
 

 

  (יב'-י'כיתות )  נעורים לשכבה הנקודת מבט 

יה יפור העל סי ושאלות מעורר רגשות אילו   – םגופי כאן, אך לבי בירוסל

 ? מאתיופיה

 

 + הסבר  חשיבה משותפת ראשונה:מתודה 

 -רוביםות הקבאינטרנט ולהגיד איזה מועדים יש בשבועבקש מהקבוצה לחפש לוח שנה נ

  .חג השבועותהתשובות יהיו ככל הניראה יום ירושלים ו

יום הזיכרון ליהודי את גם אנחנו מציינים ( 22.5נשתף את הקבוצה כי ביום ירושלים )

 ל. ץ ישרא אתיופיה שעלו לאר

  נשאל:

 בואו נזרוק מה אתם יודעים על יום זה?  •

 תם? מה שמע •

 ציאציות הוא מעלה? איזה אסו •

שתמש שיתוף מסך או לה * את התשובות נכתוב על גבי לוח שיתופי )ניתן לעשות*

 (. ideaflipה של מסך שיתופי כמו באפליקצי

לא הייתה  יה שלה, אבל העלי80נות הלעלות לארץ באמצע שה החלו יפיהודי אתיו נסביר:

זה בתנאים לא כל  –ם בסודן פשוטה והם הלכו תקופה ארוכה במדבר, היו המחנות פליטי

אתיופיה בקשים להנציח את כל אותם יהודי  אנחנו מהזיכרון  פשוטים של צפיפות ורעב. ביום  

 הדרך. שלא שרדו את 

 םבקישורים הבאי יאהניתן להרחיב קר.ה: ה למדריכהער

 יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראליום הזיכרון ל -ויקיפדיה •

יום הזיכרון לנספים מסודן ואיך מרגיש הנוער במשמעות  -באתר הצופיםכתבה  •

 (2005) םהאתיופי כיו

 ללא  :ציוד  | ללא נספחים: | דקות 10  זמן:

 

  

https://ideaflip.com/home/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95_%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=3886400281&troop_id=&past=archive
http://zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=3886400281&troop_id=&past=archive
http://zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=3886400281&troop_id=&past=archive
http://zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=3886400281&troop_id=&past=archive


 

 

 השראה: מתודה שנייה

עדויות ממסע העלייה מאתיופיה . הסרטון מביא 'ם, אך ליבי בירוסלגופי כאןנצפה בסרטון '

 למתוך טקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו על אדמת סודן בדרכם לישרא . לישראל

 (. 2015, ריום ירושלים, כ"ח באיי)

 אין   ציוד: | 'גופי כאן, אך לבי בירוסלם'טון סר : נספחים | דקות 10  זמן:

 

 דיון: לישיתמתודה ש

 ת שבו? עורר הסרטון והעדויואילו רגשות  •

 ומה נגע ללבכם בסיפורים האישיים?  מה ריגש אתכם •

 אילו מאפיינים חוזרים על עצמם בסיפורים?  •

 מהם הערכים שאפשר ללמוד מאלו שעברו את המסע? •

 סרטון?מהם הקשיים המתוארים ב •

 לישראל?  –באילו קשיים נתקלו העולים בהגיעם לסוף המסע  -ןנסו לדמיי •

 אין   ציוד: | ללא: נספחים | דקות 15  מן:ז

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqLu3guGvg

