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 רקע למורה

הציבה למדינת ישראל אתגר אל מול  יםהאחרונחודשים המלחמה באוקראינה המתחוללת ב

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 

 מכל. ישראל להיות חלק "ממשפחת העמים" ולהגיש סיוע לאנשים הזקוקים לכך כעת יותר

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. 

 לוקת בדבר? אבל האם באמת יש מח

בשיעור זה נבקש לצאת מתוך סוגיית הפליטים אל סוגיה רחבה יותר ולברר מה זה אומר להיות 

 ליישם? מאתנומדינה יהודית ומהם הערכים אשר מדינה כזו מבקשת 

 

 שתי הצעות לפתיחה:  –חלק א' 

 הצעה ראשונה: 

 נתבונן יחד באיור של האמנית רעות בורץ
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  האיור?אלו רגשות מעורר בך 

  האם לדעתך מדינת ישראל צריכה לפעול לקליטת פליטי המלחמה )יהודים ושאינם

 יהודים(

 

 הצעה שניה: 

 כאן הנצפה בכתבה הקצר

  ?אילו רגשות מעוררת בך הצפייה בכתבה 

  ?מהי חוויה של פליט כפי שעולה בכתבה 

  נסה לנסח לעצמך את הדילמה בפניה נמצאת מדינת ישראל ביחס לשאלת

 . מאוקראינהקליטת הפליטים 

 

 נעיין יחד בקטע מתוך 'מגילת העצמאות'

ַבח ִמיְליֹוִנים ְיהּוִדים ְבֵאירֹוָפה, "ַהּׁשֹוָאה  ַנְתחֹוְלַלה ַעל ַעם ִיְשָרֵאל ַבְזַמן ָהַאֲחרֹון, ָבּה ֻהְכְרעּו ַלטֶׁ שֶׁ

ת ְוָהַעְצָמאּות ַעל דֶׁ ְכֵרַח ְבִפְתרֹון ְבָעַית ָהָעם ַהְיהּוִדי ְמֻחַסר ַהּמֹולֶׁ ת ַההֶׁ -הֹוִכיָחה ֵמָחָדש ַבֲעִליל אֶׁ

ץְיֵדי ִחּדּו רֶׁ ת ְלָכל ְיהּוִדי -ש ַהְּמִדיָנה ַהְיהּוִדית ְבאֶׁ דֶׁ ת ַשֲעֵרי ַהּמֹולֶׁ ר ִתְפַתח ִלְרָוָחה אֶׁ ִיְשָרֵאל, ֲאשֶׁ

ל ֻאָּמה ְשַות  ְזֻכיֹות ְבתֹוְך ִמְשַפַחת ָהַעִּמים."-ְוַתֲעִניק ָלָעם ַהְיהּוִדי ַמֲעָמד שֶׁ

  אותנו?מהו הצידוק למדינה אותו מבקשת המגילה ללמד 

 ?מה ניתן ללמוד מכך על היחס לאותם אלו המצויים כעת במלחמה 

 

 לימוד –חלק ב' 

 נכתוב על הלוח את המשפט מתוך מגילת העצמאות: 

ק ְוַהָּׁשלֹום  ְתֵהא ֻמְשָתָתה ַעל ְיסֹודֹות ַהֵחרּות,"]מדינת ישראל[  דֶׁ ִביֵאי  ל  ַהצֶׁ ל נ  אֹור ֲחזֹוָנם שֶׁ

ָרֵאל    "ִיש 

נבקש מהכיתה דוגמאות למעשים שיכולה המדינה לעשות שיבטאו את אותן נבואות, את 

 התשובות נכתוב על גבי הלוח.
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קבוצות למידה קטנות ונחלק לכל אחת מהן קטע  3-ללאחר איסוף התשובות נחלק את הכיתה 

 מתוך דברי הנביאים ללמידה קבוצתית משותפת:

 

 ישעיה פרק נ"ח

ב ַחטֹׂאָתם. ְואֹוִתי, יֹום  -ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ָך; ְוַהֵגד ְלַעִּמי ִפְשָעם, ּוְלֵבית ַיֲעקֹׂ ַתְחשְֹׂך, ַכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹולֶׁ

ריֹום ִיְד  ְצָדָקה ָעָשה, ּוִמְשַפט ֱאֹלָהיו לֹׂא ָעָזב, ִיְשָאלּוִני  -רֹׂשּון, ְוַדַעת ְּדָרַכי, יְֶׁחָפצּון; ְכגֹוי ֲאשֶׁ

ֹׂא ֵתָדע; ֵהן ְביֹום  -ִמְשְפֵטי ֹׂא ָרִאיָת, ִעִנינּו ַנְפֵשנּו ְול ק, ִקְרַבת ֱאֹלִהים יְֶׁחָפצּון. ָלָּמה ַצְמנּו ְול דֶׁ צֶׁ

ם ִתמְ  ץ, ְוָכל-ְצאּוצְֹׂמכֶׁ ֹׂא-ֵחפֶׁ ַשע; ל ף רֶׁ ְגרֹׂ שּו. ֵהן ְלִריב ּוַמָצה ָתצּומּו, ּוְלַהכֹות ְבאֶׁ ם ִתְנגֹׂ -ַעְצֵביכֶׁ

ְבָחֵרהּו ה, ִיְהיֶׁה צֹום אֶׁ ם. ֲהָכזֶׁ ף --ָתצּומּו ַכיֹום, ְלַהְשִמיַע ַבָּמרֹום קֹוְלכֶׁ יֹום ַענֹות ָאָדם, ַנְפשֹו; ֲהָלכֹׂ

ן רֹׂאשֹו, ר ַיִציעַ  ְכַאְגמֹׂ ְבָחֵרהּוה'צֹום, ְויֹום ָרצֹון לַ -ֲהָלזֶׁה ִתְקָרא--ְוַשק ָוֵאפֶׁ ה, צֹום אֶׁ ַפֵתַח --. ֲהלֹוא זֶׁ

ַשע, ַהֵתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה; ְוַשַלח ְרצּוִצים ָחְפִשים, ְוָכל ס ָלָרֵעב -ַחְרֻצבֹות רֶׁ מֹוָטה ְתַנֵתקּו. ֲהלֹוא ָפרֹׂ

ָך, ַוֲעִנִיים ְמר ֹׂא ִתְתַעָלם. ָאז ִיָבַקע  -ּוִדים ָתִביא ָבִית:  ִכיַלְחמֶׁ ם ְוִכִסיתֹו, ּוִמְבָשְרָך ל ה ָערֹׂ ִתְראֶׁ

ָך, ְכבֹוד  ָך, ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח; ְוָהַלְך ְלָפנֶׁיָך ִצְדקֶׁ ָך. ָאז ִתְקָרא ַויהָוה   ה'ַכַּׁשַחר אֹורֶׁ ַיַאְספֶׁ

ֹׂאַמר ִהנֵ  ר-ִני:  ִאםַיֲענֶׁה, ְתַשַּוע ְוי ְצַבע ְוַדבֶׁ ָך,  -ָתִסיר ִמתֹוְכָך מֹוָטה, ְשַלח אֶׁ ָאוֶׁן. ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפשֶׁ

ָך, ַוֲאֵפָלְתָך ַכָצֳהָרִים.  ְוָנֲחָך  ְך אֹורֶׁ שֶׁ ש ַנֲעָנה ַתְשִביַע; ְוָזַרח ַבחֹׂ , ָתִמיד, ְוִהְשִביַע ְבַצְחָצחֹות ה'ְונֶׁפֶׁ

י תֶׁ ָך, ְוַעְצמֹׂ ֹׂאַנְפשֶׁ ר ל ְיַכְזבּו ֵמיָמיו. ּוָבנּו ִמְּמָך ָחְרבֹות  -ָך ַיֲחִליץ; ְוָהִייָת, ְכַגן ָרוֶׁה, ּוְכמֹוָצא ַמִים, ֲאשֶׁ

ת.-עֹוָלם, מֹוְסֵדי דֹור ֵבב ְנִתיבֹות ָלָשבֶׁ ץ, ְמשֹׂ רֶׁ ֵדר פֶׁ ָרא ְלָך גֹׂ  ָודֹור ְתקֹוֵמם; ְוקֹׂ

 

 ירמיה פרק ז'

ל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת  ר ָהָיה אֶׁ ה  ה'ַהָּדָבר ֲאשֶׁ ת ַהָּדָבר ַהזֶׁ ד ְבַשַער ֵבית ְיהָוה ְוָקָראָת ָּׁשם אֶׁ ר. ֲעמֹׂ ֵלאמֹׂ

ה ְלִהְשַתֲחֹוָכל יְ  ה'ְוָאַמְרָת ִשְמעּו ְדַבר  ה ָאַמר ה'ת להּוָדה ַהָבִאים ַבְּׁשָעִרים ָהֵאלֶׁ ְצָבאֹות   ה'ה. כֹׂ

ל ִּדבְ  ם אֶׁ ה. ַאל ִתְבְטחּו ָלכֶׁ ם ַבָּמקֹום ַהזֶׁ ְתכֶׁ ם ַוֲאַשְכָנה אֶׁ ם ּוַמַעְלֵליכֶׁ ֵרי  ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיכֶׁ

ר ֵהיַכל  ר ֵלאמֹׂ קֶׁ ם   ה'יַכל הֵ  ה'ֵהיַכל  ה'ַהּׁשֶׁ ת ַמַעְלֵליכֶׁ ם ְואֶׁ ת ַּדְרֵכיכֶׁ ֵהָּמה. ִכי ִאם ֵהיֵטיב ֵתיִטיבּו אֶׁ

קּו ְוָדם ָנִקי ַאל ִתְשְפכּו ֹׂא ַתֲעשֹׂ  ִאם ָעשֹו ַתֲעשּו ִמְשָפט ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו. ֵגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ל

ֹׂא תֵ  ה ְוַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ל ר  ַבָּמקֹום ַהזֶׁ ץ ֲאשֶׁ ה ָבָארֶׁ ם ַבָּמקֹום ַהזֶׁ ְתכֶׁ ם. ְוִשַכְנִתי אֶׁ ְלכּו ְלַרע ָלכֶׁ

ר ְלִבְלִתי הֹוִעיל.  ם ַעל ִּדְבֵרי ַהָּׁשקֶׁ ְטִחים ָלכֶׁ ם בֹׂ ם ְלִמן עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם. ִהֵנה ַאתֶׁ ָנַתִתי ַלֲאבֹוֵתיכֶׁ

ר ְוַקֵטר לַ  קֶׁ ף ְוִהָּׁשֵבַע ַלּׁשֶׁ ַח ְוָנאֹׂ ב ָרצֹׂ ם. ֲהָגנֹׂ ר לֹׂא ְיַדְעתֶׁ ָבַעל ְוָהֹלְך ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ

ם ִנַצְלנּו ְלַמַען ֲעשֹות ֵאת ָכל   ר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליו ַוֲאַמְרתֶׁ ה ֲאשֶׁ ם ְלָפַני ַבַבִית ַהזֶׁ ם ַוֲעַמְדתֶׁ ּוָבאתֶׁ

ה  ה. ַהְמָעַרת ָפִרִצים ָהָיה ַהַבִית ַהזֶׁ ִכי ִהֵנה  ַהתֹוֵעבֹות ָהֵאלֶׁ ם ַגם ָאנֹׂ ר ִנְקָרא ְשִמי ָעָליו ְבֵעיֵניכֶׁ ֲאשֶׁ

 .ה'ָרִאיִתי ְנֻאם 

 

 מיכה פרק ו'

ת  ָך. ִשְמעּו ָהִרים אֶׁ ָהִרים ְוִתְשַמְעָנה ַהְגָבעֹות קֹולֶׁ ת הֶׁ ֵמר קּום ִריב אֶׁ ר ְיהָוה אֹׂ ִשְמעּו ָנא ֵאת ֲאשֶׁ

ה ָעִשיִתי ְלָך ּוָמה  ה'ִריב  ץ ִכי ִריב ַליהָוה ִעם ַעּמֹו ְוִעם ִיְשָרֵאל ִיְתַוָכח. ַעִּמי מֶׁ ְסֵדי ָארֶׁ ְוָהֵאָתִנים מֹׂ

ה ַאהֲ  שֶׁ ת מֹׂ ְשַלח ְלָפנֶׁיָך אֶׁ ץ ִמְצַרִים ּוִמֵבית ֲעָבִדים ְפִדיִתיָך ָואֶׁ רֶׁ ֱעִלִתיָך ֵמאֶׁ ְלֵאִתיָך ֲעֵנה ִבי. ִכי הֶׁ ן  הֶׁ רֹׂ

ן ְבעֹור ִמן ַהִּׁשִטים ַעד ַהִגְלָגל  ּוִמְרָים תֹו ִבְלָעם בֶׁ ה ָעָנה אֹׂ ְך מֹוָאב ּומֶׁ לֶׁ . ַעִּמי ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ ָבָלק מֶׁ

נּו ְבעֹולֹות ַבֲעָגִלים ְבֵני ָשָנה.  ה'. ַבָּמה ֲאַקֵּדם ה'ְלַמַען ַּדַעת ִצְדקֹות  ִאַכף ֵלאֹלֵהי ָמרֹום ַהֲאַקְּדמֶׁ

ה ֵתן ְבכֹוִרי ִפְשִעי ְפִרי ִבְטִני ַחַטאת ַנְפִשי. ִהִגיד ְלָך   ה' ֲהִיְרצֶׁ ן ַהאֶׁ ְבַאְלֵפי ֵאיִלים ְבִרְבבֹות ַנֲחֵלי ָשמֶׁ

יָך ה'ָאָדם ַמה טֹוב ּוָמה  כֶׁת ִעם ֱאֹלהֶׁ ד ְוַהְצֵנַע לֶׁ סֶׁ  .ּדֹוֵרש ִמְּמָך ִכי ִאם ֲעשֹות ִמְשָפט ְוַאֲהַבת חֶׁ
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נס שוב למליאה, נציג מכל קבוצה ישתף את הכיתה כולה בפרק שנלמד לאחר הלימוד נתכ

 ובמסקנות העולות בעקבות השאלות המנחות

 ?מהן הדרישות המוסריות עליהם חוזרים הנביאים השונים 

  כמדינה יהודיתמה ניתן ללמוד מזה על תפקידה של מדינת ישראל? 

 

 ד וסיכוםעיבו –חלק ג' 

 (40:25-0:303)דקה   "פרשת דרכים"נצפה יחד בקטע מתוך התכנית 

 ?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 

 

הרומזים על החזון של המדינה  הרב קוקלהדהד בסוף השיעור את דבריו של  מומלץ

 :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 

ים שהזמן מביא: הכל יד אל בורא  אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם, להשתמש בכל האמצע

כל עולמים מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח, בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת 

כי ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן, קרוב מאד, העולם יתבסם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, 

ארה האלהית  וההלנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החכמה, היושר 

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."

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zYGq1AuCOUM&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%7C%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=zYGq1AuCOUM&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%7C%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99

