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 קיבוץ גלויות בדורנו על פי חזון הנביאיםנושא היחידה:  

 : רקע כללי לשיעור 

מטרתה של היחידה היא העברת המסר שכולנו עלינו לארץ. בכל משפחה ומשפחה מתקיים חזון  כללי 

 ת.הנביאים על קיבוץ הגלויות בזמן הגאולה השלישי

היחידה נפתחת בפעילות שממחישה את קיבוץ הגלויות מכל קצווי העולם בדורנו. לאחר מכן נעיין 

ובפירוש המסביר מדוע נס קיבוץ הגלויות בדורנו  במספר פסוקים המתארים את קיבוץ הגלויות 

 הוא נס גלוי ולא נס נסתר.

חמישים השנים ה לאחר מכן נסקור באופן כללי את תהליך שיבת העם היהודי לארצו במא

 האחרונות.

  ,כל תלמיד וארצות מוצאו -ור לתמונה אחת כוללת מן הפרט עלסיכום נקשור את כל מרכיבי השי

-כ שהתנבא לפני מנבואת ישעיהואומה שבה אל ארצה על פי חזון הנביאים כפי שנלמד  -אל הכלל 
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 פתיחה:  

)הורים,  ותא של משפחצתלמיד לברר את ארצות המוהנחיה לתלמידים יום לפני השיעור: על כל 

 .סבים וסבתות וכו'(

המורה יקרין על הלוח את מפת העולם. )מצורף קובץ עם מפת העולם שעליה שמות הארצות בעברית 

 ושושנת הרוחות ממוקמת בצד שמאל למעלה( שמה של מדינת ישראל מוקף באליפסה אדומה. 

אלו ארצות הגיעה משפחתו לארץ )זו שאלה מקבילה לשאלה גש ללוח ויאמר מיכל תלמיד בתורו י

לאיזו עדה התלמיד משתייך. יש תלמידים שישיבו בקלות רבה יותר על השאלה אם יובהר להם 

לאחר מכן כל תלמיד יסמן על מפת העולם שמוקרנת על הלוח נקודות  שהכוונה לעדה שלהם.(

 בשטחן של הארצות שמשפחתו הגיעה מהן לארץ ישראל.

מידה ונוצר ריכוז של תלמידים במספר קטן של ארצות, ניתן לשאול את התלמידים אם הם ב

מכירים מישהו שהוא או משפחתו הגיעו לארץ ממקום שלא מסומן על הלוח? תלמיד שמכיר ניגש 

 לסמן.

לאחר סיום סבב הסימונים המורה ימתח קו מכל נקודה אל ארץ ישראל. זוהי מפת קיבוץ הגלויות 

 . של הכיתה

יזכיר לתלמידים איך ות  בצד שמאל למעלה ושנת הרוחות שנמצאהמורה יפנה את התלמידים לש

משפחתו של מי הגיעה לארץ ישראל מכיוון  -ואז ישאל  מתמצאים בכיוונים על פי שושנת הרוחות.

 מערב? מי מהמזרח? אלו משפחות הגיעו מהדרום? ואלו משפחות הגיעו מהצפון?

 - של כולנו הגיעו לארץ ישראל מכל רחבי העולם. לתהליך הזה יש שםהמורה יסכם: המשפחות 

. התהליך הזה הוא חלק מההבטחה של ה' לגאול אותנו והנביאים שחיו בתקופת "קיבוץ גלויות"

יקבץ את  -בית המקדש הראשון כבר ידעו לספר לנו שיום יבוא, ואחרי גלות ארוכה וקשה, ה' יאסוף 

 ארץ ישראל. היום נלמד כמה פסוקים מתוך נבואתו של הנביא ישעיהו.כולנו מכל קצווי העולם אל 

)ניתן לבקש מהתלמידים מראש לברר גם את שנת העלייה של הוריהם והדורות הקודמים, לצרף את 

 הזמן למקום ולגלות שהעליות התפרסו על פני כמאה שנים(.

  



 


