
ְׁשִמי .......

ְּכָתְבִּתי ......................

נֹוַלְדִּתי ּב....

ָעִליִתי ְלִיְׂשָרֵאל ּב....

צ׳ילה
אתיופיה

אתיופיה
ארגנטינה

אנגליה
ארצות הברית

צ׳ילה
עיראק

מרוקו
אתיופיה

הונגריהצרפת רוסיה
ארגנטינה

אנגליה
ארצות הברית

ִסּפּור ִיְׂשְרֵאִלי
ָרֵאל ִיׂשְ ִליָטה ּבְ ה ְוַהּקְ י - ִסּפּור ָהֲעִלּיָ ּלִ ּפּור ׁשֶ ַהּסִ

ִמי ׁשְ

י  ּלִ ּוב ׁשֶ ּשׁ ַהּיִ

י ּב נֹוַלְדּתִ

ָרֵאל ּב ָעִליִתי ְלִיׂשְ

... ר ׁשֶ ָחׁשּוב ִלי ְלַסּפֵ
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ִסּפּור ִיְׂשְרֵאִלי
ָרֵאל ִיׂשְ ִליָטה ּבְ ה ְוַהּקְ  ִסּפּור ָהֲעִלּיָ

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 
ביישובים, בשיתוף הרשות, במסגרת של   רכזי של״מ  נעשים בעזרת  בקהילה. המפגשים 

מפגשים אישיים ובקבוצות למידה.

דגשים בעבודת התיעוד:

דווקא השקט  לעיתים  לאדם לשתף.  לאפשר  הוא  לתהליך  הבסיס   – הקשבה 
שבין המילים מאפשר לזיכרונות לעלות, ואז הסיפור מופיע.

אמון – השיח מגיע לעיתים למקומות אישיים. חשוב לעשות הבחנה בין מה 
על  לשמור  יש  בעל-פה.  בשיח  שנשארים  דברים  ובין  לתיעוד  ונשלח  שנכתב 

אתיקה מקצועית ועל פרטיות המספר.

את  להעלות  כדי  רבים.  נושאים  על  שיח  מזמנת  החוברת   – הסיפור  כתיבת 
הסיפור לאתר של בית התפוצות, יש לשלוח סיכום של כ-300 מילה, בצרוף 2 

תמונות, לכתובת המייל shalem@matnasim.org.il )הסבר בעמוד 12(

״ הוא חלק מתוכנית זו.  פרויקט ״
ושל  שלכם  האישי  הסיפור  את  לתעד  הארץ,  ברחבי  מתנדבים  אתכם,  מזמינים  אנחנו 
החוברת  את  להדפיס  )ניתן  אישי״  ״סיפור  בחוברת  כתיבה  באמצעות  בקהילה  גמלאים 
ולמלא אותה( ותיעוד הסיפור באתר בית התפוצות, בתוכנית הקשר הרב דורי - מאגר 

סיפורי מורשת. 

כולל  לזה. תהליך העבודה  זה  תיעוד הסיפור הוא תהליך מתמשך המבוסס על הקשבה 
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.

פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל בתנועת של״מ

                 03-7600146www.shallem.org.il ובאתר של״מ



י ּלִ ית ׁשֶ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ֶלת ַהּמִ ֹוׁשֶ ַהּשׁ
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ָחה ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ת זּוג ן/ּבַ י ּבֶ ּלִ ֲאִניָהַאִחים ׁשֶ

י ּלִ יִנים ׁשֶ ַהּנִ

י ּלִ ָלִדים ׁשֶ ַהּיְ

י ּלִ ָכִדים ׁשֶ ַהּנְ

ַאְחָיִנים

א אַאּבָ ִאּמָ

ַסְּפרּו ַעל:

אישה
גיס

דודים

בעל

סבא רבא
סבתא רבתא

סבתא

הורים

סבא

דודה

גיסה

דוד

ם ֲהִכי ְקׁשּוִרים ֵאָליו. ַאּתֶ ָהָאָדם ׁשֶ
ֲהִכי ּדֹוֶמה ָלֶכם. ָהָאָדם ׁשֶ

יֶכם. ַמֲהַלְך ַחּיֵ ְמֻיָחד ּבְ יַע ֲעֵליֶכם ּבִ ּפִ ִהׁשְ הּו ׁשֶ ִמיׁשֶ
ים ָהֵאּלּו?  ל ָהֲאָנׁשִ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ רּוׂש ׁשְ ָמה ּפֵ

ִנים? ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ ּנּו ּבְ ּתַ מֹות ִהׁשְ ֵ ַהִאם ַהּשׁ
ים ֵאּלּו? ל ֲאָנׁשִ ּנּוִיים ׁשֶ ה ְוַהּכִ מֹות ַהִחּבָ ָמֵהם ׁשְ

?
?
?
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ֶאֶרץ מֹוָצא

ַתֲאִריְך: י ּבְ נֹוַלְדּתִ

י                             נֹוְלָדה ּב                         ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ

ָעְסָקה ּב

י                             נֹוַלד ּב                           ּלִ א ׁשֶ ַאּבָ

ָעַסק ּב

י ּלִ א ְוָסְבָתא ׁשֶ ַסּבָ

י ּלִ א ְוָסְבָתא ׁשֶ ַסּבָ

ָחַגְגנּו: ים ׁשֶ ַחּגִ

ַסח ה          ּפֶ ּפּור         ֲחֻנּכָ ָנה         יֹום ּכִ ָ     ֹראׁש ַהּשׁ

מסורת משפחתית
מקצוע

מאכלים
חתונה

חינוך ילדים
חגים

השכלה

מקום מגורים
מפגשיםערכי המשפחה

ַסְּפרּו ַעל:
ֶכם. ּלָ ִבים ׁשֶ ַההֹוִרים ְוַהּסָ
יֵניֶכם.  ַמַעְרכֹות ְיָחִסים ּבֵ

ָחה. ּפָ ׁשְ ֶעְרֵכי ַהּמִ
ִפים. ּתָ ים ְמׁשֻ ׁשִ ִמְפּגָ

ׁש ָלֶכם ֵמֶהם. ּיֵ רֹות ׁשֶ ַמְזּכָ
ם חֹוְגִגים ַהּיֹום.  ַאּתֶ ם ְוׁשֶ ֲחַגְגּתֶ ים ׁשֶ הּוִדּיִ ים ַהּיְ ַהַחּגִ

ָחה. ּפָ ׁשְ ּמִ עֹוְבִרים ּבַ ֲאָכִלים ׁשֶ ְנָהִגים ְוַהּמַ ַהּמִ
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י ַדְלּתִ ּבֹו ּגָ ִית ׁשֶ ַהּבַ

ים ָמעּוִתּיִ ָחֵבר אֹו ֲחֵבָרה ַמׁשְ

י ּבֹו ָלַמְדּתִ ֶפר ׁשֶ ית ַהּסֵ ּבֵ

ַיְלדּות

ִסּפּוֵרי ַיְלדּות

קהילה

בית משותף
תנועת נוער

משחקים

משפחה מורחבת

בית פרטי
ם? חברים ְרּתֶ ִית ּגַ ֵאיֶזה ּבַ ּבְ

ֶכם? ּלָ ֵאיְך ִנְרָאה ַהֶחֶדר ׁשֶ
ֶכם? ּלָ ֵכִנים ׁשֶ ְ ִמי ָהיּו ַהּשׁ
ה  ִהּלָ ָמה ִאְפֵין ֶאת ַהּקְ

ּה ֲחִייֶתם? ּבָ ׁשֶ

ֵאיֶזה ִמין ְיָלִדים ֲהִייֶתם?
ֶכם? ּלָ ִמי ָהיּו ַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ם? ַחְקּתֶ ָמה ׂשִ ּבְ
ֶכם? ּלָ ָמה ָהיּו ַהֲחלֹומֹות ׁשֶ

ם? ֵאיֹפה ְלַמְדּתֶ

??
??

??
??

?
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ֲעסּוָקה ּתַ
ִנים ָ ַמֲהַלְך ַהּשׁ י ּבְ ַמְדּתִ ּלָ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

יֹוֵתר ֲעבּוִרי ָמעּוִתי ּבְ ׁשְ ְמקֹום ָהֲעבֹוָדה ַהּמַ

ֶכם  ּלָ רֹונֹות ׁשֶ ׁשְ רּו ַעל ַהָחְזקֹות ְוַעל ַהּכִ ַסּפְ
ֶכם. ּלָ ֲעבֹוָדה ׁשֶ ּטּוי ּבָ אּו ִליֵדי ּבִ ְוֵכיַצד ֵהם ּבָ

ֹוִנים  רּו ַעל ְמקֹומֹות ָהֲעבֹוָדה ַהּשׁ ַסּפְ
ם. ֶהם ֲעַבְדּתֶ ּבָ ׁשֶ

ם? ֵהיָכן? ָמה ְלַמְדּתֶ

ַסְּפרּו ַעל:

מכללה

לימודים
כרטיס ביקור

אוניברסיטה

חוג
תיכון עבודה

חטיבת ביניים

בית ספר יסודי
תפקיד

תעודה

שעות פנאי

?
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ה ָלָאֶרץ ָהֲעִלּיָ

י ָרֵאל ּכִ ָעִליִתי ְלִיׂשְ

ָעִליִתי ִעם

י  י ִאּתִ ָלַקְחּתִ

ֶרְך ָלָאֶרץ   ָיָצאִתי מ ַהּדֶ

אנטישמיות
יהודי

פוליטיקה
ישראלי

מולדת ציוני

ַסְּפרּו ַעל:
ָרֵאל ַהַהְחָלָטה ַלֲעלֹות ְלִיׂשְ

ה ָלָאֶרץ?     ָמה ָקַדם ָלֲעִלּיָ
ָלה   ה ַהַהְחָלָטה ְוֵכיַצד ִהְתַקּבְ ׁשָ ּבְ יַצד ִהְתּגַ     ּכֵ

ה? ִהּלָ ָחה ּוַבּקְ ּפָ ׁשְ ּמִ     ּבַ
ֶרְך ּבֹו ְיָצאֶתם ַלּדֶ ַהּיֹום ׁשֶ

ֶרְך ָלָאֶרץ? ִמי ָעַזר, ֵאיֹפה ֲהִייֶתם   ּדֶ     ָמה ָקָרה ּבַ
ע?  ּסָ ְך ַהּמַ ה ְזַמן ִנְמׁשַ     ְוַכּמָ

ִציאּות. ת ַהּמְ     ַהֲחלֹומֹות ְלֻעּמַ

?
?

?
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מזג אויר

משכורת
קיבוץ

עיר
מושבטפסים

נּו? ַגׁשְ ּפָ ְרֵאִלים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ׂשְ ִמי ָהיּו ַהּיִ

ָמה ָהָיה ָחָדׁש ֲעבּוֵרנּו?

          ִמי ָעַזר ָלנּו?

            ֵאיֹפה ָלַמְדנּו ִעְבִרית?

ה? ָמה ָהָיה ֲהִכי ָקׁשֶ

ַח? ּמֵ ָמה ָהָיה ֲהִכי ְמׂשַ

ָאֶרץ  ִמים ָהִראׁשֹוִנים ּבָ ַהּיָ

ַסְּפרּו ַעל:
ָאֶרץ  ִמים ָהִראׁשֹוִנים ּבָ ַהּיָ

ם?  ְעּתֶ     ָמַתי ִהּגַ
ם?     ְלָאן ְנַסְעּתֶ

ם? ּתֶ ַגׁשְ     ֶאת ִמי ּפְ

?
?
?
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ָעִליִתי: רּו ֵמָאז ׁשֶ ּקָ ָבִרים ׁשֶ ָרה ּדְ 10ֲעׂשָ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

י ּתִ ַגׁשְ י     ָיָצאִתי ְלִגְמָלאֹות     ּפָ ְנּתִ י     ִהְתַחּתַ י     ָקִניִתי     ָלַמְדּתִ ְרּתִ י     ּגַ ָעַבְדּתִ

ָעִלים נֹוָסִפים: ְפֵניֶכם ְוהֹוִסיפּו ּפְ ּלִ יָמה ׁשֶ ְרׁשִ ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

ְקִליָטה



10

מה אנחנו עושים כדי להמשיך 
את המורשת שלנו גם בישראל?

ָפה ים ּוִמְנָהִגיםׂשָ ְרּבּות ַחּגִ ּתַ

ֹאֶכל ָחה ּפָ ׁשְ ּמִ ֵארּוִעים ּבַ ֲעָרִכים

ת מֹוֶרׁשֶ

נסיעותקשר
קהילה

עבר

מפגשים
שורשים

כבוד

דור צעיר
בישול

ר. ם ַעל ֶקׁשֶ ם ׁשֹוְמִרים ִאּתָ ַאּתֶ ים ֵמֶהָעָבר ׁשֶ ֲאָנׁשִ
ֹסֶרת. ִעיר ֶלָעָבר ְוַלּמָ ל ַהּדֹור ַהּצָ ַחס ׁשֶ ַהּיַ

ר.  ּמֵ ָחׁשּוב ָלֶכם ְלׁשַ ָבִרים ׁשֶ ַהּדְ
ֹמר  ֵדי ִלׁשְ ה ּכְ ִהּלָ ָחה ּוַבּקְ ּפָ ׁשְ ּמִ ים ּבַ ם עֹוׂשִ ָמה ַאּתֶ

ית?  ְחּתִ ּפַ ׁשְ ֹסֶרת ַהּמִ ַעל ָהֲעָרִכים ְוַעל ַהּמָ

ַסְּפרּו ַעל:

?
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ְך יֹוֵתר ִאם ּיָ יׁש ׁשַ ַאְרּגִ
ה  ִהּלָ ּקְ ֲאִני ּבַ

ל..... ַמח ְלַקּבֵ ֶאׂשְ ִסּיּוַע ׁשֶ

ֲאִני  ִעילּות ׁשֶ ַהּפְ
ה ִהּלָ ּקְ ף ָלּה ּבַ ּתָ ׁשֻ

ַמְתָנ״ס

ְסּפֹוְרט

ַהְרָצאֹות

מּוִזיָקה

ִטּיּוִלים

ְסָרִטים

מֹוָפִעים

גֹות ַהּצָ

ֲערּוכֹות ּתַ
ים ים ֶחְבָרִתּיִ ׁשִ ִמְפּגָ

ִתית  ִעילּות ּדָ ּפְ

חּוִגים

ַאֵחר

ִסּכּום:
ָתֲארֹות ֶאת  ּמְ ים ׁשֶ הֹוִסיפּו ִמּלִ
ְתֶכם ִעם ִסּיּום ַהחֹוֶבֶרת. ׁשַ ַהְרּגָ

ִׂשְמָחה       ִהְתַרְּגׁשּות

ַסְּפרּו ַעל:
ָאֶרץ. יִרים ּבָ ם ַמּכִ ַאּתֶ ים ׁשֶ ֲאָנׁשִ

ּיֹום-יֹום. ָפה ָהִעְבִרית ּבַ ּשָׂ ּמּוׁש ּבַ ִ ַהּשׁ
ַנאי. עֹות ַהּפְ ׁשְ ים ּבִ ם עֹוׂשִ ַאּתֶ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ִתי. ִהּלָ ז ַהּקְ ְרּכָ ּמֶ ׁש ּבַ ּיֵ ִעיֻלּיֹות ׁשֶ ּפְ
ָהיּו  ים ׁשֶ ָמעּוִתּיִ ׁשְ ֲהִליְך – ָהְרָגִעים ַהּמַ מּו ֶאת ַהּתַ ַסּכְ

ף. ּתָ ׁשֻ ע ַהּמְ ּסָ ם ֵמַהּמַ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ַיַחד ְוַהּתֹוָבנֹות ׁשֶ ָלֶכם ּבְ

מועדון

קניון
שכנים

בית כנסת

גינה ציבורית



 ״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

עיצוב גרפי: תמר הלברג-רוג, סטודיו רוג      עריכה לשונית: ניצה פלד 

פרטים ומידע נוסף ניתן לקבל בתנועת של״מ

                 03-7600146www.shallem.org.il ובאתר של״מ

יש לשלוח סיכום של  בית התפוצות,  כדי להעלות את הסיפור לאתר של 
הסיפור )כ-300 מילה( בצירוף 2 תמונות סרוקות באיכות טובה – אחת מהן 

shalem@matnasim.org.il :מגיל צעיר לכתובת המייל

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.

על  )משוב  אישית  וזוית  מהסיפור(,  שעולה  )מסר  ציטוט   – אחרון  חלק 
התהליך(.

תיעוד הסיפור האישי

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


