יום העצמאות

ויום הרצל

אנשי חזון

מטרות
הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 5 :שעות.

 התלמידים ילמדו על הכמיהה לארץ ישראל בתולדות
העם היהודי.
 התלמידים ייחשפו לכמה שלבים בראשיתה של
התנועה הציונית ולאתוס שלה.
 התלמידים יראו בשיבת היהודים ארצה הגשמה של
חזון עתיק של העם היהודי.
 התלמידים יראו בהקמת מדינת ישראל הזדמנות
לבנות חברת מופת.
 התלמידים יראו במשפחתם ובעצמם חוליה בסיפור
הציוני.
 התלמידים יזכרו שהם צאצאים של עולים ויפתחו
רגישות לקשיים העומדים בפני העולים החדשים בימינו.
 התלמידים יראו במשפט "אם תרצו – אין זו אגדה"
סיסמה שיכולה לכוון אותם בחייהם הם ולהביא אותם
להגשים מטרות שקבעו לעצמם ,הן ברובד האישי הן
ברובד החברתי והציבורי.

ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את היחידה כולה,
מומלץ לבחור במדור "פותחים ספר".
רצוי להשלים את הוראת היחידה אחרי שהתלמידים
יחזרו מחופשת יום העצמאות ,לקראת יום הרצל החל בי'
באייר.

על "אחריות ומחויבות" – ראו בעמ'  9 ,8ו־ 12בקובץ זה.
על "מסורת וחידוש" – ראו בעמ'  2בקובץ זה.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על יום העצמאות ,מידע שצברו ולמדו
בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
מידע על יום העצמאות מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו־ 6במבוא הכללי).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.
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פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת א' :שם החג – יום העצמאות .מומלץ לבקש מהתלמידים לפרש את המילה "עצמאות" .מיהו אדם עצמאי? מהי
מדינה עצמאית?
כותרת ב' :יום הרצל .מי היה הרצל? מה הקשר בין הרצל ליום העצמאות? (בשלב זה מספיק להזכיר שהרצל שאף להקמת
מדינה ליהודים ופעל למען מטרה זאת)
תת כותרת :אנשי חזון – אנשי חזון הם אנשים בעלי שאיפה לדבר גדול וטוב (בדרך כלל) .לאור קריאת הכותרות – באיזה
חזון מדובר כאן? (הקמת מדינת ישראל) על מי תדבר היחידה? (על הרצל ,אך גם על אחרים .תת הכותרת היא בלשון רבים
"אנשי חזון")
תאריכים :יום העצמאות – ה' באייר .בה' באייר תש"ח ( 14במאי  )1948הוכרז על הקמת מדינה יהודית ריבונית
ועצמאית בארץ ישראל; בפעם הראשונה מזה אלפיים שנה היה בארץ ישראל שלטון יהודי עצמאי .ההכרזה התקיימה בתל
אביב (משום שירושלים הייתה במצור) מיד עם סיום המנדט הבריטי (השלטון הבריטי) בארץ ישראל.
יום הרצל – י' באייר .זהו יום הולדתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל.
לוח מודעות

מודעה  – 1מנהגי יום העצמאות
– על תפילות יום העצמאות:
בבתי כנסת רבים נוהגים לומר את ה"הלל" בתפילות יום העצמאות.
ה"הלל" הוא מחרוזת של מזמורי תהלים ,שעיקר תוכנם הוא ,כמובן ,הלל
והודיה.
נ"ב יום העצמאות מתחיל עם צאת יום הזיכרון .אכן ,יש כאן מעבר חד
מיום אבל ליום שמחה .מדוע מצאו לנכון להצמיד את יום הזיכרון ליום
העצמאות? (היה אפשר לקבוע את יום הזיכרון ביום אחר) ,מה דעתם של
התלמידים על הצמדה זו?

האווירה בתפילת מנחה שמתפללים לקראת סיומו של יום הזיכרון ,שונה מאוד מהאווירה בתפילת מעריב הפותחת את
יום העצמאות – הראשונה עצובה ,השנייה – חגיגית .בבתי כנסת רבים במעבר שבין מנחה של יום הזיכרון למעריב של יום
העצמאות ,נהוג שדרשן אומר דרשה ושרים כמה שירים .איזה נושא היו התלמידים מציעים לדרשה זו? אילו שירים היו
התלמידים מציעים לשיר בין שתי התפילות האלה?
– דרכים אחרות לציין את יום העצמאות .רצוי לעמוד על טיבן הציבורי של החגיגות (שירה בציבור ,זיקוקים) וכן על
ביטויים של זיקה לארץ ישראל (טיולים בארץ ,פיקניקים ו"על האש" בפארקים ברחבי המדינה) ושל הוקרה לצה"ל
(הפותח ביום זה כמה ממתקניו לביקור הקהל הרחב).
"מסורת וחידוש"
עצם קביעת החג "יום העצמאות" היא ביטוי ליכולתה של
המסורת היהודית "לקלוט" אירועים חדשים ולרשום אותם
בלוחותיה.
מנהגי יום העצמאות משלבים אמירה של תפילות עתיקות,
המעניקות עוצמה ועומק ליום ,וכן מנהגים חדשים,
אזרחיים ,המשקפים את מהות היום.
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מודעה  2ו־ – 3עוד דרכים לציין ולחגוג את יום העצמאות
בכיתה אפשר לשאול את התלמידים מדוע כל אחד מהמנהגים מתאים ליום העצמאות.
– הדלקת משואות :משואות הן סימן לגבורה (מדליקים משואות גם בטקס הממלכתי ביום הזיכרון)
– חידון התנ"ך לנוער יהודי מביע את הקשר בין העם היהודי לארץ ישראל ולספר הספרים.
– טקס הענקת פרסי ישראל" :פרס ישראל" הוא פרס יוקרתי שמעניקה מדינת ישראל במגוון רחב של תחומים .הענקת הפרס
נערכת בכל שנה במוצאי יום העצמאות בירושלים ,בטקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה ובכירים נוספים .פרס
ישראל מוענק לאנשים שהגיעו להישגים מיוחדים בתחומם ותרמו למדינה.
– קישוט בתים ומכוניות בדגלי ישראל :מנהג המסמל את האהבה למדינה.
מודעה  – 4מודעה זו קשורה ליום הרצל ,אך הרצאה על בנימין זאב הרצל הולמת גם את יום העצמאות.
מודעה  – 5חזרה קצרה על שלבים בתולדות הציונות והקמת מדינת ישראל.
– תצלום של קטיף התפוזים – העליות הראשונות ופיתוח החקלאות בארץ.
– דגל בריטניה – מדינת ישראל קמה עם סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל.
– כותרת העיתון – בכ"ט בנובמבר  1947התקבלה באו"ם ההחלטה להקים מדינה "עברית" בארץ ישראל ( 33מדינות
הצביעו בעד 13 ,נגד ו־ 10נמנעו).
– חיילים מסיירים בג'יפ – תצלום ממלחמת העצמאות שפרצה לאחר ההצבעה האו"ם.
– הכרזת המדינה – בה' באייר תש"ח ( 14במאי  )1948בתל אביב ,הכריז דוד בן־גוריון על הקמת המדינה וקרא את
"מגילת העצמאות" .שימו לב לדיוקנו של בנימין זאב הרצל התלוי על הקיר מאחורי בן־גוריון.
.

מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
כאמור ,בעמוד השער לא הובא כל המידע על החג .על כן ,רצוי לשאול את התלמידים גם אילו פרטי מידע על יום
העצמאות אינם נזכרים בעמוד השער (לא בגלוי ולא ברמזים).
למשל ,לא הוזכרו בעמוד זה –
היותו יום העצמאות יום שבתון.
–
החוק להעלות את דגלי ישראל לראש התורן בכל מוסדות המדינה ביום העצמאות (לאחר
–
שהדגלים הורדו לחצי התורן ביום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה).
מטס של מטוסי חיל האוויר בשמי הארץ.
–
היותו "יום הרצל" יום חדש יחסית (ראו פרטים בתעודת זהות ,עמ')4
–
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מיון המידע וכתיבת מודעה
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער ,וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך החג  /שמות החג  /סיפור החג  /מנהגי החג.
 כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־ Vאת פרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו
בהם בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה.
בעמוד הבא תמצאו "תעודת זהות" המסכמת את עיקר ענייני יום העצמאות ויום הרצל.
אפשר לבקש מהתלמידים להכין תעודת זהות מעין זו בעצמם על סמך מה שהוזכר בכיתה עד כה.

יו העצ אות
מה עושים בחג זה?
יום העצמאות הוא יום שבתון ,לא עובדים בו ולא לומדים.
בערב החג נערך טקס ִרשמי ברחבה שלפני קברו של בנימין
זאב הרצל" ,חוזה המדינה" ,בירושלים .בטקס מעלים את
דגל ישראל (שהורד לחצי התורן בערב יום הזיכרון) לראש
התורן ,מכריזים על פתיחת אירועי יום העצמאות ומדליקים
משואות .לאחר ההכרזה על תחילת החגיגות נפתחות במות
בידור בכל רחבי הארץ ועם ישראל חוגג – מי ברחוב ומי
בבית ,מי במסיבת ריקודים ומי בסעודה חגיגית.
ביום החג יוצאים רבים לטיולים ,לביקורים בבסיסי צה"ל
הנפתחים לציבור הרחב ולפיקניקים בחיק הטבע .בבתי
כנסת רבים אומרים תפילות הודיה ,ובהן גם את ה"הלל".
רבים מקשטים את בתיהם ואת מכוניותיהם בדגלי ישראל.

תאריך:
יום העצמאות נחוֹ ג בה' באייר.
שם היום:
יום העצמאות – ביום העצמאות אנו מציינים אירוע חשוב
בתולדות העם היהודי ,את הקמת מדינת ישראל .ביום
העצמאות אנו חוגגים את הקמתה של מדינה עצמאית,
מדינה הקובעת את חוקיה ודואגת לאזרחיה בעצמה.
סיפור החג
כאלפיים שנה חי כמעט כל העם היהודי בתפוצות .לפני
קצת יותר ממאה שנה החלו יהודים רבים לעלות לארץ
ישראל ולהתיישב בה .היהודים שחיו כאן פעלו למען
הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל ולסיומו של
המנדט הבריטי בארץ ישראל .אולם ,תושבי הארץ הערבים
בארץ התנגדו לשיבת היהודים אל הארץ ,וההתנגשויות
בין הערבים ליהודים הלכו וגברו .כמו כן ,התגברו פעולות
היהודים נגד השלטון הבריטי .בשל הקושי להטיל סדר
ושקט בארץ ובשל סיבות כלכליות ,החליטו הבריטים
לעזוב את הארץ.
בכ"ט ( )29בנובמבר  1947הוחלט בעצרת האו"ם על
הקמת שתי מדינות בארץ ישראל :מדינה ערבית ומדינה
יהודית .ביום שבו עזבו הבריטים את הארץ ,בה' באייר
תש"ח ( 14במאי  ,)1948הכריז דוד בן־גוריון על הקמת
מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל ,היא מדינת ישראל.

יום הרצל
תאריך היום :י' באייר (יום הולדתו של
בנימין זאב הרצל) .יום זה נקבע בכנסת
ב"חוק בנימין זאב הרצל" – תשס"ד
(.)2004
מה עושים ביום זה?
בבתי הספר ובמחנות צה"ל לומדים על מפעלו של הרצל
ועל חזונו הציוני .הרצאות רבות בנושאים אלו מתקיימות
בכל רחבי הארץ.
טקס זיכרון ממלכתי לבנימין זאב הרצל נערך בחלקת גדולי
האומה בהר הרצל בירושלים.
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מה על פרק?
המדור "מה על הפרק?" מציג את נושא היחידה – היכרות עם כמה מ"אנשי החזון" שבזכותם התגשם בתקופה המודרנית
החזון עתיק היומין – "להיות עם חופשי בארצנו".
רצוי לקרוא את ה"פתק" שבראש עמ'  43בחוברת לתלמידים .קריאה זו תסייע לתלמידים להתמקד בסוגיות הנדונות
בהמשך היחידה בכלל ובדברי ליזי הנהגת בפרט.

יזי מספרת...

ל

בעקבות דברי ליזי הנהגת:
ליזי מספרת על פליאתם של זוג התיירים מהתפתחות המדינה
בעשורים האחרונים.
בעקבות קריאת הדברים אפשר להפנות לתלמידים שאלות כמו:
– ממה מתפלאים זוג התיירים?
– פקק תנועה הוא דוגמה לתופעה לא נעימה ,אך התיירים מוצאים
בה פן חיובי .לפניכם שלוש דוגמאות נוספות לדברים קשים שיש
בהם גם פן חיובי .מהו הפן החיובי שבהם?
• תשלום מס ההכנסה – רבים מהעולים לישראל שמחים
לשלם מסים למדינת ישראל במקום למדינות אחרות.
• בתי חולים – מעידים שיש חולים ופצועים ,אך גם על
רפואה מפותחת.
• השירות בצבא – משקף את הצורך שלנו להגן על עצמנו ,אך
גם את היכולת שלנו לעשות זאת.
– אפשר לשאול את התלמידים כיצד תראה מדינת ישראל בעתיד?
אפשר לכוון אותם לחשוב על תחומים כמו טכנולוגיה ,מדע,
מחשבים ,תרבות ,השכלה וחינוך ,תחבורה וכבישים.
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פותחים ספר
המדור מביא מקורות יהודיים ואחרים העוסקים בנושא היחידה.

חלק א :אנשי חזון – נביאי ישראל וחז"ל
המילים "חוזה" ו"חזון":
"לחזות" פירושו לראות מראש ,לצפות ,לנבא" .חוזה" הוא אדם הרואה את העתיד ,נביא.
"תחזית" מזג האוויר היא ניבוי של תנאי מזג האוויר בימים הקרובים" .חזאי" הוא מי שצופה את תחזית מזג האוויר.
להבדיל מה"תחזית" השגרתית" ,חזון" הוא תיאור אידאלי של העתיד ,שאיפה נעלה לדבר גדול ,טוב וחשוב (בדרך כלל)
שרוצים שתתגשם" .חזון" יכול להיווצר בדמיונו של אדם ,או להראות לו בהשראה אלוהית.
הנביא ירמיהו
ירמיהו ניבא את חורבן בית המקדש הראשון .לאחר החורבן נעקר העם מארץ ישראל והוגלה לבבל .בחוברת לתלמידים
מצוטטים כמה פסוקים מאחת מנבואות הנחמה של ירמיהו .אכן ,לאחר שבעים שנה בגלות בבל הותר ליהודים לשוב
לציון ,אולם חז"ל ראו בנבואות נחמה של ירמיהו נבואות שעתידות להתגשם לא רק אחרי גלות בבבל אלא גם לעתיד
לבוא.
נקודה לשיחה:
– האם אפשר לראות בהקמת מדינת ישראל הגשמה של נבואתו של ירמיהו? אם כן ,כיצד?
חז"ל
חכמינו זיכרונם לברכה לא היו נביאים ,הם היו "חכמים" ,כלומר יודעי תורה המחנכים את העם.
חז"ל תיקנו שיש להתפלל שלוש פעמים ביום (בתפילת העמידה) למען קיבוץ גלויות בארץ ישראל .תקנה זו החדירה בעם
את האמונה ואת התקווה שיום יבוא ו"חזון" זה יתגשם ,ושימרה את זיקתו של העם היהודי לארץ ישראל לאורך הדורות.
נקודות לדיון:
– מדוע היה חשוב לשמור את הזיקה לארץ ישראל לדורות? מה אפשרה הזיקה הזאת בסופו של דבר?
– האם לדעת התלמידים התגשמה הבקשה המופיעה במקור השני" :וְ ַק ְ ּבצֵ נ ּו יַ ַחד ֵמ ַא ְר ַ ּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ לְ ַא ְרצֵ נוּ"?

חלק ב :אנשי חזון – החלוצים והמתיישבים הראשונים
• אנשי "היישוב הישן"
אנשי "היישוב הישן" היו רובם יהודים אדוקים .חלקם הקימו שכונות חדשות בערי הקודש שהתיישבו בהם ואף את
המושבה החקלאית הראשונה – פתח תקווה .אולם ,חלק גדול מהם התמסרו ללימוד התורה והתפרנסו מ"כספי החלוקה"
(תרומות שנשלחו להם מיהודי התפוצות).
נקודה לדיון:
– מה גרם ליהודי הגולה לשלוח כספים לאנשי היישוב הישן? מדוע היה חשוב להם לסייע לקיומה של קהילה יהודית
בארץ ישראל דווקא?
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• אנשי העלייה ראשונה
עלייתם של אנשי העלייה ראשונה ( )1903–1882הייתה נקודת
מפנה בפיתוח ארץ ישראל .למשל ,העולים הקימו מושבות
חקלאיות ,כמו ראשון לציון ,זיכרון יעקב ,ראש פינה ונס ציונה.
על השאלה למחשבה:
– השפה העברית היא שפת האבות ולכן העולים חשבו שזו השפה
המתאימה לדבר בה בארץ האבות;
– יהודים מכל העדות הכירו את השפה העברית ,ברמה זו או
ה
מ
חז
ור
הראשון בבית
אחרת ,מלימודי התנ"ך ומהתפילות ,ולכן הייתה זו השפה
ספר חביב1905 ,
המשותפת היחידה לכולם ,השפה שאפשרה תקשורת מעשית
בין בני העדות השונות.
מהסיבות האלה קבעו העולים בעלייה הראשונה ששפת ההוראה בבתי הספר שהקימו תהייה עברית.

חלק ג :חוזה המדינה – בנימין זאב הרצל
• שיחה מקדימה להוראת החלק הזה:
דיברנו עתה על חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ,עכשיו אנו עוברים לאירופה .שם החל בנימין זאב הרצל את
מפעלו ,באותן השנים שבהן התיישבו בארץ עולי העלייה הראשונה (ולא קודם).
הרעיון הלאומי הציוני שיקף את "רוח התקופה" – באותה התקופה ביקשו עמים רבים באירופה ,עמים שהיו נתונים
לשלטון אימפריות גדולות ,הכרה בייחודם ואף עצמאות.
• על שאלה  :1שאלה זו מחזירה אותנו למה שלמדנו קודם לכן – לחזון קיבוץ הגלויות בארץ ישראל
המובא בנבואות נביאי ישראל ובתפילה.
• על שאלה  :2בקטע המצוטט בחוברת לתלמידים ,כינה הרצל את האנטישמיות במילים "הצעקה
נגד היהודים".
• על שאלה  :3שנאת היהודים באירופה הביאה יהודים לחשוב שעל היהודים לעזוב את ארצות מגוריהם ,את הארצות
שנחשבו בהן לזרים ,ולהתיישב בארץ שבה ,כך קיוו ,תוקם מדינה ליהודים .תשובה זו נמצאת בבועת המחשבה של הרצל
בעמוד הבא (עמי .)46
השאלות הקודמות עסקו ברעיון הציוני .עתה נתייחס להחלטות המעשיות – מה צריך לעשות וכיצד יש לפעול?
הביצוע כלל פעילות בשני מישורים :עידוד העלייה ופעילות פוליטית .על הפתק השלישי מופיע אמצעי להצליח בביצוע.
שימו לב :כשהתכנס הקונגרס הציוני הראשון ,העלייה לארץ ישראל כבר התחילה ,אך מימדיה עדיין היו קטנים .תכנית
באזל הציבה מטרה גדולה הרבה יותר :עלייה המונית והקמת "בית לאומי" (והרצל דיבר כבר על "מדינה" של ממש).
• על שאלה  :4בקונגרס הציוני הראשון הצליח הרצל לסחוף אחריו נציגים חשובים של העם ולקבל את תכנית באזל
שקבעה את מטרת התנועה הציונית – להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל ,ואת האמצעים להשיג זאת – עידוד
העלייה ופעילות מדינית ,ושמעתה יפעלו הכול יחד בשני המישורים האלה.
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חלק ד :החזון מתחיל להתגשם
• הבועה ראשונה – חוזה הוא אדם הצופה את העתיד .הרצל "ראה" בעיני רוחו שבעתיד תקום "מדינת היהודים".
התחלנו עם הרעיון ,עברנו להחלטות כיצד לפעול כדי להגשים את הרעיון ,ועתה אנו עוברים לביצוע עצמו ,ליישומה
של תכנית באזל.
• על שאלה  :5הקמת מדינת ישראל לא הייתה קמה ללא עלייה .שאלה  5עשויה לאפשר לתלמידים לגלות שהם
ומשפחותיהם הם חוליה בסיפור ההיסטורי הגדול של העם היהודי.
• על שאלה " :6אם תרצו" – משמעו ,אם רצונכם יהיה ַעז מספיק כדי להביא אתכם לפעול .הפעולה היא שהופכת את
החלום למציאות.

אחריות ומחויבות
• על שאלה  :7כמו שאלה  ,5גם באמצעות שאלה זו עשויים
התלמידים לראות בסיפור המשפחתי שלהם חלק מהסיפור
הגדול של העם היהודי .אולם שאלה זו מבקשת גם לגרום
לתלמידים להיות רגישים כלפי העולים החדשים שהם
עשויים לפגוש ,וליצור אמפתיה לקשייהם – קשיי הסתגלות
לנורמות חדשות ,חוסר התמצאות בחברה החדשה ,קשיי
שפה ,קושי ליצור קשרי חברות חדשים ,קושי למצוא עבודה
חדשה ולהתפרנס ועוד.
אפשר לשאול את התלמידים כיצד היו יכולים לעזור לתלמיד
עולה חדש.
אם יש בכיתה תלמידים עולים חדשים ,אפשר לבקש מהם
בזהירות וברגישות לספר על חוויותיהם .למשל אפשר לשאול
אותם מה או מי עוזרים להם להיקלט בארץ.

8

חלק ה :אור לגויים
הנביא ישעיהו חזה שעם ישראל יהיה "לאור גויים" – כלומר ,יאיר את הדרך לעמים אחרים וישמש להם דוגמה .בעברית
מודרנית היינו אומרים שהוא צפה שעם ישראל יהיה "חברת מופת".
לפני שנשוחח עם התלמידים על השאלה שבבועה השנייה ועל שאלה  ,8רצוי להקדים ולשאול:
– מהי חברת מופת?
אנו מציעים לומר שזו חברה שבזכותה העולם הוא מקום טוב יותר ,או בלשון המסורת היהודית – חברה שחבריה
עוסקים ב"תיקון עולם".
– מהן הבעיות שיש "לתקן"?
מחלות ,אי־צדק ,עוני (אי־צדק חברתי) ,מלחמות ,פגיעות בסביבה ועוד...
• על בועת המחשבה השנייה:
מכאן אפשר לעבור לשאלה שבבועת המחשבה השנייה ,בעמ'  47בחוברת לתלמידים ,ולבקש מהתלמידים להביא
כמה דוגמאות לפעילותה של חברת מופת בכמה תחומים – דוגמאות לפעולות שעל המדינה לעשות ודוגמאות לדרך
התנהגותם של האזרחים.
– דוגמאות בתחום הרפואה :פיתוח רפואה ברמה טובה ,רפואה נגישה לכול ,עזרה למדינות מפותחות פחות בהכשרת
צוות רפואי ,שליחה של צוותים רפואיים ותרופות לאזורי אסון (כפי שעשתה ישראל ,למשל ,לאחר רעידת אדמה
בהאיטי).
– דוגמאות בתחום הכלכלה :סיוע לנזקקים ,הקטנת הפערים הכלכליים בחברה.
– דוגמאות בתחום הביטחון :קידום שלום בין מדינות ועמים ודאגה לביטחון הפנים במדינה.
– דוגמאות בתחום איכות הסביבה :פיזור מיכלי מחזור ,שמירת הניקיון במקומות ציבור (רחובות ,חופים וכו') ,חיסכון
במים ,המעטת השימוש בפלסטיק ,חסכון בחשמל ,עידוד השימוש באנרגיית השמש (למשל ,התקנת דודי שמש למשל) וכו'
• על שאלה  :8בחברה הישראלית יש ערבות הדדית גדולה בין האזרחים הפרטיים – במקרים רבים אנשים מתגייסים
לעזור לנזקקים בארץ ובעולם בשעתם הקשה ,אך הפערים בין עניים לעשירים הם מהגדולים מהעולם.

אחריות ומחויבות
גם המתיישבים הראשונים בארץ וגם הרצל הקדישו את חייהם לחידוש ההתיישבות היהודית בארץ .אפשר לשאול את
התלמידים כיצד אפשר להבין את המשפט המפורסם של הרצל "אם תרצו ,אין זו אגדה" ,כקריאה למחויבות.
• על דברי ליזי בעמוד  – 47מחיי התלמידים:
בסוף חלק זה ביחידה כדאי להזכיר לתלמידים שסיסמה זו יכולה ללוות אותם בחייהם בכל תחום שהוא.
אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות מחייהם למקרים שבהם הנכונות להתמודד עם קושי הביאה אותם להתגבר
על קושי זה .למשל ,למדו טוב לקראת מבחן והצליחו בו; התאמנו בספורט כלשהו והגיעו להישג; החליטו לסדר את החדר
שלהם ,אף על פי שהיה הפוך לגמרי והצליחו.
אלו דוגמאות למעשים שבין אדם לעצמו.
אפשר לבקש מהתלמידים גם דוגמאות למעשים בתחום שבין אדם לחברו .למשל ,שכנוע של בני הכיתה לקלוט תלמיד לא
מקובל; יציאה להתרים אנשים למען אוכלוסייה זו או אחרת למרות מזג האוויר הקשה ועוד.
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בסימן קריאה
במדור הפעם קטעים משני ספרים.

 .1טקס הדחתו של סרן דרייפוס

(מתוך :קול קרא בחשכה  /דבורה עומר)

שאלות לדיון:
– מה לדעתכם הרגיש דרייפוס בעת הטקס? (כעס על אי הצדק ועל השנאה ליהודים ,אולי השפלה [אף על פי שהוא שומר על
הבעת פנים גאה] ,דאגה לגורלו בהמשך – הוא נשפט לגלות מצרפת ולעבודת כפייה).
– הטקס רווי מעשים סמליים .מה הם? (שבירת החרב ,תלישת דרגות ,הכרזות כמו "אני שולל ממך את הכבוד" ו"תחי
צרפת")
– מה זעזע את הרצל בטקס הורדת הדרגות? (הקריאות "מוות ליהודים" ו"יהודי בוגד" ,אך גם אי־הצדק במשפט .המסקנה
שהסיק הייתה שבארצות לא להם ,ליהודים אין סיכוי לזכות במשפט צדק והם תמיד ייחשבו לזרים ,אפילו אם יעשו הכול
כדי "להיות כמו כולם".

 .2קטע מתוך "אלטנוילנד"

(רומן אוטופי שכתב בנימין זאב הרצל)

"אלטנוילנד" הוא צירוף מילים בגרמנית ומשמעותו "ארץ ישנה־חדשה".
"אלטנוילנד" הוא רומן אוטופי שיצא לאור בשנת תרס"ב ( )1902לאחר שלוש שנות כתיבה .רוב
העלילה מתרחשת בעתיד ,בשנת  1923כביכול ,ומתארת את קורותיהם של אציל פרוסי ,מר
קינגסקורט ,ואינטלקטואל יהודי צעיר ,ד"ר פרידריך לבנברג בארץ ישראל.
הספר נפתח בציטוט המפורסם של הרצל "אם תרצו ,אין זו אגדה" ומסיים במילים "...אבל אם
לא תרצו ,הרי כל שסיפרתי לכם בזה – אגדה היא ותשאר אגדה".
בסיום קריאת הקטע מומלץ לערוך השוואה בין שני הביקורים של הידידים בארץ ישראל
ולבדוק עם התלמידים מה השתנה בארץ ישראל בעשרים השנים שחלפו .אפשר לעשות זאת
בטבלה:
הביקור הראשון ()1902

הביקור השני ()1923

נמל עלוב

אוניות גדולות ,צי אוניות

חול וביצות

אזור מגורים מפואר ,אלפי וילות
לבנות ,גנים ירוקים ופורחים

הרי יהודה קרחים מיערות,
עמקים סלעיים שוממים

גן צבעוני ,ההר מעוטר בבניינים
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במהלך הקריאה רצוי להסביר את המילים "העוני המזרחי הצבעוני" המופיעות בקטע הראשון של הקטע המצוטט – בארצות
המזרח השמש זורחת ,השמים כחולים ,הכביסה תלויה בחוץ ,ילדים משחקים ברחובות ,המאכלים צבעונים יותר ...כל אלו
עשויים לגרום לבן המערב (כמו הרצל ,שבא מארצות "אפורות" יותר) ,להתרשם שהמזרח בכלל ו"העוני המזרחי" בפרט הם
"צבעוניים" במיוחד.
לאחר סיום ההשוואה אפשר לחזור לדבריה של ליזי (עמ'  43בחוברת לתלמידים) ולערוך עם התלמידים רשימה של תחומים
שהמדינה התפתחה בהם.

קסם הלשון
המדור עוסק בפעולתם של אליעזר בן יהודה ושל לשונאים אחרים במאה ה־ 19ובתחיית השפה העברית.
א .הענקת משמעויות חדשות למילים עתיקות
 .1השורש ק-ד-ח משמעותו "חום" ,ולכן מתאים ששמו של נשק "חם" ייגזר משורש זה( .אפשר להזכיר לתלמידים את
המילה "קדחת" – מחלה המאופיינת בעליית חום הגוף).
ב .משפחות מילים חדשות על בסיס מילים עתיקות
שמל ,התחשמל
ִ .2ח ֵ
 .3חשמלאי
ג .מילים חדשות על בסיס שורשים עבריים ידועים
 .4מדובר במחלת האדמת
 .5אחד מהסימפטומים של המחלה הוא נקודות אדומות על העור
 .6צהבת ,חזרת ,שעלת
ד .הלחמים
 .7פירוק הלחמים:
רכבל = רכב+כבל ,רמזור = רמז+אור ,מדרחוב = מדרכה+רחוב ,כדורסל = כדור+סל ,אופנוע = אופן+נוע ,מדחום= מד+חום,
קרנף = קרן+אף
הצעות להלחמים חדשים:
בית ספר > ביתלמוד (בית תלמוד),
כיסא נוח > נוחשבת (נוח שבת)
שוקולד חלב > שוקולב
שולחן עבודה > שולדה
בניין רב קומות > בנינקו או רבקו (רב +קומות)
ה .מילים שלא התקבלו
 .8שחרחוק = טלפון
 .9הצעה למילה עברית ל"טלוויזיה" > מרקרון (מרקע+רון) ,מסכנע (מסך+נע)
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מבעד לחלון

אחריות ומחויבות

כמה נקודות לשיחה שרצוי לעלות מנקודת מבט של אחריות ומחויבות.
א .עקרונות הקיבוץ:
 .1אחת הסיסמאות המסכמות את עקרונות הקיבוץ היא" :מכל אחד לפי
יכולתו לכל אחד לפי צרכיו".
 .2בסוף עדותה של גולדה מאיר מופיע עוד עיקרון מעקרונות הקיבוץ" :לא
לצרוך שום דבר אם איננו משותף לכולם".
באספה כללית [ ]...כל רכוש
 .3עוד כתוב במדור" :בקיבוצים כל החברים שווי זכויות ,וההחלטות מתקבלות על ידי הרוב ֵ
הקיבוץ שייך לקבוצה כולה ,ולא ליחידים".
אפשר לבקש מהתלמידים להסביר את שלושת העקרונות האלה במונחים של אחריות ומחויבות:
מי אחראי למי? מי מחויב למי?
עיקרון  :1כל חבר אחראי לכל אחד מהחברים האחרים ולקבוצה כולה (לתת "כפי יכולתו") .גם הקבוצה אחראית לכל אחד
מהחברים (לתת לו "לפי צרכיו").
עיקרון  :2כל חבר אחראי לעצמו ומחויב לחבריו.
עיקרון  :3הקיבוץ אחראי לשמור על זכויותיהם של כל חבריו .כל חבר אחראי למסור כל רכוש שיש לו לקבוצה.
כל העקרונות משקפים מחויבות של הפרט לזולתו ,לכלל ולאידיאולוגיה (לתפיסת העולם).
מה יפה לדעתכם בעקרונות האלה?
מה קשה בהם?
ב .המושג "חלוציות"
"חלוציות" משמעה ראשוניות ,נכונות ללכת בראש גם אם ההליכה כרוכה במאמץ ובסיכון .החלוץ פורץ דרך חדשה.
לאחר קריאת המדור אפשר לשאול את התלמידים מדוע אומרים על מייסדי הקיבוצים הראשונים שהיו חלוצים? (רצו
לבנות חברה מסוג חדש ,היו מוכנים לחיות בתנאים קשים)
אפשר לדבר על גם ההליכה של הקיבוצים בראש המחנה – היו ראשונים להתיישב באזורים מסוימים בארץ ,בפיתוחים
חקלאיים ומאוחר יותר בפיתוח התעשייה בארץ ובתרומתם לביטחון ,לקליטת עלייה ,לתרבות הישראלית ועוד.
ג .הקיבוץ היום
לאורך כל שנות קיומם ,הקיבוצים לא רק השפיעו על החברה הישראלית ,אלא גם הושפעו ממנה .תהליכים שהתרחשו
בחברה הישראלית כולה ושינויים שחלו בקיבוצים פנימה השפיעו על דמותם של הקיבוצים ושינו את אופיים .משנות ה־80
חלו בקיבוצים שינויים מהותיים שעיקרם "הפרטה" של תחומים רבים ,כלומר העברת השליטה וסמכות ההחלטה מהכלל
אל הפרט .למשל ,בקיבוצים רבים נהוג היום "תקציב דיפרנציאלי" ,כלומר שכר התלוי בהשתכרותו של החבר ,ולא שכר
שווה לכול ,כפי שהיה נהוג קודם לכן ,וכן כל חבר משלם היום מתקציבו על שירותים שפעם קיבל "לפי צרכיו" ,כמו מזון
וחשמל ,ואפילו חינוך ובריאות.
עם זאת ,למרות הפיחות שחל בנכונות ל"הקרבה" ולהתגייסות למען הכלל בחברה הישראלית ,הקיבוצניקים ממשיכים
לתרום – למשל ,אחוז גבוה במיוחד של בני קיבוצים מתגייסים לצה"ל ואחוז גבוה מהם מתנדבים ליחידות קרביות
ולקצונה.
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משימה
אחריות ומחויבות
המשימה המוצעת בחוברת לתלמידים היא הזדמנות ליישם רעיונות שיש בהם
קבלת אחריות ומחויבות.
המשימה עוסקת בעולים חדשים .אפשר להרחיב אותה לכל אדם הזקוק לעזרה
בסביבת התלמידים – הורים ש"קורסים" בגלל עומס בעבודה ,תלמיד שמתקשה
בתחום שהם טובים בו ועוד.

קומיקס לחג
נסיים את היחידה בחיוך...
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יום העצמאות
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