
 

 

 כיצד השפיעו העליות על המבנה החברתי בישראל  -השאלה המרכזית

 להקנות רקע היסטורי על אודות העליות ולעודד חשיבה ביקורתית כלפי משמעותןמסר: 

 עשייה ראשונה:מתודה 

עורכים ציר זמן )ערוך מראש דרך המחשב, מבצעים שיתוף מסך(. בציר יופיעו  

פרטים על העליות השונות, תמונות ומאפיינים שלהן. על החניכים להתאים לכל  

 עלייה את הפרטים המתאימים ולמקם על הציר. ניתן להיעזר באינטרנט.  

 

   | מחשב  :ציוד | מוצג למטה נספחים: |  דקות  10 זמן:

 

 השראה: מתודה שנייה

נציג לחניכים דרך המסך שירים וקטעי קריאה המציגים את החברה בישראל  

בהשפעת העליות השונות. החניכים יבחרו שיר שהם מתחברים אליו/לא מסכימים  

 איתו/ בית שנגע בהם. לאחר מכן נחזור למליאה משותפת ונשאל: 

 החברה בישראל?מה ההשפעה של העליות השונות העולה מהשירים על  .1

 האם אתם מזדהים עם תחושות אלו? .2

 האם החברה בישראל היא רב תרבותית?  .3

 האם באמת יש מקום לכל התרבויות? .4

 

 מחשב   ציוד: | מוצג למטה נספחים: | דקות 15  זמן:

 דיון בשאלה :שלישתמתודה 

 מה אנחנו יודעים על העולים של היום? על התרבות שלהם? .1

לעשות היום על מנת לא לחזור על טעויות העבר ולבנות מה אנחנו יכולים  .2

 את החברה הישראלית האידיאלית? 

 האם בשבט יש לנו ייצוג של כל האוכלוסייה בישראל? מדוע? .3

  | מחשב  ציוד: |אין   נספחים: דקות | 10  זמן: .4

 



 

 

 נספחים –המסע בצופים  

 1נספח  –כיצד השפיעו העליות על המבנה החברתי בישראל  -4מסלול  -שכבת יא

 

 מידע לציר הזמן  -1נספח 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מגילת העצמאות

 ישראל הממשלה הזמנית
 אביב-תל 1עיתון רשמי: מס' 

 1עמ'  14.5.1948ה' באייר תש"ח 

 
 הכרזה על הקמת מדינת ישראל

 

 
עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי ישראל קם העם היהודי, בה -בארץ

אנושיים והוריש לעולם -חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל
  .כולו את ספר הספרים הנצחי

 
לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל 

  .חירותו המדינית מתפילה ומתקוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את

 
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהאחז במולדתם 
העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים 
הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך 

שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקידמה לכל השליט על משקו ותרבותו, שוחר 
  .תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית

 
לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה  הקונגרס הציוני ( נתכנס1897בשנת תרנ"ז )

 . והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו תיאודור הרצל היהודית

 
ואושרה במנדט מטעם חבר  1917זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 

 לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי-הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין
  .ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי-לבין ארץ

 
השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים 

באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעית העם היהודי מחוסר 
שר תפתח ישראל, א-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-המולדת והעצמאות על

-לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות
  .זכויות בתוך משפחת העמים

 
שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא 

ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את -חדלו להעפיל לארץ
  .ישרים במולדת עמם-, חירות ועמלזכותם לחיי כבוד

 
חלקו למאבק האומות -במלחמת העולם השניה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא

השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי 
  .קנה לו את הזכות להמנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות

 
עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת קיבלה  1947בנובמבר  29-ב

ישראל לאחוז בעצמם -ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-מדינה יהודית בארץ
בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות 

  .בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה
 

http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/congres.aspx
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עם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו זוהי זכותו הטבעית של ה
  .הריבונית

 
לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום 

ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד -סיום המנדט הבריטי על ארץ
ל הקמת מדינה יהודית בארץ החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת ע
  .ישראל, היא מדינת ישראל

 
 15אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 

השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם  , ועד להקמת 1948במאי 
 - 1948באוקטובר  1-הנבחרת לא יאוחר מ האספה המכוננת ידי-שתיקבע על חוקהל

העם, יהווה -ומוסד הביצוע שלה, מנהלת ,מועצת מדינה זמניתתפעל מועצת העם כ
  .את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל

 
מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ 

שביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם לטובת כל תו
של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 

תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות  דת, גזע ומין; 
ילת האומות נאמנה לעקרונותיה של מג  הקדושים של כל הדתות; ותהיה 

המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של 
ותפעל להקמת  1947בנובמבר  29האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 

  .ישראל בשלמותה-האחדות הכלכלית של ארץ

 
 אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבנין מדינתו ולקבל את מדינת

  .ישראל לתוך משפחת העמים

 
לבני העם הערבי  -הדמים הנערכת עלינו זה חדשים -גם בתוך התקפת -אנו קוראים 

תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבנין המדינה על יסוד אזרחות 
  .מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים

 
ום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם אנו מושיטים יד של

לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה 
  .לתרום חלקה במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו

 
אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב הישוב בעליה ובבנין 

  .במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל ולעמוד לימינו

 
מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב 

אביב, היום הזה, ערב שבת, ה' -מועצת המדינה הזמנית, על אדמת המולדת, בעיר תל
 1948במאי  14אייר תש"ח, 
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 שיר השיירה
 מילים: עלי מוהר 
 לחן: עממי יווני 

 ונות רבות מספור דיברנובלש
 וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו

 ומקומות רבים מאוד עזבנו
 ורק מקום אחד רצינו ואהבנו

 ומקומות רבים מאוד עזבנו
 ואל הארץ, אל הארץ באנו.

 
 ונמשכת שיירה

 מן המאה שעברה
 רחוקים כבר היוצאים

 איכרים וחלוצים
 שעמלו עבדו בפרך

 לראות את סוף הדרךבלי 
 ועכשיו עוברים אנחנו

 לא שקטנו ולא נחנו
 לא ימשיכו בלעדינו

 זוהי הרפתקת חיינו.
 

 מגטאות ומחנות הגחנו
 אל הביצות ואל הישימון הלכנו

 מקצות ערב, מרוסיה ופולניה
 הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה.

 מקצות ערב, מרוסיה ופולניה
 יה.הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגנ

  

  

  

  

  

  

 ומכל הגלויות
 ועם כל הבעיות

 עם נוצר וארץ קמה
 ושפה אשר נרדמה

 שוב התחילה מתעוררת
 ומדברת ומדברת

 מסביב יהום הסער
 רב הקושי והצער

 אבל יש על מה לשמוח
 יש עוד אומץ, יש עוד כח.

 
 איך ישראל צומחת מסביבנו

 היא חזקה יותר מכל חסרונותינו
 יהיה פורחוגם הנגב עוד 

 ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.
 וגם הנגב עוד יהיה פורח

 ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.
 

 ומכל הגלויות
 ועם כל הבעיות

 מסביב יהום הסער
 רב הקושי והצער

 אבל יש על מה לשמח
 יש עוד אומץ, יש עוד כח.

 ונמשכת שירה
 מן המאה שעברה

 רחוקים כבר היוצאים
 אכרים וחלוצים

 בפרךשעמלו עבדו 
 בלי לראות את סוף הדרך

 ועכשיו עוברים אנחנו
 לא שקטנו ולא נחנו
 לא ימשיכו בלעדינו

  זוהי הרפתקת חיינו.
 }שירונט{

 

 


