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-פעולה בזום-

יהדות
התפוצות
הכנה
שימו ביומן
תקבעו זמן שהוא נוח לכם,
אבל גם הגיוני לחניכים .אפשר
להתייעץ עם ההורים .ברגע
ששמתם ביומן – זה יגרום לכם
להתחייב ולא לשכוח.

פרסום
פרסמו להורים ולחניכים יום
יומיים לפני על שעת הפעולה ,יש
להצטייד בדף ובעיפרון/טוש.
מומלץ לפרסם שמתחברים 10
דקות לפני ההתחלה (למנוע
תקלות טכניות)

טכני
בדקו שיש לכם חיבור רשת
טוב ,מצלמה ומיקרופון עובדים,
ושאתם מבינים קצת בזום (איך
לשתף מסך ,איך לשים את כולם
על השתק ולתת רק למי שמצביע
את רשות הדיבור)

מהלך הפעולה
פתיחה בסבב
שלום ילדים .מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע? בואו נעשה סבב קצר בו כל אחד יגיד
מילה שמתארת את השבוע שלו .בסדר?
(מתחילים את הסבב .כל פעם ניתן לחניך אחד לדבר ..נשים לב שאחרים לא מאבדים עניין,
ושפנינו לכולם .חשוב להגיב בהקשבה לשאול שאלות מכוונות ולפרגן על שיתופים).
תודה לכל מי ששתף אנחנו מתחילים בפעולה!!
אתם מוכנים?? אם אתם מוכנים תרימו את היד .אם אתם מוכנים תשימו את היד על האף .על
האוזן .אם אתם מוכנים תשימו את הרגל מעל לראש! יופי! מתחילים!
משחק חימום
נתחיל במשחק קצר לחימום .מוכנים? מי שמוכן שישים את הזרת על הראש.
בואו נשחק תופסת אותיות .מי הראשון שמביא למצלמה משהו שמתחיל באות ש'?
(לקריין להם תוך כדי ..וואי וואי הנה דוד רץ ,הנה משה כבר הביא איזה יופי! וכו')..
ועכשיו משהו שמתחיל באות ק'? ועכשיו באות א'? ועכשיו באות י'? ועכשיו באות ל'? ועכשיו
באות הראשונה של השם שלכם?
איזה כיף! אז יאללה נתחיל בפעולה.
הצגת הנושא
אז ילדים יקרים ,איזה חג חגגנו לאחרונה? (פסח!) מה קרה בפסח? (עם ישראל יצא ממצרים
ומתחילים לעלות לארץ ).אז באמת אנחנו רוצים קצת לדבר עלייה לארץ ,על יהודים שחיים
מחוץ לארץ ישראל .ליהודים שחיים מחוץ לארץ ישראל אנחנו קוראים "יהודי התפוצות".
תחזרו אחרי" :יהודי התפוצות"( .מחכים שיגידו גם)
משחק קצר
יופי מעולה .אז בואו נעשה משחק קצר .קחו דף שאתם יכולים לכתוב עליו ,כל אחד יכתוב על
הדף כמה יהודים אתם חושבים שחיים בארה"ב? (לתת זמן לכתוב ולהראות )..וככה להמשיך
לגבי שאר המדינות שמופיעות בנספח א'.
נו אז מי היה קרוב לתוצאות האמיתיות? (להקריא את התוצאות האמיתיות) יש המון המון
יהודים בחו"ל .הם אחים שלנו ואנחנו אוהבים אותם .וכמו משפחה אחת גדולה אנחננו רוצים
כולנו להיות ביחד .אנחנו רוצים שכל היהודים יעשו עלייה ויבואו לגור בארץ.
סרטון
כעת נראה סרטון קצר 2 ,דקות שקצת מראה על יהודים שעשו עלייה לארץ ,יאללה מוכנים?
(עד  2:14דק).
קישורhttps://www.youtube.com/watch?v=gFmB5hL1N78 -
או -לחצו כאן.

דיון
•מה ראינו בסרט שצריך שנעשה? (המטרה שיגיעו למסקנה שצריך לגרום ליהודים להרגיש
שהם ישראלים ושארץ ישראל היא הבית שלהם)
•למישהו יש קרוב משפחה שגר בתפוצות?
•מה אנחנו יכולים לעשות כדי לקרב את יהודי התפוצות?
אנחנו רוצים שהם יעלו לארץ ,נכון?
ואנחנו רוצים להיות נחמדים אליהם.
בעוז חשבנו שכל אחד יכין ציור ונשלח אותם ליהודי התופצות ,מה אומרים? (כן!!! להלהיב
אותם) עד שבוע הבא כולם שולחים לי ציורים?
אני רוצה שתדעו שגם יהודים בחו"ל עכשיו נמצאים בבידוד ולא הולכים לבית ספר .הם בדיוק
כמוכם ,פשוט הם גרים במדינה אחרת ,לא במדינת העם היהודי .אבל הם אחים שלנו ואנחנו
אוהבים אותם.
סיום
אז ילדים יקרים ,היום דיברנו על יהודי התפוצות ,למדנו שחיים מליוני יהודים בחוץ לארץ ולא
במדינת היהודים .למדנו שאנחנו רוצים לקרב את אחינו היהודים שגרים בחו"ל לאהבת המדי־
נה .למדנו שכל עם ישראל אחים .והמטרה שלנו היא לחשוב איך אפשר לעזור לאנשים שעלו
לארץ ,או אולי משפחה מחו"ל לגרום להם להרגיש טוב ולחוש ישראלים מלידה.
אז אני מחכה לקבל מכם ציורים.
ניפגש שבוע הבא!

נספח א' -נתונים

