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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?
 

. 
 "עליה וקוץ בה" 

  העלייה של "תימני כנרת" מערך שיעור לשבוע העליות:
 

המצוין בשנים האחרונות במערכת  שבוע העליות

החינוך הוא הזדמנות חשובה לספר את הסיפורים הלא 

עורי מסופרים, סיפורי העליות שלא נלמדים לרוב בשי

 ההיסטוריה. 

זו הזדמנות גם לעורר דיון ביקורתי בשאלות: מי כותב 

 את ההיסטוריה, מי נכלל בה ומי לא נכלל בה ומדוע. 

שיעור זה היא העלייה של מערך העלייה שנתרכז בה ב

 "תימני כינרת". 

 

 

   דקות(: 15) שלב א

 מצגת או כדף מודפס לכל זוג( ללא מתן רקע עליו. אפשר להציג ב) 1בנספח נציג את המקור 

 (. 2)נספח התלמידות/ים יקראו בזוגות את קטע המקור ויכתבו שאלות הנובעות ממנו. 

את השאלות השונות ונכתוב  זוגנאסוף במליאה שאלה מכל 

 על הלוח.

הבאות, וינמקו את התלמידות/ים יענו כעת על השאלות 

 תשובותיהן/ם על בסיס המידע שבמקור: 

 מי כתב/ו את המקור?  •

 מתי נכתב?  •

 ? המקור איפה נמצא •

 למה נכתב?  •

 מהלך הפעילות

שאילת שאלות היא מיומנות חשובה 

שמסייעת בתהליכי הבנה של הטקסט 

ובעידוד חשיבה מסדר גבוה. מתן 

משימות הדורשות חיבור של שאלות היא 

דרך טובה לפתח מיומנות זו בקרב 

 תלמידות/ים. 
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 מה חשיבותו?  •

  דקות(: 10שלב ב )

יענו על השאלות שמתייחסות ו יקראו בזוגות את המקור השני(, 3יקבלו מקור נוסף )נספח התלמידות/ים 

  :אליו

 נענו כעת?מהשאלות שהעלינו קודם אילו שאלות  •

 אילו שאלות לא נענו? •

 אילו שאלות חדשות התעוררו? •

 דקות(:  10שלב ג )

 : המספר בקצרה על 'הפרשה', ויענו על השאלות ( 4)נספח  3התלמידות/ים יקראו כעת בזוגות  את מקור 

 ? האם יש שאלות נוספות שנענו כעת •

 אילו שאלות לא נענו?  •

 אילו שאלות חדשות התעוררו?  •

  דקות(: 10דיון במליאה ) –שלב ד 

 המקורות והבנת הסיפור המושתק של 'תימני כינרת', נערוך דיון במליאה:  3לאחר קריאת 

 מהן השאלות הגדולות שלא נענו בכל המקורות? •

 מה דעתכן/ם על הסיבה שבגללה גורשו? מדוע ארעה הפרשה? מדוע גורשו התימנים מכינרת?  •

 מדוע לדעתכן/ם לא לומדים על הפרשה הזאת בבתי הספר?  •

 האם לדעתכם/ן חשוב וכדאי ללמוד על הפרשה הזו או לא? למה?  •

 ?לדעתכם/ן מה נכלל בתכנית הלימודים ומה לא נכלל? מי מחליט? ומהם השיקולים •

  :אפשרות להרחבה

ת איפה מתמקמת עליי יחד: ולות השונות ולבחוןגדת העליות הציר זמן את שמולוח על ניתן לצייר על ה

 ינו נותנים/ות לה? הי חרא ה שםזתימני כנרת ואי
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 1מקור   – 1נספח 
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  1דף עבודה בזוגות על מקור   -2נספח 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כתבו שאלות הנובעות מן המקור שקראתם:

 ____________________________________________מידע לא מובן:

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ מידע חסר:

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 _________________________________________ לדעת: נומידע נוסף שמעניין אות

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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  2מקור  – 3נספח 
 

"גירוש התימנים מכנרת היא פרשה מושתקת בהיסטוריה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. 

באתר של קבוצת כנרת , למשל, לא מסופר דבר על הפרשה מלבד עצם הגעתן של משפחות 

 תימניות להתיישב באזור. 

 אף ניטש מאבק סביב שלט הנצחה שביקשו בני משפחתם של המתיישבים התימנים 90 -בשנות ה

לתלות ב"בית המוטור", מבנה קטן ששימש לשאיבת מים מהירדן ואשר בו השתכנו בזמנו התושבים 

 התימנים. השלט נתלה בטקס צנוע על ידי המשפחות אך לאחר מכן הוסר על ידי קבוצת כנרת. 

בנימוק שאינו יכול לחייב את חברי  1994 -בני המשפחות עתרו לבג"צ, אך זה דחה את עתירתם ב

להשיב למקומו את השלט. עם זאת ציינו השופטים בהחלטתם כי "זוהי בקשה צנועה אשר הקבוצה 

לא צריך להיות קושי בלהיענות לה". אלא שהקושי קיים, משום הרצון למחוק את זכר העוול שגרמו 

 חברי הקבוצה הראשונים ומוסדות היישוב הישן ל"תימני כנרת". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אתר ויקיפדיה, מתוך כל-מצילומי יהודית גרעין                                              
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  3מקור  – 4נספח 
 

 עלו ממחוז שרעב שבתימן מספר משפחות ובראשן הרב דוד ישראל צאירי.  1909בשנת 

 . 1912הן התיישבו בחדרה, ובה חיו בתנאי דוחק קשים ביותר עד לשנת 

משפחות, התיישבו  14 -אז עברו והתיישבו בגליל בעקבות הצעה שקיבלו מאגודת "השומר". כ

"בית המוטור", ששימש לשאיבת מים  –באיזור הכנרת... בכנרת הוקצה לתימנים מבנה אחד בלבד 

ר היו שלושה חדרים בלבד, בהם התגוררו הרב ושתי משפחות מהירדן לצרכי השקיה. בבית המוטו

נוספות. שאר משפחות התימנים התגוררו 

 במבני טיט שבנו בעצמם. 

סדר היום של התימנים החל בתפילה בבוקר 

שבסיומה יצאו לעבודה שכללה ייבוש הביצות, 

עקירת עצי שיזף, נטיעת אקליפטוסים לייבוש 

הביצות, הכשרת קרקע לחקלאות וגידול משק 

 חי וצומח. 

כמו כן, עסקו התימנים בעבודה שכירה 

 ובקבלנות בחוות כנרת, בביתניה, בדגניה 

עסקו בעבודות  ובכנרת המושבה, ואף

לתחנת החשמל בנהריים ובסלילת תית תש

                                                                 באיזור.  כבישים

התימנים סבלו ממחלות קשות, מקדחת ומתמותה רבה ומתוך המשפחות שהגיעו לכנרת נותרו רק 

נבנו לתימנים חמישה בתים נוספים, אך  1915 -כעשר משפחות אשר אף הן איבדו רבים מיקיריהן. ב

 גם הם לא הספיקו לכל המשפחות. 

סמוך למושבם של "תימני כנרת" הערימה קשיים: חבריה  20-קבוצת כנרת שהוקמה בשנות ה

התנגדו לבניית בתים נוספים לתימנים ואף גרמו לעיכוב ולמניעת תהליך הבניה. חברי הקבוצה 

 הקבוצות וכי יש להעביר את התימנים למקום אחר. טענו כי אין מספיק מקום לשתי 

, הועברו "תימני כנרת" ממקום מושבם וייסדו את מושב העובדים הראשון של 1930לבסוף בשנת 

 ( אתר תימני כנרתעובד מתוך )      מרמורק.  –בני העדה התימנית 
 

       ויקיפדיה אתר צילום של ד"ר אבישי טייכר, –בית המוטור 
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