מדינת ישראל
משרד החינוך
מנהל החינוך הדתי
הפיקוח על היסטוריה ואזרחות בחמ"ד
בס"ד

לימודי היסטוריה בחמ"ד
עליית יהודי אתיופיה
כתיבה :נאוה פריד ,מדריכה ארצית להיסטוריה חמ"ד
עריכה :בלהה גליקסברג ,מפמ"ר היסטוריה ומפ"א אזרחות בחמ"ד
 .1נושא השיעור :
קשיי העולים מאתיופיה.
 .2רציונל לבחירת הנושא:
העלייה מאתיופיה בגלל השוני התרבותי הגדול מהווה אתגר לחברה הקולטת  .עד היום אנו נתקלים
בפערים תרבותיים ובגזענות כלפי קבוצה זו .מטרת השיעור לחשוף את התלמיד לקשיים ולעולם
המיוחד של תרבות זו כדי להגביר מודעות.
 .3מטרות אופרטיביות:
∙בתחום התוכן:
הכרת תהליך העלייה.
הכרת קשיי העולים
∙מיומנויות:
ניתוח טקסט חזותי (תמונה ,מפה)
צפייה מונחית בסרט.
 .4מהלך השיעור:
פתיחת השיעור:
לחלק לתלמידים פתקים קטנים וקישור לארכיון מקוון של יוצאי אתיופיה .להלן הקישור:
https://sites.google.com/site/aaejarchive/photosh
המורה יבקש מכל תלמיד לעיין כ 3-דקות בתמונות ולבחור תמונה אחת שהוא מתחבר אליה.
התלמיד מתבקש לכתוב  2-3רגשות שעוררה בו התמונה כלפי יהודי אתיופיה בדפים הקטנים שחולקו על ידי
המורה.
התלמידים יציגו את הדברים שכתבו.
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גוף השיעור:
המורה ייתן סקירה היסטורית על שתי העליות.
המורה יציג את המפה המצורפת וינתח אותה ביחד עם התלמידים ,תוך התמקדות במרחק בין אתיופיה לסודאן
ומשמעותו עבור העולים שעברו אותו ברגל  ,תוך התייחסות למחנות שבהם שהו ולקשיים שם.

עפ"י בחירת המורה ,התלמידים יצפו בסרט בואיhttp://www.levladaat.org/video/31:
או בסרט חמניות  http://www.levladaat.org/video/171או בסרט התחלה חדשה
https://www.youtube.com/watch?v=jw7i2j9jQ3s
ויתבקשו תוך כדי הצפייה בסרט לענות על דף מצורף של צפייה מונחית .מצורף בנספח .1
סיכום השיעור:
התלמידים יתבקשו (כשיעורי בית או בקבוצות בכיתה) לענות על השאלות הבאות:
 .1בחר באחת מהעליות מבצע משה או מבצע שלמה .ציין נתונים על היקף העלייה ודרכי העלייה (שנה,
מספר עולים דרכי ההגעה לא"י).
 .2הצג קושי אחד ייחודי לתהליך העלייה .
 .3הצג שני קשיים בתהליך הקליטה בארץ.
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 .4מה הנך מרגיש כעת כלפי העלייה מאתיופיה .האם חל שינוי כלשהו?
.5

נספחים :דפי עבודה ומידע לתלמיד ,קישורים לאתרים ,כרטיסיות ,כרטיסי משחק ועוד.

נספח :1
דף צפייה מונחית -יהדות אתיופיה:
 .1הצג שני דברים המאפיינים את יהודי אתיופיה:
 .2ציין שני קשיים העולים מהסרט ביחס לקליטתם של יהדות אתיופיה:
 .3הצג תובנה שהתגלתה לך בעקבות הצפייה בסרט:
 .4הצג שאלה שעלתה בך בעקבות הצפייה בסרט:
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