
מדריכים יקרים!
מתוך  עלייה,  קליטת  הוא  הקיץ  בו  לעסוק  שבחרנו  הנושא 
מחוץ  אנשים  של  מעבר  מהגדרת  המושג  את  לשנות  רצון 
פיזי  שינוי  רק  אינה  מבינים שעלייה  אנו  שבו  למצב  לארץ, 
אלא שינוי פנימי מהותי, הדורש תכונות ומידות שאנו רוצים 

לעבוד עליהן ולקשרן לחיי כל אחד ואחד מאתנו.

של  דרך  היא  במחוז  הנושא  את  בה  להטמיע  הדרך שבחרנו 
לימוד, בית מדרש של עשייה, מתוך השקפה ש’גדול תלמוד 
הראשון(.  בלימוד  בעניין  )ונעמיק  מעשה’  לידי  המביא 
של  יסודות  שנניח  שלאחר  היא  ההחלטה  של  המשמעות 
לימוד לנושא התנועתי ולנושא המחוזי, במקביל ללימוד על 

הנושא נתחיל לעשות משהו מעשי בעניין. 

העשייה בנושא המחוזי תתחיל בלימוד השלישי ותלווה את 
הלימודים שלב אחר שלב. 

בלימוד הראשון נלמד את העיקרון “גדול תלמוד שמביא לידי 
מעשה”. 

לעם  גדולה  ‘תנועה  התנועתי,  בנושא  נתעסק  השני  בלימוד 
גדול’, ונבין מה הנושא דורש מאתנו.

בלימוד השלישי נלמד על המשמעות של קיבוץ גלויות ועל 
העשייה  את  לפתח  נתחיל  זה  בלימוד  בגאולה.  משמעותו 
אל  הנושא  את  להביא  וננסה  שלנו  הסניפית  או  השבטית 
החניכים שלנו. ננסה לראות איך הנושא מתחבר אל החניכים, 

מהן הנקודות בנושא הגדול שיכולות לגעת בהם. 

אפשר לעשות זאת בכמה דרכים:

כל חניך יקבל פתק ויכתוב את שמות הארצות שמהן הגיעו   
הוריו או בני הדור הקודם, והפתקים יודבקו על גיליון.

התייחסו  איך  להבין  נסו  המדינות  כל  את  לאחר שתראו   
אז לעולים, איך מתייחסים היום ומה צריך לתקן ביחסים 

לעולים בדורנו. 

ואת  לארץ  לעלייה  מתחבר  הוא  כיצד  יכתוב  חניך  כל   
כל  כאשר  בסניף.  לכך  המיועד  קיר  על  תתלו  הפתקים 
הפתקים ייתלו, החניכים יעברו בין הפתקים. לאחר מכן 

גבשו את הנקודות שחזרו פעמים רבות. 

ירשום  חניך  וכל  ישראל,  ארץ  מפת  את  גיליון  על  ציירו   
עליה מהי חשיבות העלייה לארץ בעיניו ומה יכול להקשות 
הקשיים  ועל  החשיבות  על  לאחר שתחשבו  העלייה.  על 
תוכלו לנסח על גיליון מהן הנקודות העיקריות בעיניכם 

בנושא קליטת עלייה.

על  לארץ,  שבעלייה  השליחות  על  נלמד  5הרביעי  בלימוד 
אווירת המשימה שאפפה את העלייה לארץ אצל עולים רבים.

תסכימו  ערכים  אילו  בשביל  לכם,  יש  מטרות  אילו  חשבו 
לעשות ויתורים כמו שעושים העולים. 

שנוגעות  נקודות  כמה  הגדרתם  שעבר  שבשבוע  לאחר 
מציבים  שאתם  המטרה  מהי  תגדירו  כעת  שלכם,  בחבורה 
החניכים את המטרה  לברר עם  כדי  לנושא.  לעצמכם באשר 

אפשר לעבוד בכמה דרכים:

חלקו את השבט לקבוצות – כל קבוצה תנסח מטרה שהיא   
כרבע  להסתובב  לחניכים  תנו  ביותר.  החשובה  לדעתה 
המטרה  על  ולהחתים  הסניף  בסביבת  או  בסניף  שעה 
אנשים רבים ככל האפשר. המטרה שיחתום עליה מספר 
האנשים הגדול ביותר תעלה לדיון שבטי ותנוסח כמטרת 

השבט. 

ולכתוב  בקשו מהחניכים לנסח מכתב לסוכנות היהודית   
לקליטת  באשר  מכל  יותר  לקדם  שצריך  התחום  מה  בו 
עלייה. לאחר ניסוח המכתב נסחו את מטרת השבט מתוך 

המכתב. 

הניחו במרכז המעגל פתקים עם כל מיני מילים )קליטה,   
בית, מעברה, שפה, ילדים, זקנים, דרך, סניף, אפשרויות, 
מהחניכים  בקשו  וכו’(.  הרגל  שמחה,  חברים,  עבודה, 
לבחור מילים המרכיבות לדעתם את המטרה השבטית. 

נסחו בהדרגה מטרה על ידי שימוש במילים. 

ייחודית  מתודה  בלי  מטרה  לנסח  אפשר  בוגר  בשבט   
נסו לחשוב מתוך הנקודות שעלו בשבוע שעבר מה   –

יכולה להיות מטרה טובה וראלית לשבט שלכם. 

מגוון  בין  ואחדות  ייחודיות  על  נדבר  החמישי  בלימוד 
התרבויות בארץ, איך קולטים עולים לחברה הישראלית בלי 
למחוק את זהותם אלא על ידי קבלת המאפיינים הייחודיים 

שלהם לתוך הישראליות. 

של  העשייה  במשימת  להתמקד  נרצה  המדרש  בית  בסיום 
החבורה )שבט או סניף(.

עלייה,  קליטת  בתחום  משמעותית  עשייה  לבחור  חשוב 
טוב  ולהוסיף  העלייה  קליטת  את  לקדם  נרצה  בעשייה  כי 
אלא  לעולים  חד-צדדית  טכנית  נתינה  ידי  על  לא  בנושא, 
על ידי מפגש עם גדלות העולים, למידה מסיפורי העלייה 
והמסירות על הארץ, חיבור והיכרות בלתי אמצעית, הקלה 

על קשיי הקליטה בארץ וכו’.

עשייה זו יכולה להתבצע בכל מיני צורות, ולפניכם מקבץ 
רעיונות קטן.
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נסו לפתח בעצמכם את הרעיון שלכם לעשייה:

קבלת שם של ילד ממרכז קליטה או סניף עולים ויצירת   
קשר ִאתו כדי להכירו וכדי להכיר את סיפורו.

יצירת קובץ סיפורי עלייה של אנשים הגרים בסביבתנו.  

קיום הפנינג בשיתוף סניף עולים קרוב.  

פרסום חשיבות העלייה והקליטה בארץ על ידי עמידה   
במקומות מרכזיים וחלוקת כרזה לעידוד הסיוע בקליטה 
סניף  בשיתוף  זאת  לעשות  עדיף   – מגוונות  בדרכים 

עולים, מרכז קליטה, אולפן וכד’.

צפיות  ליעד  והגעה  עלייה  קליטת  על  סרטון  צילום   
מסוים.

הגעה למרכז קליטה ליום פעילות משותף.  

ליצור  כדי  כלים  בכמה  להשתמש  אפשר  הלימודים  במהלך 
לימוד ועשייה משמעותיים:

להגדיר מראש קיר בסניף לנושא קליטת עלייה, ללוות   
את הלימוד השבועי בפעילות על הקיר – מפת עלייה של 
הדורות הקודמים, לתלות פתקים עם חשיבות העלייה, 
לעשות  ולתלותן,  עולים  עם  משיחות  תמונות  לצלם 
או  יכתבו  שחניכים  ולסיפורים  לציורים  מיוחד  מקום 
בדרך  יסוכם  הלימוד  כך  וכו’.  עלייה  קליטת  על  יציירו 

ויזואלית שתישאר בסניף לכל אורך הקיץ. 

של  בחיים  ייגע  מהלימודים  אחד  שכל  דרך  למצוא   
החניכים. לחבר אליהם כל לימוד בדוגמאות, במשחקים 

נוספים, בתחרויות ועוד.

תודה  הכרת  מתוך  בנושא  התעסקות  על  דגש  לשים   
לעולים על מה שהם מוסיפים לארץ: לימוד התרבויות 
לעולים  חניכנו  בקרב  הערכה  יצירת  העלייה,  וסיפורי 

ולסיפוריהם, להיות בעמדת מקבלים ביחס לעולים. 
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