
כיתות א’-ב’      

“עוד לא תמו כל פלאייך”  יורם טהרלב

 חוקרים את העבר, 
 מוקירים את ההווה 
וצופים אל העתיד 

בראייה ביקורתית

לכתות ה-ו

 יחידות הוראה למידה 
בזיקה ל-70 שנה למדינת ישראל

משרד החינוך
 המנהל הפדגוגי 

אגף א לחינוך יסודי



/  2  

כיתות ה’-ו’      

 משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

אגף א לחינוך יסודי

הקדמה

הקדמה
שנת השבעים למדינה מאפשרת לנו לעצור לרגע ולבחון את האתגרים שעמדו ועדיין עומדים בפנינו, את הישגינו מיום הכרזת 

המדינה ועד ימינו אלה  ואף להמשיך ולחלום, לחזות ולתכנן את העתיד בשנים הבאות.  במערכי שיעור אלה, המיועדים 
לתלמידי בית הספר היסודי אנו מבקשים להתבונן בהיבטים שונים הקשורים למדינה ולחברה, לנהל שיח חברתי-ערכי בסוגיות 

רלוונטיות ולהוקיר את ההישגים וההצלחות. 

יחידות ההוראה –למידה שבהמשך מיועדות לכל המגזרים,  על פי מתווה התכנית ''שנת ה-70 למדינת ישראל'' והציר המארגן: 
''חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה, צופים אל העתיד''. 

 לכל שתי שכבות גיל, נבחרו נושא וערך מרכזי ללמידה ולשיח.
 יש להתאים את הפעילויות לידע הקודם של הלומדים ולפעולות נוספות שבית הספר מקיים בנושא.

ניתן לעסוק בכך בחיבור לתחומי הדעת, בשעת חינוך וכהרחבה לשיח סביב ערכי מפתח הל"ב.

מטרות התכנית:
הרחבת הידע אודות העבר וההווה של מדינת ישראל והחברה הישראלית. 	 
שיח ערכי בנושאים הקשורים לחברה הישראלית ולמדינה.	 
עידוד לעשייה והעלאת המודעות לחשיבותה של המעורבות החברתית.	 

נושאים:
כתות א-ב ''סיפורי סבתא'' הכרות עם סיפורים של המשפחה שלי מתולדות המדינה.	•
כתות ג-ד ''ארצנו הקטנטונת'' הכרות עם מקומות מיוחדים בשכונה או בעיר שלי.	•
כתות ה-ו חקר סביב דמויות מעוררות השראה, מופת, פורצות דרך וכד'.	•

אמצעי הלמידה:

⋅  חשיפה למידע באמצעים שונים: חזותיים, דיגיטליים, יציאה לשטח, ראיונות וסיפורים אישיים של דמויות שונות, מובילות ומשפיעות. 
⋅  הפעלה חויתית  ⋅ פעילות חקר  ⋅ שיח ערכי  ⋅ פעילות תורמת.

לכל נושא נכתב אשכול בן שלושה מערכי שיעור, על פי הציר המארגן: עבר, הווה, עתיד.

פירוט הנושאים והערכים המרכזיים:

שם  הפעילותנושאשכבת גיל

 רב תרבותיותא-ב
 ערך מוביל: 

אחדות ושונות

 1 / מאין באתי 
חשיפה לרב תרבותיות הישראלית דרך סיפור המשפחה שלי.

 2 / אני ומשפחתי, אתה ומשפחתך
מה מבדיל בינינו ומה משותף כאזרחים במדינה. 

3 / ‘’כשאהיה גדול’’

‘’ארצנו הקטנטונת’’ ג-ד
 השכונה והעיר שלי

 ערך מוביל: 
מעורבות חברתית ונתינה

 1 / “ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע?” 
תולדות הישוב, השכונה ובית הספר שלי.

2 / נקודות חן אהובות בישוב שלי
3 / עושים למען ישובנו

 “כזה ראה וחדש” –  ה-ו
תמורות לאורך 70 שנה 

 בישראל, 
 גאוה ישראלית כחול לבן
ערך מוביל: עבודת צוות

 1 / מסע אל העבר 
מסע מימי קום המדינה ועד היום. התפתחותה של המדינה בתחומים שונים: מדע 

וטכנולוגיה, חברה, כלכלה, חקלאות, תקשורת, תחבורה ועוד.
 2 / כאן גרים בכיף 

גאווה ישראלית- הישגים, חידושים ופיתוחים מרכזיים במדינה היום.
 3 / כזה ראה וחדש- אלט נוי דרים: חלום ישן- חדש. 

בעקבות הרצל נחלום ונחזה את עתידה של המדינה. אני והמדינה בעוד 10 שנים
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מערך ראשון / מסע אל העברכיתות ה’-ו’      

 “כזה ראה וחדש”   
תמורות לאורך 70 שנה בישראל

רציונל 
במשך שבעים שנות קיומה חלו במדינת ישראל שינויים רבים. ממדינה הנלחמת על קיומה למדינה חזקה ובעלת עוצמה ביטחונית, 

כלכלית, גיאוגרפית, תרבותית וחברתית. קשה להאמין ששינויים כה רבים חלו במדינה כל כך קטנה בכמה עשרות שנים. 

בשנותיה הראשונות התמודדה מדינת ישראל עם סיכון ביטחוני משמעותי מול הצבאות הסדירים של מדינות ערב השכנות, 
ובייחוד מול מצרים. היום, לעומת זאת, קיים הסכם שלום בין ישראל למצרים, והאיום הביטחוני העיקרי איננו מול צבאות סדירים 

של מדינות שכנות אלא מול ארגוני טרור שונים.

לא רק בתחום הביטחון חל שינוי משמעותי כי אם גם בתחום הכלכלי. מדינת ישראל התחילה במשטר צנע מדוקדק, והתמודדה 
עם קושי רב לספק את צורכיהם הבסיסיים של מיליוני העולים ששחרו  לפתחה. מצבה הכלכלי של ישראל היום הוא טוב לאין 

שיעור בהשוואה למדינות צעירות-יחסית אחרות, ותוחלת החיים במדינה היא מהגבוהות בעולם. 

השקפת העולם הכלכלית בראשיתה של המדינה הייתה סוציאלית וחברתית. השקפת העולם הייתה ממלכתית מאוד 
מחד ואידיאולוגית מאוד מאידך. מדיניות “כור ההיתוך” ששררה בשנות החמישים הקרינה רבות על חיי התרבות של אזרחי 

המדינה, על פס הקול שהושמע ברדיו ועל הנכתב בעיתונים. עם הזמן הפכה מדינת ישראל למדינה ליברלית, קפיטליסטית 
ואינדיבידואלית יותר, ולכך, כמו לכל דבר, יתרונות וחסרונות.  

במערך הראשון נתמקד בעבר וננסה לבחון תחומים שונים במדינת ישראל הצעירה: תחבורה, תקשורת, חקלאות, פיתוח 
טכנולוגי ועלייה, ונתייחס לתמורות השונות שהוזכרו לעיל. מהלך הלמידה ייעשה תוך כדי עבודת צוות, כעין מטלת חקר 

שמטרתה לחבר את הנושאים אל חייהם ואל עולמם של התלמידים כיום.

מטרות
התנסות בלמידת עמיתים סביב תמורות שחלו בתחומים שונים בחברה בישראל. 1
הרחבת הידע אודות עברה של מדינת ישראל. 2

שיח ערכי בנושאים הקשורים לחברה הישראלית ולמדינה. 3

רכישת מיומנות ניתוח טקסט היסטורי. 4

פיתוח מיומנות שאלות חקר ומחקר. 5

העלאת המודעות למעורבות החברתית ויישום החומר הנלמד. 6

מודל הפעילות
נקרא עיתונים משנותיה הראשונות של המדינה ונעקוב אחרי התפתחותה של המדינה בתחומים שונים. בסוף הלמידה על 

התלמידים להגיש תוצר יצירתי וליישם את אשר למדו.  
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מהלך הפעילות )25 דק'(:
פתיחה )5 דק’( / המורה יציג את התמונה הבאה

ילד מוכר עיתונים בירושלים ערב הקמת המדינה:

 הכיתה תבחן יחד: מה הילד לובש? מה הוא עושה? כיצד לדעתך הילד בתמונה מרגיש? 
המורה ייתן סקירת רקע קצרה על ערוץ התקשורת המרכזי בשנותיה הראשונות של המדינה - העיתון.

למורה: בשנותיה הראשונות של המדינה הופצו בישראל עיתונים שונים, בעיקר עם זהות מפלגתית. עיתון “דבר” 
שהיה שופרה של מפלגת מפא”י, מפלגת פועלי ארץ ישראל; עיתון “חירות” שהביע את דעותיה של מפלגת 

האופוזיציה הגדולה חירות; “על המשמר”, עיתונה של מפלגת מפ”ם; “הצופה”, עיתונה של המפלגה הדתית-
לאומית; “המודיע”, עיתונה של אגודת ישראל החרדית ועוד. וכן העיתונים המסחריים שקיימים עד ימינו אנו – 

 “מעריב”, “ידיעות אחרונות” ו”הארץ”. 
דרך עיתונות התקופה אנו יכולים ללמוד רבות על התקופה, על אורח החיים ועל הנושאים שהעסיקו את אזרחי 

המדינה.  

חוקרים צעירים )20 דק’( / התלמידים יתחלקו לקבוצות חקר.
המורה ייצור מעין דוכן עיתונים. הוא יפזר על שני שולחנות כרטיסיות עם קטעי עיתונים של פעם העוסקים 

בתחומים שנבחרו על ידיו )דוגמאות של כתבות ומודעות העוסקות בתחומים השונים נמצאות בנספח(. כדאי 
לבחור נושא או כמה נושאים בהתאם לגודל הכיתה. התחומים המוצעים: תחבורה, תקשורת, טכנולוגיה, קליטת 

עלייה. מורים המבקשים להוסיף תחומים המעסיקים את הכיתה )למשל: התפתחות היישוב שבו נמצא בית 
הספר( יוכלו לעשות זאת באופן עצמאי באתר: עיתונות יהודית היסטורית.

התלמידים יחקרו את הנושא הנבחר בקבוצות הלמידה בהתאם לכרטיסיות שבנספח וייצרו תוצר בהתאם 
להנחיה. שימו לב! חלק מהתוצרים דורשים כיתה מתוקשבת.

סיכום הפעילות )15 דק'(
התכנסות למליאה. 1

שאלות לדיון ולשיתוף הכיתה: . 2

מה למדתי מכרטיסיות החקר ומהעיתונים הישנים?	 

תארו כיצד התבצעה העבודה בצוות. האם הייתה חלוקת תפקידים? מה הייתה תרומתו של כל אחד מכם 	 
להבנת העיתונים הישנים? מה השתנה מפעם להיום? ניתן לערוך טבלה על הלוח עם תשובות התלמידים.

מתי הייתם רוצים לחיות - בעבר או היום? מדוע? 	 

מה אנחנו יכולים לעשות היום כדי לקדם את מדינת ישראל, כפי שהתקדמה עד היום?	 

סבב בין הקבוצות השונות והצגת התוצר.. 3

משחקים של פעם ומשחקים של היום - לקראת ההפסקה: . 4

המורה יציג על השולחן משחקים ישנים ומשחקים חדשים, משחקים של פעם ומשחקים של היום: גולות, אג’ועים/ 
גוגואים )גלעיני מישמש(, גירים, גומי, קלפים, כדור, פוגים, דוקים, קובייה הונגרית, טטריס ועוד.

נשאל את התלמידים: מה שונה בין המשחקים של פעם ושל היום? מה נראה יותר כיף? האם באמת השוני גדול כל כך?

זאת הזדמנות להתנסות בהפסקה הקרובה בבחירת משחק ולהשוות בין המשחקים של פעם למשחקים של היום. 

כיתות ה’-ו’      
מערך ראשון
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עיתונות בנושא תחבורה

עיתון “מעריב” שנת 1964

תחבורה ציבורית
מה יעשה מי שצריך להגיע ממקום למקום ואין לו רכב פרטי? מה תעשה מדינה שקמה רק לפני רגע ואין להרבה 

אנשים בה מכוניות? התשובה היא כמובן: אוטובוסים! תחבורה ציבורית! לפני הקמת המדינה פעלו בארץ כמה 
חברות גדולות של תחבורה ציבורית, ולאחר קום המדינה הוחלט לאחד את כולן תחת השם “אגד”. 

לפניכם פרסומת מהשנים הראשונות שלאחר קום המדינה, התבוננו בה וענו על השאלות: 

מה רואים בתמונה בפרסומת? מה לדעתכם התמונה רוצה להביע? במה מתגאה חברת האוטובוסים של ישראל?. 1

הסתכלו בסמל של אגד המופיע בתחתית הפרסומת בצד שמאל. ממה מורכב הסמל?. 2

כיום יש כמה וכמה חברות תחבורה ציבורית בישראל, ולא רק אחת. איזו חברה מפעילה תחבורה ציבורית . 3
במקום מגוריכם? האם לדעתכם יש יתרון לכמה חברות של תחבורה ציבורית או עדיף שתהיה רק אחת?

מה לדעתכם השתנה בין התחבורה הציבורית בעבר לתחבורה ציבורית היום?. 4

במה שונה התחבורה הציבורית מנסיעה ברכב פרטי? . 5

משימה! כתבו יחד כתבה לעיתון, המציאו סיפור או הכינו יחד הצגה קצרה על חוויה שהייתה לכם בנסיעה . 6
בתחבורה ציבורית. תארו את החוויה, מי היו שותפים בה? מה הרגשתם? 
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הסוסיתא
 במשך השנים היו כמה ניסיונות לפתח ייצור של מכונית ישראלית. הייצור המפורסם ביותר היה ללא ספק:  

סוסיתא - רכב תוצרת ישראל שיוצר בין השנים 1975-1960. לפניכם פרסומת משנת 1964, התבוננו בה וענו על 
השאלות: 

במה עדיפה סוסיתא על מכוניות אחרות לפי הפרסומת?. 1

כמה מקומות יש בסוסיתא?. 2

מה ניתן ללמוד מהפרסומת על המצב הכלכלי במדינת ישראל באותן שנים?. 3

 אילו דגמי מכוניות אתם מכירים היום? אילו הייתם חיים באותן השנים: מה הייתם בוחרים לקנות - . 4
סוסיתא או מכונית מחו”ל? מדוע?

משימה! הכינו פרסומת משלכם למכונית ישראלית חדשה שברצונכם לייצר. התייחסו לנקודות הבאות: למה . 5
כדאי לקנות דווקא את המכונית שלכם? במה שונה המכונית תוצרת ישראל ממכוניות אחרות? מה ישראלי 

במיוחד במכונית שלכם?

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 18 ,27.08.1964 ,מעריב
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Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 6 ,06.10.1972 ,דבר

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 4 ,20.03.1957 ,על המשמר

עיתונות בנושא תחבורה

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 7 ,06.10.1972 ,דבר

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 7 ,06.10.1972 ,דבר

עיתון “על המשמר” שנת 1957

עיתון “דבר” שנת 1972

עיתון “דבר” שנת 1972
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Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 109 ,19.10.1984 ,מעריב

עיתון “מעריב” שנת 1984

פיתוח הכבישים
לפניכם שלושה קטעי עיתונים. הראשון הוא קטע עיתונות משנת 1957, המדווח על סקירה שעשה שר התחבורה 

באותן שנים על פיתוח התחבורה ועל ההוצאות הרבות של המדינה בסלילת כבישים.

הקטע השני הוא עמוד מעיתון משנת 1972, המבשר על מהפכה בסלילת הכבישים בישראל ועל סלילתם של נתיבי 
איילון. כביש נתיבי אילון הוא מהמפורסמים ומהמרכזיים כיום בישראל, והוא למעשה הכביש המרכזי של תל אביב 

ושל ערי המרכז. כיום עוברים בו כל יום כ-750,000 כלי רכב!

הקטע השלישי הוא משנת 1984, ובו אנו קוראים על סלילת כבישים בנגב. 

קראו את הקטעים וענו על השאלות:

יש לא-מעט כתבות העוסקות בפיתוח הכבישים בישראל, מה הדבר יכול ללמד אותנו?. 1

שימו לב לשפה שבה כתובים העיתונים. האם היא שונה מהשפה שבה אנו מדברים היום? מה דומה? מה שונה?. 2

לפי הכתבה, באיזו מטבע השתמשו בעבר בישראל?. 3

שימו לב לכותרות בעמוד העיתון בקטע השני: מה המטרות בסלילת הכבישים?. 4

 קטעי העיתונות לקוחים משנים שונות, האם ניתן לראות התפתחות בכבישים במדינת ישראל בקטעי . 5
העיתונות השונים?

מה דעתכם על כמות האנשים שסללו כבישים באותם זמנים? כמה אנשים, לדעתכם, צריך כדי לסלול כביש?. 6

הקטע השלישי מגלה לנו שלסלילת הכבישים בארץ היו מטרות נוספות מלבד שיפור איכות הנסיעה, מה הן?. 7
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Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 11 ,17.01.1989 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

עיתון “הבוקר” שנת page 4 1949 ,02.11.1949 ,הבקר

עיתון “מעריב” שנת 1989

תאונות דרכים - משימת מעורבות
 לפניכם שני קטעי עיתונים, הראשון משנת -1949 כשנה לאחר קום המדינה, והשני משנת 1989. 

קראו את שני הקטעים היטב וענו על השאלות. 

בכתבה משנת 1949 ניתן לראות כלי תחבורה שונים ששימשו את אזרחי המדינה. מה הם?. 1

על פי הנתונים, בשנה שעברה )2016( התרחשו בישראל  12,015תאונותדרכים, ובהם נהרגו 335 בני אדם. . 2
מה לדעתכם השתנה משנת 1989 עד היום? 

אילו גורמים נוספים, שלא היו בעבר, עלולים לגרום לסכנה גדולה יותר בכבישים?  . 3

מה ניתן לעשות כדי לצמצם את מספר תאונות הדרכים? האם בבית ספרכם פועלות משמרות הזה"ב?  . 4

משימה! ערכו עצומה, מפגן או קיר תערוכה בבית הספר להגברת המודעות לזהירות בדרכים. . 5
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Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAUעיתונות בנושא תקשורת

 page 8 ,23.08.1963 ,דבר

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 8 ,23.08.1963 ,דבר

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 8 ,23.08.1963 ,דבר

עיתון “דבר” 1963

בית ספר דרך הרדיו
בשנותיה הראשונות של המדינה היו שני אמצעי תקשורת עיקריים בארץ: הרדיו והעיתון. לפניכם לוח השידורים של 

תחנות הרדיו השונות משנת 1964.  

 בימי החופש הגדול שודרו ברדיו תוכניות לימודי העשרה לתלמידים שבחופשה, אילו שיעורים העבירו? . 1

בתור תלמידים, האם הייתם מעדיפים ללמוד בבית דרך הרדיו? מדוע כן? מדוע לא? נסו לתאר את חוויית ההאזנה . 2
למורה המדברת ממכשיר הרדיו.

אילו אמצעי למידה אלקטרוניים בימינו אתם מכירים? . 3

 חפשו בלוח השידורים את שמות התוכניות שלפניכם, כתבו ליד כל תוכנית באיזה יום היא משודרת, . 4
באיזו תחנת רדיו ובאיזה שעה:  שירים עבריים כבקשתך  /  תוכנית לנוער המתבגר -  ביקור בצוללות חיל הים  /  

מוסיקה שבוחר מזכירו של נשיא המדינה  /  קבלת שבת - קריאות בטעמי המקרא ושיחה על פרשת השבוע  /  
מוסיקה לריקודים  /  פריסות שלום של עולים

האם אתם היום שומעים רדיו? מתי?. 5

משימה! בנו יחד לוח שידורים של תחנת רדיו משלכם. החליטו: מי בקבוצה יהיה הקריין? מי יכתוב את תוכניות . 6
הרדיו? האם התוכנית תכלול חדשות ואקטואליה? מי אחראי על המוזיקה? אילו תוכניות יהיו בתחנת הרדיו 

שלכם? אילו שירים תבחרו להשמיע? כל כמה זמן תשדרו חדשות?
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טלוויזיה בישראל - טוב או רע?
בשנת 1967 לקול תרועות שמחה וששון התחילו לראשונה בישראל שידורי הטלוויזיה. אולם הדרך להקמת 

טלוויזיה בישראל לא הייתה פשוטה כלל וכלל ולוותה בהתנגדויות רבות. קראו את הכתבה וענו על השאלות!

למה ראש הממשלה וחברי הממשלה התנגדו להקמת טלוויזיה בישראל? מהן שתי הסיבות המרכזיות?. 1

האם לדעתכם המתנגדים להקמת טלוויזיה צדקו? האם לדעתכם הטלוויזיה טובה או רעה? . 2

בתקופה ההיא ראש הממשלה היה לוי אשכול. אילו היה לוי אשכול חי היום, מה לדעתכם הייתה עמדתו . 3
בנוגע לאינטרנט? האם היא הייתה דומה לעמדתו כלפי הטלוויזיה או שונה? 

בהתחלה תפקיד הטלוויזיה היה לחנך: טלוויזיה לימודית. האם אתם מכירים תוכניות של הטלוויזיה הלימודית . 4
היום )חינוכית(? האם אתם צופים בטלוויזיה החינוכית? אילו תוכניות משדרים בה? מה דעתכם על התוכניות?

משימה! כתבו יחד מכתב מנומק לראש הממשלה לוי אשכול, ובו תביעו את עמדותיכם ביחס לטלוויזיה . 5
במדינת ישראל. התייחסו במכתבכם ליתרונות ולחסרונות בשימוש בטלוויזיה במדינת ישראל. 

קטעים מתוך עיתון “חירות” 1964

מה בטלוויזיה?
 לפניכם לוח שידורי טלוויזיה משנת 1980. מצאו את התוכניות שלפניכם וכתבו את היום ואת השעה של כל תוכנית:. 1

 מבט לחדשות  /  היה היה - תקופתו של לואי ה-14  /  פסטיבל הזמר והפזמון  /  סיפורי ח’ליל  
משחק הגמר בגביע אירופה לאלופות בין מכבי ת”א לבין ריאל מדריד  /  זהו זה  /  בית קטן בערבה

משימה! בחרו תוכנית אחת מתוך התוכניות והציגו אותה בפני הכיתה. כדי להציג את התוכנית למדו עליה קצת . 2
באינטרנט )למשל: פסטיבל הזמר והפזמון - אילו שירים שרו שם?; משחק הגמר בגביע אירופה: מי ניצח?(.

מה דעתכם? מה אתם רואים בטלוויזיה היום? האם התוכניות בעבר היו ערכיות יותר מהתוכניות היום? מה . 3
השתנה? מה הייתם משנים בטלוויזיה היום?
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עיתון "מעריב" 1980

עיתון “מעריב” 1980 

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 45 ,27.03.1980 ,מעריב
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עיתונות בנושא פיתוח טכנולוגי

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 5 ,19.09.1977 ,דבר

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 5 ,19.09.1977 ,דבר

חידושים והמצאות בתעשייה הקיבוצית
לפניכם קטע מעיתון משנת 1977 העוסק בפיתוחים טכנולוגיים של מדינת ישראל. קראו את הקטעים )השפה קצת 

ישנה אך מעניינת מאוד( וענו על השאלות:

איפה נמצא קיבוץ כרמיה? איפה נמצא קיבוץ דברת?. 1

מה מפתחים בכל אחד מהקיבוצים? . 2

הסבירו את המשפט: “שק השינה של ‘כרמיה’ )שם הקיבוץ( נחשב כיום למילה האחרונה בתחום ייצור שקי השינה . 3
בעולם”.

 לאן בעולם נשלחים )מיוצאים( המוצרים של קיבוץ דברת? לאילו מדינות?. 4

אילו פיתוחים ישראליים אתם מכירים שמפורסמים היום בעולם כולו?. 5

משימה! חשבו על המצאה ישראלית משלכם בתחום הטכנולוגי! תכננו כיצד ייראה המוצר שלכם, במה הוא יכול . 6
לתרום ולהועיל? כמה כסף בערך תצטרכו כדי לפתח אותו?

זכרו! הכוח של כל חברה מצליחה הוא עבודת צוות. חלקו את העבודה ביניכם והחליטו על תפקידים שונים . 7
בהפקת החידוש הטכנולוגי שלכם, אולי יום אחד גם ההמצאה שלכם תשנה את העולם כולו...

 עיתון “דבר” 1977
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פיתוח אמצעי לחימה, הגנה וביטחון
לפניכם שני קטעי עיתונים: האחד עוסק בפיתוחים של חברת אלביט משנת 1979, חברה ישראלית העוסקת עד היום 

בפיתוח ובייצור של מערכות אלקטרוניות ואמצעי לחימה מתקדמים לכל רחבי העולם; השני עוסק בפיתוח ישראלי 
שנמכר לסין בשנת 1988. קראו את הקטעים וענו על השאלות:

משימה! מדינת ישראל במשך שבעים שנות קיומה התמודדה עם לא-מעט מלחמות ומתקפות, מה שהכריח אותה 
לפתח אמצעי לחימה, הגנה וביטחון. ערכו עימות לפני הכיתה בין צד התומך בפיתוח זה לצד המתנגד. התייחסו 
לשאלות הבאות: האם טוב למכור מידע טכנולוגי של נשק למדינות אחרות? האם העיסוק בפיתוחים הללו טוב 

למדינת ישראל? למה כן? למה לא? אילו עוד פיתוחים טכנולוגיים של ביטחון והגנה של מדינת ישראל אתם מכירים?

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 41 ,19.06.1979 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 6 ,21.06.1988 ,מעריב

“מעריב” 1988

”מעריב” 1979
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טכנולוגיה והזדמנויות חדשות
מדינת ישראל עד היום היא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום הפיתוח החקלאי. 

בשנת 1979 חתמה ישראל על הסכם שלום עם מצרים. בשנים שלאחר קום המדינה הייתה מצרים אחת מהאויבות 
הקשות של מדינת ישראל.

 עד לפני כשלושים שנה רוסיה של היום נקראה ברית המועצות )בראשי תיבות: בריה”מ( והשלטון שבה כונה 
“השלטון הסובייטי”. במשך השנים היו לא מעט חיכוכים בין ישראל לבריה”מ.

לפניכם שני קטעי עיתונות מרגשים מאוד משנות השמונים העוסקים בפיתוח חקלאי. קראו את הקטעים וענו: מה 
ישראל מפתחת? האם לדעתכם הפיתוח הטכנולוגי-חקלאי של ישראל גרם להתקרבות בין המדינות? איך פיתוח 

טכנולוגי יכול להשפיע על שלום? קראו את דבריו של נשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס, הסבירו את דבריו והביעו 
את דעתכם: אני מסכים או לא מסכים עם שמעון פרס, מדוע?

“עלינו לייעד את החדשנות למען שגשוג כלכלי וחברתי, ריפוי חולים וחיזוק חלשים, למען שלום. בעידן האינטרנט 
אפשר וצריך לקרב רחוקים ליישם דרכי שלום בפועל, ליצור שיתופי פעולה המושתתים על היתרון המדעי. השלום, 

החדשנות והמדע צריכים להפוך לנחלת הכלל. לא רק ישראל יכולה ליהנות מפרי החדשנות, אלא האזור כולו”. 

עיתון “מעריב” שנת 1980

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 7 ,12.11.1980 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 2 ,19.09.1988 ,מעריב

עיתון “מעריב” שנת 8891 
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פיתוח חקלאי
לפניכם שני קטעי עיתונות העוסקים בפיתוח הטכנולוגי-חקלאי של מדינת ישראל. קראו אותם וענו על השאלות. 

לאילו מדינות באירופה מייצאת ישראל תוצרת חקלאית?. 1

מאילו פיתוחים התלהב במיוחד שר החקלאות האמריקאי?. 2

כיצד ייתכן, לדעתכם, שמדינה כל כך קטנה כמו מדינת ישראל שלנו מצליחה לייצר כל כך הרבה פיתוחים . 3
טכנולוגיים לכל העולם? 

 משימה! במשך השנים חוברו שירים ופרסומות שונים על התוצרת החקלאית של ישראל: . 4
 ענבים, תמרים, תפוזים, קלמנטינות ועוד. למשל, השיר הבא, שיר על העגבנייה 

 )סרקו את הברקוד( חברו שיר פרסומת על תוצרת חקלאית ישראלית 
והציגו אותו לכיתה בסוף השיעור!

עיתון “מעריב” 1977

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 39 ,13.04.1977 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 39 ,13.04.1977 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 39 ,13.04.1977 ,מעריב

עיתון “מעריב” 1979

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 5 ,09.11.1979 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 5 ,09.11.1979 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

page 5 Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU ,09.11.1979 ,מעריב

 page 5 ,09.11.1979 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 5 ,09.11.1979 ,מעריב

Historical Jewish Press (JPress) of the NLI & TAU

 page 5 ,09.11.1979 ,מעריב
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עלייה לארץ
מומלץ לחלק את קטעי העיתונות בנושא בין שתי קבוצות. 

בשנותיה הראשונות של המדינה כמעט בכל יום הופיעה בעיתון ידיעה: “מספר גדול של עולים הגיעו אתמול לארץ”. 
מדינת ישראל קלטה בשבעים שנות קיומה למעלה משלושה מיליון עולים)!(.

ערכו סקר בין חברי הקבוצה, מאין סבא או סבתא של כל אחד מחברי הקבוצה עלו לארץ? ערכו רשימה של כל 
הארצות שמהן עלו הסבים והסבתות של חברי הקבוצה. כעת עברו על כותרות העיתונים שלפניכם. בדקו:

מאילו ארצות עלו לארץ?. 1

איך עלו העולים שבכתבות השונות? . 2

עברו על העיתונים השונים, בחלקם מוזכרים המקומות שבהם התיישבו העולים, מה הם? . 3

האם אתם מכירים ארצות שעלו מהן לארץ והן אינן מופיעות בקטעי עיתונים? . 4

איזה עלייה גדולה במיוחד לא מופיעה בעיתונים שלפניכם?. 5

משימה! כתבו יומן של ילד שעלה לארץ בשנותיה הראשונות של המדינה. תארו ביומן כיצד עלה לארץ, מה ראה 
כאשר הגיע לארץ? כיצד התייחסו אליו בסביבה, בשכונת המגורים ובבית הספר? איפה גר? היעזרו בסיפורים 

משפחתיים שלכם )אפשר להתקשר לסבא או לסבתא ולשאול אותם(.
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קליטת עלייה

נעים להכיר, זהו שרוליק. שרוליק היה דמות שצייר הקריקטוריסט דוש וסימלה את מדינת ישראל הצעירה.

קריקטורות של שרוליק פורסמו במשך עשרות שנים מעל דפי עיתון “מעריב”. 

במלחמת העצמאות מדינת ישראל הצעירה הייתה שרויה במשבר כלכלי חמור, וגם המצב הביטחוני שלה לא היה 
מושלם, ובכל זאת רק בשש השנים הראשונות שלאחר קום המדינה עלו לישראל כשלושת-רבעי מיליון עולים חדשים. 

לפניכם קריקטורה של שרוליק משנות השישים בנושא עלייה.

בקריקטורה הראשונה נראה שרוליק רץ יחד עם בן גוריון )ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל(. 

מה דעתכם, איך מוצגת העלייה, באופן חיובי או שלילי? . 1

 קראו את קטע המידע הבא:. 2
מדינת ישראל התחייבה לא רק להעלות לארץ כל יהודי שיחפוץ בכך, אלא גם לדאוג לכל עולה ועולה. אולם, 

ככל הנראה, איש לא העלה בדעתו שיהודים רבים כל כך אכן יעלו לישראל בפרק זמן קצר כל כך. משום שמספר 
העולים החדשים היה גדול כל כך, לא היו די מקומות דיור ומקומות עבודה לכולם. כדי לפתור את מצוקת הדיור 

 נמצאו כמה פתרונות - העולים שוכנו במחנות עולים ובשכונות שנועדו למגורים זמניים ונקראו מעברות... 
 )א’ גרשוני ואחרים )עורכת( “זהות בכחול לבן : זהות יהודית ישראלית בעולם משתנה” עמ’ 151-150(

מה מבטאים הכלים ששרוליק ובן גוריון מחזיקים כדי לתפוס את ה”גשם”? האם לדעתכם הכלים הללו מספיקים? 

מה יכולות לדעתכם להיות ההשלכות של עלייה גדולה מאוד למדינה קטנה וצעירה? הציגו את היתרונות ואת . 3
החסרונות? היעזרו בקריקטורה. 

משימה! האם אתם מכירים היום עולים חדשים? נסו לערוך השוואה בין היחס של מדינת ישראל לעולים שאתם מכירים . 4
לעולים מפעם! ציירו קריקטורה משלכם שתמחיש את קליטת העולים במדינת ישראל כפי שאתם מכירים היום!
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כיתות ה’-ו’      

 “כזה ראה וחדש”   
תמורות לאורך 70 שנה בישראל

רציונל 
מערך זה יעסוק במדינת ישראל בהווה. בחלקו הראשון של השיעור נציג נתונים מהשנים האחרונות במדינת ישראל באופן 

חווייתי. בחלק השני נציג את פיתוחיה של מדינת ישראל כיום ואת היותה סיפור הצלחה בקנה מידה בינלאומי. נתמקד במיוחד 
בפיתוחי מזון, מתוך מחשבה כי האוכל מחבר בין אנשים בחיבור פשוט וביתי. נהפוך את הכיתה לפעילה באמצעות פעולות 

שונות שבאמצעותן נלמד על הפיתוחים ועל ההמצאות השונות במדינת ישראל כיום. 

אזרחי ישראל הצעירים גדלים למציאות טכנולוגית המתפתחת בקצב מסחרר. חדשות לבקרים נולד סטארט-אפ חדשני שנועד 
לשפר ולהעלות את רמת החיים, ובמדינה משופעת מוחות ופיתוחים כמו ישראל יש לכך השפעה מכרעת. “דור המסכים” או 
כפי שהוא מכונה בספרות המחקרית דור ה-Z, הוא על פי הערכות דור יוזם, יוצר, יצרני וממציא, ואינו מפחד לקחת סיכונים; 

זאת בשל הגישה הבלתי-אמצעית לידע, למידע ולמשאבים הזמינים בכל מכשיר חכם. 

מטרות
מטרת העל: גיבוש הכיתה והמרקם החברתי באמצעות פעילויות חינוכיות בלתי פורמליות 

מטרות אופרטיביות:

התלמידים ייחשפו לנתונים אודות מדינת ישראל היום ולפיתוחים ישראליים להעשרת הידע הכללי.. 1

פיתוח הגאווה הישראלית וההזדהות אצל התלמידים מתוך תחושת שייכות ושותפות עם המדינה. . 2

התלמידים יכירו את חשיבותם של הדרך ושל המאמץ ואת ההבנה שלא התוצאה חשובה בהכרח כי אם הדרך. . 3

עזרים נחוציםקשר למסר ערכיהמתודהשם הפעילות

1  /  פתיחה: חשיפת נתונים 
על ישראל בהווה

משחק משותף המחזק את משחק חברה + דיון
עבודת הצוות ומחנך לערכי 

שיתוף פעולה חברתי

נתונים במערך 

משחק משותף המחזק את פעילות ומשחק2  / עבודה בקבוצות
עבודת הצוות ומחנך לערכי 

שיתוף פעולה חברתי 

 קופסאות
 מצרכי מזון המפורטים במערך

קלפי “טאקי”

אינטרנט לצפייה בסרטונים, פיתוח תחושת גאווה ישראלית צפייה בסרטון3  /  איסוף והמשגה
כיתה מתוקשבת

כתיבה עצמית 4  /  דיון ומסקנות 
וצפייה בסרטון

התלמידים יכירו בחשיבות 
הדרך, המאמץ, ערך הסבלנות, 

ההתמדה והאופטימיות.

כיתה מתוקשבת; דפים וכלי 
כתיבה

מערך שני / כאן גרים בכיף



/  22  

כיתות ה’-ו’      
מערך שני

 משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

אגף א לחינוך יסודי

 מהלך הפעילות
 1  /  פעילות פתיחה )10 דק’( 

משחק “מלחמה”

מטרות המשחק 
גיבוש הכיתה. 1

חשיפה לנתונים הנוכחיים במדינת ישראל כיום. 2

הוראות המשחק
הפעילות תהיה על פי משחק הקלפים המסורתי “מלחמה”. 

המורה יחלק את הכיתה לשניים ויעמיד את התלמידים בשני טורים. כל טור יקבל את דף השאלות מראש ויצטרך 
להחליט ביחד על התשובות המשוערות. כל זוג תלמידים משני הטורים יישאל שאלה שתשובתה מספר כלשהו. 

על שני התלמידים, נציגי שני הטורים, לנחש מספר כלשהו. המספר הקרוב ביותר לתשובה הוא למעשה התשובה 
הנכונה. 

התלמיד שענה תשובה לא נכונה עוזב את הטור שלו ומצטרף לטור השני.

כאשר שני התלמידים עונים תשובה זהה, עושים ‘מלחמה’. סופרים שלושה תלמידים ושואלים את הזוג השלישי 
את השאלה. התלמיד העונה תשובה נכונה מעביר למעשה לטור שלו את שלושת התלמידים שעליהם דילגנו. 

המנצח: הטור שמצליח לאסוף כמה שיותר תלמידים. 

 בכדי ליצור עניין אצל התלמידים נתחיל עם שאלות אישיות על חברי הכיתה 
)כמובן ניתן להוסיף שאלות ולפזר אותן בין שאלות הנתונים כיד הדמיון הטובה(: 

בן כמה אתה בדיוק? )מי שיותר גדול הוא המנצח(. 1

מה מספר הבית שלך? באיזו קומה אתה גר? )התשובה הגבוהה ביותר היא המנצחת(. 2

כמה אחים יש לך?. 3

באיזה חודש נולדת?. 4

מתי בפעם האחרונה הכנת שיעורי בית? )התשובה המנצחת היא כמובן מי שהכין אתמול...(. 5

הציוד הדרוש לפעילות זו:
קופסאות⋅⋅
⋅⋅

מצרכי מזון )יפורטו להלן(
קלפי "טאקי"⋅⋅

משחק רמיקוב⋅⋅ 



חוקרים את העבר, מוקירים את ההווה וצופים אל העתיד בראייה ביקורתית   /  כיתות ה'-ו'   /   מערך שני   /  23  

שאלות

כמה תושבים חיים בישראל כיום? )התשובה: כ-8.743 מיליון תושבים(. 1

כמה עולים עלו לישראל בשנה שעברה? )התשובה: 25 אלף עולים(. 2

כמה תינוקות נולדו בשנה שעברה בישראל? )התשובה: 172 אלף תינוקות(. 3

כמה זוגות התחתנו במדינת ישראל נכון לשנת 2015? )התשובה: 53,579 זוגות(. 4

מה היא תוחלת החיים )גיל הזקנה( הממוצעת בישראל לגברים? )התשובה: גיל 80(. 5

מה היא תוחלת החיים הממוצעת בישראל לנשים? )התשובה: גיל 84(. 6

על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )כדאי להסביר לתלמידים במשפט מה תפקידה: איסוף וניתוח של . 7
מידע סטטיסטי על מדינת ישראל, וזאת כדי למסור מידע למקבלי ההחלטות ולתת שירות לציבור(, בשנת 

2040 כמה תושבים בערך יהיו בישראל )התשובה: 13.3 מיליון תושבים(?

נכון ל-2015, כמה משפחות בישראל מגדלות כלבים כחיית מחמד? )התשובה: 470 אלף משפחות(. 8

כמה משפחות בישראל מגדלות חתולים כחיית מחמד? )התשובה: 258 אלף(. 9

כמה משפחות בישראל מגדלות דגים? )התשובה: 168 אלף(. 10

2  /   דיון על הנתונים שנחשפו בעקבות המשחק
מה אנו יכולים ללמוד מהנתונים הללו על החברה הישראלית היום?. 1

למה לדעתכם חשוב ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לדעת את כל הנתונים האלה?. 2

3  /   עבודה בקבוצות )10 דק’(
נתחלק לארבע קבוצות, שתי קבוצות יערכו תחרות "מאסטר שף" )= תחרות בישול( ושתי קבוצות יערכו טורניר 

משחקים ישראליים. 

שקדי מרק. 4

בשר לוף או גבינה צפתית . 5

)סיר פלא(. 6

טורניר משחקים
המורה תביא לכיתה את 

המשחקים "רמיקוב" 
ו"טאקי".

מאסטר שף
על התלמידים להכין ארוחה )כמובן, בצורה בטוחה ומבוקרת עם המורה, 

רצוי להיות מקוריים( מהמצרכים ברשימה או מחלקם. חשוב! את המצרכים 
כדאי להוציא מתוך קופסה ולבקש מהתלמידים לחשוב מחוץ לקופסה. 

במבה . 1

ביסלי. 2

עגבניות שרי. 3

פתיתים. 4

ייערך בכיתה טורניר משחקים, ובסופו המנצחים יזכו להיות שופטי תחרות ה"מאסטר שף" עם המורה.
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4  /   מליאה – איסוף והמשגה )15 דק’(
התכנסות למליאה: מה משותף לכל המוצרים שבהם השתמשנו במהלך הפעילות? נשמע תשובות שונות. . 1

התשובה הנכונה היא: כולם פיתוחים ישראליים.

אילו פיתוחים ישראלים אתם מכירים? באילו מהם אתם עושים שימוש בחיי היום-יום שלכם? . 2

נציג את פיתוחיה של ישראל כיום בעולם. יש כמה סרטונים מומלצים להקרנה בכיתה. את הסרטונים תביא . 3
המורה לכיתה באמצעות דיסק-און-קי.  אילו רגשות עולים בכם עם החשיפה לכלל הפיתוחים?

תריץ אחורה - המצאות ישראליות

המצאות ישראליות

90 שניות על המצאות ופיתוחים ישראליים

נדון בדברים
מה לדעתכם דרוש כדי לפתח את כל ההמצאות הללו? אילו תכונות? נכתוב את התכונות השונות על הלוח.. 1

מתוך התכונות הרשומות על הלוח, מי מזהה תכונות אלו בעצמו? אילו תכונות?. 2

מי היה רוצה לפתח תכונות מסוימות הרשומות על הלוח? . 3

מה הם הקשיים, לדעתכם, בדרך לפיתוח המצאה? . 4

מאיזו המצאה התלהבתם יותר מכל? מדוע?. 5

מה לדעתכם חסר במדינת ישראל? מה עוד לא המציאו והייתם רוצים להמציא? . 6

אילו שותפים הייתם רוצים בצוות שלכם? תארו את תכונותיהם )לא שמות(.. 7

5  /   מהלכה למעשה )10 דק’(
נסיים בסרטון המביא את דבריו של ממציא "waze" בטקס הדלקת המשואות 

בשנת 2015, באמירה הנוקבת שלפיה מה שחשוב הוא הדרך והמאמץ, הלמידה 
וחוסר הוויתור. 

משימה! )אם אין זמן ניתן לתת כשיעורי בית(
 חשבו על הדרך שלכם מהבית לבית הספר ובחזרה. מה אתם יכולים ללמוד מן הדרך? . 1

הכינו רשימה של חמישה דברים לפחות שאותם אתם יכולים ללמוד מן הדרך! 

 חשבו על דבר שקשה לכם במיוחד לעשות ואתם משתדלים מאוד להשתפר בו. . 2
מה אתם יכולים ללמוד מהמאמץ? מהדרך?  

 את היציאה להפסקה אפשר ללוות 
במחרוזת השירים המרגשת שבסופו של הטקס.



מערך שני

https://www.youtube.com/watch?v=Ej057UCG9QA
https://www.youtube.com/watch?v=Ej057UCG9QA
https://www.youtube.com/watch?v=A7P7ky0nyRU
https://www.youtube.com/watch?v=A7P7ky0nyRU
https://www.youtube.com/watch?v=c5hVVucm2Pk
https://www.youtube.com/watch?v=c5hVVucm2Pk
https://youtu.be/70VHaoz6OVk?t=1h4m27s
https://youtu.be/70VHaoz6OVk?t=1h27m32s
https://youtu.be/70VHaoz6OVk?t=1h27m32s
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רציונל
לקראת שנת השבעים למדינת ישראל נציג את התפתחותה של מדינת ישראל בתחומים מגוונים. במערך זה 

נעסוק בעתידה של מדינת ישראל, נלמד על ספרו האפוקליפטי של הרצל “אלטנוילנד”, העוסק בהתפתחותה 
העתידית של מדינת היהודים ובמוסריותה של החברה במדינה. בעקבות הספר נערוך תצוגה משלנו - 

“אלטנוידרים” - חלום ישן חדש, ונתאר את החלומות שלנו על עתידה של המדינה. מומלץ לעסוק במהלך המוצע 
בחודש אייר, שבו מציינים את יום העצמאות ואת יום הולדתו של הרצל.

מטרות
פיתוח מעורבות ורגישות חברתית בנוגע לעתידה ולפיתוחה של המדינה.. 1

שיח ערכי בנושאים הקשורים לחברה הישראלית ולמדינה. . 2

התלמיד יכיר  את ספרו של בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה, "אלטנוילנד".. 3

התלמיד יפנים את האמונה בכוח לשנות את המציאות ולהגשים חלומות.. 4

עזרים נחוציםקשר למסר ערכיהמתודהשם הפעילות

 1  /  פתיחה: 
הרצל אמר

משחק 
יצירת ידע מקדים לרקע ההיסטורי 
אודות התנועה הציונית ודמותו של 

הרצל
כיתה מתוקשבת 

צפייה בסרטון רקע היסטורי

ניתנות כמה אופציות:2  /  יש לי חלום

 הצגה, פרונטלי
+ דיון

ערכים ע”פ ספרו של הרצל 
“אלטנוילנד”: סובלנות, קבלת 

השונה, מעורבות חברתית, מימוש, 
אופטימיות ואמונה בחלומות 

 כיתה מתוקשבת
כרטיסיות במערך

3  /  מחלום 
למציאות

פיתוח המעורבות החברתית בעיצוב עבודה יצירתית
דמותה של מדינת ישראל העתידית

חומרי יצירה

כיתות ה’-ו’      

 “כזה ראה וחדש”   
תמורות לאורך 70 שנה בישראל

מערך שלישי / "אלטנוידרים": חלום ישן-חדש
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כיתות ה’-ו’      
מערך שלישי

 משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

אגף א לחינוך יסודי

 מהלך הפעילות
1  /  “הרצל אמר” )10 דק’(

פתיחה
נתחיל את השיעור במשחק "הרצל אמר". המורה נותן משימות שונות המתחילות במילים: "הרצל אמר", למשל 

"הרצל אמר להרים ידיים", "הרצל אמר לקפוץ" וכו’. נברר מי היה הרצל, הדמות החשובה. ננסה לברר מה פירוש 
המושג “חוזה המדינה”.

סקירה היסטורית
המורה יערוך סקירה היסטורית קצרה אודות הרצל. ניתן להעביר זאת באופן פרונטאלי או לחילופין להשתמש 

באחד מהסרטונים: 

הרצל- לוגיקון

חדשות מהעבר - הרצל  )7 דקות ראשונות של הסרטון מספיקות.( 

נסכם את שראינו בסרטונים 
הרצל הבין שכדי לפתור את בעיית האנטישמיות, היהודים חייבים מדינה משלהם. ואכן הרצל פעל כל חייו למען 

הגשמת החלום - הקמת מדינה יהודית לעם ישראל. למרות כל זאת הרצל לא זכה לראות את מדינת ישראל; הוא 
נפטר 44 שנים לפני שהוקמה. 

2  /  “יש לי חלום” )20 דק’( 
בשנת 1902 )אפשר לעשות חשבון ביחד בכיתה - כמה זמן לפני שהוקמה המדינה?( כתב הרצל את אחד מספריו 

המפורסמים ביותר, "אלטנוילנד". המורה יכתוב את השם על הלוח. ננסה ביחד להבין מה הוא אומר:

 אלט  - המילה 'אלט' היא מילה בגרמנית, אולי חלק מהתלמידים יכירו אותה מיידיש דרך הקריאה הבאה: 
אלטע-זאכן שפירושו: דברים ישנים. המילה אלט מזכירה את המילה Old באנגלית, שפירושה ישן. 

נוי - המילה 'נוי' בגרמנית היא כמו המילה New באנגלית, שפירושה חדש. . 1

לנד  - המילה 'לנד' בגרמנית ובאנגלית נושאת את אותה המשמעות: ארץ. חלק מהתלמידים בוודאי מכירים אותה 
מהסופרלנד. 

פענחנו יחד בכיתה את 'כתב החידה' - אלטנוילנד פירושו: ארץ ישנה חדשה. 

נחום סוקולוב, אחד מראשי הציונות, החליט לתרגם את שם הספר לעברית כ"תל אביב". תל הוא דבר ישן ואביב 
מסמל התחדשות. העיר תל אביב שכולנו מכירים היום קרויה למעשה על שם ספרו של הרצל. 

 על מה מספר הספר?
כמה אפשרויות להעברת הידע: 

מומלץ! העלאת מחזה בכיתה - המורה יבחר כמה תלמידים שיתבקשו להציג את הדמויות השונות שבספר . 1
ע"פ הכרטיסיות. 

באופן פרונטלי ע"י המורה בעקבות קטע הקריאה.. 2

קריאה בזוגות של קטעי הקריאה.. 3





https://www.youtube.com/watch?v=doKHB3fz0fk
https://www.youtube.com/watch?v=doKHB3fz0fk
https://www.youtube.com/watch?v=KEDK61TknUM
https://www.youtube.com/watch?v=KEDK61TknUM
https://www.youtube.com/watch?v=Asqxom9aGXQ
https://www.youtube.com/watch?v=vVyeNKtgKVU
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מחזה 
 מערכה ראשונה: אירופה, שנת 1903

 פרידריך ֶלֶווְנברג - לבוש בלבוש מכובד, מדבר בצורה אדישה ומיואשת
 דוד ליטוואק - לבוש כילד עני, מדבר כמו ילד  

קינגסקורט - לבוש בצורה זרוקה, מדבר בסלנג, דמות מצחיקה 

דוד ליטוואק

קוראים לי דוד ליטוואק, אני ילד בן 10 ורציתי לספר לכם על משהו מופלא שקרה לי היום. אני בן למשפחה ענייה 
מאוד. אין לנו כסף לאכול ובקושי בגדים ללבוש. אמא שלי נשארת רעבה כל הזמן כי היא נותנת לנו מהאוכל שלה. 

יש לי אחות קטנה - ממש תינוקת. והיו לי גם כמה אחים שנפטרו ממחלות כשהיו קטנים מאוד. ככה זה כשעניים, אין 
מספיק כסף כדי לקנות תרופות. בעל הבית של הדירה שאנו גרים בה שונא יהודים והוא גם גירש אותנו מהבית כי 

לא היה לנו כסף לשלם. אז עמדנו ברחוב. 

פתאום הגיע איש אחד שקראו לו פרידריך. הוא נתן לאבא שלי הרבה כסף וגם שילם לבעל הדירה הרשע את הכסף 
שהיינו חייבים לו, ובזכותו אנחנו יכולים עכשיו לחיות כמה חודשיים בנחת וברווחה. איזה מזל שיש אנשים טובים 

בעולם הזה!

פרידריך סיפר לנו שהוא הולך לנסוע לאי בודד ואין לו באמת צורך בכסף. דיברתי איתו קצת וסיפרתי לו על החלום 
שלי בחיים: ללמוד וללמוד וללמוד, להיות איש חזק ובריא ובעיקר לעלות לארץ ישראל! זאת הארץ שעליה מסופר 

בתנ”ך וכתוב בסידור. כאן בחוץ לארץ שונאים יהודים, אומרים שאנחנו לא שייכים לכאן ושמעתי שיש מקומות 
שאפילו לא נותנים ליהודים ללמוד באוניברסיטה ולעבוד בעבודות חשובות, רק בגלל שהם יהודים! שמעתי גם שיש 

מקומות שבהם הורגים יהודים ומתעללים בהם. אני חושב שהגיע הזמן לעזוב את אירופה ואת כל הארצות בעולם 
ולהגיע לארץ משלנו.

פרידריך ֶלֶווְנברג

שלום, שמי פרדיריך לוונברג, אני גר בווינה בירת אוסטריה. אתמול פיטרו אותי מהעבודה וחברה שלי שאהבתי 
החליטה לאהוב מישהו אחר ולהתחתן איתו! אני מניח שאין טעם לספר לכם כמה אני עצוב. 

עכשיו אני יושב בבית קפה, מיואש, קורא עיתון. 

ראיתי כרגע מודעה שפרסם איזה איש אחד שאינני מכיר שמחפש שותף למסע אל אי בודד. אני כל כך מיואש ואין 
לי מה להפסיד. נראה לי שאתקשר אליו ואסע איתו יחד למסע. נראה לי שיהיה נחמד מאוד לגור באי בודד כמה 

שנים טובות ולשכוח מכל הצרות שלי. 

קינגסקורט

אהלן חבר’ה. מה המצב אתכם? בטח אתם שואלים את עצמכם איך קוראים לי, אז בגלל ששאלתם אני אענה 
)ואל תצחקו! כי זה שם קצת מצחיק!(: קינגסקורט. כן, זה השם שלי, קינגסקורט. החלטתי לצאת למסע לאי בודד 

ופרסמתי הודעה בעיתון - מי רוצה להצטרף אליי? איזה איש נחמד שקוראים לו פרידריך הסכים להצטרף אליי 
ועכשיו אנחנו מפליגים בלב ים לעבר האי הבודד. 

לפני כמה ימים כשהפלגנו בים לעבר האי הבודד, ראינו מרחוק את ארץ ישראל. פרידריך ביקש ממני שאולי נלך 
לטייל בה קצת לפני שנלך לאי הבודד שלנו. אני כמובן הסכמתי.

מה אני אגיד לכם, הארץ הזאת נוראית. אין בה שום דבר! ביוב זורם ברחובות, כל האנשים גרים בצפיפות ובעוני 
נוראי. יש מלא מחלות. לא נעים בכלל. 
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כיתות ה’-ו’      
מערך שלישי

 משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

אגף א לחינוך יסודי

 מערכה שנייה: כעבור עשרים שנה, ארץ ישראל
 קינגסקורט - לבוש בצורה מכובדת, עדיין הדמות מצחיקה 

 דוד ליטוואק - לבוש כמו חלוץ, מדבר בצורה רשמית מצד אחד אך מתלהבת מצד שני   
פרידריך ֶלֶווְנברג - לבוש בצורה רגילה, נרגש מאוד ומדבר בהתלהבות

קינגסקורט

וואו וואו, עברו הרבה שנים מאז התראינו בפעם האחרונה. עשרים שנה פרידריך ואני גרנו באי בודד. היה נחמד. 
החלטנו לחזור הביתה. נחשו מה? פרידריך רצה שנעבור שוב דרך ארץ ישראל.

חבר’ה! אתם לא תאמינו! בעשרים שנה שהיינו על אי בודד היהודים הקימו בינתיים מדינה בארץ הזאת. מה אני אגיד 
לכם, אי אפשר להכיר את הארץ הזאת בכלל: 

יש בה בניינים גבוהים והדורים!

יש בה בנקים של יהודים!

יש בה כבישים ומכוניות!

יש בה קניונים וחנויות שאפשר לקנות בהם הכל!

יש בה חיי תרבות וחברה עשירים.

יש בה אוניברסיטה ומכוני מחקר פורצי דרך!

יש בה גם טכנולוגיה משוכללת מהמתקדמות בעולם: רכבת חשמלית.

ויש בה אפילו בית מקדש שבו מתפללים יחד זה לצד זה יהודים, נוצרים ומוסלמים.

מדהים פה!

דוד ליטוואק

אולי חלקכם זוכרים אותי. זה אני דוד ליטוואק! פגשתם אותי לפני עשרים שנה כשהייתי ילד קטן בן עשר. היום כמו שאתם 
מתארים לעצמכם אני כבר בן שלושים, אני איש בריא וחזק ואני גם הנשיא של המדינה היהודית שקמה בארץ ישראל. 

לפני כמה חודשים הגיע לארץ ישראל פרדיריך לוונברג. כן! כן! פרדיריך שהציל את המשפחה הענייה שלי בחוץ 
לארץ כשהייתי ילד קטן. עשיתי לו ולחבר שלו )אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לו, יש לו שם טיפה מצחיק( סיור בארץ 

והראיתי להם את המדינה שלנו, סיירנו בכל מיני מקומות ואפילו עשינו את ליל הסדר ביחד!

פרידריך ֶלֶווְנברג

זה אני, פרדיריך לוונברג. תקשיבו, בחודשים האחרונים אני נמצא כאן בארץ ישראל עם דוד וקינגסקורט, ואני בהלם!

המדינה שהיהודים הקימו, לא רק שהיא מדינה משוכללת, היא מדינה שיש בה שקט, שלום, שלווה ונחת. 

זאת מדינה שיש בה כבוד אחד לשני, יש בה דגש חזק מאוד על הרגישות לזולת והדאגה לחלש.

יש כאן דעות שונות ומגוונות, אבל עם זאת גם סובלנות הדדית. חובות וזכויות ואחריות אישית לכל אזרח ואזרח. 
המדינה הזאת היא מדינת מופת! היא מדינה המשמשת דוגמה לכל המדינות בעולם ביחס של אדם לרעהו ובערבות 

ההדדית השוררת בין כל אזרחיה! 

זה מרגש נורא! זאת המדינה היהודית שעליה חלמנו במשך אלפי שנים של גלות! מדינה של צדק, שלום, ועזרה 
לחלש! 

אני נשאר לגור פה לנצח!
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עלילת הספר מתארת את מסעו של יהודי וינאי צעיר בשם פרידריך ֶלֶווְנברג. 

בתחילת הספר פרידיך מפוטר מעבודתו ומגלה שבנוסף לצרותיו אהובתו מחליטה להתארס עם אדם אחר. הוא 
יושב בבית הקפה מיואש, ונתקל לפתע בעיתון במודעה מסקרנת שמפרסם אדם בשם קינגסקורט - המחפש 
שותף למסע התבודדות באי באוקיינוס השקט. פרידיך המיואש מחייו חושב שאין לו יותר מה להפסיד בחיים, 

יוצר קשר עם קינגסקורט ויוצא למסע. רגע לפני היציאה למסע פוגש פרידריך יהודי עני ששם משפחתו ליטוואק 
ותורם למשפחתו כסף רב ומזון. 

המסע של פרדיריך וקינגסקורט מתחיל. בדרך הם עוברים בארץ ישראל. ארץ ישראל נראית מוזנחת ונטושה. 
הרצל למעשה מתאר את ארץ ישראל באותה התקופה, בדיוק כפי שהוא עצמו ראה אותה: מלאה בעניים, חולים, 

מוזנחת ומלוכלכת. 

מה בדיוק עבר על פרדיריך וקינגסקורט באי הבודד הרצל לא מספר, אבל זה כנראה לא באמת מעניין, כי 
לאחר 20 שנה של חיים על אי בודד חוזרים שניהם חזרה לווינה. בדרך הם עוברים שוב דרך ארץ ישראל, אלא 

שבינתיים, בעשרים השנים שחלפו, הספיקו היהודים להקים בארץ ישראל מדינה משלהם - מדינה יהודית.

בדרך מקרה פוגשים פרדיריך וקינגסקורט את דוד ליטוואק, בן המשפחה הענייה שלה תרם פרדיריך כסף רב 
עשרים שנה קודם לכן. דוד גומל טובה לפרדיך ועושה לו סיור מודרך שלם בארץ. יחד הם חוגגים את פסח 

ומבקרים במקומות שונים. דוד פעיל מאוד בארץ ובסוף הספר אף נבחר להיות נשיא המדינה הראשון.

ומה יש במדינת היהודים החדשה?

יש בה בניינים גבוהים והדורים!

יש בה בנקים של יהודים!

יש בה כבישים ומכוניות!

יש בה קניונים וחנויות שאפשר לקנות בהם הכל!

יש בה חיי תרבות וחברה עשירים.

יש בה אוניברסיטה ומכוני מחקר פורצי דרך!

יש בה גם טכנולוגיה משוכללת מהמתקדמות בעולם: רכבת חשמלית.

ויש בה אפילו בית מקדש שבו מתפללים יחד זה לצד זה יהודים, נוצרים ומוסלמים.

יש במדינת היהודים של הרצל שקט, שלום, שלווה ונחת. 

הרצל במהלך הספר מזכיר כל מיני ערכים שבזכותם הצליחו היהודים להקים מדינה, ובראש ובראשונה הערך 
החברתי, הרגישות לזולת והדאגה לחלש.

מדינת ישראל של הרצל היא מדינה המשמשת דוגמה לכל המדינות בעולם ביחס של אדם לרעהו ובערבות 
ההדדית השוררת בין אזרחיה. 

במדינת ישראל של הרצל יש ריבוי דעות וסובלנות הדדית. חובות וזכויות ואחריות אישית של כל אזרח ואזרח. 

מדינת ישראל של הרצל היא חברת מופת. 

רבים מהדברים שהרצל מתאר בשלב זה של הספר נכתבים מדמיונו הפורה, מי היה מאמין שכעבור כמה 
עשרות שנים )כמעט( הכל יתגשם!

קטע קריאה ללמידה פרונטלית 
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כיתות ה’-ו’      
מערך שלישי

 משרד החינוך 
המינהל הפדגוגי

אגף א לחינוך יסודי

שאלות לדיון בכיתה
נסו לדמיין - בתקופה שבה אין ליהודים מדינה, מה לדעתכם חשבו על הרצל אנשים שקראו את הספר שלו? . 1

למה לדעתכם בחר הרצל לקרוא לספר שלו דווקא בשם: "אלטנוילנד"- ארץ ישנה חדשה?. 2

מה היא לדעתכם חברת מופת?. 3

אילו הרצל היה בא לבקר בבית ספרכם והיה צופה בכם בזמן ההפסקה/ השיעור, מה היה חושב לעצמו על . 4
חברת הילדים? 

אילו ערכים היה שמח לראות אצלכם? . 5

אילו ערכים היה מתאכזב לראות? כיצד אנו יכולים לסייע כדי שבביקור הבא של הרצל הוא יזכה לראות . 6
תמונה קרובה יותר לחזונו?

האם בצפייתו בהפסקה היה מגלה ביטויי התנהגות של מעורבות חברתית וכבוד בין באי בית הספר? הביאו . 7
דוגמאות מחיי היום-יום שלכם לביטויים אלו.

בסיום הספר כותב הרצל מכתב לספר שכתב. במכתב הפרידה המרגש מאחל הרצל לספר שלו להגיע לידיים 
טובות. הוא טובע את הביטוי "אם תרצו אין זו אגדה", ומגלה מה הכוח הגדול ביותר בעיניו. כדאי להקריא את 

הטקסט כמות שהוא לתלמידים ולבקש מהם להסביר מה פירוש המילים המודגשות. 

כידוע, אם לא תרצו, הרי כל מה שסיפרתי לכם בזה אגדה היא 
ותישאר אגדה.

כי עתה, אחרי שלש שנות עבודה, עלינו להיפרד, ומכאוביך 
ָיֵחלו מבעד לאיבה ולסילופים יהיה עליך לאחוז דרכך כמבעד 

ליער אפל. אבל אם אל אנשים טובים תבוא, שא נא ברכה 
להם בשם אביך מחוללך, הוא חושב: אין החלום נבדל כל כך מן 

המעשה כפי שנראה למישהו.

כל מעשה האדם יסודו מחלום וסופו לחלום.

דיון
האם אפשרי להגשים חלומות? מה הרצל לדעתכם היה חושב?. 1

"אלטנוילנד" היה החלום הגדול של הרצל. מה החלום שלכם? המורה יחלק דף ריק וכל תלמיד יכתוב לעצמו . 2
חלום אישי שאותו הוא רוצה להגשים ובמידת הצורך והזמן גם לשתף בכיתה. 
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3  /  מאלטנוילנד לאלטנוידרים - מגשימים את החלום של הרצל )15 דק’(
המילה "דרים" )Dream( באנגלית פירושה חלום. ננסה לכתוב יחד בכיתה כיצד אנו רוצים שתראה מדינת 

ישראל בעוד חמישים שנה, מה החלום שלנו על עתידה של המדינה?

נערוך רשימה על הלוח יחד - אילו ערכים אנו רוצים לשפר במדינה? אילו ערכים יכולים להוביל אותנו לחברת . 1
מופת כפי שהרצל רצה? 

מה החלומות שלנו על עתיד המדינה?. 2

לאחר שהדברים יהיו כתובים מול עינינו בצורה מסודרת, נעבור לבניית תערוכה: כתיבת סיפור אפוקליפטי . 3
בסגנון של "אלטנוילנד", מדינת ישראל העתידית בציור, בדגם תלת מימד, בסרטון ובאיחולים למדינה.

שימו לב- מומלץ לנסח ברכות ואיחולים לקראת יום העצמאות ה-70 למדינה ולשלב בתערוכה.  לקראת . 4
יום העצמאות יחולק דגל אחד לכל בית ספר, מנהל/ת בית הספר יחד עם מחנכי כתות ה'-ו' יבחרו ברכות 

שיכתבו על הדגל. דגלים אלה יועברו לגבעת התחמושת, מתוכם יבחרו 200 דגלים לתערוכה יצוגית והשאר 
ישמרו ב''קפסולת זמן'' שתפתח בעוד 30 שנה ותוכנה יוצג לציבור. 

נספח  /  סיפור לדוגמה שנכתב בעקבות המערך הנוכחי בסגנון “אלטנוילנד”

היה הייתה פעם לפני שנים רבות כיתה           בבית ספר                                 ב                        

יום אחד החליטו חברי הכיתה לנסוע בזמן. רפי אב הבית הסכים לבנות להם מכונת זמן.

ובעתיד, בעיר שבה הם גרו, הם ראו שאין מכוניות על הכביש אלא מכוניות מעופפות 

שעשויות מחומרי מחזור. בחור אחד ברחוב הסביר להם שהמדינה גילתה שהדלק פחות 

יקר אם מייצרים אותו מזבל אורגני, וזה פיתוח טכנולוגי חדשני של ישראל. 

הם גילו שראש הממשלה הוא בעצם מנהל בית הספר שלהם מכיתה ה’1, וששר האוצר 

הוא אליעד מכיתה ו’3 שהיה יושב ראש מועצת התלמידים.  

חברי הכיתה רצו לראות איך נראה בית ספר בעתיד, אז הם נסעו לתל אביב וגילו 

שהתפתחה והשתנתה, אסור למשל להכנס אליה במכוניות פרטיות ויש בה תחבורה ציבורי 

מאד נוחה הכוללת רכבת קלה, רכבת תחתית ואוטובוסים ירוקים, הרחובות מאד נקיים 

ובנייני המגורים בכל העיר גבוהים ומטופחים ובמערכת החינוך כל אחד לומד מה שמעניין 

אותו לפי סוגי בתי ספר שונים. בתי ספר להנדסה, בתי ספר לציור ובתי ספר לספורט. 
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