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הוראת אמנויות באולפן
שילוב המדיה בהוראת העברית: החברה הישראלית בראי 
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עם סיום המנדט הבריטי והקמת מדינת ישראל נפתחו לרווחה שערי הארץ בפני עלייה חופשית.   1

היו  לא  הישראלית  לחברה  גדולה.  כה  בעלייה  בטיפול  רבים  בקשיים  נתקלה  הצעירה  המדינה 

הכלים הדרושים לקליטת הגל הגדול של העולים, שרובם היו עניים וחסרי מקצוע.

תחילה היה צריך לדאוג למגורים עבור העולים. משרדי הממשלה והסוכנות היהודית שלחו את   5

העולים לשכונות ויישובים ערביים שנעזבו מתושביהם הערביים במלחמת העצמאות, וכן למחנות 

ריקים של הצבא הבריטי.

בשל הלחץ הגובר של גלי העלייה היה צורך למצוא פתרון נוסף למגורים. בשנת 1950 החלה הקמת   8

המעברות, מחנות אוהלים לקליטה זמנית. עד מהרה התברר שהעולים יישארו בהם זמן לא קצר. 

במקום אלפי אוהלים החלו לבנות צריפי עץ ופחונים, שהמגורים בהם היו נוחים קצת יותר מאשר 

במחנות. אולם השיפור היה קטן. עשרות אלפי העולים שגרו במעברות היו כמעט חסרי תעסוקה. 

הסוכנות הקימה מטבחים שסיפקו ארוחה חמה לכולם, אך התושבים, שחיו בלכלוך ובעוני של 

המעברות, היו מדוכאים וקינאו בבני היישוב הוותיק. 

הממשלה אמנם בנתה שיכונים לעולים, אך בגלל סיבות כלכליות וחברתיות היה קשה לספק לכל   15

תושבי המעברות שיכונים, וזכות הכניסה אליהם נקבעה לפי הוותק בארץ: הבא ראשון – נכנס 

ראשון. השיכונים נבנו בידי חברות ממשלתיות וציבוריות. אלה היו דירות קטנות, לא יפות, דומות 

זו לזו, באיכות בנייה נמוכה. יוצאי ארצות המזרח, שהיו בדרך כלל בעלי משפחות גדולות, נכנסו 

בקושי לתוך הדירות הקטנות וגרו בהן בצפיפות רבה.

מדיניות השיכון נקבעה על פי שני עקרונות: הצורך למצוא פתרון לאוכלוסייה הגדולה, וההכרח   20

המדיני ליישב במהירות אזורים חדשים וריקים.  לא כל העולים ה״ותיקים״ שמחו לעבור לשיכונים 

בערי הפיתוח, הרחק מהערים הגדולות. חלקם העדיפו לחכות במעברות. בשנים 1956 - 1957 







נשלחו העולים שהגיעו ישר מהאונייה לשיכון, וכך, את הבתים שנבנו בערי הפיתוח אכלסו בעיקר 

עולים חדשים מצפון אפריקה וממזרח אירופה. 

העלייה ההמונית הגדילה את מספר המפרנסים, הזקוקים לעבודה. אליהם הצטרפו עשרות אלפי   25

חיילים משוחררים מהצבא. הבעיה הקשה והדחופה ביותר הייתה לספק להם תעסוקה.

בשנת 1950 סערה הארץ. בערים צעדו עולים, שהפגינו וצעקו: לחם! עבודה!  

ונטיעת  בחקלאות  עבודה  כבישים,  סלילת  כמו  להם,  שהציעו  הדחק  מעבודות  נמאס  לעולים   

עולים  ניסיון.  בעלי  לפועלים  בעיקר  זקוקה  הייתה  לצמוח  שהתחילה  התעשייה  ואילו  יערות, 

בעלי מקצועות יהודיים מסורתיים כמו סנדלרים וחייטים, הבינו שאין בהם צורך. העולים נאלצו 

להסתגל למערכת חדשה של ערכים וללמוד מקצועות חדשים. 

יסודות המציאות החדשה בישראל נבנו עוד בתקופה שלפני קום המדינה. העולים לא למדו על   33

אותה מציאות לפני שהגיעו לארץ. מכיוון שהממסד היה אשכנזי, המעבר לחברה המערבית בארץ 

היה קשה במיוחד ליוצאי ארצות האיסלאם.

 

מילים חשובות:

להסתגל ל, קליטה     מחנה    

תעסוקה                  לאכלס מעברה    

להיאלץ (+שם פועל) שיכון     אוהל, צריף, פחון   

עבודת דחק גל עלייה    

ממסד עיר פיתוח   


 

 

 

 

 

 

 











"זה לא מרשים", חשבו אישים בממשלה,
"יש חלקים ריקים על המפה

ושם למטה חסרה עוד נקודה".
החשובים הורידו אז פקודה:

"נבנה כאן עיר וגם נביא קצת אנשים
שימלאו בחייהם את הבתים החדשים.

זה טוב, הרבה ניקוד על המפה,
ובעיתון הרי הבטיחו חשיפה".

כך ציוו שרים בכירים בקול רדום,
ורצו לטפל במצבי חרום.

עסקן זוטר עשה את המרחק
כדי לברך יישוב חדש - שמו "מעלה אבק".

במעלה אבק בערב
נאספים בצד הדרך,

זוכרים חלום
של נשכחים, 

אחווה של נידחים.

מתחו כאן כביש שחור וצר
חוצה עמוק את המדבר.
בקצה הכביש בנו בתים

כמו זרקו קופסאות של גפרורים.
בתי קפה עם שיכורים, 
ואנשים בבית מתבצרים,

וכאן כולם חולמים על יום
בו יעברו את הכביש משום מקום.

במעלה אבק בערב…
 


 

 
















אפרים קישון, במאי הסרט, נולד בהונגריה ב-1924, ועלה לארץ ב-1949.

קישון כתב מערכונים ומחזות בשפה ההונגרית מגיל צעיר, והשתלב במהירות בין הכותבים בעברית. 

במשך שנים הוא היה המוביל בתחום הסאטירה בישראל, בעל מוניטין כסופר באירופה, וזכה בפרסים 

בינלאומיים. אפרים קישון נפטר בשנת 2005.

השועל בלול התרנגולות  (71׳),  השוטר אזולאי  (69׳),  בלאומילך  (67׳), תעלת  ארבינקה  בין סרטיו: 

(78׳).  

(לפי הקולנוע הישראלי, מאת מאיר שניצר)





            








סרטי הבורקס עוסקים בדרך כלל בנושאים עדתיים. אלה סרטים שבהם הגיבור עני, מזרחי, פשוט אך 

פיקח, והוא מצליח להתגבר על קשיי היום יום. בסרטים אלה מוצאים מלודראמות משפחתיות, שכן 

נישואין ואחדות המשפחה מסמלים את המשך קיומו של העם היהודי. בבסיס הז׳אנר הזה עומד הרצון 

לגשר על פערים בחברה הישראלית ולהגיע לשוויון עדתי, לסובלנות ולפלורליזם. ברוב סרטי הבורקס 

המתחים והקונפליקטים העדתיים נפתרים בסוף טוב -  חתונה מעורבת:  אשכנזי מתחתן עם מזרחית 

או אשכנזית שמתחתנת עם מזרחי.

את המושג ׳סרטי בורקס׳ יצר איש הקולנוע בועז דוידזון. סרטי הבורקס החלו להיעלם לאחר המהפך 

הפוליטי ב-1977.

עמ׳ ואידיאולוגיה,  היסטוריה  הישראלי:  הקולנוע  ל׳בורקאס׳,  מ׳אוריינטליזם׳  שוֵחט,  אלה  (לפי 

(129-141 
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