
  

 פרק שביעי

 דרכים רבות – עם אחד

 מסע אל הקהילה היהודית בתפוצות 
 

 מבוא

, מיליוני היהודים שחיים בה מרגישים שייכות אליה .מדינת ישראל היא המולדת של העם היהודי

-ל במאות הראשונות לספירה ועד תחילת המאה ה"אך מסוף תקופת חז. ומרביתם אף נולדו בה

רוב ה, 'תקופת הגלות'המכונה , בתקופה זו. הודים בארץ ישראלתה נוכחות דלה של ייהי, 20

, מזרח התיכוןב –שהיו מפוזרות בכל רחבי העולם , מוחלט של היהודים חי בקהילות קטנותה

רק . מדינות אמריקה הצפונית והדרומיתבצפון ומזרח אפריקה וב, מזרח ומערב אירופהב, אסיהב

 תנועה הציונית ובתמיכתן של המעצמות הגדולותההפעילות הענפה של בחסות , במאה הקודמת

יחד מיליוני כיום בו חיים ו, הצליח העם היהודי לחזור ולהקים בית לאומי בארץ ישראל, בעולם

 .יהודים

לכל אורך תקופת הגלות הצליחו היהודים לשמור על הזהות היהודית שלהם באמצעות חיי 

. שמסביב שבִקרבה חיויהודית -ה הלאיסילבין האוכלו נםשיצרו הפרדה ביעל ידי כך , קהילה

המציאות הייחודית של חיי קהילה סגורים השפיעה מאוד על אופי התרבות היהודית המוכרת לנו 

בשימור התרבות שעזרו ואת התנאים  היהודית קהילההשל  הנבחן את מאפייניזה בפרק . כיום

 .היהודית לאורך זמן

וכל אחת המשיכה , ר נתק מוחלט בין הקהילותברחבי העולם לא יצשל העם היהודי הפיזור 

במשך שנים הקהילות היהודיות השונות היו רחוקות זו , ואולם .לשמור אמונים לזהות היהודית

של המרחק הגיאוגרפי והתרבותי  ,בסופו של דברו, והתקיימו כל אחת בנוף תרבותי שונה, מזו

, בהמשך הפרק. חה אופי מיוחד משלהפיתוכל קהילה  ,ןגרם גם להבדלים ביניההקהילות זו מזו 

, ונבין כיצד נוצרו העדות השונות ומנהגיהן המיוחדים, הקיימות קהילותהרחב של הנעסוק במגוון 

  .המוכרים לנו כיום



 

 פעילות פתיחה

ומעט מאוד מהם , היו מרבית היהודים מפוזרים בקהילות בכל רחבי העולם 20-בתחילת המאה ה

עודדה אותם , שפעלה להקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל, ה הציוניתהתנוע. חיו בארץ ישראל

. ואכן כך היה. ולהתיישב בה, כלומר להגר ממדינות המוצא שלהם לארץ ישראל –' לעלות לארץ'

רבים מהיהודים שעלו לארץ . חיים יחד במדינת ישראל מיליוני יהודים מרקע עדתי שונה, כיום

עד שהתיישבו , צו לנדוד בכל רחבי העולם במשך מאות שניםלאחר שמשפחותיהם נאל הגיעו לכאן

 .כאן בארץ בסופו של דבר

 

   ואת האזורים שבהם , את מסלול הנדודים של המשפחות שלכםשלפניכם סמנו על גבי המפה

 . עד שהגיעו לבסוף לארץ, חיו בעבר

  שלכם פרטים לגבי ההיסטוריה המשפחתיתבמלאו את הטבלה. 

שיוכלו לספר לכם על , בני משפחה אחריםבסבים וב, עזר בהוריםיתוכלו להלצורך ביצוע המשימה 

 . תולדות משפחתכם

 

 

 



 

 

 מצד אבא מצד אמא

משפחת 

  הסבא

משפחת 

 הסבתא
 משפחת הסבתא משפחת הסבא

 ארץ מוצא
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 ציון נקודות 
 

 

 

  ?מהי, קהילה – 1נקודת ציון 

 

זאת הם הצליחו לשמר את למרות ו, במשך אלפי שנים היו היהודים מפוזרים ברחבי העולם

 : ננסה להבין זהבפרק . משום שחיו בקהילות יהודיות .יהדותם

 ממה מורכבת קהילה? 

  יהודית לאורך זמןובכך לשמר את זהותה ה ,שאר מלוכדתייכולה להקהילה כיצד, 

 ?יהודית-בסביבה לא

 מה ההבדל בין קבוצה אקראית של אנשים לבין קהילה? 

 וכיצד , אילו זהויות מיוחדות פיתחו יהודי העולם בהשפעת ארצות מגוריהם המגוונות

 ?נוצרו העדות השונות

 

 קהילה יהודית

ית המקדש השני ועד העת קהילה היא צורת ההתארגנות המרכזית של יהודים מאז חורבן ב

שהתנהלה במידה מסוימת , בארצות רבות היו הקהילות היהודיות מעין קבוצה סגורה. החדשה

ראשי הקהילה . לבין השלטון האדם היהודיותיווכה בין , של עצמאות וניתוק מהחברה הכוללת

-פנים היו אחראים על גביית מסים מטעם השלטונות ועל ניהול מוסדות ציבוריים וחינוכיים

להיות  חויבווהם , היהודים לא היו אזרחים שווי זכויות במדינותיהם, על פי רוב. קהילתיים

 .חברים בקהילה היהודית המקומית

וכיום הקהילה היהודית , בעת החדשה צומצמה בהדרגה האוטונומיה של הקהילות היהודיות

גנות של אנשים סביב מוקד התארמציין  'קהילה'המושג  ,בימינו. במובנה הישן אינה קיימת עוד

לעתים התארגנות זו נעשית  .אמונה דתית ועוד, תחום עיסוק, משותף כגון מקום מגורים

ל משמשת הקהילה "בחו. למשל באינטרנט, באמצעות מוסדות רשמיים ולעתים באופן חופשי יותר

הודים אולם הי, היהודית מסגרת חברתית ותרבותית המאחדת את היהודים החיים באזור מסוים

 .החברים בקהילות אלה הם אזרחים רגילים של מדינותיהם

 

 

 העיר היהודית 

קבוצה של אנשים יכולה . לבין קהילה כלשהי ל הבינו שקיים הבדל גדול בין קבוצה של אנשים"חז

היא , אך כדי שתהיה עצמאית וחזקה, לסייע זה לזה בעת הצורךחבריה יכולים אמנם לעבוד יחד ו

 . יה שירותים בסיסייםלספק לחברצריכה 

לשאלה זו  ?תלויה בגורמים חיצוניים-שתהיה עצמאית ובלתיכדי , של אנשיםמה צריכה קבוצה 

 : ל"מתייחסים חז



 

 : כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה

 [ סמכות משפטית להעניש ולקנוס]בית דין מכין ועונשין 

איסוף הכספים ]נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה ; [י הקהילהעבור עני]וקופה של צדקה 

 [ הציבוריים נעשה בצורה מבוקרת למניעת שחיתות

 ובית הכנסת

 ובית המרחץ 

 [ יתה אחריות עירוניתיבתקופה שבה לא היו שירותים בכל בית זו ה]ובית הכיסא 

 [ לקיום ברית מילה – מוהל]רופא 

 [רופא]ואומן 

 [מכים רשמיים מול רשויותפקיד שמסייע במס]ולבלר 

 [ קצב]וטבח 

 . [מורה לילדים ולנערים] ומלמד תינוקות

 . מפני שמיני פירא מאירין את העינים[ צמחי נוי]עקיבא אמרו אף מיני פירא ' משום ר

 

 עמוד ב ,יז דף, מסכת סנהדרין, תלמוד בבלי

 שאלות 

למקום יהודי יישוב הופכים  הדווקא עשרה דברים אל ,לדעת התלמוד ,נסו לשער מדוע .1

 ? שראוי לדור בו

שלא ניתן לקיים עיר דברים . א: ר התלמודי לשני סוגיםמיינו את רשימת הדברים שבמקו .2

 . הסבירו. בלעדיהםלהתקיים דברים חשובים שניתן . ב ;בלעדיהם

מקצועות שברשימה חיוניים לשמירת קהילה עצמאית וייחודית האילו מבעלי . א .3

 .הסבירו? נת דווקא קהילה יהודיתה מאפייהאם הרשימ. ב? בזהותה

 .הסבירו? ספת זו חיונית בעיניכםהאם תו? מה מוסיף רבי עקיבא .4

 

 משימה

 .במקום יישובכםבדקו אילו מהדברים שבמשנה קיימים 

 

 מסכת סנהדרין 

לו יא: י המשפטלדיון בסדרהמוקדשת ( ובתלמוד) משנהשב סדר נזיקיןהרביעית ב כתמסה

כיצד , מי ראוי להיות שופט, לו ערכאות דנות בדיני ממונותיערכאות נדרשות לדון בדיני נפשות וא

 'סנהדרין'מקור המילה  .ומהאיזה עונש גוזרים על איזו עבירה וכד, צריך לחקור את העדים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94


דין שפעלו הת ובתי מועצוכך נקראו ה ;מקום כינוס ,שפירושה מועצה, 'ִסיֶנְדִריֹון'מילה היוונית ב

  . יוון העתיקהבשווקים של ערי 

מהם  :פייה של העיר היהודית מובא בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין בהקשר לשאלהואעל הדיון 

 .  בה אים הנדרשים כדי שעיר תהיה ראויה למושב הסנהדריןהתנ

 

 

 ...עיר שיש בה

מעבר , בימים עברו. בה עיר הופכת לקהילה כאשר האחריות והערבות ההדדית ממוסדים

את הכללים שיאפשרו לקהילות  וגניעל "חז, לדרישות הבסיסיות ביותר לקיום העירוני הסביר

חברי הקהילה ועם עם אחריות וערבות הדדית משיך ולקיים ובמקביל לה, להיות עצמאיות זו מזו

 :קהילות אחרות

 

שלושה נציגי הקהילה אוספים אוכל ]נגבית בשלשה  [אוכל מבושל ומוכן לחלוקה]תמחוי 

 .[שלושה נציגים עומדים בחלוקת המזון] ומתחלקת בשלשה[ מכולם

 [?מדוע]

 . [נעשים באותה עתחלוקה האיסוף וה, מבחינת הזמן]שגבויה וחלוקה שוים [ מפני]

 

 , בכל יום[ מחולק לנצרכים, אוכל מוכן] –תמחוי 

 . [אחת לשבוע]מערב שבת לערב שבת [ ניתנים, צדקה לענייםכספי )קופה 

 

 , [עני שמזדמן לעירכל ל]לעניי עולם [ מיועד] –תמחוי 

 .[בני הקהילה שממנה נאספו הכספים]לעניי העיר [ מיועדת] –קופה 

מנהיגי ] ולשנותה לכל מה שירצו, העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ורשאים בני

הקהילה יכולים להחליט שכספי הצדקה ישמשו להכנת אוכל לעניים או שהאוכל המוכן 

 .[יחולק כצדקה לכל דורש

 באיזו שיטת מדידהלקבוע ]דות על הִמ  [להחליט באופן עצמאי] ורשאין בני העיר להתנות

שכר ]ועל שכר פועלים , [ערכי המטבע, של המטבעות]השערים  ועל [תשתמש הקהילה

ולקבוע מראש מה יהא ]ולהסיע על קיצתן , [המינימום והמקסימום שישתכרו הפועלים

 . [דינו של מי שיעבור על התקנות

 עמוד ב, דף ח, מסכת בבא בתרא, תלמוד בבליעל פי  

 

 קופה ותמחוי, צדקה

התפתחה והתמסדה ביהדות בעיקר בתקופת המשנה , ך"ה פעמים בתנהנזכרת כמ, מצוות הצדקה

האחראי על גביית כסף מהציבור לשם סיוע , בכל עיר יש למנות גבאי צדקה, לפי ההלכה. והתלמוד

קצבה כספית הניתנת לעניים המתגוררים בעיר  – 'קופה': הצדקה נחלקת לשני סוגים. לנזקקים

, לתפקיד גבאי הצדקה. המחולק לכל עני שמזדמן לעיראוכל מוכן  – 'תמחוי'ו ;באופן קבוע

 . שיבצעו את המשימה ביושר ובנאמנות, הקפידו למנות אנשים הגונים, שיוחסה לו חשיבות רבה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94


 

 :שאלות

התשובה במה שונה ? בבא בתראמסכת מהמקור  יפל ע ,על איזה צורך עונה הקהילה .1

 ?מסכת סנהדרין יפל של הקהילה ע התפקידמן במסכת זו 

נקבע מספר הגבאים כיצד שערו ? הנאמר כאן יפל מהו תפקידם של מנהיגי הקהילה ע .2

 ?המשתתפים בתמחוי

הביאו דוגמאות למוסדות ? 'תמחוי'ל 'קופה'מהם שני ההבדלים המצוינים במקור בין  .3

 .דומים למוסד הצדקה והתמחוי המתקיימים כיום במדינת ישראל

כיצד בחירה של  – אותה של כל קהילהנושא המדידה וערך המטבע מצביעים על עצמ .4

 ?סרון בשיטה עצמאית כזוימה הח? מדדים אלה מוסיפה לזהות הייחודית של הקהילה

ולהשתמש בו מתי בני העיר ירצו לשנות את הייעוד של הכסף שאספו לצדקה , שערו .5

 ?למטרה אחרת

 

 

 

 שמירת הזהות היהודית בגלות 

לידתו של עם ישראל הייתה בתקפות  ,פי המסורתל. העם היהודי הוא מהעמים העתיקים בעולם

 .ת בפרקים הראשונים של ספר שמותהמתואר ,השיעבוד במצרים

על אף קשיי השיעבוד , לשמור על ייחודם התרבותי במצריםהצליחו בני ישראל , ל"לפי מסורת חז

 ירה קפדנית על כמה סממנים ייחודייםמבזכות ש

 

, ודירן ראובן ושמעו: שלא שנו את שמם: יםמצרל מבזכות ארבעה דברים נגאלו ישרא

– ףא ליוסלו, סה לוְלָיאנֹוולא ליהוד, סרופֹו לא היו קוראים לראובן, ראובן ושמעון עלו

ולא ִשנו  ;[יניים לתקופת המשנהשמות יווניים אופי]ֲאֶלּכַסְנְדֵרי  –ולא לבנימין , לוסטֹוס

גילו ִמסטִרין  אול[ ...] ששון הקודמדברים בל שהיו, [שפת הדיבור ביניהם]את לשונם 

 .ההמיל[ ברית]ולא ִבטלו את , [פה או מידע פנימי של אנשי הקהילה-מסורות בעל]שלהם 

 קידסימן , שוחר טובמדרש 

 דרש שוחר טובמ

, הוא קובץ של מדרשי אגדה על ספר תהלים', מדרש תהלים'או בשמו הנוסף ', שוחר טוב'מדרש 

. אך חלק מהמדרשים הכלולים בו הם קדומים יותר, בראשית ימי הביניים, ככל הנראה, נערךש

והם מסודרים בו לפי סדר המזמורים , הקובץ מכיל מדרשים המתייחסים לרובו של ספר תהלים

פותח , המפרש את הפסוק הראשון בספר תהלים, המדרש הראשון בקובץ. והפסוקים שבספר

 .'שוחר טוב'ומכאן קיבל הקובץ את שמו  –' שוחר טוב יבקש רצון': דווקא בפסוק מספר משלי

 

 ברית מילה 

מצווה זו מציינת את . שמה של מצווה ביהדות שבה כורתים את העורלה ביומו השמיני של התינוק

 . 'בריתו של אברהם אבינו'הברית בין ישראל ואלוהיו וקרויה גם 



 

 

 שאלות

 ?דית לפי המדרשמהם מאפייני הזהות היהו .1

ולא את הפעולות , דווקא את הדברים שמהם נמנעו בני ישראלמדגיש מדוע המדרש  .2

 ?החיוביות שעשו

הסממן החשוב ביותר לשמירה על  ,לדעתכם ,מהו, מבין הדברים המוזכרים במדרש .3

 .נמקו תשובתכם? הייחודיות היהודית

אילו . יות בעברשאפיינה את הקהילות היהוד, במדרש מתוארת מגמה של הסתגרות .4

וכיצד , הבוחרים להסתגר ממה חוששים חברי הקהילה? קהילות מסתגרות אתם מכירים

 ?הם משמרים את ייחודיותם

את המדרש שוב קראו . המדרש שלפניכם מזכיר מדרש אחר שלמדנו בפרק הראשון בספר .5

 :והשיבו בעמודשהובא 

בפרק שלמדתם מדרש גירסת המדרש כאן על גירסת האילו מאפיינים מוסיפה   .א

 ?הראשון

משמרים זהות אישית של כל המאפיינים השני המדרשים של ערכו רשימה על פי  .ב

ורשימה של מאפיינים שמסייעים לשמר את הקבוצה , אחד מחברי הקהילה

 .כייחודית ושונה מסביבתה

הזהות שמירת שמירת הזהות האישית או  :חשוב יותר, לדעתכם ,מה .ג

 ?עמדתם של מחברי המדרשים ,לדעתכם ,מה. כםו את עמדתנמק? הקבוצתית

 

 

 משימה

החוששת להמשך , ה מאחת הקהילות היהודיות המבודדות במרכז אסיהילאחרונה קיבלתם פני

 ?מה מטריד אותם כקבוצה? אילו קשיים עומדים בפני כל אחד מחברי הקהילה. קיומה העצמאי

כם לשימור חיי הקהילה והייחודיות ופרטו במכתב את המלצותי, נסחו מכתב תגובה לבני הקהילה

 .להימנעוגם ממה חשוב , לעשותהקפידו לציין מה חשוב , במכתבכם. יהודית-היהודית בסביבה לא

 .עזרו בציטוט מן המקורות כדי לבסס את עמדתכםיה

 

 

 

 

 

 

 



 הבית, הרחוב, השוק – קהילות ישראל בגולה

 

 :האזינו לשני השירים הבאים והשיבו לשאלות שבעקבותיהם

 

 

 חיים חפר ,העיירה של טוביה

 

 ?ְלָאן הֹוֶלֶכת ַאְת ַהֶדֶרְך , ְלָאן

 ?ְלָאן הֹוֶלֶכת ַאְת ַדְרִּכי, ְלָאן

 ֶאל יֹום ִשְמָחה ְוַחג

 ֶאל ְשֵתי יֹוִנים ַעל ַגג

 ֶאל ְּכֵליְזֶמִרים ְשתוִיים ֲאֶשר ִשיָרם צֹוֵבט

 ֶאת ֵלב ָהֶעֶרב

 ִליהֹוֶלֶכת ַאְת ָלֲעָיָרה ֶש 

 

 ?ְלָאן הֹוֶלֶכת ַאְת ַהֶדֶרְך , ְלָאן

 ְלָאן מֹוֵשְך סוִסי ַהחֹוב, ְלָאן

 ֶאל ַבִית ֶנֱעָזב

 ֶאל ֶשֶלג ְוַרַעב

 ֹוֶהֶרתֶאל ַמַחט ֶשל ַחָטט ֲאֶשר ְּכמֹו ִדְמַעת ָזָהב ז

 סוִסי מֹוֵשְך ָלֲעָיָרה ֶשִלי

 

 ?ְלָאן הֹוֶלֶכת ַאְת ַהֶדֶרְך , ְלָאן

 ?הֹוֵלְך ֲאִני, ְלָאן הֹוֵלְך , ְלָאן

 ֶאל ֶאֶלף ַקְבָצִנים

 ֶאל ֶאֶלף ַחָזִנים

 ֶעֶרשֶאל ֶאֶרץ ֶשרוחֹות ְמַיְללֹות ָבה ֶאת ִשיֵרי הָ 

 יהֹוֵלְך ֲאִני ָלֲעָיָרה ֶשלִ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמוס אטינגר, בית אבי

  

 ֵיש ָמקֹום ָרחֹוק ַאֲחֵרי ַהָטם

 ַבִית ַחםַה , ָשם ַהחֹול ָלָבן

 ָשם ַהֶשֶמש ְמִאיָרה ֵמַעל

 ָהְרחֹוב ְוַהָנֵמל, ֶאת ַהשוק

 ַאֲחֵרי ַהָטם, ַהַבִית ָשם

 ֲאִני זֹוֵכר ְבֵליל ַשָבת ַהֵנר דֹוֵלק

 .ַמִביט ִבי ְושֹוֵתק, ְוָאִבי ַמִביט

 

 ָמקֹום ִנְפָלא, ֶזה ָמקֹום ָרחֹוק

 ְתִפָלה ָשם ִמָּכל ַחלֹון שֹוְמִעים

 ַבֲחַצר ַהַבִית ֵאם וַבת

 ַבַתנור אֹופֹות ַחלֹות ַשָבת

 ַאֲחֵרי ַהָטם, ַהַבִית ָשם

 ֶאת ָהֵעיַנִים ֶשל ָאִבי ָשם לֹא ֶאְשַּכח

 .ַמִביט ֶאל ַהִמְזָרח, ֵאיְך ַמִביט

 

 ֶזה ָמקֹום ֲאֶשר ִנְשָאר ָרחֹוק

 חֹוקְתִפָלה וְצ , ְלִשיֵרי ַשָבת

 ִסְמָטאֹות ָצרֹות מול ָים ָגדֹול

 וָבִתים ֵריִקים בֹוִכים ְבִלי קֹול

 ַהֵלב עֹוד ָשם ַאֲחֵרי ַהָטם

 ֲאִני שֹוֵמַע קֹול ְתִפָלה ִמַבִית ֵריק

 .ֵיש ָמקֹום ֲאֶשר ִנְשָאר ִנְשָאר ַהְרֵחק

 

 ְלָכל ָמקֹום ֲאֶשר ֵאָליו ֶאְבַרח

 לֹא ֶשלֹא ֶאְשַּכחֶיְשנֹו ָמקֹום ֶש 

 אֹותֹו ָתִמיד ֶאָשא ִעִמי ַבֵלב

 .ֵיש ָמקֹום אֹותֹו ֲאִני אֹוֵהב

 

 

 



 

 

 שאלות

 ?לומה הופך את העיירה לשייכת  –" שליהעיירה : "בשיר הראשון הדובר אומר .1

 ?מדוע הדובר חוזר אליה .2

 ?"בית אבי"לאן מופנים הגעגועים בשיר  .3

 ?ויה של בית או של קהילהמתאר הו 'בית אבי'האם השיר  .4

 : וענו, בשני השיריםערכו במחברותיכם רשימה של מאפיינים קהילתיים המופיעים  .5

 ?מאפיינים רומזים על כך שהקהילה המתוארת היא קהילה יהודית לואי .א

 ?ולא במדינת ישראל, כיצד נוכל לדעת שמדובר בקהילה שחיה בגולה .ב

נסו לגלות . י מתאר קהילה מזרחיתוהשנ, השירים מתאר קהילה אשכנזיתמשני אחד  .6

 .איזו קהילה מתוארת בכל אחד מן השירים

 .הוכיחו תשובתכם? היום כותבי שני השיריםחיים  היכן .7

? קיימים היום בחברה הישראלית בשני השיריםאילו מאפיינים מהקהילות המתוארות  .8

  ?קהילה שלכםם במיילו קייוא

 



 הקהילה היהודית וחינוך הילדים 

יש גם היבטים מסוימים בחיי  ,ואולם. המאפיינים הקהילתיים משותפים לכל התרבויותחלק מן 

בכל רחבי : דוגמה טובה לכך היא חינוך הילדים. היהודיותהקהילה שהם מיוחדים לקהילות 

חוו בכל אחת מהקהילות אך , על מערכות החינוך של ילדיהםייחודי מו יהודים דגש העולם ש

את אפיין באמצעות השירים הבאים ננסה ל. מוד בצורה ייחודית ושונההילדים היהודים את הלי

 .חוו התלמידים בקהילותיהם השונות חוויות לואילהבין ו ,בתי הספר היהודיים בכל מקום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות

 .כל אחד מן השיריםנסו לזהות את מקום ההתרחשות של  .1

 :אלהבתשובתכם התייחסו לנקודות ? ונותמה מאפיין את היהודים בקהילות הש .2

 .מצב הכלכליה .א

 .אקליםהויר וואהמזג  .ב

 .תלמידים-יחסי מורים .ג

 .סממנים חיצונים של התלמידים .ד

רשבסקי מרק וו ,חדר קטן
 )פסח קפלן: םתרגו)
 

 ,יםִמ חָ ר וְ צַ , ןָט ר ָק דֶ חֶ 
 ,שֵא  –ה ירָ ִּכ ל הַ עַ וְ 

 יוידָ ִמ לְ ת ַת י ֶא ִב רַ ם הָ ָש 
 .יתבֵ -ףלֶ ה ָארֶ מֹו

 
 ,דֶמ י חֶ דֵ לְ יַ , יִת רָ ֹות תֶא 
 !אנָ  רוְכ זִ , עוְמ ִש 
 :רוזֹוחֲ וַ , יםִד לָ יְ , נוָש 
 .ָא –ף לֶ ָא-ץָמ ָק 

 
 ןזֶ אֹ טוַה , ןיִ עַ  ימוִש 
 ,הב עֹתוּכָ ל הַ ֶא 
 ,יתִר ְב ב עִ יֵט א הֵ רָ ְק טִ י ֶש ִמ 
 .ן לֹוֵת ל ֶא גֶ דֶ 

 
 ,תֹושיד ָק ִמ ת ָת לֹוחָ ְת הַ 
 ,דאֹל ְמ ֵק ר יָ חַ ַא
 !הרָ ֹוד תַמ לָ י ֶש י ִמ רֵ ְש ַא
 ?די עֹוִד יהוה לִ ָמ 

 
 ,םכֶ לְ עֺ  אוְש ת ִת לוגָ ת בַ עֵ וְ 

 ,רַמ  חונְ ָאף ֵת ַא
 ושְק בַ ז ְת ת ָאֹוטִת אֹובָ 
 .רל צָ ּכָ ם ִמ חַ נֹ
 

 יהושע סובול, אצלינו בכפר טודרא
 

 ארָ ְד ר טֹופַ ְכ ִב  נולֵ ְצ ֶא 
 סלָ ְט ַאי הָ רֵ ב הָ לֵ ְב ֶש 
 דלֶ טֶ ת הַ ים ֶא ִח ְק לֹו יוהָ 
 שֵמ יל חָ גִ לְ  יעַ גִ ִה ֶש 
 ים לֹוִש ים עֹוִח רָ ר עְ ֶת ּכֶ 
 ארָ ְד ר טֹופַ ְכ ִב  נולֵ ְצ ֶא 
 ים לֹויִש ִב לְ ַמ  אשרֹר בָ ֶת ּכֶ 
 שֵמ יל חָ גִ לְ  יעַ גִ ִה ֶש 
 בחֹוְר ים בָ ִד לָ טְ ל הַ ּכָ 
 ים לֹוִכ ְר ה עֹולָ דֹוה גְ יגָ גִ חֲ 
 שֵמ יל חָ גִ לְ  יעַ גִ ִה ֶש 
 ארָ ְד ר טֹופַ ְכ ִב  נולֵ ְצ ֶא 
 
 ...הלָ  ,הלָ , הלָ 
 
 החָ ְמ ִש ן הַ ַת ת חֲ ז ֶא ָאוְ 

 שֶמ יל חָ גִ לְ  יעַ גִ ִה ֶש 
 ארָ ְד ר טֹופַ ְכ ִב  נולֵ ְצ ֶא 
 תֶס נֶ ְּכ ית הַ בֵ ים לְ יִס נִ ְכ ַמ 
 ץל עֵ ֶש  חַ ל לוים עַ ִב ְת כֹווְ 
 וד ָת עַ וְ  ֶלףָאֵמ  שבַ ְד ִב 
 שבַ ְד ת ִב ֹוטִת אֹול הָ ת ּכָ ֶא 
 :ים לֹוִר ְמ אֹווְ 

 !קֵק לַ , ייִב ִב חַ 
 העֶ בַ ה ֶש רָ ֹותה הַ ָת יְ הָ וְ 

 שבַ ל ְד ם ֶש עַ ַט  מֹוה ְּכ ָק תוְמ 
 ארָ ְד ר טֹופַ ְכ ִב  נולֵ ְצ ֶא 
 סלָ ְט ַאי הָ רֵ ב הָ לֵ ְב ֶש 
 

 שלמה מחדון, המורי
 

 הָת ה אֹוֶא רֹו, העָ ָש  הָת ם אֹום יֹויֹו
 לומִמ 
ים ִד ְמ לֹו, העָ ְש יב ִת ִב ים ָס ִב ְש יֹו
 לסולְ ִס ְב 
 פֹוֵת ל ְּכ ט עַ ֹושהַ , ןֵק זָ י הַ ִר ֹומהַ 
 ֹותְר ַמ ְש ל ִמ ד עַ ֵמ עֹו, ןֵח ֹוט בבָ ַמ ְב 
 

 !יִמ ת ִא רֶ ֶמ ן אֹוַמ זְ הַ  יעַ גִ ִה 
 יִר ֹומת לַ כֶ לֶ ן לָ כָ ר מובָ ל ְּכ ּכֹהַ 
 יִד יָ ר ְב פֶ ֶס הַ , ייַ ָח ל לְ ת עַ אֹועֵ 
 יִר ֹומת לַ כֶ לֶ י לָ ַמ עָ עְ  ישִח ֵמ 
 

 ןבָ ית רַ ת בֵ לֹוקֹו, יִב ן לִ נֵ רַ ְמ 
 ןָט י ָק יִת יִ ָה ֶש י ְּכ נִ ר אֲ ּכָ זְ ב נִ וש
 יםִב ְש ם יֹוהֵ  ֹובם ֶש קֹוָמ  תֹואֹוְב 
 יםִר זְ חֹוים וְ נִ ֹוש, העָ ָש  הָת ם אֹום יֹויֹו
 

 יִמ ת ִא רֶ ֶמ ן אֹוַמ זְ הַ  יעַ גִ ִה 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%97_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F
http://www.shiron.net/artist?prfid=3335&lang=1


ומה ניתן ללמוד מכך על התרבות היהודית בכל  ?מהו הנושא המשותף לכל השירים .3

 ?מקום

וכמה , םהמוזכרות בשירי מצאו כמה שיותר נקודות דמיון המשותפות לכל הקהילות .4

 .ןשיותר הבדלים ביניה

? השפה העברית בקהילות היהודיותלימוד על כל כך דגש גדול הושם  ,לדעתכם ,מדוע .5

 .(תוכלו להיעזר במדרש שלמדתם בתחילת הפרק: רמז)

תם צאילו נאל, הייתם בוחרים להצטרףהמוזכרות בשירים לאיזו כיתה מבין הכיתות  .6

 ?לבחור

 

 

 



 2נקודת ציון 

 עדות שונות בישראל: ביחד ולחוד

 חגים עדתיים

תחומי  חינוך ובשארשבאה לידי ביטוי ב, כל קהילה יהודית בגולה פיתחה לאורך השנים ייחודיות

הלבוש והמראה , תנאי המחיה, תחומי העיסוק, יהודית-הלא ההיחסים עם האוכלוסיי: החיים

התפתחו מהקהילות  בכל אחת(. למשל מוזיקה ואמנות)החיצוני והנטיות התרבותיות האחרות 

. בהתאם למאפיינים הייחודיים של כל קהילה, שינויים במסורות הקיימותחלו ומסורות חדשות 

לבחון מהם המאפיינים נוכל , במבט לאחור על התהליכים השונים שחוו יהודי הגולה, כעת

התפתחו בעדות ישראל גם חגים שונים , בין היתר. של כל אחת מהן ייחודייםהמנהגים וה

. כל עדה ממשיכה לציין את החגים המיוחדים שלה גם במציאות הישראלית, בדרך כלל. יוחדיםומ

 . להלן נכיר חלק מן החגים של העדות השונות

 

 

 הנ  ר  ה  ס  

חשבה אורית , הקיץ כמעט נגמר. ורוח קרירה נשבה, אור השמש נצנץ על פני הכינרת

מכל כיוון אפשר היה . ותבדיוק כשאמא שלה קראה לה לחזור משפת הים אל החגיג

של ו( תוף גדול אשר מתופפים בו בעזרת שני מקלות) 'דולה'לשמוע את הנגינה של ה

אורית חייכה . והריקודים כבר היו בעיצומם, (מעין כלי נשיפה גדול מעץ) 'זורנה'ה

ואת המצטרפים החדשים שמנסים ללמוד  –כשראתה את תנועות הרגליים של הרוקדים 

. רחל וחגית –שם חיכו לה אמה ודודותיה , היא הגיעה אל שולחן האוכל מהר מאוד. אותן

דודה -פעם הראשונה שפגשתי את הבתה: "כרגיל, כרונותירחל הייתה עסוקה בהעלאת ז

. לפני שלושים שנה בערך זה היה .ה כשהתחילו לחגוג פה את הסהרנהיתהי שלי שרה

  ."את הסהרנה מפסח לסוכותאז העבירו 

 "?מה הסהרנה קשור לפסח. "אורית שאלה" ?מפסח"

בכורדיסטן היו . "אמרה חגית ,"הסהרנה יותר קשורה לפסח מלסוכות. "רחל וחגית צחקו

בשביל לחגוג את המעבר מהחורף הקר לאביב , חוגגים את הסהרנה בחול המועד פסח

ארוחה , הפירוש של המילה הוא פיקניק –' סהרנה'זה גם המשמעות של השם . הפורח

 ."טבעבחיק ה

. הן תמיד היו קוטעות האחת את דברי השנייה. קטעה אותה רחל" ?מה פתאום"

 ."בגלל הריקודים שנמשכים אל תוך הלילה, ירח', סהר'זה מלשון ' סהרנה'"

השם הזה מגיע . "חייכה אמא לאורית, "'סירן'וסבתא שלך בכלל קראה לחג הזה "

 ."בונן בטבעכנראה כי בתקופה הזו יוצאים להת, 'להביט'מהמילה 

כי  –הליכה  –' סיירנה'או ' סייר'ויש כאלה שאומרים שהשם הזה מגיע מ: "וחגית הוסיפה

 ."וללכת בטבעלטייל אז אפשר לצאת 

  ".אז כל השמות קשורים לטבע. "סבלנות-אמרה אורית חסרת ,"הבנתי, בסדר"



 ."לעבודת האדמה. "קטעה אותה חגית ,"גם הריקודים קשורים לטבע"

 .קטעה אותה רחל ,"גם מבטאים את הגעגועים לארץ ישראל אבל הם"

 "?אבל למה העבירו את החג מפסח לסוכות. "התעצבנה אורית!" בסדר"

חששו שהחגיגות , כי כשרצו להתחיל לחגוג את הסהרנה בארץ בפסח. "צחקה רחל ,"אה"

 ."רו את הסהרנה לסוכותיאז העב –יתנגשו עם המימונה 

כמו שבכורדיסטן היינו . "קטעה אותה חגית ,"השתמרואבל הרבה דברים אחרים "

 ."גם כאן אנחנו מגיעים לחגוג ליד הכנרת, חוגגים ליד מקורות מים

דודה ה-בת. "קטעה אותה רחל ,"בפסח' פרטיות'ויש גם כאלה שעדיין חוגגים סהרנות "

 !"בדיוק סיפרתי לכם איך פגשתי אותה פה, אה. למשל ,שלי שרה

 .שאלה אמא" ?נו"

כל האנשים שהגיעו , בפסח, כשרק התחילו לחגוג פה את הסהרנה בארץ: ובכן"

היינו עוברים מאוהל לאוהל . מכורדיסטן היו באים לכאן לחפש קרובי משפחה אבודים

לא ראיתי אותה ! וככה ראיתי פה בפעם הראשונה את שרה. ומחפשים האחד את השני

איזו התרגשות זו . על האדמה ובכינושתינו נפלנו . מאז ששתינו היינו בנות שתים עשרה

 ."הייתה

ונראה היה שהיא נדבקה מההתרגשות , סיפרה חגית לאורית ,"אני התארסתי בסהרנה"

 ."כמו הרבה נשים בנות הדור שלנו. וגם אמא שלך. "של דודה רחל

הרבה מאוד מתולדות העדה שלנו קשור לחגיגות . "עכשיו גם אמא התרגשה ,"כן"

וגם ? שיש כאן תערוכה על המורשת של יהודי כורדיסטן, אורית, את יודעת... האלה

אולי כדאי שתקפצי לשם ! עוד מימי גלות אשור –סרטים על ההיסטוריה הארוכה שלנו 

 " ?ותעיפי מבט

 

 ּדג  י  ס  

למה לא הגעת אתמול לבית . "חייך יפתח אל חברו שבדיוק נכנס לכיתה ,"היי אדיסו"

 "?הספר

 .סא שלויענה אדיסו והתיישב בעייפות על הכ ,"חגגתי עם המשפחה שלי"

 ."זמןהרבה עוד יש חנוכה עד ו, לא היה שום חג מאז סוכות? חגגת"

אין לך . "של יפתח המופתעת ענה אדיסו וחייך כשראה את הבעת פניו ,"חגגנו את הסיגד"

 "?אה, מושג מה זה

 "?מה זה. "הודה יפתח ,"לא"

נסענו עד . ועכשיו אנחנו חוגגים אותו גם כאן, תיופיהזה חג שההורים שלי היו חוגגים בא"

 ."הר הביתעל באיזו טיילת שמשקיפה על העיר העתיקה ו, ירושלים בשביל לחגוג אותו

 "?מה הקשר לירושלים, אם זה חג מאתיופיה. "יפתח לא הבין" ?ירושלים"

, בועכשאפגוש את סבא בסוף ש. "צחק אדיסו ,"האמת היא שגם אני לא כל כך מבין"

 ."אתה יודע, הוא קייס. אולי אשאל אותו



 .לפחות את זה הוא ידע. יפתח הנהן

 

, לסבא. על הסיגד אדיסו לבקר את סבא שלו וזכר לשאול אותוהלך ביום שישי בערב 

 : הייתה תשובה ארוכה, כצפוי

רבע מהיום . בספר עזרא ונחמיה מסופר על בני ישראל שהתאספו לבושים שקים וצמו"

 ."ורבע מהיום הם היו מתוודים ומשתחווים לאלוהים' וראים בספר תורת ההם היו ק

, חוזרים בתשובה, צמים –בחג הסיגד אנחנו מקיימים שוב את האסיפה הזו . "אמר סבא

 ."העולים לארץ בימי עזראעשו כמו ש, ומחדשים את הברית עם אלוהים

 ."עוד לפני שעלינו לארץ". טען אדיסו" ,אבל את החג הזה היינו חוגגים עוד באתיופיה"

שלפעמים , באתיופיה היו בני הכפרים יוצאים למסע" ,אמר הסבא, "נכון, אדיסו, נכון"

את הטקס היינו עורכים . ומתכנסים בהמון רב להתכונן לחגוג ולהתפלל, לקח כמה ימים

בבוקר של הסיגד כולם היו . הרים הם מקום טהור. כמו מתן תורה בהר סיני, על הר גבוה

תרגום  –' אורית'והקייסים היו מוציאים את ה, לובשים את בגדי החג, ובלים בנהרט

ושם היינו . כל העם היה מלווה אותם בשירה וכולנו היינו עולים אל ההר. התורה

והכהנים היו קוראים מן האורית , מתפללים על ירושלים ועל התקווה שלנו לחזור אליה

, האורית כתובה בשפה המקודשת געז. ן התורהועוד קטעים מ, את סיפור מעמד הר סיני

, אחר כך כולם היו מתוודים על חטאיהם. בשביל העםלאמהרית היה צריך לתרגם אותה ו

 'סגידה'באה מ 'סיגד'משמעות המילה  .כורעים ומשתחווים בידיים פרושות כלפי מעלה

ה הבאה ומייחלים לחגוג בשנ, בסיום הטקס היינו תוקעים בחצוצרות. 'השתחוות'או 

חוזרים לכפר ומקיימים , בסוף היום היינו יורדים מן ההר בשירה ובריקודים! בירושלים

 ."שם סעודה חגיגית

 ."וגם קצת מזכיר את יום כיפור. באמת ממש כמו מעמד הר סיני. "אמר אדיסו ,"וואו"

 בסיגד יש חשבון, כמו שביום כיפור כל אחד עושה חשבון נפש על עצמו. "ענה סבא ,"כן"

 ."כולנו ביחד מחדשים את הברית ואת האמונה בגאולה ובשיבה לציון. נפש של הציבור

 "?אז למה אנחנו חוגגים את החג דווקא בירושלים עכשיו"

אני בטוח שתצליח לפתור . "הוא אמר וקם מהשולחן ,"אדיסו, אתה ילד חכם. "סבא חייך

 ."את זה לבד

 אורית, קייס: מושג בצד

, הֵקייס הוא מנהיג דתי. שני מושגים מעולמה הדתי של יהדות אתיופיההם ' אורית'ו' קייס'
בין השאר הוא ממונה על : שסמכויותיו דומות לאלה של הכהן במקרא ושל הרב ביהדות הרבנית

 .על השחיטה ועל ענייני טומאה וטהרה, על עריכת התפילות וטקסים דתיים נוספים, לימוד התורה
לא הכירו כלל את , בין שאר היהודים נותק בתקופה קדומה מאודשהקשר בינם ו, יהודי אתיופיה

ועל מנהגים שפיתחו  ויהדותם התבססה בעיקר על התורה, פה-ל ואת התורה שבעל"ספרות חז
 .לאורך הזמן

מציין את תרגומה של התורה , (בדומה למילה הארמית אורייתא)שפירושו תורה , 'אורית'המונח 
ורית הוא הספר הקדוש ביותר ליהודי אתיופיה והוא נשמר בביתם הא. ְעזלשפת הקודש העתיקה גְ 

 .של הקייסים או במקום שהוקדש לכך בבית הכנסת
 
 
  

 הנ  ימּומ  



. קובי טרק את הדלת מאחוריו וזרק את התיק שלו על רצפת הסלון!" אבא, אמא"

 ."ופוקסמן הודיעו שהם באים אלינו למימונה' סלוחוביץ"

. חייכה אמא ,"בשמחה. "יהם ישבו ליד השולחן ולשו בצקשנ. אמא ואבא היו במטבח

 ."אני תמיד שמחה לראות את עודד ויותם כאן"

המשפחות שלהם בכלל . "התיישב קובי לידם וחיפש משהו להכניס לפה ,"אבל זה מוזר"

 ."לא באו ממרוקו

בבית הזה בשביל ' תרבחו ותסעדו'מספיק פעמים שמעת . "שאל אבא" ?מה זה משנה לך"

 ."ברוך הבא –דעת שכל מי שרוצה לבוא ל

אמר קובי וחייך  ,"הם בטח אפילו לא יודעים מה המשמעות של החג הזה. באמת, נו"

 .הוא כבר ידע מה יבוא עכשיו. לעצמו

ונופפה מולו באצבע , זקפה אמא את עיניה" ?ואתה יודע מה המשמעות של החג הזה"

את 'יחות המטופשות האלה על ואל תביא לי עכשיו את הבד. "קמח מאיימת-מלאת

 ."'מימונה על המופלטה

: הוא הסביר, ואל מול המבטים המופתעים של הוריו!" אני דווקא יודע, כן. "קובי צחק

 ."בדקתי את זה באינטרנט"

 "?נו"

' מאמינים'היא מ' מימונה'יש כאלה שטוענים שמשמעות השם . "הסביר קובי  ,"אז ככה"

ככה אנו מאמינים שהם ייגאלו , יציאת מצריםעת ניסן בדש חוכמו שבני ישראל נגאלו ב –

האבא של  –' מיימון'זה מלשון ' מימונה'ויש כאלה שאומרים ש. בעתיד בחודש ניסן

 ."או משהו כזה, בחג האסור של פסח, שנפטר יום אחרי שביעי של פסח, ם"הרמב

 .שאלה אמא" ?סרו חגאתה מתכוון ִא "

 

תי שהיו קהילות אחרות בצפון אפריקה שחגגו את וגם מצא. אסרו חג. בדיוק, כן"

, בעיר תטואן היו מעמידים קערת מים עם דגים חיים בפנים. המימונה אחרת מאתנו

ובערים שהיו על חוף הים היו נוהגים לצאת אל הים ולעבור ברגל במקום שהמים היו 

 ."רדודים

אחרי , ים באסרו חגאח של סבתא גם היה מספר שבמראקש היו יוצא. "נזכר אבא ,"נכון"

כל הלילה היו . ישא פרי רביאל אחד מעצי הזית העתיקים ומברכים אותו ש, יםיהצהר

 ."מבלים בשירים וברכות והתחפשות

 .קרא קובי!" זה נשמע נחמד"

שהיה קדוש גם , ובבוקר כולם היו יוצאים אל אחד המעיינות. "חייך אבא ,"כן"

וחשות כל מיני ברכות וטובלות את הרגליים ל, הנשים היו ניגשות ראשונות. למוסלמים

ולקחו אותן , מילאו צלוחיות במים האלה, ואחריהן נכנסו שאר בני הבית. במעיין

 ."הביתה

הוא . זה גם מה שסבא שלי זכר מהמימונה במרוקו. "הרהרה אמא בקול ,"מים וטבע"

ואיך כל  ,'שנה טובה וירוקה'היה מספר איך אנשים היו מברכים האחד את השני בברכת 

על השולחן . פרחים מן השדהבשיבולים וב ,בירקות יםהשולחנות והרצפות היו מקושט

ובאסרו חג היו מטיילים . ובתוכה דגים שוחים במים, היו מעמידים קערה מלאה זהב

 ."מחוץ לעיר ומברכים את ברכת האילנות



בוועדה האקולוגית שהיה פעיל , אמר קובי ,"מוצא חן בעיניי הרעיון של חג של מים וטבע"

 "?אבל איך הגיע כל האוכל הזה למימונה. "בבית הספר

בהם אנשים לא אכלו ש –אחרי כל הימים האלה של הפסח . "צחקה אמא ,"זה פשוט"

, סוף סוף אפשר לאכול יחד, בגלל הקפדות שונות על ענייני חמץ, האחד אצל השני

 "?שלא נחגוג את זה. בצוותא

החברים שלך וגם , א זכור לי שאי פעם התלוננת על האוכלל. "חייך אבא ,"חוץ מזה"

 ."ופוקסמן לא' סלוחוביץ

 .צחק קובי" ,זה נכון"

 ."אז בוא ותעזור לנו ללוש"

 

 אסרו חג: מושג בצד

אך יש לו , שאיננו יום חג ממש, שבועות וסוכות, פסח: היום שלאחר כל אחד משלושת הרגלים

רּו ַחג: "בפסוק מספר תהלים הוא' ִאסרו חג'מקור השם . מעמד מיוחד ס  ַבֲעבִֹתים ַעד ַקְרנֹות  א 

אולם לפי , הפסוק הזה מתייחס כנראה לקורבן החג ולא ליום החג(. פסוק כז, פרק קיח" )ַהִמְזֵבחַ 

בתלמוד הירושלמי יום . אחד מהפירושים למדו ממנו כי יש להוסיף לחג עוד יום אחד של שמחה

', תחנון'באסרו חג נוהגים שלא להתענות ולא לומר . בנו של המועד –' אדָ עֲ מֹוְד  יהרֵ ְב 'זה מכונה 

 .ביהדות מרוקו אסרו חג של פסח הוא גם חג המימונה. כנהוג בימים חגיגיים

 

 שאלות

 ואם במשפחתכם א)לפי הסיפורים שקראתם , מלאו את תעודת הזהות של שלושת החגים .1

 (.מלאו גם עבורו תעודת זהות סףנו בסביבתכם הקרובה מציינים חג עדתי ייחודי

 

 

 

 ?ומה מייחד כל אחד מהם ?החגים תמהם המאפיינים המשותפים לכל שלוש .2

 תעודת זהות ליום חג

 :שם

 :משמעות השם

 :ארץ המוצא

 :מועד בשנה

 :סיבת החג

אופן ציונו בארץ / אופי החג

 :המוצא

 :בישראלו

 : מנהגים מרכזיים

 ה הקרובההתייחסות לסביב

 :(מי שאינם בני העדהל)

 תעודת זהות ליום חג

 :שם

 :משמעות השם

 :ארץ המוצא

 :מועד בשנה

 :סיבת החג

אופן ציונו בארץ / אופי החג

 :המוצא

 :בישראלו

 : מנהגים מרכזיים

התייחסות לסביבה הקרובה 

 :(מי שאינם בני העדהל)

 תעודת זהות ליום חג

:                            שם

 :מעות השםמש

 :ארץ המוצא

 :מועד בשנה

 :סיבת החג

אופן ציונו בארץ / אופי החג

 :המוצא

 :בישראלו

 : מנהגים מרכזיים

התייחסות לסביבה הקרובה 

 :(מי שאינם בני העדהל)



ומדוע לא הסכימו בני  ?הוביל את בני הקהילות להמציא חגים חדשים ,לדעתכם ,מה .3

 ?העדות השונות לוותר על החגים הייחודיים שלהם כאשר עלו לארץ ישראל

קראו . הרצלבנימין זאב שחיבר חוזה המדינה  'מדינת היהודים'לפניכם קטע מתוך הספר  .4

 :אותו והשיבו לשאלות שבעקבותיו

-אבל לא בכך שנתלוש אותם בכוח מקרקע. אנו רוצים להעניק ליהודים מולדת

ונשתול  ,שורשיהם-עם כל רקמת, אלא בכך שנעקור אותם בזהירות. לא. צמיחתם

וצים ליצור תנאים חדשים בתחום כשם שאנו ר. אותם מחדש באדמה טובה יותר

 נפשי-בתחום הרגשי, לשמר בחרדת קודש את הישן, כך בדעתנו, הכלכלי והמדיני

 .(55 'עמ, מדינת היהודים, בנימין זאב הרצל)

 .'מדינת היהודים'הסבירו במילים שלכם את התהליך שמתאר הרצל בספרו  .א

 ? לסיגד או למימונה, כיצד היה הרצל מתייחס לסהרנה .ב

האם גם אתם מתכוונים להמשיך ? מנהגים עדתיים מיוחדים קיימים במשפחתכםאילו  .5

 ?מדוע? ולקיים אותם כשתתבגרו

? בכך ומהו החיסרון העיקרי, מהו היתרון המרכזי בשימור מסורות עדתיות מיוחדות .6

 .נמקו תשובתכם

 (1811–1981) בנימין זאב הרצל : מושג בצד

למשפחה יהודית  שבהונגריה רצל נולד בבודפשטה. חוזה המדינה ומייסד התנועה הציונית

ונחשף לבעיית האנטישמיות רק כשבגר ונתוודע לעלילת הריגול שטפלו על דרייפוס  ,מתבוללת

עלילה זו עוררה את הרצל לפעול למען הקמת . ממניעים אנטישמיים( קצין צבא יהודי צרפתי)

מדינת 'כתיבת ספרו המפורסם המשיך ב, רסם סדרת כתבות בעיתונותהוא עִ : מדינה יהודית

 .ייסד את התנועה הציונית –וכגולת כותרת , 'היהודים

. וניסה להשיג ממנהיגי העולם הכרה בצורך שבמדינה יהודית הרצל פעל בעיקר במישור המדיני

 .'חוזה המדינה'בשל מפעליו אלה זכה לכינוי 

תה של המדינה היהודית הקצה הרצל מקום חשוב לתיאור תהליך הקמ 'מדינת היהודים'בספרו 

  . ודרך ניהולה כשתקום

 נובי גוד: מושג בצד
הוא חג המציין את ראש השנה האזרחית החל בלילה , ברוסית' שנה חדשה'שפירושו  ,'נוֶבי גֹוד'

השלטון הקומוניסטי בברית המועצות אסר לקיים מנהגים . בינואר 1-בדצמבר ל 31-שבין ה

בכלל זה נאסר גם לחגוג את החג הנוצרי המציין את תחילת ו, נוצריים ויהודיים כאחד, דתיים

אך אינו , הדומה במתכונתו לחג הנוצרי, אולם השלטונות התירו לקיים חג חילוני. השנה החדשה

 .'נובי גוד'חג זה נקרא . מכיל כל תוכן דתי

את  ורואים בו ,גם בארץ 'נובי גוד'רוב העולים מברית המועצות לישראל ממשיכים לחגוג את ה
סעודה משפחתית רבת משתתפים , מנהגי החג כוללים הצבת עץ מקושט בסלון. 'החג שלהם'

 .הענקת מתנות וכרטיסי ברכה והרמת כוסית שמפניה בחצות הלילה, ומטעמים
 1-בדצמבר ל 31-הגם ישראלים רבים שאינם יוצאי ברית המועצות חוגגים את הלילה שבין 

-כשמו של האפיפיור במאה הרביעית לספירה שנפטר ב, 'בסטרסיל'על פי רוב הוא מכונה . בינואר
בשל , יש הטוענים שלא ראוי שיהודים יציינו את החג. ונערכות בו מסיבות רבות, בדצמבר 31



העולים מברית המועצות חוגגים את ליל תחילת השנה בחיק , לעומת זאת. מקורותיו הנוצריים
 .ואינם מייחסים לו משמעות נוצרית, 'טרסילבס'ולא  'נובי גוד'מכנים אותו ו, המשפחה

 

 

 משימות סיכום 

 . בחרו אחת מן המשימות

 .נבחרתם לעצב חג ישראלי חדש בנושא עדות ישראל .א

 לחג מנהג מרכזי, שם, קבעו מועד. 

 אחדות והשתלבותדווקא יציין את ריבוי הפנים בעדות ישראל או  שעיצבתם האם החג ?

 ?כיצד

 מדוע ,אם לא. כיצד, אם כן? החגת האם יהודים בתפוצות יחגגו א? 

 

 .השונות יוכרזו כיום שבתון רשמי חגי העדותועדת הכנסת מתכנסת להחליט אם  .ב

  מדוע? כלל הציבורעבור עדה או ההאם השבתון הוא רק עבור בני? 

 נסחו שאלה מרכזית שתציבו ? זו על ימי השבתון אילו מומחים תזמינו כדי לקבל החלטה

 .למומחים

 יוכר כחג  'נובי גוד'מבקשים להיכנס לדיון ודורשים שגם ה ת המועצות לשעברעולים מברי

 .נסחו נימוק? מה תענו להם. עדתי

 

 .שנים צאצאיכם יידרשו לספר על מוצאם העדתימאה בעוד  .ג

 חלק מזהותם ויהיעדיין הסממנים העדתיים במה ? מה הם ידעו לספר על מוצאם העדתי? 

 משפחות מעורבות מעדות שונותליהם נולדו מה יספרו תלמידים שהוריהם וסבות? 

 מדוע ? בו יוצגמה ? היכן הוא יעמוד. 'מוזיאון העדות'ביקור בחלק מן התלמידים יגיעו ל

 ?הוא הוקם

 

 


