ִסּפּור יִ ְׂש ְר ֵאלִ י

יטה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל
ַה ִּס ּפוּר ׁ ֶש ִּלי ִ -ס ּפוּר ָה ֲעלִ ָ ּיה וְ ַה ְ ּקלִ ָ
ׁ ְש ְ ִמ
ׁשי ִמי .......
ַה ִ ּי ׁ ּשוּב ׁ ֶש ִּל
ּתיי ......................
ְּכ ָת ְב ִ
נוֹ לַ ְד ִּתי בּ
נֹולַ ְד ִּתי ּב....
יתי לְ יִ שְׂ ָר ֵאל בּ
ָעלִ ִ
יתי לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ּב....
ָעלִ ִ
ָח ׁשוּב לִ י לְ ַס ֵּפר ׁ ֶש...

צ׳ילה
צ׳ילה
אתיופיה
אתיופיה
עיראק
ארגנטינה
ארגנטינה
מרוקו
אנגליה
אנגליה
רוסיה
צרפת
הונגריה
הברית
ארצות
אתיופיהארצ

ִסּפּור יִ ְׂש ְר ֵאלִ י
יטה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל
ִס ּפוּר ָה ֲעלִ ָ ּיה וְ ַה ְ ּקלִ ָ

תוכנית ״שיחון של״מ״ ,הפועלת בשיתוף בין קרן דליה ואלי הורביץ לבין תנועת של״מ -
שירות לאומי למבוגר ,החברה למתנ״סים ,יוצרת קשרים בין מתנדבי של״מ לגמלאים עולים,
במטרה לחזק את השפה העברית של העולים החדשים או הוותיקים ,ככלי להשתלבותם
בקהילה .המפגשים נעשים בעזרת רכזי של״מ ביישובים ,בשיתוף הרשות ,במסגרת של
מפגשים אישיים ובקבוצות למידה.
״ הוא חלק מתוכנית זו.
פרויקט ״
אנחנו מזמינים אתכם ,מתנדבים ברחבי הארץ ,לתעד את הסיפור האישי שלכם ושל
גמלאים בקהילה באמצעות כתיבה בחוברת ״סיפור אישי״ (ניתן להדפיס את החוברת
ולמלא אותה) ותיעוד הסיפור באתר בית התפוצות ,בתוכנית הקשר הרב דורי  -מאגר
סיפורי מורשת.
תיעוד הסיפור הוא תהליך מתמשך המבוסס על הקשבה זה לזה .תהליך העבודה כולל
מפגש בין שני גמלאים ,פנים אל פנים או טלפוני .במפגש הראשון כל אחד מספר מעט על
עצמו ,מבררים יחד את חשיבות נושא התיעוד ואם הסיפור תועד בחלקו בעבר .במפגשים
הבאים מתועד הסיפור האישי של אחד מהם או של שניהם .המפגש האחרון מיועד לשיחה
על הדברים המשמעותיים שנחוו בתהליך והשפעתם על כל אחד מהם.

דגשים בעבודת התיעוד:
הקשבה – הבסיס לתהליך הוא לאפשר לאדם לשתף .לעיתים דווקא השקט
שבין המילים מאפשר לזיכרונות לעלות ,ואז הסיפור מופיע.
אמון – השיח מגיע לעיתים למקומות אישיים .חשוב לעשות הבחנה בין מה
שנכתב ונשלח לתיעוד ובין דברים שנשארים בשיח בעל-פה .יש לשמור על
אתיקה מקצועית ועל פרטיות המספר.
כתיבת הסיפור – החוברת מזמנת שיח על נושאים רבים .כדי להעלות את
הסיפור לאתר של בית התפוצות ,יש לשלוח סיכום של כ 300-מילה ,בצרוף 2
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ַה ּׁשוֹ ׁ ֶשלֶ ת ַה ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ִּתית ׁ ֶש ִּלי

ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה

ִא ָּמא

ַא ָ ּבא

ָה ַא ִחים ׁ ֶש ִּלי

ן/בת זוּג
ֶ ּב ַ ּ

ֲאנִ י

ַה ְ ּילָ ִדים ׁ ֶש ִּלי

ַא ְחיָ נִ ים

ַה ְ ּנכָ ִדים ׁ ֶש ִּלי

ַה ִ ּנינִ ים ׁ ֶש ִּלי

ַס ְּפרּו ַעל:
גיסה
אישה
בעל גיס
הורים
סבא
סבא רבא דודים
סבתא דודה
סבתא רבתא
דוד

?
?
?
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ָה ָא ָדם ׁ ֶש ַא ֶּתם ֲהכִ י ְק ׁשו ִּרים ֵאלָ יו.
ָה ָא ָדם ׁ ֶש ֲהכִ י דּ וֹ ֶמה לָ כֶ ם.
יע ֲעלֵ יכֶ ם ִ ּב ְמיֻ ָחד ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַח ֵ ּייכֶ ם.
ישה ּו ׁ ֶש ִה ׁ ְש ּ ִפ ַ
ִמ ׁ ֶ
יהם ׁ ֶשל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ֵאלּ וּ?
ָמה ּ ֵפרוּשׂ ׁ ְשמוֹ ֵת ֶ
ַה ִאם ַה ׁ ּ ֵשמוֹ ת ִה ׁ ְש ַּת ּנ ּו ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ׁ ּ ָשנִ ים?
ָמ ֵהם ׁ ְשמוֹ ת ַה ִח ָ ּבה וְ ַה ִּכ ּנוּיִ ים ׁ ֶשל ֲאנָ ׁ ִשים ֵאלּ וּ?

מוֹצא
ֶא ֶרץ ָ
נוֹ לַ ְד ִּתי ְ ּב ַת ֲא ִר ְ
יך:
ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי

נוֹ לְ ָדה בּ

ָע ְס ָקה בּ
ַא ָ ּבא ׁ ֶש ִּלי

נוֹ לַ ד בּ

ָע ַסק בּ
ַס ָ ּבא וְ ָס ְב ָתא ׁ ֶש ִּלי
ַס ָ ּבא וְ ָס ְב ָתא ׁ ֶש ִּלי

ַח ִ ּגים ׁ ֶש ָחגַ גְ נוּ:
יוֹ ם ִּכ ּפוּר

ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה
ר ׁ

ַס ְּפרּו ַעל:
מסורת משפחתית
מקום מגורים חתונה

מקצוע

ערכי המשפחה מפגשים מאכלים
חינוך ילדים
השכלה

חגים

ֲחנֻ ָּכה

ֶּפ ַסח

ַההוֹ ִרים וְ ַה ָּס ִבים ׁ ֶש ָּלכֶ ם.
ַמ ַע ְרכוֹ ת יְ ָח ִסים ֵ ּבינֵ יכֶ ם.
ֶע ְרכֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
ִמ ְפ ָ ּג ׁ ִשים ְמ ׁ ֻש ָּת ִפים.
ַמזְ ָּכרוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ כֶ ם ֵמ ֶהם.
ַה ַח ִ ּגים ַה ְ ּיהו ִּד ִ ּיים ׁ ֶש ֲחגַ גְ ֶּתם וְ ׁ ֶש ַא ֶּתם חוֹ גְ גִ ים ַה ּיוֹ ם.
ַה ִּמנְ ָהגִ ים וְ ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ׁ ֶשעוֹ ְב ִרים ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה.
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יַ לְ דוּת

ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶשבּ וֹ ָ ּג ַדלְ ִּתי

ה ַמ ׁ ְש ָמע ּו ִת ִ ּיים

ָח ֵבר אוֹ ֲח ֵב ָר

ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶשבּ וֹ לָ ַמ ְד ִּתי

ּפּורי יַ לְ דּות
ִס ֵ
בית פרטי

חברים

משפחה מורחבת

משחקים בית משותף
תנועת נוער

קהילה

?
?
?
?
?

יתם?
ֵאיזֶ ה ִמין יְ לָ ִדים ֲהיִ ֶ
ִמי ָהי ּו ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ָּלכֶ ם?
ְ ּב ָמה שִׂ ַח ְק ֶּתם?
ָמה ָהי ּו ַה ֲחלוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ָּלכֶ ם?
ֵאיפֹה לְ ַמ ְד ֶּתם?
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?
?
?
?

ְ ּב ֵאיזֶ ה ַ ּביִ ת ַ ּג ְר ֶּתם?
ֵא ְ
יך נִ ְר ָאה ַה ֶח ֶדר ׁ ֶש ָּלכֶ ם?
ִמי ָהי ּו ַה ׁ ּ ְשכֵ נִ ים ׁ ֶש ָּלכֶ ם?
ָמה ִא ְפיֵ ן ֶאת ַה ְ ּק ִה ָּלה
יתם?
ׁ ֶש ָ ּב ּה ֲחיִ ֶ

ַּת ֲעסו ָּקה

ְמקוֹ

דְּ ָב ִר
ים ׁ ֶש ָּל ַמ ְד ִּתי ְ ּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ּׁ ָשנִ ים
מ ׁ ְש ָמע ּו ִתי ְ ּב
ַּ

ם ָה ֲעבוֹ ָדה ַה

יוֹ ֵתר ֲעב ּו ִרי

ַס ְּפרּו ַעל:
תעודה
מכללה
אוניברסיטה
שעות פנאי
לימודים
חטיבת ביניים
כרטיס ביקור
בית ספר יסודי
חוג
תפקיד
תיכון
עבודה

ַס ְּפר ּו ַעל ַה ָחזְ קוֹ ת וְ ַעל ַה ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָּלכֶ ם
יצד ֵהם ָ ּבא ּו לִ ֵידי ִ ּב ּטוּי ָ ּב ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ָּלכֶ ם.
וְ כֵ ַ
ַס ּ ְפר ּו ַעל ְמקוֹ מוֹ ת ָה ֲעבוֹ ָדה ַה ׁ ּשוֹ נִ ים
ׁ ֶש ָ ּב ֶהם ֲע ַב ְד ֶּתם.

?
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ָמה לְ ַמ ְד ֶּתם? ֵהיכָ ן?

ָה ֲעלִ ָ ּי ה לָ ָא ֶרץ
יתי לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ִּכי
ָעלִ ִ

יתי ִעם
ָעלִ ִ
לָ ַק ְח ִּתי ִא ִּתי
אתי מ
ַהדֶּ ֶר ְך לָ ָא ֶרץ יָ ָצ ִ

ַס ְּפרּו ַעל:
אנטישמיות
פוליטיקה

ציוני

יהודי
ישראלי

מולדת

ַה ַה ְחלָ ָטה לַ ֲעלוֹ ת לְ יִ שְׂ ָר ֵאל

?
?

ָמה ָק ַדם לָ ֲעלִ ָ ּיה לָ ָא ֶרץ?
יצד ִה ְת ַק ְ ּבלָ ה
יצד ִה ְת ַ ּג ְ ּב ׁ ָשה ַה ַה ְחלָ ָטה וְ כֵ ַ
ֵּכ ַ
ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ו ַּב ְ ּק ִה ָּלה?

אתם לַ דֶּ ֶר ְך
ַה ּיוֹ ם ׁ ֶשבּ וֹ יְ ָצ ֶ

?
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יתם
ָמה ָק ָרה ַ ּבדֶּ ֶר ְך לָ ָא ֶרץ? ִמי ָעזַ רֵ ,איפֹה ֲהיִ ֶ
וְ כַ ָּמה זְ ַמן נִ ְמ ׁ ַש ְך ַה ַּמ ָּסע?
ַה ֲחלוֹ מוֹ ת לְ ֻע ַּמת ַה ְּמ ִציאוּת.

אשוֹ נִ ים ָ ּב ָא ֶרץ
ַה ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ
ָמה ָהיָ ה ֲהכִ י ָק ׁ ֶשה?
ָמה ָהיָ ה ֲהכִ י ְמשַׂ ֵּמ ַח?

אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ּ ָפגַ ׁ ְשנוּ?
ִמי ָהי ּו ַה ִ ּישְׂ ְר ֵאלִ ים ָה ִר ׁ

ָמה ָהיָ ה ָח ָד ׁש ֲעבו ֵּרנוּ?

ִמי ָעזַ ר לָ נוּ?

ֵאיפֹה לָ ַמ ְדנ ּו ִע ְב ִרית?

ַס ְּפרּו ַעל:
עיר
טפסים
קיבוץ

מושב

אשוֹ נִ ים ָ ּב ָא ֶרץ
ַה ָ ּי ִמים ָה ִר ׁ

מזג אויר

?
?
?

משכורת
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ָמ ַתי ִה ַ ּג ְע ֶּתם?
לְ ָאן נְ ַס ְע ֶּתם?
ֶאת ִמי ְּפגַ ׁ ְש ֶּתם?

יטה
ְקלִ ָ

10

יתי:
ֲעשָׂ ָרה דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָ ּקר ּו ֵמ ָאז ׁ ֶש ָעלִ ִ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ימה ׁ ֶש ִּל ְפנֵ יכֶ ם וְ הוֹ ִסיפ ּו ּ ְפ ָעלִ ים נוֹ ָס ִפים:
ִה ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ָ ּב ְר ׁ ִש ָ
ָע ַב ְד ִּתי

ַ ּג ְר ִּתי

יתי
ָקנִ ִ

לָ ַמ ְד ִּתי

ִה ְת ַח ַּתנְ ִּתי
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אתי לְ גִ ְמלָ אוֹ ת
יָ ָצ ִ

ּ ָפגַ ׁ ְש ִּתי

מוֹ ֶר ׁ ֶשת
מה אנחנו עושים כדי להמשיך
את המורשת שלנו גם בישראל?
שָׂ ָפה

ַח ִ ּגים ו ִּמנְ ָהגִ ים

ַּת ְרבּ וּת

ֲע ָרכִ ים

ֵארו ִּעים ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה

אֹכֶ ל

ַס ְּפרּו ַעל:
כבוד קשר עבר נסיעות
דור צעיר
קהילה
בישול
מפגשים
שורשים

?

ֲאנָ ׁ ִשים ֵמ ֶה ָע ָבר ׁ ֶש ַא ֶּתם ׁשוֹ ְמ ִרים ִא ָּתם ַעל ֶק ׁ ֶשר.
ַה ַ ּי ַחס ׁ ֶשל ַהדּ וֹ ר ַה ָ ּצ ִעיר לֶ ָע ָבר וְ לַ ָּמס ֶֹרת.
ַהדְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָח ׁשוּב לָ כֶ ם לְ ׁ ַש ֵּמר.
ָמה ַא ֶּתם עוֹ שִׂ ים ַ ּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ו ַּב ְ ּק ִה ָּלה ְּכ ֵדי לִ ׁ ְשמֹר
ַעל ָה ֲע ָרכִ ים וְ ַעל ַה ָּמס ֶֹרת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתית?
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ֲאנִ י ַ ּב ְ ּק ִה ָּלה

ַא ְר ִ ּג ׁיש ׁ ַש ָ ּי ְך יוֹ ֵתר ִאם

ַה ְּפ ִעיל ּות ׁ ֶש ֲאנִ י
ׁ ֻש ָּתף לָ ּה ַ ּב ְ ּק ִה ָּלה
ַמ ְתנָ ״ס

ְס ּפוֹ ְרט
ַה ְר ָצאוֹ ת

ִס ּיו ַּע ׁ ֶש ֶאשְׂ ַמח לְ ַק ֵ ּבל.....

מוּזִ י ָקה
ִט ּי ּולִ ים
ְס ָר ִטים

ִסכּ וּם:
הוֹ ִסיפ ּו ִמ ִּלים ׁ ֶש ְּמ ָת ֲארוֹ ת ֶאת
ַה ְר ָ ּג ׁ ַש ְתכֶ ם ִעם ִס ּיוּם ַהחוֹ ֶב ֶרת.

מוֹ ָפ ִעים
ַה ָ ּצגוֹ ת
ַּת ֲער ּוכוֹ ת

ָ ּג ׁ ִשים ֶח ְב ָר ִת ִ ּיים
ִמ ְפ
ְּפ ִעיל ּות דָּ ִתית

ִׂש ְמ ָחה

הִ ְת ַר ְּגׁשּות

חוּגִ ים
ַא ֵחר

ַס ְּפרּו ַעל:
מועדון

קניון

בית כנסת
גינה ציבורית

שכנים

ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים ָ ּב ָא ֶרץ.
ַה ׁ ּ ִש ּמו ּׁש ַ ּב ּ ָׂש ָפה ָה ִע ְב ִרית ַ ּב ּיוֹ ם-יוֹ ם.
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ַא ֶּתם עוֹ שִׂ ים ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת ַה ּ ְפנַ אי.
ְּפ ִעילֻ ּיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַ ּב ֶּמ ְר ָּכז ַה ְ ּק ִה ָּל ִתי.
ַס ְּכמ ּו ֶאת ַה ַּת ֲהלִ ְ
יך – ָה ְרגָ ִעים ַה ַּמ ׁ ְש ָמעו ִּת ִ ּיים ׁ ֶש ָהי ּו
לָ כֶ ם ְ ּביַ ַחד וְ ַה ּתוֹ ָבנוֹ ת ׁ ֶש ִ ּק ַ ּבלְ ֶּתם ֵמ ַה ַּמ ָּסע ַה ְּמ ׁ ֻש ָּתף.
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תיעוד הסיפור האישי
כדי להעלות את הסיפור לאתר של בית התפוצות ,יש לשלוח סיכום של
הסיפור (כ 300-מילה) בצירוף  2תמונות סרוקות באיכות טובה – אחת מהן
מגיל צעיר לכתובת המיילshalem@matnasim.org.il :
חלק ראשון – ֵשם ,שנת לידה ,עיר וארץ לידה של המרואיין;
ֵשם ,כתובת מייל ומספר טלפון של המראיין.
חלק שני – מידע כללי על משפחת המוצא ,על תקופת הילדות ,על הבגרות,
לימודים ,עבודה ,משפחה וסיפור העלייה לארץ.
חלק אחרון – ציטוט (מסר שעולה מהסיפור) ,וזוית אישית (משוב על
התהליך).

פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל בתנועת של״מ

03-7600146

ובאתר של״מ www.shallem.org.il

זה הזמן למצוא את כל מי שלא סיפר את סיפורו ,ולהזמין אותו לצאת למסע.

״עם שלא ידע את עברו,
ההווה שלו דל והעתיד שלו לוט בערפל״
יגאל אלון
מנהלת התוכנית :רונית רביב ,תנועת של״מ – החברה למתנ״סים בשיתוף קרן דליה ואלי הורביץ
כתיבה :נטע סילוני – פיתוח תכנים חינוכיים
עריכה לשונית :ניצה פלד
עיצוב גרפי :תמר הלברג-רוג ,סטודיו רוג

