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 ו'תה  יכשיעור מערך 

 חג הגלות   – מהודו ועד כוש
 

 היהודים בממלכת פרס  :'עם אחדישנו ' –  1שיעור  

 

 ושאלות לדיון. ת קטעים מהמגילה קריא השיעור מבוסס על

 פרק א 

ַוְיִהי, ִביֵמי ֲאַחְשֵורֹוש:  הּוא ֲאַחְשוֵ  ְשִרים  --ּכּוש-ּו ְוַעדֵלְך ֵמֹהּדרֹוש, ַהמֹ א  ַבע ְועֶׁ --םּוֵמָאה, ְמִדיָנה.  ב ַבָיִמים, ָההֵ שֶׁ

ר, ְבשּוַשן ַהִביָרה.  ג ִבְשַנת ָשלֹוש, ְלָמְלכֹו,   ְך ֲאַחְשֵורֹוש, ַעל ִּכֵסא ַמְלכּותֹו, ֲאשֶׁ לֶׁ ת ַהמֶׁ בֶׁ ה, ְלָכלְּכשֶׁ   ָשָריו -ָעָשה ִמְשתֶׁ

תְלָפָניו.  ד ְבַהְרֹאת--ַהְמִדינֹותַרס ּוָמַדי, ַהַפְרְתִמים ְוָשֵרי  :  ֵחיל פָ ַוֲעָבָדיו ת-ֹו, אֶׁ ר ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְואֶׁ ת  -ֹעשֶׁ רֶׁ ְיָקר, ִתְפאֶׁ

ַהמֶׁ  ָעָשה  ה,  ָהֵאלֶׁ ַהָיִמים  ּוִבְמלֹואת  ה  יֹום.   ּוְמַאת  ְשמֹוִנים  ַרִבים,  ָיִמים  ְלָכלְגדּוָלתֹו;  ְך  ַהנִ -לֶׁ ְבשּוַשן  ָהָעם  ְמְצִאים 

ְלִמגָ  ְוַעדַהִביָרה  ה-דֹול  ְבַחְבֵליִשְבעַ --ָקָטן ִמְשתֶׁ ּוְתֵכלֶׁת, ָאחּוז  ַּכְרַפס  ו חּור  ְך.   לֶׁ ִביַתן ַהמֶׁ ִגַנת  ַבֲחַצר,  ָיִמים:   בּוץ  -ת 

ף, ְוַעמּוֵדי ֵשש; ִמּטוֹ -ְוַאְרָגָמן, ַעל סֶׁ ף, ַעל ִר ת ָזָהב ָוכֶׁ ְגִליֵלי כֶׁ ת.  ז ְוַהְשקֹות ִבְכֵלי ָזָהב,  ְוַדר ְוֹסָחרֶׁ --ָוֵשש-ְצַפת ַבַהטסֶׁ

ְך.  ח ְוַהְשִתָיה ַכָּדת, ֵאין ֹאֵנס:  ִּכיְוכֵ  לֶׁ ְך, ַעל ָּכל-ִלים ִמֵּכִלים שֹוִנים; ְוֵיין ַמְלכּות ָרב, ְּכַיד ַהמֶׁ לֶׁ --ַרב ֵביתוֹ -ֵכן ִיַסד ַהמֶׁ

ִּכְרצוֹ ַלֲעשוֹ  ִאיש ת,  ַהַמְלָּכה,  וָ -ן  ַוְשִתי  ַגם  ָנִשיםִאיש. ט  ִמְשֵתה  הַ --ָעְשָתה  י  ֵבית,  ֲאַחְשֵורֹוש.   ְך  לֶׁ ַלמֶׁ ר,  ֲאשֶׁ ַמְלכּות, 

ְך, ַבָיִין-ַביֹום, ַהְשִביִעי, ְּכטֹוב ֵלב לֶׁ , ִשְבַעת ַהָסִריִסים, ְוַכְרַּכס  ָתא, ֵזַתרָאַמר ִלְמהּוָמן ִבְזָתא ַחְרבֹוָנא ִבְגָתא ַוֲאַבגְ --ַהמֶׁ

תַהְמָשְרִתי ְך ֲאַחְשֵורֹוש-ם אֶׁ לֶׁ תְפֵני ַהמֶׁ ְך-.  יא ְלָהִביא אֶׁ לֶׁ ר ַמְלכּות:  ְלַהְראֹות ָהַעִמים  --ַוְשִתי ַהַמְלָּכה, ִלְפֵני ַהמֶׁ תֶׁ ְבכֶׁ

ת ה ִהיא.-ָיְפָיּה, ִּכי -ְוַהָשִרים אֶׁ  טֹוַבת ַמְראֶׁ

 

 תשאלו

 את גדולתו?המלך   מציין כיצד •

 ם? אילו מנהגים יש להם?יך נראה הארמון? מה עושים האנשימה מאפיין את תרבות חצר המלך? א •

 מה הם הערכים החשובים בחברה הזו? במה משקיעים? •

 

 פרק ב 

ן ן ָיִאיר בֶׁ ַכי, בֶׁ ן ִשְמעִ -ה ִאיש ְיהּוִדי, ָהָיה ְבשּוַשן ַהִביָרה; ּוְשמֹו ָמְרּדֳּ ר ָהְגָלה, ִמירּוָשלַ ִאיש ְיִמי--ִקיש-י בֶׁ ִים,  ִני.  ו ֲאשֶׁ

ָהְגְלתָ -ִעם ר  ֲאשֶׁ ְךַהֹגָלה  לֶׁ מֶׁ ְיָכְנָיה  ִעם  ת--ְיהּוָדה-ה,  אֶׁ ֹאֵמן  ַוְיִהי  ז  ל.   ָבבֶׁ ְך  לֶׁ מֶׁ ְנבּוַכְדנֶַׁצר  ְגָלה,  הֶׁ ר  ִהיא  -ֲאשֶׁ ֲהַדָסה, 

ְסֵתר ַבת ה, ּוְבמֹות ָאתֹ -ָרה ְיַפתם; ְוַהַנעֲ ִּכי ֵאין ָלּה, ָאב ָואֵ --ֹּדדוֹ -אֶׁ כַ ַאר, ְוטֹוַבת ַמְראֶׁ י לֹו ְלַבת.  ִביָה ְוִאָמּה, ְלָקָחּה ָמְרּדֳּ

ְּדַבר ְבִהָשַמע  ַוְיִהי,  ל-ח  אֶׁ ַרבֹות  ְנָערֹות  ּוְבִהָקֵבץ  ְוָדתֹו,  ְך  לֶׁ ל-ַהמֶׁ אֶׁ ַהִביָרה,  ל-שּוַשן  אֶׁ ְסֵתר  אֶׁ ַוִתָלַקח  ֵהָגי;  ית בֵ -ַיד 

ְך, לֶׁ ל  ַהמֶׁ ֵהגַ -אֶׁ ַוִתיַטב  ַיד  ט  ַהָנִשים.   ֹשֵמר  חֶׁ י  ַוִתָשא  ְבֵעיָניו,  תַהַנֲעָרה  אֶׁ ַוְיַבֵהל  ְלָפָניו,  ד  ת-סֶׁ ְואֶׁ יָה  ָה  -ַתְמרּוקֶׁ ָמנֹותֶׁ

ת ַבע ַהְנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלתֶׁ ת-ָלֵתת ָלּה, ְוֵאת שֶׁ ָה ְואֶׁ ְך; ַוְיַשנֶׁ לֶׁ יָה ְלטֹובַנֲערוֹ -ָלּה ִמֵבית ַהמֶׁ ִהִגיָדה  -ִשים.  י ֹלא, ֵבית ַהנָ תֶׁ

ְסֵתר,   תאֶׁ ת-אֶׁ ר ֹלאמֹוַלְדָתּה:  ּכִ -ַעָמּה ְואֶׁ יָה, ֲאשֶׁ ַכי ִצָּוה ָעלֶׁ  ַתִגיד. -י ָמְרּדֳּ
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 שאלות

 חשוב לציין מאיפה הוא? מי עוד היה בן קיש ומשבט בנימין? מדועשל מרדכי?   ומקורמה  •

 יש חזרה כה רבה?ע מדו.ה בקטע? מים מופיע השורש ג.לכמה פע •

 מה השם הנוסף של אסתר? למה אין בו שימוש?   אסתר? ור השם מרדכי?לדמויות? מה מקאילו שמות יש  •

 

ל )שיבוש אכדי של , ַמְרדּוְך (, הוא אל מקראוהמוזכר גם ב  מיתולוגיה הכנעניתהאל ב ,בעלהמכונה גם בֶׁ

 . בבלהבבלי, והאל התומך של העיר  ןיאופנת, ראש המיתולוגיה הבבליתמה

 והמין.    היא המקבילה האכדית לִאיַנַנ השומרית ועשתורת השמית. אלת הפריון, האהבה ִעְשָתר או ִאְשָתר

 

 ותשאל

 מה מבטאת הבחירה הזו?  מה מוסיף לנו מידע זה על השמות מרדכי ואסתר? .1

 מדוע מסתירה אסתר את זהותה? מה ניתן ללמוד מכך על מצבם של היהודים בממלכה? .2

 

 פרק ג' 

ְוָכל ר-ב  ֲאשֶׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ְלָהָמן-ַעְבֵדי  ּוִמְשַתֲחִוים  ֹּכְרִעים  ְך,  לֶׁ ַהמֶׁ ִצָּוה-ִּכי--ְבַשַער  ּולוֹ -ֵכן,  ְך;  לֶׁ ַהמֶׁ ַכי  ְוֹלא--ָמְרּדֳּ ִיְכַרע,   ֹלא 

ַוֹיאְמרּו ג  ה.   ר  ִיְשַתֲחוֶׁ ֲאשֶׁ ְך,  לֶׁ ַהמֶׁ ְך-ַעְבֵדי  לֶׁ ַהמֶׁ ַוְיִהי,  --ְבַשַער  ד  ְך.   לֶׁ ַהמֶׁ ִמְצַות  ֵאת  עֹוֵבר,  ַאָתה  ַמּדּוַע  ָכי:   ְלָמְרּדֳּ

ְוֹלא ָויֹום,  יֹום  ֵאָליו  )ְּכָאְמָרם(  ֲאֵליהֶׁ   באמרם  ַוַיִגידּוָשַמע,  ֲהַיַעְמדּום;  ִלְראֹות  ְלָהָמן,  ַכי  ָמְרּדֳּ ִּדְבֵרי  ם,  הִ -ִּכי--  ָלהֶׁ ִגיד 

ר ה לֹו; ַוִיָמֵלא ָהָמן, ֵחָמה.  -ִּכי--הּוא ְיהּוִדי.  ה ַוַיְרא ָהָמן -ֲאשֶׁ ַכי, ֹּכֵרַע ּוִמְשַתֲחוֶׁ  ֵאין ָמְרּדֳּ

 

 שאלות

 צר?במה שונה מרדכי מכל אנשי הח .1

 מה משמעות ההשתחוות? ?על מצווה זופיד מרדכי מקמדוע  .2

 ותן מרדכי להתנהגותו?ר שנההסבמה  .3

 האם לדעתכם נהג מרדכי כשורה? האם שווה לסכן את עצמו ואת עמו בשביל לשמור על זהותו?  .4

 להתנהגותו של מרדכי? מדוע חשוב להם שמרדכי ישתחווה?  האחריםאיך מגיבים  .5

 

ז בְ  ַוִיבֶׁ יָ ו  ַכי ְלַבּדֵעיָניו, ִלְשֹלַח  ַוְיַבקֵ -תִהִגידּו לֹו, אֶׁ -ִּכי--וֹ ד ְבָמְרּדֳּ ָכי;  תַעם ָמְרּדֳּ ָהָמן, ְלַהְשִמיד אֶׁ ר  -ָּכל-ש  ַהְיהּוִדים ֲאשֶׁ

ֲאַחְשֵורֹוש-ְבָכל הּוא--ַמְלכּות  ָהִראשֹון,  ש  ַבֹחדֶׁ ז  ָכי.   ָמְרּדֳּ ְשתֵ -ַעם  ִבְשַנת  ִניָסן,  ש  ְךֹחדֶׁ לֶׁ ַלמֶׁ ְשֵרה,  עֶׁ ֲאַחְשֵורֹוש:  ים   

ש ְשֵניםִלְפֵני ָהָמן, ִמיֹום לְ  ִפיל פּור הּוא ַהגֹוָרלהִ  ש ְלֹחדֶׁ ש ֲאָדר.  }ס{ -הּוא--ָעָשר-יֹום ּוֵמֹחדֶׁ  ֹחדֶׁ

ֲאַחְשֵורֹוש ְך  לֶׁ ַלמֶׁ ָהָמן,  ר  ַוֹיאמֶׁ ַעם--ח  ָהַעמִ -יְֶׁשנֹו  ֵבין  ּוְמֹפָרד  ְמֻפָזר  ָחד  ְמִדינֹות  אֶׁ ְבֹכל  ְודָ ים,  ָך;  ֹשנֹות  ַמְלכּותֶׁ ם  ֵתיהֶׁ

ְואֶׁ -ִמָּכל ֹעשִ -תָעם,  ֵאיָנם  ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ֵאיןָּדֵתי  ְך  לֶׁ ְוַלמֶׁ ִאם-ים,  ט  ְלַהִניָחם.   ה,  ת  -ַעל-ֹשוֶׁ רֶׁ ַוֲעשֶׁ ְלַאְבָדם;  ִיָּכֵתב  טֹוב,  ְך  לֶׁ ַהמֶׁ

ִּכַּכר ַעל-ֲאָלִפים  ְשקֹול  אֶׁ ף,  סֶׁ אֶׁ -ּכֶׁ ְלָהִביא,  ַהְמָלאָכה,  ֹעֵשי  ַהמֶׁ -לְיֵדי  אֶׁ ִגְנֵזי  ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ַוָיַסר  י  ְך.   ָידֹו;  -תלֶׁ ֵמַעל  ַטַבְעתֹו, 

ןוַ  ָהֲאָגִגי-ִיְתָנּה, ְלָהָמן בֶׁ ְוָהָעם, ַלֲעשֹות בֹו ַּכּטֹוב  --ַהְמָדָתא  ף ָנתּון ָלְך;  סֶׁ ְך ְלָהָמן, ַהּכֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ַוֹיאמֶׁ ַהְיהּוִדים.  יא  ֹצֵרר 

 ְבֵעינֶׁיָך. 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_(%D7%90%D7%9C)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C
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 שאלות

 לאומי? ענייןמו לכל העם היהודי? מה הופך את התנגדותו של מרדכי לאת זעמעביר המן מדוע  •

 כיצד משכנע המן את אחשורוש להשמיד את היהודים? מה הטיעונים שלו?  •

מה ניתן ללמוד על חייהם של היהודים בממלכת פרס מדברי המן? איך ואיפה הם חיים? אילו מנהגים  •

 וחוקים יש להם? 
 

 מסכם דיון

 יהודים בממלכת אחשורוש?של הומעמדם צבם מה מ .1

 ברה הכללית )שמות, לבוש, מראה(? משתלבים היהודים בח אילו תחומיםב .2

 ם שומרים על זהותם? )מצוות השתחוות( יהודיבמה ה .3

 ? שלא הייתם מוכנים לשנות אפילו אם תסכנו את עצמכם , באופן מרכזייםאילו דברים נראים לכם  .4

 מוזכרת, רק ירושלים מוזכרת כמקום מוצאו של מרדכי( )אינהיזה הקשר? בא במגילה? א"יהיכן מוזכרת  .5

 אילו מאפיינים של חברה גלותית יש ליהודים בממלכת אחשורוש?  .6

 במה דומה ובמה שונה מצב זה מהמצב של יהודים בגולה היום? .7
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 שמירת זהות והסתרת זהות   – 2שיעור 
 

 . לדיוןשאלות   קצרים לצד קריאת מקורותב נפתח השיעור

   דילמות של שמירת זהות והסתרת זהות. ת לטובת המחשת זהות, תרהס מצבים ואריםמת כו,משבה
 

ת-ֹלא ְסֵתר, אֶׁ ת-ִהִגיָדה אֶׁ ר ֹלאמ-ַעָמּה ְואֶׁ יָה, ֲאשֶׁ ַכי ִצָּוה ָעלֶׁ  ַתִגיד. )פרק ב' פסוק י( -ֹוַלְדָתּה:  ִּכי ָמְרּדֳּ

ַכימַ ַוְיִהי, באמרם )ְּכָאְמָרם( ֵאָליו יֹום ָויֹום, ְוֹלא שָ  ם; ַוַיִגידּו ְלָהָמן, ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו ִּדְבֵרי ָמְרּדֳּ ִהִגיד -ִּכי--ע, ֲאֵליהֶׁ

ר ם, ֲאשֶׁ  ד( פסוק גפרק  )י. הּוא ְיהּודִ -ָלהֶׁ

 

   מרדכי מורה לאסתר להסתיר את זהותה, אך הוא בעצמו מגלה את היותו יהודי. 

 שאלות

 מדוע נוהג מרדכי שונה ממה שהוא מורה לאסתר?  •

 ו דרך עדיפה בעיניכם ומתי?יזא •
 

תך ואדם היה יהודי בבי'  תבע את הביטוי:  ,1729-1786משה מנדלסון, פילוסוף יהודי בתקופת ההשכלה בגרמניה  

בדת  '  .'בצאתך עוז  בכל  החזיקו  אבל  בה,  גרים  שאתם  הארץ  של  החוקה  ואת  )מנהגים(  הנימוסים  קבלו 

 ' ו את משאות שתיהן ככל אשר כוחכם.שא אבותיכם.

 

 שאלות

 מציע מנדלסון לפתור את בעיית היהודי בגולה? כיצד .1

 הוא מציע להשתלב ואיך לשמור על הזהות? כיצד .2

 ל הגישה הזו? מה היתרונות והחסרונות ש  .3
 

 תיאורי מצב  -הסתרת זהות 

לא להפגין את זהותכם   מנחים אתכםמפגשי נוער בטורקיה. לאור המצב המתוח בין המדינות  משלחת  ל  יצאתם

חלק מחברי המשלחת   לא לדבר בעברית ברחוב ולא להסתובב עם כתובות או סמלים ישראליים.  :הישראלית

זו בדיוק    לא רוצים אותנו אז אין מה לבוא" אמר אלון.  חושבים שלא צריך לנסוע בתנאים האלו, "אם "אבל 

 .מטרת המשלחת ליצור הכרות והדברות" טענה אלה

 של הסתרת הזהות או לוותר על הנסיעה?   להסכים לתנאים   ך ? האם עלי ת / מה את/ה חושב 
 

ברכב   לטייל יחדדדו והמטייל הכוויתי הציע לו  יאחיך מטייל בחו"ל הוא מספר לך שפגש מטייל מכווית, הם התי

. אחיך רוצה לטייל עימו אבל הוא חושש לספר לו שהוא ישראלי, כי הוא ינתק עימו קשר. מצד שני אם לא שלו

 שכתוב עליהם בעברית או משיחות שישמע.    שברשותו,, מהחפצים טיוליספר זה יתגלה במהלך ה

 איבוד ההזדמנות? לאחיך. האם עליו להסתיר את זהותו או לספר לידיד ולהסתכן ב   י / מה תייעץ 
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כל החברים שלך אוהדים את קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים. אתה וכל משפחתך אוהדים שרופים של הפועל  

צופים   ועלבונות. חלק  במשחת"א. החברים  לגרום לצעקות  כדי לא  יחד, אתה משתדל לא לצפות איתם  קים 

ים משחק חשוב בין שתי הקבוצות. לאחד מחבריך אפילו לא יודעים שאתה אוהד קבוצה יריבה. בקרוב מתקי

 מחבריך יש כרטיס עודף למשחק ביציע של בית"ר.  

את רגשותיך בזמן    י / היריבה? האם תסתיר וצה  ביציע הקב   י / איתו? האם תשב י  / ? האם תלך תעשי   / מה תעשה 

 אותם למרות הקהל שסביבך?   י / המשחק או תביע 
 

דתי נערה  היא  חברתך  חירונית  לה  יש  ממלכתי.  בבי"ס  איתך  שלומדת  היא  ה  חילוני.  המקבילה,  מהכיתה  בר 

יבת . מסחוששת לגלות בבית שהיא יוצאת עם אורי ושהוא חילוני, היא חוששת מהתגובה של הוריה ומשפחתה

, אבל כך יתגלה הסוד, או שתאלץ לבקש יום ההולדת שלה מתקרבת ואורי מצפה שתזמין אותו למסיבה בביתה

 ך מה לעשות. מאורי להסתיר את חברותם. רונית מתייעצת אית

האם עליה לגלות את הדבר למשפחתה ולהסתכן בכעס ואפילו באיסור על הקשר? או שעליה  ?  י לה ץ/ מה תייע 

 ר את הקשר ביניהם ולהסתכן בכך שהוא יכעס או יסרב? הסתי לבקש מאורי ל 
 

 דיון 

 ומתי רצוי להתאים עצמך לסביבה?י לשמור על הזהות  אמתי כד .1

 ם בין הסתרת הזהות להצגתה?מה הקריטריונים לפיהם הכרעת .2

 האם יש הבדל בין זהות לאומית לזהות אחרת כמו קבוצת השתייכות? אוהדי ספורט? .3
 

 סיכום

על  הבו  אחד המאפיינים והדילמה במה לשמור  יהודית  הצורך להשתלב בחברה שאינה  הוא  הגלות  לטים של 

תלות באחרים וחוסר    גםהיא  הגלות  זה המאפיין היחיד של הגלות.    יןובמה להתאים עצמך לסביבה. א  ,הזהות

  אשראפשר להבטיח הצלה כזו כ-מרדכי ואסתר הצליחו לתמרן את השלטון ולהציל את עמם, אבל אי  עצמאות.

 נמצאים תלות בשליטים אחרים.



 
 

6 
 

 
 

 מה המסר של מגילת אסתר?  – 3שיעור  
 

חש בגלות, לא מתר  הסיפורא.    בשני מרכיבים:  תנ"ךהר מגילת אסתר שונה מיתר ספרי  יפוס  –  פתיחה .1

כתיאור   מוזכרת במגילה,  רק ירושלים  .ארץ ישראל לא מוזכרת בסיפור  ;ולא בדרך אליה  ,בארץ ישראל

מוזכר בסיפור. יש המפרשים את אזהרתו של מרדכי לאסתר    אינו אלוהים  ב.    י.מרדכמקום מוצאו של  

 כרמיזה על ההשגחה האלוהית.

  למעשי האל או תורתו? אוץ ישראל יזכור לאראהוכנס לתנ"ך ספר שאין בו  ן/לדעתכםמדוע  •

 ? מה המסר המרכזי?ם/ןלהבנתכ בסיפורמסרים מהם ה •

 ם: ופנילקרוא את הסיפור בשני א הסבר: ניתן .2

ההשגחה האלוהית נמצאת בכל מקום. אפילו בתנאים הקשים ביותר של הסתתרות ואיום   –  חיוב הגלות •

א הה ומתוחכמים  נאמנים  אנו  עוד  כל  לשרוד.  ישראל  עם  מקום, שמדה, מצליח  בכל  לחיות  יכולים  נחנו 

 להתמודד עם כל שלטון.

ייקח    אלה, מה עשוי לקרות אם לבגו  עם ישראלהסיפור הוא אזהרה למה עשוי לקרות ל  –  שלילת הגלות •

במקרה   עצמי.  שלטון  תחת  בארצו  וישב  לגורלו  ואסתר  אחריות  מרדכי  הצליחו  האסון זה  את  למנוע 

שיך. בתוך ההצלה חייהם של היהודים בממלכת פרס אינם חיים , אך אין ערובה שהצלחה זו תמבתחבולות

 מלאים כי הם אינם יכולים לבטא את דתם ותרבותם. 

 דיון 

 נראה לכם נכון יותר? משני המסרים מסר איזה •

 האם עלינו להתנגד לחיים בגלות גם היום?  •

 האם יש ערך לחיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל או שאנחנו כאן רק כי נולדנו כאן? •

בטוחים    האם • חשים  והם  להם  טוב  אם  מדוע?  לארץ?  בגולה  החיים  היהודים  את  ולהביא  לנסות  צריך 

 למה לעלות?  תיהם וחיים חיי שפע בארצו

 

 למיטיבי לכתסיום 

 / יוסף חיים ברנר   מן המשעול 

זהו מקום, שהעבודה    –מולדת אין לנו, היהודים.  ובלי ארץ חיינו אינם חיים... גיטו  -צעקתנו אחת היא: ארץ

יכולים היסוד אנחנו  אין  אליו,  קשורים  אנחנו  אין  ולפיכך  ידינו,  על  להיעשות  ניתנת  ואינה  נעשית  אינה  ית 

 אפשר לנו לבלי להרגיש, כי זרים אנו בו...  -יות קשורים אליו, לפיכך אין הוא יכול להיות למולדתנו, לפיכך איהל

ואפילו  כי נשתחרר בזמן מן הזמנים מקללת הגיטו,  יש תקוה,  במקצת, ואפילו חלק קטן שבקטנים    ואם עוד 

כונתנו, על ידי יצירת עבודה עברית על  תמעֵמנו, הנה אין דבר זה אפשרי אלא על ידי מהפכה שרשית בחיינו, ב

 קרקע השייך לנו... 

 

 טו? מה מגדיר אותו?ג מהו .1

 מה גורם להרגשת זרות? וחוסר חיבור?  .2

 ץ ישראל? טו? האם מספיק להגיע לארמה היא התקווה לשחרור מהג .3

 איזו מהפיכה צריך לעשות באופי? .4


