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 דקות 30 -כ – בעריכת דפנה בן נון –יציאת מצריים השנייה הסרט התיעודי 

https://www.youtube.com/watch?v=9UVwrQSoVsE 

  הסרט מתאים לתלמידי כיתות ז' עד י"ב

 

 

 מטלות לצפייה לושלקראת הצפייה בסרט מומלץ להציג לתלמידים ש

 לעזוב את מצרים נאלצו היהודים מדוע מפורשות אמירות או רמזים, דוגמאות בסרט לחפש .1

 ? תקופה באותה מצרים יהודי ניתן ללמוד על מהמסיפורי העדות המובאים בסרט,  .2

 לאתר בסרט מידע על תהליך הקליטה של יהודי מצרים בישראל? .3

 

 

 התלמידים לשתי השאלותלאחר הסרט כדאי לתת מקום להתייחסותם של 

 כעדויות לחיי הפחד והרדיפה שחוו יהודי מצרים התלמידים יוכלו להעלות מגוון תשובות ובהן:

 תיאור מאסר של יהודי רק משום שהוא יהודי 

 שחרור מהכלא רק לאחר חתימה על ויתור על הרכוש והבטחה לעזוב את מצרים 

 שמעו על יהודי שנרצח 

 בבית כניסת שוטרים ופקחים לחיפוש 

  1956נקמו ביהודים על כל הצלחה קטנה במלחמת קדש  

 גנבו מהבית מתנות שניקנו לילדים 

  ,נלקח רכוש, הוחרמו חשבונות בנק 

 לא קיבלו אנשים לעבודה 

 

כמענה לשאלה השנייה, ינסו התלמידים להקיש מהנתונים העולים בסרט על מאפייני חיי היהודים 

 לומר את הנקודות הבאות:במצרים לפני שהורע מצבם ויוכלו 

  משרתים ובתים רחבי ידיים –חיו בעושר גדול 

 למדו באוניברסיטה 

  קהילה יהודית גדולה ומבקרת בבתי כנסת 

 ככל הנראה היהודים בלטו ביכולותיהם ללימודים ולעסקים 

 

בתשובה לשאלה השלישית מזכירה אחת המרואיינות את שהייתם באוהל בישראל, את הגשמים 

 והל שהתעופף.שירדו והא

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UVwrQSoVsE
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 שאלות לשיח בכיתה:

מצריים ביוזמתכם או מחכים האם הייתם יכולים לעזוב את  היהודים במצרייםשל  םאילו הייתם במצב

 ? שיגרשו אתכם

 ? מה הקשיים הצפויים לו?חסר כול האם תוכלו לשער מהי החוויה של אדם שעולה לארץ

 פיצוי על הרכוש היהודי שהוחרם?האם לדעתכם, צריכה מדינת ישראל לדרוש ממצרים 

 ?לארץ לבד שעלו יהודים של סיפורים או אנשים במשפחה מכירים אתם האם

 

 

 

 

 מידע על סיפור דומה ניתן למצוא בקישור הבא:

http://www.aish.co.il/f/hotm/145466845.html 

 

 

 ,החוץ במשרד באנטישמיות למאבק)היוצא(  המחלקה מנהל, בכר גדעוןצוטט  7.9.16בתאריך 

 היהודים: אנטישמיות בגלל מהבית לצאת יהודים חוששים ושבדיה בלגיה, צרפת כמו במדינות"

 ספר מבתי ילדיהם את מוציאים יהודים, למשל, בצרפת. יחסית, מוגנים באזורים להסתגר מעדיפים

 ספר בבתי לומדים בצרפת היהודים הילדים כל כמעט. התנכלויות בשל, יהודיים ספר לבתי ציבוריים

 ..." .מעולם היה שלא דבר - יהודיים

 

אותה? האם  לעזוב מבינים שעליכם הייתם האם בצרפת היום, היהודים של במצבם הייתם אילו

 הייתם יכולים לקבל החלטה מסוג זה?

 שנה לצרפת היום? אם כן מה ההבדל? 60 -האם יש הבדל בין מצרים לפני כ
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