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                                                          23   
 

                                               משולחן המפמ"ר 

ו   -בלהה גליקסברג                                                               ד  " אזרחות בחמ מפ"א  מפמ"ר היסטוריה 
  

 טוריה יקרים,מחנכים ומחנכות להיס

   ... חדש 'כאן-עד' עם  ושוב אתכם

)מי שהשתתף במפגשי המפמ"ר נחשף   תמונה''  –  של עידית ברק  הבשיר  יוני לפתוח את דבריברצ

 . שיתפתי שם(שאחרים לשני שירים 

 

אותי ה א  ,בעולם המקצועי שלי  ,השיר הזה לקח  בובטוח שהייתי/ ל המקום  לפנ  היינו  י  כולנו עד 

בדיוקלעד    .כשנה שנה  ומי  כולנו  היינו    פני  יותר  )מי  ניסיון  עתירי  יותרמורים  היעוד  לנו  (,  ו 

ככל   .לבחוןוידענו  ו ללמד  ים שלנו, ידענמידתובנות פדגוגיות, הכרנו היטב את הפרופיל של התל

תמונה התלויה  על המביטים  '  –  כך גם התחזקנו יותר  ם והפכנו למורים ותיקים יותר,שנישחלפו ה

כל העולם הפדגוגי    (כמעט)  בקעשנה נלפני    אדרבחודש    .'על הקיר והולכים ממנה ושבים וחוזרים

ו שלנוהבט היציב  וראינו  וח  נכוחה  הבטנו  אח .  הפדגוגיותכ.  רעולם  התובנות  אליהם,    ל  שהגענו 

יום  '.  שונה  הפך להיותהכול    –  ספרהערכה, התלמידים שלנו, מבנה בית הההוראה הלמידה וה  דרכי

  –  '. החדר כבר לא שלוהוא אינו יכול לראות את התמונהאחד הוא מוצא אדם אחר...שאינו מכיר...

אחרה'השתנה,  המרחב   הוא  הכולנו    –  'איש  כל  הפדגוגאחרים.  שלנו  קרקע  ששחשבית  היא נו 
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ש . לא ממור משהו אחר ושונה. אבל לא יצירה ראשוניתליצהיה  צריך  התערערה.    -יציבה וברורה  

כל אחד מאיתנו. צריך להחליף את ל  הקיר תלוי מסמר. יש עוגןעל  שמשום    –  מתחילים מהתחלה

ו יודעים  נכשא.  הציב וי  הקבוע  הנותר  -מסמר שעליו היא תלויה  ה  -  התמונה אבל המשענת שלה

מרחב שהיה כל כך נוח אותו ה, קל יותר לייצר שינויים בלהישען עליוף ענ –מסמר  –ש לנו עוגן שי

 עים ומוכר. ונלנו 

   .וז היטב בקירעל המסמר שאחחזק אז אנחנו שם לגמרי. כולנו. נשענים 

 ממשיכים.המקום הזה ומ
 

אור  ההוצאה ל  ם של שיגרה( הוא המשךספינו   אחת השגרות שחשוב היה לי לשמר )יחד עם איים

'העד הפעם  -של  אבל  שכאן'.  מסוים  עם  ב'עדן.  בתוכינוי  של  יתושאן'  כ-יש  עם  מורים  ף  יחד 

 ממשיכים להישען על 'המסמר' תוך התאמה למציאות המשתנה. ארגונים שונים שחשיפה של 

חנן  ו  נגב-דותצביה ש  תי מטלון מאולפנאת המאמרים של המורים רבקש בגיליון הנוכחי  כך נפגו

און )כלי בקליק( וד"ר מאיר בן שחר  -מוריה בר  חנה יחד עם המדריכים-ן מאולפנת נווהינשטיירוב

המ יחידת  עם  יחד  ערכים(  על  בדגש  שיעור  מחלקת  )מערך  הביטחון,  במשרד  והמוזיאונים  ורשת 

 ההדרכה ביד ושם וצוות מחנה המעצר בעתלית. 

  ומרעננים. חדשיםות לונמקווה שהמאמרים יפתחו לכם ח

אהפע הווטסאפ ם  בקבוצות  עושה  אני  זה  את  שונים.  לעדכונים  הזו  הבמה  את  מנצלת  לא  ני 

 מי שעדיין אינו שם( ולעקוב אחר הפרסומים. מומלץ להצטרף אליהן ) .)השקטות( שבניהולי

 

בימים    משמ  ,רכת הצלחה לתלמידינו היקרים שייבחנו במועד החורףזו, ברצוני לאחל בהזדמנות  ב

 הקרובים.

 ול!ליכם על הכרבה ממני אהערכה  –יקרים  ות ומחנכיםנכמחולכם, 

 

 . 'כאן-עד'אסולין, שותפי בהפקת התודה רבה למדריך הארצי אוריאל 

 

 ריה בחמ"ד.  נשמח לפגוש אתכם בכל הפעילויות והאירועים של הפיקוח על היסטו

    שמרו על עצמכם! –והחשוב ביותר 

 !טובות ותורברכת הצלחה ובש

   ערכה רבה ה ב 

 ה בלה 
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 בהוראת היסטוריה הבעה  ויות  שילוב מיומנ הסיפור שלנו?    מה 

ן  נגב   חמ"ד   באולפנת סטוריה  י לה   כת מחנ   -רבקי מטלו  צביה שדות 

 

תשע" בקיץ  מתחיל  שלנו  לשנה הסיפור  בחטיבה  הלימודים  תוכנית  על  לשבת  כשהתחלנו  ט 

 ה.קצת חיות לשיעורי ההיסטורי וד רצינו קצת לשנות, קצת לגוון, להכניס ע. הבאה

  ה בשיעורים? מה המטרה שלנו?ניסינו לחשוב מה אנחנו רוצות שיהי

שלנו. שירגישו    המטרה המרכזית שהגדרנו לעצמנו היא להצליח לחבר את הבנות להיסטוריה 

ו כיצד זה קשור אליהן ומה הן יכולות לקחת מזה  קשורות, שיתחברו לתקופות השונות, שיבינ

  .לחייהן

 טובה...אז איך עושים את זה? שאלה 

ללמד ביחד   החלטנו  הבעה   היסטוריה  שיעורי  מהם...(   עם  מתוכנית    . )חלק  נושאים  לקחנו 

 ודים של היסטוריה.  הלימודים בשפה ושילבנו אותם עם תוכנית הלימ

 "הסיפור שלנו..."  -לתוכנית קראנו

 

מכתבמל כתיבת  על  וכתבנו    דנו  ורשמי  אישי 

בשם   ולחברי ורמגמכתבים  לשלטונות  ספרד  ם שי 

קצר וכתבנו אפייני הסיפור הולמשפחה. למדנו את מ

סיפור על חיי הקהילה. למדנו מה זה מונולוג וכתבנו 

האחרו בשעותיו  צבי  למדנו   . נותמונולוג של שבתאי 

פרע בזמן  אנשים  של  דיאלוג  וכתבנו  דיאלוג  ות על 

הי-ת"ח הכתיבה  כל  בגוף ית"ט.  כתיבה  תה 

לראשן  מך  מתו ראשון ייכנסו  שהבנות  של טרה 

שבות שעלו יחשבו את המחהדמויות מאותה תקופה,  

לחשוב  וינסו  אותן  שהעסיקו  בדילמות  יעסקו  להן, 

  היו מרגישות ומה הן היו עושות.  איך הן
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ופע סיום שיהיה בנוי מטקסטים  עם הבנות מ חשבה שלנו הייתה להעלות לקראת סוף השנההמ

הסיפור שלנו... אך לצערנו    -  די כולור את הסיפור של העם היהוזויששהן כתבו לאורך השנה ו 

 ונאלצנו להמשיך לספר לנו סיפור אחר... ןיאקורונה גדעה את תוכניותינו בשה

  ומה הבנות אומרות?

הרגשתי כאילו באמת    . עותרים שאני הכי זוכרת זה שכתבנו על היהודים שברחו בפר"אחד הדב

 לברוח רק בגלל שאתה יהודי"  ךהייתי שם ואיך זה שאתה צרי

 כיפית ומסקרנת במיוחד."  "השיעור היה מאד מעניין והועבר בצורה

שלי היהדות  על  להילחם  צריכה  אני  ואיך  מספרד  עכשיו  מגורשת  אני  כאילו  ולא   "הרגשתי 

 לוותר..." 

לחיו זה  נעימה  לא  הרגשה  איזו  וי"הבנתי  פחות  נחות,  מרגיש  אתה  בו  במקום  מיני  ת  כל  ש 

 גדך" כנם חוקי

הייתה   ומספקתאין ספק שזו  לנו המורות שה  -  חוויה טובה  הזמגם  כל  צריכות  לחשוב יינו  ן 

 ולהתחדש וגם לתלמידות שהיו שותפות פעילות ולקחו חלק בכתיבת הסיפור שלנו. 

 

 

 טוריה? מורה להיס
 תובנות שלך בכיתה!התשאיר את אל 

 ומאמרים  ת , סקירו נשמח לקבל רשמים
Oriel17@gmail.com 
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 באולפנת נווה חנה   " מדינה בהתהוות " תוכנית  

ן  י נווה  חמ באולפנת  סטוריה  י לה   ך מחנ   -  חנן רובינשטי                         ה חנ "ד 

נן בן דוד, ובקש ממני לקחת על עצמי להכין  רוב  מספר שנים פנה אלי ראש האולפנה, הר  נילפ

לאחר הקמת  ליכים שעברו על מדינת ישראל  באירועים ובתהנית של שעה שבועית שתעסוק  תכ

 המדינה ולאורך שנות קיומה.  

כך על  שאחשוב  רונן  לרב  ג  ,השבתי  זמן  כעבור  שהייתשתיבואכן  תכנית  לי  אמורה  ות  יה ה 

זוהי שעה שב לבנות שהרי  עוד   בלבדת  ועיאטרקטיבית  יב'.  בנות שכבת  כל  שבה מתכנסות 

 ומטלות במסגרת שיעור זה.לא יהיו מבחנים שעת העשרה, ותהיה זו  שהיא החלטה שקבלנו 

אק בנושאים  שניגע  הוחלט  כן  נוגעים טכמו  בהכרח  ושלא  השנה  במהלך  שיצוצו   ואליים 

יש להם השקה  ש  איםנדון בנוש  בנוסף  . יסטורי ראוילא רקע הלהבינם לסטוריה, אך קשה  היל

 שאים שנלמדו במסגרת שיעורי היסטוריה.לנו

דעתניות   תלמידות  הינן  האולפנה  לציין שבנות  המקום  הקשור  ב  ומתעניינותסקרניות  פה  כל 

ובכלל ישראל  עם  שאו  ,לתולדות  אף  על  מרשימה,  בשיעורים  או  ן  ינהנוכחות  ציון  מקבלות 

 ערכה.ה

 איך הופכים את התכנית לאטרקטיבית?  זא

בלה הד גדול מצד ההנהלה והמחנכות וכמובן גם ממני במהלך שיעורי  יכנית קפיזי התה  מדמב

צפה "נ  אוכך ארחיב במסגרת 'מדינה בהתהוות'"  ההיסטוריה. פעמים רבות אמרתי לבנות "על  

בנות יא'  ות את  תפמשבנות כתה יב'    ך השניםהלבמ  . שלנו"י  ת המפגש השבוערבסרטון במסג

"מדיננעשב בשיעורי  בה  שהתה  דבר  למהוות"  הבנותוסיף  והנכונות  התעניינות  ולרצון   ,

 להשתתף בשיעור זה. 

סגן המנהל משאב חשוב  את השיעור קבלתי מיחד )כשבעים בנות(  כדי להעביר לכל השכבה  

כתשנ משתי  המחובר  חדר  זהו  התכנסות".  "חדר  מערכת  ע  ותקרא  רצינם  מדיה    יתמולטי 

  לאצצוות וגם  חיזק אצל השיבוץ לחדר זה  אד. המ   דולוות ההוראה גוהביקוש לחדר זה מצד צ

 זה.כשיעור בנות את ההבנה  בערך ה

דרך נוספת לעורר את מוטיבציית הבנות לבוא לשיעור הייתה לגעת בנושאים הנוגעים לליבן. 

 ד.המדינה ועו מתקותרומת הנשים בת ,שהיסוגיית מעמד הא 
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 עור:תכני השי

א הקניית ידע חשוב בהבנת השיעור הייר שמטרת  בההב לחשו  ,לפני שאסביר על תכני השיעור

 עד ימינו אנו.ומדינת ישראל כיום בזיקה לאירועים מכוננים בעברה  

,  מעברות,  וה מהקמת המדינה עד ימינקליטת עליי  : במהלך השנה ישנם כמה נושאי מפתח כגון

ומשמעותהכ  יתסוגי ההיתוך  כולל מות  מלח  ,ור  השנייה  לבנון  מלחמת  עד    ישראל 

יחסי    ,פרשת פולארד,  מבצע אנטבה  ,כהן  יאל  ,פרשת לבון ופרשת טוביאנסקי  ,דותאפתיהאינ

בדרך כלל אנחנו לא מצליחים לכסות את כל    עד כמה שניתן להרחיב.   , דת/דתיים ומדינה ועוד

 הנושאים בטח ובטח בתקופת הקורונה.

ענייןדכ להוסיף  שעלי  אני  פעםמידי    , י  נושאים  שיציעו  מהבנות  ר  ןה מבקש  לדברוצהן  .  ות 

 רון ארד ועוד. ,בעבר עלתה סוגיית חילופי השבויים

ה לנושאים  המשיקות  גמר  עבודות  כותבות  רבות  בנות  שלנו  ב"מדינה  באולפנה  נלמדים 

)למ השחרורבהתהוות"  במלחמת  כניעה  מצבי  הנשים  של  תפקיד   ,

אני מנצל הזדמנות זו לבקש   . ה(כהנה וכהנ  דת ובצה"ל ועורוחתבמ

בפמהבנות   יושבים    נילדבר  אנחנו  כן  לפני  מכינים  יחד,  השכבה. 

של   החקר  במהלך  שעלו  החשובים  הנושאים  את  ומדגישים  מצגת 

 הבנות. 

נובע   מרכיב   -אקטואליה הצגתם  וסדר  הנושאים  בבחירת  חשוב 

בחיר כשהיו  לחדשות.  שעולים  "המהפך" ה  ותמדברים  את   עלינו 

עים של מצשונים    . העלינו בעזרת ארכיונים1977ת  י של שנהפוליט

שונות יבין    מפלגות  חיים  של  הטלוויזיוני  השידור  את  וכמובן 

 ועד כמה יש השקה לימינו ובמה שונים הדברים.   )"מהפך"( 

העוסקת    הסדרה "שעת נעילה"  11ץ  ועלתה בער  לפני מספר חודשים 

יום הכ למרות שנושא המלחמות    ,סדרהבחלקים מהלצפות    תבקשתי מהבנו  . יםוריפבמלחמת 

תוך    בסדרהאנו נדון  לאחר צפיית הבנות  .  ן כרויי הזלקראת ימ   ,ד במחצית השנייהלממור להיא

קולנועיים   בכלים  סד  -  ם ורייוהיסטניתוח  שמעבירה  המסר  נאמנה  מה  היא  כמה  ועד  זו  רה 

  ה.במלחמאות שהייתה עם המציה דרנעמת את הס - הזמן אם יאפשר . למציאות
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 דרכי הוראה:

עם שלי  הראשון  יב'  במפגש  שאמנם  א  שכבת  לבנות  אומר  שאדבר  ני  מהנושאים  ניכר  חלק 

לבגרות יהיו  לא  לה  ,עליהם  בהחלט  יהיו  יהודיתאך  הזהות  ולהבנת  שלנו  ישראלית –תבגרות 

המחיר,   את  לשלם  מוכן  ואני  לבוא  לא  יחליטו  יודע שחלק  אני  בת שמגיעה מ  אךשלנו.  נגד 

 לשמוע ולהתעניין.סת וילשיעור מג

הראשון שעללבנות  ג  מצי  גם  ניא  במפגש  הנושאים  להעלות  את  מהן  מבקש  ואני  נדון  יהם 

נושאים שמעניינים אותן. אני גם מבטיח להן להיות מספיק אטרקטיבי כדי שהבנות תרצינה 

 לבוא. 

תרים ארכיון המופיעים באסרטי  ב  ותבמהלך השיעורים אני נעזר רב  -שימוש בחומרי ארכיון

 .  ביוטיובשונים ו

ב לשימוש  הסרדוגמא  כזה  ש  ואט  ע"י  הסרטון  בשנת  "נהגדנעשה  שורשים  'הנקרא    1950ע 

סעדיה  -  במולדת של  לצפייה(   'סיפורו  ומומלץ  ביוטיוב  ה  . )נמצא  את  ננתח  סרט  אנחנו 

ה  ,ומרכיביו הרקע  את  לפרויסטהנבין  זה.  מסרט  היוצא  המסר  ומה  נעשה אף  שנים    5-כ  ניי 

לעומק את סוגיית    יןבנות על מנת להבהסרט וגם את זה הראיתי ל  חלק ממשתתפי  מפגש של

 ור ההיתוך על חסרונותיה ויתרונותיה.כ

ה הלאומית ולא  ילצורך שימוש בקטעי עיתונות אני נעזר רבות באתר הספרי    -תונותיקטעי ע

שמרו בבית מביאות קטעי עיתונים שנ  ותבנרק. מכיוון שהדבר נעשה בשיתוף הבנות לעיתים ה

 צאו לבני נוער בגילן. יתונים מכתבי עת שיע  קטעיאביא לבנות פעמים רבות  .הסבא או הסבתא

לאורך השנים ראיתי שמרצה אורח יכול להעיר ולעודד את הבנות לשמיעה    -מרצים אורחים

יפרה  החטופים ס  מןתידברתי על ילדי  באחת השנים כשסטוריים מכלי ראשון.  י של אירועים ה

התלמ שאח אחת  העלה  ידות  קל  בירור  נחטף.  סבתה  לבש  של  מוכנה  עם    ואהסבתא  לדבר 

 .הנלמד  חה מרתקת תוך קישור לנושאנות. שיהב

בקשתי   מגן  חומת  מבצע  בעת  הייתה  ואקטואליה  אורחים  מרצים  לשילוב  נוספת  דוגמא 

עזה על כל המשתמע    טףעומסטודנטית שלי שגרה בקיבוץ סעד שתספר לבנות איך החיים ב

 מכך.  
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ה  -דיונים הקמת  עם  שהיו  שונות  מסוגיות  מכן  ולאחר  בקרב  עלמדינה  מרתקים  דיונים  ות 

הסוגייה בפני הבנות תוך שאני משתדל להעלות את שני צדדי ת  הבנות. אני משתדל להעלות א

 הפולמוס ואז מתפתחים דיונים מרתקים בכתה.

  ן,לא מושך את ליב  יהיה מרתק לבנותשחשבתי שא  ושלעיתים קורה שנעם כל מה שציינתי,  

חיב להן אפגוש אותן באופן כל אופן רוצות שארשבר את הנושא. בנות  ולכן אני ממהר להסי

ו עלפרטני  בנושאיםהנוש  נדון  שהתעניינו  מחזורים  שיש  גם  קרה  המדובר.    ימיםמסו  א 

לא  שב אחרים  בהםהתעניינוהייתה  מחזורים  לומר שבמהלך  .  ת  דינמיקה  נה השרצוני    קיימת 

 אים ודרך הוראתם.חירת הנושגדולה בב

אומ זה  לסיכום  שעצם  בנת  שהנהלר  במערכת  שעה  הקצתה  ההוראה  האולפנה  לשעות  וסף 

וריה  הביאה את הבנות ואותי לחשיבות של שעה זו. המשוב החשוב שאני מקבל פעמים  בהיסט

ו שנאמרו  הדברים  כמה  עד  הוא  מבוגרות  בשיעורים נרבות  לשיעורי  א  למדו  )מעבר  לו 

 צבאי.להן במהלך שירותן הלאומי או הה( עזרו ההיסטורי

 

 :ניכםרשמו לפ

 : ות עבור מורי היסטוריה בחמ"דבקרוב ייפתחו שתי השתלמויות חדש
 

 עולים חדשים  ות מוריהשתלמ -

 השתלמות מורי כיתות חינוך מיוחד  -

 

 עקבו אחר הפרסומים
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                  הקורונה יחידת המורשת והמוזיאונים מתמודדת עם מגבלות  

ן  זיאונים  ח   ר, טרייס -הדר קמו והמו יחידת המורשת  גיטל של  די ן במשרד הביטח ברת צוות   ו

 

ל אירוע  הופך  היסטורי"מה  בו? האם השינוי שעורהמר  האם מספ?  "אירוע    ?הוא מחוללבים 

   אירוע שנחרט בזיכרון הציבורי? בלאיזה משמעות מקו ?השפעותיו

מקומה  מגפ את  ותופסת  הולכת  הקורונה  עי ת  היסטוריכ"נינו  לנגד  ניתן    "אירוע  ולא  שכזה, 

 להתעלם מכך.

שעשה    ותצושל משרד הביטחון    והמוזיאונים  המורשתביחידת  עם היציאה לסגר הראשון הוקם  

בחשיב כימים  שמשותפת  ה  לילות  החומרים  כל  את  להנגיש  היחידה  כיצד  הרחב    קהללל 

רים עיקריים: העברת  ושימ  והוחלט לפעול בשניולהמשיך להנחיל את התכנים החשובים שלנו,  

 .  תכנים רבים לרשתות החברתיות, וקיום אירועים וירטואליים

קריים  תוכן העישצרכני ה, כיוון  הל הרחבלק ו  שחקים שיועדמראשון הועלו חידונים וה  בבשל

 ון גילאים.  חות במגובני משפ  היומהבית שלנו 

הראש  לקהלעלות    ללאזום    אירועי  היחידה   ארגנה   במקביל ביום    בהםש ון  הרחב.  היה 

  במוזיאונים  מבקריםוכך במקום להיפגש עם ה  כתיקונם  בימים יום עמוס מבקרים    ,העצמאות

 . בזום איתם נפגשנועצמם 

  - הלימוד  מסגרותיה קהל היעד ה והפעם"שגרת קורונה", ול יםנוספ  לסגריםכבר  נערכנו יץבק

  מקוונים להשתתף בסיורים    מנת לאפשר לתלמידים  על  -  בתי ספר יסודיים, חטיבות ותיכונים

ימי    ולגוון את  לשיעורים   המוזיאונים.  בזום  הארוכים  הלימודעבורם  מצגות  יצרו  השונים 

מ  שבדרך   תכניםו,  םוירטואליי  יםסיורובהיסטוריה   הפכו  כלל  במקום  בסיור  עתה  ועברים 

 מערכי שיעור.רטים ולס

אתם מוזמנים להיכנס אליו    . המורשת והמוזיאונים האתר החדש של יחידת  ה זו  הושק  בתקופ

 .המדינה  להקמת המגן כוחות במאבק כולם םיסקהעו המוזיאונים עשרת כל את כירולה

בעקבות התהליך המעניין    ירושלים    -אסירי המחתרות    על מוזיאון   חרנו להרחיב בו,  בכתבה ז

   .טואליירווה לסיור נות כהה מהלךשהוא עבר ב

 

 

https://museums.mod.gov.il/Pages/default.aspx
https://museums.mod.gov.il/Pages/default.aspx
https://museums.mod.gov.il/Pages/default.aspx
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 אז איך הופכים ביקור במוזיאון לסיור וירטואלי?

ם  מידילתל  םלוונטיית להישאר ררופשנו למצוא את האיעם השאלה הזו יצאנו לדרך כאשר ניס

 רונה.  ולמורים במהלך ימי הסגר בזמן הקו

כמו   שאלות  עלו  מיד  אך  הסורגים,  מאחורי  טעימה  סיור  על  ללכת  תכנים  איזהחלטנו  ה 

האם ניתן להעביר    להכניס? על מה לוותר? איך מאפשרים השתתפות פעילה מאחורי המסך?

 את אותה חוויה גם בזום? 

שהנחת בתפעאוה  הנקודה  הסיור  תנו  הפשטות    יטואלהווירול  יתרונות   –היא  את  לנצל 

 לא להסתבך עם המכשלות שהיא עלולה לגרום.  כנולוגיה מחד ומאידך הט

ע נוספת אכעת התמודדנו  ביותר, חרף   ם שאלה  בצורה הרחבה  תמונת המקום  את  יך מציגים 

 ועליהם לוותר?  יםובהעובדה שמוכרחים לקצר? איזה חלקי סיור ניתן להגדיר כפחות חש

נבנה בשנת  המב  זכורכ לנשים צלייניות כחלק ממתחם    הכאכסניי  1864נה בו שוכן במוזיאון 

הפך המקום לבית סוהר בו נכלאו   1917-1948נים  בזמן המנדט הבריטי בין הש  . מגרש הרוסים

 לוחמי המחתרות ה"הגנה" האצ"ל ולח"י.

מרכזיות  תחנות  חמש  על  ללכת  הוחלט 

א הסוהר,  החת  שמשקפות  בבית  יים 

כלספ המרתק  מובר  הבריחה  סיפור  את  ן 

הג הסיור  ובכיתות  את  לסיים  בוהות 

ר לא נכללו בסיור  בגרדום. בסופו של דב

ל חזית המבנה ושתי  הפתיחה המעניינת ע

המעניינים   והאירועים  החצרות 

  שהתרחשו בהם. 

לכיתות   ואפילו  לתיכונים  הביניים  לחטיבות  סיורים  עם  לדרך  השתדלנו ו-ה'יצאנו  כאשר   ,'

לאפשר לילדים להשתתף ולשאול שאלות  על מנת    -ור על כמות תלמידים של כיתהשמל  מאוד

 היו בהדרכה רגילה.כאילו 

  2000 -מ הייתה מדהימה, בחודש הראשון השתתפו בו למעלה םווירטואלייההיענות לסיורים ה

לא חלק  היה  ח שעשינו  לופימרביתם, על פי    . בארץ   רבים  אזוריםמתלמידים מכל שכבות הגיל  

 לקוחות הקבוע של המוזיאון.  הל המק
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כל המשתתפים רואים בצורה מאוד טובה    .בסיורי הזום  רבים  יתרונותמצאנו    של דברבסופו  

גים כי ניתן לקרב את המצלמה, ניתן לדלג על חדרים מסוימים בלי שהתלמידים ישמו  את המוצ

 און.  זימוט הסחות דעת ממוצגים אחרים ב לב לכך, מיעו

שישבו בבית   אסירות המחתרות  כמו סיור בנושא  , ממוקדים בתחום אחדים ה בנוסף יצרנו סיור

 הכלא בבית לחם, וסיור על "אבי האסירים" הרב אריה לוין.

לל חשוב לומר שקבלנו החלטה עקרונית לא לצלם סיור קבוע ואותו לשלוח לבתי הספר כדי ככ

 ים בין מדריך לקהל.  קימתלאפשר את אותו ערוץ תקשורת החשוב ש

המוזיאו יתלע את  מצלם  אתה  שאם  תחושה  יש  לרשתים  ומעלה  סיור    ,ן  מקיים  לחלופין  או 

ל ירצה  ולא  באתר  ביקר  שכבר  יחוש  הקהל  שניתקבוירטואלי,  בו  כי    . ר  היא  שלנו  התחושה 

הווירטואלי   סקרנותהסיור  ה"אמיתי"  עורר  הדבר  את  לראות  הן    .ורצון  התגובות  מרבית 

 סיום הסגר ותקופת ההגבלות. עם  לבקרומביעות רצון לבוא ת נומפרג

מרתק  שעבר    התהליך היה  הקורונה  לתקופת  התוכנית  בהתאמת  רבותוהצוות  ממנו    .למדנו 

לקבל משובים ממורים ומתלמידים על מנת לדייק את המוצר שאנחנו כל כך    םיאנחנו ממשיכ 

 רוצים לתת לקהל.

 

 רדר' רן אורטנ: התמונות בכתבה צילום
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ו ית ב ב ם  ה ל   י ת ת נ ו "  י ת מ חו ב י  ו י   ימי עיון לקבוצות חינוכיות   -"  ם ש ד 

 חינוכיות שבבית הספר רכז החינוך הדתי במחלקת הדרכות    -שמואל גלנדואר 

ן  ושם. -הבי   לאומי להוראת השואה ביד 
 

".  שהיו איתך אתמול ב"סיור ה"ארה, המורה של בנות אולפנת רמה  יל וששמואל, שלום. זו " 

התרשמותן. הן אמרו שלמרות שזה לא   לך את  רציתי להעבירחוויות,   הןהיום, לאחר ששמעתי מ

הן הרגישו, הן חוו, הן למדו, וחלקן גם אמרו שזה עשה להן חשק להגיע בעצמן   -היה "על אמת"

הן הזכירו היום בשיעור היסטוריה   .ולמקום. לחוש אותו ולראות את כל הדברים האחרים שב

וחה שהגיוון שהבאת  ואני בט ות העולם(.חסידי אומל מדו ממך )הפעם זה היה עים שלדבר

ההיבט האישי, ההיסטורי, הלקחים הרלוונטיים אליהן, וההתחברות לסיפורים האישיים   - ןבפניה

 . "השאירו עליהן רושם

לי   שכתבה  דברים  להיסטוריה  אלו  לתלמידות  לאחר  מורה  שקיימנו  ושם  ביד  מקוון  עיון  יום 

  ום הקדיש לקראת י  התקיימה את הסיור המקוון,    כללה נית שתכ. ה1ה" ארהיא' באולפנת    שכבת

כחלק מהפעילות שאנו, ביד ושם, מציעים לבתי הספר. התגובה   -  הכללי בעשרה בטבת השנה

נו ביד ושם בתחילת הדרך היו לעם פרוץ הקורונה  מכיוון ש  מאד  עבורי משמעותיתהייתה  הזו  

וטלו לחיינו, ב  מגפהשל העם הגעתה  .  העבודה החינוכית מרחוק  וספקות לגבי  הרבה חששות

הנוער  כידוע   בלתי  לפולין.  משלחות  לכמעט  הפכו  ושם  ביד  ביקורים  גם  מכן,  לאחר  סמוך 

ביד   במחלקת הדרכות חינוכיות  הצוות החינוכי,  עמדנו גם אנחנואפשריים. כמו רבים אחרים,  

של  ושם, האתגר  מחדש'   בפני  עצמנו  את  מנת'להמציא  על  זאת  רלוונט  .  להיות  ים ילהמשיך 

וצעירים.    לה החינוכיתולהמשיך את הפעו עם תלמידים  ושם  יד  על של  רבים  עשינו מאמצים 

לת אתמנת  לפלטפורמ  רגם  שלנו  וסיורים  ומקוונ  ותהפעילות  סדנאות  עם  לדרך  ויצאנו  ת 

עדות,  וירטואליים אנשי  עם  זום  החועוד  מפגשי  בי  ניקר  תמיד  זאת  בכל  אנו  . אך  שש: האם 

ים עם התלמידים דיון ושיח ער סביב  לקי  רטואלי,ניתן דרך מפגש וי םהא באמת 'עוברים מסך'? 

השואה?   מתקופת  היסטוריים  מול    האםמקורות  וחודשים  ימים  שעות,  כבר  שיושב  התלמיד 

 שמעותי עבורו? מ  משהו שיהיהלקבל וללמוד  - תוקוגניטיבימנטלית  - , בכלל פנויהזום

שכ מתגובות  חיאלו  ואנשי  מספקות  נוך  ותלמידות,  לשאלות  תשובות  שהזכרתי. לי  החששות 

  בהזדמנות אחרת, נכחתי במפגש זום של תלמידי מקיף א' מבאר שבע יחד עם ניצול השואה 

 
 .כאן םאישור לפרסמעל העל הדברים ו  ה ברמת גן,המר, מאולפנת הרא" תודה לשולי  1
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סיפור חייו כנער פרטיזן בתקופת את    תלמידיםשמעון גרינהוייז. שמעון סיפר ל  ואיש החינוך

ו ארצה  עלה  ששרד,  בבלרוס,  אגהשואה  למורה  שמהפך  היוםדי  עד  בגמשיך    ללמד   ,90יל  , 

, ראיתי את התלמידים קשובים, בוכים  mute-לריבועי הזום וכפתורי ה  דה בזום. מבעמתמטיק

בסיום העדות, פרץ התגובות הנרגשות .  מפגשלאורך כמעט שעה של    עם שמעון וצוחקים יחד  

מפגש שגם  ספק,  לכל  מעבר  לי  הבהיר  )והמורים(  התלמידים  הזום,  ד  של  להיות  ירך  כול 

 .  השראה מספקמעורר חשיבה ו אותנטי, חי,

מקוונת   פעילות  הספר  לבתי  מציעים  אנו  אלו  לכיתה  המביאהבימים  אליכם  ושם  יד  .  את 

 :המוצעת כוללת את המרכיבים התכניים הבאיםהפעילות 

מודרך מקוון במוזיאון לתולדות השואה וסיור מקוון  סיור   •

 יד ושם  בקמפוס

 וון נושאים לבחירתכםמקוונות במג סדנאות •

 מפגש עם איש עדות -שואה בגוף ראשון" " •

 שיח עיבוד מסכם  •

 

בו   ליום  יד ושם ללא  יחד עם זאת, מובן מאליו שכולנו מחכים  ולפתוח את שערי  נוכל לשוב 

אנו    הגבלות.  כתיקונם,  תיכון  בימים  תלמידי  לעשרות אלפי  ועשירה  מגוונת  פעילות  מקיימים 

ה רחבי  שלאמכל  מתוך  האפשריות,רץ.  הפעילויות  לתלמיד  ל  מציעים  יא'י  אנו  להגיע   כיתות 

. ימים אלו מתבצעים בתיאום ובשיתוף משרד  שעותשש  המתפרשים על פני    ימי עיון ליד ושם ל 

סיור    החינוך נווכוללים  סיור  השואה,  לתולדות  ושםבמוזיאון  יד  בקמפוס  אות סדנ,  שאי 

 רט עדות. ות או צפייה מונחית בסגש עם איש עדוכן מפ לבחירתכםנושאיות להעמקה 

מתקופת השואה היסטוריות שונות    תחנותלהביא לידי ביטוי ויזואלי    -ימים אלו היא  מטרתנו ב

אתו מהה  לשמוע  העולים  האנושיים  אלו,  תקופה.  קולות  כל  שונות מתוך  נקודות  עם  יחד 

 .דיון ושיח עם התלמידים למחשבה שעולות, אנו מקיימים

מ אתכם  אנו  עמנוזמינים  קשר  ימים  לפרטי  . ליצור  אודות  במסגרת  לתלמידים  עיון    נוספים 

 students@yadvashem.org.il. לימודי התיכון ופעילות מקוונת

mailto:students@yadvashem.org.il
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 מאגר מידע ממוחשב במחנה המעפילים עתלית   -"בנתיבי העפלה"  

 ילים עתלית צוות אתר מחנה המעפ 

  

ר ומובן להם דבר ברו  ינת ישראל היאבארץ, למען אלו שמדלמען אלו אשר נולדו "

  -במזרח, כמו ריחה המשכר של פריחת ההדרים  מאליו, כמו השמש הזורחת כל בוקר

אל האור, עברו   אנו מביאים מסיפוריהם של חברינו, אשר כדי לזכות ולהגיע ,למען אלו

 כך" זכו ב ואשריהם ש -באפלה הגדולה 

 )עפיליםביא מסיפוריהם של מוך עלון קבוצת כנרת הממת)

 

של תקופה, אך יותר מכל    סיפורו של מחנה המעפילים עתלית הינו סיפורו של מקום, סיפורה 

בעת כה קשה, בה אדמת אירופה בערה לאחר   1934-1948    זהו סיפורם של אנשים. בין השנים

וצמ  עליית הגביל  בגרמניה,  לשלטון  המנדהיטלר  שלטון  בארץ צם  הבריטי  את  ישראל    ט 

העלייה הרואיתרישיונות  תופעה  מתוכה  הצמיחה  זו,  הגבלה  השלטון    -ייחודית    .  'ההעפלה'. 

ללא ארצה  לעלות  במבקשים  נאבק  ישראל    הבריטי  בארץ  הקים  זו  ובמסגרת  עלייה  אשרות 

לים בעתלית  מחנה המעצר למעפי .סו בדרכם ארצהלמעפילים שנתפ  ומחוצה לה, מחנות מעצר

המרכזי  הי המעצר  מחנה  ישראלה  בי  בארץ  השנים  ופעל  המחנה    .   1940-1948ן  גדרות  בין 

 השנים הללו עשרות אלפי מעפילים שלאחר כל התלאות שעברו בדרכם   וצריפיו הוחזקו במשך

בשלהי שנות   .ישראלארץ  לארץ ישראל מצאו עצמם שוב מאחורי סורג ובריח, הפעם על אדמת 

המ  70-ה לחלוטפורק  כמעט  ונעזב  חנה  הי  -ין  כגורלגורלו  נוספ  ה  מראשית  אתרים  ים 

מודעות מחוסר  כתוצאה  והזנחה,  הרס  בשנת    ההתיישבות:  ההיסטורי.  ,לאחר    1987לערכו 

לקחה   בו  ארוך,  ציבורי  הוכרז    מועצההמאבק  נכבד,  חלק  בישראל  מורשת  אתרי  לשימור 

  ילה המועצה ואנואותם מנהלת ומפע  המחנה הינו אחד מתשעת האתרים   .המחנה כאתר לאומי

ישראל. כמו כן, אנו    ים ציבוריים הקשורים לפרשת ההעפלה ולתקומתארגנים במקום אירועמ

  אשר בדרך כלל קשורים לאנשים אשר    ,מאפשרים לציבור לערוך אירועים משפחתיים צנועים

 - "יבי העפלהליבו של האתר הוא "בנת  ם לבפרויקט משמעותי ביותר, שהינו ג   .שהו במחנה

בנוש מאגר   לאומי  ע"שמידע  ההעפלה,  חינוך  (מוקה )י  מרדכ  א  שמטרתו  מחקר     ,לימון, 

של    העמים, ולכל גיבוריו אנו מועידים מקום  למפעל ההעפלה אין אח ורע בתולדות   .והנצחה
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מתמקדיםכבוד   אנו  המידע.  הכללי    במאגר  רבדים:  מידע  -בשני  בנושא  היס  איסוף  טורי 

ההעפלה, ארגונים,   מתקופת  לים, פרשיותאוניות מעפי  -האוויר והיבשה     ,היםההעפלה בדרכי  

   .סיפורי המעפילים ופעילי ההעפלה  תיעוד אישי של  -למעפילים ועוד והמרכזי    מחנות מעצר

של והמהות  התוכן  בסיס  הוא  הוא  התיעוד  באתר.  החינוכיות  והתכניות  לנו    ההדרכות  מסייע 

עלאת    להציג ההעפלה  מקצמור  פרשת  באורח  וערכיה  אמיןכבותה  לספר     ,ועי  לנו  ומאפשר 

 .בעל משמעות עמוקהפור מרגש סי

 בראשית 

באירוע רב רושם. את   , 2001מאגר המידע "בנתיבי העפלה" נחנך באופן רשמי בחודש נובמבר 

ייה  עצור במחנה עתלית כשעלה ארצה באונ  צריף המאגר חנך הרב ישראל מאיר לאו אשר היה

היו    כת המאגר, כברבעת חנו   .שבגרמניה  בוכנוולד  ממחנה הריכוז  אחר שחרורו "מטרואה", ל

ביוזמתם של החברים    חלקן באופן אקראי וחלקן    ,מבוטל של עדויות שנאספו  במחנה מספר לא

מסיפור תקומת עמנו  האתר שהבינו כי חלק נכבד בצוות

היה  בדור כראוי.  תועד  לא  שהחל   הזה  פרויקט  זה 

וב  אופןב קיבלספונטני  השנים  ציבור  משך  ית הכרה 

המוממשל מאגר  חומרי  פרטיהם תית.  בהם  ידע, 

הוזנו   וסיפוריהם והפעילים,  המעפילים  של  האישיים 

שימשה אשר  ממוחשבת  ההדרכה    למערכת  מערך  את 

וביכולת  בנאמנות  תמימות,  שנים  עשר  במשך   במחנה 

מרשימה העבודה    .תצוגה  פירות  את  רואים  אנו    כיום 

של   מורשתמה המאומצת  אתרי  לשימור  ואנבישר  ועצה  שהצליחו  אל  באתר,  אתשיה    לקדם 

 .לזרום אל מאגר המידע הפרויקט בזכות התמיכה והתרומות שהחלו

 שדרוג המאגר 

המידע    כבר אינה מספקת, בשל הגידול בהיקף   תה בידינויעם השנים הסתבר כי התוכנה שהי

ש  בעיות חיפו  ים עכשוויים, כגוןשאינן עומדות בסטנדרט  שהצטבר ובשל מגבלות טכנולוגיות

אוחו לחשוף  היום  תסר האפשרות  כפי שמקובל  באינטרנט,  והתוכנה   . המידע  המאגר  שדרוג 

  -לימון    (מוקה)של האלוף מרדכי    תרומתם הנדיבה של מר צביקה לימון, בנו  התאפשר בזכות

חיל  ל  מפקד  המעפיליםהים  אוניות  של  ומפקדן  בנו"  שעבר  "כ"ט  הרצל",  במבר"  תיאודור 
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  של מנחם עינן ואיריס ארקין; מירי ושלדון  חת עזריאלי בליווימשפ  -קרן עזריאלי   ,"להו"גאו

תכנית מורשת במשרד  )" ציוני דרך ; "USA-JNF דרך Berko Amy , אדלסון; ועידת התביעות

מאגר המידע,     .פעילים ובני משפחותיהם   ,פיליםובזכות תרומותיהם של מע  ( ראש הממשלה

יינים נגישות למידע ומספק למתענ  עתלית  יםב מרכזי בפעילות אתר מחנה המעפילמהווה מרכי

בים, באוויר וביבשה. במאגר ניתן    -רבדיה וכל פרשיותיה    ולחומרים אודות ההעפלה, על כל

אישי  מידע  מגו  לאתר  וחומר  העפלה  ופעילי  מעפילים  מעפיליםאודות  אוניות  על  ועשיר     ,ון 

ופרש הבריטיים  נבנמחנות המעצר  אלה  בימים  מיוחדות.  העפלה  למאגר  אתר  היות    אינטרנט 

של התוכנה החדשה ולאתר מידע על    והמשתמשים יוכלו לנצל את יכולות החיפוש המשוכללות

ח גילאים  ילדים בטוו המעפילים מעיירה מסוימת או איתור  בסיס חתכים שונים, לדוגמה רשימת

 קטעים מהאוסף העשיר של  אינטרנט גםהאוניות. בהמשך נעלה לאתר ה  מסוים ששהו על אחת

 .יו שנערכו על ידי צוות המאגרואוד ראיונות וידאו

 עדויות 

בחודש ינואר    .ייחודיים מתקבלים במאגר המידע כל העת  עדויות מרתקות וחומרים היסטוריים

עם "כוכבת קולנוע"   , יצר צוות המאגר קשרבמחנה המעפילים  בעקבות ביקור משפחתי  ,  2013

, אחד היחידים אם לא  היסטורי   מואל בסרט שגליק, שצולמה עם אחיה    לה בשם טובה מעפי  -

המעפילים   ,היחיד אוניית  על  אמת  בזמן  והבמאי"  שצולם  העיתונאי  ידי  על  תפחידונו",    לא 

המעפילים נראים  בסרט  ז"ל.  לוין  דודם   ,מאייר  ובן  שמואל  טובה,  שרים   שמואל  בהם  גנץ, 

ז  טובה, שהיתה א . יםהאונייה, לאחר שנתפסה על ידי הבריט  בלהט את "התקווה" על סיפון
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האוניה "גלינה", וכעבור זמן    עצמה בסרט ההיסטורי שהוקרן במיצג  ילדה צעירה, זיהתה את

שמואל  אחיה,  עם  המידע  למאגר  חזרה  ועל    מה  משפחתם  על  ולספר  להתראיין  כדי  ולדמן, 

הגיע    2013בחודש פברואר     .סכנהשהביאה אותם להפליג בצפיפות וב ,לעלות ארצה  הכמיהה

המעפילים וסיפר כי ברשותו מסמכים אישיים של    אחר סיור במחנה למשרד המאגר לבטל    דוד

 בטל, אותם הוא מבקש להעביר למשמרת למען הדורות הבאים. שבועות  אביו, המעפיל גבריאל

ל מסעו של  מרתקים ע  ר המידע תמונות היסטוריות ומסמכים ספורים לאחר מכן מסר דוד למאג

אוניית    -אביו על אוניית המעפילים "ולוס"    תבמסע מקורי שכ  יומן  אביו. גולת הכותרת הייתה

 .המעפילים הראשונה

 

 עולהדרכי פ

ובמקום במחנה  המשוחזרים  הצריפים  מן  באחד  שוכן  המאגר  של    משרד  נפלא  צוות  התגבש 

יחד  הפועלים  ומתנדבים  מטרות   עובדים  מאוד  להשגת  העבודה  וכוללת   המאגר.  אינטנסיבית 

מעפילים, אישי  ףאיסו  איתור  תיעוד  חומרים  וכן  ועוד,  מחנות  ארגונים,  אודות  וחומרים  ים 

מן .ומחקר גדול  לצערנו חלק  הזמן.  היא אלמנט  בפנינו  הניצבת  המעפילים    הבעיה המרכזית 

שון,  ולאסוף עדויות ממקור רא  ה להספיקכבר אינו עימנו ואנו מצויים במירוץ יום יומי במטר 

בני אנו,  בהם  האחרונים  מהמעפילים,  עדיין   ,ההמשךדור    ברגעים  חלק  עם  לשוחח  יכולים 

ואת ועתה    ולשמוע את קורותיהם  סיפור  תיעדנו  לא  כי  אנו מגלים  רבות  פעמים  תחושותיהם. 

שהיו מעפילים    מדי. מסיבה זו אנו מקפידים לאסוף מכל מבקר באתר פרטים של אנשים  מאוחר

אל מי שהיו    מתקשרים  ירנים התחק  את המאגר בכל דרך אפשרית.   ים לפרסםאו פעילים, ומנס

  שיחות הטלפון אנו מגיעים למעפילים  דרך  בני משפחותיהם ואוספים מידע.  מעפילים, או אל

מתבצע בבתיהם    וכך מתרחב המעגל. חלק מהתיעוד  רבים נוספים, בני משפחה, חברים ומכרים

יד יעברו  ובעת  נשמרים במאגר  בצי האודיו והווידיאובני משפחותיהם. ק  של המעפילים או של

הממוחשבת   העריכ למערכת  בחלקם  מקיימים    ויצורפו  אף  אנו  פעולההחדשה.  עם    שיתוף 

ושם", "משואה"    שיש בהם חפיפה לנושא ההעפלה כמו "יד  ארגונים אחרים העוסקים בנושאים

ם השנים גובר זרם המבקרים  ע . בהם אצורים חומרים היסטוריים רבים  ואחרים, ועם ארכיונים

עבבז  במחנה השימור  כות  המקוםודות  "גלינה ,ופיתוח  האונייה  של  הצבתה  המשמשת   "כגון 

ששהה כאן, בין שהיה עצור    ילדי טהרן ועוד. אלו מאפשרים למי  לאוניית מעפילים, מיצג  כדגם
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בארץ. כך  קליטה, לבקר ולהיזכר בימיו הראשונים    כמעפיל או שהה במקום כעולה חדש לצורך

מדי כמעט  חווים  ב  אנו  ביום  קביומו  של  בני  יקורים  או  מעפילים  ביניהם  ובודדים,  וצות 

מ   .משפחה מבקשים  וצוותאלה  שונות  פרשיות  אודות  נוספים  פרטים  לגלות  המאגר   איתנו 

ככל האפשר לספק מידע  אותנו     .מנסה  לכל המעפילים שמשתפים  תודה  להוקיר  כאן המקום 

חייהם והרפהפ   ,בסיפור  מסוכנות  למטלות  שהתנדבו  כדעילים  להביאם  תקניות  הארץ י    אל 

לאסוף פירורי מידע,    שים כל מאמץלבני המשפחות של המעפילים שכבר אינם עימנו, אשר עוו

מיוחדת תודה  התמונה.  את  להשלים  לנו  לסייע  במלאכה,    כדי  ולעוסקים  התורמים  לכל  גם 

  . זהלקידום מפעל חשוב  המתנדבים המשקיעים מזמנם

מרים כמו תמונות או מסמכים  ויש בידו ח י שמכיר אוכל מינו אנו מבקשים מהציבור להפנות אל

 .מאניות המעפילים או מחנות המעצר, בין אם עתלית או קפריסין או כל מחנה אחר

 .היו איתנו בקשר ,אנא

 shimurya@gmail.comל: מיי 049542218ן: , טלפועפלהההמאגר המידע לתולדות 

 

 52, גיליון  שימור אתרי מורשת בישראלמועצה ל של כתב העת -תרים""א הופיע לראשונה בכתב העת המאמר
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 מרחבי למידה פיזיטליים כלי בקליק:  

ן    מדריכה ארצית לחדשנות פדגוגית בהיסטוריה חמ"ד   –מוריה בר או

 חיפה באולפנת חמ"ד צביה  נכת להיסטוריה  ח מ ו 
 

התחלפו להם בעולם סאות  יה לנו ברגע, פתאום נעלמו הקירות, הכיתה הלוח והכנתהעולם הש

 במרחב משלהם.   -לומדים מרחוק -טלי בו הלומדיםידיג

ואיך אפשר לחבר     אבל האם אפשר להתעלם מהעולם הפיזי, הרגשי והחברתי של הלומדים?

 את כל המרחבים הללו? 

הפיז פיזי  -טלייהמרחב  המילים  של  חיבור  את  הוא  לקחת  הוא  זה  מרחב  מטרת  +דיגטלי. 

 הייחודי של כל אחד מהעולמות ולשלב ביניהם באופן שיוציא את המיטב משני העולמות.  

הפיז  המרחב  של  "להיהמטרה  לתלמידים  לאפשר  היא  הדיגיטלי  ללמידה  ע"י ישאב"    טלית 

הדיג לעולם  הפיזי  העולם  בין  הגבולות  האחרונה  יטשטוש  בתקופה  פרחו  זה  באופן  טלי.. 

בית ספר, כיתה, מרחב עירוני כמו רחוב או מרחב מדומיין כמו עולם    –מרחבים רבים שמדמים  

 אגדות.   

קישור   מוטמע  מהן  אחת  בכל  וירטואליות  למידה  פינות  למספר  מחולק  הפיזי שמוצג  המרחב 

לפעיל המורההמוביל  צרכי  לפי  א/סינכרונית  או  סינכרונית  פודק   -ות  סט, משחקון,  אסרטון, 

 מבדק, הרצאה מוקלטת, לוח שיתופי ועוד.  

לפעמים המרחב מאפשר לתלמידים להסתובב בו בעצמאיות ולעיתים המורה מכוון את התלמיד  

 לאורך מסלול למידה מתוכנן.  

הפיז נוסף של המרחב  בייתרון  נמצא בצד הרגשי,  ליטלי   ניתן  בנויים  בו הם  צר  יגלל האופן 

פגישה עם חברים, עבודה בקבוצות, או פגישות עם המורים וכדו' )כמו בתי    -ורי התאווררותזא

 (.ם, או מתחמים אישיםיקפה וירטואלי

טלי נתן מענה לחוסר משמעותי בזמן הקורונה אבל הפוטנציאל  ילסיום, הרעיון של מרחב פיז

רה, לפרוץ את קירות  גו לפתח מודלים מיוחדים ללמידה גם בעת שהפדגוגי שלו יכול לאפשר לנ

 פגש עם מקומות חדשים, דמויות ואנשים חדשים וכמובן ידע חדש.  יהכיתה ולה

 :נליילהלן נסביר על הג' -יש כלים רבים שמאפשרים יצירת מרחבי למידה פיזטליים

   הילי זוורו.  -מרחב פיזטלי בקלות מדריך לבניית

 : מדריכים נוספים על כלי הג'ינלי בשימוש בהוראת ההיסטוריה

   חלק שלישי. , חלק שני, חלק ראשון

https://youtu.be/XhgMU36bwgQ
https://www.youtube.com/watch?v=FAIJSAQEE6E&t=2s&ab_channel=mooriyale
https://www.youtube.com/watch?v=VAyevNv8qSo&t=5s&ab_channel=mooriyalemooriyale
https://www.youtube.com/watch?v=CgPFjlTDqYw&t=16s&ab_channel=mooriyalemooriyale
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 דמשק ואחריות הדדית ת  ל ך לדרך: מערך שיעור בנושא עלי ער 

ך    -מאיר בן שחר ד"ר   ומדרי  בהיסטוריה חמ"ד   לערכים מרצה להיסטוריה במכללות 

 

יותר  ו אין מקום טוב  רים. מבחינה זההיסטוריה היא מעשים שעשו בני אדם כלפי בני אדם אח

לאורך   האדם  בני  שגילו  האחריות  שאלת  את  קשורה  ההילבחון  אחריות  רוב  פי  על  סטוריה. 

זמנים   יש  הפורמאלית.  די באחריות  אין  נוצרים מצבים שבהם  לעיתים  וסמכות, אבל  בשררה 

עד שיתאספו שבהם אנשים צריכים לקחת אחריות ולא להמתין לה, לקרוא 'אחרי' ולא לחכות  

 מנה.  ו מ( היו אנשים שלקחו אחריות והיו כאלו שברח1840משק ) מונים. בעלילת דהה

 

 רקע היסטורי 

נעלמו איש כנסייה ומלווהו בדמשק. המקום האחרון שבו נראו היה הרובע היהודי    1840בחורף  

של דמשק. עד מהרה התפתחה על ידי השלטונות המקומיים עלילת דם שלפיה ראשי הקהילה  

ד  אח  ומלווהו על מנת להכין מצות לפסח. המצב הוחמר כאשר   ק רצחו את הנזירהיהודית בדמש 

מראשי הקהילה המיר את דתו תחת לחץ העינויים ו'גילה' לכאורה שאכן עלילת הדם התרחשה.  

לסוגיה   הפך  הנושא  לטובתם.  שיתערבו  באירופה  היהדות  למנהיגי  פניות  שלחו  דמשק  יהודי 

היינריך היינה    ופאית היהודית והכללית. בדעת הקהל האיר  ורר עניין רבדיפלומטית רגישה וע

שהיה   מהקהילה  אז  הצעיר  גדולים  חלקים  של  ההתעלמות  את  בכעס  תיאר  בפריז  עיתונאי 

דיפלומטית  משלחת  להתארגן  הצליחה  רבים  במאמצים  דמשק.  יהודי  של  מגורלם  היהודית 

מונטיפיורי. הלל ומשה  כרמייה  להגבראשותם של אדולף  מצרים  ו הצליחו  וסוריה,  יע לשליט 

אברהים פאשה, ושכנעו אותו לבטל את  

אחריות  מו  העלילה.  לקיחת  של  זה  פת 

מונטיפיורי   משה  לבאות.  סימן  היה 

הקדיש הון וזמן רב ליהודי ארץ ישראל,  

יותר   מאוחר  ייסד  כרמייה  אדולף  ואילו 

ארגון   )כי"ח(  חברים'  ישראל  'כל  את 

חה  החינוך והרווהפועל עד היום לקידום  

 ל העולם.של יהודים בכ
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 בתחום הערכים: אחריות  מטרות

 התלמידים

 ינו כיצד ערך האחריות בא לידי ביטוי בפרשת 'עלילת דמשק'.יב .1

 היינה, כרמייה ומונטיפיורייעמדו על התפיסות השונות של המונח 'אחריות' בעיני  .2

 ם.ויתנו להם ביטוי בחייהיפנימו את המובנים השונים של המונח 'אחריות'  .3

 

 בתחום הדעת: ידע ומיומנויות מטרות 

 ות בעלילת דמשק.רייעמדו על ההתרחשויות העיק .1

 יבחנו את טיב הקשרים בין הקהילות היהודיות. .2

 ינתחו מקורות ראשוניים. .3

השונים .4 האישים  שנקטו  השונות  הפעולות  בין  השוואה  בסיוע    יערכו  מעורבים  שהיו 

 ליהודי דמשק )היינה, כרמייה ומונטיפיורי( 

 

 ור יש להשתמש בקישורים הבאים:עלך השיהבמ

מצגת מלווה 

 שיעור 

קובץ  

 תמקורו

 

 

https://drive.google.com/file/d/1x1ro1wAKjfE1ZKC5lzR5yDfb38gFUtge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x1ro1wAKjfE1ZKC5lzR5yDfb38gFUtge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qn4fs3MSIO18Ehig5U0OgUu55ry4Wmub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qn4fs3MSIO18Ehig5U0OgUu55ry4Wmub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qn4fs3MSIO18Ehig5U0OgUu55ry4Wmub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qn4fs3MSIO18Ehig5U0OgUu55ry4Wmub/view?usp=sharing

