
שבוע קליטת עליה

ה'תשפ"ג

בסימן מנהיגות

בע"ה

,  לחץ כאן נוך הדתי המשחקים המובאים הם חלק מערכת "משפחה של יהלומים"-שהופקה בשיתוף עם גשר  הנמצאת באתר מינהל החי

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/tfu.aspx


שבוע קליטת עליה
רציונאל:

בע"ה

בסימן מנהיגות

נו שבוע בו אנו מעצימים את פועלם של העולים, מוקירים ומעריכים את הצעד שבוע קליטת עליה, הי

המשמעותי שעשו בעלייתם ארצה. אנו מביאים למודעות את האתגרים העומדים בפני העולים ומעלים הצעות

להקל על  שלב ההתאקלמות בדרך מיטבית.

ו- 50 שנה לפטירת ראש ממשלת ישראל נוך לשנת מנהיגות (75 שנה למדינה  שנת תשפ"ג נבחרה במשרד החי

). אי לכך בשבוע העליות נתמקד במנהיגות, נבחן את תכונות המנהיגות הנדרשות ן ו לשעבר, דוד בן גורי

יה, נעצים ונעמיק את העוצמה הגדולה במעשים שוברי שגרה ונחשוב על פעולות מנהיגותיות בתהליכי העלי

יום. ום  י הי למען העולים ושאר יהודי התפוצות ונחשוב בפועל גם על מנהיגות בחי

ים" (ניתן שם ני העומדות בבסיס המעשה העצום של העליה, "נשי יות הSEL- האמו ומנו בנוסף, נעצים את מי

ום. י ום  י הי יות אלו בחי ומנו יות להמשך הטמעת מי יות אלה) ונחשוב על הזדמנו ומנו למי

 



בע"ה

מיומנויות SEL אמוני:

ן לקרבת אלוקים, השתוקקות לרוחניות וקדושה  הרצו

חיבור ל'כנסת ישראל' למסורת אבות ולדורות הקודמים

נית (אי ידיעה, עמימות, מורכבות, תנודתיות) מוכנות להכלת שאלות והתמודדות אמו

ן בה' ני וביטחו חוסן אמו

גיבוש זהות דתית, לאומית

ים ים ומשמעות לחי ים, משמעות בחי משמעות החי

תודעת שליחות, הכרה בתכלית

          לעלות לארץ ישראל, להתחבר לארץ, למצוות ולעם ישראל.

           חיבור לדמותו של אברהם אבינו, העולה הראשון ולכל הדורות שמסרו נפשם
לעלות לארץ.

         העלייה לארץ כרוכה באתגרים רבים.

           עזיבת המשפחה/ החברה/ התרבות/ השפה/ הכלכלה ולעבור אל הלא נודע.

           חיבור לתורת "עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל".

           חידוד התכלית ומתוך כך צבירת כוחות 

שבוע קליטת עליה
בסימן מנהיגות

*חשוב לשיים- לתת שם,

יות במהלך השיעור ומנו למי



ור מתאים ל- 4 תלמידים) מתוך המשחק "מגלים את הזהות" ורים (כל אי הדפסה של האי

הדפסה של דרכונים+ כדור הארץ, מתוך המשחק "וקרב פזורנו"

הדפסת קלפי פעולות של מנהיגות מתוך המשחק "יד ביד".

יות מנהיגות לפני העליה לחץ כאן ומנו ור אתגרים/ מי אי

ור מגלים מנהיגות במדינה לחץ כאן אי

ור מגלים מנהיגות בבית/  בכיתה לחץ כאן אי

נן- לחץ כאן) (לדף הסבר למורה על מהות החידות ופתרו

 

נים- השלמת מילה לפסוק לחץ כאן להדפסת הדרכו

להדפסת כדור הארץ- השלמת הפסוקים לחץ כאן

לדף תשובות - לחץ כאן

למשחק השלם+ הסבר- באתר מינהל החמ"ד - משחק "וקרב פזורנו" לחץ כאן

 

לקלפים לחץ כאן (להדפיס 10 פעמים מכל קלף)

לצמידים לחץ כאן 

להסבר המשחק לחץ כאן

 

בע"ה

הכנה ליחידה

שבוע קליטת עליה
בסימן מנהיגות

*חשוב לשיים- לתת שם,

יות במהלך השיעור ומנו למי

כלל החומרים באתר
מינהל החינוך הדתי

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha19.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha41.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha23.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha26.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha6.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha30.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha29.pdf
https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/tfu.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha40.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha40.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha40.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha25.pdf
https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/tfu.aspx


בע"ה

מהלך היחידה
ור עם חידות של יהודים בפוצות. פתיחה בהבנת האתגרים סביב אי

ן העולים.  , ראשו נו נות ופעולות של מנהיגות הנדרשות במהלך של עליה לארץ לאור דמותו של אברהם אבי העמקת השיח סביב תכו

ן הוא העצמת ההבנה שמאחורי הפעולות יש תכונות ו ן תכונות של מנהיגות (הרעי ן האתגרים של היהודים בתפוצות לבי חיבור בי

שניתן לזהות, לגלות ולהעצים).

נים וכדור הארץ. יות דרך משחק השלמת פסוקים בהתאמה לדרכו העמקת החשיבות שבקליטת עליה וקיבוץ גלו

חשיפה לדרכים שונות של מנהיגות הנעשות ביוזמת המדינה מתוך דאגתה ליהדות התפוצות.

ידי איחוד של כל , מתוך הבנה שרק על  יות בעם היהודי ן של ידידי החמ"ד והעמקת המהות של קליטת עליה וקיבוץ גלו צפיה בסרטו

עם ישראל נגיע למשמעות השלמה.

ור פעולות שניתן לעשות בבית ובכיתה בנוגע ליהדות התפוצות ולקליטת ירידה לפעולות מעשיות: התלמידים יחלצו מתוך האי

העליה פה בארץ.

.' וכו וועדות  סיכום היחידה ובעקבותיה יציאה לפעילות דרך מנהיגות הקהל/ 

 

שבוע קליטת עליה
בסימן מנהיגות

ן ו ודי יות במהלך השיעור, ולהעמיק שיח  ומנו חשוב לשיים- לתת שם, למי

נוך הדתי לחץ כאן המשחקים המובאים הם חלק מערכת "משפחה של יהלומים"- בשיתוף עם גשר ונמצאים באתר מינהל החי

יות לשיח. מומלץ להתאים לרמת התלמידים. היחידה כוללת הפעלות רבות והזדמנו

 

הערות!!

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/tfu.aspx


בע"ה

ברוכים הבאים

למסע קליטת עליה
בסימן מנהיגות



. . ברוכים הבאים אל מסע מיוחד ומרגש.

.. של מנהיגות עצומה.. במסע אל ארץ ישראל.

 

בואו נפגוש את חבורת הילדים החמודה

שלפניכם..

ור) (המורה יחלק לכל 4 תלמידים אי

ן - ילדים בארץ, ו ור העלי באי

ן - ילדים בחוץ לארץ. ור התחתו באי

במלבן הלבן מופיעות חידות.

נסו לגלות את התשובות לחידות מתוך

ורים. האי

עם אלו אתגרים מתמודדים לדעתכם יהודי

התפוצות בחלק מהמקומות בחוץ לארץ?

 

 

בס"ד

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha19.pdf


כתבו את האתגרים...



מיהו האדם הראשון שעשה "עליה"

לארץ?

צטטו את הפסוק המתאים.

 

 

אלו תכונות של מנהיגות נוכל למצוא

אצל אדם שמחליט לעזוב את כל מה

שיש לו ולעלות לארץ ישראל?

 



נסו לחבר בין האתגרים שכתבתם בהתחלה
לבין התכונות של מנהיגות.

 

 

לדוגמא:

אתגר: לעזוב את העבודה שהיתה לעולה בחוץ לארץ

ולהתחיל מחדש בארץ ישראל.

תכונות של מנהיגות: אומץ, הסכמה להיות במצב של

ן מראש מה כן ניתן וודאות - אי ידיעה, תכנו חוסר 

לעשות.

, תחושה של ן בה' יות הרוחניות: בטחו ומנו במי

שליחות, הבנת מהות החיים.



ראינו את
האתגרים הרבים

עמם התמודדו
העולים בחוץ

לארץ אבל גם
ראינו שכלל לא

פשוט 
לעלות לארץ...

. אבל.

זהו ערך חשוב המופיע בתורה,

בנביאים, בכתובים ובתפילות בהן

אנחנו מזכירים פעמים רבות את

החשיבות הגדולה של העליה לארץ

ואת התפילה שלנו שכל עם ישראל

יעלה ויתאחד בארץ.



הכנו לכם דרכונים
שבהם מופיעים

פסוקים הקשורים
"לקרב פזורנו", לכל
מי שמפוזר ברחבי

העולם, 
וכדור הארץ- שבו

יש את המילה
החסרה. האם

תצליחו לחבר
ביניהם?

 
משחק "וקרב פזורנו"

 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/tfu.aspx


אז מה עושים??

 

נו שהיהודים בתפוצות והעולים החדשים ראי

צריכים לגלות הרבה מאוד תכונות של

.. מנהיגות.

 

גם מדינת ישראל גילתה ומגלה מנהיגות

.. בדאגה לכל עם ישראל.

 

נות ופעולות של ור מהם תכו נסו לגלות באי

. . מנהיגות שעשתה מדינת ישראל.

 

האם תוכלו לענות גם על החידות?
 

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha41.pdf


במהלך הסרטון, נסו לגלות מה החשיבות הגדולה של קליטת עליה
וקיבוץ גלויות?

מה כל כך מיוחד בעם ישראל שערך זה כה חשוב?
 

https://www.youtube.com/watch?v=T3ZJ__LWJbM
https://www.youtube.com/watch?v=T3ZJ__LWJbM


עכשיו תורנו...
מה אנחנו

בבית/ בכיתה/
בשכונה

יכולים לעשות
למען קליטת
עליה ויהדות
התפוצות?

 

https://meyda.education.gov.il/files/hemed/aliya/yaha23.pdf


מוזמנים לשחק את

המשחק 

"יד ביד".

 

ולאסוף כמה שיותר

צמידים...

 

משחק "יד ביד"

 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/professions/atptach/Pages/tfu.aspx


כולנו מנהיגים...

איך לדעתכם נוכל לגלות גם אצלנו תכונות
ופעולות של מנהיגות בחיי היום יום?
מה נוכל לעשות מחר בבוקר לקידום 

      קליטת העלייה ויהדות 
                    התפוצות?


