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ישראלמדינת

והספורמהתרבותהחינוךמשרד
ונוערברה"מינהל

$
למדךין,למחנךומוךהן

ודבםולש

בניכולםהםאף,הוותיקים-וותיקיהוותיקיםגם.עוליםשלמדינההיאישראלמדינת

הוריאוהוריהםגםאך,הארץילידיכברהםהספרבתיתלמידישלרובםכיום.עולים
עלחוו,הקודמיםהדורותבניאוזהדורבני,כולם,חדשיםעוליםבעברהיוהוריהם

שבאהעלייהגללעומתכוותיקעצמוחשעלייהשלגלכל.הקליטהחבליאתבשרם

המרץבכלופעלהבאהעלייהגלשללבואולבובבלשאףהעלייהמגליאחדכל,אחריו

שבאוהעוליםכלפיעליונותתחושתהוותיקיםבלבהיתה,זאתעם.בואואתלאפשר
כשאנחנו":בביטולדחוהםקליטתםקשייעלהחדשיםהעוליםתלונותאת.אחריהם

"...מכםכמהפיסבלנו,עלינו

הבנת,ובראשונהבראש.לוחיוניותמטרותכמה,וקליטתההעלייהבנושאהעיסוק

ישארצהיהודיםלעליתהשוניםבמניעיםוהדיוןהעיון.ארצההעלייהתופעתעצם

חקירהמאשרותר'Iololציוניחינוךלךאין.הציונותשליסודותיהאתלבררכדיבהם

.העלייהבתופעת

לביסוסהעלייהבחשיבותהכרהאיתויביאהעלייהתולדותשלומקיףרחבבירור

משמעותמשנהתקבל"עולהכוחנולעולהמעולה"הסיסמה.ולחיזוקההמדינה
.החדשיםהעוליםאלהיחסלשיפוראףיביאזהבירור,כןעליתר.ותוקף

."בהולהיבנותלבנותארצהבאנואנו"השירהחדשיםהעוליםבפיהושרבשעתו
.זההיגדלביסוסמצויניםכליםוהמדריךהמחנך,המורהבידינותנתזוהפעלותערכת

!נצליח,נשתדלאם

,בברכה--

ן

כהןעודדאברהם

ונוערחברהמינהלמנהל
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קוםועדהציונותמראשית"יישוב"הבתקופתגם,הציוניתבתנועההמרכזיתהתופעההנהישראללארץיהודיםשלעלייתם
.(1948-1998)ישראלמדינתשלקיומהשנותבחמישיםוגם(1882-1948שנים)המדינה
במהלךעצמםעלהחוזריםהתהליכיםאחד.משותפיםוחלקםשוניםחלקם,רביםמאפייניםישראללארץהשונותלעליות

העלייהאתמחייביםהארץבני"כיהמימרה.החדשיםהעוליםאל"הוותיקים"הארץבנישלליחסםנוגעהעליותשלההיסטוריה
חששותעולים,ישראלבארץהיהודיםריכוזשלהמופשטביעדהדבקותבצדשבו,זהתהליךמשקפת"העוליםאתשולליםאך

תגבר,הדירותמחירייעלוהעוליםקליטתבעקבותכיחוששיםאנולמשלכך.מתממשזהריכוזשמעשהפעםבכלאמיתיים

עםגםהמתח-המדינהלהקמתקודם)הערביםשכנינולביןבינינוהמתחיגבר,התרבותיוהמתחהעדתיהמתחיגברו,האבטלה
.וכדומההחלשותהשכבותשלמצוקתןתגבר,(הבריטיהשלטון
הואשהחששכךעלולהצביע,התלמידיםבקרבהמצוייםהחששותאתהדיוניםשולחןעללהעלותמבקשיםאנוהמוצעתבפעילות

עלהנשענתענייניתבצורהלבררםישאלהחששותלהדחיקבמקום.הציוניתהמנהיגותבקרבוגםבעברגםוהתעוררלגיטימי
תוכיחטווחארוכתבחינה,העלייהשיוצרתהמיידייםהקשייםלמרות:אחתמסקנתה,לדעתנו,זובדיקה.היסטוריותעובדות

.עולהכוחנואכן,לעולהמעולה.ישראלמדינתשללחיזוקהותורמתתרמהאכןישראללארץשהעלייה

.14-18בגילאיותיכוןהביניים

עבודתםבמסגרתומחנכיםהחברתיבחינוךמדריכים
.להםומחוץהספר
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34:1"
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לבררשמטרתה"ממלכתיתחקירהועדת"והיאאחתמתודולוגיתלמסגרתהוכנסובערכההכלולותהפעילויותכל
7"עולהכוחנולעולהמעולההאם":השאלהאת

כל.הנחקרלנושאהנוגעותשונותעדויותייבחנופעולתהובמסגרתהכיתהתלמידיכלחבריםיהיוהחקירהבוועדת
.העדויותאחתלהצגתהנוגע,בוועדהלחברותמעבר,נוסףתפקידעצמועליקבלתלמיד

ועדתשלמושבהמקוםכגוןתיאטרלייםסממניםבאמצעותהמוצגהידעאתלהעשירניתןזומתודולוגיתבמסגרת
ניהוללדרךהנוגעיםוטקסיםסמלים,השוניםהעדיםשלדיבורםודרךלבושם,ישיבותיהבחדרהתפאורה,החקירה

-4,3,והמדריךהמורה,התלמידיםשלוליוזמהליצירתיותנרחבכרמצויכאן.וכדומההמסכםח"הדופרסוםאופן,הישיבות

.משתתפיםורבממדיםרחבספריביתאירועלארגןבבואם
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הנתוניםויועלובולעסוקענייןשיתעוררכךהנושאאתלפתחהצורךעללענותבא,הערכהבמסגרתהפעילותשלהתוכניהרצף

.כלשהילמסקנהשיובילהגיוניבסדרהעובדתיים

למושגהמחייבהיחסביןהפעראתלהציגשמטרתו,עמדותשאלוןעליענוהתלמידים:פתיחההפעות
תלמידיםידיעליוסברזהפער.עצמםהעוליםכלפי"אוהדפחות"ההיחסלבין"עלייה"

קליטתבעתהמדינהשעוברתוהכלכליהחברתיהתהליךמפנילהםשישבחששות,בדיון
.גדולבמספרעולים
?עולהכוחנולעולהמעולההאם:השאלהבהצגתזהשלבשלסיכומו

,בהםלדוןלוועדהשראויהנושאיםייבחנו,"חקירהועדת"הקמתעליוסכםהראשוןבשלב:שנזיחמעוה

.התלמידיםביןהעדויותהכנתתפקידיויחולקוהבדיקהלמקורותהצעותיועלו
המוצעיםהעזרחומריבעזרתעדותואתתלמידיםצוותכליכיןההפעלהשלהשניבחלקה
יתבקשווהצוותיםעובדתיהיסטוריבסיסישנועדותלכל.לנכוןשימצאנוספיםוחומרים
,החקירהועדתבפנילהצגהעדותואתלהכיןצוותכלשלמחובתו,בנוסף.אליולהתייחס

תפקידיםמציעיםאנו.מיוחדלבושאותפאורההכנתכגון,התיאטרליתהמסגרתלרבות
שאלתלגבימידעולתרוםהנושאשלשוניםהיבטיםלהציגשתפקידםתלמידיםצוותילשמונה
.המורהשללשיקוליובהתאםלצמצםאולהוסיףכמובןניתן.ההיבטיםפירוטלהלן.החקירה
ועדתבפניעדויותיהםאתהצוותיםיציגו,המרכזיתההפעלהשלוהאחרוןהשלישיבשלב

.החקירה
:והם,שוניםהיבטיםיציגומהצוותיםחמישה

מול,החברתיתזהותםעללשמורבארץהוותיקיםשלרצונםבשלהעלייהלהגבלתררישה-החברתיההיבט

.תרבותיתמבחינהועשירהמגוונתחברהשתיצורהמוניתעלייהבזכותטענות
מול,לעלייההמתנגדיםהיהודיליישובחיצונייםגורמיםלרצותבריהעלייהלהגבלתררישה-המדיניההיבט

.ישראלבארץעצמאייהודירובשתיצורהמוניתעלייהבזכותטענות
מול,פרנסהמקורותאודיורכגוןבמשאביםהמחסורמשוםהעלייהלהגבלתררישה-הכלכליההיבט

.ולפיתוחוהמשקלגידולשתתרוםהמוניתעלייהבזכותטענות
בשניםלחיותהעוליםיאלצובהםהקשיםהתנאיםבשלהעלייהלהגבלתררישה-האנושיההיבט

.מוצאםבארצותיהודיםשללגורלםהחששבשלהמוניתעלייהחיובמול,הראשונות
עלייהבזכותדרישהמול,וחזקהיציבהמדיניתמסגרתשתכפןעדהעלייהלהגבלתררישה-ul~ynההיבט

.הציונותשלהאידיאולוגיכמסדחופשית

Dשני 'nllYוהםנוספיםמימדיםייצגו:

המאפייניםיובלטוכךלשם.הציונותראשיתמאזהנמשךהתהליךעלהדגשיושםכאן-ההיסטוריהרצףמימד
המודרכתהצפייהאתיכיןזהבמימדשיטפלהצוות.העלייהגלישלוהאחידיםהמשותפים

.זולמטרהבמיוחדשייבחר/שייערךבסרט
התלמידיםשלחשיפתםידיעלהעלייהתופעתאתלהמחישנועדהאקטואליבמימדהעיסוק-האקטואליהמימד

במימדשיטפלהצוות.עוליםשלמגוריםבאתרסיורבאמצעות,העוליםשלהחייםלמציאות
.הלימודיהסיוראתיכיןזה

:תפקידאתל,שייטIJIDeצוות,ף,ב0/ו
ניהול,העדויותשמיעתמהלךקביעת,מזכירותתפקידיחלוקת:מכךהמשתמעכלעל-החקירהועדתניהול

.הפרוטוקולוכתיבתהמסקנותלקביעתהסיכוםישיבתניהול,הישיבות

אלומסקנות.הנבדקתבשאלהכלשהןמסקנותעללהכריזהוועדהתידרשDJDnבדיון:שנפתהשוה
במקוםהעלייהקליטתבתחוםהתלמידיםשלמעשיתלפעילותמנוףלהוותעשויות .מגוריהם,ונ,,
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ץואוהייועה

נארו'מודנו"דצאת:יא

בעידןהייחודיותוהחברתיותהלאומיותהתופעותאחתהיאהאחרונותהשניםויותרמאהבמהלךישראללארץהיהודיתהעלייה
גוברבקצבזאתועושהההיסטוריתלמולדתולחזורמתחיל,שנהלאלפייםקרובבמשךארצותבעשרותמפוזרשהיהעם.המודרני
יותרזאתעשו,1994שלהיועד,מאז;יהודיםאלף550-כארצהעלו,ישראלמדינתשלהקמתהמועד,1948-ל1882בין:והולך

במדינות.הסברמצריךועלייהעולהבמיליםהשימושעצם.יהודיםמיליוןלשלושהבקרובמדוברהכלובסך,מיליוןורבעמשניים
פעולה-עולהלכאןשמגיעמי:טעונהמשמעותלארץהיהודיםלכניסתהעניקובישראלורק,ומהגריםהגירהעלמדבריםאחרות

.כלשהיהגירה-בארץמקבילהשוםלכךאין.יורדהשלילילכינויזוכה-העוזבואילו.וחיובמאמץבהשיש

וגירוששניביתחורבןמאזארצהעלווקבוצותשבודדיםספקאין?לארץיהודיםעליותהיולאקודםוכי?1882-בלהתחילמדוע
שחידשה,אפריקה-מצפוןעוליםשלגדולהקבוצהלארץהגיעה19-ההמאהשלהשלושיםבשנותכילהזכירדי.מארצםהיהודים

הראשונההמושבהמייסדיעםנימנושמקצתם,מהונגריהעוליםבאו,אחריהשנהארבעים-ושלושים,ביפוהיהודיהיישובאת
ושינו,"הראשונה"שכונתה,העלייהאתשזירזו-וחיצונייםפנימיים-תהליכיםהבשילוואילך1882-מאבל.1878-בתקווה-פתח
זכויותרוצעיריםעתיקיםעמים.הלאומיותפרחה19-ההמאהשלבאירופה.הכר-ללאבארץהקטןהיהודיהיישובאופיאת

חלקנו7ייגרעמדוע:עצמםששאלוהיוהיהודיםבין.נוספיםועמיםהבולגרים,הרומנים,היוונים,האיטלקים,הגרמנים:לעצמאות
נוסיףאם.להיקלטהחלהוהבשורה.לארצוישראלעםשללשובוהטיפו,וקלישראלקלעיוהרבניםהסמשהכמו,"הציונותמבשרי"

והתרחבותבארץששלטמאני'העותהמשטרהיחלשות,באירופההמעצמותידי-עלישראל-ארץשל"מחדשגילויה"אתלכך
,ישראלושנאתהאנטישמיות-שהשפיענוסףגורם.לשינויבשלההיתההקרקעכייובן,הקטן("הישן")היהודיהיישובשלמסוימת

.ברוסיהביהודיםפוגרומיםשלארוכהבשורההשמוניםשנותבתחילתושיאן,ליהודיםעוינותועתונותבספרותשהתבטאו

:מתמטית-מעיןבנוסחהלהיעזרמוצע-היוםועדמאז-העלייהגורמיאתלהביןכדי
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בואםלהיקףהתשובהאתמספקתהמיצרפיתוהתוצאה,העלייההחלשתאועידודעלהשפעהיש,משתניםאו,גורמיםלחמישה

אתסגרהזרהשלטוןאם.העלייהבזרםאותותיונתן,המדינההקמתלפניוהמדובר,השלטוןיחס.מסוימתבתקופההעוליםשל
-ועוד,מסויםהוןעםרקלעוליםאישורנתן,("הארץשלהכלכליהקליטהכושר"בהתניהכמו)העלייהאתהגבילאו,השערים

כןכאז-בארץלקליטה."העפלה"ההיא,"ליגלית-בלתיעלייה"התפתחה,במיוחדחמורותהיוכשההגבלות,לעתים.הזרםפחת

והעלייה,המוצאלארצותהדברשמעמגיע,"צולעת"הקליטהאם.נתוןבזמןהעלייההיקףעלמובהקתהשפעהיש-עתה
לעלייהמזרזגורםהםאףמהווים-גרועכלכלימצבגםאבל,ביהודיםפרעות,אנטישמיות-בגולההמצוקות.מידלדלת

לרעהלהשפיעשיכוליםהגורמים-כאןעד.חשובמקוםיש-ורעיוןמורשת,דתשלמסיבות-לארץלמשיכהגם.ישראל-לארץ
-לחלופותהיאהכוונה.העלייהשללצימצומהגרםהמקריםובכל,בלבד"שלילי"הואהאחרוןהגורם.העלייההיקףעללטובהאו

לארץהעלייהמכךנפגעת,יהודיםמהגריםבפניפתוחיםהברית-ארצותכששערילמשלכמו,קיימותכשאלה.ישראל-לארץהגירה
.מינוסבסימןתמידהואהחמישי,לזהזהמצטרפיםהראשוניםהמשוואה-איברישארבעתבעוד,לפיכך

זכוהם.1948-ח"בתשהמדינהלקוםשקדמוהשנים65-בהעיקרייםהעלייהלגלילגשתאפשר,הזאתהעקרוניתההקדמהלאחר
לגליאיןמכןלאחר."החמישיתהעלייה"עד,הלאהוכן"השנייההעלייה","הראשונההעלייה"כונוכלובפי,סידורייםלמספרים

*
.אלהמעיןכינוייםהשוניםהעלייה



:המעצבותרויות

ארצההגיעובמהלכן.המעצבותהעליותבשםמכניםאנו,1882-1923בשנים,לארץהראשונותהעליותשלושאת
בתקופה.ממנושנוצרהישראלולמדינתהיהודיליישובהיסודותאתכאןהניחוהבאיםאך,יהודיםאלף100-מפחות

והתיכונייםהיסודייםהספרבתינוצרו,והקיבוץ(אביב-תל)הראשונההיהודיתהעיר,והמושבהמושבהקמוזו

המנהיגותוצמחהוכלכלייםתרבותיים,חברתייםגופיםהוקמוכן.והוראהדיבורכשפתנקבעהוהעבריתהראשונים
.שנהכשישיםבמשךוהמדינההיישובאתשניווטה("השנייההעלייה"בתקופתבעיקר)

בעקבות,שניםבאותן.נפשאלף25-כוהקיף,1882-1903בשניםהגיעזהעוליםגל:הואשנההקייה
.לארץזרםדקזרםורקהברית-לארצותגדולהיהודיתהגירההיתה,ברוסיה"פוגרומים"

*ק34
לאחר,מחדששהוקמהתקווה-פתחלרבות)הראשונותהמושבותאתהקימוהבאים4 -

רחובות,פינה-ראש,יעקב-זכרון,לציון-ראשוןביניהן,(ייסודהלאחראחדותשניםשנעזבה-*'

*ק84נ
4deהםבודדיםאלפיםורק,"הקודשערי"ולשארלירושליםפנועתבאיתההעוליםרוב.וחדרה
.נוספותעריםבמספרוכןביפו"החדשיישוב"להבסיסואתהמושבותאתשהקימו-*שף-קי

אדמונדהברוןשלתמיכתוואילולא,מעורערהיההכלכלישקיומןאף,המושבות

בכדיולא,והציוניהיהודיבעולםרבענייןעוררו,מתמוטטותלוודאיקרובהיורוטשילד-דה
בכעשריםלעמיתיהםגםוהתכוון,1899-בלציון-ראשוןלאיכרירוטשילדהברוןאמר

יספרו[ותכונןתבנה]ו"תירושלים[הקודשעיר]ק"בעה...":אזעדשהוקמוהמושבות
,הרבהכךכלמדבריםאיןאודותםעלאך,[ישראלבניאחינו]י"מאחבאלףלארבעיםעד
נשואותאליכםאבל.בכלללהנהגתםלבשמיםאיןוכמעט,כךכלאחריהםמהרהריםאין

אתם,וכבודםאמונתנובניכלתקוותאתם,ישראלכלמביטיםאליכם,ישראלכלעיני
"...שבישראלהטובים

קבוצההגיעהמתימןגם.ורומניהפולין,מרוסיהבעיקר,אירופהממזרחהגיעוהעוליםרוב
כלשלעניינוהיתהוהקליטהכאןלהםהמתיןלאאיש.בירושליםבעיקרשנקלטה,גדולה
.ומסורתייםיחסיתמבוגרים,משפחותבעליכללבדרךהיובמושבותהמתיישבים.אחד

ובעלי[חילוניים]"חופשיים",רווקים,צעירים-ו"בילאנשיקבוצתהיתהביניהםדופןיוצאת
מאוחראחדדורשהגיעההשנייההעלייהלחלוצייותרדמוהם.חדשניתחברתיתתפיסה
לעליותהיסודותובהנחת,ראשוניותהבעצםהראשונההעלייהשלהעיקריתתרומתה.יותר

.העבריתהשפהאתוהחיוהעבריהספר.ביתאתיצרוגםאנשיה.אחריהשבאו

העולםמלחמתפרוץעם,1914בקיץוסופו1903בשלהיראשיתוהשניהעוליםגל:השניההמייה

היהודיההגירהמגלזעירחלק,אירופהממזרחהגיעו,כמקודם,העוליםרוב.הראשונה
*ק34

ממזרחההמוניתהיהודיתלהגירההעיקריתהסיבה.הברית-ארצותלעברשפנההאדיר4 ,שן
השנייהבעלייה.היהודיםבמצבהמתמדתוההרעהברוסיה"הפוגרומים"היתהרופה,א*1

~

dh.תפיסתבעלי,רווקים,צעירים-"חלוצים"אלפיכמהובהם,עוליםאלף35-כארצהעוהג
.חברתיגםאלא,לאומיפתרוןרקלאישראל-בארץישראללעםלמצואהמבקשתעולם-*קשש

שהקימווהם"העובדתישראל-ארץ"יותרמאוחרשייקראלמההמסדאתהיוואלהצעירים
תחילה.והתרבותהחברה,הכלכלה,ההתיישבותבתחומיומוסדותגופיםשלארוכהשורה

מירצםאתהיפנו,בהתנגדותמשנתקלו.האיכריםבמושבות"העבודהאתלכבוש"ביקשו
עםהיאאףשנימנתה,אחרתקבוצה.השיתופיתההתיישבותאתוהקימו"הקרקעכיבוש"ל
-לצבאיותרומאוחר"הגנה"לחשובמסדשהיווה,"השומר"אתהקימה,"העובדתהעלייה"

.ל"צההוא,לישראל-הגנה

.והמחדשיםהחלוציםעםשיימנוראויעתבאותהארצהשהגיעוהבינוניהמעמדבניגם
החדשההעירוניתההתיישבותראשית,אביב-תל)העירוניהיישובאתוביססושהקימוהם

-עלולמוסדותהתיכוןלחינוךהיסודאתוהניחוראשוניםחרושת-מפעלייסדו,(בחיפה
הראשוניםהיוהשנייההעלייהבני.(בחיפההטכניוןראשית,בירושלים"בצלאל")תיכוניים
8-כהיווזועלייהבאי.תימןמיהודיאלפיםכמהבהביאם,לארץמאורגנתעלייהשעודדו

.האמורהבתקופההעוליםמכללאחוזים

מדיניתבפעילותהתרכזההרצלשבימי,הציוניתהתנועהבארץלפעולהחלהזובתקופה
אתאימצו,וממשיכיוהרצלשליורשו,וולפסוןדוד.ישראל-בארץ"מעשיתעבודה"ושללה



שלמייצגה.מעשיתועבודהמדיניתפעילותשלשילובכלומר,"הסינתטיתהציונות"דרך
ומי,ביפו(הציוניתהנציגות)ישראלי-הארץהמשרדראש,רופיןארתורר"דהואזוגישה
להקיםולבוניםלחלוציםסייערופין."הציוניתההתיישבותאבי"להיקראבצדקשזכה

מעורבהיהכן.דגניה,הראשוןהקיבוץהקמת,השארבין,נזקפתלזכותו.ומפעליםיישובים
.אביב-תלצמחהשממנה,בית-אחוזתשכונתלייסודהמימוןבהשגת

.(תימןעולישלהמקרהאתלהוציא)בקליטהוסיועהעלייהשלהכוונהאיןזובתקופהגם
עצמולהתאיםיכולשאינו,העולהשלאישיככשלוןנתפסהמהארץהירידה.בא-שבאמי

.כאןויצירהעבודהלחיי

בשנתהעלייההתחדשה,הראשונההעולםמלחמתבשל,שניםחמששלהפסקהלאחרהשוישיחיהעוייה

בשלטוןהוחלף,למדיהעוין,התורכיהשלטון.ישראל-בארץהתנאיםהשתנועתה.1919

בלפורהצהרת.1917-1918בשניםישראל-ארץאתכבשהבריטישהצבאלאחר,בריטישברשף קין

העולםליהודיוהבטיחה,הצבאיהמעשהאתהשלימה,1917בנובמבר2-בשפורסמהשמש-

dbi.ימי"אלההיולכאורה.בריטניהבחסות,ישראל-בארץיהודי"לאומיבית"בהקמתלסייע הבריטיהצבאישהשלטוןמשוםהן,לארץעלייהזרמהשלאכמעטבפועלאך,"המשיח-dr-קן

שההנהגהמשוםוהן,הציוניותלשאיפותעוינותגילה(1920אמצעעדהארץאתשניהל)

.המוניתלקליטההתנאיםשיוכשרועדהעלייהאתעצרההציונית

היהיניתןהמדיניותשונתה,סמואלהרברטהיהודי,הראשוןהעליוןהנציבשלבואועם
לשנהנפש000,8-כארצהעלו1920-1923ובשניםבאולאאלהאולם.רבבותלקלוט
באועדייןהעוליםרוב.ולתחזיותלתקוותבהתאםמעט,לעברבהשוואההרבה-בלבד

עולם-תפישתבעלי,רווקים,צעירים-חלוציםהיומהםניכרוחלקאירופהממזרח
הדגם.שיתופיתחברהבארץלהקיםוביקשו,הרוסיתמהמהפכהשהושפעה,סוציאליסטית

.1920בקיץשהוקם"העבודהגדוד"הואזוחלוציתעלייהשלביותרהבולט

גדולבמספריזרעאלעמקיושב,"העובדיםהסתדרות"הוקמההשלישיתהעלייהבתקופת
הביטחוןבתחומיומוסרותגופיםונוסרו(ומושביםקיבוצים)שיתופייםיישוביםשל

בחירותנערכו-היישובשלהפוליטילארגוןהיסודהונחכן.והחברההכלכלה,("הגנה"ה)

אביב-תלגם."הלאומיהוועד"-היישובשלעליונהנציגותונבחרה"הנבחריםאסיפת"ל
.יפוהורתה-מאמהרבהבמידהונפרדה,זובתקופהלגדולהחלה

:המבפפותהריוח

לכאןהגיעו,עימןשנימנושאלה,המעצבותהעליותשלייחודן.לארץהעליותשלאופייןהשתנהואילך1924-מ
גםנמשךהדבר.הגדולותההגירהבמדינית"הבשרסיר"עלוחלוצירעיוני,אידיאולוגימעשהבהעדיפם,מרצונם

ששערימשוםרק,רבהבמידה,ישראל-לארץהגיעו,הרביעיתבעלייההחל,מהעוליםגדולחלקאך,הבאותבעליות
שהוצגהכפי,לארץהעלייהעלהחלופותשללהשפעתןכאןעדיםאנו.בפניהםנסגרווותרמבוקשותהגירה-ארצות
:מקודמותיהןבהרבהגדולותהיוהן:למעצבותבניגוד,מבססותמכניםשאנוהעליותשלנוסףייחוד.דלעילבנוסחה

.ברבבותאףאלא,לשנהאלפיםאובמאותמדוברלאשוב

,יהודיםאלף60-כארצהעלו,1924-1926,שנתייםתוך.הראשונהההמוניתהעלייהוהי,:הגביעיתהסוייה

היוושהיהודים,הבינייםמעמדותעלשניחתוכלכליותגזירותבשל,מפוליןבאורובם

מהגריםבפניהברית-ארצותשערינסגרובדיוקעתשבאותהכיוון.בהםחשובמרכיב
היישובגדלשנתייםותוך,ישראל-לארץרבבותמכןולאחראלפיםזרמו,אירופהממזרח
בעלי,ועיירותעריםאנשי,מהבאיםגדולחלק.אלף150-ל90-מ-שלישים-בכשניהיהודי

הפכוקצרובזמן,החקלאיתההתיישבותעלהעירחייאתהעדיפו,מסוייםוהוןמשפחות

אלפיגםשהגיעואף.תושביםאלף45-כשבה,ממששללעירמעיירהאביב-תלאת
,חדשותחקלאיותמושבותגםהוקמו1924-1926ובשנים,להתיישבותשהלכוחלוצים

ויוזמהכפרעלעירהעדיפו-העדיפותסדריאתששינוכמיזכוריםהרביעיתהעלייהאנשי
.ציבוריתיוזמהעלפרטית



הקומוניסטיהשלטון.המועצות-ברית:ונסתתםהלךאחדמקור-העלייהמקורותמבחינת

עולים.שנהלחמישיםקרובנעוליםנשארוזוענק-מדינתושערי,לצאתהיהודיםעלאסר
.ואסיה(מפוליןהגדוללגלבנוסף)באירופהארצותשלמשורה,גדוליםלאבמספרים,באו
בתיםשבנו-הון-בעליחלקם,ציונים-עוליםשלדקזרםהגיעהברית-מארצותאף

הרצליה,רעננהביניהם,יישוביםשלשורההבאותבשניםוהקימואביב-בתלורחובות
.יפהעלהלאחברתי-הכלכליהמהפךכיהתבררמספרשניםובמשך1926-מ.ועפולה
לאבצורהועוד,עוליםשלגדולכההיקףלקלוטמסוגלהיהלאעדייןהיהודיהמשק

לקראתרקהחלהממנושהיציאה,קשהכלכלימשברהיתההתוצאה.ומבוקרתמתוכננת
.העשורסוף

:החתישיחהקייה

*
*"

מעטיםעוליםארצההגיעושניםשבע-כששומשך1926-בהסתיימההרביעיתהעלייה
שאתוביתר,1932-מרק.עליהעלתהואףלעלייההשתוותהשהירידהשניםוהיו,ביחס

הארץידעולאשכמותו,"החמישיתהעלייה"שנקרא,חדשעלייהלגלעדיםאנו1933-מ
העלייהזוהי.יהודיםמיליוןכרבעארצהעלו30-השנותסוףעד:מעולםהיהודיוהיישוב

.המדינהקוםשלפניבתקופההידיעהא"בההמבססת

הגורמיםכל.לעילשהצגנובנוסחהמצויהקודמותלשניםבהשוואההגדוללשינויההסבר
העליוןהנציבבראשות,הבריטיהממשלשליחסו.היהודיוהיישובהעלייהלטובת"שיחקו"

ברובםנקלטוהעוליםהמוני;אוהד,הראשונותבשניםבעיקר,היה,ווקופארתורסיר
;קשהכלכליבמשברשרויותהיוהעולםמדינותשרובבעת,שיגשוגתקופתידעהוהארץ

,אוסטריה,מגרמניהיהודיםאלפימאותליציאתגרמובאירופהוהפאשיזםהנאציזםעליית

פוליןכמוממדינותגםהעלייהאתהגבירומלחמהמאנטישמיותוהחשש,כוסלובקיה'צ
אתחיזק,(מעשורבפחותמיליוןלכחציאלף160-מ)היישובשלגידולו.הבלטיותוהארצות
מערבארצותכמו,המסורתיותההגירהמדינות:היולאחלופותואילו,הארץשלמשיכתה
הנאציםשחרבכאלהלאגם,יהודיםלקלוטרצולאוארגנטינההברית-ארצות,אירופה
העיקריתההגירהארץישראל-ארץהיתהשניםמספרבמשך.צווארםעלמונחתהיתה
.אירופהיהודישל

,ברבבותיהםשהגיעו,אירופהומרכזמגרמניההעוליםדווקאזכוריםאך,מפוליןהיוהעוליםרוב

היומהבאיםכרבעשרקאף,"הגרמניתהעלייה":הנודעכינויהאתזולעלייהשהעניקווהם
-מארצותאפילו.מתימןהעלייהנמשכהכן.ומעיראקמיווןגםהגיעועולים.אירופהממרכז

המועצות-בריתרק.שםהעמוקהכלכליהמשברבשל,ביחסרביםעוליםבאוהברית
.ומסוגרתסגורהלהיותהמשיכה

עלהגוללאתשסתםממשלתימסמך-"הלבןהספר"אתהבריטיםפירסמו1939במאי
השניםלחמשאלף75-להוגבלההעלייה.ישראל-ארץלגביהציוניותוהתקוותהתוכניות

.עודתותרלאכלומר,הערביהרובבאישוררקנוספתעלייהתותרמכןולאחר,הבאות

.העיקרייםממוקדיואחדהיתהשהעלייה,הבריטיםנגדהיישובמאבקתקופתהחלה

:ההרוה

de

""

,ברשות-שלאהעלייהגםגברההשלושיםבשנות.לכןקודםעודלמעשההחלהזההמאבק

לכןקודםגם."העפלה"או"'בעלייה"-ההואבזמןהיישובובלשון,"ליגאליתהבלתי"

לארץלחמוק,הבריטימהממשל("סרטיפיקטים")עלייהרשיונותקיבלושלאיהודיםהצליחו

נכנסושנהשמדיאף,ואילך1934-מאולם.הצפוןגבולאתבהבריחםאוסמוייםכנוסעים-

שגופים,גדולכהבאירופהלארץלעלותהרוציםלחץהיה,ברשותעוליםרבבותארצה
פרוץעד.מעפילים-רשיונות-חסריעוליםבהןוהסיעואניותשכרויחידיםואףציבוריים
את.מעפיליםאלף20-מלמעלהסיפונןועלאניות50ארצההגיעוהשנייההעולםמלחמת
ככללחמוהבריטים.פרטייםגורמיםוכן,הרוויזיוניסטים,"הגנה"ה,בנפרד,אירגנוהמבצע

,זמןלאחררקושיחררוםשלכדוהמעפיליםאתעצרו,ליגאלית-הבלתיבעלייהיכולתם

.עבורםרשיונותמיכסתמשהופשרה

8
התעמתהשעתה,ההעפלהואף,בכללהעלייהממדיקטנוהשנייההעולםמלחמתבשנות

אלף16-כארצההביאוספינות25.גדוליםקשייםתוךהתנהלה,"הלבןהספר"תקנותעם

קוםועדמעתהמופקדהיההפעולהעל.ארצהלעלותבנסיונם,ביםטבעוכאלף.מעפילים

לטפלהחלהמלחמהשבשנות-"הגנה"השל"'בלעלייההמוסד"-אחדגוףרקהמדינה
.היבשתיתההעפלהבדרכי-התיכוןהמזרחמארצותגםיהודיםבהעלאת



מאבקשלהעיקריותהזרועותלאחתהפכהוהיא,ההעפלהזרםגאההמלחמהאחרי
ארצההעפילושניםמשלושפחותתוך.יהודיתמדינההקמהלמעןהבריטיםנגדהיישוב

,מזוייפיםרשיונותבאמצעות,אפריקה-וצפוןמאירופהספינות66-ב-יהודיםאלף80-כ

בתקופת.מאיטליהואחתמעיראקשתיים-העפלה-טיסותבשלושואףהצפוןמגבולברגל
מדינה"להזעירהיהודיהיישובאתהפכוהם.יהודיםמיליוןכחציארצהעלו,הבריטיהמנדט
סם,מליצהללא,היתההעלייה.ישראלמדינתאתלהקיםהיהיכול1948-שב,"שבדרך

:בזוזושלובותסיסמאותשתיהיוהבריטיםנגדשבהפגנותפלאואין,היישובשלהחיים

ההםבימיםארצהנכנסמספיקיםאמצעיםבידושהיומי."חופשיתעלייה"ו"עבריתמדינה"
זקוקיםהיו-הרובוהם-האחרים.גדולכסף-לסכוםהונחותשהציגדי.בעיותללא

זהרקעעל.מספקתלאבכמותלרוב,היישובלרשותהעמידושהבריטים,עלייה-לרשיונות
היהיכולהזמןרוב,היהודיהיישובמבחינת.ההעפלהוצמחההבריטיםעםעימותיםהיו

עסקושלאוכמעט,העלייהאתרקאירגנוהיישובמוסדות.לבואשביקשמילהיכנס
.וחבריוקרוביו,העולהעלמוטלתהיתהזו.בקליטה

היתההרווחתהדעהבאשר,לרובכובדהלאהעוליםשלחברתית-התרבותיתהמורשת
באמצעות,החדשהחברתיבמרקםהאפשריתבמהירותלהתמזגחייביםשהעולים

עתוניםהוצאתונאסרהזרותבשפותהשימושגונהלמשלכך.ישראלי-הארץההיתוך-כור
בהיותו,בארץהיישוב.השלטוןשפתבהיותה,נסבלההאנגליתרק.בעבריתשלאוספרים
.לכךהסכיםמהעוליםניכרוחלק,העלייהלקליטתהנאותההדרךשזוסבר,מגוייסתחברה

ההמוניתהעליה

690-כארצהעלו,1951סוףעד,הבאותהשניםוחציבשלוש.יהודיםאלף650בישראלהיוהמדינההכרזתבעת

בשניםכעוליםהגיעומהםרבים)"הוותיקים"אלף650שאלכך,"ירדו"מהםאלף40-ככיומעריכים,נפשאלף
בשנותיהעולהקלט,הקמתהבעתבישראלשישביהודיכל:אחרלשון.דומהבהיקףעולים-ציבורהצטרף(הקודמות

.העולםבקורותתקדים-חסרתתופעה-המדינהשלהראשונות

עלוהעצמאותמלחמתימיבעצם,1948-ב.לתארםשקשהבהיקפים,עברמכלזרמה1948-1951בשניםהעלייה
מומחי.אלף350-כעודהגיעוהבאותהשניםובשתי,מיליוןרבעלכמעטהמספרעלה1949-ב;אלף100-מיותר

תקרוס,קשהממלחמהיצאהעתהשזה,הצעירהשהמדינהאמרו.קודרתחזותלישראלחזובעולםוכלכלההגירה

העלייהבמחירלהתחשבמבלי,השעריםכלאתהעוליםבפניפתחהישראלמדינת.הקליטהובעיותהעלייהגליתחת
ולהתאימההעלייהאתלהגבילשיש,קולותעתבאותהנשמעושבישראלאף.ותעסוקהדיורובנושאי,והקליטה
-בלתיבעלייהתמכוגוריון-בןדודבראשותההנהגהוכןהציבורכלכמעט,הצעירההמדינהשלהכלכליתליכולת
הופנה,היהודיתהסוכנותותקציבהממשלתימהתקציבגדולוחלקקיצובהונהג,"צנעמשטר"הוכרזבמדינה.מוגבלת

בריטייםצבאמחנותבעשרותהתגוררוהעולים.שלהםהחקלאיתולהתיישבות,העוליםולשיכוןלקליטה,לעלייה
אלפיםלהזריםהמשיכהשהעלייהכיוון.העצמאותמלחמתבעתנטשוםשתושביהםערבייםויישוביםובעריםלשעבר

פחונים,ברונים,אוהליםשלזמנייםמחנות-(מעברמלשון)"מעברות"הקמתעל1950-בהוחלט,חודשמדיורבבות

.עוליםמיליוןנרבעמעברות139-בהתגוררו1951סוףעד.וצריפונים

לעלותזכאייהודיכל"לפיו.בעולםלודומהשאיןחוק,"השבותחוק"אתהכנסתקיבלה(9501)תקופהבאותה
המבקשיהודילכלניתנתעולהואשרת,היהודיהלאוםבנישלכמולדתםעצמהעלהכריזהישראלמדינת."ארצה
לושיש,בטחוניתסכנהמהווהשהמבקשכמו)הפניםשרממונהשעליהןאחדותבהגבלות,בארץולהשתקעלעלות

aeהציבורבריאותאתלסכןעלולשהואאופליליעבר).



:והתעברותlun1'oכחכוחשרשת

ישראל.להצלחהזכה-הרביםהקשייםאףשעל,ענקיםמבצעהיוהראשונותהמדינהבשנותוהקליטההעלייה

.פחותהההצלחההיתהחברתיתמבחינה.התמוטטהלאהשחורותהנבואותכלולמרותהמוניםקלטההצעירה

רצון.עמוקחותםבהםהותירו,קשיםבתנאים,ובמעברותזמנייםבמחנותאלפיםמאותהתגוררושבהןהשנים
שפה,חברתייםמבנים,מנהגיםשלוהרחקהביטולתוך,העוליםשלמהירה"ישראליזציה"לוהנהגתוהוותיקהיישוב
ארצותיוצאיבקרבבעיקר,קשותלתחושותגרםהדברכיברורכיום.יגונה-בל-כהכרחההיאבעתנתפס,ומסורת
ובמיוחד,ובניהםהעוליםשכתבוובמחזותבספריםהשארבין-לאורהדבריםיצאורבותשניםלאחרורק,המזרח
הוותיקהיישובשלהעליונותלרגשותתגובהמבטאותשהןספקאין,להתגלותאיחרואםשגם,פוליטיותבעמדות
.הקודמתבמורשתםלהתחשבמבלי,הישראליותובתרבותבחברההעוליםאת"הטמיע"לולמאמציהםוהנהגתו

ביןהגיעוהבאותבשניםכילצייןודי,העלייהזרםהידלדלואילך1951משלהי."סלקציה"הנושאאתלחברישלכך
היהודיתוהסוכנותישראלממשלת.הקודמותבשניםאלפיםלמאותבהשוואה,בלבדבשנהעוליםאלף20-ל10

העלייהנסתיימהעתשבאותהכיוון.עבודה-יכולתובעליצעיריםעוליםהעדפת-"סלקציה"שלמדיניותעלהחליטו
לעברהחדשההגישהחודהופנה,עוליםלהוציאהיהאפשראי(אירופהבמזרחכמו)ומאחרות,ארצותממספר
,אחרותמארצותעוליםלגביגםנהוגההיתה"סלקציה"שהאף.מרוקו-לעלייהעיקרימאגראזששימשההארץ

ארצותעולישלהתיסכולתחושתאתיותרעודשהגבירדבר,מרוקומעוליחלקעיכובבשלבעיקרזכורההיא
.(לעילוראה)האיסלם

תוך.ביותררבההיתההראשונותבשנותיהישראללמדינתהעוליםתרומת
שבהלמדינה,האלף600בת,הקטנההיישוביתהחברההפכהאחדותשנים

שלהעיקריהמאגראתשהיווהםהחדשיםהעולים.נפשוחציכמיליון
בכלמושביםמאותהקימועולים-וגרעיני,שניםבאותןהחקלאיתההתיישבות

וסייעומיושביםלאאזוריםליישוב,האוכלוסיהלפיזורסייעובכך.הארץפינות
"הפיתוחעיירות"להיסודאף.הגדלהלמדינהדרושכהשהיההמזוןבייצור

החמישיםבשנותשקמו"הפיתוחעיירות"כלוכמעט,שניםבאותןהונח

תרומתםללאישראלמפתאתלתארקשה.העוליםידי-עלניבנווהשישים

.והעירוניתהחקלאיתבהתיישבותהעוליםשל

:רדויההקייהשראתההשייקח

ירידהחלהואילך1952-מ,כאמור.שנהמארבעיםיותרעברוהחמישיםשנותבתחילתההמוניתהעלייהסיוםמאז
כשהופעלהאף.הראשונותהשניםבממדילאכיאם,התאוששותהחלההעשוראמצעלקראתורק,בעלייהתלולה

שבאמצעקרהכך.כלשהימוצאבארץליהודיםחירום-מצבשלבמקרהתקפהאינהשהיאהיהמוסכם,"סלקציה"ה
,ומצריםהונגריה,מפוליןרבבותהועלומכןולאחר,משםהעלייהוגברה,מרוקויהודישלמצבםהורעהחמישיםשנות

,יהודיםיציאתעלמרוקושלטונותאסרוהחמישיםשנותסוףלקראת.אלהבארצותפוליטיותתהפוכותבשל

עםהסכםהושג,1961בתחילת"אגוז"הזעירההמעפיליםספינתטביעתלאחררק.ההעפלהשיטתשובוהופעלה
.זומארץמסודרתעלייהעלמרוקוממשלת

מרוקו-מקורותמשנירובם,עוליםאלף50-60-כ,שנהמדי,ארצההגיעוהשישיםשנותשלהראשונהבמחצית
בשלהשארבין,העלייההתמעטה,העשורבאמצע,מכןלאחר.שוכללהוהקליטהמעברותהוקמולאשוב.ורומניה

הגדולהנצחון.חדשותפניםולבשה"הימיםששתמלחמת"לאחרוגאתהשבההיא.(המיתון)בארץירודכלכלימצב

היאהכוונהכשבמזרח,כאחתוהמזרחהמערבמןעוליםרבבותלכאןמשכושנכבשובשטחיםוהאחיזהבמלחמה

הצביעו"והם,ארצהלעלותרשותמהםלחלקניתנה,ודיכויאלםשלשניםעשרותשלאחר,המועצות-בריתליהודי
.בהמוניהםויצאו"ברגליהם

העלייהבולטבאופןגברהאלהבשנים.יהודיםרבבותארצהעלו"הכיפוריםיוםמלחמת"ל"הימיםששתמלחמת"בין
שהערימוהקשייםאףעל,יהודיםהגיעוהמועצות-מברית,DWכלכליומשברכאןמשיכהבשל,הברית-מארצות

.הפעיליםראשיומעצר"השכלהכופר"ביניהם,השלטונות

ללאהנושאהעסיקוהשמוניםהשבעיםבשנות.שניםעשרותנמשךחופשיתלעלייהרוסיהיהדותשלמאבקה
ולאחרסדקבהםפתח,השעריםאתנעלהסובייטיהשלטון.בעולםהקהלודעתהיהודיהעם,ישראלאתהפסקה

עוליםשלגלהגיערחוקותלעתיםורק,לעלייההעיקריהמקורהיהזהלישראל.לחלוטיןכמעטוסגרםשבמכן
.("שלמה"ו"משה"מבצעי)1991-ו1984בשניםאתיופיהיהדותעםלמשלשהיהכפי,אחריםממקורות
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סטו,לישראלבכיווןשיצאוהמועצות-מבריתיהודים."נשירה"התופעתגברהואילךהמאוחרותהשבעיםמשנות
עוליכלכמעטכיהיהשדומהשניםהיו.הברית-לארצותוהמשיכו(בווינהלרוב)המעברמתחנותבאחת
פוליטייםשינוייםבשל.הגדולהשינויהחלואילך1989-מ.לישראללהגיעלאאך,לצאתמעונייניםהמועצות-ברית

והיתההבאותבשניםשהתפרקה,זוממדינהעוליםאלפימאותלישראלהגיעו,המועצות-בריתלהתפרקותשהביאו
,יהודיםאלף200ארצהעלולבדה1990-ב.החמישיםשנותראשיתמאזכמותוזכורשלאבהיקף,"המדינותחבר"ל

שלבהיקףמדוברכךגםאך,אלוממדינותהעלייהבמקצתהצטמצמההבאותבשנים.המועצות-מבריתרובם
,במינהמיוחדתעלייהזוהיתה.והשמוניםהשבעיםבשנותמקובלשהיהלמהמעברהרבה,לשנהעוליםאלף60-70

,עלתהבישראלהאבטלה.קשותתעסוקהבעיותשיצרדבר,והמקצועותבתחומיםבכל,אקדמאיםרבבותשכללה
.השוניםהמשקבענפימהבאיםרביםמשנקלטו,יורדתהחלההיאמספרשניםלאחרורק

ליכולתהעלייההיקףאתלהתאיםישהאםהוויכוח,שאתביתרהתשעיםשנותובתחילת,העתכלנמשךבישראל
מנוףבעלייההרואים,"מרחיבים"הגישתאתכללבדרךמאמצתהיאאבל,משמעית-חדאינההתשובה.הקליטה

כמקובל,"הגירה"יותרבעלייהלראותהממליצים,"מצמצמים"שלגישותודוחה,ראשונהממדרגהחברתי-לאומי
,כאןוגדלושנולדו,הארץבניעלהעוליםאתלהעדיףישהאם:השאלהאחתלאעלתההזהבוויכוח.אחרותבארצות

?מהעוליםפחותמהמדינהמקבליםוהם,ל"בצהשירתו

לאפשרשישאו,ישראלייםתרבותייםעקרונותהעוליםעללכפותישהאם:הסתייםכמעט,דומהכך,אחרויכוח
הדעה,(האתיופיםשלבמקרהכמו)העברטעויותעלחוזריםשלעתיםאף.ומנהגיהםמסורתםאתלקייםלהם

."יפרחופרחיםאלף"בנוסח,תרבותיתשונותלאפשרשישהיאכיוםהמקובלת

היאהישראליםלרוב.הלאומימהמאבקחלקאינההעלייה,"שבדרךהמדינה"ימישלהרחוקלעברבניגוד,כיום
תפקידכי,הדיעההיוםגםמקובלתהרובעל.עברובימיםשהיתהמכפימרגשפחותואף,טבעיתהליךנראית
ששוכחמי.('וכותעסוקה,בשיכוןהעדפות)מחירלדברישולעתים,הסתייםטרםוקליטתםיהודיםבהעלאתהמדינה

העצוםבשינוייתבונןאםיעשהטוב,אחרונותבשניםהגדולההעלייהשל"הריקההכוסחצי"ברקומבחין,זאת
שונהמדינההיאכיוםישראל.נפשמיליוןמחצילמעלהארצהשהביא,האחרוןהעלייהגלהחלמאזהמדינהשעברה
.השמוניםשנותבשלהישהיתהממה
.עולהכוחנובאמתלעולהומעולה-למדינהחייםסםהיאשהעלייההוכחנוספתפעם

,',,,,.114,1,

,,,(,ן,,,?

מ

*
!עי

:מקודותמח'ידש*

.1981אביב-תל,(העוליםמושביהתיישבות)האלמוניםהחלוצים,אריהאבנרי

.ב"תשמירושלים,(ב-א)הראשונההעלייהספר,(עורך)מרדכיאליאב
.ד"תשמאביב-תל,ישראלבמדינתוהתיישבותעלייה,אלכםביין

.9901ירושלים,(אירופהממרכזהעלייה)חדשהמולדת,יואבגלבר

.1973אביב-תל,הרביעיתהעלייהבתקופתהיישוב,דןגלעדי
.1979ירושלים,ויים"הביל,שולמיתלמקוב

1990אביב-תל,למדינהמיישוב,העשריםבמאהישראל-ארץ,דןוגלעדימרדכינאור

.1978אביב-תל,ההעפלה(עורך)מרדכינאור

.1991אביב-תל,העליותספר,מרדכינאור

.1986ירושלים,ומעברותעולים,(עורך)מרדכינאור

.1980ירושלים,(החמישיתהעלייההתיישבות)ראשוניםנירים,בצלאלעמיקם

.1984אביב-תל,1949-הראשוניםהישראלים,תוםב

11אאא



ריחההפעות

],ע
"
הפערהמחשתידיעלזאתלעשותבחרנו.כולובנושאלעסוקורצוןהתעניינותבמשתתפיםלעורר-הפתיחההפעלתשלהמטרה

בדרךכי,מתברר(המקורותברשימתראה)מחקריםממצאימתוך.עצמולעולהיחסנולביןמופשטכמושגלעלייהיחסנושבין
ניכורהציבורמגלה,זאתעם.הציוניהמפעללהגשמתהעלייהבחיוניותומכירלישראלהעלייההמשךאתלחייבהציבורנוטה,כלל

אידיאולוגיתהתייחסותביןלהבדילכדימשמשים"לעוליםיחס"ו"לעלייהיחס"המונחיםבינדגיש.עצמםהעוליםכלפיעוינותואפילו
..למעןעושיםשאנומהלבין...עלחושביםשאנומהביןההבדל:אחרותבמילים.יום-היוםבחייומעשיתאנושיתהתייחסותלבין

?עולהכוחנולעולהמעולה,באמתהאםאוהעלייהלשלתרומתהמהי:הערכהשאלתלהצגתדידקטיכמנוףלנוישמשזהפער.

ביןהפעראתולהמחישלשקףכדימגמתיבאופןומנוסחביותרקצרהוא,שימושנעשהשבו,העמדותשאלוןכילהבהירחשוב
אנו.הלימודיתהמטרהאתהמשרתדידקטיכליאלא,סוציולוגימחקרלצורךמדעישאלוןזהאין.לעוליםוהיחסלעלייההיחס

ביןפערעלמצביעיםאחדיםמחקרים,כאמור.בעזרתושיופקו"ממצאים"ולעצמולשאלוןזוברוחלהתייחסמהמורהמבקשים
,זהמסוגשאלוניםשלסטטיסטיבניתוחכילזכוריש.זהפעריסתמןכיתהבכלכימניחיםאנוולכןלעולההיחסלביןלעלייההיחס

תוצאותיצביעואם.בעמדותפערעלהמעידמשמעותיהפרשהוא,היגדיםקבוצתלכלהציוניםביןנקודהחצישלהפרשגם
שאלתאתלעוררכדיבכךיהיהעדיין,שליליהואכאחדהעוליםואלהעלייהאלכשהיחס,פערהעדרעלמסוימתבכיתההשאלון
לעוררהמורהיוכל,וחיוביאחידיחסעלהמצביעותתוצאותיתקבלואם.(להלן'דשלב)הפעולהבמהלךהמוסברבאופןההערכה

.בעמדותפערמסתמןכללבדרךכיהמעידיםמחקריםממצאיהצגתידיעלההערכהשאלתאת

.מסכםכיתתיודיוןקצרהקבוצתיתעבודה,עבודהדפיבעזרתעצמיתעבודהמשלבתוהיאהכיתהבחדרנערכתההפעלה

"81711שרוו-'אני
ישי

דקות10:זמןהערכת
תלמידלכלאחדעותק;ועוליםעליות-עמדותשאלון:עזרים

הסבריםלעבודהלהקדיםלאמומלץ.העמדותשאלוןעל,אישיבאופן,משיביםהתלמידים
כדאיהנושאהצגתאתגם.התלמידיםתשובותאתלהטותלאכדישהםכלכלליים
.להפךולאהנושאאתלעוררנועדהשאלוןשהרי,להמשךלדחות

ליחסוהנוגעיםהיגדיםומספרהעלייהאלהתלמידליחסהנוגעיםהיגדיםמספרבשאלון

בשלביזההשהתלמידרוציםשאיננוכיווןבמעורבמוצגיםההיגדים.עצמםהעוליםכלפי .השאלוןמגמתאתזהים,

"שונו"רווו-'ננוו:
וקנו81יישי

קבוצתיתבעבודהגםבוחריםאםנוספותדקות10.האישילשלבדקות5:זמןהערכת
D '

~
IW:תלמידלכלאחדהעתק;העמדותלסיכוםעזרדף

אמורזהתהליך.העמדותלסיכוםהעזרדףבעזרת,העמדותבשאלוןשסימןהתשובותערכיאתמשקללתלמידכל
.נפרדיםציוניםבשני,העוליםכלפיועמדתוהעלייהכלפיעמדתואת,תלמידכלעבור,להגדיר

לגבשתלמידיםצוותלכלולהורותהטרוגניותלקבוצותהכיתהאתלחלק,האישיהשלבלאחר,כאפשרותמומלץ
כךתשובותיהםאתהצוותיםישקללו,אחידהתשובהעלשהסכימולאחר.בשאלוןהמופיעותעמדותעלהסכמה
ha4.ביןדיאלוגהמאפשרהקבוצתיומתןבמשאזההליךשלחשיבותו.היגדיםקבוצתכלכלפילעמדתםאחדציוןשינתן

.עמדותיואתחבריובפנילנמקהתלמידשלובצורך(הטרוגניתבכיתהבמיוחדחשוב)שוניםתלמידים

ם



פתיחההפעלת,.,,,,,.,,.,,,1"

ניריפינום-'גשונ:א
דקות10:זמןהערכת

IV1'a:וגירלוח

דהיינו,ההיגדיםקבוצותידיעלשמיוצגיםהנושאיםאתלהבהירהזמןכעת.הצוותיםתשובותאתהלוחעלרושםמדריך/המורה
?לעוליםהאישייחסנולביןלעלייהיחסנוביןפערישהאם.העלייהלתופעתתאורטיויחסלעולים,מעשי,אישייחס

לפערניהסיבותמהן:בשאלהקצרדיוןלעודדאפשר

ומסקנותניתצידיון-'ד
דקות10:זמןהערכת
אין:עזרים

מיאתלהציגמניסיוןאוהצטדקותמניסיונותלהימנעיש.לממצאיםמגיביםהתלמידים
.הלאומיתבמשימה"בוגד"שככזה,מסוימתבמידהשליליתהיאהעוליםכלפישעמדתו
לעצמנושנוכיחבכךלהסתפקולאלעומקוהענייןאתלבררמבקשיםאנוהפעילותבהמשך
במחקריםהתגלהזהשפערהעובדהאתהתלמידיםבפנילהציגאפשר."בסדר"שאנחנו
שללקיומוהיסטוריותעדויותיוצגוהפעילותבהמשךוכיהאוכלוסייהבכללשנערכוקודמים

.הציוניתהמנהיגותמביןלרבות,רביםובקרבשונותבתקופותהעוליםמפניהחשש

:אלובינייםשלבידרךהשיחהאתלהובילמוצע

.התוצאותפירוש.1
היהלא,העלייהגלישללאהסכמהעלמעידה-העלייהתופעתכלפיחיוביתעמדה-

גםולכןישראלבארץיהודיםשלמשמעותיריכוזנוצרהיהלא,הציוניהמפעלמתקיים
בתקופהנחלשאינוזואמירהשלתוקפה."היהודיםמדינת"נוסדתהייתהאםספק

שואפתהיאולכן"היהודיםמדינת"כנוסדהישראלשמדינתמשוםהמדינההכרזתשלאחר
.אחרתבארץחייםפניעלבההחייםאתלהעדיףימשיכושיהודיםלכך

למדינתאולציונותשלילייחסמבטאתאינה-עצמםהעוליםאלביחסשליליתעמדה-

לקלוטיכולתנולגבילגיטימיביטחוןחוסרמשקפתאלא,(לעילקבענושכברכפי)ישראל

.אישית-הפרטיתבמשמעותוגםהציבוריתבמשמעותגם,גדוליםעלייהגלי

.התוצאותבמשמעותדיון.2

נוכל-הקליטהיכולתלגביהעצמיבביטחוןמדויקיותראו,הקליטהביכולתבעיההגדרנו-
וחדברורה,גדולההיאהותיקליישובהעוליםשתרומתמשוכנעיםהיינושאםלהניח

,הנכוןהצעדשזהוהביטחוןוגדללעילהמוזכרתההססנותמידתקטנההייתה,משמעית

הבעיהמוקדאתמסביםאנוזובהנחה.תהייהאשרכמותםותהייהיהיואשרהעוליםיהיו

.שלהםהתרומהליכולת,שלנוהקליטהמיכולת

(עצמםהאנשים)העוליםשלתרומתםמידתלגביהיאהמרכזיתשהשאלהמכךמשתמע-

.אותםלקבלעלינויקלכך,גדולהתרומתםכישיובהרככל-בישראלהיהודיליישוב

לעולהמעולה(האם)-שאלהסימןבתוספת,המוכרההיגדבעזרתניסחנוזושאלה-

.הפעילותבערכתלברורהעומדתהשאלהוזוהי?עולהכוחנו

aeבכיתהחקירהועדתתוקםעולהלכוחנוהאם:זהנושאבירורלצורך.
-*-
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פתיחההפעלת

עויות-עמדותשאורןHiijCiC"י
~

ע
~

וים
עלעמדתךסמרי.בוהאמורעםה/מסכימה/אתכמהעדהיגדכלעבורלקבועיש.תלמידכלשלאישיתלעבודהנועדזהדף
.(דוגמהי/ראה)שורהבכלהמתאיםהמספרהקפתידי



פתיחההפעלת

ופינעזודף:114:
~

השאזוןם
~

ביך

~
אישישמדיתר

~
קבוצתי

אישיסיכום.א

.5,7,9,10,14עד1:אלובשאלותתשובתךערכיאתי,סכם,ראשית.1
.האישיתברמההעלייהקליטתלשאלתהתייחסתאלובשאלות

.6,8,11,12,13:אלובשאלותתשובתךערכיאתי/סכם.2
.הכלליתברמההעלייהקליטתלשאלתהתייחסתאלובשאלות

.(תלמידיםחמישה-ארבעהשלבקבוצות)קבוצתיסיכום.ב

להגיענסו.תשובותיכםאתוהשווהשאלוןסעיפיעליחדעיברו.441שף*
אחתלתשובה

.הדדייםשכנועניסיונותידיעלסעיףכלעבורמוסכמת-4,41ו
.ביניכםהדעותחילוקיאתלהגדירלפחותנסו,להסכמהלהגיעמצליחיםאינכםאם

עב*
~

העלייהלגבימנסכםצתי
~

העוליםלגבי
'



תיזנו8הועפה

,,.י

מבואונע

תלמידכל.ישראללמדינתהעלייהתרומתלשאלתהנוגעותהשונותהעדויותיוצגובפניה,החקירהועדתעומדתההפעלהבמרכז
,העדויותשמיעתבעקבותההחלטותוקבלתהדיוניםלהליךשותףלהיותעליוהחקירהבוועדתכחבר:כפולתפקידעצמועלמקבל

עצמומביאתלמידשכללוודאמוטלמדריך/המורהעל.הוועדהבפניהעדויותאחתבהכנתלהשתתףעליותלמידיםבצוותוכחבר

.כלשהןלמסקנותשיובילוכךמסודריםיהיוהועדהשדיוניולדאוגהמכיניםהצוותיםבמסגרתלביטוי

.ובביתבספריההתלמידיםשלאישיותבהכנותוחלקה,שטחובסיורהכיתהחדרבמסגרתחלקהמתבצעתזובהפעלההפעילות

488
---'שחי9ץקשףי9ץ41י1%"8ם9ץ4ש. .9

"יחיאשי1=89קיאך9"ששל'f~Na,חל19ס"
s*$$ee~r5*e11י"יא9ט9שש1שא4-

."יצאתי9יץ4ו1שיאסי"י8קאא" -י:קז.,;..,.;;;
ה-הבטף-י1%א4א9%"'ח9.-" :,=.-

בלדרמס-ארסור.-148יטק99א=.םןץישףץש=a~-יאי"

.-ג
'"ק.,%--%ש%4שאע4"4%לש,ףן,1"י"ן:..-,..

"
,4,1%4ן",.).ז

בוועדההדיוןנושאיקביעת-'אשוב1114י:
דקות20:זמןהערכת

עללבדוקניתןהיבטיםאלונברר?עולהכוחנולעולהמעולההאם-השאלהמשעלתה
?זושאלהעללענותמנת

,העלייהשלתרומתהאתלבחוןניתןדרכםמימדיםושניהיבטיםחמישהמוצגיםבהפעלה

מוזמןהמורה,זאתעם.המוצעיםלהיבטיםהתלמידיםתשובותאתלהובילמומלץולכן

במידה,השאלהשלאחריםלהיבטיםהנוגעות,נוספותמשימותתלמידיםצוותיעללהטיל
.כאלויעלווהתלמידים

עדותואתיכיןמהםאחדשכל,עבודהלצוותיהתלמידיםיתחלקוזהשלבשלבסיומו

.המצורפיםהעזרחומריבעזרת

,הכלכליההיבט.3,המדיניההיבט.2,החברתיההיבט.1:המוצעיםהצוותים

,ההיסטוריהרצףמימד.6,לעולההדאגההיבט.5,הציוניההיבט.4

.הוועדהניהולצוות.8,האקטואליהמימד.7

816-
ן,



י1י

5-
מדנזיתהפעלה'

34י
הצוותיםהננוח-בןשוב4:

ובביתבספריהעצמיתעבודה:זמןהערכת
צוותלכלמידעומקורותעבודההנחיותובהעזרחוברת:עזרים

עזרחוברתמקבלצוותכל.וכעוזרכמנחהמשמשמדריך/כשהמורהתלמידיםצוותישלעצמיתעבודהעלמבוססההכנותשלב
.הוועדהבפניעדותואתלהכיןמנתעללוהדרושהמידעכלמצויובה

.הקריאהעללהקלכדיחלקיתעריכהשעברוראשונייםהיסטורייםמקורותברובםהם,לתלמידיםשניתנוהמקורות
שבווהתנאיםהרקעאודותמידע,מקורלכלכהקדמההבאנו,מסויםהיסטורילמצבמתייחסמקורשכלמכיוון
.הדבריםנאמרואונכתבו

:לזכורישהמקורותללקטבהתייחסות

וכלעמדהכלמושלםבאופןלייצגאפשרותאיןכיברור.שניםממאהלמעלהבןהואההיסטוריתהיריעההיקף.1

עמדהשייצגוכך,לקטניבאופןבמקורותבחרנולפיכך.טווחוארוךמורכבכהלנושאהתקופותבכלהתייחסותזווית

,פנים-ורבמורכבהואשהנושאלמסקנההתלמידיםיגיעומכךכתוצאהאם.אחתזמןלנקודתמעברשהיאכללית

.משובחזההרי

,החברתיההיבטמתוךהעלייהאלההתייחסויותרובכימצאנו.במקורותשמובאותהעמדותביןאיזוןאין.2

להרחיבדורשות,הציוניההיבטמתוךההתייחסויותרוב,זאתלעומת.לישראלהעלייהאתולהגביללצמצםדורשות
כלפיתלמידשלעמדה.השוניםההיבטיםשלהמבטזוויותהצגתידי,קיווצרהאיוון.העלייההיקףאתגבולללא

בפניהעדויותכלסךרקולכןהשוניםההיבטיםשלהכללהמחייבתהעלייה
~

האיוןאתליצוראמור,החקירהעדת
.העמדותבין

1האין.3
~

מוצגיםהכלכליבהיבט,מנהיגיםנאומימתוךהםהמקורותרובהציוניבהיבט,לדוגמה.המקורותבסוגת
שכן,עיוותיוצרהיהזהותליצורניסיון,למעשה.עיתונותמאמרימתוךהםהמקורותרובהחברתיובהיבטנתונים

להביעאיןכינדגישכאןגם.בעיתונותיותרמוצגיםביקורתודבריחגיגייםבנאומיםיותרנשמעיםשבחשדברי,ברור
.ההיבטיםכלשלאינטגרציהלאחראלאכשלעצמוהיבטלכלבהתייחסדעה

.לטפלתלמידיםצוותכלאמורבהםהמרכזייםהנושאיםלהלןמוצגים,בתפקידומדריך/למורהלסייעמנתעל
.בהםהטיפוללאופןוהמלצותהמקורותלאופיקצריםהסבריםאלא,"נכונותתשובות"בבחינתאינםאלהנושאים

חווצ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

'יי
נןוו

~
'וו

[

"ישיךלממ~'טנטץתיהנ,ג"
הב

שייר ,

עלזהבהיבטהקטעיםרובמבוססיםהדבריםמטבע.(העלייהלרעיוןהאוהדהיחסלצד),,,,,,,,,,,,,,,,,ן,ן,ן,,ן,ן,,,,,,),ן,,,,,,ן,ן,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,ן,,,,,,,,,,,,,,,(,,ן,,ן,,,,,,,,,,,,
עלשליליותולעתיםמחמיאותלאבאמירותמתאפייניםהקטעים.עתוכתביעיתונותן,,(,,,,,,,,,,,,ן חברי.(מקופחיםותיקיםבניחשבוןעל)מקבליםשהםהמוגזםהסיועועלחדשיםעוליםן,ש,,,,ןן,,,ןן,(ן,,,,,,ן,ן,,,,ן,ן,ן,,,,,

"
,,ן,,ן,

"
את,השניהצדאתלהציגיתקשו,החקירהועדתבפניזההיבטלהציגהמתבקשים,הצוות,,,,ן,,,,ןן,,ן,,( .לעוליםהסיועומעודדיהעלייהמעודדי',,ון,ןן(,,,,ן,,,,,

שהתפרסמוקטעיםפיעלמסויםהיבטמציגיםהםכילחבריםלהסביר,המורהלר,מומלץ
.בענייןדעתםולהביעאחריםקטעיםלהוסיףיכוליםוהםהשונותבתקופות

ךהש2
~

.ישראלמדינתלהקמתהמאבקבימי,היישובבתקופתהעדותב'רמתמקיותזהבהינדיש2ך27ב

יין אמנםהערבים.ישראלבארץהיהודיהיישובולחיזוקלגיבושמרכזימרכיבהיאהמונית,,ן,,,ן:,,,,

בעקבותלסוגיהנדרשיםוהבריטים,מקורותקטעיבכמהשרואיםכפי,לעלייהמתנגדים
מקורותהובאו,המדינהקוםעםנמוגלאהמדיניההיבטכילהבהירכדי.הערביםמחאות

.המדינהמתקופת,,,, ,,,
הצגתתוך,הוועדהבפניבעדותםההיבטולרלוונטיותלרצףיתייחסוהצוותשחבריראוי,,

,ישראלבארץהערביםלתושביםביחסהיישובבתקופתהעלייהמנושאהעולההבעייתיות

.המדינהקוםלאחרמדיניתמבחינההעלייהלחשיבותהתייחסותותוך
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,,,,,,

שות

si1ifני'י

~

a(1הנ
יפ

"שהדרמדאת.זהשעגתיקיסתם,'י"
"לויתינ

הם'ייןימניותייזר;
שלהאפשרויותואתהעוליםתנאיאתמתארים,הצותחברימופניםאליהם,המקורות',וו,;ון,ן,ן,,ן,,, אםבין)ארצהרביםיהודיםשבהעלאתההכרחלצד.להםלדאוגוהמדינההיישובמוסדות,ן,ן,

,מצוקהמארצותיהודיםבהעלאתמדובראםוביןאדםבכוחי"באהיישובצורכיבשל

התנאיםהענקתליכולתהענייןצידילשנילהתייחסיתבקשוהצוותחברי.(הצלהעליית,ן
.ארצהשבהעלאתםולהכרחלעולים,,,,ן

חברועוליהאתיופיםלעליית,אנולימינוהנוגעיםמקורותמובאיםלעולההדאגהבהיבט
זאתוידגימוהשניםלאורךהחוזרותלבעיותיתייחסוהצוותשחבריחשוב.העמים
.הוועדהבפניבעדותם

ת1וצ

'יי
"!ו

"ר"נ],נוויהן"יםויוי
'ית

[

ות:צ5"יבנ]מי""1"" ,
את(בעיקר,מדינהטרם,היישובולתקופתהציונותראשיתלתקופתושייכיםהיסטורים),,,,;,1 ואתהמנדטשלטונותעםהקשריםאת,העלייהלהגברתבהכרחלהכרההמאבק,ן,ן,,,,,, למימושהעלייהחשיבותבשאלת,הפוליטיתהקשתגונימכל,מנהיגיםשלעמדותיהם,,,,,,,,,ן;שן,,,

.הציוניהרעיון,,,,,,,ן,,,,,ן,,,,1

בשאלתולדוןהציוניההיבטמשמעותאתלתארתהיההצוותחברישלמשימתם,51ן;ל,שע,1.,1,,,;
המובעים)נימוקיםלהעלותאלא,סיסמאותלהפריחהכוונהאין.בימינוההיבטרלוונטיות
.והיוםאז-הציוניההיבטבדברהצוותעמדתאתלבססודרכם(השוניםבמקורות

צ11ת.,,,,,,,,,,,

מ0ן9תקנש'ו0ו[0')ינ)יייערי
סםית0נח]

רעעי
ת11?המת,יל)ת=ע הקליטהכושרכלמיצויבדברהחששותהתבדותועלעלייהכלשלהיחסיתהתרומהעל,],,,,,,,,,

.השניהצדמן-והמדינההיישובשל המחקרייםהנתוניםלצד,והספקותהטרוניותהחששותאתלהציגיתבקשוהצותחברי,י,ן,,,,,,,;,!,ן, .הכלכליההיבטמןהשונותהעליותתרומתמתבטאתכיצדולסכם,,ן,,,,,,

ביפד,,צ1ותן,);;)

ענדיך:סענ:11זיגוגון:::גג:בי)ייייי111"
,למעשה,שהם)לתלמידיםושאלותמונחיתצפייהדפיולהכיןבסרטלצפות-ומשימתם

אתיציגהסרט.ההנחיהלדפיולהתייחסבסרטלצפותיתבקשואשר(החקירהועדת ,ולמדינהליישובהעלייהתרומתבשאלתהןהמכלולבהצגתרבהחשיבותו,היסטוריהרצף,),

ההיבטיםמחמשתאחדשבכלבעוד,החדשיםלעוליםהוותיקיםהתייחסותבשאלתוהן

.בלבדמסוימתלנקודההתייחסנו

ביתבספרייתאו,הקרובההדרכהבמרכזהנמצאיםסרטיםרשימתיקבלוהצוותחברי
נאנ46שיוצגהסרטאת-בעצמםשיכינומבנהפיעל-ולערוךקטעיםלרכזגםיוכלווהםהספר

.הכיתהבפני

א,[[.יצן,!ש!.!י,..~.81
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,,;,,,,,,,,,,
,,,,8,,7'צ:;,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ומיא,

,,
..,

ן4י
ך)הו"ננה"השו"מיי"מנשקיהוו::י::י:גךגם]::2:,,י,ן,

עינייםכמראהאיןכימאמיניםאנו.אתיופיהיהודיהעלאתואת,"העמיםחבר"למדינות:,ו)','ןןוןןןן,1,:,,ן,)))),ן,

י,'(,י

"
,

.חדשיםעוליםשלמגוריהםבמקום,קליטהפעיליועםעוליםעםאמצעיבלתיכמפגש'שיי" ,,
ך,,,),,,ן

,ון,,,,,
עליהם,ראשית:כפולהמשימההצוותלחברי.קליטהובמרכזיקרווניםבאתרידהיינוו ,,

שהרי,ומקיףיסודילהיותשחייבתכנון.ופעיליםעוליםעםומפגשכיתתיסיורלתכנן:,%,%,,,,,,,ל:,

"
ן:,,,

"לנ]41,,,1,,,2;:י;'
.חשובהלמשימהולהירתםלסייעשיכולכמיאלאכתימוםלאולהתישםלימודהכתה,% ,

1משםש41;,קי"
,.י,

למעגללהצטרףיכוליםהתלמידים:הצוותחברישלהשניהלמשימתםמגיעים,כא
D '

~
lWnעםייפגשו,לבצעשאפשרמשימותירכזוהצוותחברי.העלייהקליטתבמלאכת

המסייעיםמתנדביםעםפגישותיתאמו,לתרוםאפשרהיכןולתארלשוחחשיכוליםאנשים
רכזשלאוהמורהשלסיועללאלהתבצעיכולאינוהמשימהשלזהחלק.עלייהבקליטת

.המקומיתברשותאוהספרבביתקליטהנושא

וכיצדהסיוראתמארגניםכיצדהנחיותתינתנההאקטואליהמימדלצוותהעזרבחוברת
.החדשיםלעוליםלסיועלשטחהיציאהאת,ההמשךשלבאתמארגנים

םותהצוומות'משנום'וםנוחאי::

העדףותשמיעת-גישוב"14:
דקות45:זמןהערכת
לעצמוהכיןצוותשכלוהאביזריםהתפאורה:עזרים

הפעילותמתחשישמרכדיקצובלזמןעדותכללהגביליש."החקירהועדת"היא,הכיתהמליאתבפניעדויותיהםאתיציגוהצוותים

"ג"הג:ק414עןנ
]נגך::יגךן

''תיי"יי"
ינק

~"י9"
uno

לטיו""ייי"ממימיתחי"י'

de-44-19
-



םוניםתועפה

העלייהבשאלתאישיתעמדהינקוטתלמידשכלחשוב.המעשילמישורערכי/העיוניהדיוןאתלהעבירנועדההסיכוםהפעלת
.בקהילהמעשיתלפעולהעמדתואת"יתרגם"שגם,ומומלץ

.למעשההלכההמסקנותליישוםלהתארגןכךואחרהנחקרתלשאלהתשובהלסכםתחילהננסהכיתתיבדיון

(1.(

הטוהשןהמבטזנית-אישובוי(ף:
דקות10:זמןהערכת
כצנלסוןברלמכתביקריאהקטע:עזרים

החברהשלצרכיםכמשרתתהעלייהאתהדיוןבמרכזהעמדנוהוועדהדיוניכלבמהלך

בעינינראיתשהיאכפיהעלייההוזכרהולאכמעט,הבדיקהמוקדבשל.בישראלוהמדינה

ממליציםאנו.זהנוסףהיבטלהעלותלנכוןמצאנו,הפעילותסיכוםבטרם.עצמםהעולים
הדרכיםומשתיבאחתזאתלעשות

מתוךהמצורףהקטעאתהתלמידיםבאזניקוראהמורה-(דקותחמש)קצרהדרך.א
אם.לארץלעלייהופשטניתתמימהשאיפהמתבררתהקטעמתוך.כצנלסוןברלשליומנו
בכל)וכלכליותחברתיות,לאומיותמטרותכמכשילהאוכמקדמתהעלייההוצגהכהעד

מאשריותרלאהיאהעלייה,הבודדהעולהשעבור,מסתברכאןהרי,(ציבוריות-מקרה
נשמעתהיאכאשרזולאמירהניתןמיוחדתוקף.חדשיםפרטייםחייםליצירתאישיניסיון
.הציוניתהתנועהשלהבולטיםממנהיגיהאחדשלמפיו

-(דקות15)יותרארוכהדרך.ב

.תלמידיםפעילותהכוללת

נראהאםלבחורמומלץזובדרך

ושהתלמידים,חשובשהנושאמדריך/למורה

התלמידים.ופעילותמדיוניםעייפיםאינם

.המצורףהעבודהדףעל(בצוותים)משיבים
ברלשלמיומנוהקטעמוצגיםזהבדף

חוהשלמשירההראשוןוהביתכצנלסון
מתבקשיםהתלמידים."שרליה"אלברשטיין

תמונתשביןהפעראתבקטעיםלאתר
לבין,ישראלארץאודותהעולהשלהחלום
העולהנפגשבהאשרהמציאותתמונת
היאהמטרה,זהבתרגילגם.הקליטהבמחנה

העולהשל,האישיתההסתכלותעללהצביע

גםולצרףיום-היוםבעניניהמוטרד,עצמו
.החקירהבוועדתהעקרונילדיוןכסיכוםאותה

* ם20

**
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החקיוהיעדתאסקנית-בןשובנרזי
דקות20:זמןהערכת

כהיגדיםמנוסחותלהיותצריכותההצעות.החקירהועדתעבודתלסיכוםהצעהינסחצוותכל.בצוותיםמתכנסיםהתלמידים
כלמיידיזמןבטווח":אפשרייםלהיגדיםדוגמאות.לתשובהונימוקים(?עולהכוחנולעולהמעולההאם)לשאלהתשובההכוללים

הכרחיתהעלייה";"ההיבטיםבכלתורמיםהעוליםארוךזמןלטווחאךהישראליתהחברהעל,חברתיתבעיקר,למעמסההואעולה
להגבילניתןלפיכך.אליההעוליםבכמותעודתלויאינווקיומה,וחזקהעצמאיתמדינהישראל";"תנאיבכל,ישראלשללקיומה
."העוליםמספראתולווסת

ההיגדים.כלליתלהסכמהלהגיעוניסיון,(נוסחשינוייידיעל)קרוביםהיגדיםביןלאחדבמגמהההיגדיםאתהלוחעלירכזהמורה
ניתן,מהאחרותמוחלטבאופןהחורגת,אחתסיכוםהצעתוישנהבמידה.הוועדהחברילהצבעתיעמדוזההליךלאחרשישארו
.מיעוטהצעותשהןנוספותעמדותועלהרובלתמיכתשזכתההסיכוםהחלטתעלבסיכוםלהצהיר

,..,
4.שן"

~

'ן144

.4,~.,2י;

~
המעשהועיזםהעיינימהדיין-'גשובה

דקות15:זמןהערכת

הסיורשבעתמצפיםאנו.החקירהועדתמסקנותליישוםדרכיםמציעיםהתלמידים

שלבלביצועהדרושהמידעיצטבר,הספרלביתהסמוך,עוליםשלמגוריםלאתר,הלימודי
:אלוסעיפיםפיעלהמצטברהידעאתלסכםניתן.זה

.העוליםלאיתורדרךבחירת.1

.לתרוםתלמידינויוכלושבהםהצרכיםוהגדרתהעוליםצורכיאיתור.2

פרטיבביתאוציבוריבמקום;קבוצתיאואישיקשר:קשרליצירתדרכיםבחירת.3
Dשל"טריטוריה"ב ') lWnחוגים,נוערתבועת,הספרביתבמסגרת;שלנואו.

21אאאא
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'וזיימבידהדף5י(%:
העינהשןהמבטת

.בהמשךהשאלותעלוענואותםקיראו.קטעיםשנילפניכם

-איקטע
)נצבדושו1)ן1תבחון

'ום1י

,חמישיכרך,כצנלסוןברלכתבימותור*

.376עמוד.ז"תש,י"מפאהוצאת

.בבילורוסיה1887בשנתנולדכצנלסוןברל
פעילהיה.1909בשנתלארץעלה

ממייסדי,העברייםהפועליםבהתארגנות
שלהכלליתההסתדרותדמותוממעצבי
והיהייסד.ישראלבארץהעבריםהעובדים

אתוהקים"דבר"עיתוןשלהראשוןעורכו

פעילהיה."עובדעם"הספריםהוצאת

והקפידנוערותנועותנוערבעניינימאוד

ומחנךכמורהפעילותשילובעלימיוכל
מחלתלאחרנפטר.בהנהגהתפקידיועם

.1944בשנתלב

.זיכיון=קובצסיה'*

בקטע

''"יישדויהיהשירמחלדבית

,כפןגדעון-לחן,אלברשטייןחוה-מיליםו(עלייהשער-קרי)שרליה***

.אביבתלאס.בי.סיתקליטי,אלברשטייןלחוה"מהגרים"-התקליטמתוך

המדינהבשנותארצההעוליםשלהגדולהקליטהמחנההיה"עלייהשער"
הדרומייםבפאתיהבריטיצבאמחנהשלבמקומוהוקםהמחנה.הראשונות

ימיםמספררקבמחנהלשהותאמוריםהעוליםהיוהתכנוןפיעל.חיפהשל
להםשנמצאעדחודשיםואףשבועותבמחנהששהועוליםהיובפועלאך

325במחנהעברו1951סוףועד1949מרץמחודש.מתאיםמגוריםמקום

.תקופהבאותהמהעולים%62,עוליםאלף

אתלתארנסו?עלייתובטרםכצנלסוןברלבעיניישראלארץהצטיירהכיצד.1
.בדמיונושראההתמונה

לישראלהעלייהעלחושבהואכאשראותומעסיקיםנושאיםאיזה.2
?הקליטהבמחנהכילדה,אלברשטייןחווהבעיניישראלארץנראיתכיצד.3
?אותהמעסיקיםנושאיםאילו.4
?(3-ו1שאלות)שבמציאותהארץלביןשבדמיון"ישראלארץ"ביןפערישהאם.5 ,,

7(4-ו2שאלות)העולים,שנעוסקיםשבהםהנושאיםביןהבדלישהאם"',,1,,,,,,,,

בוועדתשהוצגוכפי,הקולטיםהוותיקיםמצדלעלייהההתייחסותביןההבדלמהי6_.א.....י,ון:
:

*
גקנ?אלובקטעיםשהוצגוכפיהנקלטיםהעוליםמצדלעלייהההתייחסותלבין,החקירהיזו)אש"יזנ

*

*22אא
א



פקווות

aןיו ' lsDn5"נ5וווו!ש
-

'

.ז"תשמירושלים,ומעברותעולים-8עידן,(עורך)מרדכינאור-

.1965אביב-תל,'אכרך,הלאומיהצבאיהאירגוןמערכות,דודניב-

.ז"תשלירושלים,'זכרך,אגרות,חייםויצמן-

ח"תשלירושלים,ישראלמדינתוהקמתהיהודיתהלאומיתהתנועה,יהושעמטיאש,רותקליינברגר,שפרהקולת-

.9821אביב-תל,ישראלארץעלהמאבק,שמואלדותן

.1950מרחביה,והגשמהחזון,שלמהקפלנסקי

.1950ירושלים,המרד,מנחםבגין

.1990ירושלים,הישראליהמשקשלהבראשיתימי,חייםברקאי

1985ירושלים,ערבלארצותמחתרתיתבשליחות,קדיםרוח,שלמההלל

.ה"תשמירושלים,למדינהבמאבק,יוסףהלר

.1966אביב-תל,בוויןעדמבלפור,כריסטופרסייקס

990אביב-תל,1900-1950למדינהמיישובהעשריםבמאהישראלארץ,מרדכינאור,דןגלעדי

.1978ירושלים,מחרכעת,חגיאשד,שמעוןפרס-

1991אביב-תל,וקליטהעלייהשלועודשנהמאה-העליותספר,מרדכינאור-

=י-לתגי

,ון":א
" ."היישוב"השבועוןגליונות-

*
."הפטיש"השבועוןגליונות
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התמונותמרשימתנשמטושפרטיהםאחרגורםכלאוצלם,מוסדכלבפנימתנצליםאנו
:ולאיוריםלתמונותהמקורות

ישראלמוזיאון(ירושליםאשכחךאם):2'עמ

בכרדורון:צילום.התפוצותבית:4'עמ

ישראלמוזיאון:6'עמ

לבןפנחסש"עהעבודהתנועתלחקרמכן:7'עמ

מרכזיציוניארכיון(למעלה):8'עמ

נדוד"0ש:יום.?,מפוצות"בית,ידללן,,9'עמ
BV'11:ת'הממשלתהעת1נ1תלשכת

:ו'ע440
מד'0נזפדפת,

י"הנוידות.הש:ח00ודי1"רצד"
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