ההחלטה הגורלית
שיעור לכ"ט בנובמבר

מה היה בכ"ט בנובמבר ולמה זהו אירוע
כל-כך משמעותי עבורנו?
שיעור חווייתי על מה שהיה ועלינו כיום.

פתיחה
כדי להמחיש את כוחו של האו"ם באותה הצבעה ב 1947נשחק את המשחק "מלך התנועות":
מוציאים מתנדב מהחדר ובוחרים "מלך תנועות"-על המלך לבחור בתנועה וכל הכיתה עושה
כמוהו .מכניסים את המתנדב ועליו לגלות מיהו מלך התנועות (הכיתה צריכה להסוות את מלך
התנועות על ידי כך שהיא לא מסתכלת עליו כל הזמן ומחקה אותו מיד כשמתחיל תנועה חדשה).

אז מה היה שם?
לספר לתלמידים על כ"ט בנובמבר בעזרת מצגת יפה עם תמונות (מצורפת לפעילות) ולומר להם
שכדאי להם להקשיב כי אחרי זה יש חידון (כדאי לבקש מבית הספר תקציב לפרס קטן).
אין צורך להראות את כל השקופיות -יש לבחור בהתאם לתלמידים ולרמת הקשב שלהם.

לאחר מכן להראות לתלמידים סרטון של ההצבעה באו"ם:
https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk
(מצורף גם במצגת)

חידון
כעת נערוך חידון על כ"ט בנובמבר.
ניתן לערוך חידון סמרטפונים כמו זה למשל:
https://create.kahoot.it/l/#quiz/27d84311-0235-4274-b34f-ca076d8d395f
אפשר גם לקחת שאלות ותשובות מכאןhttp://www.yo-yoo.co.il/trivia/quiz.php?id=44546# :

אפשרות להעמקה:
להקריא לתלמידים את הקטע הבא (רצוי במילים שלכן):
"כשהייתי ילד קטן היה לי דוד אהוב ,מביא מתנות .יום אחד רכש לי מצפן קטן ולימד אותי
למצוא את כיוון הצפון .לכל מקום שהלכתי נשאתיו איתי ,וראשית דבר ביררתי היכן הצפון.
בכל מקום הראתה המחט היכן הצפון .בבית הספר ,בגן המשחקים ,בחדרי ,בחנותו של אבא.
בביקורו הבא חד לי דודי חידה ,שאל אותי :ואם תעמוד ממש על הקוטב המגנטי הצפוני ,להיכן
תצביע המחט?
השאיר אותי חסר אונים ,מוחק כל תשובה שעלתה בראשי ,עד שהודיע לי ,שם ,בקוטב ,המחט
תשתגע .תצביע מעלה ,מטה ,הצידה ,לכל מקום יפה המצפן להראות הצפון בכל מקום עלי
אדמות חוץ מהצפון עצמו.
כך אמר דודי .ומה הנמשל? כמה קלה היתה הציונות כשכל כולה היתה כיסופים לציון .בכל
מקומות הגלות ,בפולין וברוסיה ובתימן ובמרוקו הראתה המחט היכן הכיוון ,מה נדרש לעשות.
אבל מרגע שבאנו לכאן,לציון ,השתגעה המחט"
(אמיר גוטפרוינד" ,העולם קצת אחר כך")

נפתח דיון:


האם לדעתכם אנחנו כמו אותו המצפן -כל השנים התפללנו וחלמנו להגיע לארץ וכשסוף
סוף אנחנו כאן "המחט שלנו השתגעה" ואנחנו תופסים את הארץ הזאת כמובנת מאליה?



למה זה כך?

אפשרות לסיום:
ל סיום הפעילות ניתן לשים מוזיקה ישראלית מרקידה ולערוך מעין הרקדה ברוח אותם הימים.

לסיכום:
למדנו היום על אותה החלטה גורלית שגרמה לכך שיש לנו מדינה עצמאית משלנו.
כ"ט בנובמבר היה אחד הימים המרגשים ביותר לעם היהודי .לא היה מובן מאליו שתוצאות
ההצבעה יהיו בעד הקמת מדינה יהודית.
האם היום זה מובן לנו מאליו שיש לנו מדינה? הסיפור ההיסטורי הזה מלמד שזה כלל לא מובן
מאליו ושאנחנו צריכים להודות עליה.
בשיעורים הבאים נמשיך לנסוע בזמן -בתוך ההיסטוריה של המדינה שלנו.

