
 

 המחדשים

 פרק: ילדי התנ"ך

 כתוב בלשון נקבה אך פונה לכל המגדרים המערך

 אודות הסרט 

 דק' 52  זמן 

 ועברית )כתוביות עברית(אמהרית )? אולי טיגריט(  שפה

מתאים 

 לנושא

 וקליטה, רב תרבותיות עיסוק בנושא פערים בחברה, עלייה

 י"ב, מורים-תלמידים ט' קהל  יעד

אפשרויות 

 לפעילות

 העדה האתיופית, גזענות, נוער בסיכוןלימוד בנושא 

 ו שוט של אישה באתיופיה מניקה בחזה חשוף.ישנ 19:55שימו לב: בדקה 

הסרט התיעודי מתאר את מסעו של ג'רמי קול חבש להבנת מצבה של קהילת העדה  תקציר

האתיופית בימינו דרך סיפור העלייה והקליטה שלו ושל משפחתו, ורצונו לתיקון והגשמת 

 חלום דרך המוזיקה והפרויקט שהוא מקים לטובת נערי העדה האתיופית ברחבי הארץ.

 

הסרט סוקר את מסעות העליה, את ימי הקליטה הראשונית, זה הגזענות הסמויה והלא 

ם העולים לבין ילדיהם ילידי הארץ, וההדרה של סמויה, הפער הבין דורי בין ההורי

 התרבות האתיופית ומנהיגיה הרוחניים ואי קבלתם כחלק מן היהדות.

 

 סרט:משימה לפני הצפייה ב

נסו לחשוב ביחד מה אתן יודעות על העדה האתיופית, נסו לפרט ככל האפשר והתייחסו למגוון  

 תחומי חיים:  שפה, מאכלים, היסטוריה, מנהגים דתיים, תרבות וכו'

 : לתלמידיםשאלה למחשבה ודיון קצר 

 האם אנחנו יודעות הרבה או מעט? למה זה כך?



 

 צפייה מודרכת בסרט:

הנה פירוט על סצנות מפתח, רצוי כמובן לראות את הסרט במלואו אבל במידה והזמן לא מאפשר 

 וניתן להשלים את החסר במידת הצורך:

 :דק' 20-. סך הכל לצפייה כ15, סצנה 10, סצנה 3, סצנה 1סצנה  ציר זהות 

 25 סך הכל לצפייה .13, סצנה 12, סצנה 11, סצנה 3, סצנה 2סצנה  :ציר קשיי הקליטה 

 דק' 

 : משימה תוך כדי הצפייה

 ?נסי לחשוב מהו המניע של גרמיי למסע הזה? ומה החלום שהוא מנסה להגשים 

 ?מדוע לדעתכן קראו לסרט ילדי התנ"ך 

 :פירוט הסצנות

 סיום התחלה תוכן 

 3:24 00:00 סיפור העלייה של גיבור ויוצר הסרט -פתיחה 1

 8:50 3:24 חזרה למרכז הקליטה ותהליך הקליטה 2

 12:18 8:50 השם שלי -שהפרויקט של ג'רמי קול חב 3

 15:48 12:18 כינוס משפחתי לפני הנסיעה לאתיופיה  4

 23:24 15:40 הביקור באתיופיה 5

 25:22 23:14 המוזיקה בתרבות 6

 27:00 25:00 חלומות-הפרויקט של ג'רמי 7

 29:04 27:00 החלום המוזיקלי של גרמיי -אולפן הקלטות 8

 30:33 29:06 מתחילים עם המוזיקה-הפרויקט של ג'רמי 9

 32:43 30:34 המשפחה של גרמיי 10

 34:36 32:42 האפליה והגזענות 11

 40:20 34:36 הפער בין הדורות 12

 42:48 38:39 מעמד הקייסים 13

 44:51 42:44 השיר של הנערים ג'רמי קול חבש  14

 52:00 44:51 חלוםחוזרים לאולפן להגשים  15

 

 דיון לאחר הסרט:

  מה הקשר שלו לרב תרבותיות? לעלייה וקליטה?   ?להבנתכן הסרטבמה עוסק 

  אם אילו מן הבעיות והקשיים  שחווים בני הנוער מהעדה האתיופית כפי שהם מתארים

כלים דומים  האם אתן מרגישות שיש לכן? מזהות ומזדהות מסביבתכן הקרובה , אתןאותם

 להתמודד עם הקשיים האלו?לאלו שיש לנערים בסרט, 

 לבחור? ת של זהות ראיתן בסרט? מהו הצד שהייתן ממליצותאילו התנגשויו 

)החלפת השם בשם עברי, ויתור על המסורות הרוחניות לטובת ההכרה מן הממסד הרבני 

ל דור הישראלי, "ההתכחשות" לצבע העור, אימוץ המראה ואורח החיים הפלנג'י וויתור ע

 ההורים(



 

  ,קיראו את המילים של השיר "עבודה שחורה", שכתב והלחין אהוד בנאי את הידע

סיפורים, פרטים, חוויות שהופיעו בסרט "ילדי התנ"ך". אילו קישורים נוספים שבנאי עושה 

 לצורך הסיפור של העדה האתיופית אתן מזהות?


