
"ויש הבאים כיונים, יש הבאים לארץ כעב"

מצגת מלווה  למערך שיעור בנושא  

הגירה וקליטה  , עליה



חֹוק יָֹּבאּו" ַנִיְך ֵמרָּ ב ...בָּ עָּ ה כָּ ינָּהִמי ֵאלֶּ עּופֶּ ל תְּ ַכּיֹוִנים אֶּ םוְּ חֹוק...ֲאֻרֹבֵתיהֶּ ַנִיְך ֵמרָּ ִביא בָּ הָּ "לְּ

(  'ט-'פסוקים ד', פרק ס, ישעיה) 

.לפסוקים מישעיה בלחנה של נעמי שמר( 2012) ב "נוכל להאזין לשיר ולצפות בסרטון שהכינו בישוב אלון שבות לטקס יום העצמאות בשנת תשעזהבקישור 

. בסרטון משולבות תמונות של עליה לארץ מאז קום המדינה ועד ימינו וביניהן גם תמונות של עולים המתגוררים ביישוב אלון שבות

https://www.youtube.com/watch?v=KgHKxjV23Y4


 שלכם או של המשפחה שלכם לישראל העלייה את איזו תמונה בסרטון הזכירה לכם?

  איזה רגש עולה בכם כשאתם חושבים על הנסיבות שבהן עלתה המשפחה שלכם או

?  עליתם אתם לישראל 



.  ויש הבאים כיונים, יש הבאים לארץ כעב

;  את העננים מסיעה הרוח ממקום למקום ללא יעד מוגדר

.  אל ארובותיהם, אך היונים חוזרות אל ביתם

,  ישנם יהודים המובלים בעל כורחם כעננים ממקום למקום

;ישראל-ובמקרה נקלעים לארץ

כיונים אל  , כי ביאתם לארץ היא חזרה אל ביתם, היודעיםויש 

.  ארובותיהם

(.  רב’ עמ, ה”הראיחיי )

ב " עָּ ה כָּ ינָּהִמי ֵאלֶּ עּופֶּ ל תְּ ַכּיֹוִנים אֶּ םוְּ " ֲאֻרֹבֵתיהֶּ
(.’פסוק ח, ’פרק סישעיה )



אּו " דֹול ּובָּ ר גָּ ׁשֹופָּ ַקע בְּ יָּה ַבּיֹום ַההּוא ִיתָּ הָּ ִדיםוְּ ֹאבְּ ִים  הָּ רָּ ץ ִמצְּ רֶּ אֶּ ִחים בְּ ַהִנדָּ ץ ַאּׁשּור וְּ רֶּ אֶּ בְּ

ַתֲחוּו לה ִהׁשְּ ִם' וְּ לָּ ׁש ִבירּוׁשָּ ַהר ַהֹקדֶּ "בְּ

(מצוטט בברכת שופרות בתפילת מוסף של ראש השנה. ג"פסוק י, ז"פרק כ, ישעיה)

. שופר בינוני ושופר קטן, שופר גדול: מדרגות שונות יש בשופר של גאולה

?  מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה

הגורמת לתחייתו ולגאולתו  להתעוררות ולדחיפה אנו מתכוונים " שופר של משיח"בשם 

והנדחים ומביאה אותם  המקבצת את האובדים התעוררות זו היא התקיעה . של עם ישראל

.    להר הקודש בירושלים

כדי למלא את ייעודו הגדול שאינו יכול  רצון עם להיגאל הוא , השופר הגדול והמעולה

.        להתמלא בהיותו גולה

אנושי בריא זה  טבעו.הבריאאבל נשאר לפחות הטבע האנושי , ויש שהרצון הזה נחלש

לחיות  , לקום ולהשתחרר, מחולל רצון טבעי פשוט של אומה להקים את שלטונה בארצה

. חיי חופש פשוטים ככל העמים



יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח ואף היא מקבילה לשופר של ראש  , אולם

:  השנה

אם אפסה  , אם אין שופר כשר בנמצא, שתוקעים בו בהכרח, פסול, שופר קטן

אם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון  , ההתלהבות והרצון לגאולה הנובע ממנה

באים  -אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה, של חיי לאום בכבוד גם הם אפסו

הם , הם מכריחים אותנו לשמוע קול שופר. אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה

.                                                                                                                            ואינם נותנים לנו מנוח בגולהבאזנינומתריעים ומרעישים 

ואף לקול השופר השני הרגיל לא רצה לשמוע כי  , מי שלא שמע קול השופר הראשון

.  ישמעכרחובעל , הפסול, אזניו נאטמו הוא ישמע לקול השופר הטמא

,  "צרת היהודים"של , גם לאומיות זו של השוט, ואף הוא יוצא ידי חובה

. "  גם בה יש מן הגאולה
(  בעקבות עלית הנאצים בגרמניה, 1934–ד "'תרצשנאמרו בעל פה בראש השנה , עיבוד לדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק)



 לארץ במקור הראשון ומה ההבדל ביניהםהעליהמהם שני הדימויים לשני סוגי  ?

אילו  ? קול השופר הקורא לגאולת עם ישראל בארצו-כצד בא לידי ביטוי במציאות ההיסטורית-על פי המקור השני

?מניעים שונים יכולים להביא לשיבת יהודים לארצם 

לדעתכם או מניסיונכם יכול להיות ההבדל בין מי שעלו לארץ כמו עננים שהוסעו בעל כורח על ידי רוח , באיזו מידה

?  לבין מי שעלו לארץ כמו יונים שחזרו אל הקן מבחינת הליך הקליטה וההשתלבות בארץ

 מה יכול להיות ההבדל בין מי שעלו בעקבות רצון לגאולה לאומית או למימוש רוחני שאי אפשר היה לממש בגלות

?  לבין מי שעלה לארץ רק כי לא הייתה לו אפשרות להישאר בארץ המוצא שלו בגלל צרות וקשיים 

:נבין טוב יותר את דברי של הרב קוק 



 של המשפחה שלכם או של  , שלכםהעליהאיזה מן הדימויים האלה מתאים ביותר לתיאור נסיבות

?  תלמידים בכיתה ובבית הספר שלכם

  מה יכולה להיות הדרך לסייע לקליטה ולהשתלבות גם של תלמידים שהם או משפחותיהם עלו לארץ

?  (ולולא נסיבות אלה הם לא היו עולים לארץ ) בנסיבות מורכבות שלא היו בשליטתם 

היכן וכיצד חשוב לגלות רגישות והבנה לנסיבות העלייה של תלמידים, באילו אופנים   ?

:ובאופן אישי 



?עליה או הגירה 



מהן נקודות הדמיון ומהם ההבדלים בין האנשים המוצגים בסרטון 

? לבין עולים חדשים בישראל

? עולים או מהגרים 

https://www.facebook.com/watch/?v=1950773648475485


?עולים או מהגרים ? מה אתם רואים בתמונה

?מהו הבית שעליו  הם מדברים 



 עם מי מבין הדוברים או המוצגים בסרטונים או בתמונה הזדהיתם?

האם מעבר מארץ אחרת לישראל הוא בעיניכם עליה או הגירה  ?

  האם התשובה קשורה בעיניכם למניעים שגרמו לעליה ולהקשר ההיסטורי והפוליטי שבו היא

?   התרחשה

האם אתם רואים בגל הפליטים מאוקראינה גל של עליה או של הגירה?

  האם לדעתכם ארץ ישראל יכולה לשמש מקום בטוח עבור פליטים יהודים או צאצאי יהודים

?  מכל העולם"( זרע ישראל)"

 האם קיים גבול לחובה הזו ? האם היא חייבת לשמש מקלט בטוח מסוג זה?

  כיצד אפשר לגרום גם למי שבא לכאן כמהגר להרגיש שהוא באמת עלה ושידרג את חייו

?  כתוצאה מהמעבר לחיות בארץ ישראל

מה תלו בנו ומה תלוי בעולים עצמם  ?



:ארבעת מודלים אפשריים לקליטת עולים ומהגרים 

 לעיתים זה נעשה מתוך .   אימוץ ערכי התרבות השלטת בחברה הישראלית שבה נקלטו-(היטמעות)אסימילציה

.  כדי להידמות אליה, רצונם החופשי של העולים ולעיתים מתוך כניעה לתביעות החברה החדשה

 אך בה בעת , אימוץ חלק מן הדפוסים התרבותיים החדשים של החברה הישראלית הקולטת-(שילוב)אינטגרציה

על זהותם הקודמת  , לפחות באופן חלקי, בשל הרצון לשמור, זאת. שמירה על חלק מן הדפוסים של תרבותם הישנה

הנקשרים עבורם לארץ המוצא שלהם ולתרבות שממנה באו  , שייכות והערכה עצמית, ובשל הצורך שלהם בהמשכיות

.  לישראל

 ללא אימוץ הדפוסים  ,    שמירה על דפוסי התנהגות ועל ערכים תרבותיים של ארץ המוצא-(התבדלות)סגרגציה

יבוא מודל זה  לידי ביטוי כאשר קבוצת הרוב בחברה השלטת לא תקבל אותם , לרוב. החדשים של החברה הקולטת

.להתנהגות ולערכים של החברה החדשה, או מתוך התנגדות  לתרבות

חוסר יכולת ליצור קשר עם החברה הישראלית הקולטת ולהתחבר לערכיה ולתרבותה -(שוליות)מרגינליזציה

,  מודל זה יכול לבוא לידי ביטוי מתוך הלם תרבותי שעלול להוביל לתחושות של אבדן. והידחקות לשולי החברה

.  שייכות וניכור-אי, ניתוק

.  חברת מהגרים-החברה הישראלית-להרחבה 

https://www.idi.org.il/parliaments/10290/10745


מבין ארבעת המודלים  ,

?מהו המודל האופטימלי שצריך לשאוף אליו 

למה דווקא הוא  ?

 מה אפשר לעשות כדי למנוע השתלבות במודלים הפחות מוצלחים  ?



: בשקופיות הבאות הצעות לטקסטים ולסרטונים המדגימים מודלים שונים של קליטה והיטמעות 

לאיזה מן המודלים מתאימה ההשתלבות שבאה לידי ביטוי בסרטון או בטקסט?

 על אופן ההשתלבות ולאילו עוד נסיבות יכולה הייתה להיות  העליהבאיזו מידה השפיעו נסיבות

?  השפעה

  מה אפשר לעשות כדי שההשתלבות של העולים בישראל תהיה מיטבית למרות ההשפעה האפשרית

?  ושל מורכבויות אחרות העליהשל נסיבות 





.מזמילביתילדיאתאהב,וגןמביתכהןיעקבהמורה,ישורוןספרביתשלהמנהלגןס"

.מחשבתואתביטלוהמוריםכל.הצגהיציגומזמילביתשילדיהחליטאחדיום

"!סיכויאין"

"?הצגותיציגוכךואחרנכונהבעברית"פסיעות"המקראהמןאחתפיסקההעוליםילדייקראוקודםאולי"

"!לומריודעיםהםאיןבעבריתאחדמשפטהרי...?פהעלתפקידילמדה'סמאדג?דעתךעלעולהמה"

.שמההיה"המעפילים".ההצגהעלעמלוחודשים.התלהבוהילדים.ויתרלאכהןיעקבאבל

היוהצלהשגלגלי,עץמלוחותנפלאהספינהבנההרוש,יםגלישלענקייםציוריםשבועותבמשךהכיןדדה

,הבריטיתהספינהמפקדהיהקסלסי.המעפיליםלמפקדוהיה,בדופנותיהמחוברים

זקנים,מעפיליםהיוהשארכל,הקרייןהיהשרגא,למותניוואקדחכתפיועלדרגותעםבריטילקציןנתמנהיוסף

,הספרביתשלהמסעדה....אימותיהןבחיקותינוקותילדים,וזקנות

בונדחקו.מפוארלאולםהפכה,מגוררוגזרפילהדג,וקינמוןסוכרעםאטריותהילדיםבהאכלוכתיקונםשבימים

.נרגשכולו,שםהיהאבאגם.בבניהםבהנאהצופים,המעברהמןההוריםכל



:הבריטיבמפקדוהתריסהקטןילדהרימה,עליםמשיכוןפרץשושנה',דכיתהתלמידת,בהצגהאחתאמא

?למה,אותנוחוסמיםאתםלמה.אותוהברחתימהגטו.המחנהמןהואיחידניצול,בניזה,יוסףהואהלא"

!"חייםחפציאנו!לנותוכלולא

"?יעצרו?הקטןהילדאתיעצרו":ואמרלקהלשרגאפנהואז

"!לא!לא":במקהלהצעקוכולם

"?ישראלארץלחופילעלותיצליח":המשיךושרגא

!"כן!כן":צעקווכולם

.לקהלוהודההספינהמפקדכובעאתהניףהרוש,בהתלהבותכפייםמחאוומפרסומלובממרוקוהעולים

."השרשרתנמשכתעודכי":ושריםידייםאוחזים,בשורהעמדוהשחקניםכל

".המוריםבעינימזמילביתילדישלקרנםעלתההצגהאותהמאז

"(חביוןבשפריר"בספר19-21עמודיםמתוך,סבתוחייםהרב)



אלי אליהו                 / מתחת לפני האדמה 

ִלי צְּ אֶּ ּוַמה ַלֲעׂשֹות ׁשֶּ

דַהִנתּוחַ  דָּ ִליַח ּוַבגְּ  ִהצְּ

ה ה. ֵמתָּ רָּ לֹא נֹותְּ וְּ

יָּה ֲאִבי הָּ ה ׁשֶּ א ַהּמּוִסיקָּ לָּ אֶּ

ה ַתֲחנֹות ַהבּוׁשָּ ,ׁשֹוֵמַע בְּ

יֹון הַתת ִתין ַבַחנְּ ִהמְּ ׁשֶּ ִעי-כְּ קָּ ,ַקרְּ

ם עָּ א הָּ בָּ ל צְּ ַקַחת אֹוִתי אֶּ לָּ

ה ֲעבֹודָּ כֹו לָּ ַדרְּ .בְּ

ם עֹולָּ ַכח לְּ ׁשְּ לֹא אֶּ וְּ

ת ׁשֶּ ַגּׁשֶּ ב יָּדֹו ַהּמְּ צֶּ ת עֶּ אֶּ

ִרית ִעבְּ ִליף ַמֵהר, ַאַחר הָּ ַהחְּ ,לְּ

עֹוִלים   ִאים וְּ יֹוצְּ ֵני ׁשֶּ ִלפְּ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ .ֵמַעל פְּ



והנה קטעים אפשריים לצפייה המתארים גם הם מודלים שונים של  

: השתלבות 

על נערים ממוצא אתיופי בשכונות מצוקה-שחורות-דוקוכאן 

שנה לעליה ההמונית מברית המועצות30

על נערים עולים מצרפת בישראל

https://www.youtube.com/watch?v=lsBojoP1L28
https://www.ynet.co.il/news/article/H12NThVOv
https://www.youtube.com/watch?v=AXEocUgZEZg


:בתפילה שימשיכו ויתקיימו בנו גם דברי הנביא

ַסף "  אָּ א ֵנס ַלגֹוִים וְּ נָּׂשָּ ֵחיוְּ ֵאלִנדְּ רָּ ִיׂשְּ

ֻפצֹות ץּונְּ רֶּ אָּ פֹות הָּ ַבע ַכנְּ ַקֵבץ ֵמַארְּ ה יְּ הּודָּ ".  יְּ

( יבפסוק , פרק יא, ישעיה)


