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   הצעה למערך שיעור + דיבייט בנושא:

 
 ט' -מומלץ לכיתות ז'

 
 האם יש לקיים את המכביה בכל מחיר?

 
מעט , האינתיפאדה השנייה התקיימה בצילם של שני אירועים קשים, שיאה של 16 -ה מכביהה

ים היו עדיין כשחלק מהפצוע ,מכביה הקודמתב  אסון המכביהו  הפיגוע בדולפינריום אחרי
 .מאושפזים

תשבור שיאים לגבי מספר  16–הכנות אינטנסיביות וההרשמות מחו"ל הצביעו על כך שהמכביה ה 
( קצת 2001המשתתפים והישגי ספורט. אך התגברות הטרור עד לפיגוע בדולפינריום בת"א )יוני 

 לפני המכביה, גרם להצעות של המשלחות הגדולות לדחיית המשחקים בשנה ואף איים על ביטולם. 

פני פתיחת המכביה, ועד המכביה דן באפשרות לדחות את המכביה בשנה, עקב ריבוי כחודש ל 
האם לדחות את  –הייתה דילמה מורכבת ביותר הביטולים של משלחות ספורטאים יהודיים מחו"ל. 

המכביה? מה המשמעות של דחיית האירוע הספורטיבי והציוני ואיזה מסר תעביר דחיית המכביה? 
של מספר הספורטאים שאישרו השתתפותם, נמצא כי הם מאפשרים את  לאחר עיבוד הנתונים

 .קיום המכביה

( וחברי ממשלת ישראל בדרג הגבוה ביותר הדגישו את 2001ישיבת חירום של מנהיגי מכבי )יוני 
חשיבות קיום המכביה והבטיחו סדרי ביטחון יוצאי דופן שבסופו של דבר הביאו להחלטה להמשיך 

ביולי בפעם הראשונה  16 -ך סדרי ביטחון כבדים, נערך טקס הפתיחה ב תו.ןבהכנות כמתוכנ

  .באצטדיון טדי בירושלים, הטקס היה מרהיב ומשך קהל צופים רב

 

 מטרת הדיון

 :האם נכון לקיים את המכביה בכל מחיר –קיימו דיבייט  כיתתי בנושא כן או לא  .1

הדילמה אם להגיע או לבטל? מה שערו, מה חשו היהודים מהמדינות השונות בעמדם מול  -
 אתם הייתם מרגישים?

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%A4%D7%90%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%A4%D7%90%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
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 תארו מהם השיקולים בעד קיומה של המכביה בתקופה זו ומהם השיקולים נגד? -

 מה חשיבותה של המכביה  לעם היהודי, מעבר לעיסוק בספורט עצמו? -

 בסרטון מברך ראש הממשלה אריאל שרון ז"ל ואומר לספורטאים: " אנחנו צריכים אתכם .2
 עכשיו יותר מתמיד",  למה לדעתכם מתכוון שרון ז"ל באומרו "יותר מתמיד"?

 
 

 : עזר אמצעי

 /http://archive.maccabi.org   :באתר ארכיון מכבי עולמי שכתובתו בקרו 

 : " מכביה בכל מחיר". תצפו בסרטון חצו על תיבת : "פעילויות בכיתה" ושםל 

 

  

 

  




