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  עליה והתיישבות בין שתי מלחמות עולם

 'יחידת הוראה בהיסטוריה עבור תלמידי שכבה ט

  כתיבה: ד"ר טליה נגר

 

 הצעות דידקטיות נוספות ראה באתר המפמ"ר

 :פתיחה– 'שלב א

 : צפייה בסרט לול 

 שאלות לדיון: 

  וכיצד הוא בא לידי ביטוי בסרט? מפגש בין תרבויות מהו 

 מהו לדעתכם המסר של הסרט ? 

 האם, לדעתכם, הוא עדיין משקף 20-של המאה ה 70-הסרטון לול נעשה בשנות ה .

 שראלית? את המציאות  הי

 המפגש:  -שלב ב'

התפתח הישוב היהודי בארץ  ולפני הקמת מדינת ישראל בין שתי מלחמות עולםמבוא: 

העולים בעליות אלה הקימו ישובים  .ישראל. שלושה גלי עליה מרכזים הגיעו לארץ ישראל

כה אחדשים, פיתחו ישובים ותיקים, תרמו לפיתוח חיי התרבות, התעשייה החקלאות והמל

. תרומתן של  1927, 1923וזאת תוך התמודדות עם משברים כלכליים שהתרחשו בשנים 

לתקומתה של  ובסיס יסוד, תשתיתעליות אלה חשובה ומשמעותית מאחר והיא מהווה 

 מדינת ישראל.

 : הסבר המושגים

 נסיבות המביאות את האדם לעזוב את ארצוגורמי דחיפה :. 

 בארץ היעד דווקא, כגון תנאים נוחים יותר בארץ המביאים לבחירה : גורמי משיכה

  .תאידאולוגיו היעד או אף סיבות

דף הנחיות  – עליותעבודת חקר אודות אחת התכין כל קבוצה עבודה בזוגות/ בקבוצות: 

 .)ניתן לבקש מהתלמידים לבצע את העבודה כהכנה לשיעור( לעבודה

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/Hazaot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/History/Hazaot/
https://www.youtube.com/watch?v=alp9scMfmjA&t=72s
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://docs.google.com/document/d/1iZcTyUNgeRv777JEqWxckhcjdbRKodloVAqSwUqdWm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iZcTyUNgeRv777JEqWxckhcjdbRKodloVAqSwUqdWm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iZcTyUNgeRv777JEqWxckhcjdbRKodloVAqSwUqdWm8/edit?usp=sharing
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 מיהו חלוץ? 

יָפתֹו  חלוץ: אִּ ת שְּ ָשמַּ גְּ הַּ ָרֵאל לְּ שְּ ץ יִּ רֶׁ אֶׁ ָעָלה לְּ יר שֶׁ ָצעִּ ָרֵאל לְּ שְּ ינַּת יִּ דִּ ֵני קּום מְּ פְּ לִּ קּוָפה שֶׁ תְּ ּנּוי בַּ כִּ

ית  ּיֹונִּ צִּ ָיָנּה –הַּ נְּ בִּ ֵתף בְּ תַּ שְּ הִּ ם ּולְּ יִּ פַּ ת כַּ ֲעֹבד ָבּה ֲעבֹודַּ אבן שושן, המלון החדש : אוצר שלם ) לַּ

 (1998ית, ירושלים קרית ספר, של הלשון העברית הספרות

ובעלי ההון הפרטי היו חלוקים בדעתם  הסוציאליסטיםבראשית המאה העשרים החלוצים 

 באשר לשאלה מיהו חלוץ? 

האם חלוץ הוא רק מי שפונה לעבודת האדמה ועוסק בחקלאות ובהקמת ישובים חדשים או 

 שחלוץ הוא גם מי שמקים מפעל תעשייה או בית מלאכה? 

  מיהו חלוץ?"צפייה משותפת בסרטון"   

  באמצעות הטלפון הסלולרילתלמיד פעילות  

 :שאלות לדיון  - מליאה

לאיזה מחנה משתייכת העלייה אותה חקרתם בעבודתכם, למחנה הפועלים או  .1

 ? הבורגניםלמחנה 

 באיזו עמדה אתם תומכים ומדוע?  .2

 ?של מדינת ישראל התשתית לתקומתהמה תרומתן של העליות לבניית  .3

 סרט לול? ב בצפייה מדוע, לדעתך, בחרנו לפתוח את השיעור  .4

  כאן המורה צריך להדגיש כי כל עלייה תרמה בדרכה לתקומתה ופיתוחה של מדינת

 ,לדעת לכבדשמחויבת כחברה  נוישראל. חשוב  לשוחח עם התלמידים על תפקיד

  .של כל עלייה להכיר ולהוקיר את תרומתה

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://www.itu-teachers.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=be5ffa0e-0121-415c-a978-3eea95db16d1&lang=HEB
http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=38c48b06-5f6d-43a4-aced-198e1e9e0e2f&lang=HEB
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA
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מכתבו של דוד בן גוריון לנער דוד גרינשפון  –קריאה משותפת של קטע המקור 

 גוריון בן המורשת אתר :מתוך.  6.1.1954

 

במכתב מציע דוד בן גוריון הגדרה משלו למושג חלוציות, מהי חלוציות על פי דוד בן . 3

 גוריון? 

עשייה ציונית? בקשו מהתלמידים לתת דוגמאות לעשייה ציונית המתקיימת מהי  .4

) ניתן לחשוף את התלמידים ליוזמות חלוציות המתקיימות היום בתחומי בימינו. 

 .('ההתיישבות, התעשייה, ההייטק, המדע התרבות וכו

וכיצד ניתן , לדעתך,  הציוניבני הנוער היום בהגשמת המעשה  מהו תפקידם של .5

 מו?להגשי

 הפנמה ויישום -שלב ג'

מה עוד הייתם רוצים  ?מה התחדש לכם ?םמה למדת :מהשיעור כםאת התובנות של וגיהצ
  ללמוד על הנושא?

 : בה תציג את עמדתך  באחת מהדרכים הבאותבחר 
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 הכנת כרזה דיגיטלית 

 כתיבת בלוג 

  דיגיטליהכנת מגזין 

 יצירת סרטון אנימציה  

  כתיבת שיר/ סיפור/ ציור או כל יצירה אחרת 

https://digitalpedagogy.co/category/glogster/
https://digitalpedagogy.co/category/glogster/
https://digitalpedagogy.co/2013/08/01/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/
https://digitalpedagogy.co/2013/08/01/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/
https://digitalpedagogy.co/category/joomag/
https://digitalpedagogy.co/2014/02/22/powtoon-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98/
https://digitalpedagogy.co/2014/02/22/powtoon-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98/

