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 אמנון שמוש  / ם ראשונים""צעדי
 ך שיעור לשבוע העליות ובכללמער

 ע

ך כדי ללמד שתמש במערן לה. ניתו-קצר מתוך מעגל הליבה להוראת השפה בכיתות ההוא סיפור סיפור ה

 "ב. העליות גם עם תלמידי/ות חטל שבוע שבהקשר  וד איתו גםבו לעאותו, א
. 

 דקות.  45-90במערך מוצעות משימות שונות, שניתן לבנות בעזרתן שיעור בן 

 משחקיות.רצוי לשלב ביניהן כך שהשיעור יכלול גם משימות כתיבה והבעה אישית וגם פעילויות 
 

 
 
 

 

 -הקשרים ספרותיים

 ות יכירו את עלילת הסיפור\הילדים •

 -נושאים חברתיים ערכיים

 הנכחת זהויות ומסורות \הכיתה תנהל דיון העוסק בעלייה, זרות, ודחיקת •

 ות בה\הכיתה תכיר את ארצות המוצא השונות ואת המסורות השונות של התלמידים •

 -ומיומנויותנושאים שפתיים, לשוניים, 

 ן\ות יפגשו מילים לא מוכרות ויעשירו את אוצר המילים והידע התרבותי שלהם\התלמידים •

 ות ישתמשו במיומנות דליית תוכן גלוי וסמוי בטקסט\התלמידים •

 חוויה, סיפור, עמדה. -ות יתרגלו כתיבת טקסט אחד לפחות מז'אנרים שונים\התלמידים •
 

 
 
 

 

 דק'( 5) ר, שם הספר מתוכו הסיפור לקוח, שנת כתיבה...()שם הסופ הצגת הסיפור

בעיר חלב שבסוריה. הוא כתב ספרים רבים לילדים וילדות ומבוגרים  1929נולד בשנת אמנון שמוש 

 ומבוגרות, וחלק גדול מכתיבתו עוסק בחיבור שבין מוצאו המזרחי* לחיים במדינת ישראל.

 "מזרחי" מוכר לנו? מה משמעותו?(האם המושג  -)כדאי לעצור כאן ולשאול

 
   דק'( 15) הקראת הסיפור

 טרותמ

 מהלך השיעור
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בנוסף או  -בזמן שיוקדש לכך בכיתה \ניתן ואף רצוי לבקש מהילדים והילדות לקרוא קריאה מקדימה בבית*

במקום ההקראה בכיתה. יש ערך להקראה בכיתה, שכן ההאזנה לטקסט מאפשרת מפגש בלתי אמצעי 

  איתו.

 ור בגרסא אינטרנטית בקישור הבא: ניתן גם להאזין לסיפ
https://www.youtube.com/watch?v=ILZ4jw1j33s 

 

 דק'( 5)כדיון חופשי לאחר קריאה 

 האם פגשנו מילים או מושגים שלא הכרנו? מה הרגשנו? למה שמנו לב בסיפור? על מה סופר?

 

 דק'( 10)מילים לא מוכרות 

 סמנו בטקסט מילים לא מוכרות.  -הנחיה

  :שיחה קצרהנערוך 

איך מרגיש המפגש עם מילים לא מוכרות? למה הן חדשות לנו? )שפה גבוהה, מושגים שקשורים  •

 בתקופה בה מתרחש הסיפור( 

 ביאור המילים שנאספו. -במה זה דומה לחוויה של גיבור הסיפור? לאחר מכן •

 -*רצוי להתייחס כאן גם לסוגיות אחרות העולות מתוך הטקסט הקשורות בתקופה בה מתרחש הסיפור

ההיבט המגדרי, סוגיית הלבוש, נדירותו של הסרט המוקרן, וכו', ולהצביע על הבדלים אלו לעומת עולמם 

 ות בכיתה.\וחייהם של הילדים
 

 דק'( 10-15)מפת עולם כיתתית 

 ארצות המוצא של התלמידים והתלמידות.  נסמן אתח, מפת העולם על הלו אתנקרין 

   :שיחה קצרהנערוך 

. מרבית האוכלוסיה הגיעה לאחר מכן 1948מדינת ישראל היא מדינת עלייה. היא הוקמה בשנת  •

האם אנחנו מכירים סיפורי עלייה והתאקלמות של בני משפחה שלנו? )סבתא רבא,  -כעולים חדשים

  …(סבא, הורים, אני בעצמי

 וב להכיר סיפורים מסוג זה?האם חש \למה •

 איך זה יכול להיות שאנחנו לא מכירים?  -במידה ולא עלו סיפורים מהכיתה •

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.youtube.com/watch?v=ILZ4jw1j33s
https://www.youtube.com/watch?v=ILZ4jw1j33s


 
 לשוויון בחינוך ובחברה בישראל –קדמה 

 

  3  

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

 דק' סה"כ(  25-כ) דף עבודה

מקרים בהם הגיבור מרגיש זר או שחסר לו ידע לגבי החברה  2מצאו בטקסט  )נספח "צעדים ראשונים"(

 הרלוונטיים. אליה הגיע, וצטטו את המשפטים 

. איך הגיבו הדמויות שסביבו? איך הן 2.כיצד הרגיש הגיבור? מה גרם לו להרגיש כך? 1כתבו על כל מקרה: 

 דק'( 15) תרמו להרגשה שלו?

 דוגמאות מתוך עבודת הילדים והילדות לתחושת חוסר השייכות. וף שבה נאס דק'( 10) שיחה קצרהנערוך 

 ן במקרים כאלה? \ן בעצמכם\האם נתקלתם •

 את הגיבור למצבים האלה?  מה הוביל •

 ה למקום חדש? האם רק השפה היא שונה? \ה שמגיע\מה קורה לילד •

 איך תגובת הסובבים משפיעה על ההרגשה של מי שחווה את החוויה?  •

 איך היו יכולים להגיב אחרת? •

 

 דק'( 10)משחק כיתתי 

התנועות. על כל  ת\ת החוצה, ובזמן זה הכיתה בוחרת את מלכ\ת יוצא\מתנדב -מלכת התנועות \מלך

י עושה באותו רגע, ולעשות אותה יחד באותו קצב, כאשר \ו על התנועה שהוא\הכיתה לחזור אחריה

 ה.\ת לחזור לכיתה ולזהות מי המלכ\התנועות מתחלפות. על המתנדב

  :שיחה קצרהנערוך לאחר מספר סבבים, 

ה כשהם מול כל \לכן להבין מי המ\ות במצב שבו נכנסו לכיתה והיה עליהם\איך הרגישו המתנדבים •

 הכיתה? 

)כדאי לכוון לתחושת ההצפה, דיסאוריינטציה, לחץ המתלווים לכניסה לתוך  כיצד זה קשור לסיפור? •

ת \י מלכ\חוסר הידע מיהו -סיטואציה שיש צורך לפרש מהר על מנת להתערות בה או להצליח בה

 (. יבור הסיפורהתנועות מקביל כאן למפגש ראשוני עם שפה, מנהגים ותפיסות עולם של ג

 

 דק'( 20) משימות כתיבה אישית לבחירה

 ת. ן מספר משימוות לבחור מבי\ניתן לתת לכל הכיתה משימה אחת נבחרת או לאפשר לילדים

לקרוא  ות\את התוצרים כדאי להציג על לוח בכיתה כתערוכה בסיום העבודה ולאפשר זמן לילדים

 ולהתרשם מהתוצרים השונים.
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ן, מה הקשה \איך הרגשתם, מה עזר לכם -ן, בה הגעתם למקום חדש\כתבו תיאור חוויה שלכם .1

ן כדי להרגישם \ן לשנות משהו בעצמכם\ות להתרגל, האם נאלצתם\ן צריכים\ן, למה הייתם\עליכם

 ות?\שייכים

מרגיש זרות או לא מבין את ההקשר, כשאתם  כתבו מחדש את אחת הסיטואציות בהן גיבור הסיפור .2

 ן בה כך שירגיש אחרת?\ן בסיטואציה, מה שיניתם\כיצד התערבתם -דמות נוספת בסיפור

ו? \ה. מה מוזר לה\ה לכיתה שלנו מנקודת מבטו\ה חדש\ה של ילד\כתבו סיפור המתאר את הגעתו .3

 ו?\התאקלם? מה יכול לעזור להול\ה? מה בכיתה שלנו יכול להקשות עליה \הוא מרגיש\איך היא

 

  דק'( 30 -ככתיבת טקסט עמדה והתייחסות ליצירת אמנות )

של האמן מאיר גל על הלוח,  "תשעה מתוך ארבע מאות: המזרחים על פי קירשנבוים"העבודה את קרין נ

  דק'( 5דבריו בנוגע ליצירה: ) נקרא אתו

 
  :שיחה קצרהנערוך 

היהודית בדורות האחרונים, שבו רק בצילום, האמן מציג ספר היסטוריה המציג את ההיסטוריה  •

ות עם דברי \ן מסכימים\תשעה עמודים מתייחסים להיסטוריה של מי שאינם אירופאים. האם אתם

 האמן? 

 ן נלמדת בבית הספר שלנו? \ות שההיסטוריה של המשפחה שלכם\ן מרגישים\האם אתם •

 ור לסיפור שקראנו? האם אנחנו יודעים דברים על מדינות אחרות ועל אילו מדינות? במה זה קש •

  

נים', שכתב ד"ר קירשנבוים, ומשרד "הספר שאני מחזיק בידי, 'תולדות העם היהודי בדורות האחרו

החינוך אישר, שימש תלמידי תיכון )כולל אותי( בלימודי ההיסטוריה בבתי הספר הממלכתיים 

בישראל בשנות השבעים. תשעת העמודים שאני מחזיק בתצלום הם העמודים היחידים בספר 

פי -)המזרחים עלאירופאים, ומכאן הכותרת: 'תשעה מתוך ארבע מאות -הדנים בהיסטוריה של לא

קירשנבוים('. מטרתי בעבודה זו היא לשים קץ לוויכוח אם מזרחים סבלו מאפליה בישראל. גם היום 

אירופאים, למרות העובדה שהם -משרד החינוך ממשיך למחוק את ההיסטוריה של היהודים הלא

ת את הרוב מהווים כמחצית מהאוכלוסייה בישראל. זוהי רק דוגמה אחת לשיטות שבהן המדינה הופכ

 המזרחי למיעוט"

http://www1.amalnet.k12.il/sites/Mifgashim/Pages/nineoffourhundred.aspx 
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מי מבין המבוגרים בסיפור התייחסו בכבוד למוצאו של הגיבור ובמנהגים שהוא מכיר? מי זלזלו  •

 דק'( 10מה לדעתכם זה קורה? האם זה צודק?  )בהם? ל

 
ן חשוב שכל התרבויות והמסורות השונות יקבלו ביטוי בתכנית הלימודים \האם לדעתכם -משימת כתיבה

 דק'( 15) טקסט עמדה בעל טיעון מרכזי ונימוקים.בהיסטוריה? כתבו 

 

 דק'( 30-כ) מיפוי מסורות ומנהגים משפחתיים

בריסטול עם נושא במרכזו: ימי הולדת, שישי בערב, שבת, פסח, חנוכה,  תקבלכל קבוצה  -בקבוצות נשב

בבחירת . )כמובן שיש לשים לב להרכב הכיתה מבחינה דתית, משפחתית, סוציואקונומית ראש השנה

כדאי להתייחס למועדים כלליים  -ות אינם יהודים\הנושאים הנדונים. למשל, בכיתה בה חלק מהילדים

 שאינם חגים יהודיים בלבד.(

, או בדרך כלל עושה במועד זהשלו/ב על הבריסטול דבר אחד שהמשפחה  וב/תכתוביכתכל ילד/ה 

 דקות. 3-4לקבוצה, כל . מעבירים את הבריסטולים מקבוצה ה\שמאפיין אותו במשפחתו

 
  :שיחה קצרה תוך התבוננות בכל אחד מהבריסטוליםנערוך 

 אילו מסורות חוזרות על עצמן? אילו מסורות ייחודיות?  •

 במה זה קשור לסיפור שקראנו?  •

 האם כדאי שנכיר מסורות של אחרים ואחרות? מה זה נותן לנו? •

 

 דק'( 10-כ)דיון מסכם 

הדיון יעסוק בתכני השיעור שנבחרו, כשהשאלות המרכזיות הן מה עשינו בשיעור, מה למדנו, מהי הסוגייה 

החברתית שפגשנו בסיפורו של אמנון שמוש, אילו רגשות ומחשבות עלו בנו במפגש זה, האם למדנו משהו 

 …קור בהמשךחדש על עצמינו או על החברים והחברות שלנו, האם עלו בנו שאלות חדשות שנרצה לח
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  ה "צעדים ראשונים"ף עבודד :1נספח 

מקרים בהם הגיבור מרגיש זר או שחסר לו ידע לגבי החברה אליה הגיע, וצטטו את  2מצאו בטקסט 

 המשפטים הרלוונטיים. לאחר מכן, ענו על השאלות בנוגע לכל מקרה.

 מקרה א'

 ציטוט:

 

 

 
 תיאור המקרה במילים שלך:

 

 
 

 כיצד הרגיש הגיבור? מה גרם לו להרגיש כך?

 

 
 

 הדמויות שסביבו? איך הן תרמו להרגשה שלו?איך הגיבו 

 

 
 

 מקרה ב'

 ציטוט:
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 תיאור המקרה במילים שלך:

 

 
 

 כיצד הרגיש הגיבור? מה גרם לו להרגיש כך?

 

 
 

 איך הגיבו הדמויות שסביבו? איך הן תרמו להרגשה שלו?

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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