים מהתפוצות השונות.  א.
והמדינה  ,ח אדםויתה ערוכה לקליטתם. היה מחסור בתשתיות ובכיהמדינה הצעירה לא ה

 אפתרון המוצע הומעברות. הבצריפונים ובנאלצה לשכן את העולים שהגיעו אליה  באוהלים, 
במבנים אלו וגם לתושבי שכונות העוני מתגוררים שעדיין הקמת יחידות דיור לתושבים 
לדאוג לבית לכל אחד ואחד קיבלה עליה פול. מדינת ישראל נהמתגוררים בבתים מטים ל

כלל וכלל. במדינות רבות שמהגרים  דבר מובן מאליושאין זה מהעולים החדשים. חשוב לציין 
למדינת  הואגת לצרכים הראשוניים של המהגר. כמובן היליהן, המדינה אינה דמגיעים א
אך בכל  – את הארץעתידים לבנות יהודים שאלא "סתם" מהגרים אלו אין  –עניין בכך ישראל 
 לראות בפעולה זו מעשה חלוצי, ציוני וייחודי.אפשר זאת 

 יתהיחידות הדיור היכי חשוב להאיץ את בניית שהממשלה חשבה הסיבה העיקרית  ב.
 החורף המתקרב.

 
  1959 ,"המוביל הארצי" .2
הנחת צינורות ענק לאורכה של הארץ, דהיינו  א. המבצע המיוחד המתואר בכתבה הוא

 נגב.הממקורות הירדן עד 

כתבה זו מתארת את מבצע  – "על כנפי נשרים"
. 2992ת יהודי אתיופיה  במאי אשלמה להעל

שעות, ובו   ארבעים ושמונההמבצע ארך פחות מ
הכותרת שנתן המחבר איש.  24,444-כ ארצה עלו

שם המבצע של  –"על כנפי נשרים" לכתבה היא 
 .2954-2949בשנים  העלאת יהודי תימן

. 

הכתבה  – "שלום עם מצריםהסכם "
את חתימת הסכם השלום בין  תמתאר

ראש הממשלה של ישראל מנחם בגין 
ונשיא מצרים אנואר סאדאת על מדשאות 

 . 2979 במרץ 26-ב הבית הלבן
 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/26_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/1979
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סוגם בעולם(, אורכו של התוואי מגודל הצינורות )הגדולים  הואייחודו של המבצע  ב.
עדיין לא החלו להשתמש  צות הבריתשים בעולם כולו שאף בארוהעובדה כי אלו צינורות חד

 בהם. 
הטיית מימי הירדן והזרמתם לכל חלקי הארץ כדי לנצלם  ואשינוי סדרי בראשית" ה" .ג

"יתבזבזו בהישפכם אל ים המלח". השימוש במילים "שינוי סדרי במקום ש לחקלאות ועוד
ואף משנה  על הטבעבאמצעותו האדם משפיע  –בראשית" מצביע על ייחודו של הפרויקט 

 . אותו
 
    1962 ,"[...] . "במכון ויצמן3
מדע העוסק בהתפתחות החיים  –. ענף המדע החדש המוזכר בכתבה נקרא "מדע החיים" א

 הארץ.על פני כדור 
 .לענף זה השפעה חשובה גדולה על חיינו שכן הוא חוקר תהליכים שונים המתרחשיםב

 תרופות לריפוי מחלות.בפיתוח יכול לסייע הוא בגופנו, ו
רק  – ם זה. הקשר של ישראל לענף מדע זה הוא בהקמת מוסד להשכלה גבוהה בתחוג

 קיים ונלמד תחום זה.במדינות מועטות 
 
 2004-ו 1979, שוליים )נערי רפול(". "גיוס נוער 4

 צה"ל –שיקומם של בני נוער נושרים מאוכלוסיות חלשות  אהפרויקט המתואר בכתבות הו א.
 להם מסגרת, חינוך וסיוע בתחומים נוספים ושונים.העניק 

וא ראה בצה"ל לא רק בכך מפני שהרפאל איתן, מקים הפרויקט, ראה חשיבות חברתית  ב.
מסגרת חינוכית וחברתית. הוא האמין גם אלא  ץ,אויבים מבחומהגנה מסגרת האחראית לה
נשרו ממנה. הוא ראה במסגרת  החינוך ולכן תלמידיםמערכת כשלה שבאוכלוסיות מסוימות 

 הצה"לית הזדמנות )לפעמים הזדמנות אחרונה( "לתפוס" נערים ונערות אלו ולשקמם.
נערים יטפל בנוער בסיכון. רפול האמין שאם צה"ל לא בני הנערים שגויסו לפרויקט היו  ג.
 פשע של ממש. לחיישאין ממנו חזרה ויידרדרו נערות אלו, הם עלולים לעלות  על מסלול בו
 

 עם אילו אתגרים ומשימות מדינת ישראל  מובאים דבריהם של יעקב ומרים: 61בעמוד 
 מתמודדת כיום?

 
 בדיקת שטח

בעיתון או במהדורת חדשות המתארת אתגר או פעולה התלמידים מתבקשים למצוא כתבה 
 חלוצית הקיימים היום בחברה הישראלית ולהסביר מדוע בחרו אותה.  

 
 באתר "להיות חלוצים" תמצאו דף עבודה למשימה זו. 

 
, אפשר גם לחזור לנושאים ןלאחר שהתלמידים חוזרים עם הכתבות שלהם ומדברים עליה

אילו מהם הם ולבדוק באיזו מידה "נפתרו" קשיים אלו ו 62-59ודים שתוארו בכתבות בעמ
 מצבם כיום: ועל כתבות הללו לדבר על האתגרים שבאפשר  ה. לדוגמיםאתגרעדיין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יחידות דיור יוקמו מיד 5,000" 
[...]", 1959  
 
קיימת מצוקת   – 2011ישראל  

דיור חמורה שלא פסחה גם על 
בזמן המעמד הנקרא "בינוני". 

מתקיימות  כתיבת שורות אלו 
 הפגנות בנושא בכל הארץ! 

 

 1962 ,"[...] "במכון ויצמן
 

לישראל היו משך שנים ב – 2011ישראל 
הישגים יפים בתחום המחקר המדעי. 

מוסדות המחקר בארץ היו לשם דבר בכל 
וחוקרים ישראלים אף זכו בפרסי  ,העולם
 מדעים השונים.בנובל 

 תופעה של "בריחת מוחות" אולם כיום קיימת
חוקרים ומדענים צעירים מכל התחומים  –

בוחרים לעזוב את הארץ ולעסוק במחקריהם 
מפני בין היתר  במוסדות אקדמיים בחו"ל,

מוקצבים המשאבים שבארץ לא די ב
 .ריםלמחק
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 עורכים סקר .2

 כל תלמיד ישאל חמישה אנשים לפחות: .נערוך סקר קצר
 יש עקרונות במגילת העצמאות שעדיין לא מומשו?האם 

 מהם שלושת האתגרים העומדים לפני מדינת ישראל כיום?
: חינוך, אליהם להתייחסשלהלן, והמשתתפים בסקר יכולים החוברת מפרטת את התחומים 

 חברה וכלכלה, תרבות, התחום המדיני, איכות הסביבה ופיתוח הארץ.
המשטר הדמוקרטי, מדינת הרווחה, מערכת  :חשוביםעוד תחומים כמובן אפשר להזכיר 

 הבריאות, המחקר המדעי ועוד.
 

 
 
 

 סיכום
כי האתגרים הניצבים בפני עדיין לפני שבדקנו את הסקר, אנו לומדים משני חלקי היחידה, 

שעמדו בפני החלוצים ובפני המדינה  האתגריםהחברה הישראלית כיום אינם פחותים מ
 בראשית דרכה. האם נצליח לעמוד באתגרים הללו?

נזכיר לתלמידים באיזה עמל ובאילו מאמצים הוקמה המדינה. נזכיר להם כי אין לנו ארץ 
 אחרת, ולכן מחובתנו לעשות כמיטב יכולתנו!

 לעסוק בכך ביחידה הבאה.נמשיך 
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 מטרות יחידת הלימוד

 ייה עומדים אתגרים רבים ושונים המחייבים עשעדיין ה כי בפני המדינה בנה
 חלוצית

  אתגרים שונים שאינם נגמרים לעולם וכי נכונים כל אדם( לכל דור )ולהבנה כי
 לפעול לשיפור ולתיקון העולם שלנותמיד מוטלת עלינו החובה והזכות 

 
 האמצעים הדרושים

 67-65 חוברת לתלמיד, עמודיםה
 יבה ומחברותכלי כת

 השיר "יכול להיות שזה נגמר"אמצעי להשמעת 
 

 מבנה יחידת הלימוד
האם יש מקום לחלוציות גם  – בהמשך היחידהנדון בה פתיחה: הצגת שאלה רטורית ש

 בימינו? האם גם אנחנו יכולים להיות חלוצים?
 האתגרים העומדים בפני המדינה כיום –תוצאות הסקר . 2
 נגמר""יכול להיות שזה . 2
 לשיר כתיבת מכתב תגובה. 1

 סיכום: מה אנחנו יכולים לעשות? הרבה!
 
 

 מהלך הפעילות
 

 פתיחה
ראינו כי המעשים החלוציים לא הסתיימו בהקמתה של מדינת  9נזכיר לתלמידים כי ביחידה 

גם לאחר הקמתה, ובעיקר בשנותיה הראשונות: קליטת העלייה, בנייה  נמשכוישראל אלא 
ומימון ציבורי לדיור בר השגה, פיתוח החינוך, המחקר, המדע והכלכלה, פיתוח הארץ והנחת 

 מוביל הארצי(, חתימה על הסכמי שלום עם שכנינו ועוד.התשתיות )כמו 
לנו וצי תם או שעדיין יש אם לדעתם בישראל של ימינו המפעל החלהתלמידים נשאל את 
 אתגרים.

 האם גם אנחנו בזמננו יכולים להיות חלוצים?
 
 . תוצאות הסקר1

 על פי התשובות שהתקבלו. 9שנעשה בסוף יחידה נמיין את תוצאות הסקר 
 להעתיק אותן למחברותיהם.מהתלמידים לרשום את התוצאות על הלוח ולבקש אפשר 

 
 .65מוד נדון בתוצאות הסקר על פי השאלות בע

 
 :יםעיקרי עניינים –האתגרים בימינו לעומת תקופת החלוצים 
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 תה מדינה יהודית ריבונית, אלא יישובים שחיו תחת שלטון יבתקופת החלוצים לא הי
רכי היישוב. כמו כן ואחד עם צ השלא תמיד עלו בקנ אף החלטותיווהיו כפופים לזר 

 יש מאין.המוסדות את החלוצים נאלצו להקים את כל התשתיות ו
 .בימינו יש לנו מדינה עם תשתיות, מוסדות, חוק וסדר 
  של שיקום או לנוגעים לשיפור רובם האתגרים העומדים בפנינו הם רבים, אך

גם לחשוב על הקמת ארגונים ומוסדות אפשר התשתיות והמוסדות שכבר קיימים. 
 , בעיה שלא היתה קיימת בתקופתם שלההסביבאיכות בתחום  למשלנוספים )

 החלוצים(.
 
 "יכול להיות שזה נגמר". 2

 של יהונתן גפן.  "נקרא את השיר "יכול להיות שזה נגמר
 .להשמיע את השיראם אפשר, ראוי גם 

 
 :שאלות בעקבות השיר

 לפני שנולד. ולאווירה ששרתה בארץ לתקופה הדובר בשיר "מתגעגע"  .א
. הם שאפו להגשים את חלומם, והוא "היה שמח, והיה נפלא", אך בעיקר היה לאנשים חלום

. המשורר מתגעגע לחלום, לאווירה של ולפעול לקום בבוקרהיה בשבילם הסיבה 
 באורח החיים המתואר בשירגם באה לידי ביטוי היא ההתלהבות, החלוציות וההתחלה כפי ש

[ ...] אנשים יפים ומלאים חלומות[ ...]תל אביב הקטנה, חולות אדומים [ ...] "שומר עברי)
הרגשה שהחלום לת בשיר וגם עתמימות שמובהגעגועים הם גם ל ועוד(.[ ...] פלמ"ח, פינג'אן
, ללא שום התלבטויות קשות "כי לנו, לנו, לנו ארץ זאת". בימינו קשה יםוהעשייה מוצדק

 בצדק(.ולדבר על תמימות כזאת, ותחומים רבים נתפסים מורכבים מאוד )
ים שאולי היינו רוצים לראות במדינת ישראל של ימינו:  תקופת החלוצ שלכמה מהאפיונים  .ג

 האחווה והעשייה המשותפת למען הגשמתה של מטרה צודקת.   תחושת האחדות,
יה", לבקש מהתלמידים לבדוק מה פירושה ילרשום על הלוח את המילה "נוסטלגאפשר 

 לידי ביטוי. הבאהיא אם בשיר זה יש נימה נוסטלגית, ואם כן, במה אותם במילון ולשאול 
מהם הצדדים נוסטלגייה. אפשר לשאול את התלמידים מדוע אנשים לפעמים נמשכים ל

 החיוביים שבה ומהם הצדדים השליליים שבה?
 

אפשר לעשות מעין סיכום של כל התכנית ולדבר על התחומים שבהם השאיפות של החלוצים 
 התחומים שבהם יש עוד להשקיע כדי לממשן.על התגשמו ו

 
 !הצלחות
 תקוותיהם של החלוצים התגשמו אף מעבר למה שהעזו לחלום. ככלל, 

בוודאי היו מתרשמים מהנתונים  ,חברי הקבוצה, אילו היו מגיעים במנהרת הזמן אל ימינו
 : האלה
 .קמה מדינה יהודית ריבונית 
  הם נהנים מכל העולם יכולים לעלות לישראל ולמצוא בה את ביתם הלאומייהודים .

 )שלא היה להם בארצות הגולה( ומחופש אישי ודתי.משוויון בה 
 להתחדשותה של שפה. הדוגמ, ובכל העולם היא השפה העברית חיה ותוססת 
 חודש הקשר בין העם לארצו. 
 לאומית בריבונותה של מדינת ישראל.-ןיש הכרה בי 
  והיהודים מסוגלים להגן על עצמם. גדול, ח צבאי וכיש למדינה 
 קמו גם מסורות מחודשות ותרבות  .ת ולדת היהודיתלעם בישראל זיקה למסור

 את החיים בארץ. ינותהמאפי
 .הוקמו יישובים רבים בכל רחבי הארץ, בית לכשבעה מיליון תושבים 
 .בישראל טכנולוגיות, תעשיות, פיתוח ומחקר מדעי הזוכים להערכה בכל העולם 
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 יש עוד עבודה!
לא התגשמו לא התגשמו או  דייןאחרות שע אולם, כפי שראינו, החלוצים ביטאו גם תקוות

 במציאות הישראלית העכשווית.במלואן 
 ומעט  ,, המציאות השתנתה1כפי שראינו ביחידה  :יהודי עובד אדמה ועבודה עברית

מאוד יהודים עוסקים בעבודת האדמה. בישראל של ימינו יש פערים חברתיים גדולים 
 השתפרשוויון בין המינים הם באוכלוסייה. מאוד בין עניים לעשירים, ובין מגזרים שוני

בהם נשים מופלות לרעה שאם כי עדיין יש תחומים שיפור ניכר, בשנים האחרונות 
 וזקוקות לסיוע )סיוע במעונות יום, חקיקה נגד אפליה, אלימות נגד נשים וכדומה(.

 יה ועם עלייתם של מאות אלפי ימטבע הדברים, עם גידול האוכלוס :הגיבוש הקבוצתי
 שכנראההאחדות יהודים ממקומות שונים ומתרבויות שונות, הצטמצמה תחושת 

מתגברת בישראל של ימינו התקופה החלוצית. עם זאת  באופן כללי אתאפיינה 
 מסייעות ותומכות בחבריהן. ששל  קהילות וקבוצות קטנות התופעה 

 על אף התקוות המובעות במגילת  :יחסים עם ערבים ישראלים ועם מדינות ערב
לרוב מדינות ערב השכנות, והיחסים עם  ישראליחסי שלום בין אין  דייןהעצמאות, ע

שהיו תקופות שבהן ערבים אף  ערביי ישראל מלווים לעתים קרובות במתחים.
ליחסים שאיפה שבהם יש שכנות טובה, הויש מקומות בשכנות טובה ויהודים חיו 

 לא התממשה.  דייןעטובים באופן כולל 
 כוח זה שימוש ראוי וצודק. להשתמש בו יש  –מאוד אחריות גדולה כרוך בח צבאי וכ

דילמות מוסריות במציב אותה לא פעם במצבים מורכבים מאוד ואך חיוני למדינה, 
רבות. ספק אם החלוצים היו יכולים לדמיין את הדילמות בתחום זה העומדות בפני 

 המדינה של ימינו.
 
 לשיר מכתב תגובה. 3

 גפן.ונתן הבסיום היחידה )והחוברת( התלמידים מתבקשים לכתוב מכתב תגובה לי
 :אפשר לכתוב למשלמכתב ב

  או שיש בה נאמנה למציאות למה שכתב המשורר )האם הוא מציג תמונה תגובה
 (?ראייה נוסטלגית שעלולה להטעות

  שירבעם מה התלמיד מזדהה 

  ירשבעם מה התלמיד אינו מזדהה 

  נעשו במהלך חלוציים מעשים  – החלוציות לא הסתיימהשממחישות שדוגמאות
 הדורות מאז קום המדינה

  וחזונות שיש לממשאתגרים העומדים בפנינו היום 

 .מקומנו בתהליך שיפור החברה 
 

 
יש לעודד את התלמידים להעלות את המכתבים שכתבו לגלריה באתר "להיות 

 מכתביהם של תלמידים אחרים.חלוצים!" ולקרוא שם את 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העשרה למורה: הזמנה לסרט! 
בעניין ההתרפקות על העבר, מומלץ לצפות 

בסרטו של וודי אלן "חצות בפריז": סופר 
אמריקני בן זמננו מתגעגע לפריז המופלאה של 
שנות העשרים, וכאשר הוא מגיע לשם, בדרך 

מסתורית כלשהי, הוא מגלה כי גיבורי התקופה, 
מושאי הערצתו, נוטים דווקא לבטל אותה 

. גילוי זה 29-ה הולהתגעגע לפריז של סוף המא
גורם לו להכיר בחשיבותו של ההווה ולהבין כי 

 ההווה מסעיר ומיוחד. 
 

הערה: הסרט אינו מתאים לילדים, ומומלץ 
 למורות בלבד, להנאה ולהעשרה.
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 מסביב למדורה      :למורההרחבה 
 שירו של נתן אלתרמן "מסביב למדורה" גם הוא מתאר את אנשי הפלמ"ח, 

, והתלמידים שפת השיר קשה מאודבבית האחרון בשירו של יהונתן גפן. מהמתואר שונה התיאור אך 
 הרחבה למורים.הוא מובא ב, לכן יתקשו להבין אותו

 
 מסביב למדורה/ נתן אלתרמן

 1948במאי  7
 

 אומתם לא היתה להם אם 
 לא ידעה בצאתם לדרך 

 ה לילה עמוק ונושם הי
 כתמיד בניסן, הירח. 

 
 וישבה שם עדת נערים בני בלי שם 

 חשופי מרפקים וברך, 
 הם הקשיבו הקשב והחרש 

 או שילבו בשיחה דבר ויכוח. 
 לפניהם עלי רגל של אש 

 מדורה חגה נעה ברוח 
 לא יותר אך בכתב האומה העיקש, 

 אותו לילה נחרט עלי לוח 
 

 את העול הפשוט כעפר 
 הם נשאו בלי הבט אחורה 

 לא תקע לפניהם השופר 
 לא לוטף קדקודם בליל חורף 

 בשני שרוולים הקשורים לצוואר 
 רק הסוודר חיבקם מעורף 

 
 נעליים נוקשות ילקוטים 

 סעודה של זיתים ופרי תומר 
 וספלי אלומיניום קמוטים 
 ורעות וקורבן לאין אומר 

 מה נוסיף ונמנה מדברים פעוטים 
 נוצרות אגדות זה החומר 

 
 מה נשיר עליהם מה נשיר 

 הם עושים זאת יפה מאיתנו 
 בעצמם הם כותבים להם שיר 

 ואפילו ספרים כבר נתנו 
 זהו טיב הפלמ"ח הוא איננו משאיר 

 כל מלאכה לשלא משלנו 
 

 אבל ככה יוגד נא לאמור 
 נערים להוי נא ידוע 

 בין חגיו הגדולים של הדור 
 הצנוע  אין יפה מחגכם

 למולכם האומה על סיפו של הדרור 
 משתחווה ובוכה, הבינוה

 
 

 סיכום
אפשר לקרוא יחד את רשימת האתגרים שרשמתם בסקר ולבקש מכל תלמיד לבחור אתגר 

 אחד שנראה לו חשוב במיוחד ושהוא היה רוצה להשתתף במימושו.
 לאחר מכן יש לשתף את התלמידים באתגרים השונים שנבחרו. 

לבדוק אם יש משימה כלשהי שהכיתה כולה יכולה לקבל עליה. חשוב מאוד להסביר ראוי 
שאין יומרה לפתור את הבעיה אלא לקדם את הפתרון לפחות בכמה צעדים חיוביים 

 ומועילים.

שירו של שלא כמו בבשיר זה, 
חברי הפלמ"ח אינם יהונתן גפן, 

בגודלו של הרגע. מכירים 
מבחינתם זהו "עול פשוט כעפר" 
שיש לשאת. הרגע אינו "נפלא" 
ו"שמח" אלא מורכב מפרטים 
קטנים ופשוטים של נעליים 

נוקשות, ילקוטים, סעודה, ספלי 
 הרעות וההקרבהאלומיניום, עם 
מלטף  אינומצדם. איש גם 

ומחבק אותם, ולא תוקע לפניהם 
שזהו אחד הלילות אף שום שופר 

 החשובים בחייה של האומה.
הגבורה  )במילים אחרות, גם ימי

מורכבים מרגעים הגדולים ביותר 
צנועים ופשוטים ו"מדברים 

( ודווקא בשל כך, .פעוטים"
אומה למען החלום שהם הגשימו 

הוא , ובהקרבהשלמה, בצניעות 
 היפה שבחגי האומה הגדולים.
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יש לעודד את התלמידים להעלות לאתר "להיות חלוצים!" דוגמאות של מעשים  
טובה להראות לתלמידים שבית  חלוציים שנעשים בבית הספר. זו הזדמנות

 הספר כבר מעורב באתגרים חלוציים ושאפשר לחזק את אותם הפרויקטים. 
 

 
יומית שלנו, וגם הפעוטה ביותר, אפשר לשנות ולתקן -הזכירו לתלמידים כי בכל פעולה יום

 את החברה שלנו )ואת העולם(.
עזרה לזולת גם בדברים דוגמה: להתנהג בהתחשבות ובנימוס כלפי הסובבים אותנו, להציע 

הקטנים ביותר, להיות מעורבים בחיי בית הספר והקהילה, לא לשתוק כשאנו נתקלים במעשי 
 בהצלחה לכולנו!עוול.  

 
 
 
  

לסיום התכנית יש להפנות את התלמידים למשחק "מי רוצה להיות מליונר?" באתר 
 "להיות חלוצים!"  

 
 

 
 


