
 

 לכבוד 70 שנה למדינת ישראל
 

  טיפול זוגי  ישראל ותפוצות
 תרגיל בדרמה

 
 מבוא:

ישראל ביחסי הבסיסים המרכיבים את להכיר למשתתפים לאפשר היא זו יחידה             מטרת

ניגוד על ילמדו המשתתפים עצמאית. עמדה לגביהם לגבש ולהתחיל           תפוצות

קריצה עם תפקידים משחק באמצעות אלו, יחסים בתשתית לעיתים הקיים            האינטרסים,

  של הומור ודיון.

 

 מטרה:

 לאפשר למשתתף/ת לעמוד על מורכבות היחסים בין ישראל לתפוצות.●

 לאפשר למשתתפים לסכם את התובנות והידע שצברו במהלך היחידות.●

 
  אוכלוסיית היעד:

 גיל:כיתות ט' -י'.

 

  משך ההפעלה:

 45 דקות.

 
 עזרים:

 נספח מס' 1: יחסי ישראל-תפוצות – דף היגדים◄

 מסקינג טייפ (סרט סימון צבעוני)◄

 שלושה כסאות◄
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 מהלך ההפעלה:
 

 שלב א' במליאה, משחק "על הספה" (15-10 דק')
 
 

 הכנה - סידור החדר, כך שאל מול כסאות המשתתפים, עומדים שלושה כסאות זה בצד

 זה (בחצי עיגול).

 

.1  

 המנחה מתיישב באחד מן הכסאות ואומר למשתתפים, כי בשעות הפנאי הוא עוסק

 ביעוץ זוגי.  המורה אומר למשתתפים כי עתה תהיה להם הזדמנות להיות נוכחים

 בשעת טיפול זוגי. המנחה מציג בפני הכיתה את הזוג שהגיע להתייעצות: ישראל הוא

  שם הבעל  ותפוצות הוא שמה של הרעיה.

 

 

.2  

 המורה מזמין שני מתנדבים לשחק את תפקידי הבעל והאישה ומסביר כי  עליהם לדבר

 על עצמם בגוף ראשון, כאילו היו הם ישראל וזוגתו- תוך שהם מעלים נושאים שמוכרים

 להם מן המדיה ומן ההתנסות האישית, לגבי היחסים בין שתי הקהילות.
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.3 
   מסגרת למורה:

 
 המטרה של המשחק הוא לאפשר לתלמידים לבטא בהומור את הבעיתיות שהם ראו ביחסי ישראל

 תפוצות ואת המורכבות שלהם, כמו גם את צדדיהם היפים והמרגשים.
 על המורה להזכיר בפתיחת השיעור את ההפעלות והתרגילים מן השיעורים הקודמים- כדי להזכיר

 לתלמידים את שפע ההתנסויות שהם צברו בנושא:
 צפייה בסרט וידאו העוסק בבני נוער יהודיים בתפוצות, קריאת טכסטים, ויכוח על אופייה

 היהודי-דמוקרטי של מדינת ישראל, דיון ושאלת שאלות לגבי לוח השנה היהודי-עברי, מרכזיותה של
 ירושלים ומשמעות היותה בירתנו הרוחנית והלאומית ועוד.

 
 ממש לפני פתיחת המשחק ייתן המורה דוגמאות להמחשה, כדי לעודד את התלמידים להעיז

 ולהשתתף במשחק בחופשיות: המורה יתן לפחות דוגמא אחת לדברים שיכולים תפוצות וישראל
  לומר זה לזו:

 תפוצות: "אתה תמיד מוכן לקחת את הדולרים שלי, אבל אתה לא מקשיב לאף מילה שאני אומרת.
 אתה תמיד עסוק לך בבעיות האישיות שלך - ולא מקדיש לי מספיק תשומת לב"!

 ישראל : "את מדברת? אני מרגיש שאת ממש מתרחקת ממני בשנתיים האחרונות, דווקא עכשיו
 כשאני זקוק לך? כי מה? פתאום לא כיף לידי יותר? פתאום זה מסוכן לך להיות איתי"?   או:  "איני חש

 בטוב, כואב לי קצת בים המלח, כי יש לי בעיית נוזלים והתייבשות באיזור הכנרת".
 

 שאלות מנחות: במידה והמורה מרגיש כי עליו לזרז את השחקנים או לעזור להם במציאת רעיונות
 הוא יכול לשאול מתוך השאלות הבאות:

 לישראל: כיצד אתה חש, כשהמצב נעשה קשה ותפוצות אינה נמצאת פה לידך?●
 לתפוצות: האם את חשה באמת שייכת לחייו של ישראל? האם את באמת לוקחת חלק מן●

 החיים שלו?
 לתפוצות: מה את מרגישה כשישראל לא מקשיב לך, או לוקח אותך כמובן מאליו?●
 לשניהם: האם אי פעם חשתם כי הייתם רוצים להתחלף בתפקידים? איך לדעתכם הייתם●

  מרגישים?
 לשניהם: איך את\ה מרגיש\ה כשאת שומעת דברים אלו?●
 מה את\ה מרגיש\ה ברגע זה?●

 
 הצעות נוספות:

 המורה יכול להציע בשלב זה לשנים להתחלף בתפקידים.●
 המורה יכול להציע לאחד התלמידים להחליף אותו בתפקיד הפסיכולוג.●
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 בשלב מסויים, המורה יכול לפנות לכתה והזמין את היושבים בחדר להציג שאלה לאחד מבני●

 הזוג.
 

 
 מהלך המשחק:

.4  

 הנחה מסביר את כללי המשחק, על פיהם בכל פעם שהמנחה מראה סימן בהרמת יד,

 רשאי משתתף אחד בלבד לגשת קדימה ולהחליף את אחת הדמויות, על ידי כך שהוא

 נוגע בגבו. השחקן אשר בגבו נגעו, מפסיק את דבריו ומפנה את מקומו למחליפו.

 

 מעתה ואילך המנחה מזמין את המתנדבים למלא את התפקידים.

 שלב ב'- דיון במליאה (10 דק')

 

 בסיום החלק הראשון, מודה המנחה לשחקנים ומבקש תגובות מן המשתתפים ומן

 הצופים.

 המנחה מציג למשתתפים שאלות לדיון:

  מהו לדעתכם טיב היחסים בין ישראל לתפוצות שעלו מתוך ההצגה?●

 האם אלה הם יחסים שיש בהם הדדיות או תלות של צד אחד בצד האחר ואם כן-●

 מיהו הצד החלש יותר?

 האם זה תואם את טיב היחסים כפי שהם במציאות?●

 מהם לדעתכם היחסים האידאלים בין ישראל לתפוצות?●

 האם לדעתכם לדור ההורים או לדור הסבים יש תפיסה שונה משלכם לגבי יהודי●

 התפוצות?

 האם נפגשת עם יהודי מן התפוצות והאם שוחחת איתו על יחסו לישראל?●

 מהו לדעתכם, התפקיד שמשרתת ישראל בחיים של יהודים מן התפוצות השונות?●
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 אם יש בכיתה עולים חדשים, זוהי הזדמנות טובה לבקש את נקודת הראות●

 המיוחדת שלהם על תפקידה של ישראל בחייהם בתקופה שקדמה לעלייתם ארצה

 ובתקופה שלאחר העלייה?

 
 
 
 

 שלב ג'  - סיכום במליאה (10 דק')
 

 ברומטר יחסים  בין ישראל לתפוצות
 

 המורה מדביק על הרצפה פס של מסקינג טייפ ומסביר לכיתה כי קו זה ישמש כברומטר

 של הסכמה ואי הסכמה עם ההיגדים שיקריא. בכל פעם שהמורה מקריא הצהרה, על

 המשתתפים למקם את עצמם על הקו, מ'מסכים' (בקצה אחד) ועד ל'חלוטין לא מסכים'

  (בקצהו השני של הקו)

 תלמידים המתלבטים בין הסכמה ואי הסכמה יכולים למקם עצמם במרכז הקו וכו,.

 לאחר שהתלמידים מסדרים את עצמם לאורך הקו, המורה מבקש מאחד או מיותר

  תלמידים להסביר מדוע בחר במקום שבו הוא עומד?

 
  

 מדריך למנחה
 

 הצעה להפעלה הבאה-
 בשלב זה המשתתפים העלו את מערכת הציפיות שלהם מיהודי התפוצות והתחילו
 לגעת במערכת קשרים מורכבת זו. עתה מומלץ להמשיך בהפעלות המביאות דוגמא
 למפגש עם יהודי התפוצות , למשל באמצעות סרטים או הפעלות שהן עצמן מכילות

 בתוכן מפגש עם קבוצת נוער מן התפוצות.
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 נספח 1

 
 יחסי ישראל-תפוצות – דף היגדים

  

 ישראל מבטיחה את עתידו של העם היהודי.  מי שאינו חי במדינת 1.
 ישראל אינו תורם לעם היהודי ואינו מעצב את עתידו.

  
  

 מדינת ישראל היא המרכז של העולם היהודי.  היא נותנת ליהודי 2.
 התפוצות את הגאווה והבטחון להמשיך לחיות בארצותיהם.

  
  

 ישראל אינה המרכז של העולם היהודי: בטחונה והצלחתה של מדינת 3.
 ישראל אינה חשובה יותר מבטחונה והצלחתה של כל קהילה יהודית

 אחרת.
  
  

 אמריקה היא המקום הטוב ביותר להיות יהודי היום, הן מבחינת 4.
 החירות והבטחון והן מבחינת הזהות, התרבות והיצירתיות היהודית.

  
  

 ישראל זקוקה לתמיכתם הפוליטית והכספית של יהודי התפוצות.  ללא 5.
 קהילות חזקות בתפוצות, לא תתכן ישראל חזקה.

  
  

 ישראל ויהדות התפוצות תלויות זו בזו.  על כל צד להכיר ולהבין 6.
 ולתמוך בצד השני.
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 אי-אפשר ליצור קשר משמעותי בין ישראל וקהילות התפוצות כל עוד 7.

 הגיאוגרפיה, התרבות והשפה מפרידות ביניהן.
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