
 

 

 
 קיסר עדי / ולילה לילה אלף

 .וענו על השאלות אחדלהלן קישורים לשלושה פריטי המקור. בחרו 

 ילדי תימן לא למכירה! •
 הפנתרים השחורים בחד"ש •
 היום ההפגנה! •

  חומר רקע

 הפנתרים השחורים: 

תנועת מחאה שהחלה לפעול בשנות השבעים וחרטה על דגלה להיאבק נגד קיפוח ואפליית יוצאי עדות המזרח. 
אמריקנים בארה"ב, והיא הוקמה על ידי צעירים משכונת -שמה של התנועה לקוח מתנועת המחאה של האפרו

בים ותשתיות מהשכונות מנעה המדינה במכוון משא מוסררה שבירושלים. חברי התנועה טענו שמאז קום המדינה
שבהן התגוררו יוצאי עדות המזרח. לטענתם, אפליה זו הובילה להחרפת הפערים החברתיים ולריבוי העוני והפשע 

 בשכונות המוחלשות.

 פרשת ילדי תימן: 

. ברוב  1954 – 1948פרשת היעלמותם של פעוטות בני עולים חדשים, כשני שלישים מהם מיהדות תימן, בין השנים 
ם אושפזו הילדים במחנות עולים או בבתי חולים, להוריהם נאמר כי הם נפטרו ונקברו, אבל רבים מן ההורים המקרי

מהם. במהלך השנים התגלו כמה מקרים שבהם נמסרו הילדים  ואחרים מפקפקים בכך וטוענים כי הילדים נלקחו
ם מתוך הממסד, כמו רופאים ואחיות לאימוץ ללא ידיעת ההורים. בשנים האחרונות צפות ועולות עדויות של אנשי

שטיפלו בתינוקות, שמספרים על לקיחת הילדים ללא רשות והעלמת הפרטים מהוריהם. לאורך השנים הוקמו כמה 
 ועדות חקירה בנושא, ובשנים האחרונות הוא תופס מקום נכבד בשיח הציבורי.

 

 מתרשמים:  .1

 תארו את הרושם הראשוני שלכם מן הפריט. מה משך את תשומת לבכם? מה רואים בפריט? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 שמים לב לפרטים:  .2

 התבוננו בפריט ובחרו שני אלמנטים שחשובים בעיניכם. כתבו את בחירתכם כאן:

 א. ___________________________________________________________ 

 ב. ___________________________________________________________ 
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ור או לתמונה, לצבעים, לכותרות חשבו: כיצד העיצוב של הכרזה תורם להבנת המשמעות? התייחסו לצי
 ולאלמנטים עיצוביים נוספים שחשובים לדעתכם.

_____________________________________ ___________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 מבינים את המשמעות:  .3

עתכם, מהו המשפט החשוב ביותר בכרזה? לד
________________________________________________________________________________ 

על מה מספרת הכרזה? תארו במילים שלכם: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 חושבים ומעריכים:  .4

א. לדעתכם, מדוע היה צורך לפרסם את הכרזה?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ב. איך הכרזה מביעה מחאה? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  

ג. כתבו שתי שאלות שעולות אצלכם בעקבות חקר הפריט: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 


