נקודת מבט לשכבה הצעירה (כיתות ד'-ו')

מה אנחנו יודעים.ות על המסע של יהודי אתיופיה לארץ?
מתודה ראשונה :הסבר  +חשיבה משותפת
ביום שישי ( )22.5אנחנו מציינים את יום ירושלים וגם את יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שעלו
לארץ ישראל .יהודי אתיופיה החלו לעלות לארץ באמצע שנות ה ,80אבל העלייה שלה לא
הייתה פשוטה והם הלכו תקופה ארוכה במדבר ,היו המחנות פליטים בסודן – כל זה
בתנאים לא פשוטים של צפיפות ורעב .ביום הזיכרון אנחנו מבקשים להנציח את כל אותם
יהודי אתיופיה שלא שרדו את הדרך.
נשאל את הקבוצה מה הם יודעים על העלייה של היהודים מאתיופיה? (ניתן לכתוב את
התשובות בלוח משותף כדי שיהיה מול העיניים).
ניתן להרחיב קריאה בקישורים הבאים:
•

ויקיפדיה -יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

•

כתבה באתר הצופים -במשמעות יום הזיכרון לנספים מסודן ואיך מרגיש הנוער
האתיופי כיום ()2005

הערה למדריכ.ה :במידה ויש בקבוצה חניכ.ה מהעדה האתיופית נשתף אותו לפי הפעולה
שזה יהיה הנושא ונבדוק האם ירצה לספר על אחד המנהגים לכל הקבוצה.
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מתודה שנייה :הבעה ביצירה
נצפה ונשמע את השיר 'אמא ספרי לי'.
השיר מגולל סיפורים וזכרונות מהמסע של היהודים מאתיופיה לארץ ,על מה עברו בדרך,
מה גרם להם לצאת למסע וכו' -הכל דרך עינייה של ילדה.
לפני שנתחיל את השמעת השיר נבקש מהקבוצה להיום עם דף לצייר במהלך השיר את
התחושות שעולות ,את הסיפורים שהם שומעים.ות ומה זה מעורר (במידה וציור לא מתחבר

עם אופי הקבוצה ניתן לבקש מהם לכתוב משפט אחד שהכי התחברו אלי /ריגש אותם/
הפתיע אותם במהלך השיר) .
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מתודה שלישית :שיתוף
נשמע את המשפטים שהכי תפסו את הקבוצה ,או נבקש מהחניכים.ות להראות את הציורים
שלהם ונשמע מה הדברים שהם הכי התחברו אליהם בשיר.
רצוי במהלך קטע זה להקרין משפטים נבחרים מתוך השיר:
•

איך עזבנו בלילה הכל שם נשאר ,סחבנו אתנו רק כמה כדים של מים ולחם שלא
מתקלקל אפילו אחרי חודשים.

•

יצאנו בחושך על סוסים וָחמורים ,התקדמנו בשקט ימים ארוכים

•

ספרי איך סחבת אותי בתוך בד על הגב

•

את החלום שלך ִהגשמת

•

איך עזבנו בלילה הכל שם נשאר ,צעדנו בלילות וישנו בימים

•

ספרי לי עוד פעם על האשה הערבייה שמרחה עליי חלב עיזים ששוב אהיה בריאה

•

איך אהבת להכין בובות קטנות ִמחימר ,אולי הן עדיין באמבור אולי משהו שם עוד
נשמר.
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אמא ספרי לי
ילדי בית העץ ואילה אינגדשט
מילים :איילה אינגדשט ורן כהן אהרונוב
לחן :יאיא כהן אהרונוב
אמא ספרי לי עוד פעם
איך אני ִהגעתי לכאן
על המסע במדבר
איך עזבנו בלילה הכל שם נשאר
סחבנו אתנו רק כמה כדים של מים
ולחם שלא מתקלקל אפילו אחרי חודשים
יצאנו בחושך על סוסים וָחמורים
התקדמנו בשקט ימים ארוכים
ספרי איך סחבת אותי בתוך בד על הגב
ואיך שתינו מעץ שנזל ממנּו חלב
אמא ספרי לי עוד פעם אחת
על המסע מאתיופיה
את החלום שלך ִהגשמת
בשבילי את הכי גיבורה
אמא ספרי לי עוד פעם אחת
על המסע מאתיופיה
את החלום שלך ִהגשמת
אמא שלי את הכי גיבורה
אמא ספרי לי עוד פעם
איך אני ִהגעתי לכאן
ועל המסע במדבר
איך עזבנו בלילה הכל שם נשאר

צעדנו בלילות וישנו בימים
ואת רחצת אותי בנהר הקר בין הֶ הרים
ספרי לי עוד פעם על האשה הערבייה
שמרחה עליי חלב עיזים ששוב אהיה בריאה
איך אהבת להכין בובות קטנות ִמחימר
אולי הן עדיין באמבור אולי משהו שם עוד נשמר
אמא ספרי לי עוד פעם אחת.

