מערך מקורות  -קיבוץ גלויות
חלק א'
מטרת החלק :מה זה קיבוץ גלויות
 .1הגדרה -מציגים בפני החניכים ציורים של דגלי מדינות שונות (איטליה ,יפן ,צרפת ,בריטניה
וכו') שואלים -מה משותף לכל המדינות האלו?
המטרה היא להגיע לכך שבכל המקומות האלו היו קהילות יהודיות -כל אלו מדינות גולה.
שואלים -מה זה גולה? ארץ אשר אינה המולדת המקורית של אדם או קבוצה .לאחר מכן
שואלים -מה זה קיבוץ גלויות? ומסבירים שעם ישראל יצא לגולה בגלל אירועים שונים
בהיסטוריה וכך נוצר מצב שהעם היה מפוזר ברחבי העולם .עם הקמת המדינה החלה
קיבוץ גלויות ,כלומר ,איסוף של עם ישראל מכל ארצות הגולה שלו ועליה לארץ.
חלק ב':
מטרת החלק :מאפייני גלויות
 .1מנהג מבית -נבקש מכל חניך לכתוב על דף מנהג אחד שמתקיים אצלו בבית (מנהג-
תוספת למצווה) ,לאחר שכל חניך כתב מנהג אחד נבקש מהם לשתף אותו ,אם מישהו אחר
מחברי הקבוצה מקיים מנהג דומה הוא צריך להוסיף אותו לדף שלו .אחרי שכל החניכים
משתפים נשאל-
* איך יש מנהגים דומים במשפחות שונות?
* מה המקור של המנהג?
* האם ילדים שהיו להם מנהגים דומים באים מרקע משפחתי דומה? כלומר ,המשפחה
עלתה לארץ מאותן מדינות?
 .2אורחים לקיץ -נשמע את השיר של נעמי שמר "אורחים לקיץ" ואחר כך נשאל -מה מאפיין
כל אורח בשיר? https://www.youtube.com/watch?v=PWQmtas9KW0
נסכם את החלק -כל אחד הגיע לארץ ממדינה שונה -מגלות שונה והביא מנהגים שונים,
שפה שונות ,תרבות שונה ולכן המדינה שלנו כל כך מגוות.
חלק ג':
מטרת החלק :מיזוג גלויות
רקע -מיזוג גלויות היא מדיניות שהוביל ראש ממשלת ישראל הראשון ,דוד בן-גוריון בימי העלייה
ההמונית שלאחר הקמת מדינת ישראל במטרה לקיים את קיבוץ הגלויות ,היעד הלאומי החשוב
ביותר שמשמעותו קליטתם המלאה של העולים מבחינה חברתית ,כלכלית ותרבותית ומיזוגם
המלא עם האוכלוסייה היהודית הוותיקה לעם אחד ומלוכד.
שרוליק -מבקשים מכל חניך לצייר מהו ישראלי בעיניו ,אחרי שכולם מסיימים ומציגים אחד בפני
השני את הציורים מראים להם את הציור של שרוליק ומסבירים בקצרה -שרוליק או ציור שצויר על ידי
המאייר דוש בשנת  .'51שרוליק הוא ציוני חלוצי ונמרץ ,אוהב הארץ והאדמה .חקלאי אמיץ ,אשר
בעת הצורך "עולה על מדים "ויוצא להגן על מדינת ישראל .
שואלים-
*למה לדעתכם שרוליק נוצר?
*מה הייתה המטרה? (אפשר להסביר בקצרה מהרקע למעלה)
*אתם מסכימים שככה נראה ישראלי ?
*האם יש דוגמאות למסורות של גלויות מסוימות שכיום כולם מקיימים? (מימונה)
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