מערך שיעור

הגירה או עלייה?
מדינה ליהודים או המדינה היהודית?
משך זמן 80 :דקות
קהל היעד :י"א-י"ב

רקע למורה
המלחמה באוקראינה המתחוללת בחודשים האחרונים הציבה למדינת ישראל אתגר אל מול
אלפי פליטים המבקשים לבוא בשעריה ,חלקם יהודים וחלקם לא מה שהעלה פעם נוספת על
השולחן את הדיון בדבר היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית מחד ומאידך את רצונה של
ישראל להיות חלק "ממשפחת העמים" ולהגיש סיוע לאנשים הזקוקים לכך כעת יותר מכל.
השיח הציבורי נוטה ליצור דיכוטומיה בנושא כאילו כל הדורש למנוע כניסת פליטים בלתי
מבוקרת מדבר בשם היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית וכל המבקשים לפתוח את שערי
המדינה בפניהם עושים זאת בשם היותה של מדינת ישראל מדינה בעלת ערכים דמוקרטיים.
אבל האם באמת יש מחלוקת בדבר?
בשיעור זה נבקש לצאת מתוך סוגיית הפליטים אל סוגיה רחבה יותר ולברר מה זה אומר להיות
מדינה יהודית ומהם הערכים אשר מדינה כזו מבקשת מאתנו ליישם?

חלק א' – שתי הצעות לפתיחה:
הצעה ראשונה:
נתבונן יחד באיור של האמנית רעות בורץ
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אלו רגשות מעורר בך האיור?
האם לדעתך מדינת ישראל צריכה לפעול לקליטת פליטי המלחמה (יהודים ושאינם
יהודים)

הצעה שניה:
נצפה בכתבה הקצרה כאן




אילו רגשות מעוררת בך הצפייה בכתבה?
מהי חוויה של פליט כפי שעולה בכתבה?
נסה לנסח לעצמך את הדילמה בפניה נמצאת מדינת ישראל ביחס לשאלת
קליטת הפליטים מאוקראינה.

נעיין יחד בקטע מתוך 'מגילת העצמאות'
ְהּודים ְבאֵ ירֹופָ ה,
חֹוללַ ה עַ ל עַ ם י ְִש ָראֵ ל בַ זְ מַ ן הָ אַ חֲ רֹון ,בָ ּה הֻ כְ ְרעּו לַ טֶׁ בַ ח ִמ ְיליֹונִ ים י ִ
"הַ ּׁשֹואָ ה ֶׁשנ ְַת ְ
הּודי ְמחֻ סַ ר הַ ּמֹולֶׁ ֶׁדת ו ְָהעַ צְ ָמאּות עַ ל-
הֹוכִ יחָ ה מֵ חָ ָדש בַ ע ֲִליל אֶׁ ת הַ הֶׁ כְ ֵרחַ ְב ִפ ְתרֹון ְבעָ יַת הָ עָ ם הַ יְ ִ
ְהּודי
הּודית ְבאֶׁ ֶׁרץ-י ְִש ָראֵ ל ,אֲ ֶׁשר ִת ְפ ַתח ִל ְרוָחָ ה אֶׁ ת ַשע ֲֵרי הַ ּמֹולֶׁ ֶׁדת ְלכָל י ִ
י ְֵדי ִחּדּוש הַ ְּמ ִדינָה הַ יְ ִ
הּודי מַ עֲמָ ד ֶׁשל אֻ ּמָ ה ְשוַת-זְ כֻיֹות ְבתֹוְך ִמ ְשפַ חַ ת הָ עַ ִּמים".
ו ְַתעֲנִ יק לָ עָ ם הַ יְ ִ



מהו הצידוק למדינה אותו מבקשת המגילה ללמד אותנו?
מה ניתן ללמוד מכך על היחס לאותם אלו המצויים כעת במלחמה?

חלק ב' – לימוד
נכתוב על הלוח את המשפט מתוך מגילת העצמאות:
"[מדינת ישראל] ְתהֵ א מֻ ְש ָת ָתה עַ ל יְסֹודֹות הַ חֵ רּות ,הַ צֶׁ ֶׁדק וְהַ ָּׁשלֹום לאֹור חֲ זֹונָם ֶׁשל נ ִביאֵ י
יִש ָראֵ ל"
נבקש מהכיתה דוגמאות למעשים שיכולה המדינה לעשות שיבטאו את אותן נבואות ,את
התשובות נכתוב על גבי הלוח.
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לאחר איסוף התשובות נחלק את הכיתה ל 3-קבוצות למידה קטנות ונחלק לכל אחת מהן קטע
מתוך דברי הנביאים ללמידה קבוצתית משותפת:
ישעיה פרק נ"ח
ְאֹותי ,יֹום
ֹׂאתם .ו ִ
ּולבֵ ית ַיעֲקֹׂ ב חַ ט ָ
ְק ָרא ְבגָרֹון אַ לַ -ת ְחשְֹׂך ,כַּׁשֹופָ ר הָ ֵרם קֹולֶׁ ָך; וְהַ גֵד ְלעַ ִּמי ִפ ְשעָ םְ ,
ּומ ְשפַ ט אֱ ֹלהָ יו ל ֹׂא עָ זָב ,י ְִשאָ לּונִ י
יֹום י ְִדרֹׂשּון ,ו ְַדעַ ת ְּד ָרכַי ,י ְֶׁחפָ צּון; כְ גֹוי אֲ ֶׁשר-צְ ָד ָקה עָ ָשהִ ,
יתִ ,ענִ ינּו נ ְַפ ֵשנּו וְל ֹׂא ֵת ָדע; ֵהן ְביֹום
ֹלהים י ְֶׁחפָ צּון .לָ ּמָ ה צַ ְמנּו וְל ֹׂא ָר ִא ָ
ִמ ְש ְפטֵ י -צֶׁ ֶׁדקִ ,ק ְרבַ ת אֱ ִ
ּולהַ כֹות ְבאֶׁ גְ רֹׂף ֶׁר ַשע; ל ֹׂא-
ּומצָ ה ָתצּומּוְ ,
צ ְֹׂמכֶׁם ִת ְמצְ אּו-חֵ פֶׁ ץְ ,וכָל -עַ צְ בֵ יכֶׁם ִתנְ גֹׂ שּוֵ .הן ְל ִריב ַ
קֹולכֶׁם .הֲ ָכזֶׁה ,י ְִהיֶׁה צֹום אֶׁ ְבחָ ֵרהּו--יֹום עַ נֹות אָ ָדם ,נ ְַפשֹו; הֲ לָ כֹׂף
ָתצּומּו כַיֹוםְ ,להַ ְש ִמיעַ בַ ּמָ רֹום ְ
ְשק וָאֵ פֶׁ ר יַצִ יעַ --הֲ לָ זֶׁה ִת ְק ָרא-צֹום ,וְיֹום ָרצֹון לַ ה' .הֲ לֹוא זֶׁה ,צֹום אֶׁ ְב ָח ֵרהּו--פַ ֵתחַ
כְ אַ גְ מֹׂן ר ֹׂאשֹו ,ו ַ
ְשלַ ח ְרצּוצִ ים חָ ְפ ִשיםְ ,וכָל-מֹוטָ ה ְתנ ֵַתקּו .הֲ לֹוא פָ רֹׂס לָ ָרעֵ ב
חַ ְרצֻבֹות ֶׁר ַשע ,הַ ֵתר אֲ גֻּדֹות מֹוטָ ה; ו ַ
ּומ ְב ָש ְרָך ל ֹׂא ִת ְתעַ לָ ם .אָ ז יִבָ ַקע
לַ ְחמֶׁ ָךַ ,ועֲנִ יִ ים ְמר ִּודים ָת ִביא בָ יִת :כִ יִ -ת ְראֶׁ ה עָ רֹׂם וְכִ ִסיתֹוִ ,
אֹורָך ,וַאֲ רֻ כ ְָתָך ְמהֵ ָרה ִתצְ מָ ח; וְהָ לַ ְך ְלפָ נֶׁיָך צִ ְד ֶׁקָך ,כְ בֹוד ה' יַאַ ְספֶׁ ָך .אָ ז ִת ְק ָרא וַיהוָה
ַּׁשחַ ר ֶׁ
כ ַ
ַי ֲענֶׁהְ ,ת ַשּוַע וְי ֹׂאמַ ר ִה ֵננִ יִ :אםָ -ת ִסיר ִמתֹוכְ ָך מֹוטָ הְ ,שלַ ח אֶׁ צְ בַ ע ו ְַדבֶׁ ר-אָ וֶׁן .ו ְָתפֵ ק לָ ָרעֵ ב נ ְַפ ֶׁשָך,
אֹורָך ,וַאֲ פֵ לָ ְתָך כַצָ הֳ ָריִםְ .ונָחֲ ָך ה'ָ ,ת ִמיד ,ו ְִה ְש ִביעַ ְבצַ ְחצָ חֹות
ְונֶׁפֶׁ ש ַנ ֲענָה ַת ְש ִביעַ ; ְוז ַָרח בַ חֹׂ ֶׁשְך ֶׁ
ימיוּ .ובָ נּו ִמ ְּמָך חָ ְרבֹות
ִית ,כְ גַן ָרוֶׁהּ ,וכְ מֹוצָ א ַמיִם ,אֲ ֶׁשר ל ֹׂאְ -יכַזְ בּו ֵמ ָ
נ ְַפ ֶׁשָך ,וְעַ צְ מ ֶֹׁׂתי ָך יַחֲ ִליץ; וְהָ י ָ
מֹוס ֵדי דֹור-וָדֹור ְתקֹומֵ ם; וְקֹׂ ָרא ְלָך גֹׂ ֵדר פֶׁ ֶׁרץְ ,משֹׂבֵ ב נְ ִתיבֹות לָ ָשבֶׁ ת.
עֹולָ םְ ,
ירמיה פרק ז'

את ָּׁשם אֶׁ ת הַ ָּדבָ ר הַ זֶׁ ה
הַ ָּדבָ ר אֲ ֶׁשר הָ יָה אֶׁ ל י ְִר ְמיָהּו ֵמאֵ ת ה' לֵ אמֹׂרֲ .עמֹׂד ְב ַשעַ ר בֵ ית יְהוָה ו ְָק ָר ָ
הּודה הַ בָ ִאים בַ ְּׁשעָ ִרים הָ אֵ לֶׁ ה ְל ִה ְש ַתחֲ ֹות לה'ה .כֹׂה אָ ַמר ה' צְ בָ אֹות
וְאָ מַ ְר ָת ִש ְמעּו ְדבַ ר ה' כָל ְי ָ
יטיבּו ַד ְרכֵיכֶׁם ּומַ עַ ְללֵ יכֶׁם וַאֲ ַשכְ נָה אֶׁ ְתכֶׁם בַ ָּמקֹום הַ זֶׁ ה .אַ ל ִת ְב ְטחּו לָ כֶׁם אֶׁ ל ִּד ְב ֵרי
אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל הֵ ִ
יטיבּו אֶׁ ת ַּד ְרכֵיכֶׁם וְאֶׁ ת ַמעַ ְללֵ יכֶׁם
הַ ֶּׁׁש ֶׁקר לֵ אמֹׂר הֵ יכַל ה' הֵ יכַל ה' הֵ יכַל ה' הֵ ּמָ ה .כִ י ִאם הֵ יטֵ יב ֵת ִ
ִאם עָ שֹו ַתעֲשּו ִמ ְשפָ ט בֵ ין ִאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו .גֵר יָתֹום וְאַ ְלמָ נָה ל ֹׂא ַת ֲעשֹׂקּו ו ְָדם נ ִָקי אַ ל ִת ְש ְפכּו
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ל ֹׂא ֵת ְלכּו ְל ַרע לָ כֶׁם .ו ְִשכַנְ ִתי אֶׁ ְתכֶׁם בַ ָּמקֹום הַ זֶׁ ה בָ אָ ֶׁרץ אֲ ֶׁשר
בַ ּמָ קֹום הַ זֶׁ ה וְאַ חֲ ֵרי אֱ ִ
הֹועיל.
בֹותיכֶׁם ְל ִמן עֹולָ ם וְעַ ד עֹולָ םִ .הנֵה אַ ֶׁתם ב ְֹׂט ִחים לָ כֶׁם עַ ל ִּד ְב ֵרי הַ ָּׁש ֶׁקר ְל ִב ְל ִתי ִ
נ ַָת ִתי לַ אֲ ֵ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶׁשר ל ֹׂא י ְַד ְע ֶׁתם.
הֲ ָגנֹׂב ָרצֹׂחַ ְונָאֹׂ ף ו ְִה ָּׁשבֵ עַ לַ ֶּׁׁש ֶׁקר ו ְַקטֵ ר לַ בָ עַ ל וְהָ ֹלְך אַ חֲ ֵרי אֱ ִ
אתם ַועֲמַ ְד ֶׁתם ְלפָ נַי בַ בַ יִת הַ זֶׁ ה אֲ ֶׁשר נִ ְק ָרא ְש ִמי עָ לָ יו וַאֲ ַמ ְר ֶׁתם נִ צַ ְלנּו ְל ַמעַ ן עֲשֹות אֵ ת כָל
ּובָ ֶׁ
הַ תֹועֵ בֹות הָ אֵ לֶׁ ה .הַ ְמעָ ַרת פָ ִרצִ ים הָ יָה הַ בַ יִת הַ זֶׁ ה אֲ ֶׁשר נִ ְק ָרא ְש ִמי עָ לָ יו ְבעֵ ינֵיכֶׁם גַם אָ נֹׂכִ י ִהנֵה
יתי נְ אֻ ם ה'.
ָר ִא ִ
מיכה פרק ו'
ִש ְמעּו נָא אֵ ת אֲ ֶׁשר יְהוָה אֹׂ מֵ ר קּום ִריב אֶׁ ת הֶׁ הָ ִרים ו ְִת ְש ַמ ְענָה הַ גְ בָ עֹות קֹולֶׁ ָךִ .ש ְמעּו הָ ִרים אֶׁ ת
ּומה
יתי ְלָך ָ
ִריב ה' וְהָ אֵ ָתנִ ים מ ְֹׂס ֵדי אָ ֶׁרץ כִ י ִריב לַ יהוָה ִעם עַ ּמֹו ו ְִעם י ְִש ָראֵ ל י ְִת ַוכָח .עַ ִּמי ֶׁמה עָ ִש ִ
ֹׂשה אַ הֲ רֹׂן
יתיָך וָאֶׁ ְשלַ ח ְלפָ נֶׁיָך אֶׁ ת מ ֶׁ
ּומבֵ ית עֲבָ ִדים ְפ ִד ִ
הֶׁ ְלאֵ ִתיָך ֲענֵה ִבי .כִ י הֶׁ ע ֱִל ִתיָך מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמצְ ַריִם ִ
ּומ ְריָם  .עַ ִּמי זְ כָר נָא מַ ה יָעַ ץ בָ לָ ק מֶׁ לֶׁ ְך מֹואָ ב ּומֶׁ ה עָ נָה אֹׂתֹו ִב ְלעָ ם בֶׁ ן ְבעֹור ִמן הַ ִּׁש ִטים עַ ד הַ גִ ְלגָל
ִ
ְלמַ עַ ן ַּדעַ ת צִ ְדקֹות ה' .בַ ּמָ ה אֲ ַק ֵּדם ה' ִאכַף לֵ אֹלהֵ י מָ רֹום הַ אֲ ַק ְּד ֶׁמנּו ְבעֹולֹות בַ ֲעג ִָלים ְבנֵי ָשנָה.
כֹורי ִפ ְש ִעי ְפ ִרי ִב ְטנִ י חַ טַ את נ ְַפ ִשיִ .הגִ יד ְלָך
הֲ י ְִרצֶׁ ה ה' ְבאַ ְלפֵ י אֵ ִילים ְב ִר ְבבֹות נַחֲ לֵ י ָשמֶׁ ן הַ אֶׁ ֵתן ְב ִ
ּדֹורש ִמ ְּמָך כִ י ִאם עֲשֹות ִמ ְשפָ ט וְאַ הֲ בַ ת חֶׁ סֶׁ ד וְהַ צְ נֵעַ לֶׁ כֶׁת ִעם אֱ ֹלהֶׁ יָך.
אָ ָדם מַ ה טֹוב ּומָ ה ה' ֵ
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לאחר הלימוד נתכנס שוב למליאה ,נציג מכל קבוצה ישתף את הכיתה כולה בפרק שנלמד
ובמסקנות העולות בעקבות השאלות המנחות



מהן הדרישות המוסריות עליהם חוזרים הנביאים השונים?
מה ניתן ללמוד מזה על תפקידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית?

חלק ג' – עיבוד וסיכום
נצפה יחד בקטע מתוך התכנית "פרשת דרכים" (דקה )30:30-40:25




מה ניתן ללמוד "מתכנית העבודה" של ראש המועצה מיכאל ביטון?
כיצד ניתן לתרגם את הדברים גם לחברה הישראלית?
מה אנחנו יכולים לעשות ככיתה מחר בבוקר על מנת לבטא את חזון נביאי ישראל?

מומלץ להדהד בסוף השיעור את דבריו של הרב קוק הרומזים על החזון של המדינה
היהודית העתידית:
"עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי ,עד אשר תבא עת מאושרה ,שיהיה
אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות; זהו הזמן שאנו מקוים .מובן הדבר ,שכדי להגשימו
אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם ,להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא :הכל יד אל בורא
כל עולמים מנהלת .אבל האיחור הוא איחור מוכרח ,בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת
ממלכה בעת רעה .והנה הגיע הזמן ,קרוב מאד ,העולם יתבסם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו ,כי
לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב ,החכמה ,היושר וההארה האלהית
הברורה" .יעקב שלח לעשו את הפורפירא"" :יעבר נא אדוני לפני עבדו" ,אין הדבר כדאי ליעקב
לעסוק בממלכה ,בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה ,בעת שתובעת כשרון של רשעה .אנו
קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה ,וכיון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך ,בגוים נתפזרנו,
נזרענו במעמקי האדמה ,עד אשר עת הזמיר הגיע וקול התור ישמע בארצנו".

