
  שנה למדינת ישראל 70לכבוד שיעור בתנ"ך מערך 

 העלייה הראשונה והעולה הראשון לארץ ישראל

 9-1בראשית י"ב 

 

 )על פי עמ"ר( והצגת הנושא השיעור פתיחת  -שלב ראשון 

הנושא שיידון ביחידת  .שנה למדינת ישראל  70-ליסביר שמטרת השיעור היא להתייחס המורה  
 . 1שבה הרגשיים והטכניים והקשיים, הסיבות לעלייה  ההוראה הוא נושא העלייה לארץ

החוויה של אדם העוזב את מקומו המוכר, את משפחתו ואת תרבותו ומגיע למקום לא מוכר באה 
 9-1בסיפור של בראשית י"בלידי ביטוי 

 1-9בראשית י"ב לארץ ישראל ל החיבור בין נושא העלייה -שני ב של

 

 

                                                           
אם כל היחידה נלמדת במסגרת שיעורי תנ"ך אז יש להתחיל עם הטקסט מבראשית ואח"כ לדבר על הרלוונטיות  1

. בנספח תופיע הצעה נוספת 9-1רט לכיתה שטרם למדה את בראשית י"ב לימינו. יחידת הוראה זו נכתבה באופן מפו
 לכיתות שלמדו יחידה זו.

 

 

 31-27בראשית י"א  

ה ּתֹוְלֹדת כז ת ְוֵאלֶּ ַרח הֹוִליד אֶּ ַרח ּתֶּ ת-ּתֶּ ת-ַאְבָרם אֶּ ת-ָנחֹור ְואֶּ ַוִיַקח ַאְבָרם  כט  ...לֹוט-ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד אֶּ
ם ָנִשים ת  ְוָנחֹור ָלהֶּ ת לא  .ֵאין ָלּה ָוָלד  ַוְּתִהי ָשַרי ֲעָקָרה ל  ...ַאְבָרם ָשָרי ו-ֵשם ֵאשֶּ ַרח אֶּ ַאְבָרם ְבנֹו -ַוִיַקח ּתֶּ

ת ןל-ְואֶּ ן-ֹוט בֶּ ת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיֹבאּו -ָהָרן בֶּ כֶּ ת ַאְבָרם ְבנֹו ַוֵיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַכְשִדים ָללֶּ ְבנֹו ְוֵאת ָשַרי ַכָלתֹו ֵאשֶּ
  .ָחָרן ַוֵיְשבּו ָשם-ַעד

 9-1בראשית י"ב 

ל א ר ְיהָוה אֶּ ְך-ַויֹאמֶּ לְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּת -ַאְבָרם לֶּ ךָ -ָך ּוִמֵבית ָאִביָך אֶּ ר ַאְראֶּ ץ ֲאשֶּ  .ָהָארֶּ
ְהֵיה ְבָרָכה ב   ָך וֶּ ְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשמֶּ ְשָך ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָברֶּ עֶּ ְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו  ג  .ְואֶּ יָך ּוְמַקלֶּ  ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרכֶּ
 .ְבָך ֹכל ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה   
ְך ַאְבָרם  ד   ןַוֵילֶּ ְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם בֶּ ר ֵאָליו ְיהָוה ַוֵילֶּ ר ִדבֶּ ָחֵמש ָשִנים ְוִשְבִעים ָשָנה ְבֵצאתֹו -ַכֲאשֶּ

ת ה  .ֵמָחָרן ת-ַוִיַקח ַאְבָרם אֶּ ן-ָשַרי ִאְשּתֹו ְואֶּ ת-לֹוט בֶּ ת-ָכל-ָאִחיו ְואֶּ ר ָרָכשּו ְואֶּ ר-ְרכּוָשם ֲאשֶּ ש ֲאשֶּ פֶּ ָעשּו -ַהנֶּ
ת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיֹבאּו ַאְרָצה ְכָנַעןבְ  כֶּ   .ָחָרן ַוֵיְצאּו ָללֶּ
ץ ו  ה ְוַהְכַנֲעִני ָאז ָבָארֶּ ם ַעד ֵאלֹון מֹורֶּ ץ ַעד ְמקֹום ְשכֶּ ל ז  .ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ָבָארֶּ ר -ַוֵיָרא ְיהָוה אֶּ ַאְבָרם ַויֹאמֶּ

ת ֵּתן אֶּ ן -ְלַזְרֲעָך אֶּ ץ ַהזֹאת ַוִיבֶּ ה ֵאָליוָהָארֶּ ם ְלֵבית ח  .ָשם ִמְזֵבַח ַליהָוה ַהִנְראֶּ דֶּ ֵאל -ַוַיְעֵּתק ִמָשם ָהָהָרה ִמקֶּ
ן-ַוֵיט ָאֳהֹלה ֵבית ם ַוִיבֶּ דֶּ ַוִיַסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע  ט  .ָשם ִמְזֵבַח ַליהָוה ַוִיְקָרא ְבֵשם ְיהָוה-ֵאל ִמָים ְוָהַעי ִמקֶּ

ְגָבה  .ַהנֶּ
 



אלוהים מתגלה לאברהם עם ציווי. מה הוא מצווה עליו? ובאיזו דרך הוא אומר  1בפסוק  .א
 לו את הצו?

 לעזוב את ארצו, מולדתו ומשפחתו וללכת למקום לא ידוע
 בביצוע הצו כדי לרכך את הקושימהקל אל הקשה הצו נאמר בהדרגה 

מבטיח לו הבטחות  7,  3-2אם יבצע את הצו ובפסוקים  אברהם תגמל אתאלוהים רוצה ל .ב
 ההבטחות? ןלביצוע הצו. מה אישיות, משפחתיות ולאומיות בתמורה

 צטט כל הבטחה והסבר אותה 

  ,ְשָך, ְלגֹוי ָגדֹול עֶּ  , אבי האומהתהיה לגוי גדול -ְואֶּ
  ְכָך  תזכה לברכות מה' -ַוֲאָברֶּ
  ָך  תהיה מפורסם ומכובד בקרב הבריות  -ַוֲאַגְדָלה ְשמֶּ
 .ְהֵיה, ְבָרָכה  תהיה מבורך תמיד  - וֶּ
  יָך  מי שיברך אותך יהיה מבורך  -ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרכֶּ
  ְלָך, ָאֹאר  מי שיקלל אותך יהיה מקולל.  -ּוְמַקלֶּ
   רך בזכותך. האנושות תתב  -ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל ִמְשְפֹחת ָהֲאָדָמה 
 ת ֵּתן אֶּ ץ ַהזֹאת-ְלַזְרֲעָך אֶּ  הבטחת הארץ לצאצאי אברהם – ָהָארֶּ
 

 לאברהם לפי שני הטקסטים שבתיבת הטקסט :  עודת זהותת לעשותהתלמידים לבקש מ .ג
 

 ולהבין להציףה מטרתזוהי משימה אישית לתלמידים שבה יצטרכו לאתר פרטים מהטקסט. 
 שניתנו לאברהם כגמול על ביצוע הצו(:  הבטחותאת הקשיים שבצו האלוהי וב

 שנים 75 -גיל 

 אשתו עקרה ואין לה ולד 30נשוי ללא ילדים ולפי בראשית י"א  -מצב משפחתי 

 בעל רכוש אמיד -מצב כלכלי , 

 אור כשדים -ארץ מולדת 

 חרן -מקום מגורים 
 

ומתוך הטקסטים תעודת הזהות לבקש מהתלמידים לאתר הקשיים העולים מתוך  .ד
 ומיונם לפי סוגים 

 

 קשיים העולים בנוגע להבטחות שניתנו לאברהם קשיים העולים בעקבות הצו 

ההבטחה לצאצאים ולעם עומדת בסתירה למציאות כי  ו המבוגרבשל גיל - פיסיקושי  1
 אשתו של אברהם עקרה ואין להם ילדים 

ארץ כנען לצאצאי אברהם עומדת בסתירה הבטחת  תומשפחאת בית אביו, לעזוב  - קושי רגשי 2
 למציאות כי "הכנעני אז בארץ" , הארץ מיושבת בעם אחר

ההבטחות הם לעתיד הרחוק ולכן אברהם לא יזכה ליהנות  להתארגן ולמצוא מקור פרנסה  -קושי כלכלי 3
 מהם או לראות את התגשמותם

לעזוב את המוכר בפעם השנייה  -קושי רגשי 4
 שאינו מוכרוללכת אל מקום 

 

 

 להשתלב במקום החדש -קושי חברתי 5
 

 

לעבור את המסע המפרך בגילו  -קושי פיסי 6
 המופלג

 



 האם  לדעתך ההבטחות הוגנות לאור השינוי שאברהם אמור לעשות בחייו? .ה

 אבי אומה, הבטחת ארץ - כן
ההבטחות סותרות את המציאות: ההבטחות לעתיד הרחוק, אשתו עקרה, הארץ  - לא

 7תפוסה בפסוק 
 

  ואילו ערכים עולים בדילמה זו?בעקבות הקשיים מהי הדילמה העומדת בפני אברהם  .ו
 

 אואת ערך הצייתנות, אהבת הארץ והאמונה באל  לקייםהאם לעלות לארץ למרות הקשיים ובכך 
 ?נאמנות למשפחה ה ואת ערך את ערך כבוד ההורים והמשפחה לקייםלסרב לצו האלוהי ובכך 

 

 בסס תשובתך על הכתוב? פתר אברהם את הדילמהכיצד  .ז
ר ֵאָליו ְיהָוהאברהם החליט לעלות לכנען ובכך לציית לאל " ר ִדבֶּ ְך ַאְבָרם ַכֲאשֶּ  (4) פס'  "ַוֵילֶּ

 

 מה אתה מרגיש לגבי המעשה של אברהם? .ח
 ? הסברמה היית עושה במקומו .ט

 תשובות המשקפות את קולו האישי של התלמיד

 ?הם משתקפים בטקסט כיצדשעולים מתוך הקטע ומהם הערכים  .י
 

 ערך הצייתנות 
ר ֵאָליו ְיהָוה"  ר ִדבֶּ ְך ַאְבָרם ַכֲאשֶּ  ( 4" ) פס'  ַוֵילֶּ

 ערך אהבת הארץ 
ה ו "             ם ַעד ֵאלֹון מֹורֶּ ץ ַעד ְמקֹום ְשכֶּ ם ְוָהַעי . .ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ָבָארֶּ דֶּ    .ִמקֶּ
ם ְלֵבית ח"              דֶּ  "                                            ֵאל ִמָים-ֵאל ַוֵיט ָאֳהֹלה ֵבית-ַוַיְעֵּתק ִמָשם ָהָהָרה ִמקֶּ
ְגָבה ט"               "ַוִיַסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהנֶּ

 ערך האמונה באלוהים 
ה אֵ "  ן ָשם ִמְזֵבַח ַליהָוה ַהִנְראֶּ  " ָליוַוִיבֶּ
ן"   "  ָשם ִמְזֵבַח ַליהָוה ַוִיְקָרא ְבֵשם ְיהָוה-ַוִיבֶּ

 

 ?מה בהתנהלותו של אברהם מצדיק את הבחירה שלו כאבי האומהאם כך  . ט  
היווה דוגמא לערכים חשובים באדם.  ציית ללא עוררין, באמונה שלמה באל  למרות כל הקשיים 

ובשל נטייתו  ולמרות שבתקופתו עדיין לא הייתה הכרה באלשהיו כרוכים בה)שדיברנו עליהם( 
להפיץ את האמונה ברבים, לקרוא בשם ה') התשובה המוסמכת, אותה מגלה לנו התורה בפרק 
י"ח, היא: בגלל מחויבותו לדרך ה', שהיא עשיית משפט צדק. זאת מחויבות עמוקה עד כדי כך 

שפט. זאת מחויבות עמוקה כל כך עד שה' שהוא מעז לדרוש מאלוקים בכבודו ובעצמו שיעשה מ
ת ֵביתֹו  ת ָבָניו ְואֶּ ה אֶּ ר ְיַצּוֶּ יודע שאברהם ינחיל אותה גם לדורות הבאים: ִכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאשֶּ

ְך ה' ַלֲעשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפט רֶּ )בסיוע המאמר: חידת בחירתו של אברהם/ תמר ורדיגר, .  ַאֲחָריו ְוָשְמרּו דֶּ
tp://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=22249ht) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 והקשיים הכרוכים בהלימינו שלב שלישי : רלוונטיות העלייה לארץ 

ומבקש מהילדים לציין פרטים  "עולה חדש"על הלוח את המילים המורה יכתוב  .א
 הקשורים לעולה חדש תוך כתיבתם בשמש אסוציאציות 

 

 

 

 מיון הפרטים  .ב

ולפתח דיון  על פי נושאים הקשורים לעניין העלייה והעוליםהתלמידים  העלומיין את הדברים של 
 : ) אפשר לעשות יחד או לתת לכל תלמיד לעשות באופן אישי(על כך

 (משפחהריחוק מ, מצב כלכלי קשה, בחו"ל ציונות ואהבת הארץ, אנטישמיות)  סיבות לעלייה 
 .. ( , שמחה, עצבפחד, התרגשות)                  רגשות

 ( חברתי, רגשישפה, תרבותי, כלכלי, דילמה אם לעלות לארץ או להישאר בגלות, )          קשיים 

מס הכנסה, מרכזי  -כלכלימתוקף המדינה בתחום הסיוע  ) ברמה הלאומית  פתרונות לסיוע
 (קליטה

של הפרט לשלב אותם בחברה ולסייע להם   חברתיסיוע ברמה האישית )  פתרונות לסיוע
 ( בקושי השפה והתרבות

הקשיים ומאידך לדון בחובה שלנו כחברה לדאוג הרגשות ואת חשוב מאוד בדיון להציף את 
 :לעולים ולסייע להם בקשיים אלה

 מהו הקושי הגדול לדעתך שאתו מתמודדים העולים וכיצד אתה יכול לסייע להם?

 התייחסות לערכים  .ג

לשאול את התלמידים אילו ערכים עולים מהפרטים שנאמרו? וכיצד הם באים לידי ביטוי ביחס 
 .)הערכים יכולים להשתנות בהתאם לדיון שנעשה(?בימינו  כלפי העולים בארץ

 
ערך אהבת הארץ: עולים רבים מחליטים להגיע לארץ בשל ערך הציונות ואהבת הארץ.  -דוגמא

 ם של היהודים לפי כך  ארץ ישראל היא בית
 

 בנק ערכים: 
 ערך כבוד האדם, ערך אהבת הארץ, ערך האנושיות, ערך האדיבות, ערך האמונה באלוהים,

ערך חופש הבחירה, ערך כיבוד האדם, ערך בין אדם לחברו, ערך ההסתגלות, ערך ההתנדבות,  

 ערך עזרה לזולת, ערך הנתינה, ערך העצמאות, ערך תרומה חברתית

 

 

 עולה חדש



 2אתיופיה המסע לארץ ישראל של יהדות  -שלב רביעי
 

מבצע משה", המבצע הראשון  "ב העלייה של יהודי אתיופיה למדינת ישראל השיר מספר על קשיי
 לישראל.בו הגיעו עולים רבים מאתיופיה 

 
 הקישור :  עזרתיש לחלק לילדים את מילות השיר ולהשמיעו ב
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 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19047בסיוע ממאמר באתר מט"ח    

ֵאל ע ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ  ַהַמסָּ
 

https://www.youtube.com/watch?
v=0VpizwwPMFY 

 
 מילים: חיים אידיסיס, 

 לחן: שלמה גרוניך
 

ֵרַח  לַהיָּ  ,ַמְשִגיַח ֵמעָּ
ֹאֶכל ַהַדל  ,ַעל ַגִבי ַשק הָּ

ר ִמַתְחַתי, ֵאין סֹופו ִנים ַהִמְדבָּ  ְלפָּ
ה ְלַאַחי ַהְקַטִנים  :ְוִאִמי ַמְבִטיחָּ

 
ת  ,עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקצָּ

ִרים ַרְגַלִים  ,ְלהָּ
ַלִים ץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּושָּ  .ַמֲאמָּ

 
ד  ,אֹור יֵָּרַח, ַהֲחֵזק ַמֲעמָּ

ַבדשַ  נּו אָּ ֹאֶכל ֶשלָּ  ,ק הָּ
לֹות ֶשל ַתִנים ר, ְילָּ ר לא ִנְגמָּ  ַהִמְדבָּ

ה ֶאת ַאַחי ַהְקַטִנים  :ְוִאִמי ַמְרִגיעָּ
 

ת  ,עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקצָּ
ֵאל רֹוב ִנגָּ  ,ְבקָּ

ֵאל ֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְשרָּ  .לא ַנְפִסיק לָּ
 

ְקפּו שֹוְדִדים ה תָּ  ּוַבַלְילָּ
ה ְבַסִכין, ַגם  ,ְבֶחֶרב ַחדָּ

ֵרַח ֵעִדי ר ַדם ִאִמי, ַהיָּ  ַבִמְדבָּ
ה ְלַאַחי ַהְקַטִנים  :ַוֲאִני ַמְבִטיחָּ

 
ּה ֶשל ִאִמי ֵרַח ְדמּותָּ  ַביָּ

ְלִמי א, ַאל ֵתעָּ ה ִבי; ִאמָּ  ;ַמִביטָּ
ה ה ְיכֹולָּ ְיתָּ ה ְלִצִדי, ִהיא הָּ ְיתָּ  לּו הָּ

ם ֶשֲאִני ְיהּוִדי  .ְלַשְכֵנַע אֹותָּ

 

 

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7254
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https://www.youtube.com/watch?v=0VpizwwPMFY


 
עליית יהודי אתיופיה לארץ ישראל כפי שמתוארת בשיר כרוכה בקשיים רבים בדומה לאברהם 

  אבינו.
 

 מדוע החליטו יהודי אתיופיה לעלות לארץ?  .1
 
 כפי שמוצגים בשיר? ציין וסמן בשירבמסעם העולים  איתם התמודדומהם הקשיים הפיסיים ש .2

 
 הרגשיים שאיתם התמודדו העולים במסעם כפי שמוצגים בשיר? ציין וסמן בשירמהם הקשיים  .3

 
וכיצד המדינה  עם הגעתם לארץ ישראל התמודדו יהודי אתיופיה עם קושי נוסף. מהו הקושי ? .4

 הכריעה בעניין הקושי?
 

בשיר העולים מאתיופיה מחפשים דרכים להתמודד עם קשיי המסע. באיזה אופן? הסבר  .5
 אותה על השיר תשובתך ובסס

 
רגש חיובי ורגש שלילי(. מהו הפרט ומדוע הוא  ציין פרט אחד בשיר שעורר בך רגש כל שהוא) .6

 עורר בך רגש זה?
 

 
 
 
 

 שלב הרפלקציה -שלב חמישי 
 
 
 איזה מידע חדש למדת? .1

 
ד בראשית י"ב לאיזה חלק ביחידת ההוראה הכי התחברת) לדיון על העולים, ליחידת הלימו .2

 לארץ ישראל(, מדוע?לשיר המסע 
 
ומהו איזו עמדה הוא שינה ? בנוגע לנושא האם השיעור על העולים לארץ ישראל  שינה עמדתך .3

 ?השינוי
 
 
 

  



 אפשרות לפעילות נוספת -נספח
 

יכולים לעשות השוואה בין היחידה לבין השיר  " המסע  9-1תלמידים שלמדו את בראשית י"ב 
 "לארץ ישראל

 
 ? 9-1מהו הנושא המשותף  לשיר ולבראשית י"ב  .1

 בשניהם מתוארת העלייה לארץ ישראל ועל המסע לארץ               

 מהיכן מגיע אברהם ומהיכן מגיעים הדוברים בשיר?  .2

 אתיופיההעולים בשיר מאור כשדים ואברהם מגיע מ               

 מהם הסיבות לעלייה של אברהם ושל העולים מאתיופיה?  .3

  אברהם עולה לארץ מכורח צו האל והעולים מאתיופיה בשל אהבתם לארץ כיהודים              

עם אלו קשיים התמודד אברהם כדי לבצע את הצו ועם אלו קשיים התמודדו יהודי  .4
 אתיופיה בדרכם לארץ ובארץ?

 
 הקשיים שהתמודד איתם אברהם:           

 
לא יהודי אתיופיה במסעם הם הפיזיים: הליכה האינסופית )ַהִּמְדָבר עימם הקשיים שהתמודדו  

ִנְגָמר(, הסכנות שארבו בדרך )ּוַבַלְיָלה ָּתְקפּו שֹוְדִדים(,מבוגרים וילדים, נאלצו לעבור דרך קשה 
כיוון שנאסר על היהודים לצאת מאתיופיה, היו הורים שנאלצו לשלוח את ילדיהם , ומלאה סכנות

 למסע ונשארו באתיופיה. פרידה מההורים, מהמשפחה הגרעינית
 

 ?אברהם עם הקשיים וכיצד יהודי אתיופיה מתמודדים עם הקשייםכיצד מתמודד  .5

דרך ביצוע הצו אפשר להסיק שאמונתו של אברהם באלוהים סייעה לו להתמודד עם הקשיים. 
חשוב לציין שהמחבר לא מתייחס או מציין את תחושות אברהם בניגוד לשיר שבו העולים מנסים 

שהם כבר קרובים , צפייה להגיע לארץ הקודשלהיאחז באור הירח, בקולה המרגיע של האם, ה
 לארץ ישראל,

 
מהו הקושי אתו התמודד אברהם ומהו הקושי איתו התמודדו יהודי אתיופיה עם הגיעם  .6

 לארץ?

גילו חוסר הכרה ביהדותם על ידי הממסד הרבני אברהם הגיע לארץ מיושבת ואילו יהודי אתיופיה 
ֲאִני ְיהּוִדי)לּו ָהְיָתה ְלִצִדי, ִהיא ָהְיָתה   (ְיכֹוָלה / ְלַשְכֵנַע אֹוָתם שֶּ

ההבטחה לצאצאים ולעם עומדת בסתירה למציאות כי אשתו  ו המבוגרבשל גיל - פיסיקושי 
 של אברהם עקרה ואין להם ילדים 

הבטחת ארץ כנען לצאצאי אברהם עומדת בסתירה למציאות  תומשפחאת בית אביו, לעזוב  - קושי רגשי
 כי "הכנעני אז בארץ" , הארץ מיושבת בעם אחר

הם לעתיד הרחוק ולכן אברהם לא יזכה ליהנות  ההבטחות להתארגן ולמצוא מקור פרנסה  -קושי כלכלי
 מהם או לראות את התגשמותם

לעזוב את המוכר בפעם השנייה  -קושי רגשי
 וללכת אל מקום שאינו מוכר

 

 


