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 בדרכו של הרצל

 שנים לקונגרס הציוני הראשון 120
 מטרות: 

 דמוקרטית בישראליהודית והחניכים יכירו את חזונו של הרצל ליצירת חברה  .1

 החניכים ילמדו את תוכן החזון דרך חוויה בלתי פורמלית משחקית .2

רסום שנים לאחר פ 120הכיתה תכונן דרך המשחק תמונת עתיד ליצירת "החברה הטובה" גם היום,  .3

 רעיון החברה הטובה בספר "מדינת היהודים" של בנימין זאב הרצל

  

 

  ת:/למחנכ

כולנו יודעים שהרצל היה חוזה המדינה, אבל מה בעצם היה חזונו? מטרת השיעור היא לחשוף את התלמידים 

ביכולתם  והתלמידות לחזונו של הרצל לחברה צודקת ולבחון את המציאות בישראל כיום לאור חזון זה. נעמיק

 של התלמידים והתלמידות להשפיע ולשנות את החברה כדי ליצור אותה כצודקת יותר.

 

 

 

 

 מהלך השיעור:

 פתיחה

 משחק טריוויה בנושא חזונו של הרצל והמציאות בישראל כיום –חלק א' 

 בימינו?גם ציונות ה ממש אתמה אנחנו יכולים לעשות כדי ל –חלק ב' 

 םסיכו

 

 דק' 5 – פתיחה
 

  מתוך הסדרה "אלישע" –הרצל  –לפתיחת השיעור ן להקרין סרטון קומי נית

 )רשמי את התשובות לשאלות על הלוח("הרצל" על הלוח  /יכתב

 :שאל/י

 ?מה אנחנו יודעים על הרצל 

 ?מה אנחנו יודעים על החזון של הרצל 

 המציאות בישראל כיום היא הגשמת חזונו של הרצל? )שאלת הצפה לקראת ההמשך( האם בעיניכם 

 

 דק' 15 – טריוויה הרצל –חלק א 
 

 חלוקה לקבוצות

 ה במשחק הטריוויה.יאת הכיתה לארבע קבוצות שיתחרו אחת בשני חלק/י

 עולה.כך רמת הקושי שלה  -ככל שסכום השאלה גבוה יותר –כל קבוצה בתורה תבחר נושא וסכום 

https://www.youtube.com/watch?v=c4ahQwP_eOE
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 טריוויה בנושא חזונו של הרצל והמציאות בישראל. –את המצגת המצורפת לשיעור  הקרנ/י

 כל קבוצה בהתאם לשאלות שענתה עליהן נכון. שלאת הנקודות על הלוח  רשמ/י

שימ/י לב שאפשר לעצור את המשחק בכל  לנוחיותך מצורפות השאלות והתשובות למשחק כנספח לשיעור.*

 יותר מרבע שעה מהשיעור. שלב כדי שלא יארך

 :)לסיכום המשחק( דיון

 אילו עובדות חדשות למדתם מהמשחק ? 

  האם היה מאוכזב או  ?האם הוא היה אוהב את מה שהוא רואה –אם הרצל היה מגיע לביקור בארץ כיום

 מרוצה? למה? 

 

ש שגם היום מטרת הדיון היא לעורר את השאלה על תפקידה של הציונות בימינו ולהדגי ת:/למחנכ

 נכונים לנו אתגרים כדי להמשיך את דרכו של הרצל.

 

 דק' 20 – ציונות בימינו – בחלק 
 

כל קבוצה תקבל כרטיסיית שאלות עליה  .לכל קבוצה כתבה בנושא עשייה חברתית של בני נוערי /חלק

  תצטרך לשוחח בקבוצה. לאחר מכן תציג כל קבוצה לכיתה את הנושא עליו שוחחה.

 דיון

 ך הנושא שקראתם עליו קשור לחזונו של הרצל ולציונותאי? 

 מה לדעתכם הקשר בין הנושאים השונים בכתבות? 

 ?אילו ערכים/ רעיונות מובילים את בני הנוער בכתבות שקראתם 

 ?האם המעשה המתואר בכתבה שלכם הוא מעשה ציוני? למה 

  אילו?? יש לכם דוגמאות מחייכם לעשייה חברתיתהאם 

 

דיון זה המטרה היא לקשור בין המושג הגדול "ציונות" לבין מעשים יומיומיים של בני ב ת:/למחנכ

ובנות נוער ברחבי הארץ בימינו הפועלים לשינוי המציאות ויצירת חברה צודקת יותר לכולם. המסר מתוך 

 כיום.של התלמידים והתלמידות בכיתה להגשים את הציונות על פי הרצל גם  םדוגמאות אלו הוא כי ביכולת

 

כי קראתי פעם לציונות אידיאל שאין לו סוף... " ציטוט של הרצל:על הלוח את  ה /רשמיתלי  

 "אלא גם השאיפה לשלמות מוסרית ורוחנית ,רק השאיפה לכברת ארץ בציונות כלולה לא
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 :שאל/י

 ?"למה מתכוון הרצל כשהוא קורא לציונות "אידיאל שאין לו סוף 

  ים את הציונות כיוםלקימה נדרש מאיתנו כדי? 

 

 דק' 5 - סיכום

 

 -בשיעור זה ניסינו להחיות את דמותו של הרצל מדמות "הזקן על המרפסת" שנשכח חזונו אמר/י:

 לדמות רלוונטית למציאות שלנו היום שלאור חזונו מדינת ישראל יכולה לבחון את עצמה גם כיום. 

 

 

 

כיום הוא בוודאי היה מתפעל מההישגים אליהם הגענו, כפי אם הרצל היה מגיע וחוזה במדינת ישראל  סיכום:

אילו באתי לסכם את קונגרס באזל באמרה אחת, שעליי להיזהר שלא לבטאה בפומבי, הרי שכתב ביומנו: "

הייתה זו: 'בבאזל יסדתי את מדינת היהודים'. ...לו אמרתי זאת היום בפומבי, הייתה התשובה צחוק מכל 

שנים, לכל היותר בעוד חמישים שנה, יכירו בה הכול" ~ כך רשם הרצל ביומנו אחרי עברים. אולי בעוד חמש 

שנים לקונגרס הציוני הראשון וכפי שראינו  120". השנה אנו מציינים 1897הקונגרס הציוני הראשון בבאזל 

ת וליצור להמשיך את הציונו -בני ובנות הנוער -בשיעור, גם היום יש לציונות אתגרים רבים ועל דור ההמשך

את האידיאל שחזה הרצל.
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 התשובה הנכונה מסומנת בהדגשה -שאלות למשחק

 רפואה

 מי זכאי לקבל שירותי רפואה במדינה?

 שירות הרפואה יינתן ביחס לכסף שהאדם מוכן לשלם. .א

 ושכמגיע תורו הוא מגיע לטיפול. -נכנס לתור לטיפול  -מי שמבקש  .ב

 צריך רק לבקש. -כולם זכאים  .ג

 מדינה ונשים בהריון. כל הגברים ב .ד

 

 מה מיוחד ברפואה היהודית?  

 היא הכי טובה בעולם.  .א

 היא תקבל חולים שזקוקים לסיוע וטיפול רפואי מכל העולם. .ב

 תתפתח בה מומחיות להנדסה גנטית. .ג

 יש בה ביקורי רופאים לבתים הפרטיים של החולים. .ד

 

 מה עושים מכוני המחקר הרפואיים? 

 לם כדי להרוויח הרבה כסף בשביל החברה הציוניתמפתחים תרופות למכירה בעו .א

 מגלים תרופות בשביל בעלי עסקים ואנשים פרטיים שעוסקים במכירת תרופות. .ב

 בודקים שלא מתפשטות מחלות ומגפות בארץ. .ג

 חוקרים את המחלות הקשות בעולם כדי לגלות להן תרופות ובכך לקדם את האנושות. .ד

 

 של הרצל?מהו הביטוח של החברים בחברה החדשה  

 כל אחד מבטח את עצמו לפי ראות עיניו וכמות הכסף שברשותו. .א

 ביטוח לכל אדם כנגד: מחלה, תאונה,מוות וכדומה. .ב

 אין ביטוח בגלל שזו חברה צעירה שמתפתחת. .ג

 רק מי שעובד השירות המדינה יקבל ביטוח. .ד

 

 עבודה

 מה עושים המובטלים בחברה הציונית?

 מזון בסיסי וקורת גג.יש מוסדות צדקה שידאגו לאנשים ל .א

 החברה דואגת להם לעבודות יזומות ותשלם להם בעבורן. .ב

 דואגים לעצמם בכוחות עצמם. מי שמספיק חכם וחרוץ יצליח! -כמו בכל מקום בעולם  .ג

 הולכים לשרת אנשים אחרים בעלי כסף. בשביל כבוד צריך לעבוד. .ד

 

 



 

5 

 כמה זמן מותר לעבוד ביום לפי הרצל? 

 עשר שעות  .א

 רה שעות שתיים עש .ב

 שבע שעות .ג

 ארבע שעות  .ד

 

 מה היחס לעובדים זרים במחירים נמוכים בחברה?

 זה די טוב, עושים עבודה במחירים זולים... מקדם את היהודים... .א

 ייבוא עובדים זרים ויחס של עבדות אליהם אסור!! מי שיעשה זאת יוגדר כעבריין .ב

 כן לכלכלהזה מסוכן לאנשים ומסו –אין להכניס עובדים זרים למדינה  .ג

 זה לא משפיע עלינו בכל מקרה. -שכל אחד יעשה כרצונו  –אין עיסוק בעובדים זרים בציונות  .ד

 

 איזה משרדים יהיו לשירות החברה?

משרדי חינוך, משרד עבודה, משרד מסחר וכלכלה, משרד ים, משרד חשמל וכל משרד שעונה על צרכי  .א

 החברה והיחידים.

 רת ובזבוז כסף.אין דברים כאלה. בירוקרטיה מיות .ב

 משרד הביטחון ומשרד החוץ. כל השאר יתנהל בחופש ללא אחריות המדינה. .ג

 משרדי נסיעות לחו"ל ומשרדי קליטת עלייה. .ד

 

 חינוך

 באילו גילאים ישקיעו בחינוך? 

 מגן חובה עד כיתה יב'  .א

 21מגיל שנה ועד גיל  .ב

 פי רמת רצונו ויכולתו. לא תהיה השקעה ציבורית בתחום החינוך, מי שרוצה שישקיע מכספו על .ג

השקעה בחינוך והכשרה לכל אורך  –. אז ככה גם בחינוך 100עד  0מכירים את המשחקים שהם לגילאים  .ד

 החיים ולכלל החברים בחברה הציונית.

 

 כמה יעלה החינוך בחברה הציונית?

 החינוך החל ממעון ועד האוניברסיטה ובית המדרש הגבוה הינו בחינם על חשבון המדינה. .א

וכל אחד יעשה את  -כמובן שהמחירים יהיו בהתאם לרמה  -היו כל מיני מוסדות וכל אחד יבחר לאיזה ללכת י .ב

 החישוב שלו

 על כל השאר יהיה צורך בתשלום -מעון וגן יהיו בחינם  .ג

 על כל השאר יהיה צורך בתשלום -יסודי ותיכון בחינם  .ד
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 מה יעודה של האקדמיה הציונית?  

 פרופסורים יהודים פיתוח מצויינות והמון .א

 פיתוחים טכנולוגים שיכניסו הרבה כסף לחברה. .ב

 העשרת הפעולה האנושית לקידום ופיתוח האנושות. .ג

 הוכחה כי המוח היהודי הוא הכי מוצלח בכל העולם כולו .ד

  

 שנתיים מחייו לטובת הציבור? מחוייב לתרוםמי 

 מי שרוצה להתנדב לטובת הציבור לשנתיים מוזמן.  .א

 . 18-20בדרך כלל בין השנים  -רה מחוייבים בתרומה חברתית של שנתיים כלל חברי החב .ב

 רק מי שיש לו מספיק כסף .ג

 אסירים יכולים להמיר את עונשם בתרומה של שנתיים לטובת הציבור .ד

 

 על הקונגרס

 מה היה המיקום בו התקיים הקונגרס?

 תל אביב –א. בישראל 

 בודפשט -ב. בהונגריה

 באזל -ג. בשוויץ

 ירושלים -לד. בישרא

 

 השתתפו בקונגרס?משתתפים כמה  

 נציגים ממדינות באירופה 15א. בסביבות 

 מדינות 15משתתפים ממעל  200ב. מעל 

 מדינות שונות 200-משתתפים מ 1000ג. בערך 

 

 הציוני? ה המטרה בקיום הקונגרסתמה הי

 א. הצעת פתרון לאומי ליהודים

 קלעו בהב. התמודדות עם הבעיה הכלכלית שהיהודים נ

 ג. הכתרת הנהגה לעם היהודי

 

 ?כמה קונגרסים התקיימו לאחר הקונגרס הראשון

 נוספים 5א. 

 30-ב. מעל ל

 לא היו קונגרסים ציוניים נוספים ג.
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 שאלות בונוס אם יש צורך:

 מי יכשיר את האמנים בחברה?

 תפתחת כל הזמןכדי להגיע לרמה גבוהה שמ -תהיה הכשרה מקצועית מגיל נוער ועד לבעלי מקצוע  .א

 הם יטוסו על חשבונם להכשרה מקצועית בחו"ל .ב

 זה לא מפתח את החברה  -אין צורך באמנים כאלה  .ג

 הם יכשירו את עצמם לפי ראות עינייהם .ד

 

 מה היחס לנשים הרות בחברה הציונית?  

 שיהיה במזל טוב!! .א

 נשים מכובדות יקבלו תמיכה גבוהה והשאר תמיכה סבירה .ב

 לאחר הלידה, לא לפני... התמיכה הכלכלית תהיה  .ג

 הנשים תקבלנה שכר מקופת הקהילה .ד

 

 מה היתה תפיסתו של הרצל ליחסי היהודים והערבים בארץ ישראל?

 לעשות טרנספר לכל הערבים על מנת שהארץ כולה תהיה בידי היהודים. .א

 לחיות בשלום ובכבוד אחד עם השני. .ב

 להפוך אותם ליהודים. .ג

 ים וחלק לערבים.לחלק את הארץ כך שיהיה חלק ליהוד .ד
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"קראתי פעם 

לציונות אידיאל 

כי שאין לו סוף... 

בציונות כלולה לא 

רק השאיפה לכברת 

אלא גם  ,ארץ

השאיפה לשלמות 

 "מוסרית ורוחנית
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גרת הסכם בני הנוער שהועסקו על ידי רשת המרכולים בבת ים זכו במאות אלפי שקלים במס

פשרה שחתמו עם מעסיקם לשעבר. הנערים שעבדו כשליחים תבעו את המגיע להם באמצעות 

הסתדרות הצעירים בישראל" והסתדרות הנוער העובד והלומד, ובתום שנה של  –"הרשת 

 דיונים הושגה הפשרה
  15:50 24/02/13 םפורס | 2 חדשות | 2 חדשות

 

נלחמו וזכו: שני הצדדים בסיפור הזה נאבקו בפרשה שהחלה בתלונות בני נוער, המשיכה בתביעה, וכעת מסתיימת לשביעות רצונם של 

 ."עם הסכם פשרה המוגדר "חסר תקדים -המעסיקים והנערים 

  בפייסבוק 2 לחדשות הצטרפו נוספים? עדכונים לקבל רוצים

אלף שקלים לכלל הנערים שהועסקו בחברה,  850 בעלי ה"סופר דוש" ואחראי המשלוחים ברשת הסופרים מבת ים יעבירו פיצוי בסך

ק בין כלל הסכום יחול לפשרה בתום חודשים של דיונים. לאחר שהגיעו -כך הודיעו היום הצדדים לראשונה  -שנים  4חלקם במשך 

 .הנערים, בהתאם להיקף עבודתם

השנים האחרונות שעובר לבני נוער עבור פיצוי על אי תשלום בעבור עבודה", סיפר בהתרגשות  15-זהו הסכם הפשרה הגבוה ביותר ב"

 .איתמר דוברוב, מארגון הסתדרות הצעירים שאיגד את בני הנוער למאבק נחוש

מחר יקבלו בני הנוער את שכרם בטקס חגיגי, שבו יוכרז גם על הקמת קרן ביוזמת "סופר דוש" והסתדרות הצעירים, שתוקדש לטובת 

 .עתידם של הנערים

 לעבודה הדין לבית ענק תביעת הפרשה: תחילת
יצול בני נוער והעסקתם ללא שכר. הכל החל בתביעת ענק שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה נגד הנהלת "סופר דוש" בבת ים, בגין נ

 3.7מדובר בתביעה הגדולה ביותר שאי פעם הוגשה על ידי בני נוער נגד מעסיק, במסגרתה נתבעת הנהלת הרשת לשלם פיצויים בסכום של 

 .מיליון שקלים

להם שכר, מלבד תשר  ים, מעסיקה עשרות שליחים ואיננה משלמת-הנערים טענו אז שבמשך שנים רשת הסופרמרקטים "סופר דוש" בבת

שאותו הם מקבלים מהלקוחות. כשגילו שמדובר בהליך לא חוקי, פנו להנהלה אך נותרו ללא מענה, אז החליטו להתאגד ולמחות נגד תנאי 

 .העסקתם

 באמצעות הסתדרות הנוער העובד והלומד, פנו הנערים להנהלת "סופר דוש" בדרישה להכיר בעבודתם, לפצותם ולהסדיר את תנאיהם

אותם נערים שהתלוננו פוטרו מעבודתם באופן מידי ורק אלו שהסכימו לבטל את  -בהמשך עבודתם, אלא שאז ציפתה להם הפתעה נוספת 

 .התאגדותם, התקבלו בחזרה לעבודה

 נתאגד" שלא כדי כסף "הציעו
, סיפר שי, אחד הנערים. "הנהג הפסיקו את העבודה שלי אחרי ישיבת המשא ומתן הראשונה בין הסתדרות הצעירים ל'סופר דוש'""

 ."שעבדתי איתו בתקופה הראשונה, אמר לי שמי שחתם לא יכנס לסופר ולא יעבוד

נער אחר סיפר על מאמצי השכנוע של ההנהלה לגרום להם לא להתאגד. "אחד הנהגים הציע לי לבטל את החתימה. זה היה אחרי שהוא 

)שקלים( אחר כך  500ביעה נגד הרשת. "הוא הציע לי כל מיני סכומים. בהתחלה דיבר עם המנהל במשלוחים", סיפר סרגיי שנכלל בת

 ."30,000 ואפילו 20,000, ואחר כך אפילו יותר, 2,000

 

 

http://www.mako.co.il/news
http://www.facebook.com/ch2news
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נערים ונערות מבלים בחופש בסיורים ובפעילות משטרתית בבאר שבע, תוך ניסיון לשפר  80

 ". "זה נותן הרגשה שאתה עושה משהואת תדמית המשטרה

 אילנה קוריאל

 

בני נוער שבחרו לבלות את הקיץ  80החופש הגדול, שמסמל פריקת עול עבור בני נוער רבים, מביא עמו רוח התנדבות עבור אחרים, בהם 

יות בלילה", הסביר פבל בן בפעילות התנדבותית במשטרת באר שבע. "היו לי בשכונה הרבה טיפוסים שהיו לא בסדר ושיכורים שעשו בע

 .". "זה נותן הרגשה שאתה באמת עושה משהו17-ה

סיור עם המתנדבים הצעירים בשכונות ובפארקים בבאר שבע חשף את המקרים שעמם הם מתמודדים, בהם שתיית אלכוהול על ידי בני 

הוא  גדי ויכמן בסדר גמור עם זה. המקרה של נוער. "זה עצוב שהחברה משפיעה עליהם ככה", אמר פבל. "אני לא שותה ולא מעשן ואני

 ."מקרה שבו אנשים סתם חשבו את עצמם, וזה מתגלגל לדקירות

, שמתנדבת במשמר האזרחי במסגרת פרויקט מחויבות אישית. 17-בת הרציתי להתנדב במשטרה כי זה נראה לי הכי מעניין", אמרה בר "

לדבריה, "אין שום דבר רע בלשתות קצת אלכוהול או להיות בפארק, אבל כשזה מגיע לאלימות זה כבר לא בסדר. אני פוגשת אנשים שאני 

 ."ים שאני באה לעזור להםמכירה כל הזמן. הם מגיבים כמו כל בן נוער ממוצע. אומרים לי 'מניאקית', אבל הם יודע

  

סמל בכיר רז שוימר, שמפעיל את המתנדבים, הסביר כי הם "נכנסים למסגרת ערכית, חברתית וקבוצתית, ואנחנו משיגים דריסת רגל -רב

 בבתי הספר. אנחנו מקרבים אותם לעבודת המשטרה והופכים אותם לשגרירים שלנו, שיוכלו להשפיע על בני נוער אחרים. בקיץ יש

 ."חשיבות מיוחדת לפעילות כי הם משפיעים על החברים שלהם, שרואים אותם

  

אלדר, אחד המתנדבים, מייצג את התפיסה המשטרתית ומודה כי תמיד חשב "שהמשטרה טובה". לדבריו, "הם שם כשצריך. אני איתם ביחד 

, הצטרף לדברים ואמר כי המתנדבים הם 19-ניר בן הורואה מה קורה. כשקוראים לנו אנחנו באים ועושים הכול בשביל לעזור". חברו, 

מדבר לאנשים בגובה  -את האפודה במקרה שלי  -אלה שיכולים לשנות את התדמית הנמוכה של השוטרים. "כל עוד אני שם את המדים 

 ."העיניים, ובא בגישה טובה, אפשר לשנות

 

http://www.ynet.co.il/tags/%D7%92%D7%93%D7%99_%D7%95%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F
http://www.ynet.co.il/tags/%D7%92%D7%93%D7%99_%D7%95%D7%99%D7%9B%D7%9E%D7%9F
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מנסים התלמידים לאתר דפים פוגעניים ברשת ומדווחים לפייסבוק  במסגרת פעילותם

העולמית בדרישה להסירם; יוזם התוכנית: "רוצים לייצג קול שמעז להגיב לאלימות 

 "בסובלנות
 מעריבnrg 31/7/2014 | רעות וילף

 

יל, קבוצת תלמידי תיכון מהכפר הירוק בימים בהם השיח האלים מתגבר ברשתות החברתיות וקריאות גזעניות נשמעות מכל עבר יותר מהרג

קבוצה שמטרתה לשנות את השיח ברשת ואף לפעול על מנת להסיר דפי פייסבוק  -החליטה להיאבק בתופעה ולהקים את "חמ"ל השפיות"

  .בעלי תכנים פוגעניים

ה בתנועת המורים. "כולנו חשופים בתור את הרעיון להקמת החמ"ל הייחודי הגה גילי רומן, מורה לאזרחות בתיכון הכפר הירוק, וחבר הנהג

  .מבוגרים להתלהמות ולגזענות ברשת במיוחד בתקופה הזאת", אומר רומן

בשבוע שעבר נפגשתי עם התלמידים שלי לשיחה על המצב, ופתאום שמעתי גם מהם כל מיני סיפורים על תגובות אלימות וגזעניות שהם "

והרגשתי שהם מתמודדים עם משהו שהם מפחדים ממנו, וחוששים לענות ומרגישים שהם נתקלים בהן ברשת. הם לקחו את זה מאד קשה 

  .לבד. זה מאד הטריד אותי וניסיתי לחשוב מה אפשר לעשות", סיפר המורה

 

בתקופת מבצע "עמוד ענן" כמו גם במבצע הנוכחי, היה רומן ממקימי חמ"ל ההסברה של המרכז הבינתחומי בהרצליה, שם מתמקדת 

של הסטודנטים בפעילות הסברתית של מדיניות ישראל ברחבי העולם. את הידע והניסיון שצבר רומן בהקמת חמ"לי ההסברה,  העשייה

   .החליט להפנות כעת לטובת הקמת "חמ"ל השפיות" שיהיה מכוון דווקא אל תוך החברה הישראלית

 

"ל. חזרנו לכפר הירוק והזמנו תלמידים מכל בית הספר, ובכל יום לקחתי תלמידות ותלמידים לסיור בבינתחומי כדי לראות איך מנהלים חמ"

תלמידים למשך שש שעות". התלמידים הקימו קבוצת פייסבוק הנושאת את השם "חמ"ל שפיות" אליה הצטרפו עד כה  20ישבנו בממוצע 

   .חברים ומאות עוקבים 700-למעלה מ

 

ומדווחים לפייסבוק העולמית על דפים אלה, בדרישה להסיר אותם. "כבר ביום  במסגרת פעילותם מנסים התלמידים לאתר דפים פוגעניים,

חברים. התלמידים דיווחו עליו לפייסבוק כדף  3000-הראשון לפעילות הם בחרו דף שנקרא 'נקמת היהודים' שהוא דף מאד אלים עם כ

  .פוגעני ועד סוף היום הוא פשוט הוסר מהרשת", מספר רומן

 

דנו בדפים אחרים שמספר החברים בהם גדול משמעותית ולכן קשה יותר להסיר אותם, לכן החלטנו פשוט לשנות בהמשך השבוע התמק"

את השיח בתוך הקבוצות עצמן. התלמידים נכנסו לדפים והעלו תגובות סובלניות ושפויות, ובעקבות כך גם חלק מחברי הקבוצה שינו את 

   ."הטון

 

נותנים גב לקול המתון בישראל", " .I HEAT ISRAEL -ו ,death to Israel ,"פיית אל יהוד מרכזבין הדפים בהם פעלו התלמידים: "כנו

  ."נכתב במידע על הקבוצה. "אנחנו לא רוצים להגיב לאלימות באלימות, אנחנו רוצים לייצג קול שמעז להגיב לאלימות בסובלנות

 

ית וכאן בפנים טירוף של גזענות והתלהמות העולה על גדותיה". נכתב השתגענו. הארץ מדממת, החמאס יורה, חיילי צה"ל נאבקים בחז"

  .עוד. "חלק גדול מאתנו שותקים ולא מגיבים

אנחנו נתקלים בזה כמעט בכל מקום ובעיקר ברשת. הלחימה נכנסה פנימה 

ואנשים מקצינים, מסיתים ועושים הכללות קשות ולא הגונות המלוות 

וצמאי דם, לשמאלנים מאחלים סרטן, בקללות מחרידות. החיילים נאצים 

כל הימנים פשיסטים, הערבים מחבלים שצריך להשמיד את כולם, את 

היהודים גם, כמובן. רובנו שותקים ומשתדלים להיות שפויים בשקט. 

  ."בינתיים העוצמה מתגברת ונראה כאילו היא תהפוך לנורמה

 

קיד אמר כי נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, שבנאום השבעתו לתפ

"גם בעת הקשה הזאת אסור לנו לעצום עין בפני קיצונות ואלימות שהרימו 

את ראשן המכוער בתוכנו", וכי "עלינו להבין כי שתיקה פירושה שוויתרנו 

על החלום", בירך על היוזמה של התלמידים והזמין את אזרחי ישראל 

  .להצטרף
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|אבי בלכרמן מאת 13.2.2015

אני לא יכול ללכת בעיר בלי שיחפשו עלי", "שמענו מוזיקה, הגיעה משטרה וזה נגמר "

בגז מדמיע". אלו הן דוגמאות לחוויה היומיומית של בני נוער יוצאי אתיופיה מול 

דו בנתניה במחאה על הגזענות והאלימות המשטרתית, נפגשו עם המשטרה. השבוע הם צע

 "נציגי המשטרה, וקראו: "לא כל אתיופי הוא עבריין

 

בזמן שהמתנו לתחילת הצעדה דיברו איתי בצד מספר בני נוער 

בחור שהעדיף לא להזדהות  ששיתפו בחוויות קשות מול המשטרה.

בוע: "ישבנו סיפר על יציאה עם חברים לתל אביב במהלך סוף ש

בדירה של חברה, שמענו מוזיקה, דיברנו, פתאום הגיעה משטרה. 

מישהו כנראה התלונן על רעש. זה נגמר בסלון מרוסס כולו בגז 

מדמיע. אף אחד מאיתנו לא היה אלים או משהו. אתה פשוט נחנק, 

לא יודע מה לעשות עם עצמך. הגרון שורף, אתה הולך לשטוף 

 "?ק מחמיר. ולמה? כי אנחנו אתיופיםעיניים מתחת לברז וזה ר

 החשודים המידיים

אני לא יכול ללכת בעיר בלי שיעשו עלי חיפוש, או יבקשו "

תעודה", סיפר לי י', צעיר שכבר ידע כמה מפגשים לא נעימים עם המשטרה. "זה משפיל ובמצבים מסויימים גם פאדיחה. זה 

  ?ורה. למה זה צריך להיות ככהקרה לי כשהלכתי עם אמא שלי, או כשאני יוצא עם בח

נערה נוספת סיפרה על ניידת שעצרה לבקש ממנה ומחברה תעודות זהות כששהו בחצר הבניין בשכונה בה הן גרות. כששאלו 

הנערות למה, נאמר להן שהתקבלה תלונה על רעש: "אני אומרת באחריות שבשכונת חפציבה אף ניידת לא נכנסה מעולם בגלל 

התושבים ]האתיופים[. כשאנחנו נפגשים או חוגגים במקומות ציבוריים אומרים לנו תחזרו אחורה תעשו  הפרעת רעש של אחד

 רעש בבניינים שלכם. כשאני מתחת לבניין שלי אתם מזמינים לי ניידת. מה הם רוצים, שנעלם?"

 מפסיקים לשתוק

תי יוצא אתיופיה, אליאס אינברם, שמגיש את את הצעדה ארגנה קבוצת מנהיגות נוער שהיא תוצר של סדנה שמעביר פעיל חבר

ואיש משרד החוץ לשעבר הוא לגמרי מודל לחיקוי  מהדורת החדשות השבועית של "הטלוויזיה החברתית". אינברם, עורך דין

עבור הנערים וגם הוא עדיין נתקל בגילויי גזענות ואפליה: "הצעדה הערב, היא גם אקט של מחאה, אבל היא גם מעבירה מסר 

ינוכי לנוער. מצד אחד תפסיקו להיות חמודים, תפסיקו לשתוק תתחילו לדבר את מה שמפריע לכם. ומצד שני אלימות כלפינו ח

שמייצר הקשבה, הבנה ומשם מתקדמים  לא צריכה לגרור אלימות שלנו. אנחנו צריכים לייצר דיאלוג עם המשטרה. דיאלוג

 ."לקראת השינוי

אחורי הקלעים לקראת הצעדה יצרה הפעם חוויה ידידותית יותר עם השוטרים, כזו שביום עבודת ההכנה החינוכית שנעשתה מ

יום בשכונה בני הנוער אפילו לא חולמים עליה. הצעדה לא פוזרה בכוח, הנערות והנערים לא אוימו ולא נעצרו, וכשהגיעו 

חנת משטרת נתניה, סנ"צ ברק מרדכי, לתחנת המשטרה הם הורשו להיכנס פנימה לאולם בו התקיימה פגישה עם סגן מפקד ת

וקצינים נוספים מהתחנה. מה שהתחיל כהרצאה די משמימה ודידקטית של סנ"צ מרדכי על עבודת המשטרה, המשיך כשבני 

 .הנוער המשתחררים לאט לאט מהחשש מביאים מקרים וטענות ותובעים תשובות ברורות יותר
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