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בסימן מנהיגות
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"עליה בונה מדינה" 
פעילות על מנהיגים שעלו לארץ



שבוע קליטת עליה
בע"ה

בסימן מנהיגות צוות מורי החמ"ד היקרים,
מדינת ישראל מציינת השנה 50 שנה לפטירת ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון ב-ה'בכסלו ו-75 שנה להקמת מדינת ישראל.

רציונל:
בחרנו לחבר בין שבוע העליות לבין הנושא השנתי של מנהיגות ולעורר את התלמידים לחיבור בין

הקמת המדינה לרבבות העולים שהיו שותפים בהקמתה ובזכות מנהיגים שעלו לארץ, מדינת ישראל
קיבלה את אופייה המדיני והרוחני. במערך ניסנו לשלב למידה רגשית חברתית אמונית (SEL אמוני)

ודרך הרגש לחבר את התלמידים לזהות הציונית דתית.
המערך כולל:

1. ארבעה דפים העוסקים בדמויות מנהיגות שעלו לארץ ולקחו חלק אינטגרלי בהקמת המדינה
בתחום המדיני, האמוני והחברתי. ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תלמד על דמות

אחרת. אפשרות אחרת היא שכל 20 דקות כל קבוצה תחליף דמות.
2. בסיום הלימוד על כל קבוצה להציג בדרך מיוחדת את הדמות עליה למדו.

3. לוח משחק וכרטיסיות. במשחק מופיעות שאלות חזרה על הנלמד. אם תלמידי הקבוצה ענו נכון הם מתקדמים על פני הלוח.
בקטעי "הידעת?" מופיעים רבדים נוספים על העליות לארץ שראל.
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לאחר שעם ישראל התפזר בגלות ברחבי העולם, קבוצות ומשפחות החלו לעלות לארץ הקודש. חלקם עלו ממניעים דתיים, חלקם ממניעים ציוניים ולכולם
מכנה משותף והוא הכמיהה והרצון להגיע לארץ ישראל. 

בין העולים היו מנהיגים ומנהיגות אשר לקחו חלק חשוב בהקמת המדינה וכך בכל דור מצטרפים עולים ועולות אשר מחזקים את ישיבתנו בארץ ישראל
ותורמים לפיתוח ושגשוג המדינה.

בדף זה נלמד על מנהגים ומנהיגות אשר עלו לארץ והשפיעו על הקמת המדינה. כל קבוצה תקבל דמות עם משימה. בסוף המפגש כל קבוצה תציג את
הדמות עליה למדה בדרך מיוחדת (שיר, הצגה, סיפור ועוד).  בהצלחה!!

הרב אברהם יצחק הכהן  קוק
הרב יצחק הכהן קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, נולד ב-ט"ז אלול תרכ"ה ונפטר ב-ג' אלול תרצ"ה.
רקע - הרב נולד בעיירה גריבה הנמצאת כיום בלטביה. הוא צאצא של שושלת רבנית גם מצב אביו וגם מצד אמו.

בצעירותו למד עם אביו שהיה מהמתנגדים אך ספג גם חסידות בעיקר מהזרם של חב"ד. שמעו של הרב הצעיר
והמוכשר הגיע לארץ ישראל ודרך הרב יואל משה סלומון פנו אליו בבקשה להיות רב בארץ ישראל. הרב הגשים את

חלומו לעלות לארץ הקודש למרות המשכורת המכובדת שהוצעה לו בחו"ל. 
 

עלייה ופעילות ציבורית  - עלה לארץ ישראל בעליה השנייה תרס"ד    (1904) בתפקיד הרב של העיר יפו והמושבות.
הרב חיבר ואיחד את העולים שהגיעו ממקומות שונים ויזם את מסע המושבות. הרב התמודד עם סוגיות הלכתיות

בנוגע למצוות התלויות בארץ ולפסיקותיו חשיבות גם לימינו. לאחר מלחמת העולם הראשונה שימש כרב האשכנזי של
ירושלים, הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל, ייסד את ישיבת מרכז הרב ועמד בראשה. תרומתו הרוחנית היא

הבסיס למדינה יהודית בארץ ישראל. 
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לפניכם כרטיסיות- 
חלקו אותן בין חברי הקבוצה ונסו להתאים בין הפסקאות

עלה לארץ בשנת 

תפקידו הראשון
בארץ 

מה היה חלומו?

מי הזמין אותו להיות
רב בארץ ישראל? 

המוסד התורני
שהשפיע על כל ארץ
ישראל בתחום הדתי

הישיבה שהקים
ועמד בראשה 

המסע שהוביל בארץ
לחיבור בין הרבנים

למושבות 

הנושא הבוער עמו
התמודד הרב בתקופת

גלי העלייה לארץ

ישיבת מרכז הרב 

לעלות לארץ ישראל

רב העיר יפו
והמושבות 

הרב יואל משה
סלומון 

תרס"ד 
ימי העלייה השנייה

הרבנות הראשית
לישראל

מסע המושבות

איך לקיים את מצוות
התלויות בארץ
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לאחר שעם ישראל התפזר בגלות ברחבי העולם, קבוצות ומשפחות החלו לעלות לארץ הקודש. חלקם עלו ממניעים דתיים, חלקם ממניעים ציוניים ולכולם
מכנה משותף והוא הכמיהה והרצון להגיע לארץ ישראל. 

בין העולים היו מנהיגים ומנהיגות אשר לקחו חלק חשוב בהקמת המדינה וכך בכל דור מצטרפים עולים ועולות אשר מחזקים את ישיבתנו בארץ ישראל
ותורמים לפיתוח ושגשוג המדינה.

בדף זה נלמד על מנהגים ומנהיגות אשר עלו לארץ והשפיעו על הקמת המדינה. כל קבוצה תקבל דמות עם משימה. בסוף המפגש כל קבוצה תציג את
הדמות עליה למדה בדרך מיוחדת (שיר, הצגה, סיפור ועוד).  בהצלחה!!

דוד בן גוריון- ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. נולד בסוכות תרמ"ז בשם דוד יוסף גרין ונפטר ב-ו' כסלו תשל"ד. 
רקע - נולד בפולין וכבר מקטנות אהב לשחק בשחמט ולקרוא ספרים. למד תורה עם סבא שלו ובנוסף למד בחיידר ועם מלמד 
בבית המדרש. מאביו אביגדור קיבל את אהבתו הגדולה לארץ ישראל כשהאזין לשיחות ולסיפורים עליה שהתקיימו בביתם. 
בתור נער צעיר בן 14 אסף גם הוא חבורה של צעירים מאגודת "עזרא" שהחליטו לדבר רק בשפה העברית והיו מלמדים 
את הילדים הצעירים שיעורי עברית מיד בתום התפילה. דרך הילדים השתרשה השפה העברית בעירה פולנסק שבפולין. 

 
עלייה ופעילות ציבורית  - עלה לארץ ישראל בעלייה השנייה בשנת תרס"ו (1906) ועבד בחקלאות במושבות הראשונות שקמו
בפתח תקווה, ראשון לציון ובמושבות הגליל סמוך לכנרת. דוד בן גוריון למד משפטים באיסטנבול, חי כמה שנים בארצות
הברית ופעל לגיוס תמיכה ברעיון הציוני. כשחזר ארצה עמד בראש הנהגת הישוב והיה חבר במועצת העם שפעלה עם

הבריטים ששלטו אז בארץ. כאשר הבריטים עזבו את ארץ ישראל פרצה מלחמת העצמאות ובהחלטה משמעותית הוחלט למרות
המלחמה להקים מדינה.  ביום   שישי, ה' באייר תש"ח, בבית דיזנגוף בתל אביב התקיימה אספה בה הכריז דוד בן גוריון

על הקמת מדינת ישראל.  
לאחר שסיים את תפקידו כראש ממשלה הראה דוגמא אישית ויצא להפריח את הנגב ועבר לגור בשדה בוקר. 

דוד בן גוריון

קישור להכרזת המדינה 

https://www.youtube.com/watch?v=VlOGvqSSekc.
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התאימו בין התמונה לתפקיד של דוד בן גוריון
 

1.הכרזת המדינה
2.מגורים בשדה בוקר
3.לימודים באיסטנבול
4.הממשלה הראשונה

5.בצעירותו
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לאחר שעם ישראל התפזר בגלות ברחבי העולם, קבוצות ומשפחות החלו לעלות לארץ הקודש. חלקם עלו ממניעים דתיים, חלקם ממניעים ציוניים ולכולם
מכנה משותף והוא הכמיהה והרצון להגיע לארץ ישראל. 

בין העולים היו מנהיגים ומנהיגות אשר לקחו חלק חשוב בהקמת המדינה וכך בכל דור מצטרפים עולים ועולות אשר מחזקים את ישיבתנו בארץ ישראל
ותורמים לפיתוח ושגשוג המדינה.

בדף זה נלמד על מנהגים ומנהיגות אשר עלו לארץ והשפיעו על הקמת המדינה. כל קבוצה תקבל דמות עם משימה. בסוף המפגש כל קבוצה תציג את
הדמות עליה למדה בדרך מיוחדת (שיר, הצגה, סיפור ועוד).  בהצלחה!!

הנרייטה סולד 
הנִריֶיטה סולד - הקימה את ארגון "הדסה" ו"עליית הנוער" נולדה בטבת תרכ"א  ונפטרה ב-ל' שבט, ר"ח אדר תש"ה.  

רקע - נולדה בבולטימור שבארצות הברית. אביה היה הרב של בולטימור ודמות משמעותית בחייה. הוא למד איתה וחשף אותה
לנושאים רבים שעזרו לה בתחנות השונות בחייה. במקביל ללימודי התיכון למדה בבית הספר של אביה מקרא, עברית

והיסטוריה. בשל אהבתה להיסטוריה החלה לחקור את שורשיה היהודים ונחשפה לפוגרומים באירופה משם ברחו הוריה
ומשפחות רבות והגיעו לארצות הברית. 

 עלייה ופעילות ציבורית - ביקורה הראשון בארץ היה בימי העלייה השנה בשנת תרס"ט (1909). היא נחשפה לעוני ולמצוקה
הבריאותית בארץ, אך בביקורה בבית הספר של חובבי ציון ביפו ראתה את הבנות הבריאות מאחר והמוסד לימד והקפיד על
היגיינה. ביקור זה היה הניצוץ להקמת "ההסתדרות הציונית הדסה" כאשר באמצעותו הגיעו לארץ אמבולנסים, ציוד רפואי,

אחיות ורופאים. היא עלתה לארץ בשנת 1920 בגיל 60 והקימה בית ספר לסיעוד (אחיות) בירושלים (לימים בית חולים הדסה)
ואת טיפת חלב ברחבי הארץ. בשנת ה-30 נחשפה למצוקת הנוער בגרמניה ודרכה החלו להעלותו לארץ למוסדות חינוך שהוקמו
עבור הנוער העולה והנוער הישראלי. שיאו של המפעל היה עם הגעת פליטי נוער מהשואה שרובם היו יתומים ובודדים. עליית

הנוער הוא מפעל שקיים עד היום ואשר נותן לבני נוער חינוך, השכלה ומענה להשתלבות בחברה בארץ. לאחר מותה נקבע
תאריך פטירתה ב-ל' שבט כ"יום האם".
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לפניכם כרטיסיות – חלקו אותן בין חברי הקבוצה וסדרו לפי רצף הארועים. 

 
 

 נפטרה בראש חודש אדר

 ויום האם נקבע להיות
לזכרה

 
 
 

למדה עברית
מאבא שלה

דרך עליית הנוער הצילה
בני נוער  בעיקר

מגרמניה ואירופה

עלתה לארץ
מארה"ב

הקימה
 בית חולים לאחיות
 בירושלים- סיעוד

 
 

הקימה את טיפת חלב-
תחנה לטיפול  

בתינוקות
 
  
  

ביקרה לראשונה
בארץ 
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לאחר שעם ישראל התפזר בגלות ברחבי העולם, קבוצות ומשפחות החלו לעלות לארץ הקודש. חלקם עלו ממניעים דתיים, חלקם ממניעים ציוניים ולכולם
מכנה משותף והוא הכמיהה והרצון להגיע לארץ ישראל. 

בין העולים היו מנהיגים ומנהיגות אשר לקחו חלק חשוב בהקמת המדינה וכך בכל דור מצטרפים עולים ועולות אשר מחזקים את ישיבתנו בארץ ישראל
ותורמים לפיתוח ושגשוג המדינה.

בדף זה נלמד על מנהגים ומנהיגות אשר עלו לארץ והשפיעו על הקמת המדינה. כל קבוצה תקבל דמות עם משימה. בסוף המפגש כל קבוצה תציג את
הדמות עליה למדה בדרך מיוחדת (שיר, הצגה, סיפור ועוד).  בהצלחה!!

נחמה ליבוביץ
נחמה ליבוביץ חידשה דרך ללימוד התנ"ך. היא נולדה ב-ג' אלול תרס"ה ונפטרה ב-ה' ניסן תשנ"ז.

רקע- נחמה ליבוביץ נולדה בריגה כיום בירת לטביה. הוריה היו אמידים ומשפחתה הייתה דתית וציונית. בילדותה למדה אצל
מורים פרטיים תנ"ך, עברית ופילוסופיה. אביה היה ציוני נלהב ודיבר איתה בעברית. בגיל צעיר מאוד כבר לימדה בעצמה

שיעורים פרטיים.  
עלייה ופעילות ציבורית – בשנת 1930 עלתה מגרמניה לארץ ישראל עם בעלה ומאז התגוררה בירושלים. היא לימדה ספרות,

מקרא והיסטוריה של עם ישראל ומהר מאוד התמקדה בלימוד התנ"ך ובהכשרת מורים. בשנת 1942 יזמה את המפעל החשוב של
"גיליונות נחמה", לימוד פרשת השבוע בהם התמקדה בפירושו של רש"י על התורה. היא הקנתה הרגלי למידה וחקר. התלמידים
היו משיבים על הדפים והיא היתה עונה אחד לאחד, מתקנת, מעירה ומחזירה לתלמידים את הדף המתוקן. בזכותה אנשים
רבים מכל הארץ למדו פרשת שבוע. דפיה תורגמו והגיעו גם לקהילות רבות בעולם. בארץ היו מעגלי לימוד וחבורות למידה

בעיר, בקיבוץ, בכפרים ואפילו אצל החיילים בגבולות. היא הגיעה להישגים מרשימים וקיבלה תואר של פרופסור. היא לימדה
תלמידים רבים בשיעור קבוע ובנוסף הרצתה באוניברסיטאות ואף העבירה שיעור ברדיו. למרות כל תאריה ביקשה שעל מצבתה

יכתבו – מורה. 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%94


לפניכם כרטיסיות – חלקו אותן בין חברי הקבוצה ונסו להתאים בין הפסקאות. 
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עלתה לארץ ב

למדה לדבר עברית מ

הייתה פרופסור ולימדה באוניברסיטאותמפעל חייה
רבות אך ביקשה שיכנו אותה

דפיה הגיעו ללמודים

ברגע שעלתה לארץ לא עזבה אותה
ונשארה לגור ב



שבוע קליטת עליהבע"ה
בסימן מנהיגות

בשנת  1930
 

בארץ ובחו"ל
 

אבא שלה
 

גיליונות נחמה
 

ירושלים
 

המורה
 



בתקופת 
 שיבת ציון
בנו את בית

המקדש
ה...?

מאיפה
עלתה

המשפחה
שלכם?

 

עליה בונה מדינה 

מי עלה
לארץ

בפרשת לך
לך?

מאיזו ארץ
עלו בני
ישראל?

כמה עולים
יש בכיתה
שלכם?

סיוםהתחלה

שבוע קליטת עליה

בסימן מנהיגות



עליית התימנים  
"אעלה בתמר"

נקראה לפי
הגימטריה של
השנה (תר"מ)

העלייה הבלתי
לגאלית בתקופת
השלטון הבריטי
נעשתה באוניות

מעפילים 

העליה הגדולה
ביותר לארץ
היתה בשנות
ה-90 מברית

המועצות 

העליות הגדולות
מאתיופיה 

 נקראו ״מבצע
משה״ ו״מבצע

שלמה״

עליית החסידים
הגדולה של

תלמידי הגר"א
היתה בתחילת
המאה ה-19

גלי העלייה
הראשונים היו 

 לארבע ערי
הקודש:

צפת, חברון,
ירושלים וטבריה

עם קום המדינה 
 יהודי תימן ועדן

הועלו ארצה
ב"מבצע כנפי

נשרים"    

המבצע לעליית
יהודי עירק נקרא

״עליית עזרא
ונחמיה״

בשנות ה-60
העלו ב״מבצע
יכין״ יהודים

ממרוקו 

הסוכנות
היהודית

אחראית על
העלייה לארץ

ישראל

הקימה את בית
החולים לאחיות

הדסה

הרב הראשי
האשכנזי הראשון

ראש הממשלה
הראשון 

הקימה את מפעל
גיליונות פרשת

השבוע

למדו עברית
בזכות אבא

שלהם

בזכותה ניצלו
בני נוער רבים

הקים את  
 ישיבת מרכז

הרב

עלתה מארצותעלתה מגרמניה
הברית

הרב של יפו
והמושבות


