
 בס"ד 

 פעולת זום
 האם התרבות הישראלית מצליחה לקבל לתוכה מגוון תרבויות? 

העליה לארץ )המערכון טיפה ארוך, אפשר   -פותחים במערכון של לול  - : השראה1מתודה 

 לחתוך/לבחור קטעים( 

https://youtu.be/alp9scMfmjA 

 פתחים מנטימטר עם השאלה מאיפה ההורים שלי/הסבים שלי הגיעו לארץ?  - : שיתוף2מתודה 

 -קישור למדיך 
c8976ec424ed5aa3/cac482c9d076https://www.mentimeter.com/s/149f4d0d1103e1c0 

 - קישור לחניכים

https://www.menti.com/v2aofkhjbi 

 משתפים את התשובות על המסך 

 מי מכיר סיפור של דחיה? של זלזול? גזענות? על המשפחה שעלתה? )הם, סבים סבתות(  - שואלים

 החברה הישראלית לעולים חדשים/תרביות שונות? מה היחס של 

 למה?

 משתפים מסך עם טקסט של בן גוריון:  - : דיון בשאלה3מתודה 

יהודי. בלשונו, במלבושו, באורח  -באשר איננו לא –יהודי באמריקה או בעיראק הוא יהודי  "

  –ש מחיצה כן, הוא יהודי, כי י-פי-על-יהודים, ואף-ארצו הבלתי-חייו אין היהודי שונה מבני

יהודים, ויהודי יודע שהוא -בין היהודים בין הלא –בולטת וגסה או דקה וסמויה מן העין  

והדגש הוא  ,עיראקי הוא נעשה יהודי –ברגע שהיהודי עולה מעיראק ארצה  י...יהוד

עולים אחד או במעברה אחת, הם -וכשיהודי עיראקי ויהודי רומני נפגשים במחנה ,עיראק על

כל ההבדל, המרחק, המחיצה שביניהם. אין הם יכולים לדבר איש אל רעהו,  מרגישים קודם 

חייהם הן שונות. ליהודי הרומני שכנו הוא עיראקי, וליהודי העיראקי שכנו הוא -וכל הליכות

כי לא בנקל ולא במהרה מתערבים  –רב -רומני. והוא הדין תימני ופרסי ומרוקני. אין זה ערב

אוסף   –שבטים שונים ורחוקים זה מזה; ואולי יותר נכון להגיד  זה בזה, אלא זהו מיפגש של

ידי התקבצותם יחד בארץ מתגלים ההפרשים  -של קרעים שאינם מתאחים, ושרק על

 ..." והתהומות שביניהם

 האם אתם מסכימים עם הניתוח של בן גוריון? 

 מה הפיתרון לדעתכם למצב הזה?

הספר היסודי  -. ואין ספק שבית6-13חובה כללי. חוק זה חל על ילדים בני -התקנו חוק חינוך" 

לחנך נוער זה, בין שזה נוער ..המצרף הנאמן, אם כי אולי לא מספיק, של האומה-הוא כור

פשע, ולעשותו  -לומד, או נוער עובד או נוער הרחוב, המופקר לבטלה ולבערות ואולי גם לחיי

-תמורה המוסרית, התרבותית, החברתית, שיש לחולל בישוב מנומר ורבמנֹוף מרכזי ל

מנת לצרפו ולמזגו ליחידה היסטורית, יחידת רצון ושאיפה לשון וכוח ויצר ומאוויי  -קרעים, על

 ".להופכו לעם –יצירה, כלומר  

  בן גוריון רוצה ע"י בתי הספר תנועות הנוער לייצר תרבות חדשה ואחידה "כור היתוך" שתוציא 

 ישראלי חדש 

https://youtu.be/alp9scMfmjA
https://www.mentimeter.com/s/149f4d0d1103e1c0c8976ec424ed5aa3/cac482c9d076
https://www.menti.com/v2aofkhjbi


 מה אתם אומרים על הפתרון של בן גוריון? 

 מה היתרונות שלו? 

 מה החסרונות שלו? 

 האם הוא הצליח? 

 

 

 

אני לא מאמין ה, אני לא מסכים עם האחר הוא אני, האחר הוא לא אני, כל אחד הוא שונ" 

כל ילד במדינה צריך  , בטשטוש זהויות, אני מאמין בהעצמת הזהויות. הערכים הם מעל הכל

להכיר את המורשת שממנו הוא בא. ילד יהודי צריך לדעת מי הם אברהם ויצחק ויעקב, ודוד  

המלך והרמב"ם וחנה סנש וש"י עגנון ויוני נתניהו. שיפתח סידור לפני שהוא מתגייס לצבא, 

ילד צריך לפתוח סידור. כל ילד מוסלמי צריך להכיר את המורשת והתרבות שלו, וכל ילד   כל

רק כך, כשיש לך זהות חזקה, אתה בשל לקבל את האחר. אנחנו   –דרוזי את המורשת שלו 

נקבל את האחר למרות שהוא אחר. אני לא מאמין בלעשות מילקשייק כך שכל תלמידי  

זה פסיפס ובזה הכוח שלה. יש לנו למשל את מורשת עדות  , ישראלישראל יהפכו לנוזל ורוד

המזרח שלא קיבלה ביטוי בלימודי היסטוריה שלנו. זה נראה כאילו רק מיבשת אחת הקימו 

 את המדינה הזאת".
 )נפתלי בנט בהיותו שר החינוך( 

 מה ההבדל בין הגישה של בנט לגישה של בן גוריון? 

 אם איזה גישה אתם יותר מזדהים? 

 גישה נוכחת כיום יותר במדינת ישראל? איזו 

 האם אתם חושבים שצריך לשנות את זה? 

 איך? 

 

 סרטון למה קשה לנו לשמוע רוסית במרחב הציבורי-לסיכום

https://youtu.be/H2r3W9sOB6o 

 

 במאי? 9מה אתם יודעים על ה

 במרחב הציבורי שלנו? ה לא נוכח זלמה היום ה

 מה אפשר לעשות כדי שהוא כן?

 

 יום הניצחון. - במאי 9לשלוח בווצאפ שני פרטים שלא ידעתם על ה-משימה הביתה 

 אסור לחזור על אותה עובדה פעמיים 

 

https://youtu.be/H2r3W9sOB6o

