מסרים והפנמה:
 .1כולנו עלינו לארץ .כל משפחה הגיעה לארץ ישראל מהגלות ולכן כולנו חלק מנס קיבוץ הגלויות.
 . 2ה' הבטיח בנבואה לקבץ אותנו לארץ ישראל לאחר הגלות ואנחנו רואים איך הנבואה מתגשמת
בפועל.
 .3ה' עושה ויעשה לנו ניסים גדולים כדי לגאול אותנו ולהיטיב איתנו.

סיכום:
המורה יחזור אל המפה שהוקרנה בתחילת השיעור.
המורה יצביע על החלקים המתאימים במפה וישאל :אצל מי מבין ילדי הכיתה התקיימה הנבואה
"ממזרח אביא זרעך"?
אצל מי התקיימה הנבואה ממערב אקבצך? עבור מי מילדי הכיתה אמר ה' לצפון תני? עבור מי הוא
אמר לתימן אל תכלאי?
אנחנו רק כיתה אחת בבית ספר אחד בשכונה אחת בעיר אחת בארץ ישראל ותראו איך ה' קיים בנו
"הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ".

בס"ד

"וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו"..
עיינו במקור הבא והשיבו על השאלות.

אחרי השואה  ...קמה מדינת ישראל לעם שרידי חרב ,והיא חוללה את השלב המכריע בקיבוץ הגלויות מארבע כנפות
הארץ על פי חזונם של נביאי ישראל :כ 600-אלף יהודים עלו לארץ לפני קום המדינה ,ויותר מארבע מיליון באו מכוחה
המדינה.
זאת תופעה שלא היה לה אח ורע בכל ההיסטוריה האנושית ,גם לא בחיי העם היהודי .ביציאת מצרים ובשיבת ציון
מבבל באו היהודים מארץ אחת ובכיוון אחד ,ואילו קיבוץ הגלויות של דורנו ,שעדיין נמשך והולך ,באים משבעים
ארצות ,ובקנה מידה של מיליוני עולים יהודים.
זהו נס גלוי ולא נס נסתר ,נס נסתר מתרחש בתוך החוקיות הטבעית וההיסטורית ,אולם קיבוץ גלויות מכל קצות הארץ
לארץ אחת הוא דבר שלא נשמע ,כי אין לו שום תקדים בהיסטוריה ,וגם לא יכול להיות לו כי אין עוד עם ששרד
בגלויות.
הרב יואל בן-נון( :נס קיבוץ גלויות ,עמ' )83-84


בשיבת ציון בתקופת בית המקדש השני ,מאלו רוחות שמים ומכמה מקומות התקבצו היהודים
שעלו לארץ ישראל? _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



בשיבת ציון של דורנו ,מאלו רוחות שמים ומכמה מקומות מתקבצים היהודים שעולים לארץ
ישראל? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



לאחר שעיינתם בפסוקים מנבואת ישעיהו בפרק מ"ג ובפירושו של הרב יואל בן נון ,לאיזו
תקופה מתאימים לדעתכם הפסוקים שמופיעים בנבואת ישעיהו? מדוע? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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תקופה מתאימים לדעתכם הפסוקים שמופיעים בנבואת ישעיהו? מדוע? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

