העפלה
ְּאֹותּה תְּ קּופָּׁ ה ,הִ ְּרשּו ַרק לִמְּ עַ ט מְּ א ֹד י ְּהּודִ ים
הַ ב ְִּריטִ ים שֶׁ שָּׁ לְּטּו בְּאֶׁ ֶׁרץ י ִשְּ ָּׁראֵ ל ,ב ָּׁ
לְּהִ ָּׁכנ ֵס לְּאֶׁ ֶׁרץ .מֶׁ מְּ שֶׁ לֶׁת הַ מַ נְּדָּׁ ט הַ ב ְִּריטִ י הָּׁ י ְָּּׁתה קֹובַעַ ת מִ ַדי שָּׁ נָּׁה מִ כְּסָּׁ ה ,כַמּות
קְּ טַ נָּׁה שֶׁ ל ִרשְּ יֹונֹות עֲ ִליָּׁה לִיהּודִ ים.
הַ הַ עְּ פָּׁ לָּׁה הֵ חֵ לָּׁה בִשְּ נַת ַ ,4391בזְּמַ ן הַ שֹוָאה ,לְַּאחֵ ר שהיטלר עָּׁ לָּׁה לַשִ לְּטֹון
ְּבג ְֶּׁרמַ נְּי ָּׁה ,ו ְָּּׁרבִים מִ יהּודִ י ג ְֶּׁרמַ נְּי ָּׁה (ו ַאֲ ָּׁרצֹות אֲ חֵ רֹות) בִקְּ שּו לַעֲ לֹות לְּאֶׁ ֶׁרץ י ִשְּ ָּׁראֵ ל
ו ְֹּלא קִ בְּלּו אִ שּור מֵ הַ ב ְִּריטִ ים.
היהודים שגרו בארץ ,החליטו לעזור ליהודים ולא לקיים את החוקים של
הבריטים ולהביא יהודים רבים לארץ ישראל ללא רשיונות עלייה .
"הַ עְּ פָּׁ לָּׁה" הוא כינוי לעלייה לא חוקית (בלתי לגאלית) של יהודים לארץ ישראל
בתקופת המנדט הבריטי.
מעפילים יהודים הגיעו לארץ ישראל בעיקר דרך הים ,בספינות משא קטנות,
ישנות ורעועות שניסו להגיע לחופי הארץ ולהביא אליה בחשאי פליטים יהודים .
שאלות ומשימות:
 .4מי שלט בארץ ישראל בזמן העפלה? ______________________
.2

האם כל היהודים שבקשו לעלות לארץ ישראל קיבלו אישור מהבריטים?
כן /לא

(הקף את התשובה הנכונה)

 .9מתי החלה העפלה? _________________________________
 .1מהי העפלה? השלם :העפלה היא עליה לא ________ של _______
לארץ __________ בזמן ש__________ שלטו בארץ.
מחסן מילים :ישראל ,הבריטים ,יהודים ,חוקית.

 .5מעפילים הגיעו לארץ ישראל ,בעיקר ב ______________

.6

מי עזר ליהודים מאירופה לעלות לארץ בזמן המנדט הבריטי?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

" .7ולהביא אליה" (שורה אחרונה) למי הכוונה? _______________
.8

מדוע לפי דעתך יהודים מגרמניה בקשו להגיע לארץ ישראל?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 .3פירוש המילה" :בחשאי" הוא:
א .במהירות.
ב .בסתר.
ג .בגלוי.

א' .משימה קבוצתית :אתם משפחה שעברה את זוועות השואה בגרמניה.
אתם נמצאים על אוניית מעפילים בדרך לארץ ישראל.
 .4כתבו מה אתם מרגישים.
 .2ערכו שיתוף על רגשותכם.
 .9והכינו הצגה.

ב' .משימה קבוצתית  :אתם קבוצת אנשים שעברו את השואה .אתם מחכים
בגרמניה לאוניית המעפילים שאמורה לקחת אתכם לארץ ישראל.
 .4כתבו מה אתם מרגישים?
 .2שתפו את חבריכם.
 .9הכינו על כך הצגה.

ג' .משימה קבוצתית :אתם קבוצת אנשים שעברו את השואה .אתם מפליגים
לארץ ישראל באוניית מעפילים והנה האונייה מתקרבת לחוף ואתם רואים את
חופי ישראל.
 .4כתבו מה אתם מרגישים?
 .2שתפו את חבריכם.
 .9הכינו על כך הצגה.

ד' .משימה קבוצתית :בגרמניה -הנאצים רצו להרוג אתכם והסתתרתם
וברחם מהם .וכעת אתם רוצים להגיע לארץ ישראל והבריטים לא נותנים
לכם רשיונות עליה.
 .4כתבו מה אתם מרגישים?
 .2שתפו את חבריכם.
 .9הכינו הצגה על-כך.

ה' .משימה קבוצתית :עברתם את השואה .עליתם על אוניית מעפילים לארץ
ישראל .אתם יורדים מהאונייה והרגל שלכם נוגעת בפעם הראשונה בחייכם
באדמת ארץ ישראל.
 .4כתבו מה אתם מרגישים?
 .2שתפו את חבריכם.
 .9הכינו הצגה.

ו' .עברתם את השואה ,הצלחתם להתחבא מהנאצים עליתם על אוניית
מעפילים והפלגתם לארץ ישראל אתם יודעים שזוהי עלייה לא חוקית ואין
לכם רשיון מהבריטים לבוא לארץ ישראל.
 .4כתבו מה אתם מרגישים כשהאונייה מגיעה בחושך לחוף בארץ ישראל?
איך אתם מתכננים להסתתר מהבריטים?
 .2שתפו את חבריכם.
 .9הכינו הצגה.

