
 

 

  

 שנים למבצע שלמה 30 -ערבות, מעורבות והתרגשות 

) או בשמו המקורי "מבצע גשמי זעף" היה מבצע רכבת אווירית 1991במאי  25-24מבצע "שלמה" (

מעל  שעות הועלו לישראל 36שהתרכזו בעיר אדיס אבבה. בתוך  הודי ביתא ישראללפינוי המלא של י

  שיש המאמינים שיהודי אתיופיה הם צאצאיו.יהודים. המבצע נקרא על שם שלמה המלך,  14,000ל 

במסגרתם עלו לישראל חלק ניכר מיהודי אתיופיה. גל עליה זה היה אחד מתוך כמה גלי עליה 

בפעילות זו נכיר טוב יותר את מבצע שלמה, ונחשוב יחד עם הכיתה התאומה על מקומה של ישראל 

   כביתו הלאומי של העם היהודי.

  מתווה הפעילות:

ט התלמידים יכירו את מבצע שלמה, ידונו במקומה של מדינת ישראל כבית לאומי לעם היהודי וכמקל

עבור יהודים הזקוקים לו. התלמידים יתבוננו על סוגיות העולות מנושאים אלה ויחשפו לדעותיהם של 

  חבריהם לכיתה ושל חבריהם בכיתה התאומה.

  הכנה לקראת מפגש משותף -חלק א׳

 7, הסירטון באורך תה התאומההמפגש והפעילות עם הכי לקראת צפו בסירטון על מבצע שלמה

  דקות, בשפה העברית. במערך המקביל יש קישור לסירטון באנגלית, עם תכנים דומים.

  ית עם תרגום לאנגלית.עברדקות, ב 20באורך  בסרטון הזה גם ניתן לצפות

  .בסרטוןלאחר הצפיה התלמידים יתבקשו להגיב לשאלות, כדאי שיכירו את השאלות לפני הצפיה 

  

  .למפגש סינכרוני יתכנסולאחר הצפיה בסרטונים התלמידים 

  שיתוף בעקבות הצפיה - חלק ב'

  הכינו לוח פדלט משותף והגדירו לכל אחת מהכיתות צבע ייחודי של פתקיות.

תייחסו לשתיים מתוך ה  פתקית בצבע הכיתה שלכם, על גבי הפתקיתעל גבי לוח הפדלט בחרו 

  :השאלות הבאות

  מה ריגש אתכם בצפיה בסירטון? -

  מה הפתיע אתכם? -

  ?למה אתם חושבים האם הרגשתם גאווה? -

בסירטון שומעים סיפורים ותיאורים של העולים ושל מי שסייעו להם בדרך, מה חשבתם על מה  -

  ששמעתם?

מה רשמו החברים ונתייחס בכתב לפחות לשתי פתקאות, אחת שנכתבה על ידי תלמיד/ה נתבונן על 

    מהכיתה שלי, ואחת שנכתבה על ידי תלמיד/ה מהכיתה התאומה.



 

 

  

  

  שיח דילמות -' חלק ג

שוב לבגלות, מחוץ לארץ ישראל, מנותק מאדמתו. השאיפה והתקווה  חילאורך שנים עם ישראל 

קיבוץ גלויות', מבצע שלמה להעלאת יהודי אתיופיה הוא אחד ממבצעים מכל הגלויות נקראת ' וארצל

את קיבוץ הגלויות. תקווה זו מגיעה מהמקורות היהודיים,  לממשרבים שהובילה מדינת ישראל 

   בספר דברים: ככתובוהאמונה לפיה ה' יקבץ את עם ישראל מכל רחבי העולם. 

ֶהי ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחמֶ  ֶהי ָׁשָּמה. ִאם ִיְהֶיה "ְוָׁשב ה' ֱא  ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ ה' ֱא

 ". ֶהי ּוִמָּׁשם ִיָּקֶח    ד)-(דברים פרק ל, פסוקים גִנַּדֲח ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצ ה' ֱא

  ", לקיבוץ גלויותפתוחה לעליה יהודית ורעיון זה מופיע גם במגילת העצמאות "מדינת ישראל תהא 

    -נחקק בישראל חוק השבות  1950ב 

  "כל יהודי זכאי לעלות ארצה... אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל...

יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה, רשאי, בעודו בישראל, לקבל תעודת 

של עולה מוקנות גם... לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל  הזכויות  עולה...

  נכד של יהודי..."

כפי שראיתם בסרטונים על מבצע שלמה, לאורך השנים מדינת ישראל היוותה מקלט ללא מעט 

כל יהודי אנשים, רובם יהודים. בקרב הציונים היו זרמים שונים אשר האמינו כי יש להעלות לארץ את 

העולם והיו זרמים שהאמינו כי ישראל הנה מרכז תרבותי ולאומי לעם היהודי אך לא בהכרח מקום 

    מגוריהם של כל היהודים.

  

על מנת להרחיב ולהעמיק את החשיבה העומדת בבסיס מבצע שלמה ומבצעי עליה נוספים נדון יחד 

   בשתי דילמות.

 הבעד ועמד העמד לגבשת יקבלו דילמה ויתבקשו הכיתות יתחלקו לארבע קבוצות, כל שתי קבוצו

   נגד. לאחר הכנת הדיון בקבוצות, כל קבוצה תציג את המסקנות / טענות שלה בפני שתי הכיתות.

חשוב מאוד שלכל קבוצה ייצטרף איש צוות על מנת שניתן יהיה לסייע ולתווך בדיון ובתהליך ההכנה 

  בקבוצות.

  

  

  



 

 

  

  

  ?זמני או נצחיצורך חוק השבות,  - Iדילמה 

  שנים, עדיין יהיה צורך בחוק השבות? 50האם בעוד 

חוק השבות הוא לא תלוי זמן ונסיבות, הוא מבדיל בין מדינת ישראל למדינות  -קבוצת ה"בעד" 

  למידע נוסף -ה אחרות ומייחד אות

יש לבטל . כמעט ולא קיים היום אשרחוק השבות נחקק בשל נסיבות וצורך השעה  -קבוצת ה"נגד" 

  למידע נוסף - אותו בגלל שהוא מפלה ולא מבדיל

  האחריות? של מיערבות הדדית,  - IIדילמה 

    על מי מוטלת האחריות להביא ארצה יהודים מקהילות במצוקה (בשל אנטישמיות, איום קיומי)

זרה עהגשת ישראל כמדינת העם היהודי צריכה לרכז ולקחת אחריות כוללת על  –קבוצת ה"בעד" 

  למידע נוסף -, כמובן בסיוע ובתמיכת יהדות העולם ככל יכולתה יהודים וקהילות במצוקהל

פליט,  בעולם מעמדכיום יש כולנו חולקים באחריות לדאוג לחלשים בעולם ובחברה.  –קבוצת ה"נגד" 

 והןיהודים פליטים הן לאפשר להחליט שתמיד צריך לעזור ל מי שבמצוקה יכול לבקש הכרה ככזה,

, ניתן לתת עדיפות לפליטים יהודים אך זו אינה אחריות בלעדית של לנזקקים בני עמים ודתות אחרות

  למידע נוסף -מדינת ישראל 

  חזרה למליאה:

הקבוצות יציגו את הטיעונים שלהם לשתי הדילמות בפני  -   נקיים דיון משותף בשתי הסוגיות

  הכיתות.

  לאחר הצגת כל אחת מהדילמות התלמידים תהיה הזדמנות לשאול שאלות.

  ילמה, כמובן שאין יכולת להכריעמנחה המפגש יסכם את הצגת הד

  סיכום המפגש על ידי המנחה:

מבצע שלמה ועליית יהודי אתיופיה, עלייה מרגשת במבצע מרגש שיצא לפועל בזכות  להיום ע למדנו

אירגונים רבים שחברו יחד כדי שתתאפשר. שאלנו של מי האחריות על מבצע כזה? העם היהודי 

ישראל כמרכז ובית לאומי לעם היהודי ולמדנו על חוק  כולו? מדינת ישראל? המשכנו לדבר על

השבות והמורכבות שקיימת סביבו. היבט אחד אשר לא עסקנו בו הוא הקליטה של היהודים אחרי 

  הגעתם ארצה. 

  

  



 

 

  

  

, ומשתנה מעולה לעולה, כפי שהעידו גם חלק מהמרואיינים בסרט. מדינת מורכבתהקליטה היא 

מאחר  ,את תהליך הקליטה של יהודי אתיופיה בגלי העלייה השוניםישראל והחברה בישראל בוחנת 

ונעשו גם טעויות לאורך הדרך. על כל אחד ואחת מאיתנו מוטלת האחריות לשאול את עצמנו איפה 

אנחנו מקיימים את רעיון הערבות ההדדית, וכיצד אנחנו יכולים לפעול בתחום זה. התאומות היא חלק 

   .שייכות, מחויבות וערבות הדדיתויצירת  חשוב מאד ביצירת שיח משותף

  דיון בכיתות בנפרד:

 ?איך היתה התחושה לנהל את השיחה בקבוצות  

 ?האם עלו רגישויות  

 ?האם השיחה על הנושאים הללו יחד עם הכיתה התאומה נתנה לך זויות מבט חדשות/שונות  

 ים? אם זה כמי איזה מהנושאים הרגיש רלוונטי אליכם? אם זה כמי שעלה ארצה/ מכיר עול

שחי בתפוצות ומכיר אנשים ששוקלים לעלות? שנמצא במשפחה / קהילה שתומכים 

 בפרויקטים שונים שנוגעים בעם היהודי?

  

לקרוא וללמוד עוד על הישגי חברי הקהילה האתיופית בארץ, והאתגרים הניצבים בפניה ניתן לבקר 
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