


  'תוכנית לכיתות ה –מכתבי מסע 

  מסע בשבילי הארץ

, תקוות האומה וחוף המבטחים במשך שנים ארוכות, ערש המולדת –ארץ ישראל 
התוכנית מפגישה את התלמידים עם תכנים . מאפשרת הצצה אל עם ישראל ומורשתו

  . וערכים באמצעות הכרת מקומות שונים בארץ

  
  מסגרת הפעילות הדידקטית

  :להלן העזרים העיקריים המלווים את התוכנית, מלווים עזרים שוניםאת התוכנית 

   ישראל "סבא ישראל הינו דמות וירטואלית על משקל ": סבא ישראל"מכתבי
מכתביו המרתקים של . ל ככינוי למסורת ישראל"מטבע לשון המשמש בלשון חז", סבא

  . הסבא מהווים לעיתים פתיח לשיעור והזנקה לנושא
. הווים המשך לקשר המיוחד שיוצרים ישראלה וציון עם סבא ישראלמכתבים אלה מ

החוויות שהביאו לקשר זה נחשפות בפני התלמידים במחצית הראשונה של השנה 
  : באמצעות סיפור מסגרת

במהלך הביקור הם מבחינים שסבם  . ישראלה וציון בילו את הקיץ בבית סבם ישראל
יו מגלים הילדים שמתחת לביתו ישנו מרתף לאחר מעקב אחר. נעלם מדי פעם לכמה שעות

ומבינים שזהו מרתף שאותו , הם מסתירים מסבא את העובדה שגילו את המרתף. מופלא
, שם הם מגלים ממצאים, בכל פעם הם סורקים אגף אחר במרתף. מעצב סבא ישראל

ביחד עם ישראלה , במהלך מסע הגילויים נחשפים התלמידים. כתבי חידה ורמזים שונים
בפרק האחרון של הסיפור . לאירועים ולמקומות בארץ ישראל, לתקופות שונות, ציוןו

: מזמין סבא את ישראלה וציון למרתף המסתורי ופורש לפניהם שלט אשר בו כתוב
אז מתברר לציון ולישראלה שסבא ישראל הקים עבורם . מוזיאון ארץ ישראל לילדים

רה אינטראקטיבית מידע וחוויה על ארץ המעביר בצו, ועבור כל הילדים מוזיאון מיוחד
  .ישראל

 תקליטור המכיל את פרקי סיפור המסגרת  

 המפה התלויה לצד לוח הכיתה מסייעת לעקוב אחר מסעותיו : מפת ארץ ישראל
מתוודעים , באמצעות מסעות אלו. של סבא ישראל כפי שהם עולים מתוך מכתביו

  .תהתלמידים לאתרים היסטוריים ולמקומות בעלי משמעו

 איור זה יוצמד מדי פעם למקום הרלוונטי על : איור המייצג את סבא ישראל
  .בו נמצא באותה עת סבא ישראל, המפה

 ומגלה בכל פעם את , ציר הזמן מוביל את התלמידים לתקופות השונות: ציר הזמן
  .התקופה החדשה אליה הגיעו

 את תהליכי תתן לתלמיד מקום לבטא , על המשימות שבה, החוברת: חוברת עבודה
, בחוברת העבודה יפגשו התלמידים את נכדיו של הסבא. הלמידה וההפנמה שחווה בשיעור

  . הבודקים וחוקרים את הממצאים ואת המידע שהם מקבלים מסבא, ישראלה וציון
כל רמה מיוצגת על ידי סמל מיוחד וצבע . החוברת כוללת משימות ברמות חשיבה שונות

  : שונה
  מגלים ממצאים * 



  ודקים ממצאים  ב* 
  מדמיינים ויוצרים  * 
  

בהם התלמידים מביעים את , בחוברת ישנם אזורים המעוצבים כמחברת ממצאים, כמו כן
  .דעתם החופשית בעקבות המסרים שנלמדו בשיעור

 גם מכתבי הסבא . הנספחים הינם כלי עזר לעבודה בחוברת: חוברת נספחים
יגזרו במהלך השיעור ויודבקו בחוברת  משם הם, והממצאים מופיעים בחוברת הנספחים

  .העבודה

 רצוי לשמוע ולהשמיע בעזרת . מומלץ לפתוח כל יחידה בשיר הייחודי: שיר פתיחה
  . המילים מופיעות להלן. התקליטור המצורף

  

  ,ָּכל ִמי ֶׁשָּכאן, ֲאִני, ַאָּתה, ַאְּת 

  .ָּכל ְיהּוִדי הּוא ֵנֶצר ֶׁשל ִאיָלן

  ,ת ְלֹאֶר ְזַמןִאיָלן ֶׁשֵּמִניב ֵּפרוֹ 

  .אֹוָצרֹות ֶׁשל ֹׁשֶרׁש ָחָזק ְוֵאיָתן

  

  - ֹׁשֶרׁש ֶׁשל ָמֹסֶרת ִמּדֹור ְלדֹור 

  .ִעם ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל ֵאֶליָה ַנֲחבֹור

  ,ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל ׁשֹוֵלַח ִמְכָּתִבים

  .ַּדְרָּכם ַנִּכיר ֻמָּׂשִגים ֲחׁשּוִבים

  

  ,ָּלםִּכי ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל ָאהּוב ַעל ּכֻ 

  .ה ֶׁשָּלנּו הּוא ֹּכה ְמֻתְחָּכם'ַסָּבאלֶ 

  ,ֶנֱעָלם, ְּבָכל ִמְכָּתב ָטמּון לֹו סֹוד ָקסּום

  .עֹוָלם'ַנְחִּכים ּוְנַגֶּלה ָּת , ָעָליו ִנְלַמד

  

  



  ארץ ישראל בתקופה הקדומה: שער ראשון

  

 1יחידה  

  ?א ישראלומיהו סב, הכרות עם ציון וישראלה
 מטרות  

  

  ;הכרות עם המסגרת הלימודית שתלווה את שיעורי המסורת§ 

  .נטיעת מוטיבציה ללמידת מסורת ישראל בזיקה לארץ ישראל§ 

  מליאה) / דקות 25(פתיחה 

  .המורה תציג את שמה ותבהיר בקצרה את מטרת השיעורים המשותפים

שר המיוחד שיש בין ישראלה הק: בפני התלמידים תוצג הפלטפורמה החווייתית של השנה
הקשר מתבטא באמצעות מכתבים מיוחדים שסבא . סבא ישראל, וציון לבין  סבא שלהם

במשך השיעורים . אולם לפני כן יסופר הסיפור המיוחד כיצד התחיל הקשר. שולח להם
ישמעו התלמידים בכל שיעור פרק אחד מתוך סיפור ההרפתקאות שאירעו , הקרובים

  .ביחד עם סבא ישראללישראלה ולציון 
הפרק עוסק בביקורם של ישראלה . התלמידים יאזינו לפרק הראשון מתוך סיפור המסגרת

ולזרוק " סדר"וציון בביתו של סבא ובויכוח המתעורר בעקבות רצונה של ישראלה לעשות 
  ). 1' נספח מס, 1' אביזר מס(מזכרות עתיקות 

לאחר . ם להביע דעתם בנושאבתום שמיעת הדיאלוג שבתקליטור יתבקשו התלמידי
  .יוזמנו התלמידים לערוך תרגיל קצר, שיושמעו מגוון הדעות

  
  תרגיל

ובצידו ירשום דבר שהוא אוהב , את שמו) 2' אביזר מס(כל תלמיד ירשום על פתק קטן  
המורה תנחה את התלמידים לכתוב . או דבר שהוא בעל ערך בשבילו, לעשות בשעות הפנאי

המורה תאסוף מכולם את הפתקים ותכניס . שיידעו עליו בעתיד משהו שהוא היה רוצה
היא תציע לתלמידים לקבור את ). 3' אביזר מס(אותם לבקבוק או למעטפה סגורה 
שנים או יותר אחד  100תארו לכם שלאחר : ותשאל, הבקבוק או את המעטפה באדמה

על , םמה הוא יחשוב על הילדים שחיו פע –מהצאצאים שלכם יגלה את המעטפה 
התלמידים ינמקו מדוע בחרו בפריט מסוים ? מה הייתם רוצים שיידע עליכם? תחביביהם

, ההמלצה לתלמידים לבחור משהו שיש לו ערך רגשי עבור התלמיד. כדי לשימו בבקבוק
ההווה של "מהנימוקים של כולם תעלה המסקנה . ומצביע על אורח החיים שלו בהווה

   ".היום הוא ההיסטוריה של מחר
. יובהר לתלמידים שמה שהם ישימו לשמירה לדורות הבאים עשוי להיות אישי מאוד

  .ייתכן והדברים יעניינו רק את משפחתם בלבד
משפחתית לבין -המורה תחדד את ההבחנה בין ההיסטוריה האישית, בעזרת התלמידים

ם שבה במקומותההיסטוריה והאירועים שזורים : ויוסבר). לאומית(ההיסטוריה של העם 
  . הם מתרחשים

  



, מליאה) / דקות 15(הכרות עם המסגרת השנתית ועם תלמידי הכיתה  – 1' פעילות מס
  יחידני

  
  ': שלב א
  . הם מתכוננים לבלוש אחרי סבא. ישראלה וציון דרוכים: המורה

  .  התלמידים יוזמנו להצטרף  לישראלה ולציון ולגלות ביחד איתם כל מיני דברים מרתקים
), 9' אביזר מס(סבא ישראל : ת האיורים של המשתתפים המלוויםהמורה תתלה א

: וכן ייתלו כלי העזר שילוו את התלמידים לצורך החקירה); 10' אביזר מס(ישראלה וציון 
זכוכית , איור של את חפירה), 8' אביזר מס(ציר הזמן ), 7' אביזר מס(מפת ארץ ישראל 
  ).10' אביזר מס(מחברת ממצאים , מגדלת או מעבדה

  
כיצד משתמשים ? מה אנחנו מתכוונים לעשות עם הכלים האלה: התלמידים יוזמנו לשער

  ? מה ניתן ללמוד בעזרתם? את מי הם משמשים? בכל כלי
  : תסביר להם המורה את תפקידם של כלי החקירה, לאחר שהתלמידים יביעו השערותיהם

  
ם בעזרת סבא במקומות מידי פעם מבקרי. מוצגת על הלוח מדי שיעור: מפת ארץ ישראל

  . שונים במפה
יובהר לתלמידים שכלי זה קיים גם . מעביר אותנו למקומות ולזמנים קדומים: ציר הזמן
, בשלב זה הציר כמעט ריק: ויוסבר. והתלמידים יפנו לעמוד הרלבנטי בחוברת, בחוברת

אך הוא יתמלא על ידי התלמידים בהמשך באמצעות מדבקות המתאימות לתקופות 
  .יהן נתוודעשאל

התלמידים יופנו לפתוח את חוברת העבודה ולהבחין באביזרים נוספים הקשורים 
  :  לחקירה

יצוין שזהו אייקון המופיע בחוברת כאשר ישנו ממצא ): את חפירה(מגלים ממצאים 
  .שהתגלה לציון ולישראלה

  .  יםאייקון המופיע בחוברת כאשר בודקים ומנסים להבין  את הממצא: בודקים ממצאים
שבו יכתבו התלמידים על , בחוברת הקיים בכל יחידה" אזור: "מחברת ממצאים

  .הממצאים שהתגלו בכל שיעור
  

  ?  מה לדעתכם מתכנן סבא לעשות: המורה תשאל, בעקבות ההכרות עם כלי החקירה
במשך השיעורים הבאים ייחשפו התלמידים להפתעות שהכין סבא לישראלה : ויוסבר
יבקרו , ציון יצטרכו לפענח רמזים והם ייחשפו לכל מיני ממצאיםישראלה ו. ולציון

  . במקומות ובזמנים רחוקים וייפגשו עם אישים מרתקים
  

  ': שלב ב
לאחר שהתלמידים הכירו והבינו מהי מטרת הכלים וְלמה משמשים האביזרים , כעת

 יוסבר להם שהיום באופן חד פעמי האביזרים ישמשו להבעה, המלווים את החקירה
  . אישית

 3' משימה מס(כל תלמיד יבחר באביזר חקירה אחד ויתאר את עצמו בעזרת אותו אביזר 
  . בתום הכתיבה בחוברת יציגו התלמידים את דבריהם בסבב). בחוברת
  :דוגמאות

 אילו זמנים אהובים עליי: ציר הזמן?  

 מה מסקרן אותי? ת לגלות/מה אני אוהב: את חפירה?  

 איזה מצב רוח אני רוצה להגדיל? צה להגדילמה אני רו: זכוכית מגדלת ?  



 איזה מקום אהוב עליי לטיולים: מפה?  

 מה הייתי רוצה לזכור ולשמור: מחברת ממצאים?  

 איזה סוג של אנשים ? איזה סוג של טיפוס אני? מהם התחביבים שלי: מעבדה
   -?ת לדעת ולחקור/מה אני אוהב? אהוב עליי

  
  יחידני, מליאה) / דקות 45(הרמוניקת מושגים : מצא הראשוןהמ – 2' פעילות מס

  
  מליאה/ המכתב ': שלב א

וידביקו אותו במקומו , התלמידים יתלשו מחוברת הנספחים את מכתבו של סבא ישראל
  ).2' נספח מס(יקראו את המכתב , ביחד עם המורה, התלמידים. בחוברת

ואת רצונו להנחיל , ץ ישראלהמכתב מתאר את הזיקה של סבא ישראל למסורת ולאר
  . לנכדיו רגש של חיבור למסורת

  :נקודות למחשבה ולדיון

 מדוע הויכוח בין ישראלה וציון עורר את סבא ישראל לכתוב את המכתב ?  

 אילו נושאים ובעיות עולים מן המכתב ?  

 ומדוע, על מי כותב סבא במכתבו?  

 מה אפשר ללמוד על סבא ישראל מהמכתב?  

 לאיזה סוג של היסטוריה . ו על הקשר של העם לארץ ישראלסבא מספר במכתב
  ?שייך קשר זה

 כיצד תגדירו סוג זה של היסטוריה. סבא מספר על מסורת ישראל?  
במהלך השנה הקרובה יתוודעו התלמידים לאירועים הקשורים לעבר של ארץ : ויסוכם
  .ן עד היוםולמסורת שהגיעה מהעבר הרחוק ושממשיכה לתת לנו השראה וכיוּו, ישראל

  .4' פירוט הנושא בנספח מס
  

  מליאה,יחידני/ ארץ ישראל ': שלב ב

המורה תתייחס אל המכתב ותציין את השורה שבה סבא כותב על ארץ ישראל ועל אהבתו 
מפני שכלפי הארץ שלי יש לי מידה רבה ? מדוע. כל אחד מזדהה עם ארץ מולדתו. אליה

  . יותר של רגש והתעניינות
מושגים , ישנם ערכים. א מיוחדת ביחס לכל הארצות שעל פני התבלהארץ שלנו הי

והיסטוריה הקשורים אך ורק לארץ ישראל ואינם יכולים להיות קשורים לשום ארץ 
  .ך"בעיקר בגלל הקשר המיוחד שלה לתנ, אחרת

. המובא בחוברת העבודה", קום והתהלך בארץ: "התלמידים יפנו לשיר של יורם טהר לב
קּום ִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה : "שבו נאמר לאברהם, מפסוק בספר בראשית שם השיר לקוח

אברהם מוזמן לסייר בארץ המובטחת לו ). ז"י, ג"בראשית י" (ִּכי ְל ֶאְּתֶנָּנה  ּוְלָרְחָּבּה
לסייר , שלושת אלפים וחמש מאות שנים מאוחר יותר, גם הדובר בשיר זה מוזמן. ולזרעו

  .בשבילי ישראל
האנשים והתחושות בתקופה הרחוקה , המשווה בין הארץ  2התלמידים ימלאו את משימה 

  .  ובתקופתנו
  :להלן המשימה והתשובות לעיון המורה

 מה משותף לדברים שאותם ראה אברהם אבינו בשעתו לדברים אותם ראה הדובר , חשבו

  .)ילדים ועוד, סלעים, מעינות, כרמי זיתים, אותה האדמה, דרכיה של הארץ? (בשיר



 שאברהם אבינו לא פגש, מה לדעתכם יפגוש הדובר כיום בארץ ישראל ?  

  .)פריטים המעידים על שינויים של הזמן החדש –גגות אדומים , בנינים גדולים, אספלט(

 מה לדעתכם משותף לרגשות של ההולכים בארץ בימי אברהם ובימינו?  

  .)אהבה, תחושת שייכות, חלום משותף(

בהצביעו על התקדמות , ר רומז על המשכיות הקשר אל הארץ לאורך הדורותהשי :לסיכום

וילדים על / וגגות אודמים על הר : "ושינויים שממשיכים להתחולל גם בדורות האחרונים
  ".עם חגור ותרמילים/ במקום שבו הלכנו / השבילים 

המובטחת שַעם  היותה הארץ, והוא, אך דבר אחד לא משתנה, בארץ מתחוללים שינויים כל העת
אותה פיסת "; "אותה האדמה"; "זו אכן אותה הארץ: "ישראל הלך בדרכיה לאורך כל הדורות

  ".במקום שבו הלכנו"; "הסלע

  

  זוגות / מסורת ישראל ': שלב ג
בין התלמידים יועברו . סבא ישראל כותב במכתבו על  ארץ ישראל ועל מסורת ישראל

). ולאחר מכן יעביר אותו לזוג אחר וכך הלאה כל זוג יקבל דף אחד(בסבב שישה דפים 
נספח ,  4' אביזר מס(בראש כל דף מופיע מושג הקשור לארץ ישראל ולמורשת היהודית 

כל תלמיד או זוג תלמידים  . המורה תכין מראש את הדפים). רשימת המושגים – 3' מס
פנימה  ולקפל את הדף, שלוש מילים את הידוע לו על המושג-יתבקש לכתוב בשתיים

  .כך שהתלמיד הבא לא יראה מה נכתב לפניו, במקום שבו כתב את השורה

ותבטיח שמאחר  , המורה תסכם את הידע של התלמידים לגבי המושגים, בסוף הסבב
על כן בוודאי עד סוף השנה הם ידעו , והשיעור  המשותף עוסק בארץ ישראל בראי המסורת

יש לשמור את . (עוד הרבה מושגים חדשיםוכן ידעו על , יותר על כל אחד מן המושגים
  .)הדפים הללו לפעילות השוואתית בסוף השנה

  

  יחידני \' שלב ד
בעקבות  – 1' הם יפנו למלא את משימה מס. התלמידים יוזמנו לעבוד בחוברת העבודה

שבו יכתבו את מחשבותיהם בעקבות " מחברת ממצאים"בהמשך הם יפנו למדור . המכתב
  .  השיעור הראשון

, במהלך החקירה יסיירו התלמידים בעקבות סבא ישראל במקומות שונים בארץ: ויוסבר
כל פעם יוצמד הציור . לפי הממצאים שיכוונו אותם במהלך השיעור –כל פעם בעיר אחרת 

  .המאפיין את סבא ישראל למקום אחר במפה

  
  )דקות 10(סיכום 

הם ילמדו אותו . משך השנההתלמידים יכירו את הדקלום המהווה פתיח לכל השיעורים ב
  ).6' אביזר מס(בליווי התקליטור , ואף ישננו אותו



  

 הכנה ואביזרים  

  

  תקליטור סיפור מסגרת  .1

  לכל תלמידי הכיתה " ממו"פתקי . 2

  )המורה תביא(בקבוק או מעטפה . 3

  )המורה תכין לפני השיעור, 3' נספח מס(מושגים למשחק ההרמוניקה  6+ דפים   6. 4

  וברת עבודה וחוברת נספחים לכל תלמידח. 5

  תקליטור שירי פתיחה. 6

  מפת ארץ ישראל. 7

  ציר הזמן. 8

  איור המייצג את סבא ישראל. 9

  איורים של ישראלה וציון. 10

  .כרטיסים שבהם מצוירים כלי החקירה כפי שהם מופיעים באייקונים שבחוברת. 10

  

 נספחים  

  :מלל לתקליטור - 1' נספח מס

  ?ִלְזֹרק אוֹ ִלְׁשֹמר - ' אֶּפֶרק 

  :ציון מספר

  !ָׁשלֹום ֲחֵבִרים

, ּוְבֵכן. ַאֶּתם ְּבַוַּדאי רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ַעל ָּכל ַהַהְרַּפְתָקאֹות ַהַּמְדִהימֹות ֶׁשָעַבְרנּו ַּבַּמְרֵּתף ַהִּמְסּתֹוִרי
  ...ַהֹּכל ִהְתִחיל ִמִּוּכּוַח ֶאָחד

ֵיׁש ִלי ָאחֹות ַהְּגדֹוָלה . קֹוְרִאים ִלי ִצּיֹון ַוֲאִני ֶּבן ֶעֶׂשר! יג ֶאת ַעְצִמיָׁשַכְחִּתי ְלַהּצִ , ְסִליָחה, אֹוי
ֲאִני אֹוֵהב ִלְקֹרא . ֲאָבל ְמֹאד ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה, ֲאַנְחנּו ַאִחים ַוֲחֵבִרים. ִיְׂשָרֵאָלה –ִמֶּמִּני ְּבָׁשָנה 
ְּפרֹוֶפסֹור "ַהְּבָעָיה ַהְּיִחיָדה ִהיא ֶׁשֲאִני ָּכֶזה ִמין . לֵיׁש ִּבי ַסְקָרנּות ָלַדַעת ַהּכֹ , ֲהמֹון ְסָפִרים

ַאֶחֶרת ָּבטּוַח ֶׁשָהִייִתי ְמַאֵּבד אֹותֹו , ִיְׂשָרֵאָלה אֹוֶמֶרת ֶׁשַּמָּזל ֶׁשָהֹראׁש ֶׁשִּלי ְמֻחָּבר ַלּגּוף". ְמֻפָּזר
ֲאָבל ... א ְּכַדאי ָלֶכם ָלֵתת ִלי אֹותֹו ַּבָּיד, ִאם ְלָמָׁשל ַאֶּתם רֹוִצים ִלְׁשֹמר ַעל ַמֶּׁשהּו... ִמְּזַמן

ֶאְצָלּה ַהֹּכל , ִהיא ִטּפּוס ְמֻסָּדר ּוְמֻאְרָּגן. ֲאחֹוִתי ִיְׂשָרֵאָלה ְלֻעַּמת ֹזאת ִהיא ַאֶחֶרת ְלַגְמֵרי
  .ָּיןַמָּזל ֶׁשַּלְמרֹות ַהֹּׁשִני ֵּביֵנינּו ֲאַנְחנּו ִמְסַּתְּדִרים ְמצֻ . ִמְתַנֵהל ְלמֹוֵפת

  ...ַאֲחֵרי ֶׁשִהַּכְרֶּתם אֹוָתנּו ֲאִני ָיכֹול ַלְחֹזר ַלִּוּכּוַח ַההּוא ֶׁשּבֹו ִהְתַחְלִּתי, טֹוב

, יֹום ֶאָחד ֶהְחִליָטה ִיְׂשָרֵאָלה. ִהְתָאַרְחנּו ַּבְּכָפר ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל. ַהֹּכל ָקָרה ַּבַּקִיץ ֶׁשָעַבר
ַּכִּנְרֶאה ֶׁשִהיא ֶּבֱאֶמת . ַלֲעׂשֹות ַהְפָּתָעה ְלַסָּבא ּוְלַסֵּדר ֶאת ַהַּמְחָסן ֶׁשַּבֲחֵצרוֹ , תֲאחֹוִתי ַהְּמֻסֶּדֶר 



ִקִּויִתי ִלְמֹצא ַּבַּמְחָסן : ַא ִמִּסָּבה ׁשֹוָנה ְלַגְמֵרי, ִהְסַּכְמִּתי ַלֲעֹזר ָלּה ְּבֵחֶפץ ֵלב... ִהְׁשַּתַעְמָמה
! אוָֹצר ָׁשֵלם -ְואּוַלי ֲאִפּלּו , אּוַלי ַמְטְּבעֹות ַעִּתיִקים, ִבים ְיָׁשִניםאּוַלי ִמְכָּת . ֹחֶמר ְמַרֵּתק

א ָחְׁשָבה יֹוֵתר ִמַּדי ְוִהְתַחְלנּו ָּבֲעבֹוָדה ֲאָבל ָאז . ִיְׂשָרֵאָלה ִהְתַּפְּלָאה ַעל ַהְּנכֹונֹות ֶׁשִּלי ַלֲעֹזר ַא 
ְלַפח  –ָׁשה ִמֶּמִּני ִלְזֹרק ֶאת ָּכל ָהֲעֵרָמה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֶּנֶעְרָמה ִיְׂשָרֵאָלה ִּבְּק . ִהְתִחילּו ַהִּוּכּוִחים

  .ַוֲאִני ֵסַרְבִּתי ְוִהְתַחְלִּתי ִלְנֹּבר ּוְלַחֵּפׂש ְּדָבִרים ַעִּתיִקים ַוֲחׁשּוִבים, ָהַאְׁשָּפה

א ִנְגֹמר ְלעֹוָלם ?! ָמה: "ְוִאּלּו ֲאִני ִהְזַּדַעְקִּתי. ִיְׂשָרֵאָלה ָּכֲעָסה ְוָאְמָרה ִלי ֶׁשַּבֶּקֶצב ַהֶּזה 
,  ִעם ָּכל ַהִּדּבּוִרים ַעל אֹוָצר: "ִיְׂשָרֵאָלה ָטֲעָנה?!" ֶאת ָהֹאֶסף ַהְּמַרֵּתק ַהֶּזה ִלְזֹרק?! ִהְׁשַּתַּגְעְּת 

א ְמַעְנְיִנים ְּדָבִרים ְיָׁשִני! ֶאת ַהֹּכל ָצִרי ִלְזֹרק. א ְנַסֵּים ַאף ַּפַעם   ..."םאֹוִתי 

ִיְׂשָרֵאָלה ַוֲאִני ִהְסַמְקנּו ְוִהְסַּבְרנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ַרק . ַצֲעקֹוֵתינּו ִהְזִעיקּו ַלָּמקֹום ֶאת ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל
ַסָּבא ִהְסַּתֵּכל ָעֵלינּו ְּבַמָּבט ְרִציִני ְוָׁשַאל ֶאת . ָרִצינּו ְלַהְפִּתיַע אֹותֹו ּוְלַסֵּדר ֲעבּורֹו ֶאת ַהַּמְחָסן

ַסָּבא . ִיְׂשָרֵאָלה ִּגְמְּגָמה ְוָאְמָרה ֶׁשֵאּלּו ְסָתם ְּגרּוָטאֹות ְיָׁשנֹות. ְׂשָרֵאָלה ָמה ֵיׁש ַּבַּׂשִּקית ַהְּגדֹוָלהיִ 
ְוָאז ֲאִני ָקַפְצִּתי ְוָאַמְרִּתי ֶׁשְּבִדּיּוק ֶזה ...?", ָמה ַאְּת ְמִביָנה ִּבְדָבִרים ַעִּתיִקים: "ֶנֱאַנח ְוָאַמר

ֲאִני . "ּוִפְתאֹום ֵעיָניו ָנְצצּו ְּבָבָרק ָחׁשּוד, ַסָּבא ִהְסַּתֵּכל ִּבי ּוְבִיְׂשָרֵאָלה. ֵׂשא ַהִּוּכּוַח ֵּביֵנינּוָהָיה נוֹ 
א ִּתְּגעּו . מֹוֶדה ָלֶכם ַעל ַהְּנכֹונּות ְוַעל ַהָּיְזָמה א ִּתָּכְנסּו ְו ֲאָבל ֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמֶּכם ֶׁשֵּמַעְכָׁשו 

ֵהַבּנּו . ֲאִני ְוִיְׂשָרֵאָלה ִהְנַהּנּו ְּבָראֵׁשינּו ִּבְמבּוָכה. ָּכ ָאַמר ַסָּבא?" ָּברּור, ֵחֶפץ ַּבַּמְחָסן ְּבׁשּום
ֶהְחַלְטנּו ִלְהיֹות ְּדרּוִכים ... הּוא ִּתְכֵנן ַמֶּׁשהּו ַמְדִהים, ְוָאֵכן. ֶׁשהּוא ַּכִּנְרֶאה זֹוֵמם ּוְמַתְכֵנן ַמֶּׁשהּו

ׁש ַאַחר ַסָּבא ִיְׂשָרֵאלּוְלַהְתִחי ... ְּכָבר ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ִחָּכה ָלנּו ִמְכָּתב ִמ , ְלַהְפָּתָעֵתנּו. ל ַלֲעֹקב ְוִלְב
  .ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל

  מכתב מסבא ישראל – 2' נספח מס

  ,שלום לכם נכדיי היקרים

דת  בעם שלי ובארץ המיוח, במשפחתי, הויכוח שלכם במחסן עורר אותי להיזכר בעצמי
  .שלנו

אתם קרויים על שם הארץ המיוחדת ? מהו מקור שמכם, ישראלה וציון, האם אתם יודעים
אנחנו מתייחסים לארץ שלנו כאל ? למה נותנים לילדים שם של ארץ! ארץ ישראל, שלנו

רק אכתוב שהקשר , זהו סיפור ארוך שאותו אני לא אפרט במכתב? למה. ארץ עם נשמה
אני אוהב לטייל . ונמשך עד היום, יותר משלושת אלפים שניםשלנו לארצנו התחיל לפני 

לפגוש אנשים מרתקים ולהיזכר בכל אותם האירועים , בנופיה הקסומים של הארץ
  ...הגדולה-השמחים והעצובים שאירעו בארצנו הקטנה

גם הם מזכירים לי . אתם בודאי זוכרים ואוהבים את החגים אותם אנחנו חוגגים ביחד
  .וישנים על העבר המפואר של העם שלנו דברים רחוקים

ההווה של ? האם חשבת על כך שגם לך יש חלק בהיסטוריה המפוארת של העם, ישראלה
  !היום הוא ההיסטוריה של מחר

חשוב לי שתתחברו למורשת . אני מתכנן להראות לכם דברים מרתקים ומסעירים
  !ת יגיעו בהמשךההפתעו, חכו בסבלנות. המפוארת של העם שלנו ושל ארץ ישראל

  .ולהעביר הלאה לדורות הבאים, אני רוצה לשמור ולשמר את הכל

  ,אוהב אתכם

  סבא ישראל

.  



  : רשימת המושגים למשחק הרמוניקה – 3' נספח מס

  חגים, בית המקדש, מנורה, עיר הקודש, עליה לרגל, ארץ ישראל

  )העשרה למורה(המונח היסטוריה והמונח גנאלוגיה  – 4' נספח מס

והן את המחקר המניב את הידע , כלל ההתרחשויות בעברמציין הן את  היסטוריהח המונ
המייחד אותה , ההיסטורית דיסציפלינהתו ההיכר של ה. אודות התרחשויות אלו

ם אם לא ג, הוא הסתמכותם העיקרית, מדיסציפלינות אחרות העוסקות בחקר העבר
  .הקרויות מקורות ראשוניים, על עדויות כתובות היסטוריוניםשל ה, הבלעדית

העוסק בחקר היוחסין  היסטוריהעזר לחקר ה מדעהיא , אילן יוחסיןאו , גנאלוגיה

ֵחֶקר : הוא Genealogyהמונח הרשמי שנקבע בעברית למילה הלועזית . והשתלשלות הדורות

  ). הוא חֹוֵקר יֲֻחִסין, Genealogistאשר נקרא באנגלית , הגנאלוג( ֻיֲחִסין

ובין אם מדובר , בין אם מדובר באנשים שעודם בחיים, שארותהגנאלוג אוסף מידע על קשרי 

עץ או , אילן יוחסיןלצורך בניית , ומבסס את היחסים המשפחתיים ביניהם, בנפטרים

בצירוף הסיומת , משפחהו פירושו גזע א genum. יווניתהמילה גנאלוגיה לקוחה מ. משפחה

  .תורה -או לוגוס , לוגיה

  

  

  



  לכל שבט נחלה

  

 מטרות  

  

  ;הכרות עם הרקע ההיסטורי לראשית התיישבות העם בנחלתו§ 

  .הבנת סדרי החיים בתקופת התנחלות ישראל על אדמתו§ 

  

  )תדקו 30( 1' פעילות מס

  מליאה/ סיפור המסגרת ': שלב א

שבו מסופר כיצד ישראלה וציון גילו מרתף , התלמידים יאזינו לפרק השני של הסיפור
בתוך המרתף הם ראו מפה ענקית של ארץ ). 1' אביזר מס(מתחת לחדר העבודה של סבא 

הוא הציג בפניהם שתי " זמן-פלא"כשלחצו הילדים על ה". זמן-פלא"ישראל ולצידה 
תקופת הבטחת הארץ לאברהם אבינו ותקופת  –נות השייכות לתקופות שונות תמו

  . התנחלות בני ישראל בארץ

  מליאה/ פיצוח הרמזים ': שלב ב

והתלמידים ), 3' אביזר מס(וכן את ציר הזמן ) 2' אביזר מס(המורה תצמיד ללוח את המפה 
  .מקומות  נרמזים בסיפוריוזמנו לגלות בעזרת הרמזים שרשם ציון בפנקסו אילו זמנים או 

  .  התלמידים יוזמנו להצטרף לציון ולישראלה כדי לנסות ולגלות מהם הרמזים

  :רמז ראשון

באיור נראית דמותו של אברהם אבינו ומופיע . המורה תצמיד איור ראשון לציר הזמן
 3700 –" כי לך אתננה... קום התהלך בארץ: "כיתוב

  ?זהמהיכן הציטוט ה. המשפט מובא כציטוט

שנלמד " קום והתהלך בארץ"ניתן להיזכר בשיר  -? מי אמר למי את המשפט הזה -
  .בשבוע שעבר

 3700-התלמידים יסיקו שמדובר על התקופה שלפני כ -? 3700ְלָמה קשור המספר  -
   . הבטחת הארץ לאברהם –שנה 

באיור נראית תמונה ובה שיירה של . המורה תצמיד איור שני לציר הזמן: רמז שני -
  .ן אנשים עומדים לפני נהרהמו

  .ומי הם האנשים), נחל או נהר(התלמידים ינסו לנחש של מה הגדות 

  ?האם אתם יכולים לנחש מהי הנקודה במפה אליה רומז כתב החידה: שאלה לתלמידים

  .כדי לסייע לתלמידים לאשש את תשובתם) 2' נספח מס(המורה תקריא את כתב חידה 



כשִתָמצא . ייע באמצעותה לחבריו למצוא את המקוםיוזמן תלמיד אל המפה כדי שיס
התלמיד יצמיד שם את  –) המקום בו עברו בני ישראל בכניסתם לארץ(הירדן  –הנקודה 

  ).4' אביזר מס(האיור המיצג את סבא 

  ).  כניסת בני ישראל לארץ ישראל(התלמידים ינסו לשער מהו האירוע שנרמז בתמונה 

ויוסבר ), 5' אביזר מס(קת הנחלות שגילו ישראלה וציון לאחר מכן תוצג לכיתה מפת חלו
  .  שהמפה רומזת על תקופה מאוחרת יותר

  .4' חומר העשרה למורה מובא בנספח מס

  יחידני/ משימות בחוברת העבודה  –' שלב ג

ומקנות מידע כללי , המסכמות את הידע) 1,2,4(התלמידים ימלאו את המשימות בחוברת 
בהמשך הם ידביקו את המדבקות מחוברת הנספחים . שבטיםבקשר לחלוקת הנחלות ל

  .בציר הזמן המופיע בחוברת

  

  )דקות 50(השבטים בנחלתם  – 2' פעילות מס

  מליאה/ טקס חלוקת הארץ ': שלב א

התלמידים . האיור עוסק בחלוקת הארץ לנחלות. המורה תצמיד איור שלישי לציר הזמן
  .יוזמנו לחוות את התקופה ההיא בארץ

כל תלמיד או שניים . שבטי ישראל –עתה הכיתה כולה תחולק לשבטים : רה תודיעהמו
  ). בלי לוי אבל עם מנשה ואפרים(שבטים  12סך הכול ". שבט"יהיו 

  : כל שבט יוזמן לקבל את הנחלה שלו באופן הבא

ילדי אותו שבט גוזרים מחוברת הנספחים את שם , כאשר המורה נוקבת בשם של שבט
קמים ממקומם ומצמידים אותם ), 3' פירוט בנספח מס(צר שלהם השבט ואת התו

במקום של הנחלה ) 5' אביזר מס(על מפת הנחלות ') או סקוצ" תיק תק"באמצעות דבק (
וזה מפני , תצמיד המורה על עצמה ותסביר שלשבט לוי אין תוצרים" שבט לוי"את . שלהם

ובתמורה לכך , כל עם ישראלהעוסק בעבודת המקדש עבור , מעמדו המיוחד של שבט לוי
  .בני כל השבטים מספקים את הדרוש לו

, לדוגמה. יוסבר לתלמידים שחלק מהתוצרים מתאימים לשבטים בשל סיבה גיאוגרפית
  :שבט זבולון

  ?  ממה התפרנסו בני שבט זבולון

 מה מאפיין את האזור הגיאוגרפי בו שכן שבט זבולון: התבוננו במפה וציינו?  

 ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשֹּכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנֹּית ְוַיְרָכתֹו : "שבט זבולון היא ברכת יעקב לבני
  ).ג"י, ט"בראשית מ" (ִציֹדן-ַעל

 ממה התפרנסו בני שבט זבולון: הסיקו מסקנות וסכמו?  

  



  זוגות/ ) דקות 20( –הכנות ליריד עסקאות חליפין ': שלב ב

אך בעבר הרבו להשתמש בעסקאות , בכסף בימינו קונים כל דבר: הקדמה לתלמידים
על כל , לשם כך. כל שבט צריך לקיומו את מגוון התוצרים של כל השבטים. חליפין

שוק של עסקאות חליפין שבמהלכו כל שבט יצליח להשיג את כל -השבטים לקיים יריד
  .מגוון התוצרים מכל השבטים

הפרסומות המורה תתלה על  את. כל שבט יכין פרסומת לתוצר הייחודי שלו': אפשרות א
  . שבט לוי יכין פרסומת על מסירותו לשירות העם במקדש. הלוח

  .התלמידים יעזרו בדפים הצבעוניים ובמדבקות מחוברת הנספחים, לשם ההכנה

בצד השולחן הפונה . השולחן שלו ישמש כדוכן. כל שבט יכין דוכן לתוצר שלו': אפשרות ב
על : על השולחן יכין השבט שתי קופסאות. תוצרתולכיתה יתלה השבט פרסומת שיכין ל

שבט . יש לקשט במדבקות את הקופסאות. קנייהועל השנייה ירשום  מכירההאחת ירשום 
ובהמשך היריד הוא יצטרף לאחד , לוי יכין פרסומת על מסירותו לשירות העם במקדש

  . השבטים
ים ובמדבקות בדפים הצבעוני, התלמידים יעזרו בשבלונות לקופסה, לשם ההכנה

  .שבחוברת הנספחים

  

  מליאה/  )דקות 20(התנהלות היריד ': שלב ג

  ': על פי אפשרות א

המורה תבקש מכל שבט , כאקט סמלי). 6' אביזר מס(יחידות של תוצרתו  20כל שבט יקבל 
בתמורה לעבודתו בבית , להניח על שולחן המורה יחידה אחת מתוצרתו עבור שבט לוי

  .המקדש

. כל היחידות שוות ערך ביניהן. לרכוש את התוצרים מהשבטים האחרים כל שבט יכול
דקות ויחליפו את תוצרתם תמורת התוצרת של  15השבטים יסתובבו בחדר במשך 

    .השבטים האחרים

 –השבט ֲאֶשר הצליח לרכוש את המגוון הגדול ביותר של מוצרים בכמות הגדולה ביותר 
  .הוא המנצח

  ': על פי אפשרות ב 

המורה תבקש מכל שבט , כאקט סמלי). 6' אביזר מס(יחידות של תוצרתו  20ט יקבל כל שב
בתמורה לעבודתו בבית , להניח על שולחן המורה יחידה אחת מתוצרתו עבור שבט לוי

  .המקדש

  .  כל היחידות שוות ערך ביניהן. כל שבט יכול לרכוש את התוצרים מהשבטים האחרים

הקופסה . למכירה את התוצרים המיועדים למכירההשבטים מניחים בקופסה המיועדת 
  . נותרת ריקה –קופסת הקנייה  –השנייה 

, יודגש לתלמידים שכדאי לכל שבט שיהיה ברשותו מכל מגוון המוצרים: תהליך  המכירה
  . וכל אחד יבחר במה הוא רוצה להשקיע יותר או פחות



פסאות בידיו ומציע את מגיע השבט הראשון לקידמת הכיתה עם שתי הקו, בהינתן האות
. מי שמעוניין לקנות מצביע. בכל סיבוב באפשרותו למכור לשני קונים בלבד. מרכולתו

, אם המוכר מעוניין. המוכר מביע את דעתו אם הוא מעוניין לקנות את התוצרת של החבר
כעת . המוכר נותן את המוצר שלו ומקבל לידיו את התוצר של חברו: מתבצעת העסקה

  .והתהליך חוזר על עצמו עד שאין עוד תוצרים למכירה, הבא יוזמן השבט

  )דקות 10( סיכום היריד': שלב ד

). 7' אביזר מס(והיא תמלא טבלת סיכום על גבי הלוח , ח למורה"נציגי השבטים יגישו דו
איזה שבט הצליח לקנות מגוון גדול יותר , דהיינו, לפי הטבלה ייקבע מיהו השבט המנצח

  .של מוצרים

  :ל דיון בעזרת שאלות המזמנות משוב פנימי על ההתנסותיתנה

? כיצד חשתם בעת שהפלו אתכם במחירים לעומת שבטים אחרים? מה הרגשתם בהתנסות
  ?אילו דברים חדשים הבנתם על החיים בעבר בעקבות ההתנסות

מה יקרה אם שבט מסוים לא ירצה למכור את סחורתו לשבט : החשיבות שיש באחדות
  'וכו? אם תהיה אפליה במחירים בין שבטים מה יקרה? אחר

  ?מה נותנת לאדם הקביעות בבית ונחלה: היתרונות במצב של נחלה וקבע

  

 הכנה ואביזרים  

  

  )1' נספח מס(תקליטור של הסיפור . 1

  מפת ארץ ישראל . 2

  ציר הזמן. 3

  האיור המיצג את סבא. 4

המורה (שמות השבטים  ובתוך החלוקה כתובים, מפת ארץ ישראל מחולקת לנחלות .5
  )ים לצורך הצמדת כרטיסי התלמידים'תכין סקוצ

  )יחידות לכל שבט 20(תוצרים של השבטים . 6

  טבלת סיכום . 7



 נספחים  
  

 1' נספח מס
  ִיְׂשָרֵאָלה ְמַגָּלה ֶאת ַהַּמְרֵּתף ַהֻּמְפָלא -' ֶּפֶרק ב

  
  :ִיְׂשָרֵאָלה ְמַסֶּפֶרת

. ינּו ְלַסֵּדר ֶאת ַהַּמְחָסן ֶׁשל ַסָּבא ִהְתִחילּו ִלְקרֹות ְּדָבִרים ְמַרְּתִקיםֵמָאז אֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ִנִּס 
ַּבַּצד ָהָיה ֻמָּנח ֶּפֶתק ּובֹו . ַסָּבא ָעַר ָלנּו ֶאת ֲארּוַחת ַהֹּבֶקר ַעל ַהֻּׁשְלָחן, ְּכֶׁשַּקְמנּו ְלָמֳחָרת ַּבֹּבֶקר

ַאֶּתם ְיכֹוִלים ֶלֱאֹכל . ֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשְּיַׁשְנֶּתם ֵהיֵטב, ִצּיֹון ַהְּיָקִריםֹּבֶקר טֹוב ִיְׂשָרֵאָלה וְ : ָהָיה ָּכתּוב
א ְלַהְפִריעַ . ַעְכָׁשו ֲאִני ָעסּוק ְּבַמֶּׁשהּו ָחׁשּוב. ּוְלַׂשֵחק ַּבְּסִביָבה ַסָּבא , ְּבַאֲהָבה. ִהְׁשַּתְּדלּו ֶׁש

  .ִיְׂשָרֵאל
ֶהְחַלְטנּו ". ֶׁשַּמֲעִסיק ֶאת ַסָּבא' ַמֶּׁשהּו ֶהָחׁשּוב'ָּיִבים ְלַגּלֹות ַמהּו הַ ֲאַנְחנּו חַ : "ִצּיֹון ִמָּיד ָאַמר

, ִמָּיד ְלַאַחר ָהֲארּוָחה ִמַהְרנּו ְלֵעֶבר ֲחַדר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַסָּבא... ַלֲעֹקב ַאֲחָריו ְוִלְבֹּדק ֶאת ָהִעְנָין
ָּדַפְקנּו ַעל ! ִנְבַהְלנּו. ַהֶחֶדר ָעלּו קֹולֹות ָרִמים ֶׁשל ֲחָבטֹות ִמּתֹו. ְוִגִּלינּו ֶׁשַהֶּדֶלת ָהְיָתה ְנעּוָלה

ִּבַּקְׁשִּתי : "ַהּקֹולֹות ָּפְסקּו ְוָאז ָׁשַמְענּו ֶאת ַסָּבא אֹוֵמר?" ַהֹּכל ְּבֵסֶדר, ַסָּבא: "ַהֶּדֶלת ְוָצַעְקנּו
א ְלַהְפִריַע ְּבַבָּקָׁשה   ".ְּבבֹוא ַהְּזַמן ָּתִבינּו ַהֹּכל. ְלכּו ְלִעּסּוֵקיֶכם, ִמֶּכם ֶׁש

א ַמִּכיר אֹוָתנּו ַמְסִּפיק א ָננּוַח ַעד ֶׁשְּנַפֵּצַח ֶאת . ָקַרְצִּתי ְלִצּיֹון ְוָאַמְרִּתי לֹו ֶׁשַּסָּבא  ֲאַנְחנּו 
א ִמְתַענְ ! ַהַּתֲעלּוָמה ֲאָבל ֶּבֱאֶמת , ְיִניםֶהְחַלְטנּו ְלַהִּציג ֶאת ַעְצֵמנּו ְּכִאּלּו ֲאַנְחנּו ֲאִדיִׁשים ְו

  .ְלַהְמִׁשי ְוַלֲעֹקב ַאֲחָריו ַּבֵּסֶתר ַעד ֶׁשְּנַגֶּלה ַהֹּכל
ְוָאז ָּפַתְחנּו ְּבֶׁשֶקט ֶאת ַהֶּדֶלת ֶׁשל ֲחַדר , ַסָּבא ָהַל ָלנּוַח ְּבַחְדרוֹ . ַּבָּצֳהַרִים ִהִּגיַע ָהֶרַגע ַהַּמְתִאים

א. ָהֲעבֹוָדה ֶׁשּלוֹ  . ֲאָבל ָאז ְלֶפַתע ָרִאינּו לּוַח ַּבְרֶזל, ִהְבַחּנּו ְּבׁשּום ָּדָבר ׁשֹוֶנה אֹו מּוָזר ַּבַהְתָחָלה 
ִצּיֹון ֶהְחִליט ִמָּיד ְלִהָּכֵנס ! ֵהַרְמנּו אֹותֹו ְּבֹכחֹות ְמֻׁשָּתִפים ּוְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו ִהְתַּגָּלה ֶּפַתח ָחׁשּו

ִצּיֹון ִהִּציַע ֶׁשֶאָחד ֵמִאָּתנּו ֵיֵרד . ֶׁשַחָּיִבים ְּתִחָּלה ְלִהְצַטֵּיד ְּבָפָנסֲאָבל ֲאִני ִהְסַּבְרִּתי לֹו , ְּפִניָמה
ֲאִני ָאַמְרִּתי ֶׁשִּנְסַּתֵּכל ַּבָּׁשעֹון ְוַנְחִליט ֶׁשִּנְהֶיה ָׁשם ַרק . ְלַמָּטה ְוַהֵּׁשִני ַיֲעֹמד ַעל ָיד ַהֶּפַתח ִלְׁשֹמר

א ִיְתֹּפס אֹוָתנּו ַעל ַחםָּכ ִנְהֶיה ְּבטּוִח . ַּדּקֹות 15   .ים ֶׁשַּסָּבא 
א " ָמקֹום ָּבטּוחַ "ֶאת ֶׁשּלֹו הּוא ָׁשַמר ְּבֵאיֶזֶׁשהּו . (ִצּיֹון ֶהְחִזיק ֶאת ַהָּפָנס ֶׁשִּלי ֲאָבל הּוא 

ע ִהְבַחּנּו ֶׁשְּלָפֵנינּו ְלֶפתַ . ָיַרְדנּו ִּבְזִהירּות ְלַמָּטה...) ַהֶּזה" ָמקֹום ַהָּבטּוחַ "ִהְצִליַח ְלִהָּזֵכר ַמהּו הַ 
ַעל ָיד ַהַּמָּפה . ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָעֶליָה ָּכל ִמיֵני ַמָּקִׁשים ֶאֶלְקְטרֹוִנִּיים ִקית-נָ -עֲ עֹוֶמֶדת ַמָּפה 

-ֶּפֶלא"ָּכתּוב ּוֵמָעָליו ָהָיה , ֵמֵעין ַּפס ָאֹר ֶׁשָעָליו ָהיּו ֲהמֹון ְמנֹורֹות ּוַמָּקִׁשים, ָעַמד ַמְכִׁשיר מּוָזר
ַעל ַהָּמָס . ִמָּיד ִנְׁשַמע ְצִליל ָחָזק ְוִנְפַּתח ָמָס ָקָטן... ִנִּסיִתי ִלְלֹחץ ַעל ַאַחד ַהַּמָּקִׁשים". ְזַמן

ן ֲעֵליֶכם ִלְלֹחץ ַעל ַהַּמָּקׁש ָהִראׁשֹון ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלְּזמַ , ִהַּגְעֶּתם ִלְזַמן ְמֻאָחר יֹוֵתר: ָהָיה ָּכתּוב
ְוִהֵּנה ִנְפַּתח ַחּלֹון ָקָטן ְּבֶחְלקֹו ָהֶעְליֹון ֶׁשל , ָלַחְצִּתי ַעל ַהַּמָּקׁש ָהִראׁשֹון. ְוַלָּמקֹום ַהַּמְתִאיִמים

ָהִאיׁש ַצַעד ְלֶעְבֵרנּו ְוָאז ָׁשַמְענּו . ּובֹו ָהְיָתה ְּתמּוָנה ֶׁשל ִאיׁש ִמְּתקּוָפה ַעִּתיָקה", ְזַמן-ֶּפֶלא"הַ 
ִהְמַׁשְכִּתי ְוָלַחְצִּתי ..." ִּכי ְל ֶאְּתֶנָּנה... קּום ִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ" )קול עמוק עם הד: קהלהפ(: קֹול

ִצּיֹון הֹוִציא ֶאת . ּוְלִצּדֹו ִּכּתּוב מּוָזר, ׁשּוב ִנְפַּתח ַחּלֹון ּובֹו ִצּיּור ַאֵחר ְלַגְמֵרי. ַעל ַהַּמָּקׁש ַהֵּׁשִני
, ַּבַּצד. ֶדֶר ֶקַבע ֵמֲאחֹוֵרי ָאְזנֹו ְוָכַתב ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים ַּבִּפְנָקס ַהָּקָטן ֶׁשּלוֹ ָהִעָּפרֹון ֶׁשּׁשֹוֵכן ּבְ 

ַעל ַהָּגִליל ָהְיָתה ְמֻצֶּיֶרת ַמָּפה . ָעַמד ַמָּדף ְמֻעָּצב ְוָעָליו ֻקְפָסה ֶׁשְּבתֹוָכּה ְּגִליל ְנָיר, ְלַיד ַהִּקיר
ִנְבַהְלנּו ְוָעִלינּו ַמֵהר ! ַהָּׁשעֹון ֶהְרָאה ֶׁשֲחִצי ָׁשָעה ְּכָבר ָעְבָרה? א ַׂשְמנּו ֵלבֵאי ... ֲאָבל. מּוָזָרה

. ּוָפִנינּו ְלֵעֶבר ַהְּיִציָאה, ֶהְחַזְרנּו ִּבְזִהירּות ֶאת לּוַח ַהַּבְרֶזל ִלְמקֹומוֹ , ֶּדֶר ַהֶּפַתח ַלֲחַדר ָהֲעבֹוָדה
  ...ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ָעַמד ַסָּבא

  

 2' נספח מס

  .                                                                  מצפון לדרום אני זורם בשמחה

  .הִּבְקָעה כחומה פרושה –משמאלי 

  .אני קרוי על שמה של ארץ שכנה



 3' נספח מס

  השבט

  

  התוצר

  

  צאן  ראובן

  ספרי תורה ומזוזות, תפילין  שמעון

  מעשרות) מקבל(  לוי

  יין  יהודה

  ספרים  יששכר

  בדים  זבולון

  בקר  גד

  דגים  נפתלי

  כלי נשק  דן

  שמן  אשר

  פירות  )בן יוסף(מנשה 

  ירקות  )בן יוסף(אפרים 

  תבואה  בנימין

  

  )העשרה למורה( תקופת ההתנחלות – 4' נספח מס

. ספר יהושעהיא אחת משתי התקופות העיקריות המתוארות ב התנחלות השבטיםתקופת 

, שהיה מחולק לשלושה עשר השבטים, הנהיג את העם יהושע, לפי התיאור המקראי, בתקופה זו

  .שבטיםוחלוקתה בין ה כיבוש הארץלצורך 

את שטח הארץ בין  שילהיהושע חילק ב, בתום שבע שנים של לחימה, ך"לפי המתואר בתנ

  .ערים 48שקיבל כמתנה כמה ערים מכל שבט ובסופו של דבר קיבל , לויחוץ משבט , שבטיםה

ממלכת ישראל שנים עשר השבטים שהרכיבו את , היו ישות איתנה במזרח התיכון שבטי ישראל

עשר בניו -הם צאצאיהם של שנים. ממלכת יהודהו ממלכת ישראלולאחר פילוגה את , המאוחדת

בהתאם לברכת יעקב לפני , הפכו לשבטים נפרדים, מנשהו אפרים, יוסףשני בניו של . יעקבשל 

  .מותו



  

  

  :ישראל נחלות שבטי

שאנשיו  שבט לויחוץ מ, ממזרח למערב קיבל כל שבט נחלה ארץ ישראלעם כניסת השבטים ל

בראש כל . ערי המקלטהיו פזורים בין כל השבטים והיו אחראים בין השאר גם על יישובן של 

 שבט יהודה: שני השבטים הדומיננטיים היו שבטי המלוכה. שבט עמד נשיא או ראש מטה

שלאחר מכן היו השבטים שסביבם התפצלו המלכויות למלכות יהודה ומלכות , שבט אפריםו

  .רוב השבטים ישבו באזור ההר. ישראל

  :חלוקת הארץ באופן גס הייתה כדלהלן

  לאחר מכן עברו חלקם לאזור אצבע , יפודרום מישור החוף באזור  - דן

  פלשתיםהגליל והגולן בגלל ה

  באזור נחל יבוק(ְצפון עבר הירדן  –גד(  

  מצפון לנחל ארנון(ְדרום עבר הירדן  –ראובן(  

  הגליל העליוןמזרח  - נפתלי  

  הגליל העליוןמערב  -אשר  

  המערבי הגליל התחתון - זבולון  

  עמק יזרעאלאזור  -יששכר  

  ממלכת עוג מלך (ומערב הבשן  הגולן, עבר הירדן, שומרוןצפון ה -מנשה

  )הבשן

  הרי אפרים(דרום השומרון  -אפרים (  

  בין אפרים ליהודה(וצפונה  ירושלים -בנימין(  

  ירושלים ודרומה -יהודה  

  נגבחלק מה -שמעון  

עקב רצונם של אנשי ראובן וגד להתיישב . התוכנית המקורית היה להתנחל רק בארץ ישראל

שבט מנשה היה השבט היחיד . נותר שטח של מובלעות בתחומי ארץ כנען, עבר הירדןדווקא ב

, שבט דן במקור יועד להתגורר באזור גוש דן של ימינו. שהתפצל והיה משני הצדדים של הירדן

שבט לוי לא . אבל בלחץ הפלשתים הוא נדד צפונה לבשן והפך להיות השבט הצפוני ביותר

והוא למעשה התפזר בין כל השבטים ושימש בתפקידים של ", נחלתו' ה"כי , קיבל נחלה

הצפוני לבין  נחל יבוקהשבטים ראובן וגד התיישבו באופן מעורב בתחום שבין . הנהגה רוחנית

הצפוני  עמוןהאחים -וחצצו למעשה בין העמים, ים המלחרומי שנשפך למרכז הד נחל ארנון

  .הדרומי מואבו

  



דבורה  – 3יחידה 
  

  :מטרות

 הכרות עם דבורה הנביאה ותקופתה;  

 אחדות , תרומה לכלל החברה: עמידה על חשיבות ערכים הנלמדים מדבורה
  ;הזדהות עם ערכים אלה; בעם

  
  

  :פתיחה
  מליאה \) דקות 5(סיפור 

י   "שבו מסופר על  מגילה שנמצאה ע ,התלמידים יאזינו לפרק השני של הסיפור
  . המגילה היא שירת דבורה). 1' אביזר מס, 1' נספח מס(ון ישראלה וצי

  
  יחידני \) דקות 10(פענוח שירת דבורה  – 1' פעילות מס

פענוח פסוק משירת דבורה הכתוב  - בחוברת  1' התלמידים ישלימו את משימה מס
אנכי אשירה ' שמעו מלכים האזינו רוזנים אנכי לה': "ג', שופטים ה(בכתב סתרים 

  ").אלקי ישראל 'אזמר לה
, המורה תעודד את התלמידים לשאול שאלות על השיר שאת פתיחתו פיענחו

? מי כתב את השיר? באילו מצבים כותבים שירים. (ותכתוב את השאלות על הלוח
  ?)מה מבטא שיר זה? מהו הרקע לכתיבתו

מי כתב את 'כדי לענות על השאלה , למשל. התלמידים ינסו לשער את התשובות
המורה תספר כי . ך"התלמידים יתבקשו להציע משוררים מוכרים מהתנ?' השיר

  . הקטע שפיענחו לקוח משירת דבורה
  

  מליאה, זוגות \) דקות 15(הרקע לשירת דבורה  – 2' פעילות מס
עץ תמר : המורה תצמיד איור לציר הזמן. התלמידים יוזמנו לעבור לתקופה רחוקה

  .לפני הספירה 1200, תקופת השופטים, דבורה הנביאה –הכיתוב . ותחתיו אישה
כל תלמיד ישלים באופן אישי מחוברת הנספחים את המדבקה המתאימה בציר 

  .הזמן שבחוברת העבודה
  .3' חומר העשרה למורה על תקופת השופטים מובא בנספח מס

כל זוג תלמידים יקבל מילה אחרת . בחוברת העבודה 2התלמידים יפנו למשימה 
על כל זוג לצייר סמל או ציור ). 3, 2' אביזרים מס(ממילות ההשלמה ודף ריק 
ובכל עצירה של , המורה תקריא את הקטע, לאחר מכן. המתאימים למילה שקיבל

כל . קו ריק ירים הזוג המתאים את התמונה שהכין ויתלה אותה על הלוח
ובמקביל ייווצר רצף סמלים הקשורים , המילה החסרההתלמידים ישלימו לפיה את 

  . לקטע
  .2' הקטע המושלם למורה בנספח מס

  
  זוגות, מליאה \) דקות 15? (דבורה הנביאה, מי את – 3' פעילות מס

  .התלמידים יוזמנו להכיר את דמותה של דבורה
  ? אילו תכונות מנהיגּות של דבורה ראינו בסיפור המלחמה: שאלה לתלמידים

  ?וע לדעתכם קיבלה דבורה את תפקיד ההנהגה ונבחרה לשופטתמד
יוסבר להם כי דבורה לא ָיְרָשה את התפקיד אלא זכתה בו , לאחר שהתלמידים יענו

מלשון לפיד ', אשת לפידות'במדרש מסופר שדבורה נקראה . בגלל מעשיה הנאים
' נספח מסהלשון המקורית ב(כיון שהיתה מכינה פתילות להאיר בבית המקדש , ואש

3  .(  
  ?מדוע לדעתכם היא הכינה פתילות



  )יוזמת, תורמת לכלל? (מה מלמד הדבר על תכונותיה
  .הסבירו? האם תכונה זו מתאימה לתכונה של מנהיג

)  5' אביזר מס(המורה תתלה על הלוח כמה פסוקים מתוך שירתה של דבורה 
  .והתלמידים ינסו להבין מתוכם את תכונותיה

 "עד )...בני ישראל הסתגרו בערים עם חומה מפחד האויב(ראל חדלו פרזון ביש
  ')ז', שופטים ה." (שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל

 " ללמד את העם את (המתנדבים בעם ) השופטים והחכמים(לבי לחוקקי ישראל
  ')ט', שופטים ה)." (על הנצחון במלחמה' (ברכו ה) החוקים והתורה

 " שיר קום ברק ושבה שביך בן אבינועםעורי עורי דבורה עורי עורי דברי ".
  )ב"י', שופטים ה(

 "ד"כ', שופטים ה..." ( תבורך מנשים יעל(  
  

, מכירה תודה, מעריכה רוח התנדבות, בעלת אומץ, יוזמת: לסיכום תכונותיה
  .מעריכה את חוקי התורה ואת חכמי העם, אופטימית

ירתה היא מביעה  בש. התנדבה והנהיגה את העם, יזמה, דבורה צמחה מתוך העם
  .   הערכה למתנדבים בעם

  
עיצוב כרטיס : התלמידים יבחרו את המשימה המתאימה להם בחוברת העבודה

  ). 3' משימה מס(ביקור של דבורה הנביאה או כתיבת דף מיומנה של דבורה 
  

  מליאה, יחידני) /דקות 20(מנהיגות מאחדת  – 4' פעילות מס
מה היה סוד . שנה 40ם ובשלוה במשך דבורה הצליחה להנהיג את העם בשלו

  ?ההצלחה שלה
  :ננסה לפענח את הדף שמצאה ישראלה על הרצפה, כדי לגלות את התשובה

לכל מספר (התלמידים יצבעו את הציור לפי המספרים שבצורות  - 4' משימה מס
  .ויגלו ציור של עץ תמר) צבע שונה

ולשם היו אנשים מגיעים , דבורה ישבה תחת התומר? מה הקשר בין דבורה לעץ תמר
  ? ולא בבנין מסודר ומכובד, מדוע דוקא שם. אליה כדי שתשפוט ותייעץ להם

). 4' אביזר מס(ולצידו איור של עץ אחר , המורה תתלה על הלוח איור של עץ תמר
התלמידים ינסו למצוא את ההבדלים בין העצים ואת המאפיינים המיוחדים שבעץ 

  . התמר
אין . כל הענפים קשורים זה לזה ומאוחדים ביניהם, התמר בעץ: לאחר מכן יוסבר

המשמש , לנקודה בקצה הגזע, כיון שכולם מחוברים ללב העץ, ענף המנותק מחברו
תכונה זו היא בשונה מעצים אחרים בהם הענפים מסתעפים . (לב מרכזי לכולם

כי ) 3 'נספח מס(ל מסבירים "חז). אך אינם בהכרח נוגעים וקשורים זה בזה, מהגזע
, מסמלת שדבורה, העובדה שדבורה היתה יושבת ושופטת תחת עץ התומר

  . המשותפת לכולם, איחדה את כל ישראל סביב מסורת ישראל, בתבונתה
, במקום הנגיש לכולם, היא ישבה בחוץ: ניתן גם ללמוד מכך על העממיות של דבורה

  .והיתה נכונה לסייע לכל אדם
חוגגים את (ים אודות הדברים המאחדים את העם עם התלמיד בעל פהיתקיים דיון 
אבות ואמהות האומה וכן  –יוחסין זהה , הכמיהה לארץ ישראל, אותם חגים

  ). הלאה
  

לאחר מכן יכתבו התלמידים את התובנות שלהם מהשיעור בחוברת העבודה במדור 
  ".מחברת ממצאים"



  )דקות 20(יצירה  – 5' פעילות מס
  ).6' זר מסאבי(התלמידים יצרו בנושא 

  
  הכנה ואביזרים

  
  )1' נספח מס(תקליטור סיפור המסגרת  .1
  תשעה דפים ריקים .2
, צבא רב, נביאה, השופטים: על כל כרטיס כיתוב שונה, תשעה כרטיסים .3
  .נצחון, אוהל, חלב, מלחמה, הר תבור, סיסרא
  .עץ דקל ועץ נוסף: שני איורים .4
  : כרזות פסוקים .5

ַעד  )...בני ישראל הסתגרו בערים עם חומה מפחד האויב(ָחְדלּו ְפָרזֹון ְּבִיְׂשָרֵאל "
  ')ז', שופטים ה." (ַׁשַּקְמִּתי ְּדבֹוָרה ַׁשַּקְמִּתי ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל

  
ללמדם את העם את (ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם ) השופטים והחכמים(ִלִּבי ְלחֹוְקֵקי ִיְׂשָרֵאל "

  ')ט', שופטים ה)." (העל הנצחון במלחמ' (ָּבְרכּו ה) החוקים והתורה
  
שופטים ." (ֲאִביֹנַעם-ִׁשיר קּום ָּבָרק ּוֲׁשֵבה ֶׁשְבְי ֶּבן-עּוִרי עּוִרי ְּדבֹוָרה עּוִרי עּוִרי ַּדְּבִרי"
  )ב"י', ה
  
  )ד"כ', שופטים ה..." ( ְּתֹבַר ִמָּנִׁשים ָיֵעל"
  
  )פירוט בקובץ יצירות(אביזרים ליצירה . 6
  

  נספחים
  

 1' נספח מס
  
  ִיְׂשָרֵאָלה ַמְמִׁשיָכה ְלַסֵּפר - ' ֶרק גּפֶ 
  

ָאַמְרִּתי ְלִצּיֹון ֶׁשַחָּיִבים ... ָיַדְעִּתי. ְּכמֹו ָּתִמיד ְּכֶׁשהּוא ּכֹוֵעס –ַסָּבא ָעַמד ַּבֶּפַתח ּוָפָניו ֲאֻדִּמים 
ַאֵּפק ְוִנְמַׁש ְלִהָּׁשֵאר ַּבַּמְרֵּתף א ִהְצִליַח ְלִהְת  –ְּכֶהְרֵּגלֹו  –ֲאָבל ִצּיֹון , ִלְהיֹות ְצמּוִדים ַלָּׁשעֹון

ֲאַנְחנּו . "ְּבָידֹו הּוא ִהְסִּתיר ַּכּדּור ָקָטן ּומּוָזר, ִצּיֹון ִנְדַחף ָקִדיָמה? ָמה ֹנאַמר ְלַסָּבא. ַהּסֹוִדי
ִיינּו ַּבחּוץ ִעם ַהַּכּדּור ְוִלְפֵני ֶׁשַּסָּבא ִהְסִּפיק לֹוַמר ַמֶּׁשהּו הָ . הּוא ִהְכִריז" יֹוְצִאים ְלַׂשֵחק ֶּבָחֵצר

  .ַהָּקָטן
א ָעָנה, ָׁשַאְלִּתי ֶאת ִצּיֹון ְּבַלַחׁש?" ֵמֵאיֹפה ַהַּכּדּור ַהֶּזה" ַעְכָׁשו . ֲאָבל ִצּיֹון ָּדַחף אֹוִתי ְּבַמְרֵּפקֹו ְו

  ...ַּמְרֵּתף ַהַּמְחִניקַאֲחֵרי ֲחִצי ָׁשָעה ּבַ , ֶזה ָהָיה ָּכל ָּכ ְמַרֲעֵנן. ָהִיינּו ֶּבָחֵצר ָהֲאחֹוִרית
א יֹוַדַעת ָמה ָקָרה ִלי, ִהְתַחְלנּו ְלַׂשֵחק אּוַלי ִּבְגַלל ֶׁשַהֵּלב ֶׁשִּלי עֹוד ָּדַפק ֵמָהֶרַגע ֶׁשָרִאיִתי . ַוֲאִני 

ְוִאֵּים ֶׁשהּוא ִצּיֹון ִהְתִחיל ְלִהְתַעְצֵּבן . ָּכל ַהְּזַמן ִפְסַפְסִּתי ַּבְּזִריקֹות... ֶאת ַסָּבא ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר
ֵהַרְמִּתי ֶאת ַהָּיד ְוֵהַעְפִּתי ֶאת . ֶהְחַלְטִּתי ְלַהְראֹות לֹו ְזִריָקה ַאַחת ֻמְצַלַחת. ַיְפִסיק ֶאת ַהִּמְׂשָחק

  !ִהְצַלְחִּתי, ֹיִפי, ַהַּכּדּור ְּבָכל ַהֹּכחַ 
ִצּיֹון ָרץ ְלָהִביא אֹותֹו ְוֶנֱעַלם ַּגם . יִחיםְוָנַפל ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּׂש ... ַהַּכּדּור ָעַבר ֵמַעל ְלֹראׁשֹו ֶׁשל ִצּיֹון

ּוָמָצאִתי אֹותֹו ָׂשרּוַע ַעל , ָהַלְכִּתי ְלִכּוּון ַהִּׂשיִחים. ֶהְחַלְטִּתי ִלְבֹּדק ָלָּמה הּוא ִמְתַעֵּכב. הּוא
ִהְתָּבֵרר , א ֶאת ַהָּידְּכֶׁשהֹוִצי. הּוא הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו ְלתֹו ֵאיֶזה ֹחר ְוִהְתַאֵּמץ ְמאֹוד. ָהֲאָדָמה

  !ֶׁשִהיא ָאֲחָזה ִּבְמִגָּלה ְיָׁשָנה



ְּכֶׁשִחַּפְׂשִּתי ֶאת : "הּוא ִסֵּפר ִלי. ָׁשַאְלִּתי אֹותוֹ  –?" ֵאיֹפה ָמָצאָת אֹוָתּה? ָמה זֹו ַהְּמִגָּלה ַהֹּזאת"
ְוַתְחָּתיו ָהְיָתה , ַהְּתָעָלה ָעַמד ַהַּכּדּור ִּבְקֵצה. ַהַּכּדּור ֶׁשֶּנֱעַלם ִּגִּליִתי ְּתָעָלה ֵמֲאחֹוֵרי ַהִּׂשיִחים

א ִהְצַלְחִּתי, ֶּדֶלת ְנעּוָלה   ."ִנִּסיִתי ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת ֲאָבל 
", ִמָּכאן הֹוֵצאִתי ֶאת ַהְּמִגָּלה, "ְּכמֹו ֵּתַבת ֹּדַאר ְקַטָּנה, ִצּיֹון ָנַׁשם ָעֹמק ְוֶהְרָאה ִלי ֹחר ֶׁשָהָיה ָׁשם

  .ִהְסִּביר
  .ִהְתַיַּׁשְבנּו ַעל ַאַחד ַהְּסָלִעים ּוָפַתְחנּו ֶאת ַהְּמִגָּלה

א ָהיּו ְרִגילֹות. ּוְבצּוָרה ְמַעְנֶיֶנת, ַהְּמִגָּלה ָהְיָתה ְּכתּוָבה ִּבְכָתב ַעִּתיק ֶאָּלא , ַּגם ַהּׁשּורֹות 
א ְּכמֹו ַהִּׁשיִרים הָ . ְמֻסָּדרֹות ְּכמֹו ְּבִׁשיר מּוָזר א ְּכמֹו ַהִּׁשיִרים , ְרִגיִלים ֶׁשל ַהּיֹוםִּבְכָלל  ַוֲאִפּלּו 

ְוֶׁשִּנְצָטֵר ְלַהִּׂשיג ֹצֶפן ְמיָֻחד ְּכֵדי ְלַפְעֵנַח , ֵהַבּנּו ֶׁשּזֹוִהי ֶּבֱאֶמת ַּתֲעלּוָמה. ַּבֵּסֶפר ַהָּיָׁשן ֶׁשל ִאָּמא
  .ֶאת ַהָּכתּוב
ִצּיֹון ִהְסִּתיר ֶאת ַהְּמִגָּלה . ְטנּו ְלִהָּכֵנס ֲחָזָרה ַהַּבְיָתהִהְתִחיל ִלְהיֹות ָלנּו ַחם ְוֶהְחלַ , ֵּביְנַתִים

ּוַבֶּדֶר , ֲאִני ָּפַסְעִּתי ְלִכּוּון ַהִּמְטָּבח. ִמַּתַחת ַלֻחְלָצה ְוָחַמק ְלתֹו ַהֶחֶדר ְּכֵדי ְלַהְחִּביא אֹוָתּה ָׁשם
  ...ִּתי אֹותֹו ְוָרִאיִתי צּורֹות ּוִמְסָּפִריםֵהַרְמ . ִהְבַחְנִּתי ְּבַדף ַמְצִהיב ֶׁשֻּמָּנח ַּבַּצד
א ָמָצאנּו ֶאת ַהַּכּדּור, ְּבעֹוד ֲאִני ֻמְטֶרֶדת ֵמַהַּדף ַהָּבלּוי ְלֵהיָכן הּוא . ִנְזַּכְרִּתי ֶׁשְּבֶעֶצם ְלַבּסֹוף 

  ?ֶנֱעַלם
  
  
  

  בחוברת עבודה  2משימה  – קטע להשלמה – 2' נספח מס
  .המילים להשלמה מסומנות בקו וממוספרות

  
היא  נקראה . מסופר בספר שופטים על התקופה שלאחר ימי יהושע והכניסה לארץ

תקופה זו היתה . 1שופטים הלא הם ה, על שם המנהיגים שהנהיגו את בני ישראל
, בין השאר. תושבי הארץ, ם שונים רצו לפגוע בעם ישראלמלכי: מרובה במלחמות

היתה בעם גם מנהיגה מיוחדת שליכדה את כולם והביאה לתקופת רגיעה מבורכת 
. 2נביאה שופטת וגם , היא היתה אשה מיוחדת. היתה זו דבורה. בת ארבעים שנה

בוא הם התכוננו ל. סיסרא, בתקופתה הגיע ללחום בעם ישראל מלך כנען ושר צבאו
וקראה , דבורה החליטה לַמנות קצין למלחמה. 3צבא רב על עם ישראל בעזרת 

. חיילים וללכת להלחם 10,000היא ציותה עליו לגייס . למשימה לברק בן אבינועם
  . ויחד הם יצאו למלחמה, ברק הסכים ללכת רק בתנאי שדבורה תצטרף אליו

רכבי  900,000ליהם עם והגיע א 5הר תבור שמע שברק וחילו נמצאים ב 4סיסרא 
כל צבאו של . 6מלחמה סייע ביד חילו של ברק והם נצחו ב' ה, אולם. מלחמה

הוא הגיע לאוהל של משפחה . ורק סיסרא לבדו הצליח לברוח, סיסרא הושמד
והיא הרגיעה אותו שלא , יעל, קיבלה אותו בעלת המשפחה. שאיתה היה מיודד

ויעל , סיסרא נרדם .7חלב יעל נתנה לו . הוא היה צמא וביקש לשתות מים. יחשוש
  .8האוהל ברזל שמחזיק את  –נצלה את ההזדמנות והרגה אותו עם יתד 

הפסוק שקראנו הוא חלק . דבורה וברק שרו שירה', כאות תודה לה, לאחר מכן
  .9נצחונם שבו דבורה וברק מודים על , מהשיר

  
  העשרה למורה – 3' נספח מס

  
  ביאהמקורות אודות דבורה הנ. א
  
1.  

  א "תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד ע
שהיתה עושה פתילות ? מאי אשת לפידות": ודבורה אשה נביאה אשת לפידות"

אמר רבי שמעון בן "? תחת תומר"מאי שנא ": והיא יושבת תחת תומר. "למקדש



אף ישראל , מה תמר זה אין לו אלא לב אחד: דבר אחר. משום יחוד: אבשלום
  .היה להם אלא לב אחד לאביהן שבשמיםלא , שבאותו הדור

  
  תנא דבי אליהו רבה פרק ט 

). שופטים ד" (ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא שופטה את ישראל בעת ההיא"
וכי מה טיבה של דבורה שהיא היתה שופטת את ישראל בעת ההיא ומתנבאה 

ואת  מעיד אני עלי את השמים? והלא פינחס בן אלעזר היה בימים ההם, עליהם
הכל לפי  –ם בין איש בין אשה בין עבד ובין שפחה "בין ישראל בין עכו: הארץ

  . כך רוח הקודש שורה עליו, המעשה שהוא עושה
בא ואעשה לך פתילות : אמרה לו אשתו. בעלה של דבורה עם הארץ היה: כך אמרו

יהיה חלקך בין אנשים כשרים שבהם ותזכה ... והוֵלך אותם לבית המקדש שבשילה
לפיכך נקרא שמו , והוא היה עושה פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה. לעולם הבא

  . לפידות
שפניו היה דומה  -ברק . מיכאל, לפידות, ברק: שלושה שמות יש לו: וכן אמרו

  . מיכאל שמו - ומה שמו , שהיה עושה לפידות עבות - לפידות , לברק
אתם כוונתם לשם שמים ה לדבורה "ה בוחן לבות וכליות הוא ואמר הקב"הקב

ועשיתם פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה גם אני ארבה אתכם בישראל וביהודה 
ובשנים עשר שבטי ישראל ומי גרם ללפידות שהיה חלקו בבני אדם כשרים וזכה 

ב הוי אומר דבורה אשתו כך אמרו על דבורה אשת ברק ועל כיוצא בה הוא "לעוה
  .אומר חכמות נשים בנתה ביתה

  
2 .  

משחררת יחד עם ברק בן אבינועם את שבטי . שופטת משבט אפרים :דבורה הנביאה
  .הצפון משעבודו של יבין מלך כנען היושב בעיר חצור

שפטה ), ח ה" (ֵאלֵאם ְּבִיְׂשָר ), "ד, דשופטים (  "ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות, ִאָּׁשה ְנִביָאה, "דבורה
הדמות "אך דבורה היא , במקרא נזכרות עוד נביאות. את ישראל אחרי אהוד בן גרא

מינוי בלתי  - שהייתה נוסף על כך גם שופטת ", השלמה והמפורטת ביותר של נביאה
התמנתה לשופטת , ה שבזכות היותה נביאהנרא. רגיל בעולם הגברי של אותם ימים

     .גם בזמן שלום וגם בעת מלחמה" מנהיגתו של העם"והייתה ל
המקרא רק . אך המקרא אינו מספר דבר על חייה האישיים, דבורה הייתה נשואה

ְּבַהר ... ַּתַחת ֹּתֶמר ְּדבֹוָרה"היא נהגה לשבת : מדווח על דרך הנהגתה כשופטת
היו  -או בני השבטים הסמוכים ) אפרים(ולא רק בני שבטה  -ראל ובני יש  ",ֶאְפָרִים

    ).ה, ד(באים אליה למשפט 
ששלטו במובלעת הגדולה , בעת ההיא היו בני ישראל נתונים תחת עול הכנענים

בראשם עמד יבין מלך חצור אשר לו . בעמק יזרעאל והיו לוחמים מיומנים וחמושים
שהייתה , דבורה. שנה 20והוא לחץ את ישראל במשך   "ְּתַׁשע ֵמאֹות ֶרֶכב ַּבְרֶזל"

ברק  -איתרה את האיש הראוי לעמוד בראש המערכה נגד הכנענים , נביאה ומנהיגה
לוחמים מהשבטים זבולון  10,000לגייס ' היא ציותה עליו בשם ה. בן אבינועם

 ,אל נחל קישון, בראשות שר צבאו סיסרא, ונפתלי ולמשוך את חיל הרכב של יבין
    .בידו' ושם ייתן אותם ה

אך ברק , לא ייעדה דבורה לעצמה תפקיד כלשהו במלחמה, אף שהייתה מנהיגה
א ֵתְלִכי ִעִּמי : "התנה את קבלת התפקיד בהשתתפותה ִאם ֵּתְלִכי ִעִּמי ְוָהָלְכִּתי ְוִאם 

אך הייתה למורת , תגובת ברק מעידה על מעמדה הרם של דבורה). ח, ד" (א ֵאֵל
, ד" (ֶאת ִסיְסָרא' ְבַיד ִאָּׁשה ִיְמֹּכר ה: "היא הסכימה לדרישת ברק אך ניבאה. רוחה

אלא של  - תהילת הניצחון לא תהיה שלו : ונבואתה זו מתפרשת כעונש לברק - ) ט
וברק וצבאו הביסו את צבא  - ) יד, ד(דבורה קבעה את זמן היציאה לקרב . אישה
  ,סיסרא עצמו ברח ברגל אל מאהל ֶחֶבר הקיני). טז, ד" (א ִנְׁשַאר ַעד ֶאָחד, "סיסרא

-יז, ד(ומסרה אותו לידי ברק , ושם פיתתה יעל את סיסרא הרגה אותו ביתד האוהל
, ה" (ַוִּתְׁשֹקט ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, "אחרי ניצחון דבורה וברק הוכנעו הכנענים). כב



  ).לא
ִמן ָׁשַמִים , "לפי השירה -ה וברק שיר הניצחון של דבור -) פרק ה(שירת דבורה 

, והשבטים שהשתתפו במערכה כללו את אפרים), כ, ה(באויבי ישראל " ִנְלָחמּו
שירת דבורה ). הנזכרים בפרק ד(נוסף על זבולון ונפתלי  -ויששכר , מנשה, בנימין

דבורה מזכירה את עצמה ואת ". לטוב ולרע" -היא ביטוי לפן האישי של דבורה 
היא באה חשבון עם השבטים שלא השתתפו   .ה פעמים במהלך השירהתפקידה כמ
דבורה מזכירה ). יח- יד, ה(ומשבחת את השבטים שהצטרפו אליה , במלחמה

, יעל אשת חבר הקיני: בשירתה גם נשים אחרות שהיו קשורות למלחמה בסיסרא
כה מח, הנשקפת מייבבת מבעד לחלון, ואם סיסרא), כז- כד, ה(שהרגה אותו בתעוזה 

  ).ל- כח, ה(לשווא לשובו של בנה מן הקרב 

  

  מכיבוש הארץ ועד סוף תקופת השופטים

  :על פי המקרא

עבר לכנען מ יהושע בן נוןבראשותו של , שבטי ישראלנכנסו , ספר יהושעעל פי המסופר ב

הביסו , בשלב ראשון נלחמו השבטים כגוף אחד. והחלו במסע לכיבוש הארץ, הירדן

, בשלב שני. שמידו אותןעלו על ערי כנען וה, את בריתות מלכי כנען שיצאו נגדם

והשלמת , שיועדו לכל שבט ושבט, חולקה הארץ לשנים עשר אזורי התנחלות

  .הכיבוש וההתנחלות הוטלה על כל שבט בנפרד

לא הצליחו שבטי , למרות תנופת הכיבוש הראשונית, ספר שופטיםעל פי המסופר ב

עם , לאחר מות יהושע. ל לסלק לגמרי את עמי כנען מאזורי ההתנחלות שלהםישרא

להסתגל לקיום , החלו כל שבט או קבוצת שבטים בנפרד, המעבר לחיים בישובי קבע

אם כי יחסי השכנות התחלפו , ואף באו תחת השפעתם התרבותית, לצד שכניהם

. לים לשכניהםתכופות ביחסי איבה ומלחמות מקומיות רבות פרצו בין הישרא

מנהיגים  - שופטיםהתייצבו בראש העם בתקופה זו ה, בהיעדר הנהגה מרכזית

סמכותם לא נמסרה . שהופיעו בעתות משבר והושיעו את העם, כריזמטיים מקומיים

  .הלאה והם לא הקימו מוסדות שלטוניים קבועים

לא יכול היה העם לגבש את מלוא כוחו , ללא מרות שלטונית קבועה ,בסופו של דבר

ובעיקר מול לחצם המתגבר , ולהתמודד כראוי מול האיומים השונים שניצבו בפניו

הוא פיתח . תקופת השופטים הסתיימה בהנהגתו של שמואל הנביא. פלשתיםשל ה

י שירד אל העם והיה הולך בין הערים מקצה "ו של העם למסורת ישראל עאת זיקת

נענה , בסוף ימיו. בימיו היתה יציבות מדינית ושקט. אחד של הארץ לקצה השני

  .הראשון של ישראל מלךל שאוללדרישת העם ומינה את ' בהסכמת ה

  .שנה 390 - שנה ויש הטוענים כ 332תקופת השופטים נמשכה בערך 
  



  סבא מספר מה קרה לממלכת ישראל

  מטרות

 יהודה וישראל, הכרות עם סיפור התפלגות הממלכות;  

 הכרות עם המצב שהוביל להגליית ממלכת ישראל;  

 קע להגליית ממלכת ישראל מן הארץיצירת הזדהות עם העם בשלבים של הר .  

מאפייניהם  , חומר העשרה למורה בנושא התפלגות ממלכת יהודה וממלכת ישראל: הערה
  . 1' מובא בנספח מס, של שתי הממלכות והיחסים שביניהם

  

  מליאה \) דקות 10(פתיחה  

ר כיצד בו מסופ), 2' נספח מס, 1' אביזר מס(התלמידים יאזינו לפרק הרביעי של הסיפור 
. כשכל חלק מואר בצבע שונה, סבא מראה לציון ולישראלה מפה מחולקת לשני חלקים

התלמידים לא , בשלב זה. המפה מציינת את ההתפלגות של השבטים לשתי ממלכות
  .  בפרק מסופר שציון וישראלה קיבלו מסבא כמה מכתבים וסנדל ישן. יודעים זאת

מה : ותשאל) 2' אביזר מס(פת הממלכות בעקבות שמיעת התקליטור המורה תתלה את מ
  .)הם מסמנים שתי מדינות? (לדעתכם מסמנים הצבעים שבמפה

האם גם במפה הזאת רואים את כל . בשיעור הקודם סיפרנו שבני ישראל גרו בארץ ישראל
  ?מדוע ישנה חלוקה לשתי מדינות? השבטים בארץ

  יחידני, מליאה \) דקות 20(ממלכת יהודה וממלכת ישראל  – 1' פעילות מס

יוסבר לתלמידים שבשיעור זה הם יעברו לאירועים . המורה תתלה את ציר הזמן על הלוח
שם יתבקשו לפענח את הפתק של , התלמידים יפנו לחוברת העבודה. ולתקופות אחרות

בעזרתו יקבלו מעט רקע להתפלגות הממלכות ישראל ) הכתוב בכתב סתרים(סבא ישראל 
  ).1,2משימות (ויהודה 

  .ייערך סיכום של תשובות התלמידים למשימות

התלמידים ידביקו בציר הזמן שבחוברת את המדבקות של הכיתובים והציורים  
ולאחר מכן תצמיד המורה בהנחיית התלמידים לציר הזמן , המתאימים לתקופות אלה

דוד , ממלכת ישראל אחת בתקופת המלכים שאול. (הכיתתי את התמונות המתאימות
התלמידים יצבעו , לאחר מכן) תפלגות הממלכה בתקופת רחבעם בנו של שלמהה, ושלמה

ובצבע ירוק את שטחה של , במפה שברשותם בצבע אדום את שטחה של ממלכת ישראל
  ).  3' משימה  מס(ממלכת יהודה 

המורה תצמיד למפת הנחלות את הסמלים של השבטים בנחלותיהם , בתום המשימה
ותדביק את האיור ), 4' אביזר מס(יא תתלה את ציר הזמן לאחר מכן ה). 3' אביזר מס(

  . המתאים לתקופת ההתפלגות לשתי נחלות



  :נקודות לבירור

  )ממלכת ישראל? (מהי הממלכה הגדולה יותר בשטחה וכן במספר השבטים שבה -

  ?מדוע? האם לדעתכם טמון יתרון בכך שהשטח של המדינה הוא גדול -

לנכס אך בהמשך הם יתוודעו , יש להזכיר לתלמידים שכרגע אין בידיהם נתונים מושלמים
הדבר קשור לעיר חשובה הנמצאת : רמז. חשוב ביותר שמקנה מעמד רם לממלכת יהודה

  .בתחומה של הממלכה

  . העלו שאלות שברצונכם לחקור בקשר להתפלגות הממלכות -
באילו תחומים נוצרו ? מה טיב היחסים ששררו ביניהן? למה התפלגו הממלכות: למשל

האם היו שינויים ? והיו מריבות וסכסוכיםקשרים בין המדינות ובאילו תחומים ייתכן 
האם היו נכסים חשובים ומשמעותיים לממלכת יהודה ? באורח החיים בין שתי הממלכות

  .ועוד? או לממלכת ישראל

  .במסגרת היחידה לא יענו על כל השאלות שעלו אלא רק על חלקן: ויובהר

  

  ליאה יחידנימ/  )דקות 25(שרשרת מכתבים  -ישראל ויהודה  – 2' פעילות מס

  .התלמידים ייפגשו עם המוצגים שגילה סבא לציון ולישראלה

העוסק בנתק שבין הממלכות ) 3' נספח מס(המורה תקריא לתלמידים את המכתב הראשון 
התלמידים יונחו לעקוב אחרי הקריאה מתוך . רוחני בממלכת ישראל-ובמצב התרבותי

התלמידים יעבדו בחוברת , כתבאחרי הקראת המ. המכתבים המופיעים בחוברת העבודה
המורה תתייחס אל תשובות . העוסקות בתיאור המצב בממלכת ישראל 5, 4על משימות 

על איזו שאלה עונה המכתב שנכתב מממלכת : התלמידים וייערך סיכום של המידע
  ?) מהו טיב היחסים בין הממלכות: השאלה? (ישראל

התלמידים יעקבו אחרי ). 4' ח מסנספ(המורה תקריא את המכתב השני , לאחר הסיכום
בעקבות המכתב ייערך דיון לגבי השאלות שמקבלות . ההקראה מתוך חוברת העבודה

  :מענה מתוך המכתבים

במה זה בא לידי ? מה ההבדל בדרך החיים בין ממלכת יהודה לבין ממלכת ישראל. 1
  .הביאו דוגמאות? ביטוי

  ?עלות לירושליםמדוע לדעתכם אסרו מלכי ישראל על נתיניהם ל. 2

שמעיה , מי אמור לכתוב מכתב עכשיו לפי התור: יוצגו לכיתה שאלות ניבוי, בסיום הדיון
  ?מה לדעתכם הוא יכתוב? או מלכיאל

  .שמעיה אמור לכתוב: התשובה הצפויה

התוהה מה קרה , של מלכיאל) 5' נספח מס(כעת המורה תשמיע את המכתב הנוסף 
  ?מה קרה לו או לבני שבטו? מדוע שמעיה לא עונה: ניבוי-ובעקבותיו ייערך דיון, לשמעיה

  .  ראינו שהפילוג בין שתי הממלכות היה רוחני וגם פיזי: ויסוכם



  )דקות 10(גלות ממלכת ישראל  – 3' פעילות מס

. התלמידים יפנו להסתכל באיור הסנדל המוצג בחוברת העבודה בעמוד הראשון
לפי הכיתוב שתחת הסנדל . צגיםהתלמידים יבחנו את הכיתובים שתחת המו

. ומה ארע לו, ישערו התלמידים מדוע שמעיה לא ענה) ישראל גולים מאדמתם(
  . התלמידים ידביקו את המדבקה המתאימה בציר הזמן מתוך חוברת הנספחים

המספרת על ), 7' נספח מס" (קורה בישראל"המורה תקריא את הכתבה המופיעה בעיתון 
  .למידים יעקבו אחרי ההקראה מתוך חוברת העבודההת. הגליית ממלכת ישראל

ראיון קצר עם פליט  -בחוברת  6' התלמידים ימלאו את משימה מס, בעקבות הכתבה
  .וידביקו את מדבקת האירוע בציר הזמן, שנמלט מן ההגליה האשורית

  .תסיר ממפת הנחלות את סמלי השבטים הגולים, באקט טקסי, המורה

" חוברת הממצאים"מידים את המידע במדור יסכמו התל, בתום ההקנייה
  .שבחוברת העבודה

ניתן לוותר על הפעילות של הכתבה והראיון עם , אם הזמן אינו מאפשר: הערה
  .הפליט

  

  )דקות 30(מכתבים  -לחיות את העבר  – 4' פעילות מס

לטבלה הכוללת שמות וסוגי תחביבים המתאימים , התלמידים יפנו לחוברת הנספחים
  .ולהרגיש את המציאות בימים ההם" לחיות"התלמידים יוזמנו לנסות . עתיקהלתקופה ה

כפי  –ושייכות לשבט , תחביב, כל תלמיד יבחר לעצמו מתוך הרשימה שם פרטי, לצורך כך
יש לדאוג לכך שמחצית מן התלמידים יהיו שייכים לממלכת ישראל ומחצית . (שנראה לו

  . שבטם ותחביבם, ור בשמם החדשהתלמידים יזדהו על פי ת.) לממלכת יהודה

תוך הישענות , כל אחד יכתוב מכתב לילד מן הממלכה האחרת: התלמידים יקבלו הוראה
  .התלמידים יונחו להשאיר את שם הנמען ריק. כפי שנלמדו, על הפרטים ועל רוח התקופה

  .אפשר להציע לכתוב חלק מהמכתב בכתב צופן

. תערבבם ותחלק אותם באופן שרירותי, םתאסוף המורה את כל המכתבי, בתום הכתיבה
  .כל תלמיד שקיבל מכתב יכתוב את שמו בראש המכתב

  .ומיד יכתבו התלמידים המקבלים מכתבי תשובה, ִיָקראו על ידי הנמענים, כל המכתבים



  

 הכנה ואביזרים  

  

  תקליטור סיפור המסגרת. 1

  מפת הממלכות . 2

  שמות השבטים להדבקה על מפת הנחלות .3

  ציר הזמן. 4

  חוברת עבודה. 5

  חוברת נספחים. 6

  לכתיבת מכתבים על ידי התלמידים A4דפי . 7

  

  נספחים

  :חומר העשרה למורה – 1' נספח מס

. בית המקדש נחשב למרכז רוחני של כל העם), ס"לפנה 970-931שנת (בזמן שלמה המלך 
ה ואף משך המקדש היווה מקור גאווה לאומ. הדבר תרם גם לעוצמתה של ממלכת שלמה

נפרדה ממלכת יהודה מממלכת ישראל , לאחר מות שלמה. אליו מלכים מעמים שונים
ממלכתו הייתה עשירה יותר וכללה את . וירבעם היה המלך הראשון של ממלכת ישראל

אולם העוצמה הרוחנית הייתה בממלכת יהודה כיוון ששם היה בית , רוב חלקי העם
מלך ישראל החדש שאף לנתק את . ל העםשכאמור היה המרכז הרוחני לכ, המקדש

הוא חיפש תחליף . ממלכת ישראל מממלכת יהודה כדי להשליט את מרותו באופן מוחלט
ירבעם אסר על בני ממלכתו . בו ראה סמל תרבותי גרידא ולא מרכז רוחני, לבית המקדש

ם במרכזי. בדן ובבית אל, הוא הקים שני מרכזי פולחן. לעלות לבית המקדש בירושלים
כך כפה ירבעם על שבטי ישראל הסרים למרותו עבודת . אלה הציב ירבעם עגלי זהב

  .ובית המקדש נשכח אט אט מהתודעה של עשרת השבטים בממלכת ישראל, אלילים

  

  סיפור המסגרת  2' נספח מס 

  'ֶּפֶרק ד

ִעם ִצּיֹון ְוִיְׂשָרֵאָלה ַהְּנָכִדים  ַּבַּקִיץ ַהֶּזה ֲאִני ְמַבֶּלה. קֹוְרִאים ִלי ַסָּבא ִיְׂשָרֵאל. ָׁשלֹום ָלֶכם
ְוָלֵכן ֶהְחַלְטִּתי ַלֲעׂשֹות , ַאֶּתם ְּבַוַּדאי יֹוְדִעים ֶׁשֲאִני ִמְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ְמקֹוִרי. ַהַּמְקִסיִמים ֶׁשִּלי

  ...ָלֶהם ַהְפָּתָעה ְמיֶֻחֶדת

, ּור ַהְּמיָֻחד ֶׁשָּבִניִתי ִמְתַּגְלֵּגל ְלַיד ַהֶּדֶלת ָהֲאחֹוִריתִּגִּליִתי ֶאת ַהַּכּד, ַהּיֹום ְּכֶׁשִּנְכַנְסִּתי ַלַּמְרֵּתף
ַּכִּנְרֶאה ֶׁשִּצּיֹון ְוִיְׂשָרֵאָלה ִׂשֲחקּו ּבֹו ְּבִקְרַבת ָמקֹום ְוַהַּכּדּור ָנַפל ָׁשם . ּוֵמָעָליו ָהָיה ַהַחּלֹון ָּפרּוץ

א ֵמִבין. ְּבִמְקֶרה אּוַלי ... ֲהֵרי הּוא ָהָיה ַּבַּמְרֵּתף ַהָּנעּול? ַּכּדּור ִליֵדיֶהםֵּכיַצד ִהִּגיַע הַ : ֲאָבל ֲאִני 
ַהַּפַעם ֵאַדע ְלַהְחִּביאֹו , טֹוב ֶׁשהּוא ָחַזר ֵאַלי? ָׁשַכְחִּתי אֹותֹו ַּבֲחַדר ָהֲעבֹוָדה ְוָׁשם ֵהם ִּגּלּו אֹותוֹ 



א ֻמְׁשָלם. ָּכָראּוי ָּכל ְלִחיָצה ַמְפָנה ְלָמקֹום . ָּבִאים ַלַּמְרֵּתףהּוא ָאמּור ְלַכֵּון ֶאת הַ . הּוא ֲעַדִין 
  .ַהֹּכל ָקׁשּור ְּבַמְעָּגִלים ַחְׁשַמִּלִּיים ַאְלחּוִטִּיים. ַאֵחר

ַהּיֹום ִּבְׁשַעת . ֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות ְלַׁשֵּתף ֶאת ִצּיֹון ְוִיְׂשָרֵאָלה ַּבִּתְכנּון ִמְּבִלי ֶׁשֵהם ֵיְדעּו ָּדָבר
. ם ָקָראִתי ָלֶהם ְלַחְדִרי ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ִלי ַּכָּמה ְּדָבִרים ְמַעְנְיִנים ְלַהְראֹות ָלֶהםַהָּצֳהַריִ 

ְוִצּיֹון ָאַמר !" ֲאִני יֹוַדַעת, ָאה: "ִיְׂשָרֵאָלה ָקְרָאה. ֵראִׁשית ֶהְרֵאיִתי ָלֶהם ֶאת ַהַּמָּפה ַהְּמִאיָרה
א ְלִהְתַעֵּמק ְוַלְחֹקר ָמה ְּבִדּיּוק ִהיא . ִהְתַּכְּוָנה ְלַמֶּׁשהּו ַאֵחרֶׁשִהיא ָּפׁשּוט ִהְתַּבְלְּבָלה וְ  ֶהְחַלְטִּתי 

  ...אּוַלי ֵהם ְמִריִחים ַמֶּׁשהּו מּוָזר... יֹוַדַעת

ִרים ְוָאז ֵהם ָראּו ֵּכיַצד ִנְדָלקֹות נּורֹות ֶׁשל עָ , ִהַּצְעִּתי ְלִיְׂשָרֵאָלה ִלְלֹחץ ַעל ַהַּמָּקׁש ָהָאֹדם
ַאַחר ָּכ ָלַחץ ִצּיֹון ַעל ַהַּמָּקׁש ַהָּיֹרק ְונּורֹות ֶׁשל ָעִרים ֲאֵחרֹות . ְּבַיַחד ִעם ַקו ְּגבּול, ְמֻסָּימֹות
  .ִנְדְלקּו

א ֵמִבין" ָאז ַמהּו ַהֶּצַבע ָהָאֹדם , ֲהֵרי ֵיׁש ָּכאן ַמָּפה ַאַחת ֶׁשל ֶאֶרץ ַאַחת, "ָאַמר ִצּיֹון", ֲאִני 
ִחַּיְכִּתי ְוִהַּצְעִּתי לֹו ִלְקֹרא ִהְתַּכְּתבּות ". ֶזה ִנְרֶאה ְּכִאּלּו ֵיׁש ָּכאן ְׁשֵּתי ַמְמָלכֹות? ָּיֹרקּוַמהּו הַ 

ֵמֵהיָכן ַאָּתה מֹוֵצא ֶאת ָּכל . "ְמַעְנֶיֶנת ֵּבין ְׁשֵני ְיָלִדים ִּבְתקּוָפה סֹוֶעֶרת ּוְמֵלַאת ֵארּוִעים ָקִׁשים
ֲאִני . ָחַקר ִצּיֹון?" ְוֵאיֹפה ַאָּתה ׁשֹוֵמר ַעל ַהֹּכל, "ָׁשֲאָלה ִיְׂשָרֵאָלה?" ם ָהֵאּלּוַהְּדָבִרים ָהַעִּתיִקי

ָנַתִּתי ָלֶהם ַּגם ְּגִזיר ִעּתֹון ָיָׁשן ְוַׂשִּקית ְׁשקּוָפה ֶׁשָּבּה ִנְמָצא ַסְנַּדל . ְוַרק ִהְמַׁשְכִּתי ְלַחֵּי, א ָעִניִתי
א ְלהֹוִציָאם ֵמָהֲעִטיפֹותִהְזַהְרִּתי . עֹור ָיָׁשן . אֹוָתם ִּכי ֲעֵליֶהם ִלְׁשֹמר ַעל ְׁשֵלמּות ַהֲחָפִצים ְו

ִיְׂשָרֵאָלה . ַוֲחָפִצים ֵאּלּו ֲעלּוִלים ְלִהָּנֵזק, ָׁשִנים 2400ְמֻדָּבר ַּבֲחָפִצים ִמְּתקּוָפה ֶׁשל יֹוֵתר ֵמ 
א ִמְתַעְנֶיֶנת ְּבִהיְס  ִהיא ְמאֹוד ַסְקָרִנית , טֹוְרָיה ּוִבְדָבִרים ַעִּתיִקיםָאְמָרה ֶׁשַעל ַאף ֶׁשִהיא 

ּוְמַעְנֵין "ָּכ ָאְמָרה ," ֲהֵרי ַּגם ֲאַנְחנּו ְיָלִדים. "ִלְקֹרא ָמה ֶׁשָּכְתבּו ְיָלִדים ֶזה ָלֶזה ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה
ְזִהירּות ַּבַּסְנָּדל ְוִהְצָטֵרף ְלִיְׂשָרֵאָלה ְּכֵדי ִצּיֹון ִהְתּבֹוֵנן ּבִ ". ִלְראֹות ֵאי ַחיּו ָאז ְיָלִדים ְּבֵני ִּגיֵלנּו

א ִלְפֵני ֶׁשִּקֵּבל ִמֶּמִּני ֶּפֶתק ָקָטן ֶׁשַּיֲעֹזר ָלֶהם ְלָהִבין ֶאת ָּכל , ִלְבֹחן ֶאת ַהֲחָפִצים ֶׁשִּקְּבלּו
  .ַהִּמְמָצִאים

ֲאִני עֹוד . ם ַיְחִזירּו ִלי ֶאת ַהִּמְמָצִאים ַּבְּזַמןֲאִני ְמַקֶּוה ֶׁשהֵ . ֲעבֹוָדה ַרָּבה ְלָפַני... ָמה ֹאַמר ָלֶכם
  ...ָצִרי ְלַסֵּדר אֹוָתם ִּבְמקֹוָמם ַּבַּמְרֵּתף

  

  

  מכתב ראשון – 3' נספח מס

  .ידידי היקר, שלום לך מלכיאל

אמנם אנחנו לא בני אותו . הקשר איתך חשוב לי מאד. מאז נפגשנו אינני רגוע? השלום לך
ואתה בן לשבט , אני בן לשבט ֶאְפַרִים שבממלכת ישראל. ני אותה ממלכהואף לא ב, שבט

הרי אנחנו בני . הקשר בינינו כל כך חשוב, אבל דווקא בגלל זה. ִּבְנָיִמין שבממלכת יהודה
  !אותו עם

אני מתאר לעצמי שאילו הכול היה נשאר כמו פעם והיינו עדיין עולים לרגל לֵבית ַהִמְקָדׁש 
  .ולחזק את הידידות בינינו, ינו יכולים להיפגש לעיתים קרובות יותרהי, בחגי ישראל

כל צורת החיים שלנו . כמה חבל שהמרחק בין שתי הממלכות רק הולך וָגֵדל כל הזמן
  .וזה מאד כואב לי, השתנתה מאד בשנים האחרונות

מאז , לצערי. וגם אהבתי את מנהגי המסורת, אני אהבתי לבקר בבית המקדש בירושלים
רבים כאן החלו לזלזל ברוב , והביקור בבית המקדש בזמן החגים פסקו" ֲעִלָיה ָלֶרֶגל"הש

  .ַהִמְצוֹות



האם הם . הדבר הזה מפריע לי מאוד. לֲעבֹוַדת ָהֱאִליִלים: אני מתכוון לדבר הכאוב, במיוחד
מה גורם להם ? איך הם יכולים לבעוט בכל הטובה שנתן לנו בורא העולם? ִהְשַתְגעּו

  ?פלל לֱאִליִלים ולפסלים ולעשות כל מיני ְטָקִסים מוזרים שכל כך זרים לאמונתנולהת

הוא הזהיר את . ַהָנִביא ביקר בעירנו לפני ימים אחדים ונאם לפני הקהל בכיכר העיר
במיוחד . יבואו עלינו עונשים כבדים משמים, שאם ההתנהגות הגרועה תמשיך, הציבור

אנשים רבים , לצערי. ד ההתעלמות מן העניים והמסכניםהוא זעק נגד עבודת האלילים ונג
  .פשוט צחקו לדבריו וָלֲעגּו לו

אני . אף אחד אינו יודע? מה יהיה בעתיד. היה לי קשה לסבול זאת. אני ברחתי הביתה
  ...מקווה לטוב

  .אנא השב למכתבי במהרה

  שמעיה

  

  מכתב שני – 4' נספח מס

  ,שמעיה היקר

ל לא ידעתי שבממלכת ישראל ישנם עדיין אנשים וילדים בכל. מכתבך ריגש אותי מאד
שתי הממלכות , אולי בזכות זה ביום מן הימים, מי יודע. ששומרים את מסורת ישראל

, אבל כמו שאני מבין ממכתבך. יתקרבו זו לזו ובית המקדש יחזור להיות מרכז לכל העם
  ...אין רבים כמוך

מעט מעט מתחילות לחדור גם אלינו , הירגם אצלנו המצב איננו לגמרי מז, למען האמת
  .גם אצלנו מעט אנשים מתחילים לעבוד ֱאִליִלים. תֹוָפעֹות לא טובות מהסוג שתיארת

- ַהר"אתמול ביליתי יום שלם ליד . בוא ואספר לך דברים משמחים, אך במקום להצטער
ִהְלכֹות "קבוצת הלימוד שלנו תפסה לה נקודת תצפית טובה ומשם למדנו את ". ַהַּבִית

  ".ַהִמְקָדׁש

בית ! אך אני מוכרח לספר לך שזה היה נפלא, אינני רוצה לגרום לך רגשות צער או קנאה
והמון העם ... נראה כמו גלי הים, עם קרני השמש המוזהבות הנשברות עליו, המקדש

  .כשעל הפנים של כולם ניכרת התרגשות חגיגית, יוצאים ובאים שם

ממלכות גדולות וחזקות . א חושש שעומדת לפרוץ מלחמהאבי סיפר אתמול בערב כי הו
  ?האם זה יתכן. את הארץ הקטנה שלנו" לבלוע"שואפות 

  .נתפלל שלא יצליחו

  .אני מחכה מאד למכתב תשובה ממך

  מלכיאל

  

  מכתב שלישי – 5' נספח מס

  !שמעיה חברי היקר שלום



אני לא אאריך ? למה אתה לא עונה לי? מה קרה! אני מחכה למכתבך כבר כמה שבועות
  !ובבקשה אל תשכח אותי, ורק אומר לך שלא שכחתי אותך, במכתב

  ,שלך באמת

  מלכיאל

  

  

  טבלת השמות והתחביבים – 6' נספח מס

  

  שמות של בנים

  

  שמות של בנות

  

  תחביבים

  



  אברהם
  ֲאִחיָסָמ 
  ֶאְלָיִקים
  אשר
  אהוד
  אחיה

  ֲאִחיֶעֶזר
  ֲאִביֶעֶזר 
  אבישי
  ְּבָנָיהּו
  בנימין

  גד
  גדעון
  דן
  דוד
  יוסף

  ְיהֹוֻשעַ 
  יהודה
  יואב

  ַמְלִּכיֵאל
  

  ֲאִביָשג
  דבורה
  שרה
  רבקה
  רחל
  לאה
  דינה
  נעמי
  מרים
  ִתְרָצה
  ִמְלָּכה
  נועה
  חֹוְגָלה
  שפרה
  ּפּוָעה
  יוכבד
  רות
  מיכל
  מירב

  שּוַלִמית

  רכיבה על סוסים
  רקמה
  אריגה
  תפירה
  ציור

  קליעה בחץ וקשת
  כתיבה
  קריאה

  )אבנים(ל איסוף ַחּלּוֵקי נח
  איסוף צדפים
  קליעת סלים

  גננּות
  ִּכיּור כלים וחפצים מחרס

  נגרות
  ַדִיג

  

  



   "קורה בישראל"כתבה מעיתון  – 7' נספח מס

  לבריאת העולם 28אלפים ' ד, תמוז

ָהַאשּוִרים ִהְגלּו אותם . בני ישראל הגאים הפכו לפליטים, לאחר מאתים שנים שלוות
   ...לעבר מקום בלתי נודע

  ת כתבנו אחימלך בן אליצורמא

כבש צבא , לאחר למעלה ממאתיים שנות עצמאות. ממלכת ישראל אינה שולטת עוד בארץ
  .ַאשּור את שומרון הבירה

הם חסכו . צבא ישראל ותושבי העיר שומרון עמדו בגבורה במשך שלוש שנות הָמצֹור
שיציל ) אליל קדמון( נלחמו באומץ לב רב באויב האשורי והתפללו לַּבַעל, באוכל ובשתייה

ממלכת  –אולם הם לא יכלו להחזיק מעמד נגד הממלכה החזקה ביותר באזורנו ... אותם
  .אשור

תושבי . צבא אשור הכה באכזריות את כל ממלכת ישראל והשאיר אחריו הרס וחורבן
אל . האויב האכזרי מסרב לתת פרטים על מקום המצאם. הארץ גורשו אל מקום עלום

וכי מאז שהם הגיעו , הגיעו שמועות כי הם יושבים מעבר לנהר הַסְמַּבְטיֹוןמערכת העיתון 
עוד הם מספרים כי רק יום אחד . לשם יורה הנהר אבנים לעבר מי שמנסה להתקרב אליו

.ביום השבת, בשבוע לא יורה הנהר אבנים



 5יחידה   

  ממלכת יהודה נקלעת לצרה

  

  

  :מטרות

  ;היוו את הסיבה להגליית ממלכת יהודההכרות עם התהליכים ההיסטוריים ש§ 

  ;יצירת הזדהות עם מצב העם ערב חורבן הבית§ 

  .עמידה על מקומה המשמעותי של ירושלים בלבם של תושבי העיר§ 

  

  מליאה ) /דקות 10( פתיחה

וייזכרו ) 2' אביזר מס(וכן במפת הנחלות ), 1' אביזר מס(התלמידים יביטו בציר הזמן 
  . יציאת בני ממלכת ישראל לגלות -יחידה הקודמת באיזו תקופה נעצרו ב

  ...מעניין מה עתיד לקרות להם

בפרק זה ייכנסו ציון ). 3' אביזר מס(בשלב זה יאזינו התלמידים לפרק נוסף מן התקליטור 
וישראלה אל מנהרת זמן ושם הם יעמדו על הלך הרוחות בממלכת יהודה בנוגע למצב 

שפו לויכוח בין אנשים הסבורים שבית המקדש הם ייח. הבטחוני החמור ששורר שם
  .יישאר לנצח לבין אלה החוששים מנצחון האוייב וחורבן הבית

  :פ הנקודות הבאות"בעקבות הסיפור תקיים שיחה ע

  ?מה היה נושא הויכוח -

  ?האם אתם יודעים מי צדק בויכוח בסופו של דבר -

  ? מקדשמה מוכיח עצם הויכוח על יחסם של אנשי ממלכת יהודה לבית ה -
  ...בית המקדש היה בעיניהם כמו: נסו לנסח

  ?איך לדעתכם יגנו אנשי ממלכת יהודה על המקדש -

  )דקות 15( ממלכת יהודה מגינה על ביתה – 1' פעילות מס

  ?מהו הטכסיס שיעשה האויב. הבנו שאנשי ממלכת יהודה ָיֵגנו בחירוף נפש על ביתם

  . התלמידים יוזמנו לבדוק את הממצאים שמצאו

  ).2' נספח מס(דף מתוך יומן אישי של ילדה : ממצא הראשוןה

המתאר את המצור על ירושלים ואת תחושות הרעב שחוותה , המורה תקריא את דף היומן
ולאחר מכן ימלאו את , התלמידים יעקבו אחרי ההקראה מתוך החוברת. הילדה במצור

של התלמיד למצוקה  ויוצרות חיבור רגשי, העוסקות בהבנת הרקע, בחוברת 3-1משימות 
  .שחוותה הילדה



  

  מליאה, זוגות/ )דקות 20( משחק עמדות – 2' פעילות מס

בפני הכיתה יוצגו שאלות לדיון . בשני צבעים) 5' אביזר מס(התלמידים יקבלו דפי ממו 
, בסיום. כל זוג ידונו ביניהם ויחליטו מה תשובתם, לאחר הצגת כל שאלה). 3' נספח מס(

ירימו  Yירימו דף ממו בצבע אחד ואלה שתשובתם  Xידים שתשובתם המורה תכריז שתלמ
  . דף ממו בצבע שונה

ויוזמן נציג מכל דעה להסביר את הנימוקים , יסוכם לאיזו תשובה יש יותר תומכים
  .להחלטה

  

  )דקות 45(ארוכה הדרך לגלות  – 3' פעילות מס

  'חלק א

התלמידים ). 4' נספח מס(ות המורה תקריא את דף היומן השני המספר על ההליכה לגל
הנסיבות והרגשות , זיהוי העובדות: 4וימלאו את משימה , יעקבו אחרי ההקראה בחוברת

  . של הגולים לבבל

יתקיים דיון ביחס לתיאור שבירת כלי הנגינה בידי הלויים לאחר ששוביהם ביקשו מהם 
  :שינגנו לפניהם את שירי ציון

  ?לנגןאיזה מעשה עשו הלויים כשביקשו מהם 

  ?מה מלמד הדבר על אישיותם

  ?כיצד אתם הייתם נוהגים במקומם

המורה תוסיף את האיור המתאים . התלמידים ידביקו את המדבקה המתאימה בציר הזמן
  .לציר הזמן הכיתתי

  ".מחברת ממצאים"התלמידים יסכמו את תובנותיהם בחוברת העבודה במדור 

  ' חלק ב

", ארוכה הדרך לגלות" –רת על פני שני עמודים התלמידים יוזמנו ליצור יצירה בחוב
כל תלמיד יבחר באילו חלקים ברצונו להשתמש . בעזרת האיורים שבחוברת הנספחים

  .מתוך שלל הדמויות והפריטים שמופיעים בחוברת הנספחים

המשורר אם נותר זמן ניתן לערוך פעילות נוספת על שיר הגעגועים לירושלים של : תוספת

המידע אודות המשורר ונקודות למחשבה ולדיון בעקבות . 16-תימן במאה האלצאהרי שחי ב

  .השיר עצמו והמזמור על נהרות בבל מובאים בחוברת לתלמיד. 5' השיר מובאים בנספח מס

  

 הכנה ואביזרים  

  

  ציר הזמן .1

  מפת הנחלות משיעור קודם .2



  תקליטור עם סיפור המסגרת .3

  )2' נספח מס(דף מתוך יומן אישי של ילדה  .4

  פי ממו  ד .5

  )4' נספח מס(דף שני של היומן  .6

  חוברת נספחים .7

  חוברת עבודה .8

   

  

 נספחים  

  מלל לתקליטור  -  1' נספח מס

  'ֶּפֶרק ה

א יֹוְדִעים ְּכלּום ַהּיֹום ַּבֹּבֶקר ... ְועֹוד ֵאי, ֲאָבל ֲאַנְחנּו ִמְתַקְּדִמים, ַסָּבא ֶׁשָּלנּו חֹוֵׁשב ֶׁשֲאַנְחנּו 
ִיְׂשָרֵאָלה ִהִּציָעה . ְּכֵדי ִלְראֹות ִמָּקרֹוב ֶאת ַהֶּדֶלת ֶׁשִּבְסִביָבָתּה ִאַּבְדנּו ֶאת ַהַּכּדּור ָהַלְכנּו ֶלָחֵצר

א ַהְצָלָחה –ִנִּסינּו ְוִנִּסינּו . ֶׁשְּנַנֶּסה ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת ִמַּבחּוץ ְּבֶעְזַרת ֲחִתיָכה ֶׁשל ַּבְרֶזל . ַא ְל
ָׁשַפְכנּו ְמַעט . ֵהִביָאה ִיְׂשָרֵאָלה ֲאחֹוִתי ַהַּמֲעִׂשית ֶׁשֶמן ְמכֹונֹות, ְתָיַאְׁשנּוְלַאַחר ֶׁשִּכְמַעט ִה 

ֲאָבל , א ַּתֲאִמינּו. ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ַוֲאַנְחנּו ָצַעְדנּו ְּפִניָמה! ְוַהַּמְנעּול ִנְׁשַמע ָלנּו ִמָּיד, ֵמַהּנֹוֵזל ַהֶּזה
ַעְכָׁשו נּוַכל ְלִהָּכֵנס ַלַּמְרֵּתף , "ָקָראנּו ְּבָצֳהָלה!" ֵאיֶזה ֹיִפי! "ֶׁשל ַהַּמְרֵּתף ֶזה ָהָיה ַהֶּפַתח ָהֲאחֹוִרי

  "!ָמַתי ֶׁשַרק ִנְרֶצה

ֵהַבּנּו . ׁשּוב ָהְיָתה זֹו ִיְׂשָרֵאָלה ַהַּמֲעִׂשית ֶׁשִּצְּנָנה ֶאת ִהְתַלֲהבּוִתי –?" ֲאָבל ֵאי ִנְסֹּגר ֶאת ַהֶּדֶלת"
: א ָהִיינּו ְצִריִכים ְלַחֵּפׂש ְזַמן ָרב. ֻמְכָרִחים ִלְמֹצא ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ּוְלַׁשְכֵּפל אֹותוֹ  ֶׁשֲאַנְחנּו

ִחיׁש ַמֵהר ַרְצִּתי ְלַׁשְכֵּפל אֹותֹו ְוִיְׂשָרֵאָלה ִנְׁשֲאָרה ... ַהַּמְפֵּתַח ָהָיה ָּתלּוי ַעל ַמְסֵמר ְלַיד ַהֶּדֶלת
ֵמַעְכָׁשו נּוַכל : ָחַׁשְבנּו. ַהַּמְפֵּתַח ָהָיה ְּבָיֵדינּו ִהְרַּגְׁשנּו ַמָּמׁש ְמֻאָּׁשִריםְּכׁשֶ . ִלְׁשֹמר ַעל ַהֶּׁשַטח

ַרק ָצִרי ְלַוֵּדא ֶׁשַּסָּבא . ְלִהָּכֵנס ְּכָכל ֶׁשֶּנְחַּפץ ֶאל ַהַּמְרֵּתף ַהִּמְסּתֹוִרי ּוְלַפֵּצַח ֶאת ַהַּתֲעלּוָמה ֶׁשּלוֹ 
  ...א ִּבְפִנים

. ָּבְרָחָבה ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשַּבַּמְרֵּתף ָרִאינּו ֶאת ַהַּמָּפה ַהְּמיֶֻחֶדת ֶׁשַּסָּבא ֶהְרָאה ָלנּו. ּו ַלַּמְרֵּתףִנְכַנְסנ
ָהַלְכנּו ְּבִכּוּון . ּוְלִצָּדּה ָהָיה ֵחץ ְמַהְבֵהב ֶׁשִּסֵּמן ָלֶלֶכת ְלַצד ָיִמין, ִהיא ָהְיָתה מּוֶאֶרת ְּבאֹור ָיֹרק

  .נּו ְלָפֵנינּו ִמְבֶנה ְּגִליִלי ַמְבִריק ְּבֶצַבע ָׁשֹחרַהֵחץ ְוָרִאי
ְוָלַחְצנּו ַעל ֶמֶתג ָאֹדם ֶׁשָהָיה ְּבִצּדֹו ֶׁשל ַהָּגִליל , ִהְתָקַרְבנּו. ִהְתַּפֵּלאנּו -?" ָמה ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות"

, ְלַמַען ָהֱאֶמת. ָלה ָלֲחָצה ְּבָחְזָקה ֶאת ָיִדיִיְׂשָראֵ . ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ַוֲאַנְחנּו ִנְכַנְסנּו ְּפִניָמה. ָהִראׁשֹון
ִׁשְפַׁשְפנּו ֶאת . ּוְלֶפַתע ִסְנֵור אֹוָתנּו אֹור ָחָזק, ָׁשַמְענּו קֹולֹות ּוְרָעִׁשים. ֶזה ָהָיה ַמְפִחיד ְמאֹוד

ֵהם ָהְלכּו . ם ִּבְבָגִדים מּוָזִריםמּוֵלנּו ָהיּו ֲאָנִׁשים ַהְּלבּוִׁשי! ִהַּגְענּו ְלָמקֹום ַאֵחר: ֵעיֵנינּו ְּבַתְדֵהָמה
ָאַמְרִּתי ְלִיְׂשָרֵאָלה ", ִהַּגְענּו ִלְתקּוָפה ַעִּתיָקה. "ְּבִעיר ֶׁשָהְיָתה ְּבנּוָיה ְּבִסְגנֹון ֶׁשל ַּפַעם

, ְּבֶמְרָחק ָמה. אֹודָהָיה ֵּביֵניֶהם ִוּכּוַח סֹוֵער ְמ . ָרִאינּו ְלָיֵדנּו ִהְתּגֹוְדדּות ֶׁשל ֲאָנִׁשים. ְּבִהְתַרְּגׁשּות
ּבֹוא . "ָאְמָרה ִיְׂשָרֵאָלה ְּבִהְתַלֲהבּות" ֶזהּו ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. "ִנָּצב ָּגבֹוַּה ּוַמְרִׁשים, ָרִאינּו ִּבְנָין ָיֶפה

ּקֹולֹות ָהְלכּו הַ . קֹולֹות ֶׁשל ִוּכּוַח ִהִּגיעּו ְלָאְזֵנינּו, ְוָאז". אּוַלי ַנְצִליַח ִלְראֹות ַמֶּׁשהּו, ֵנֵל ְלָׁשם
  ...ְוָגְברּו

  !"ֲאַנְחנּו ִנָּׁשֵאר ִּבירּוָׁשַלִים ְלעֹוָלם! ַאל ִּתְדֲאגּו"



א חֹוֵׁשב ֶׁשַּנְצִליַח ְלַנְּצָחם, ַאל ִּתְהֶיה ָּבטּוחַ "   ."ָהאֹוְיִבים ֲחָזִקים ְמאֹוד ַוֲאִני 

א ָיֵעז ָלַגַעת ּבוֹ  ַאף, ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִיָּׁשֵאר ָלֶנַצח ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל"   ?"ָׁשַמְעָּת , ֶאָחד 

א יֹוֵדעַ "   ."ְלַדְעִּתי ֶמֶל ָּבֶבל ּוְצָבאֹו ְיכֹוִלים ְלַהְחִריב אֹותוֹ , ֲאִני 

  
נּו ָׁשַמְענּו ַרַעׁש ְוִהְרַּגְׁש , ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ׁשּוב ָרִאינּו ֶהְבֵזק ָּגדֹול, ִנִּסינּו ָלֶלֶכת ְלִכּוּון ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ְּבתֹו ַהָּגִליל ַהָּׁשֹחר ְוָיָצאנּו ֶּדֶר ַהֶּדֶלת . ַטְלֵטָלה ְּכִאּלּו ָהְיָתה ְרִעיַדת ֲאָדָמה
ְוֵהם ִּכְמַעט ִהְתּפֹוְררּו , ֵהַרְמִּתי אֹוָתם. ַעל ָהִרְצָּפה ָהיּו ֻמָּנִחים ַּכָּמה ֲחָפִצים ְמֻפָּיִחים... ַהְּפתּוָחה
ַעְכָׁשו ֵנֵל . ִיְׂשָרֵאָלה הֹוִציָאה ִמִּכיָסּה ַׂשִּקית ַנְילֹון ְוִהְכַנְסנּו אֹוָתם ִּבְזִהירּות ְלתֹוָכּה. ִלי ַּבָּיד

  .ַלֶחֶדר ְוִנְבֹּדק אֹוָתם ִּבְזִהירּות

  

  הדף הראשון ביומן – 2' נספח מס

  דף מיומנה של שרה 

  .שלום לך יומני היקר

אני חולמת על איזו פרוסת לחם ! מאוד מאוד רעבה. יתים קרובותאני רעבה לע, אתה יודע
  ...על עוגות וממתקים כבר הפסקתי מזמן לחלום. שאּוַכל להכניס אל הפה

וממלכת בבל עכשיו , אני גרה בירושלים. אז אני אסביר לך, אם אתה לא מבין למה
חונים מעבר  הם. בה אנו נמצאים, הם שמו מצור סביב העיר ירושלים. במלחמה נגדנו

החיילים היהודים נלחמים נגדם . לחומת העיר ולא נותנים לאף אחד להיכנס או לצאת
  .מעל החומות

נשארו לנו ! אי אפשר להכניס גם מים לעיר, אי אפשר להכניס אוכל לעיר: תאר לעצמך
  .אבל הם יָגמרו עוד מעט, מעט מים בבור מהגשמים שירדו בחורף

אני לא יודעת מה . משוטט ומחפש אוכל ואני מרחמת עליולפעמים אני רואה ברחוב כלב 
האם צריך לתת מים לבעלי חיים או לשמור אותם לבני  -יש מעט מאוד מים : לעשות
  ... האדם

אבל דודי אליקים צועק וטוען , אבא שלי טוען שצריך להיכנע ולהציל את האנשים שבעיר
אמי מסתובבת כל היום ? ומרמה אתה א! שאסור לנו להיכנע לאויב בשום פנים ואופן

אולי מחר גם זה , אם להיום היא השיגה מעט לחם יבש ומעט מים... ודואגת מה יהיה מחר
כמה זמן נוכל עוד להמשיך ... אני מתחילה לחשוש שעוד מעט יאזלו כוחותי? כבר לא יהיה

אמא הלכה ? קצת בשר ומים, מַאִין תשיג אמא עבורנו מצרכים בסיסיים כמו לחם? כך
  .אם נשאר להם מעט מזון במחסנים, לחברים לשאול אם יוכלו לעזור לנו

  ,שלך

  שרה הרעבה

  

  :שאלות למשחק עמדות – 3' נספח מס

, כמה זמן יכולה עיר עתיקה ללא מערכת צינורות וברזים ובלי אספקה מהאוויר, שערו. 1
  ?שבועות אחדים או שנים אחדות: להחזיק מעמד במצב של מצור



המורה תוכל לספר לתלמידים שירושלים החזיקה מעמד במשך שלוש  בסיכום הדיון(
  .)שנים

או להתייאש , כי אולי יש סיכוי לניצחון -להמשיך לסבול : מה לדעתכם מעדיפה שרה. 2
  ?ולהתחיל חיים חדשים במקום אחר ורחוק

ת כי כך ָהעיר ואולי גם בי, הטוען שכדאי להיכנע -אבא : מי צודק יותר, הביעו דעתכם. 3
כי כאשר הם יכנסו , הטוען שאסור להיכנע לאויב -או הדוד אליקים , המקדש לא יחרבו

  .נמקו? הם ממילא יהרסו הכול

. בית המקדש נחרב והתושבים ניצלו. א: בחרו באפשרות הנכונה? מה קרה בסיום הקרב. 4
חלקם נהרגו , והתושבים, בית המקדש נחרב. ג. בית המקדש נשמר והתושבים נהרגו. ב

  . וחלקם הוגלו

  

  הדף השני ביומן – 4' נספח מס

  ,יומני היקר

אתה בודאי . עכשיו אני כותבת לך מבבל. אני מתנצלת שתקופה ארוכה כבר לא כתבתי לך
הבבלים פרצו את חומת . בית המקדש נחרב –הנביא ירמיהו צדק וגם אבא צדק ... מתפלא

אלפים רבים . נמשכה המלחמהשלושה שבועות . העיר והייתה מלחמה קשה בתוך ירושלים
אני לא יכולה לתאר לך איזו תקופה קשה ! אני ומשפחתי ניצלנו בנס. של יהודים נהרגו
  .ואז פרצה השרפה הגדולה, בתשעה באב פרצו הבבלים אל המקדש. ומפחידה עברנו

: זו השיטה שלהם. הבבלים לא נתנו לנו להתארגן ומיד גירשו אותנו מהבתים לגלות
כדי שלא יוכלו להשתקם ולבנות , מם את העמים שאת ארצם הם כובשיםלהוציא ממקו

אני . אנשים רבים התמוטטו בדרך. הלכנו ברגל במשך כמה שבועות. את הממלכה מחדש
  ...לא יודעת איך החזקנו מעמד

שיא האכזריות שלהם היה לבקש מהלויים שינגנו בכינורותיהם שירים  –ואתה יודע 
הם לקחו סכינים ? ומה לדעתך עשו הלויים! לנגן בבית המקדש ומנגינות שהם היו רגילים

על אדמת ' איך נשיר את שיר ה: "הלויים קראו! וקרעו את המיתרים של הכינורות שלהם
  ?!"נכר ובארץ זרה

  ...כולנו מתגעגעים ורוצים כבר לשוב לירושלים שלנו

  ,שלך

  שרה העצובה

  ריה יפהפיהמידע ונקודות לדיון בנושא השיר ק – 5' נספח מס

אהרי'זכריה אלצ' ר/  ִקְרָיה ְיֵפהִפָיה  

  

  ִקְרָיה ְיֵפהִפָיה ָמׂשֹוׂש ְלָעַרִי 

  ִעיר ֶנֱאָמָנה ַאְּת ְלַמְלֵּכ ְוָׂשַרִי 

  

  יֹום ֶאְזְּכָרה ִיְפַעת ַרַּבת ְצָבַאִי 



  ָל ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ִלְׁשֹּכן ֲחֵצָרִי 

  

  מֹו יֹוִניםִמי ִיְּתֵנִני ָנא ָאעּוף ּכְ 

  ֶאַּׁשק ֲאָבַנִי ָאחֹון ֲעָפָרִי 

  

  א ָׁשְקָטה ַנְפִׁשי ִמּיֹום ְנדֹוד ַרְעָיה

  ִמּיֹום ְּגלֹות ָּבִנים ִמֵּבית ְמגּוָרִי 

  

  ַאִּפיל ְתִחָּנִתי ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלם

  ָיִקים ְׁשָעַרִי ִיְבֶנה ְדִביָרִי 

  

  נֹות עֹוָלםִנְרֶאה ְּבִׂשְמָחֵת ִּכיֵמי ְׁש 

  ֵעת ּבֹוא ְיׁשּוָעֵת ִלְבנֹות ְּגֵדָרִי 

  

  ָאז ִתְׂשְמִחי ָלַעד ּוֶבַטח ֵּתְׁשִבי

  ִיֶרב ְׁשלֹום ָּבַנִי ִמָּכל ֲעָבַרִי 

  ...ָאָנא

ואף הגיע עד ארץ ישראל וטייל , הוא הרבה במסעות. 16-המשורר אלצאהרי חי בתימן במאה ה
  .בה

המביע אהבה ומאדיר את יופייה וייחודה של , שיר געגועים לעיר ירושליםהשיר קריה יפהפיה הוא 
  .העיר

  יפעת רבת... פיה-קריה יפה"המתוארת כ, המען אליו פונה הדובר היא ירושלים הבנוייה
  ". צבאיך

  . כבר במשנה מעלים על נס את יופייה של העיר ירושלים
. ך התעלמות ממצבה האמיתי של העירהשימוש בזמן הווה יוצר רושם של מצב עכשווי מפואר תו
יקים / אפיל תחינתי לפני אדון עולם: "המצב האמיתי של העיר החרבה מוצג רק בטור החמישי

קיימת התעלמות , כלומר. ומיד עולה בעיני רוחו העיר כפי שתיראה בעתיד", יבנה דביריך, שעריך
עת בוא ישועתך לבנות /  נראה בשמחתך כימי שנות עולם: "מההווה והתרכזות בגאולה בעתיד

  ".גדריך
משוש : "היא מהווה מקור שמחה לערים אחרות, בנוסף ליופייה של ירושלים, על פי הדובר בשיר

  ".לך כלתה נפשי לשכון חצריך"וכן ", לעריך
  .לשיר יש מנגינה

  :נקודות לדיון ומחשבה

 תארו את רגשותיו של הדובר כלפי ירושלים.  

 נסו לזהות את מקור . טאים כמיהה וגעגועים לירושליםערכו רשימה של הביטויים המב
  .הביטויים ולהסביר אותם

 נסו לזהות את מקור . ערכו רשימה של הביטויים המתארים את יופיה וייחודיותה של העיר
  .הביטויים ולהסביר אותם

 ערכו השוואה על פי השיר בין מצבה של ירושלים בעבר ובין מצבה בהווה.  

 פי העיר ירושליםתארו את רגשותיכם כל.  

 עשרה קבין של : "ג ולנאמר על ירושלים בתלמוד הבבלי, השוו בין השיר לבין תהילים פרק מח
  ).ב"ע, קידושין מט" (תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו –יופי ירדו לעולם 

  



  



  

 6יחידה 

  סבא משבח את ארץ ישראל
  
  

 מטרות  

  

  ;טיפוח תחושת שייכות לארץ ישראל§ 

  .רת מעלותיה המיוחדות של ארץ ישראלהכ§ 

  

  

  ) דקות  10(פתיחה 

האם במהלך שהותכם שם התגעגעתם ? מי מכם היה פעם בארץ אחרת: שאלה לתלמידים
  ?למה התגעגעתם במיוחד, ואם כן? לארץ ישראל

ישמיעו התלמידים גם  , לאחר שהתלמידים יספרו על המקומות אליהם התגעגעו
בהמשך תציין המורה שעכשיו ישמעו על טיול  . כו בארץהתרשמות שלהם מטיולים שער

  . של ציון וישראלה

: שתוכנו) 1' נספח מס, 1' אביזר מס(התלמידים יאזינו לחלקו הראשון של סיפור המסגרת 
הם נמצאים . סבא ישראל הפתיע את ציון וישראלה ונסע איתם ליום של כיף בבית מלון

כשחזרו גילו תערוכה מופלאה . א האופקבמקום שהנוף הנשקף ממנו הוא כחול מלו
  ...במרתף

אביזר (אביב על המפה -המורה תזמין תלמיד להצמיד את האיור שמיצג את סבא לחוף תל
  ).2' מס

  

   )דקות 25(תיירים בארץ ישראל  – 1' פעילות מס

התלמידים יתחלקו לזוגות על פי . בבית המלון נחשפים ציון וישראלה לתיירים שונים
שבו " אביב-תל"עכשיו כולנו תיירים המגיעים למלון : המורה תבהיר. שיבהמקומות הי

  .ציון וישראלה, נמצאים  סבא

  ?מאילו סיבות? למה הגעתם לארץ": תיירים"המורה תשאל את ה

  .התלמידים יענו תשובות שונות

, הכולל שם) מתוך חוברת הנספחים" (כרטיס רישום"על כל זוג יהיה למלא , לאחר מכן
המהוות , בחוברת יופיעו מעלות שונות של ארץ ישראל. צא וסיבת הביקור בישראלארץ מו

כאשר כל הכרטיסים יהיו מלאים . התלמידים ייעזרו ברשימה זו. סיבה למשיכת התיירים
, כל זוג יגיש את הכרטיס שלו. ה שישמש כפקיד קבלה במלון/ייבחר תלמיד, וגזורים



) על פי הנחיית המורה(הוא יגיב , סיבת הביקור ה יקריא אותו בקול ולאחר קריאת/הפקיד
  ...". אבל יש עוד ארצות שאפשר לבקר בהן מן הסיבה הזאת, מעניין"

היא תיגש ), 3' אביזר מס(ת /המורה תחבוש כובע המתאים לתייר, לאחר שיסתיים הסבב
, כי בארץ המיוחדת הזאת, ותסביר לפקידה שהיא הגיעה לארץ ישראל מכל הסיבות ביחד

  .יא מוצאת את כל התכונות הטובות כולןה

האם ): ת/ניתן לעשות זאת כשהמורה היא עדיין בדמות התייר(יערך דיון עם התלמידים 
  ) בקיצור? (מה אתם יודעים על ארצות אחרות? רק בארץ ישראל ישנן כל כך הרבה מעלות

שארץ  אם המסקנה תהיה. ננסה להשוות בין מעלות הארץ שלנו לאלה של ארצות אחרות
מחפשים , דבר אהוב: המורה תביע את עמדתה, אך יש עוד ארצות טובות, ישראל טובה
מי שמקבל מתנה ... שהתינוק שנולד להם נראה להם הכי מושלם, כמו הורים, את מעלותיו

נהנים  –כך גם אנחנו לגבי ארץ מולדתנו . הוא מפליג בשבחה –שמאד חביבה עליו 
  .תיהואוהבים להכיר ולראות את מעלו

מקום זר יכול להיות מאוד יפה אבל ". מקום זר"ל" בית"ניתן להוסיף השוואה בין 
כי הוא , אדם חש הרגשה ביתית ונעימה", בית"ואילו ב. ההרגשה בו פחות נוחה ונעימה

  .במקומו הטבעי

' נספח מס( דליה קרח שגב ויונה זילברמן של?" מה זאת מולדת"המורה תקריא את השיר 

  :את השיר יערך דיון על פי הנקודות הבאות למחשבה ולדיוןבתום הקר ).4

  ומדוע?", מה זאת מולדת"מי שואלת?  

 כיצד מנסה האם להסביר מהי מולדת? איזו תשובה מקבלת השואלת?  

 בשם מי מדברת האם?  

 בשם מי אומרת האם את "? למולדת קיוינו אלפיים שנה: "מה פירוש המשפט
  ? ומדוע, המשפט הזה

  
  )דקות 15(ל "שבח הארץ במדרשי חז - 2' פעילות מס

תוך הבהרה ) 1' נספח מס, 1' אביזר מס(התלמידים יאזינו לחלק השני של סיפור המסגרת 
מראש שבמהלך השמיעה יהיה עליהם לערוך רשימה של דברים מיוחדים הקשורים לארץ 

  ). בחוברת 1משימה (ישראל 

בנושא של ) 2' נספח מס(מדרש בתום שמיעת סיפור המסגרת המורה תקריא את תיאור ה
  .והתלמידים יקשרו לתיאור המתאים שנשמע בתקליטור, ארץ זבת חלב ודבש

  .התלמידים יחזרו באוזני המורה על הדברים ששמעו

התלמידים יכינו בכתב סתרים משפט אחד שהרשים אותם בקשר לשבחה של ארץ ישראל 
  . צידו לפענח את הצופן שהוא כתבכל תלמיד ייתן לחברו שיושב ל). בחוברת 2' משימה מס(

  

  )דקות 20(" שבח הארץ"דומינו  – 3' פעילות מס

אמרותיהם . חכמינו הקדמונים השאירו לנו מורשת של דברי תורה וחכמה בכל התחומים
פיזיות של ארץ /המעלות הגשמיות: וזאת בשני מישורים, התייחסו גם לארץ ישראל

  . והמעלות הרוחניות של הארץ, ישראל



' אביזר מס(כל קבוצה תקבל חמישה חלקי דומינו שונים . הכיתה תתחלק לשתי קבוצות .1
תמונה  –ובצידם השמאלי , שבצידם הימני כתובה אמרה מן המקורות בשבח הארץ) 4

המורה ). 3' נספח מס –רשימת האמרות עם רשימת ההסברים (השייכת לאמרה אחרת 
כל קבוצה בתורה . והמשחק מתחיל -ה עשר שנותר בידי-תתלה על הלוח את החלק האחד

. האם יש לה חלק היכול להשלים לצד זה או אחר של רכיב הדומינו שעל הלוח, תבדוק
היא זו שהשתחררה , הקבוצה המנצחת. מפסידה את תורה -קבוצה שאין לה חלק מתאים 

המורה תלווה את תלייתה של כל אמרה בהסבר . ראשונה מכל חלקי הדומינו שלה
  .ותיעזר לשם כך בתלמידים, שלההמשמעות 

  .כדי שכל האמרות יימצאו לבסוף שלמות, יש להניח את החלקים על הלוח באופן מעגלי

  :יוכרז על תחרות נוספת בין שתי הקבוצות, לאחר שהמעגל כולו הושלם. 2

  ). ניתן להחליפו במהלך הפעילות(אל הלוח יוזמן תלמיד אחד מכל קבוצה 

ועל שני הנציגים יהיה להצביע ) 3' נספח מס(ת האמרות המורה תקריא הסבר של אח
המורה תעבור על כל , באופן כזה. במהירות על האמרה המתאימה להסבר שהוקרא

הקבוצה שנציגה ידע להצביע במהירות רבה . האמרות ותקנה לתלמידים את פירושיהן
  .מנצחת -יותר על האמרות הנכונות 

  . אלא על ידי תלמידים כפרטים, ון של קבוצותהמשחק יתנהל לא בארג: פעילות חלופית

  .  התלמידים יגזרו מחוברת הנספחים את חלקי הדומינו וישחקו דומינו בזוגות

המורה תתלה על הלוח את חלקי . תיערך במליאה חזרה על האמרות, בתום המשחק
 תאמר את ההסבר של אחת האמרות וכל זוג) 4' אביזר מס(הדומינו עם האמרות והציורים 

  .בתורו יצביע על האמרה והתמונה המתאימים להסבר

  

  )דקות 20(ארץ עם נשמה  – 4' פעילות מס

כעת נעמוד על היחס המיוחד של בני העם . למדנו על דברים המיוחדים לארץ ישראל
מאת שמואל פישר " ארצנו הקטנטונת"המורה תתלה את הכרזה של השיר . לארצם

  ).  דהמובא גם בחוברת העבו, 5' אביזר מס(

  ?מהו יחסו של הדובר לארץ

  ?אילו ביטויים מוכיחים זאת

  ? איך מכנה הדובר את ארץ ישראל

  )אמי? (מהם רובדי המשמעות של ביטוי זה

איזה מימד מעניק הדימוי ליחסים ? מדוע מדמה הדובר את הארץ לאם ואותו לבנה
  ? ביניהם

  ?מדוע לדעתכם הוא משתמש בביטוי אנושי לדומם

   

. היא תשאל את התלמידים אם הם מכירים את הביטוי". ַהֲאָנָׁשה"וב על הלוח המורה תכת
  .להתייחס במושגים אנושיים אל אובייקט לא אנושי= האנשה : ויוסבר



היה נכון יותר , לכאורה". האדמה צמאה למים: "המורה תכתוב על הלוח דוגמה פשוטה
דוגמה . נוש אל האדמההמילה צימאון שאולה מבני הא. האדמה זקוקה למים: לכתוב
  .התלמידים יוזמנו להעלות דוגמאות נוספות". הארץ מתגעגעת לבניה: "נוספת

. כלפי אדמת המולדת" האנשה"הניב יחס של , הקשר המיוחד בין עם ישראל לארץ ישראל
ברגשות שחשו יהודים במשך שנות הגלות , ך"יחס שקיבל ביטוי במקורות הקדומים בתנ

  .תבו לאורך השניםוגם בשירים רבים שנכ

המורה תתלה שתי כרזות של פסוקים מספר יחזקאל המתייחסים לאדמת ארץ ישראל 
  ).6' אביזר מס(כאל ישות אנושית 

ֲאֶׁשר ) לעמים(ְוֶלָעִרים ַהֶּנֱעָזבֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ִלְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ... ֶלָהִרים ְוַלְּגָבעֹות"... 
  ')ד, ו"ל ליחזקא" (ִמָּסִביב

" ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא) תתנו(ִּתְׂשאּו ) הפירות שלכם(ּוֶפְרְיֶכם ... ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל"
  ')ח, ו"יחזקאל ל(

  .המורה תציין שפסוקים אלה מתייחסים לארץ ישראל במצבים שונים

  ?כיצד בא לידי ביטוי היחס האנושי לאדמת הארץ בפסוקים

העוסקות , בחוברת העבודה 5, 4, 3התלמידים יפנו אל משימות , שא יהיה ברורכשהנו
, המשימות יבוצעו על ידי התלמידים ברצף. בהאנשה של הארץ מתוך מקורות שונים

  .ולאחר מכן ייקראו התשובות במליאת הכיתה

  

 הכנה ואביזרים  

  

  תקליטור סיפור המסגרת. 1

  באהאיור שמיצג את ס+ מפת ארץ ישראל . 2

  )המורה תביא מביתה(כובע תייר . 3

  :חלקי דומינו.  4

  

ֶקי ָּבּה ֵמֵראִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה ' ֵעיֵני ה… ֶאֶרץ ֲאֶׁשר   ציור של שבעת המינים/ ֱא

  ציור של נחלי מים/ ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון 

  ציור של מחצבי ברזל ונחושת/ ּוְתֹהֹמת  ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת

ציור של תאנים נוטפות דבש ועיזים עם / ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנחֶׁשת 
  חלב

  ציור של שמן ודבש/ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש 

  חכמים לומדים עם מגילות עתיקות/ ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש 

  ציור המבטא שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. / ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים ֲאִויָרּה



  מפת הארץ מאירה. / ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּגבֹוָהה ּוְמתּוָקה ּוְמֻׁשַּבַחת ִמְּׁשַאר ָהֲאָרצֹות

ציור שמראה את מפת הארץ כשמתוכה יוצאות . / ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמֻקֶּדֶׁשת ִמָּכל ָהֲאָרצֹות
  ב, תיות אאו

א ָחְכָמה ְּכָחְכַמת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל אנשים שאוכלים מפירות . / ֵאין ּתֹוָרה ְּכתֹוַרת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְו
  הארץ

  . ֵּפרֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַקִּלים ֶלֱאֹכל ִמֵּפרֹות ֶׁשל ָּכל ָהֲאָרצֹות

  :  כרזה .5

ְׁשמּוֵאל ִפיֶׁשר/ ַאְרֵצנּו ַהְּקַטְנֹטֶנת  
 

ַאְרֵצנּו ַהְּקַטְנֹטֶנת, ַהְּקַטְנֹטֶנת ַאְרֵצנּו , 
ֶׁשִּלי, ַאְרִצי ֶׁשִּלי . 

 .ַנְפִׁשי ֵאַלִי ֹּכה ִנְכֶסֶפת
ַאְרֵצנּו ַהְּקַטְנֹטֶנת, ַאְרֵצנּו ַהְּקַטְנֹטֶנת , 

 ,ִאִּמי ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְקַטָּנה
 .ֶאת ְּבֵנ ַאְּת ֹּכה אֹוֶהֶבת

  : כרזות .6

ֲאֶׁשר ) לעמים(ְוֶלָעִרים ַהֶּנֱעָזבֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ִלְׁשֵאִרית ַהּגֹוִים ... תֶלָהִרים ְוַלְּגָבעוֹ "... 
  ')ד, ו"יחזקאל ל" (ִמָּסִביב

" ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא) תתנו(ִּתְׂשאּו ) הפירות שלכם(ּוֶפְרְיֶכם ... ְוַאֶּתם ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל"
  ')ח, ו"יחזקאל ל(

  

 נספחים  

  

  מלל לתקליטור  1' נספח מס

  'ֶּפֶרק ו
  ִיְׂשָרֵאָלה ְמַסֶּפֶרת': ֵחֶלק א

: ְּכֶׁשַּקְמנּו ַּבֹּבֶקר הּוא ִהְכִריז. ַהּיֹום הּוא ִהְפִּתיַע אֹוָתנּו! ֵאיֶזה ֵּכיף ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ַסָּבא ָּכל ָּכ ַמְגִניב
. ָקַפְצנּו ְּבִׂשְמָחה! ֵיׁש!" ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ַלָּים –ֵדי ַרֲחָצה ָּתִכינּו ִּבגְ , ִּתְתַאְרְּגנּו ַמֵהר, ֶחְבֶרה"

ְלַאַחר ָהַרֲחָצה ַּבָּים ָהַלְכנּו ִעם ַסָּבא ְלֶאָחד ִמָּבֵּתי ַהָּמלֹון ... ַהְּנִסיָעה ָהְיָתה ֲאֻרָּכה ַא ִמְׁשַּתֶּלֶמת
ָהָיה . ָקָנה ָלנּו ַּבִּמְזנֹון ְׁשִתָּיה ּוָמנֹות ְּגִליָדה ְטִעימֹות ָיַׁשְבנּו ַּבּלֹוִּבי ְוַסָּבא. ַהְּפזּוִרים ַעל ַהחֹוף
  .ָרִאינּו ַהְרֵּבה ַּתָּיִרים ֶׁשִהִּגיעּו ְלִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ִמיֵני ֲאָרצֹות: ְמַעְנֵין ָׁשם ַּבּלֹוִּבי

ֲאִני . "ִהיא ָאְמָרה", ֲחמּוִדיםֵאילּו ְיָלִדים . "ְלָיֵדנּו ִהְתַיְּׁשָבה ַּתֶּיֶרת ָאֶמִריָקִאית ַמְצִחיָקה
, ִּתְראּו ֵאיֶזה נֹוף ֵיׁש ָּכאן, ֲאִני ָּכל ָּכ אֹוֶהֶבת ֶאת ִיְׂשָרֵאל. אֹוֶהֶבת ִלְראֹות ְיָלִדים ִיְׂשְרֵאִלים

  !ֶאת ָהָאֶרץ ֶׁשָּלנּוִהְרַּגְׁשנּו ָּכל ָּכ ָנִעים ֶׁשֲאָנִׁשים אֹוֲהִבים . ִחַּיְכנּו!" ֵאין ְּכמֹו ִיְׂשָרֵאל... ֵאיֶזה ָים
ָצִרי ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ַּכָּמה ְמיֶֻחֶדת ִהיא : "הּוא ָאַמר ָלנּו, ְּכֶׁשִּסַּפְרנּו ְלַסָּבא ַעל ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשָּלנּו

  ..."ֲחָכִמים ְמַסְּפִרים ַהְרֵּבה ְּבִׁשְבָחּה ֶׁשל ָהָאֶרץ ֶׁשָּלנּו. ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
  ...יו ִנְדַלק ִניצֹוץ ׁשֹוָבב ְוֵהַבּנּו ֶׁשהּוא ְּכָבר ְמַתְכֵנן ַמֶּׁשהּוָרִאינּו ֶׁשְּבֵעינָ 

  
  'ֵחֶלק ב

ְוֶזה ָהָיה , ָרִאינּו ֶׁשהּוא ִמְסַּתֵּגר ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ַּבֲחַדר ָהֲעבֹוָדה. ִהְמַׁשְכנּו ַלֲעֹקב ַאֲחֵרי ַסָּבא
ַסָּבא הֹוִדיַע ֶׁשהּוא נֹוֵסַע ! ַהַּסְבָלנּות ִהְׁשַּתְּלָמה. ה ָיִמיםֲאָבל ֶהְחַלְטנּו ְלַחּכֹות ַּכּמָ , נֹוָרא ְמַסְקֵרן

ִהִנַהּנּו ְּבָראֵׁשינּו . הּוא ָׁשַאל ִאם ִנְסַּתֵּדר ְלַבֵּדנּו ְוֵנַדע ִלְׁשֹמר ַעל ַעְצֵמנּו. ָלִעיר ַלֲעֹר ְקִנּיֹות



ִהִּציל ֶאת ַהַּמָּצב ְוָאַמר ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים ָלַקַחת ִצּיֹון . הּוא ִקֵּמט ֶאת ִמְצחֹו ַּבֲחָׁשד. ְּבִהְתַלֲהבּות
  ...ַאֲחָריּות ְוִלְהיֹות ַעְצָמִאִּיים

  .ִמְלֵמל ַסָּבא ְוִנְפַרד ֵמִאָּתנּו ְלָׁשלֹום", ְלִהְתָראֹות ְנָכִדים ַעְצָמִאִּיים ֶׁשִּלי"
ֶהְחַלְטנּו ִלְפנֹות ָלֲאַגף . אֹות ָמה קֹוֶרה ָׁשםַוֲאַנְחנּו ִמַהְרנּו ִלְר , ַהֶּדֶלת ַלַּמְרֵּתף ָקְרָצה ָלנּו

א ָּבַדְקנּו, ָהֲאחֹוִרי ּוְכֶׁשִהְדַלְקנּו ֶאת ֶמֶתג ַהַחְׁשַמל ָרִאינּו ֶאת , ִהַּגְענּו ְלֶחֶדר ָחׁשּו. ֶׁשאֹותֹו ֲעַדִין 
ִהְתַיַּׁשְבנּו , ַּכז ַהֶחֶדר ָהיּו ִּכְּסאֹותְּבֶמְר . ַעְצֵמנּו ְּבתֹו ֶחֶדר ּובֹו ָמַסִּכים ֲעָנִקִּיים ִמָּכל ְצָדָדיו

ִאם : "ְּבאֹוִתּיֹות ְׁשֹחרֹות ָהָיה ָּכתּוב. ְּבַצד ָּכל ִּכֵּסא ָהיּו ִמְׁשָקַפִים ֵּכִהים ּוֶמֶתג ַחְׁשַמִּלי. ֲעֵליֶהם
ֶהְחַלְטנּו ִלְלֹחץ ? ֶׁשָעִׂשינּו ּוָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים". ַאל ִּתְלֲחצּו ַעל ַהֶּמֶתג, ַאֶּתם סֹוְבִלים ִמְּבָעיֹות ֵלב

  ...ָעָליו
ִנְׁשַמע קֹול . ַעל ַהָּמַסִּכים ִנְרָאה ַמּסֹוק ָּגדֹול... ַהֲחָוָיה ָהְיָתה ְמַהֶּמֶמת )קולות מתאימים(

ִמַּצד  ַחְׁשנּו ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתרֹוְמִמים ּוִמַּטְלְטִלים". ַאֶּתם ַמְמִריִאים –ַהְּדקּו ֲחגֹורֹות : "ֶׁשִהְכִריז
ִצּיֹון ַהְּמֻפָּזר ָׁשַכח ְלַהֵּדק ֲחגֹוָרה ְוהּוא ִּכְמַעט ... ַהַּמּסֹוק ָּפָנה ְּפִנּיֹות ַחּדֹות ַוֲאַנְחנּו ְּבתֹוכוֹ . ְלַצד
  ...ֶזה ָהָיה ָּכל ָּכ ַמְפִחיד! ָנַפל

  
  

ֵהַרְמנּו . ּו נֹוֵזל ָּדִביק ְמַטְפֵטף ָעֵלינּוַהַּמּסֹוק ִהְנִמי טּוס ּוְלֶפַתע ִהְרַּגְׁשנ. ַטְסנּו ֵמַעל ֵעֶדר ִעִּזים
ַמָּמׁש . "ְוַעל ָהֲאָדָמה ִטְפֵטף ָחָלב ֵמָהִעִּזים, ֶאת ָראֵׁשינּו ְוָרִאינּו ְּדַבׁש ָמתֹוק נֹוֵטף ֵמֲעֵצי ְּתֵאָנה

  .ָקָרא ִצּיֹון", ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש
ֶּדֶקל ְמֵלֵאי ְּתָמִרים ּוַבֲעֵצי ִרּמֹון ְּבֵׁשִלים ּוְבַכְרֵמי ֲעָנִבים ִהְמַׁשְכנּו ָלטּוס ְוִהְתַחַּכְכנּו ַּבֲעֵצי 

ֵאֶּלה ֵהם ַהֵּפרֹות ֶׁשָּבֶהם ִהְׁשַּתְּבָחה ֶאֶרץ : "ְוָאז ָׁשַמְענּו קֹול! ֵאילּו ֵּפרֹות ְמֻׁשָּבִחים. ַּבְׂשָרִנִּיים
  ְּבתֹוכֹו ָרִאינּו ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ַהִּנְרִאים, ְלַבִית ָּגדֹול ָחַלְפנּו ֵמַעל ַמָּטֵעי ַהֵּפרֹות ְוִהַּגְענּו". ִיְׂשָרֵאל
, ְּבָגָדיו ְמֻאָּבִקים. ָחָכם ֶאָחד ָעַמד ְּבֶפַתח ָהאּוָלם. לֹוְמִדים ִמּתֹו ְמִגּלֹות ְקָלף ַעִּתיקֹות, ֲחָכִמים

ָנַדְדִּתי ָׁשבּועֹות ֲאֻרִּכים ִּבְמיָֻחד , ֶרץ ְרחֹוָקהִהַּגְעִּתי ֵמאֶ . "ַּתְרִמיל ַעל ְּכֵתפֹו ּוַמֵּקל ְנדּוִדים ְּבָיָדיו
  .ֵּבְרכּו אֹותֹו ַהֲחָכִמים!", ָּברּו ּבֹוֲא". "ְּכֵדי ִלְלֹמד ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ִנְרַטְבנּו , תֵעיֵנינּו ִנְצְרבּו ֵמחֹול ַהִּמְדָּבִרּיוֹ , ָעַבְרנּו ֵמַעל נֹוִפים ְמֻגָּוִנים... ַהַּמּסֹוק ִהְמִׁשי ָלטּוס
  !ֹזאת ָהְיָתה ֲחָוָיה ַמְדִהיָמה. ְוֵהַרְחנּו ֶאת ַהְּפִריָחה ֶּבָהִרים ּוָבֲעָמִקים, ִמֵּמי ַהָּים ְוַהְּנָחִלים

א ַׂשְמנּו ֵלב ֵאיזֹו ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת ּוְמיֶֻחֶדת ֵיׁש ָלנּו" ַּכֲאֶׁשר , ָאַמְרִּתי רֹוֶעֶדת", ְמַעְנֵין ֶׁשַאף ַּפַעם 
  )לסיים בשיר ארץ זבת חלב ודבש...(נּו ְּבָׁשלֹוםָנַחְת 

  
  
  
  

 2' נספח מס

שעדיין (נזדמן לבני ברק , רמי בר יחזקאל, אחד מחכמי ארץ ישראל, לפני הרבה מאד שנים
עץ . הוא ראה עדר עיזים הרועה תחת עץ תאנה). לא הייתה בימים ההם עיר מפותחת

העיזים היו שבעות ודשנות . התאניםעד שדבש מתוק נטף מן , התאנה היה משובח כל כך
  )כתובות, גמרא... (נתערבבו החלב והדבש זה בזה. עד שחלב ניגר מן העיזים, כל כך

  

  )דומינו(אמרות בשבח ארץ ישראל והסברן  – 3' נספח מס

  "אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה' ארץ אשר תמיד עיני ה"

  .בכל ימות השנה' ל הארץ ישראל נמצאת תחת השגחה מתמדת ש: הסבר

  "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון"

  .בארץ ישראל ישנם שבעה מיני פירות משובחים במיוחד: הסבר

  "ארץ נחלי מים עינות ותהומות"



  .לארץ ישראל ישנם מקורות מים רבים משל עצמה: הסבר

  " ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת"

  .בים חשוביםבאדמת הארץ חבויים מחצ: הסבר

  "ארץ זבת חלב ודבש"

  .גם הבהמות בארץ ישראל וגם הפירות שבה משובחים: הסבר

  "ארץ זית שמן ודבש"

  .ביניהם הזית והתמר, ארץ שיש בה מיני פירות משובחים במיוחד: הסבר

  ."אוירה של ארץ ישראל מחכים"

  .הלמידה בארץ ישראל מביאה להישגים גבוהים: הסבר

  ."מתוקה ומשובחת משאר ארצותארץ ישראל גבוהה ו"

  .לארץ ישראל יש מיקום משובח ואדמה טובה: הסבר

  ."ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות"

  .את ארץ ישראל מלווה קדושה מיוחדת: הסבר

  ."אין תורה כתורת ארץ ישראל ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל"

  .הלומדים בארץ ישראל מגיעים להישגים גבוהים יותר: הסבר

  ."ץ ישראל קלים לאכול מפירות של כל הארצותפירות אר"

  .שהם קלים לעיכול, ישנה ברכה מיוחדת בפירות ארץ ישראל: הסבר

 4' נספח מס

  שגב ויונה זילברמן-דליה קרח/ ַמה ֹזאת מוֶֹלֶדת 

  ? "ָמה ֹזאת מֹוֶלֶדת, ִאָּמא" 

  .שֹוֶאֶלת ִּבִּתי ַהְּקַטָּנה ַאֶּיֶלת

  ?"מֹוֶלֶדת"

  

  ,מֹוֶלֶדת ִהיא ְׁשִביל, ַרחמֹוֶלֶדת ִהיא ּפֶ 

  .ַיְרֵּדן ְוָגִליל, מֹוֶלֶדת ִהיא ֶנֶגב

  ַחּלֹון ֶׁשִּנְפָּתח ְּבֵביִתי –מֹוֶלֶדת 

  .ְלַהְׁשִקיף ַּבֲעדֹו ַעל ַהּנֹוף ִמּמּוִלי

  

  ּבֹו ַיַחד ָּגִרים, מֹוֶלֶדת ִהיא ַּבִית



  .ּדֹוִדים ּוְׁשֵכִנים ְוַהְרֵּבה ֲחֵבִרים

  .ץ ֶׁשִלי ְלעֹוָלםמֹוֶלֶדת ִהיא ֶאֶר 

  .ֵּביתֹו ֶׁשל ָהָעם, ֶזהּו ַהַּבִית

  

  ,ַסָּבא ְוַסְבָתא ְוַגם ַההֹוִרים

  .ְוָכל ַהְיָלִדים, ְוַגם ַאְּת ִּבִּתי

  ,ְלמֹוֶלֶדת ִקִּוינּו ַאְלַּפִים ָׁשָנה

.ִּפָּנה ָלּה ַחָּמה –ְוָתִמיד ְּבִלֵּבנּו 



  

 7יחידה 
  )א( עורי צפון ובואי תימן

  מטרות

 רת עוצמתה של השאיפה היהודית לדורותיה לעלות לארץ ישראלהכ;  

 הכרת דרכי הביטוי של הגעגועים והכיסופים לארץ ישראל;  

 על עמידתם בקשיים כה , טיפוח יחס של הערכה ואמפתיה כלפי עולים מארצות שונות
  .רבים

  

  )דקות 20(פתיחה 

מר להם כי הגיע לארץ ציון וישראלה פוגשים בפתח המרתף אדם זקן שאו: המשך הסיפור
. בגמלים ובמטוסים, בתוך המרתף הם נפגשים עם אנשים שהגיעו לארץ באוניות. מספרד

  ). 1' נספח מס, 1' אביזר מס(הם מחליטים לשאול את סבא על האיש 

המורה תציין כי במהלך הלמידה בשיעור יגלו התלמידים יחד עם , בסיום שמיעת הסיפור
  .שאלות שעלו בסיפורציון וישראלה את התשובות ל

לתלמידים יוצגו האביזרים המהווים תגמול עבור שיתוף פעולה ראוי במהלך שני 
  .תיערך יצירה בעזרתם –בשיעור השלישי . השיעורים הקרובים

מילוי משימות : כגון, יגובשו קריטריונים לחלוקת האביזרים, בשיתוף עם התלמידים(
  '.) בשיתוף פעולה וכועבודה , ישיבה שקטה ומסודרת, בצורה מלאה

היהודי הזה גר לפני : ותספר), 3' אביזר מס(המורה תתלה על הלוח איור של יהודי מתפלל 
  ?מה הוא מבקש? על מה לדעתכם הוא מתפלל. הרבה שנים באחת הארצות הרחוקות

המורה תדגיש שכל '. בריאות וכו, פרנסה, הצלחה: התלמידים יציעו הצעות שונות
: יתכן שאחד התלמידים יצליח לחשוב גם על התשובה. היות נכונותהתשובות עשויות ל

  .לזכות לעלות לארץ ישראל

סביב . כעת המורה תספר שהיא הצליחה לשמוע כמה מילים מן התפילה שאמר היהודי
  ".ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעיְר ְּבִריָנה: "סדר את מילות התפילה-המורה תכתוב באי, האיור

את , בשורה מאוזנת, וזמנו לנסות לכתוב על הלוח על פי הסדר הנכוןתלמידים שונים י
המורה תסביר אותו ותספר שזו , כשהמשפט יהיה כתוב בצורה נכונה. מילות התפילה

  .במזרח ובמערב, בכל בתי הכנסת, תפילה הנאמרת בכל חג ומועד כבר מאות שנים

   

  )דקות 60(" עורי צפון ובואי תימן" –מרכז למידה  – 1' פעילות מס

. בפעילות זו ילמדו התלמידים על עליות לארץ ממקומות שונים באמצעות מידע ומשימות
או , בזוגות, בקבוצות: ויכולה להתבצע בכמה דרכים, הלמידה תתחלק לארבע פינות שונות

  . במליאה

  :אופן העבודה בקבוצות



דקות  15וכל , כאשר כל קבוצה עובדת בפינה אחרת, ניתן להתחלק לארבע קבוצות
  .הקבוצות מחליפות פינות

  :המורה תרענן בקצרה את נהלי העבודה בקבוצות

יש להתייחס בסובלנות לדעות שונות , יש להקשיב זה לזה, יש לשתף את כל חברי הקבוצה
התוצר הוא משותף לקבוצה ולכן תלמיד : יש לחלק את העבודה, בקרב חברי הקבוצה

יש להתחלק ולהשתתף באמצעים של הקבוצה  .בודד אינו יכול לבצע לבדו את המשימה
  '). טושים וכו, דפים(

הְּכרזה תהיה תלויה בכיתה במהלך . ניתן להכין מראש כרזה ולכתוב עליה את הכללים
  . העבודה בקבוצות

שבכל אחת מהן מוצב נושא הקשור לעלייה לארץ , המורה תחלק את הכיתה לארבע פינות
בכל פינה ). דקות בכל פינה 15-10כ (בע הפינות הקבוצות יעברו בסבב בכל אר. ישראל

וישלימו את המשימות , יקראו התלמידים מתוך החוברת את קטע המידע בנושא
התלמידים יתוגמלו באביזרים עבור עבודה שנעשתה בכובד ראש ובשיתוף . שלאחריו
  .פעולה

לאו את המשימות ימ). 5' אביזר מס(המורה תניח כרטיס עם שם הקבוצה , בכל פינה
המורה תעבור בין הקבוצות ותבדוק , במהלך העבודה. התלמידים בתוך חוברות העבודה

  .את התשובות

   :אופן העבודה בזוגות

קריאת קטע מידע והשלמת  –כאשר כל זוג עובד לפי סדר החוברת , ניתן לעבוד בזוגות
דים וכך יוכלו התלמי, המורה יכולה לרשום על הלוח את שמות ארבע הפינות. משימות

  .לעקוב אחר הפינות שלמדו והפינות שעליהם ללמוד

   :אופן העבודה במליאה

דרך עבודה זו מתאימה בעיקר לכיתות בהן התלמידים מתקשים לבצע משימות באופן 
כולם יקראו יחד את קטעי , המורה תנחה את כל הכיתה בו זמנית באותו נושא: עצמאי

  . המידע וישלימו את המשימות בעבודה כיתתית

  :ארבע הפינות לשיעור זה

. השלמת טבלה בחוברת העבודה –המשימה ): 2' נספח מס: קטע מידע( עולים בכל הדורות
  ).7' אביזר מס(התלמידים יאזינו לשיר המבטא כמיהה לעלות לארץ , לאחר מכן

  . שתי משימות בחוברת עבודה –המשימה ): 3' נספח מס: קטע מידע( מרבד הקסמים

השלמת משימה ואיור קומיקס  –המשימה ): 4' נספח מס: מידעקטע ( עזרא ונחמיה
  .בחוברת עבודה

  .השלמת תשבץ –המשימה ) 5' נספח מס: קטע מידע( מספרד לציון

  

זוג להקריא את /אפשר לתת לכל קבוצה, אם התלמידים אינם מספיקים את כל הפינות
תחנה ישלימו התלמידים שלא הספיקו ללמוד את אותה . התשובות לדף המידע שהכינו

  . כך גם המורה יכולה לבקר את עבודת התלמידים. בחוברת העבודה לפי תשובות חבריהם



אתגר לתלמידים שסיימו את שלוש  -היא פינת רשות " מספרד לציון"הפינה : הערה
ויש צורך בתמיכה מיוחדת של המורה להבהרת השיר של רבי יהודה , הפינות האחרות

  .הלוי לקבוצה

  

  )דקות 10(: סיכום

  '). יומן וכו, ציור(התלמידים יוזמנו להראות את התוצרים שיצרו מן המשימות היצירתיות 

ייערך דיון אודות השווה '. ציר הזמן'התלמידים ידביקו את המדבקה הקשורה לעלייה ב
והתלמידים יביעו את התרשמויותיהם מן , והשונה בקשיי הדרך של העולים השונים

  .החומר שקראו

  

  

  ואביזריםהכנה  

  תקליטור סיפור המסגרת. 1

  מפת ארץ ישראל. 2

  בידו סידור, מתפלל, אדם עטוף בטלית -איור . 3

עולים  \) תמונה של יהודי נודד עם מקל(מספרד לציון : ארבעה כרטיסים לארבע פינות. 4
תמונה של יהודי תימן (מרבד הקסמים  \) תמונה של אנשים עם גמלים(בכל הדורות 
תמונה שקשורה לעליית (עזרא ונחמיה  \) דמת הארץ או על רקע מטוסמנשקים את א

  ). יהודי עירק

  )פירוט בקובץ יצירות(אביזרים ליצירה  .6

  תקליטור ובו שיר המבטא כמיהה לעלות לארץ. 7

  

  

 נספחים  

  

  המשך הסיפור – 1' נספח מס

  'ֶּפֶרק ז

  :ִצּיֹון ְמַסֵּפר

ְּכָבר ִחִּכינּו ְּבֹקֶצר רּוַח ְלִהָּכֵנס ׁשּוב ַלַּמְרֵּתף , ִוינּו ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשָעַברַאֲחֵרי ַהִּטיָסה ַהְּמיֶֻחֶדת ֶׁשחָ 
ִהְסּתֹוֵבב , ְּכִאּלּו ְלַהְכִעיס, ֲאָבל ַסָּבא... ִמי יֹוֵדַע ֵאילּו ֲחָויֹות נֹוָספֹות ְמַחּכֹות ָלנּו ָׁשם! ַהִּמְסּתֹוִרי

א ָיֹכְלִּתי ְלַחּכֹות. ֵלינּו ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִיםְלָיֵדנּו ָּכל ַהְּזַמן ְוִהְׁשִּגיַח עָ  ְוַכֲאֶׁשר ַסָּבא ָהַל , ַהּיֹום ְּכָבר 
ָלַקְחנּו ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ְוָיָצאנּו ְּבֶׁשֶקט . ָלנּוַח ַּבָּצֳהַרִים ִׁשְכַנְעִּתי ֶאת ִיְׂשָרֵאָלה ָלֶרֶדת ִאִּתי ַלַּמְרֵּתף



א ִהְסּתֹוֵבבַהַּמְפֵּת . ּוִבְזִהירּות ֶלָחֵצר א ִנְכַנס ַעד ַהּסֹוף ְו ֲהֵרי ְּבִדּיּוק , א ֵהַבּנּו ֵאי ֶזה ִיָּתֵכן. ַח 
  !ַּבַּמְפֵּתַח ַהֶּזה ִהְׁשַּתַּמְׁשנּו ַּבְּפָעִמים ַהּקֹוְדמֹות

ל ְּבִדּיּוק ְּכֶׁשִהְסּתֹוַבְבנּו ֲאבָ . ְלַבּסֹוף ִהְתָיַאְׁשנּו ְוֶהְחַלְטנּו ִלְבֹּדק ׁשּוב ִאם ֵיׁש ַמְפֵּתַח ֵזֶהה ַּבַּבִית
. ִהְסּתֹוַבְבנּו ְּבֶבָהָלה ְוָרִאינּו ִאיׁש ָזֵקן יֹוֵצא ֵמַהַּמְרֵּתף. ָלֶלֶכת ָׁשַמְענּו ֶאת ַהֲחִריָקה ֶׁשל ַהֶּדֶלת

ָקנֹו ָהָאֹר ֶׁשל ִמַּבַעד ִלזְ ... ּוְלַמַען ָהֱאֶמת ַּגם ֲאִני ִנְבַהְלִּתי ְמאֹוד, ִיְׂשָרֵאָלה ִּכְמַעט ִהְתַעְּלָפה
הּוא ִהְתּכֹוֵפף ָלֲאָדָמה . ְּכִאּלּו הּוא חֹוֵזר ִמֶּדֶר ֲאֻרָּכה, ָהִאיׁש ֵהִציצּו ְּבָגִדים ְיָׁשִנים ּוְמֻאָּבִקים

  .הּוא ִמֵּׁשׁש ֶאת ַהחֹול ְּכִאּלּו ְמֻדָּבר ְּבַיֲהלֹוִמים. ְוָלַקח ְּבָידֹו ְמַעט חֹול

ָׁשֲאָלה ֶאת ?" ֵמֵאיֹפה ִהַּגְעָּת . "ַּפַעם ַּדְוָקא ִיְׂשָרֵאָלה ִהְתַעְּקָׁשה ְלִהָּׁשֵארַא הַ , ָרִציִתי ִלְבֹרחַ 
ֶאֶרץ , ִהַּגְעִּתי ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ִמְּסָפַרד ָהְרחֹוָקה: "ָּפָניו ֶׁשל ָהִאיׁש ֵהִאירּו ְּכֶׁשָאַמר. ָהִאיׁש
  ".ַהֹּקֶדׁש

ִּתְׁשֲאלּו ֶאת ַסָּבא : "ָהִאיׁש ַרק ִחֵּי ְוָאַמר?" ְוָלָּמה, ְוִעם ִמי, "ָׁשַאְלִּתי?" ֲאָבל ֵאי ִהַּגְעָּת "
  .ָהִאיׁש ָּפָנה ָלֶלֶכת". הּוא ֵיַדע ֶאת ַהְּתׁשּובֹות, ֶׁשָּלֶכם

  

ֶהְחַלְטנּו . ֱעַלםָהִאיׁש נֶ , ֲאָבל עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִהְסַּפְקנּו ְלִהָּכֵנס ַהַּבְיָתה, ִהְתַעַּׁשְתנּו ְוַרְצנּו ִלְקֹרא ְלַסָּבא
א ְלַסֵּפר ַעל ָּכ ְלַסָּבא ּוְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ְּבָכל ֹזאת ַלַּמְרֵּתף   .ֵּביְנַתִים ֶׁש

ָהֶאֶבן : ֲחָזָקהִמָּיד ְּכֶׁשָעַמְדנּו ַּבְּכִניָסה ִהְרַּגְׁשנּו ְרִעיָדה . ַהַּפַעם ַהֶּדֶלת ִנְפְּתָחה ַוֲאַנְחנּו ִנְכַנְסנּו
ִיְׂשָרֵאָלה ֶהְחִזיָקה ִּבי ָחָזק ְוָכ ָיַרְדנּו ְלֹעֶמק ! ְּכמֹו ְּבַמֲעִלית, ַהְּגדֹוָלה ָעֶליָה ָעַמְדנּו ֵהֵחָּלה ָלֶרֶדת

ְּכֶׁשָהֶאֶבן . ּלֹותְוֶׁשֵּיׁש ָלנּו עֹוד ַהְרֵּבה ָמה ְלגַ , ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשַהַּמְרֵּתף ָּגדֹול ִמָּמה ֶׁשָחַׁשְבנּו... ָהֲאָדָמה
ָוֳאִנּיֹות ַרּבֹות עֹוְגנֹות ַּבחֹוף ּומֹוִרידֹות , ָרִאינּו ֶׁשֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ְּבחֹוף ַהָּים, ֶנֶעְצָרה סֹוף סֹוף

א אַ , ִנִּסינּו ְלַחֵּפׂש ֵּביֵניֶהם ֶאת ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ֶׁשָרִאינּו. ֲאָנִׁשים ִנְרָּגִׁשים ְלחֹוָפּה ֶׁשל ָהָאֶרץ  
סֹוף סֹוף "ֻּכָּלם ָקְראּו ְּבִהְתַרְּגׁשּות . ִעם ֲחָפִצים ַרִּבים, ָהיּו ָׁשם ֲאָנִׁשים ַרִּבים. ָמָצאנּו אֹותוֹ 

ַרִּבים ֵמֶהם ִהְתּכֹוְפפּו ָלֲאָדָמה ְוִנְּׁשקּו ֶאת !" ָלגּור ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש. ָזִכינּו ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
  ..."ֲעָפָרּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל: "ֶׁשֵהם ְמַמְלְמִליםֶהָעָפר ּתֹו 

  .ַא ֵהם ָהיּו ְרחֹוִקים ִמַּדי, ָרִציִתי ִלְׁשֹאל ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֵמֵאיֹפה ֵהם ִהִּגיעּו

ׁש ְּכמֹו ָהִאי, ַהִאם ַּגם ֵהם ִמְּסָפַרד, "ָׁשַאְלִּתי ֶאת ִיְׂשָרֵאָלה?" ֵמֵאיֹפה ֵהם ִהִּגיעּו ְלַדְעֵּת"
א ָזִכיִתי ְלַמֲעֶנה?" ַהָּזֵקן   .ִּפְתאֹום ַׂשְמִּתי ֵלב ֶׁשֲאִני ְלַבד. ַא 

ְלָאן . ְלַאֵּבד אֹוָתּה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהַּמְרֵּתף, ַרק ֶזה ָחֵסר ִלי. ָקָראִתי ְּבֶבָהָלה", ָלה-ִיְׂשָראֵ , ָלה- ִיְׂשָראֵ "
  ?ִהיא ְיכֹוָלה ְלֵהָעֵלם ִּפְתאֹום

  ".ַאָּתה ַמְבִהיל ֶאת ַהְּגַמִּלים, ַאל ִּתְצַעק, "ָׁשַמְעִּתי ְלִחיָׁשה", ִצּיֹון, ֵהי"

ָמָצאִתי ֶאת . ַא ִנְכַנְסִּתי ַלֶּדֶלת ֶׁשִּמֶּמָּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹוָלּה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאָלה, א ֵהַבְנִּתי?", ְּגַמִּלים"
ֵאּלּו ֵהם ֲאָנִׁשים ָהעֹוִלים . "ְּגַמִּלים ְמַהֶּלֶכת ְלִאָּטּה ּומּוִלי ַׁשָּיָרה ֶׁשל, ַעְצִמי ֵּבין חֹולֹות ִמְדָּבר

א ִיָּכֵנס ְל חֹול ָלֵעיַנִים, "ִהְסִּביָרה ִלי ִיְׂשָרֵאָלה", ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ִהְזִהיָרה ", ִּתָּזֵהר ֶׁש
ְוַרַעׁש ַמְחִריד ִנְׁשַמע , ִּלים ֶנֶעְלמּו ֵמָהֹאֶפקַהְּגמַ . ּוְבִדּיּוק ֵהֵחָּלה ְלַנֵּׁשב רּוַח ִמְדָּבִרית ֲחָזָקה, אֹוִתי

ֶאל ַאַחד ַהְּמטֹוִסים ָהָיה . ֵהַרְמנּו ֶאת ֵעיֵנינּו ְוָרִאינּו ְמטֹוִסים ְּגדֹוִלים ִמּסּוג מּוָזר. ִמְּלַמְעָלה
  ".ַמְרַבד ַהְּקָסִמים: "ְמֻחָּבר ֶׁשֶלט

  .ֲאַנְחנּו נֹוְסִעיםְוִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשַּגם , ָהַרַעׁש ִהְתַחֵּזק

ָהֶאֶבן ֵהֵחָּלה ַלֲעלֹות ֲחָזָרה ְוָאנּו ָמָצאנּו ֶאת ַעְצֵמנּו ׁשּוב ַּבֶּפַתח ָהֲאחֹוִרי ֶׁשל . ּוֶבֱאֶמת ָנַסְענּו
  .ַהַּמְרֵּתף



ל ְּבֶאֶרץ ָמה ָּגַרם ָלֶהם ַלֲעֹזב ֶאת ַהּכֹ ? ֵמֵהיָכן ִהִּגיעּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים: נֹוַתְרנּו ִעם ֲהמֹון ְׁשֵאלֹות
ִמי "? ַמְרַבד ַהְּקָסִמים: "ָמה ֵּפרּוׁש ַהִּכּתּוב ֶׁשָהָיה ַעל ַהָּמטֹוס? מֹוַלְדָּתם ּוְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  ?ִמי יּוַכל ַלֲעֹזר ָלנּו ִלְמֹצא ֶאת ָּכל ַהְּתׁשּובֹות: ּוְבִעָּקר? ֶזה ָהִאיׁש ַהָּזֵקן ֶׁשָּפַגְׁשנּו

ְוִאם הּוא ָיכֹול , ְטנּו ְּבָכל ֹזאת ִלְׁשֹאל ֶאת ַסָּבא ִאם הּוא ַמִּכיר ֶאת ָהִאיׁש ַהָּזֵקןֶהְחלַ , ֵּביְנַתִים
  .ְלַסֵּפר ָלנּו ַעל ְּתָלאֹוָתיו

  

  עולים בכל הדורות  -  2' נספח מס

שיירה של . א: בדף המידע יראו התלמידים שלוש תמונות שונות המתארות עלייה לארץ
, מצרים(במשך הדורות הגיעו יהודים מארצות המזרח התיכון : הכיתוב. אנשים על גמלים

פעמים רבות התקבלו העולים . רכובים על גמלים, לארץ ישראל דרך המדבר) לבנון, סוריה
באווירה צוננת ומנוכרת בגלל קשיי פרנסה ומצוקת דיור שהייתה בקרב היהודים שגרו 

מה על ידי תושבי הארץ ובנוסף התקבלו בחשדנות ואף בהתנגדות אלי, כבר בארץ
וגם בשנותיה הראשונות , בכל הדורות: הכיתוב. אוניית מעפילים בחופי הארץ. ב. הערביים

שלטו , לפני קום המדינה. הגיעו יהודים מכל העולם לארץ ישראל באוניות, של המדינה
הקשו על היהודים להכנס לארץ , הם שמרו על חופי הארץ). שלטון המנדט(הבריטים בארץ 

: הכיתוב. עולים חדשים יורדים מהמטוס. ג. ף גירשו בחזרה את העולים שהגיעו לחופיהוא
העליות הגדולות לארץ . הגיעו יהודים לארץ ישראל בעיקר דרך האויר, מאז קום המדינה

בדרך כלל התקבלו העולים בשמחה על ידי . רוסיה ואתיופיה היו במטוסים, עירק, מתימן
אך לעיתים סבלו העולים מקיפוח חברתי והתייחסות , מוסדות השלטון ותושבי הארץ

  . פוגעת

  . התלמידים ישלימו את הטבלה בחוברת העבודה בהתאם לתמונות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A2

%D7%9C_%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99_%D7%A0%D7%A9%D7%

A8%D7%99%D7%9D  

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A2

%D7%9C_%D7%9B%D7%A0%D7%A4%D7%99_%D7%A0%D7%A9%D7%

A8%D7%99%D7%9D  

  

  מרבד הקסמים – 3' נספח מס

  ?ראית פעם אוירון

המטוסים שטסו שוב ושוב . יהודי תימן עלו לארץ במהלך שנתה השנייה של מדינת ישראל
לפנינו קטע מזיכרונותיה של הגברת גולדה . נשים וטף, בכל יום הביאו בכנפיהם אנשים

  .מאיר שהייתה לימים ראש ממשלת ישראל

אלפים . הורע מצב יהודי תימן, ל החלוקהם ע"ימים אחדים אחרי שהחליט האו, 1947-ב
הם . החליטו לברוח –סוף קמה מדינת ישראל -ששמעו כי סוף –מיהודי תימן המפוחדים

אכלו , סבלו מהתנפלויות של שודדים ערבים, הלכו בקבוצות של שלושים או ארבעים איש
בעד כל  –דבש ותמרים ושילמו סכום כסף מופרז למדינות השונות שבהן עברו , רק פיתה



רובם הגיעו לָעֶדן ולמחנות שאורגנו עבורם על ידי ועד . ך"עולל שנולד וספר תנ, נפש אדם
אך בגלל . ך שלהם"וקראו בספרי התנ, התפללו, שם החליפו כוח). ארגון יהודי -(וינט 'הג

הרי יכלו להגיע לישראל בדרך אחת בלבד , שהמצרים חסמו את תעלת סואץ לשיט ישראלי
בכל יום ויום הוטסו לישראל חמש מאות או שש מאות יהודים . דרך האווירוזו הייתה  –

רכבת אווירית זו נמשכה במשך ". מרבד הקסמים"תימנים במבצע שעד מהרה נודע בשם 
. ועד שהסתיימה הביאה לישראל ארבעים ושמונה אלף יהודים תימנים 1949כל שנת 

, מהעיר ָעֶדן בנחיתתם לפעמים הייתי נוסעת ללוד ומסתכלת במטוסים המגיעים
  . משתוממת על כוח הסבל והאמונה של נוסעיהם התשושים

  . שאלתי קשיש אחד מגודל זקן?" ראית כבר פעם אווירון"

  . השיב", לא"

  . הוספתי לשאול?" אבל אתה לא פחדת לטוס"

  !"ואשא אתכם על כנפי נשרים: בישעיהו, ך"הכול כתוב בתנ. "חזר ואמר בתוקף רב" לא"

  גולדה מאיר -חיי : על פי

  הוצאת ספרית מעריב

  

  "עזרא ונחמיה" – 4' נספח מס

  העלייה מעירק 

השהות בעירק הפכה . יהודי עירק עלו לארץ במהלך השנה השלישית של מדינת ישראל
  .ועשרות אלפי בני הקהילה היהודית הזדרזו לעלות ארצה, למסוכנת יותר ויותר

, יה לאחד מראשי המארגנים של מבצע העלייההשליח מן הארץ שה, וכך מתאר שלמה הלל
  :את האווירה הקשה שחוו העולים בהגיעם אל נמל התעופה העירקי

, הגענו לנמל התעופה וראינו את עשרות העולים שלנו מצטופפים ליד דלפקי המכס...
ואנשי המכס העירקי הופכים בהן בגסות , מזוודותיהם פתוחות וחבילותיהם פרומות

ראיתי את הזקנים הנכלמים ואת הזאטוטים . חת עלבונות כבדיםמופגנת ותוך הט
האוחזים בחוזקה בשולי שמלותיהן של האמהות ובמכנסי האבות והאחים הבוגרים 

  .ובתוכי פנימה געשה ְסָעָרה

הרי זה עדיף על יציאה בלתי חוקית ובריחה בדרכים קשות , חשבתי בלבי, ועם כל זאת
  . ומסוכנות

לזכרם של עזרא ונחמיה שעמדו ", מבצע עזרא ונחמיה"את המאורע אחד העיתונים הגדיר 
מבצע , "שם זה. בראשית ימי הבית השני) שהיתה בעירק של ימינו(בראש שיבת ציון מבבל 

  .דבק בסופו של עניין בכל העלייה המוטסת מעירק", עזרא ונחמיה

  .נתמשך על פני יותר משנה ומחצה" עזרא ונחמיה"מבצע 

  עידנים, שלמה הלל – על פי רוח קדים

  

  קשיי הסתגלות



  :וכך מספר אחד העולים. העולים מארצות האיסלם חשו לא פעם פגיעה במעמדם החברתי

, אליהו ֵעיִני, הנה אני. הכל, המעמד, שם המשפחה, הייחוס: הכל נשתכח מלב הבריות"
. ים'יחסנטורים וש, בעירק ישבנו בין שרים? מי לא יכירנו, הרי שם משפחתנו ידוע לכל

מי מכיר  –כאן . היו כל הנוכחים קמים על רגליהם' כשהייתי נכנס לטרקלינו של השיח
  .זה גורלנו, עמי הארץ, נעשיתי אחד מאלה? אותי

  עם עובד, שמעון בלס –ַהַּמְעָּבָרה : מקור

  

  מספרד לציון – 5' נספח מס

  ליבי במזרח

שמו היה רבי . שראל ומשוררבקי בתורת י, שנה חי בספרד חכם יהודי דגול 900-לפני כ
  .ל"ריה –ובקיצור , יהודה הלוי

הם מבטאים גם את הלך . ל מבטאים געגועים עזים לארץ ישראל"השירים שכתב ריה
  .שהשתוקקו לעלות לארץ, הרוח ֶשָׂשַרר בין חבריו וחכמי דורו

  :לפנינו שיר אחד לדוגמה

  )ספרד(ָרב ְוָאֹנִכי ְּבסֹוף ַמעֲ ) ארץ ישראל(ִלִּבי ְבִמְזָרח "

  )איך אוכל להנות מהאוכל(ֵאי ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶׁשר ֹאַכל ְוֵאי ֶיֱעָרב 

  )איך אמלא את כל שאיפותי( –ֵאיָכה ֲאַׁשֵּלם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי 

  ֱאדֹום ַוֲאִני ְּבֶכֶבל ֲעָרב) ֵאזֹור(ְּבעֹוד ִצּיֹון ְּבֶחֶבל 

  דֲעֹזב ָּכל טּוב ְסָפַר ) קל לי(ֵיַקל ְּבֵעיַני 

  ).חשוב לי לראות את עפר חורבות המקדש" (ְּכמֹו ֵיַקר ְּבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְּדִביר ֶנֱחָרב

  .אולם סוף הסיפור הוא עצוב מאד. ל את חלומו ועלה לארץ הקודש"הגשים ריה, לבסוף

  רבי יהודה הלוי –מות הלוי 

העיר ירושלים קרע כשהגיע לשערי . שנה כשעלה לארץ ישראל 50רבי יהודה הלוי היה בן 
- ִּכי: "והלך יחף על הארץ לקיים מה שנאמר) לאות אבל על חורבן בית המקדש(את בגדיו 

קינא , מבני ישמעאל, אחד מהתושבים המקומיים". ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו-ֲאָבֶניָה ְוֶאת-ָרצּו ֲעָבֶדי ֶאת
  . ורמס אותו עם סוסו והרגו, ל"בהתרגשותו של ריה

  "קבלהשלשלת ה"י ספר "עפ



  

  טבלה מושלמת למורה  6' נספח מס

תיאור 
  התמונה

איזו תקופה 
מתוארת 
  ?בתמונה 

כיצד עלו אז 
  ?לארץ

כמה זמן 
ארכה 
  ?הדרך

אילו קשיים 
  ?היו בדרך

כיצד 
התקבלו 
העולים 
  ?בארץ

שיירת 
נוסעים על 

  גמלים

במשך 
  הדורות

מספר   בגמלים
  שבועות

שודדי 
  דרכים

העולים 
התקבלו 

 –באדישות 
נגדות או בהת

של 
  המקומיים

אוניית 
  מעפילים

, בכל הדורות
בשנים שלפני 
  קום המדינה

מספר ימים   באוניות
עד מספר 

  שבועות

, מחלות ים
, סופות

התנגדות של 
החיילים  
  הבריטיים

העולים לא 
הורשו 
אלא , להכנס

גורשו על ידי 
או , הבריטים

נשלחו 
למחנות 
  מעצר

מאז קום   מטוס
  המדינה

כמעט ואין   מספר שעות  במטוסים
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  ')ב( עורי צפון ובואי תימן

  

  

  מטרות

 הכרת עוצמתה של השאיפה היהודית לדורותיה לעלות לארץ ישראל;  

 הכרת דרכי הביטוי של הגעגועים והכיסופים לארץ ישראל;  

 על עמידתם בקשיים כה , ולים מארצות שונותטיפוח יחס של הערכה ואמפתיה כלפי ע
  .רבים

  

  )דקות 10(פתיחה 

  ).1' נספח מס, 1' אביזר מס(סבא ישראל נותן לציון וישראלה שק ישן : המשך הסיפור

יוזמן תלמיד אחד . ובה כדור הארץ פתוח) 3' אביזר מס(המורה תדביק על הלוח כרזה 
  .לסמן בגיר עיגול סביב ארץ ישראל

האם הם זוכרים באילו ארצות הם ביקרו במהלך השיעור , את התלמידיםהמורה תשאל 
) תימן, עירק, ספרד(לסמן את הארצות , תלמידים שונים יוזמנו לגשת אל הכרזה. הקודם

  .ולמתוח קו מהן אל ארץ ישראל

על פי , היום נמשיך להכיר את העולים מארבע ארצות נוספות: לאחר מכן המורה תבהיר
  .החפצים שבשק

  

  מליאה/  )דקות 70(למידה בנושא העליות  – 1' עילות מספ

בכל פעם יוזמן אחד התלמידים ). 4' אביזר מס(המורה תחזיק בידה שק ובו חפצים שונים 
ותקרא עם , המורה תספר את הרקע והסיפור שמאחורי החפץ. להוציא חפץ מהשק
מות לחפץ לאחר מכן התלמידים ישלימו את המשימות המתאי. התלמידים את תוכנו

  .ולעלייה שהוא מסמל בחוברת עבודה

או לבצע פעילות זו במרוכז , ניתן לשלב השלמת מדבקות ציר הזמן אחרי כל חפץ: הערה
  .בסוף

  :והנושאים שיילמדו בעקבותיהם, החפצים אותם יוציאו התלמידים מהשק

מצד התלמיד יוציא מעטפה עליה כתוב  –) מאחורי מסך הברזל, 5' אביזר מס( מכתב. 1
  '. מאת הקהילה היהודית בגרוזיה'ומהצד השני ', עבור ממשלת ישראל'אחד 

בזמן קריאת המכתב ). 2' נספח מס(אחד התלמידים או המורה יקראו את המכתב 
והתלמידים ישלימו את , המורה תסכם בקצרה את המכתב. התלמידים יעקבו בחוברת

  . זיהויסמנו את מדינת גרו, המשימה המתאימה בחוברת עבודה

התלמיד יוציא איור של סידור  –) מזרח אירופה בעבר ובהווה, 6' אביזר מס( סידור. 2
  .מהשק



הכמיהה . המורה תספר כי העלייה מרוסיה לא התרחשה רק בעשרות השנים האחרונות
וכבר היו עליות ממזרח אירופה לפני , לארץ ישראל הייתה קיימת בלבות היהודים כל הזמן

שנה עם קבוצה קטנה של  300-יהודה החסיד שעלה לפני כ' ו למשל רכמ, כמה מאות שנים
בסידור . ונפטר יום אחר שהגיע לארץ הקודש, יהודה חלה מתלאות הדרך' ר. חסידים

אחד . עיר באוקראינה, שכתב רבי נחמן שחי בברסלב, מופיעה תפילה לעלייה לארץ
למיד ישלים את המשימה וכל ת), 3' נספח מס(התלמידים או המורה יקראו את התפילה 

  .אחד התלמידים יגש לסמן את רוסיה במפה. המתאימה בחוברת

  .התלמיד יוציא יומן מהשק –") מבצע משה, "7' אביזר מס( יומן. 3

המורה . ומתאר את עלייתו לארץ, המורה תסביר כי היומן נכתב על ידי ילד ממוצא אתיופי
" ביתא ישראל"קבוצת . י עליה גדוליםתפרט כי יהדות אתיופיה הועלתה לישראל בשני גל

כעשר שנים אחר כך הועלו קבוצות נוספות ". מבצע משה"הועלתה לפני כעשרים שנה ב
  ".מבצע שלמה"ב

או שהמורה תקרא בעצמה את קטעי ) (4' נספח מס(כל תלמיד יוזמן לקרוא קטע אחר 
משימה בתום הקריאה ישלימו התלמידים את ה). היומן והתלמידים יעקבו בחוברת

  . ואחד התלמידים יסמן את אתיופיה על המפה, המתאימה בחוברת

התלמיד יוציא מפה ובה מודגשים מספר  –) עולי צפון אפריקה, 8' אביזר מס( מפה. 4
  .ישובים

ומי האוכלוסיה העיקרית , המורה תשאל את התלמידים אם הם יודעים מי היו המקימים
כי יישובים אלו פותחו על ידי העולים  המורה תספר. של היישובים המודגשים במפה

, שמרה יהדות מרוקו על זיקה איתנה וקבועה לארץ ישראל, לאורך כל השנים. ממרוקו
' הרחבה בנושא העליה מצפון אפריקה בנספח מס. (ויחידים וקבוצות עשו את דרכם ארצה

קו אחד התלמידים יסמן את מרו. התלמידים ישלימו את המשימה המתאימה בחוברת.) 6
  .על הלוח

  . התלמיד יוציא בקבוק עם מכתב –) המעפילים, 9' אביזר מס( בקבוק עם מכתב. 5

לאחר שמיעת ? באמצעות בקבוקים, מתי ומדוע שולחים מכתבים בדרך זו –המורה תשאל 
כאשר בארץ שלט עדיין , לאחר מלחמת העולם השנייה: המורה תספר, תשובות התלמידים
רק מעטים קיבלו אישור . עליית היהודים לארץ הוגבלה מאד, )האנגלי(השלטון המנדטורי 

לארץ ופליטים רבים אחרים ניסו להתגנב אל תוך הארץ באופן ) סרטיפיקט(כניסה רשמי 
שליחים . בלתי חוקי תוך הסתכנות בחשיפתם על ידי האנגלים ששמרו על הגבולות

, הפליטים, במקרים רבים, םאול". מבצעי הַהְעָּפָלה"סייעו בכל שלבי , מיוחדים מן הארץ
המורה תקריא את . הובלו בכח בחזרה אל אירופה, שעברו סבל כה רב במחנות ההשמדה

). 5' נספח מס" (אקסודוס, 1947 -ז "יציאת אירופה תש"סיפורה של ספינת המעפילים 
. הצליחו לעלות לארץ' אקסודוס'לאחר מכן היא תציין כי כעבור זמן קצר כל נוסעי האניה 

ואחד התלמידים יסמן את , מידים ישלימו את המשימה המתאימה בחוברת עבודההתל
  .צרפת במפה

  
  

  )דקות 10( סיכום

  .התלמידים ישלימו את המדבקות המתאימות בציר הזמן



יוזמנו התלמידים להראות את התוצרים שיצרו מן המשימות , במידה והזמן יאפשר
  '). יומן וכו, ציור(היצירתיות 

  .השווה והשונה בקשיי הדרך של העולים מן המקומות השונים ייערך דיון על

המורה תזמין את התלמידים להצטייד לקראת השיעור הבא בסיפורים , בסיום השיעור
  .  משפחתיים אודות העלייה ארצה

  

  

 הכנה ואביזרים  

  תקליטור סיפור המסגרת. 1

  מפת ארץ ישראל. 2

  כרזה ובה כדור הארץ פתוח  . 3

  .)9-5תביא ותכניס לתוכו לפני השיעור את אביזרים  המורה(שק . 4

עבור ממשלת ', 'מאת קהילת יהודי גרוזיה'על המורה להוסיף את הכיתוב . מעטפה. 5
  ).2' כפי שמופיע בנספח מס(לתוך המעטפה המורה תכניס את המכתב '. ישראל

  .3' איור של סידור ועליו הכיתוב שבנספח מס. 6

  .לפי החלוקה לקטעים, 4' הדפים יהיה הכיתוב שבנספח מסעל . דפי יומן של ילד. 7

: המורה תדגיש על מפת הארץ המלווה את התוכנית את שמות היישובים הבאים. 8
  . שאן–בית , שדרות, אופקים, גת-קרית, יבנה, דימונה

  .)ותכניס לבקבוק) 5' נספח מס(המורה תגלגל את המכתב (בקבוק . 9

  )פירוט בקובץ יצירות(מידים על פי הקריטריונים אביזרי יצירה לחלוקה לתל. 10

  

  

 נספחים  

  

    1' נספח מס

  'ֶּפֶרק ח
  ַסָּבא ְמַסֵּפר': ֵחֶלק א

א ָהיּו ְיכֹוִלים , ִאּלּו ִצּיֹון ְוִיְׂשָרֵאָלה ָהיּו יֹוְדִעים ֵאילּו ַהְפָּתעֹות ְמַחּכֹות ָלֶהם ְלַמָּטה ֵהם ְּבַוַּדאי 
 -ִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעים , ְוַהְּיָלִדים, מּות ַהְּגדֹוָלה ַּבְּבִנָּיה ְמַׂשַּמַחת אֹוִתי ְמאֹודַהִהְתַקְּד . ְלִהְתַאֵּפק

ֵהם , ִאם ָהִייִתי נֹוֵתן ָלֶהם ֶרֶמז ֲהִכי ָקָטן, ְּכמֹו ֶׁשֲאִני ַמִּכיר אֹוָתם. ְּבַוַּדאי ָהיּו ְׂשֵמִחים ִּפי ְׁשַנִים
א ַמֲעִלים , ְלַמָּזִלי. ֶדת ְלַמָּטה ִמְּבִלי ֶׁשֲאִני ַאְרִּגיׁשְּכָבר ָהיּו מֹוְצִאים ֶּדֶר ָלֶר  ֵּביְנַתִים ֵהם ֲאִפּלּו 

  .ַעל ַּדְעָּתם ָמה ֲאִני ְמַתְכֵנן ָלֶהם
, ִּכי ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם ְלִעִּתים ְקרֹובֹות ִמְסּתֹוְדִדים, אּוַלי ֵהם ֵּכן ַמֲעִלים ַמֶּׁשהּו ַעל ַּדְעָּתם, ְּבֶעֶצם

  .ַכָּמה ְּפָעִמים ָהָיה ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֵהם ְמַנִּסים ְלַרְחֵרַח ְלַיד ֲחַדר ָהֲעבֹוָדה ַהּסֹוִדי ֶׁשִּליוְ 



ֲהֵרי ַהִּסּיּור ָׁשם ּדֹוֵרׁש ַּגם ֶיַדע ַוֲהָכָנה . אּוַלי ֶּבֱאֶמת ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַהְתִחיל ְלָהִכין אֹוָתם, טֹוב
ָׁשר ַלְחׂשֹף ִּבְפֵניֶהם ַּכָּמה ִמְמָצִאים ֶׁשַּיְכִניסּו אֹוָתם ָלֲאִויָרה ֶׁשל ֶאֶרץ ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֶאפְ . ִמִּצָּדם
  .ִיְׂשָרֵאל
  .ָמָחר ַּבֹּבֶקר ֶאַּקח אֹוָתם ְלִטּיּול ָקָצר ּוְכֶׁשֵהם ַיְחְזרּו ְּתַחֶּכה ָלֶהם ַהְפָּתָעה. ֲאִני יֹוֵדעַ , ֶזהּו

  
  ִיְׂשָרֵאָלה ְמַסֶּפֶרת': ֵחֶלק ב

ָרִאינּו . ַּבַהְתָחָלה ִּבַּקְרנּו ְּבמּוֵזאֹון ַהַהְעָּפָלה ְוֵחיל ַהָּים. א ָלַקח אֹוָתנּו ַהּיֹום ְלַמְסלּול ְמיָֻחדַסּבָ 
ְּבֶאְמָצעּות ַמָּפה ְמיֶֻחֶדת . ִקְטֵעי ִעּתֹונּות ּוְתמּונֹות ֵמאֹוָתּה ְּתקּוָפה, ָׁשם ִמְסָמִכים ֲאִמִּתִּיים

ַּבּמּוֵזאֹון ֶיְׁשָנּה ַּגם . לּוֵלי ַהַהְעָּפָלה ֶׁשל ֳאִנּיֹות ׁשֹונֹות ְוָׁשַמְענּו ִסּפּוִרים ְמַעְנְיִניםָעַקְבנּו ַאֲחֵרי ַמְס 
ַמֲאָבָקם ֶׁשל . ֶׁשִּסּפּוָרּה ְמֻסָּפר ִלְמַבְּקִרים ְּבִחָּזיֹון אֹור קֹוִלי ְמיָֻחד, ֳאִנַּית ַהְעָּפָלה ֲאִמִּתית

  .ִהְזַּדֵהינּו ְמאֹוד ִעם ַהַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ַהַּמְעִּפיִלים. ֶגד ֵעיֵנינּו ַחי ּומּוָחִׁשיַהַּמְעִּפיִלים ָעַמד ְלנֶ 
ְּבַמְחֶנה ֶזה ָעְצרּו ַהְּבִריִטים ִּבְתקּוַפת ַהַּמְנָּדט ַאְלֵפי . ִמָּׁשם ִהְמַׁשְכנּו ְלַמְחֵנה ַהַּמֲעָצר ְּבַעְתִלית

  .תַמְעִּפיִלים ְלֶמֶׁש ְּתקּופֹות ׁשֹונוֹ 
, ְוָלֵכן ִּתְכַנְנִּתי ָלֶלֶכת ִמָּיד ִליֹׁשן, ָהִייִתי ָּכל ָּכ ֲעֵיָפה. ְמֵלִאים ַּבֲחָויֹות, ָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה ַרק ָּבֶעֶרב

  .ַא ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ִּגִּלינּו ְלַהְפָּתָעֵתנּו ַׂשק ָּגדֹול
  .ִצּיֹון ַוֲאִני ְּבַיַחד, ָׁשַאְלנּו?" ָמה ֶזה"
  

א ָצִעיר. ִּתְפְּתחּו ְוָתִבינּו: "ִחֵּי ְוָאַמרַסָּבא  . ַאֲחֵרי ָּכֶזה יֹום ַמִּתיׁש ֲאִני הֹוֵל ִליֹׁשן. ֲאִני ְּכָבר 
  ".ַלְיָלה טֹוב ְמתּוִקים

א ָיֹכְלנּו ְלַחּכֹות ֲאִפּלּו ְׁשִנָּיה ַאַחת   .ּוִמָּיד ָּפַתְחנּו ֶאת ַהַּׂשק, ַּכּמּוָבן ֶׁש
  !ים ִלְראֹות ָמה ָמָצאנּו ָׁשםַאֶּתם ֻמְכָרִח 

  
  

  

  מאחורי מסך הברזל  -  2' נספח מס

  כדמעות בחולות המדבר

מבקשים אתכם שתעזרו לנו לצאת , שמונה עשרה משפחות יהודיות מגרוזיה, אנחנו"
כל אחד מאיתנו קיבל במוסדות הסובייטים המוסמכים את הטפסים הנחוצים . לישראל

מכר את ", היתר יציאה"הממתין יום אחרי יום לקבלת , כל אחד מאיתנו... ומילא אותם
אצל רבים מאיתנו עברו כבר  –אולם עברו כבר חודשים רבים . רכושו ופוטר מעבודתו

הם נעלמו  -שלחנו מאות מכתבים ומברקים . ואילו ליציאה עדיין לא ניתן היתר –ָשִנים 
איש אינו מסביר לנו ... ריםאל אוזנינו הגיעו רק דברי סירוב קצ. כדמעות בחולות המדבר

  ...משום שאנו מאמינים, אבל אנחנו מחכים, גורלנו אינו מטריד איש, דבר

יטעה מי ... אנו את ירושלים לא שכחנו. עם ישראל קם מתוך ֶאְפרוֹ  –הנבואה נתקיימה 
לימינם של המתפללים על ישראל עומדים . שרק שמונה עשרה משפחות אנחנו, שיחשוב

אלה שהעניקו ... אלה שאינם עוד, אלה המעונים, אשר לא הגיעו עד הלום אלה -מיליונים 
  ...הנה משום כך רוצים אנו לצאת לישראל. לנו את מסורת המאבק והאמונה

אך לא נסתלק מאמונתנו , כל ימי חיינו –ואם יידרש , אנחנו נחכה חודשים ושנים
קריאתנו תגיע אל בני : יודעיםאנחנו '. תפילותינו הגיעו אל ה: אנחנו מאמינים. ומתורתנו
  ...האדם

  )11.11.1969, מעריב(

  

  מזרח אירופה בעבר ובהווה   – 3' נספח מס



  שאזכה לבוא לארץ ישראל

לפנינו . הגיעו במשך השנים ממחוזות רוסיה, תפילות מיוחדות למען העלייה לארץ ישראל
  ):עיר באוקראינה(תפילה אחת שחיבר רבי נחמן מברסלב 

שאזכה מהרה לבוא  –ותן לי ברחמים וחסד ובמתנת חינם , יבה ברצונך עימיהט', אנא ה"
הארץ אשר כל הצדיקים , הארץ אשר ירשו אבותינו, לארץ הקדושה, לארץ ישראל

  ".כי היא הנקודה הקדושה של כל העולם... האמיתיים ִנְכְסָפה וגם ָּכְלָתה נפשם להיות שם

  )לרבי נתן" ליקוטי תפילות"מתוך (

  

  מבצע משה – 4' מסנספח 

  אני הולך לארץ ישראל

הביטויים שהילדים קוראים לי גורמים . לא קל להיות ילד יהודי בבית ספר נוצרי: 1קטע 
אולי כדאי לי ללכת לארץ ... לפעמים אני חושב מה קורה בישראל. לי להרגיש לא נעים

  .שם לא אסבול עוד כזר ושונה, ישראל

הם פוחדים . ההורים סירבו. א על הליכה לארץאתמול דיברתי עם אבא ואמ: 2קטע 
אני כבר החלטתי , אולם. הם הרי יודעים טוב ממני מה יכול לקרות בדרך. מהצפוי בדרך
אך לא , גם לא אספר לה כדי שלא תצטער ותבכה, לא אבקש מאמא כסף. לעלות לארץ

  .אוותר על התוכנית

כבר כמעט חודש ... סבתא ארבעה ימים הלכנו לכיוון הבית של-במשך שלושה: 3קטע 
שישתלם למורי הדרך , אנחנו מחכים כדי שיגיעו מספיק אנשים ותהיה קבוצה גדולה

השהות במקום הפכה , הגיע צבא של הממשלה לאזור, בינתיים... לקחת אותנו לסודאן
כי באתיופיה אסור לעבור ממקום למקום בלי ... להיות מסוכנת ואנחנו ברחנו ליערות

גם נוצרים ומוסלמים מחפשים יהודים כדי , ו לא די לנו במרדף של הצבאכאיל... אישור
ורק בלילות אנו מתגנבים כדי , כבר שלושה שבועות אנחנו ביער. להסגיר אותנו לשלטונות

  ?מה יהיה. לחפש אוכל

הדרך , ובאמת. בתחילה לא רצו לצרף אותי כי הייתי קטן. אתמול יצאנו לדרך: 4קטע 
היינו צריכים ללכת בדרכים עוקפות . ביום וגם בלילה, הלכנו מהר. היתה לי קשה מאוד

מּכֹוֶבד , הבוקר לא יכולתי להזיז את השרירים שלי. והאוכל כבר יבש, כדי למצוא מים
  !אך אני מוכרח להתחזק ולהגיע לארץ ישראל. המאמץ של אתמול

נו לסודאן חשבתי כשהגע. כבר שנתיים אנחנו בסודן - הזמן עובר ומאום אינו קורה : 5קטע 
, שנה, חודשיים, לא ציפיתי שיכולים לעבור חודש... שאני עולה ישר למטוס לישראל

גם חלק , בינתיים חלק מהזקנים ומהילדים הקטנים לא החזיקו מעמד... שנתיים בסודאן
  . מהחברים שלי חלו ומתו

  !הגעתי לארץ ישראל –לא תאמין , יומני היקר: 6קטע 

  הוצאת ראובן מס, מאת אהוד בן עזר, בכד כמו אור: על פי מקור

   

  המעפילים  5' נספח מס

  הייתי מעפיל על אקסודוס



רק זכינו לגעת , בינתיים. מכתב זה נשלח מחופי גרמניה. כאן נח קליגר כותב, שלום
  : וכך היה הסיפור, אך מיד גורשנו ממנה, באדמת ארץ הקודש

כשהגיעה ספינת . לארץ ישראל פליטים יהודים שחיכו לעלות ממרסיי 4800היינו 
, האחראי, חיים קינצלר. היא נראתה גרועה וכלל לא מתאימה למסע שלפנינו, המעפילים

  .הרגיע אותי ואמר כי הספינה איתנה וחזקה

כשהיינו בלב . הספינה הייתה בהחלט טובה וחזקה. כפי שהתברר לנו חיש מהר, חיים צדק
היה . לחמו בנו חמושים בנשק ואנו נלחמנו בידייםהם נ.  ים גילו אותנו החיילים הבריטיים

סחוטים , לבסוף הגענו עייפים. בו גילו היהודים גבורה ואומץ עילאיים, זה קרב דמים
  .מיד העבירו אותנו לספינות כלא, אולם, ומלוכלכים לנמל חיפה

ששרדנו את התופת , אנו. כששמענו שהחליטו להחזיר אותנו לצרפת סירבנו פה אחד
  .  ולא להשאר באדמת אירופה, העדפנו למות כדי להבטיח עלייה חופשית ,בשואה

ליד " אקסודוס"כל מעפילי , בכוח הזרוע ממש על ידי חייל בריטניה, בסופו של דבר הורדנו
נשים וטף התנגד התנגדות פיזית ממש , גברים, כל אחד מהמעפילים. הנמל הגרמני קיל
צה לגייס גדודי חיילים כדי להשלים את והמפקדה הבריטית נאל, להורדתו מהספינה

  ".המבצע"

פליטי , ואני בטוח כי בעקבותיו נגיע גם אנו, עוד מעט יגיע מכתבי זה אל ארץ הקודש
  .חזרה לארץ ישראל, הספינה

  בהוצאת יד יצחק בן צבי, מאת מרדכי נאור, 1948-1934' עלייה ב: על פי מקור

  

  יקההרחבה על העלייה מצפון אפר – 6' נספח מס

שנחשב סמכות , עלה לארץ ישראל ממרוקו רבי חיים בן עטר, לפני כשלוש מאות שנה
מאז הקמת מדינת ישראל ועד היום עלו ממרוקו קרוב . רוחנית בכל רחבי העולם היהודי

העליות ממרוקו נערכו חלקן במחתרת ומתוך סכנה וחלקן באופן חוקי . לרבע מליון עולים
  . וקל יותר

אך עם הזמן הצליחו להתערות בחברה , שו פגועים ומקופחיםבתחילה העולים ח
הישראלית ולהגיע להישגים מרשימים בשלטון הארצי והמקומי ובכל תחומי התרבות 

יוצאי מרוקו . נפש 750,000-קהילת יוצאי מרוקו בישראל מונה למעלה מ, כיום. והרוח
והיום , כאן השכילו לשמור על המסורת המיוחדת שלהם חרף הלחצים שנתקלו בהם

, חגה של קהילת יהודי מרוקו, ִמימּוָנהוה, אומצו אלמנטים מתרבות זו בחברה כולה
  )מרכז מחקר ומידע –הכנסת , עמי-על פי מאמרה של נעמי מי(. הייתה לחג רשמי בישראל

  



  ')ג( עורי צפון ובואי תימן

  

  

  מטרות

 רץ ישראלהכרת עוצמתה של השאיפה היהודית לדורותיה לעלות לא;  

 הכרת דרכי הביטוי של הגעגועים והכיסופים לארץ ישראל;  

 על עמידתם בקשיים כה , טיפוח יחס של הערכה ואמפתיה כלפי עולים מארצות שונות
  .רבים

  

  .שיעור זה יעסוק בפעילות משוב יצירתית של הנושאים שנלמדו במרכז הלמידה

אפשר לבצע עירוב . ול דעת המורהעל פי שיק, זוגות/ העבודה בשיעור זה תתבצע בקבוצות
  .אם הדבר עשוי להביא להשתתפות טובה יותר, בחלוקת התלמידים

  

  )דקות 10( פתיחה

ציון וישראלה מגלים ארכיון ובו ). 1' אביזר מס(התלמידים יקשיבו להמשך הסיפור 
לפני שהם יוצאים הם לוקחים איתם עיתון אחד הקשור לעלייה . עיתונים מתקופות שונות

המורה תאמר שבמשך השיעור התלמידים יסייעו לציון . אך מגלים שהעיתון ריק, רץלא
  .ולישראלה למלא את העיתון

התלמידים ). 2' אביזר מס(המורה תפרוס שוב על הלוח את מפת העולם מן השיעור הקודם 
ושאותם , ירעננו את זכרונם בנוגע לכל המקומות המעניינים שמהם הגיעו עולים לארץ

  .שיעור הקודםהכירו ב

לאחר האזנה לתשובות תנסה הכיתה ? מי מכיר עולים ממדינות נוספות: שאלה לתלמידים
כמה זמן קודם עלייתם ? מה היו קשיי הקליטה שלהם? מה היו קשיי הדרך שלהם: לברר

  ?הם כבר שאפו לעלות

בכל פעם : ותספר, "ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵנית ְּבִיּסּוִרים: "ל"המורה תכתוב על הלוח את אמרת חז
הם היו מזכירים , גם בדרך עלייתם וגם בדרך קליטתם, שהעולים נתקלו בקשיים מיוחדים

  .ל זו"זה לזה את אמרת חז

  .מרגיזה, מעודדת, מדאיגה, מנחמת: על הלוח ייכתבו גם הביטויים הבאים

  ?איזה רגש עוררה האמרה הזו אצל העולים -מתוך הביטויים הללו 

  .מטרת האמרה היא לעודד ולנחם: ויסוכם, את תשובותיהם התלמידים ישמיעו

  ?מדוע לדעתכם היא מנחמת

  .ספרו על כך? האם קרה לכם שעבדתם קשה כדי להשיג משהו

  ?מה הרגשתם כשהשגתם מטרה שהצבתם לעצמכם



  "?ארץ ישראל נקנית בייסורים"כיצד הדבר קשור לאמרה 

הופכת הארץ , זכות ייסורי העלייהב: ותסביר" נקנית"המורה תקיף בעיגול את המילה 
האדם שומר . החפץ יקר עבורו, אדם שקונה חפץ בכסף רב. של הבאים אליה" קנין"להיות 

כך גם . יותר מאשר חפץ שמצא סתם כך או שקיבל ממישהו בחינם, עליו ומעריך אותו
מחזקים את הקשר ) ולעיתים גם על תושבי הארץ(המאמץ והקושי שעוברים על העולים 

  . הארץ עם

  

  )דקות 60(סרט /הכנת עיתון - אנחנו יוצרים  – 1' פעילות מס

ניתן לבחור באפשרות הנראית . ישנן שתי אפשרויות לפעילות יצירתית של התלמידים
  .או לתת לתלמידים לבחור בעצמם בין האפשרויות, כמתאימה ביותר

ם על מהותו כדאי לבקש מהמחנכת לשוחח קצת עם התלמידי(הכנת עיתון ': אפשרות א
  ).ולברר אם התלמידים יודעים לכתוב כתבות, תפקידו ומבנהו, של עיתון

' אביזר מס(כפי שתקבל כל קבוצה , המורה תראה לתלמידים דגם אחד של עיתון למילוי
2.(  

העולים מארצות הברית בשנותיה : כגון, כדוגמה יוצג נושא שלא נלמד במרכז הלמידה
בור עם התלמידים על פני כל המדורים וכך יראו איך המורה תע. הראשונות של המדינה

  :הנושא יכול לקבל ביטוי בכל אחד מן המדורים

  מארץ השמנת לארץ מולדת: כותרת ראשית

מאפייני , מהיכן הגיעו העולים: המדור יסקר את העלייה מהמקום הנבחר( חדשות
מצלמים , ייכיםמח, טיפין טיפין, הם באים.) ההכנות שקדמו לעלייתם וכדומה, הקבוצה

  .העולים מארצות הרווחה -ומאד נרגשים 

מצב כלכלי והסתגלות כלכלית : המדור יעסוק בהיבט כלכלי הקשור לעלייה(מדור כלכלי 
: סיוע כלכלי לעולים.) סיוע כלכלי לעולים, השפעת העלייה על המצב הכלכלי, של העולים

העולים יזכו . טבות רבותומזכה כל עולה בה, הצעת חוק חדשה משדרגת את סל הקליטה
וכן , שנים 4השתתפות במימון לימודים במוסד אקדמי במשך , לדיור חינם בשנה הראשונה

  .טלפון ומים, חשמל –רשימת הטבות בשירותים שונים 

במה עוסקים : המדור יתאר את חיי התושבים בגולה במקום הנבחר( כתבנו בתפוצות
, מהו יחס הממשלה המקומית ליהודים, מהו אופי הקהילה היהודית במקום, היהודים

התעוררות . התארגנות רבה לעליה של קבוצות ושל יחידים.) מהו יחס היהודים לעליה
  .לנושא בבתי הכנסת ובמקומות מפגש נוספים

, המדור יראיין עולה חדש מהמקום הנבחר ויספר על פרטיו האישיים(סיפורו של עולה 
, 2+ נשוי , 30מייק בן .) ומהם תוכניותיו לעתיד כיצד התאקלם, מדוע החליט לעלות לארץ

, הוא מקווה למצוא עבודה בתחום האופטיקה. יורק והתיישב בירושלים-עלה לארץ מניו
  .תחום שבו הוא מתמצא

/ תשבץ או תפזורת ממילים הקשורות לארץ ולעלייה : המדור יכיל שעשועון(משתעשעים 
חידות מצוירות על פתגם הקשור לארץ / או על תרבות העולים , חידות על עלייה בכלל

  או על העלייה האמריקאית, קובץ של חידות על מילים באנגלית '.)וכדו



  .)המדור יכיל מתכון למאכל המאפיין את התרבות של היהודים העולים( מתכונים

זוג לבחור אחד משמונת הנושאים שנלמדו במרכז /על כל קבוצה, לאחר שהעיקרון הובן
  .בנושא עיתון שלם על כל מדוריו ולערוך, הלמידה

  :מהלך העבודה

  .התלמידים יבחרו באיזו עליה הם רוצים להתמקד. 1

בכתב ברור ובתוספת איורים , התלמידים ינסחו את הידיעות בצורה מפורטת. 3
  .על דפי העיתון המופיעים בחוברת הנספחים, וקישוטים

רות ועוד מדור אחד מעניין להקריא את הכות, כל קבוצה תוזמן להציג את תוצרתה. 4
  .במיוחד

  .לעיונם של כל התלמידים, המורה תתלה על אחד מקירות הכיתה מדורים נבחרים. 5

  
  יצירת סרטון : אפשרות ב

על פי , ישלים ויצייר), מתוך חוברת הנספחים(כל תלמיד יגזור סרט נייר עם כמה ריבועים 
ים או את מסעו של הנער העולה התמונות מתארות את מסעה של ספינת המעפיל, בחירתו

  . את סרט הניר יש לשלב בדף התאטרון בחוברת נספחים. מאתיופיה

  

  

  )דקות 20(יצירה  – 2' פעילות מס

  ).4' אביזר מס(התלמידים יצרו בנושא ארץ ישראל 

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  תקליטור סיפור המסגרת. 1

  )מן השיעור הקודם(מפת העולם . 2

  שקיים בחוברת הנספחים דוגמת עיתון כפי. 3

  )פירוט בקובץ יצירות(חומרי יצירה . 4

  

 נספחים  

  

  המשך הסיפור – 1' נספח מס

  'ֶּפֶרק ט

  :ִצּיֹון ְמַסֵּפר



  ?ָלָּמה ֶזה ָּתִמיד ַחָּיב ִלְקרֹות ִלי, אּוף

, ִמַּׁשְׁשִּתי ֶאת ַהִּכיס, ֶרַּבֶּד . ַהּיֹום ַּבָּצֳהַרִים ׁשּוב ָרִצינּו ְלִהָּכֵנס ַלַּמְרֵּתף ֵמַהֶּדֶלת ָהֲאחֹוִרית
א ִהְרַּגְׁשִּתי ָׁשם ֶאת ַהַּמְפֵּתחַ    .ּוְלַהְפָּתָעִתי 

ִהְסַּבְרִּתי ָלּה ֶׁשַהַּמְפֵּתַח ָהָיה ְּבִכיִסי ְוהּוא . ְוִיְׂשָרֵאָלה ָקְפָצה ִמְּמקֹוָמּה. ָצַעְקִּתי ְּבֶבָהָלה", אֹוי"
א ֶהֱאִמי. ֶנֱעַלם ּוָבַדְקִּתי ַּגם , ָנה ִלי ַעד ֶׁשָהַפְכִּתי ֶאת ָּכל ַהִּכיִסים ֶׁשל ַהִּמְכָנַסִיםִהיא ַּכּמּוָבן 

  .ַּבִּכיס ֶׁשל ַהֻחְלָצה

  ?ָמה עֹוִׂשים

. ְּכמֹו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה, א ָהְיָתה ָלנּו ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלִהָּכֵנס ַלַּמְרֵּתף ֶּדֶר ֲחַדר ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַסָּבא
. א ָהיּו ַּתָּקלֹות ְמיָֻחדֹות. נּו ֶׁשַּסָּבא ֵיֵצא ִלְקִנּיֹות ְוִהְתַּגַּנְבנּו ִּבְמִהירּות ַלֶחֶדר ּוִמָּׁשם ַלַּמְרֵּתףִחִּכי

ז ּוְבִדּיּוק ָא, ִיְׂשָרֵאָלה ִהְתִחיָלה ָלרּוץ ַלָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהַּמְרֵּתף ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ְלִׁשְכּפּול
ְוָלֵכן הֹוֵצאִתי , ַּסָּבא ָלַקח ֶאת ַהְּבָגִדים ִלְכִביָסה. ִנְזַּכְרִּתי ֶׁשַהַּמְפֵּתַח ִנְמָצא ִמַּתַחת ַלָּכִרית ֶׁשִּלי

א ָיְכָלה ִלְצֹעק ָעַלי, ַמָּזל ֶׁשָהִיינּו ַּבַּמְרֵּתף! ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ֵמַהִּכיס ֲאָבל ַהַּמָּבט , ָּכ ֶׁשִּיְׂשָרֵאָלה 
  ...ָּפִנים ֶׁשָּלּה ִהְבִהיר ִלי ְּבִדּיּוק ָמה ִהיא חֹוֶׁשֶבת ָעַליּבַ 

א ָהָיה ֻמָּכר ָלנּו , ִנְרֶאה ָהָיה ֶׁשֶּזהּו ַהָּקֶצה ַהֵּׁשִני. ִהְמַׁשְכנּו ְלִהְתַקֵּדם ַּבַּמְרֵּתף ַעד ֶׁשִּגִּלינּו ֵחֶלק ֶׁש
ן ִנְרָאה ִמְסְּדרֹון ָאֹר ּומּוֵלנּו ָהָיה ָּפרּוׂש ִוילֹון ַּבד ָאֹפר ְּבַצד ָיִמי. ַהְּמֻרָחק ֵמַהְּכִניָסה ָהֲאחֹוִרית

ּבֹוא ַנְמִׁשי ? ֶאת ִמי ְמַעְנְיִנים ַאְרִכּיֹוִנים, "ָאְמָרה ִיְׂשָרֵאָלה", ֲעֹזב". "ַאְרִכּיֹון"ְוָעָליו ֶׁשֶלט 
  ".ְוִנְרֶאה ָמה ֵיׁש ְּבַצד ָיִמין

  

ַהְּקׁשּוִרים , ה ׂשֹוֵנאת ַאְרִכּיֹוִנים ּוְדָבִרים נֹוָסִפים ִעם ֵׁשמֹות ְמפֹוְצִציםֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִּיְׂשָרֵאלָ 
א ִיְהֶיה ְמַעְנֵין . "ֲאָבל ַהַּפַעם ִהְתַעַּקְׁשִּתי ְלִהָּכֵנס. ְלִהיְסטֹוְרָיה   .ָּכ ָאַמְרִּתי!" ֵנֵצא –ִאם 

ֲארֹונֹות ַמֶּתֶכת ְּכֵבִדים ָעְמדּו . ַוֲאִפּלּו ָּגדֹול יֹוֵתר, ְמַיְנִּתיִּבְפִנים ָהָיה ָהַאְרִכּיֹון ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשִּד 
ַעל ָּכל ַמָּדף ָהָיה ָרׁשּום ... ְּבִלי סֹוף, ְוַעל ַהַּמָּדִפים ִהְצטֹוְפפּו ֲהמֹון ִעּתֹוִנים, ְּבָכל ָמקֹום ֶאְפָׁשִרי

  .נֹוֵׂשא ְוַתֲאִרי

  )דו שיח בלחישה(

  ."ֵאין ָלנּו ָמה ְלַחֵּפׂש ֹּפה, ָאַמְרִּתי לְ : "ישראלה

  ."ַחָּיִבים ִלְבֹּדק ָמה ֵיׁש ָּכאן –ִאם ֲאַנְחנּו ְּכָבר ֹּפה . ַחִּכי ְׁשִנָּיה. ָּתִמיד ַאְּת ִקְצַרת רּוחַ : "ציון

א ְמִביָנה ִּבְׁשִביל ָמה ִנְכַנְסנּו: "ישראלה   ".ִעּתֹוִנים ֵיׁש ָלנּו ַמְסִּפיק ַּגם ַּבחּוץ. ֲאִני 

  ."ִאם ַאְּת רֹוָצה ַּתְמִׁשיִכי ְלַבד. ְּתִני ִלי ִלְבֹּדק: "ציון

. ּוִפְתאֹום ָׁשַמְענּו קֹולֹות ֶׁשל ֲאָנִׁשים, ָׁשַלְפנּו ִעּתֹון ֵמַאַחד ַהַּמָּדִפים... ַּכּמּוָבן ֶׁשִהיא ִנְׁשֲאָרה ִאִּתי
אּוַלי ֲאָנִׁשים ָּפְרצּו ֵמַהֶּדֶלת ? ַּבַּמְרֵּתף ִמי עֹוד חּוץ ֵמִאָּתנּו ִמְסּתֹוֵבב ָּכ. ִנְבַהְלנּו ְמאֹוד
  ?ָהֲאחֹוִרית

ִחִּכינּו עֹוד . ַא ָאז ַהּקֹולֹות ָּפְסקּו, ֶהְחַזְרנּו ִמָּיד ֶאת ָהִעּתֹון ְוִהְתַחְלנּו ָלרּוץ ַּבֲחָזָרה ַלְּיִציָאה
א ִנְׁשַמע ׁשּום ַרַעׁש ם ִמָּמה ֶׁשָּקָרה ּוְלַהְמִׁשי ִלְבֹּדק ֶאת ְּתכּוַלת ֶהְחַלְטנּו ְלִהְתַעּלֵ . ַּכָּמה ַּדּקֹות ְו

  .ָהַאְרִכּיֹון

ַרק ָאז ַׂשְמנּו ֵלב . ַּגם ְּכֶׁשהֹוֵצאנּו ִעּתֹון ַּבַּפַעם ַהְּׁשִנָּיה ִהְתִחילּו ׁשּוב ְלִהָּׁשַמע ַהּקֹולֹות ַהֲחׁשּוִדים
ְּכמֹו , ֹון ָקמּו ִלְתִחָּיה ְוֵהֵחּלּו ְלַדֵּבר ְלָיֵדינּוַהְּדֻמּיֹות ֵמָהִעּת! ֶׁשַהּקֹולֹות עֹוִלים ֵמָהִעּתֹון

  ...ַּבְּמִציאּות



. ָּכ ָאַמר ַאַחד ָהֲאָנִׁשים", ַחָּיִבים ְלִהָּלֵחם, ָהָרָעב ּפֹוֵגַע ְּבֻכָּלם, ַהָּמצֹור עֹוֵמד ְלַהְׁשִמיד אֹוָתנּו"
ִעַּיּנּו עֹוד . הּוָדה ְוֶאת ַהֻחְרָּבן ֶׁשֵהִביא ְלָגלּות ָהָעםֵהַבְנִּתי ֶׁשֶּזהּו ִעּתֹון ַהְּמָתֵאר ֶאת ַמְמֶלֶכת יְ 

  .ְקָצת ָּבִעּתֹון ְוהֹוֵצאנּו ִעּתֹוִנים נֹוָסִפים

ִהְסּתֹוַבְבנּו ֵּבין ָהֲארֹונֹות ַהּׁשֹוִנים ְּכֶׁשָאנּו ּפֹוְגִׁשים ֶּדֶר ָהִעּתֹוִנים ! ַהְּזַמן ָעַבר ָעֵלינּו ְּבֹאֶפן ְמַרֵּתק
, ְּבַאַחד ַהְּמדֹוִרים ַהַּכְלָּכִלִּיים ָּפַגְׁשנּו ֵחֶלק ִמְּׁשֵנים ָעָׂשר ַהְּׁשָבִטים. ים ִמְּתקּופֹות ׁשֹונֹותֲאָנִׁש 

ָהָיה ָּכל ָּכ . ְּבִעּתֹון ַאֵחר ָקְרָאה ְּדבֹוָרה ַהְּנִביָאה ְלַאְחדּות ָּבָעם. ֶׁשָּמְסרּו ִּדּוּוַח ַעל ַסַחר ַהֲחִליִפין
ְועֹוד יֹוֵתר ְמַעְנֵין ָהָיה ְלִהָּפֵגׁש ִעם ַהְּדֻמּיֹות ֶׁשָּׁשַמְענּו ֲעֵליֶהן ָּכל ָּכ , ְׁשֹמַע ֶאת ַהַּכָּתבֹותְמַעְנֵין לִ 
  .ַהְרֵּבה

, ַּבֶּדֶר. ִיְׂשָרֵאָלה ַמָּמׁש ִהְכִריָחה אֹוִתי ַלֲעֹזב. ַא ָעְבָרה ְּכָבר ָׁשָעה ְׁשֵלָמה, א ַׂשְמִּתי ֵלב
  ".ֲעִלָּיה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל"ָרִאיִתי ֶׁשַעל ַאַחד ַהַּמָּדִפים ָרׁשּום , ָאה ֵמָהַאְרִכּיֹוןַּבְּיִצי

  

ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ָהָיה ַמְרֶׁשה ָלנּו ְלַעֵּין . ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי", ֶזה ְּבִדּיּוק ָמה ֶׁשַּסָּבא ָׁשַלח ָלנּו ַּבַּׂשק"
ַהָּדָבר ֶׁשֲהִכי ִעְנֵין אֹוִתי ָּכֵעת . ת ָהִעּתֹון ִמַּתַחת ַלֻחְלָצה ְוָיָצאנּו ִּבְזִהירּותָּתַחְבִּתי אֶ . ָּבִעּתֹון ַהֶּזה

ָּפַתְחִּתי ֶאת ָהִעּתֹון ַא ַמֶּׁשהּו , ְלַאַחר ֶׁשָּנַעְלנּו ֶאת ַהֶּדֶלת. ָהָיה ִלְראֹות ָמה ֵיׁש ָּבִעּתֹון ֶׁשָּלַקְחִּתי
ֵאי ֶזה ָיכֹול ! ָהִעּתֹון ָהָיה ֵריק ְלַגְמֵרי! ּיֹות ְוַהְּתמּונֹות ֶנֶעְלמּוָּכל ָהאֹוִת : מּוָזר ְמאֹוד ָקָרה

  ?ִלְהיֹות

   10יחידה  

  ?מי זוכר את העני בעת הקציר

  

  

 מטרות  

  

 הכרת מושגים ממצוות התלויות בארץ;  

 מתוך , הבנת התפיסה לפיה החקלאי נדרש לחשוב בעת איסוף יבולו על צרכיו של הזולת
  .ואחריות לגורל הזולתאמפתיה 

  

  

  )דקות 15(פתיחה 

ישראלה מתארת את בקשתו של סבא לתת . התלמידים יאזינו לפרק העשירי של הסיפור
במרתף הם מגלים מפה של ארץ ישראל המפנה אותם לעיר במרכז . מטבע למקבץ נדבות

ר בעל השדה מצהי. ובציר הזמן הם רואים תמונה חיה של שדה שבולים בעת קציר, הארץ
הוא מתחיל לספר על הרגשתו בעת הקציר . כי הוא חקלאי עברי המחוייב לכללי המסורת

ציון וישראלה רוצים לפענח את משמעות . נאומו נקטע באמצע... ועל כך שזה הזמן
  .התמונה ואת ההתרחשות שהם היו עדים לה

  :בתום שמיעת הסיפור יתקיים דיון עם התלמידים אודות כמה נקודות

  ?מדוע? א מישראלהמה ביקש סב -

  ?באילו זמנים נוטים לשכוח את הנצרכים -

  ?כיצד חשו המקבלים? כיצד חשתם. הביאו דוגמאות לפעמים שנתתם משלכם -



  ?מה תורמת נתינה זאת לחברה -

                                                                                                                                                                   

לא חקלאי רגיל . אני חקלאי עברי. "התלמידים יפנו למשפט של החקלאי מהעבר הרחוק
  ."אלא ייחודי

  ?מדוע הוא מציין שהוא שונה, שוב ביחדהאם אתם יכולים לח: שאלה לתלמידים

  .וכולן יירשמו על הלוח, התלמידים ישיבו מגוון של תשובות

  .לפי מה שהיא מעוניינת להדגיש, המורה תדגיש על הלוח את המיוחד, בשלב הבא

  : יתנהל דיון בעקבות המשפט שאמר החלקאי

למד ביחידות על ארץ התשובות יתבססו על ידע קודם שנ? (מהי הייחודיות של ארץ ישראל
  .)ישראל

אולי הוא משתמש : התלמידים יעלו השערות? (במה לדעתכם שונה החקלאי הישראלי
?) יש לו דרכים מיוחדות לעבד את האדמה'? לובש בגדים מיוחדים וכדו? בכלים מיוחדים

תשובות התלמידים יכולות להתייחס גם לגידולים האופייניים לארץ ישראל לפי עונות 
ורק אחר כך להבליט את , יש להיות פתוחים לקבל כל מיני תשובות. נאי הקרקעת, השנה

  .הרעיון שישנן מצוות הקשורות לארץ ישראל

המתייחסות , המורה תבהיר שהמסורת היהודית מציגה מסגרת של הנחיות לחקלאים
התלמידים יתבקשו להציע  .הנחיות אלה קשורות לתחומים רבים. לאדמת ארץ ישראל

יתבררו חלק , ולבסוף יסוכם שבמהלך הטיול בעקבות החקלאים בעבר, להנחיותרעיונות 
  . מההנחיות

). 1' אביזר מס(המורה תתלה את ציר הזמן וכן כרזה עם האיור שראו ציון וישראלה 
  .התלמידים יוזמנו לסייע לציון ולישראלה ללמוד מהן ההנחיות של המסורת

  .לנתינה –? חיותְלָמה לדעתכם קשורות ההנ: שאלה לתלמידים

.  

  )דקות 35( "שכחה ופאה, לקט"הבהרת המושגים  – 1' פעילות מס

בחוברת  1' משימה מס(התלמידים יעלו שאלות שעל ציון וישראלה לנסות ולפתור 
זה "החקלאי אמר ? מי המבקרים בשדה? מהן ההנחיות לחקלאי? היכן השדה). העבודה
מדוע הקוצר שבעגלה ? שדה אינה קצורהמדוע פינה אחת ב? למה הוא התכוון..." הזמן

  ?אינו מרים את האלומות שנפלו ממנה
 – 2המורה תתלה את המפה על הלוח והתלמידים יונחו להיעזר בה במילוי משימה  

  .מציאת מקום השדה
וביחד תתגלה כל , כל זוג יהווה צוות שיגלה נתון אחד. הכיתה תתחלק לצוותי עבודה

כאשר כל זוג יופנה לנספח אחר , ח מחוברת הנספחיםהתלמידים יגזרו נספ. התמונה
  ). 8-1הנספחים ממוספרים במספרים (

לאחר מכן הזוגות . יינתנו לתלמידים כעשר דקות לפתור את החידות ולחבר את הפאזלים
הזוגות שבידיהם האיורים . אשר להם ישנה הגדרה יגשו ללוח ויצמידו אליו את ההגדרה

כעת התלמידים . בסוף יצמידו את הפסוקים. ההגדרותהמתאימים יצמידו אותם לצד 
  .ישימו לב שישנו פסוק אחד המתייחס גם ללקט וגם לפאה



א ְתַכֶּלה -ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת " ָׂשְד ִלְקֹצר ְוֶלֶקט ) פינת(=ְּפַאת ) לא תקצור(=ְקִציר ַאְרְצֶכם 
א ְתַלֵּקט   ')י- 'ט, ט"ויקרא י( ."ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם... ְקִציְר 

א ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ) אלומה(=ְבָׂשֶד ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ... ִּכי ִתְקֹצר " ַּבָּׂשֶדה 
  )ט"י, ד"דברים כ'..." (ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכ ה

ן היא והיכ, התלמידים והמורה יבררו מהי ההתנהגות המיוחדת שמוכתבת בפסוקים
סביר להניח . ניתן להזכיר את סיפור נעמי וכלותיה. מיושמת בשדות החיטים שבעיר לוד

  .אמורים להכיר סיפור זה' שתלמידי כיתה ה

  .התלמידים ישייכו כל מושג למילה בפסוק שממנה הוא נגזר
ההגדרות והתמונות בטבלה , הפסוקים, לאחר מכן ימלאו התלמידים את המושגים

  ).3 משימה(שבחוברת 

  

  )דקות 30( קטעי המחזה ודיון/ מתנות עניים כערך חינוכי  – 2' פעילות מס

  :התלמידים יתחלקו לשלוש קבוצות

  הקוצרים': קבוצה א

  משפחה נזקקת  ': קבוצה ב

  משפחה נזקקת מלקטת שיבולים': קבוצה ג

  ).חוברת הנספחים(כל אחת מן הקבוצות תערוך ַהְמָחָזה בסיוע דף עזר 

  :ן בעקבות ההמחזה של הקבוצה הראשונהשאלות לדיו

  ).סיפוק, שמחה? (מהי תחושת החקלאים בעלי השדות בעת הקצירה -

החקלאי עובד כל כך . כעס והתמרמרות: יש להיות פתוחים לקבל גם תשובות הפוכות
תגובה כזו ניתן לקשר ". בחינם"קשה כדי לפרנס את משפחתו והוא צריך לתת לאחרים 

  . הקשורה בסיפוק הנובע מהנתינה, לנקודת הדיון הבאה

  . תנו דוגמאות? האם חשתם בעבר רגש של סיפוק בעקבות משהו שהשקעתם בו -

נעוצה , ניתן להבהיר כי בהשקפת עולמו של החקלאי המבוססת על המסורת היהודית
החקלאי מביע את תודתו , ובאמצעות נתינה לזולת, האמונה שהיבול הוא ברכת שמים

  .לבורא

  :דיון בעקבות ההמחזה של הקבוצה השנייהשאלות ל

  ?מהי תחושת הנצרכים -

  ?כיצד ניתן לשפר את מצב רוחם -

  :שאלות לדיון בעקבות ההמחזה של הקבוצה השלישית

  ?כיצד מרגישים הנצרכים לאחר קבלת הסיוע מהחקלאים -

  ?  כיצד חשים החקלאים -

  ?בעת הקצירמדוע לדעתכם ציוותה התורה על החקלאי לסייע לנזקקים  -



  ?מה לומדים מכך על יחסה של המסורת לאחריות של היחיד כלפי החברה -

והרווח שנובע , התלמידים והמורה יגיעו לתובנות של חובת היחיד לסייע לנזקק לעזרה
  .לשני הצדדים מן העזרה הדדית

  :הפעלה אלטרנטיבית לכיתות שמתקשות בהמחזות

ניתן גם . קדמת הכיתה שיתארו את המקרהותזמין מתנדבים ל, המורה תתאר את המקרה
סיסמאות , בצק-עיצוב בבר, לבקש מזוגות לעצב את המקרים על גבי דף באמצעות איור

  . ולתלות אחר כך את התוצרים' וכדו

  .פיתוח הדיונים לאחר כל מקרה מתקיים כפי שמתואר לעיל בגוף ההפעלה

  

  )דקות 15(יוצרים בעקבות הסיפור  -משוב 

  :כל זוג תלמידים יבחר אחד מן הרעיונות הבאים. נו לדף הממצאים בחוברתהתלמידים יפ

דו שיח בין בעל שדה שאינו רוצה לתת מתנות עניים לבין חברו שמקפיד לתת לעניים בעין · 
  יפה

  וקיבל גרעיני חיטה, ראיון עם ֵהֶל עני שהגיע לשדה כשהוא רעב· 

  קומיקס על מתנות עניים· 

  כים להגיע לשדה בעת הקצירהמודעה הקוראת לנצר· 

  )ִׁשְכָחה(דף מיומנה של אלומה שנפלה מעגלתו של החקלאי · 

  

  .לאחר מכן התלמידים יפתרו את המבוך

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  בחוברת 1' הגדלה של משימה מס, שני איורים של שדות. 1

  : שתי כרזות עם הפסוקים. 2

א ְתכַ -ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת" ָׂשְד ִלְקֹצר ְוֶלֶקט ְקִציְר ) פינת(ְּפַאת ) לא תקצור(ֶּלה ְקִציר ַאְרְצֶכם 
  ')י-'ט, ט"ויקרא י(" ֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם... א ְתַלֵּקט) שיבלים בודדות(

א ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר ַלָּיתֹום וְ ) אלומה(ְבָׂשֶד ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ... ִּכי ִתְקֹצר"  ָלַאְלָמָנה ַּבָּׂשֶדה 
  )ט"י, ד"דברים כ('..." ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכ ה

  )המורה תביא(צעיפים ומטפחות מסוגים שונים לתלבושות של ההצגה . 3

  חוברת עבודה. 4

  חוברת נספחים. 5



  בצק -בר. 6

  

  

 נספחים  

  

  מלל - פרק עשירי  1' נספח מס

  'ֶּפֶרק י
  :ִיְׂשָרֵאָלה ְמַסֶּפֶרת

ּוִבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ֶׁשָּכל ֶאָחד , הּוא ִהְפִּתיַע אֹוָתנּו. ר ָיָצאנּו ִעם ַסָּבא ִלְקִנּיֹות ָּבִעירַהּיֹום ַּבֹּבֶק 
ַא ַהַּפַעם . ָּבַחר ֵסֶפר, ְּכמֹו ָּתִמיד, ְוִצּיֹון, ֲאִני ָּבַחְרִּתי ַאְרָנק ָחמּוד. ִיְבַחר ְלַעְצמֹו ַמָּתָנה

  .ֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִּבְתקּופֹות ׁשֹונֹותֶזה ָהָיה ַאְלּבֹום ַמְרִהיב ַעל אֶ 
ְּכֶׁשָּיָצאנּו . ַסָּבא ָנַתן ִלי ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ָמה ָלִׂשים ְּבתֹור ַהְתָחָלה ָּבַאְרָנק

ִציא ַּכָּמה ֲאָבל ַסָּבא הוֹ , ֲאִני ִהְמַׁשְכִּתי ָלֶלֶכת. ַהחּוָצה ָרִאינּו ֶׁשּיֹוֵׁשב ָׁשם ְמַקֵּבץ ְנָדבֹות
ָּכ ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָּל . "ַסָּבא ִהִּציַע ִלי ְלַׁשֵּתף ֶאת ֶהָעִני ְּבַמְטֵּבַע ִמֶּׁשִּלי. ַמְטְּבעֹות ְוָנַתן לוֹ 
ִמְצחֹו ִהְתַקֵּמט . ִהְסִּביר", ַּכֲאֶׁשר ֵּתְדִעי ֶׁשָּנַתְּת ְלָאָדם ַאֵחר ִלְׂשֹמחַ , ִּתְהֶיה ְמֵלָאה יֹוֵתר

ְלֵעֶר ַהְּנִתיָנה ַלִּנְזָקק ֵיׁש ִּבּטּוי ָחָזק ְּבַחֵּיי "ָאז הּוא ָּפָנה ְלִצּיֹון ְוָאַמר לֹו וְ , ְלֶרַגע
  .א ֵהַבְנִּתי ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַחְקָלאּות ִלְנִתיָנה". ַהַחְקָלִאים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

דֹוָלה ּוִבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו ְלַנּסֹות ְוִלְראֹות ָמה ַסָּבא ֶהְרָאה ָלנּו ְּתמּוָנה ּגְ , ְּכֶׁשָחַזְרנּו ַהַּבְיָתה
  .ְקָצת ִהְתַקֵּׁשינּו ַּבְּמִׂשיָמה. מּוָזר ָּבּה

ְּכֶׁשִהַּגְענּו ָלאּוָלם . ֶהְחַלְטנּו ָלֶלֶכת ַּבֲחַׁשאי ַלַּמְרֵּתף ְּכֵדי ְלַנּסֹות ְוִלְמֹצא ְּפָרִטים נֹוָסִפים
ינּו ֶׁשַעל ַהַּמָּפה ֶיְׁשָנם ַּגְרְּגֵרי ִחָּטה ֶׁשּמֹוִביִלים ְלִעיר ְּבֶמְרַּכז ָרִא , ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל ַהַּמְרֵּתף

ּוְלֶנֶגד ֵעיֵנינּו , ָלַחְצנּו ַעל נּוִרית ְמַהְבֶהֶבת. ִהְבֲהבּו אֹורֹות" ְזַמן-ֶּפֶלא"ַעל הַ . ָהָאֶרץ
ָרִאינּו ְׂשֵדה ִחִּטים ָקצּור ! ְּתמּוָנה ַחָּיהֲאָבל זֹו ָהְיָתה , ִהְתַּגְּלָתה ַהְּתמּוָנה ֶׁשַּסָּבא ָנַתן ָלנּו

ָּבֶרַקע ִנְראּו ֲאָנִׁשים ׁשֹוִנים ַהְּמַלְּקִטים . ּוְבִצּדֹו ָיְׁשבּו ַהּקֹוְצִרים ִלְסעּוָדה, ְּבֶחְלקוֹ 
א הֹורּו ָלֶהם ַלֲעֹזב ֶאת ַהָּׂשֶדה, ַהּקֹוְצִרים ִהִּביטּו ָּבֶהם. ִׁשּבֹוִלים   .ְו

א מֵ " א ְמָגְרִׁשים , ִמי ֵהם ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה, "ָּתַמּה ִצּיֹון", ִביןֲאִני  ְוָלָּמה ַהּקֹוְצִרים 
  ?!"אֹוָתם ֵמַהָּׂשֶדה

  
ָהִיינּו ְּבטּוִחים ֶׁשַעְכָׁשו הּוא ִיְכַעס ַעל ַהּקֹוְצִרים ֶׁשּנֹוְתִנים ַלָּזִרים . ְוָאז הֹוִפיַע ַּבַעל ַהָּׂשֶדה

  :ְוָכ הּוא ָאַמר, ַּבַעל ַהָּׂשֶדה ִהְתִחיל ְלַדֵּבר. ֶדהְלִהְסּתֹוֵבב ַּבּׂשָ 
א ָרִגיל, ַחְקַלאי ִעְבִרי ֲאִני" ֲאִני : ַהּיֹום הּוא יֹום ַחג ֲעבּוִרי. ּומּוָדע ְלָכ ֶׁשֲאִני ִיחּוִדי ְו

ְנאּומֹו ַהִּנְרָּגׁש ִנְקַטע  ..."ַעְכָׁשו הּוא ַהְּזַמן ִלְזֹּכר. קֹוֵצר ֶאת ְיבּוִלי ֶׁשָעַמְלִּתי ָעָליו ָקׁשֹות
! אֹוי ַוֲאבֹוי. ִצּיֹון ָּדַר ְּבִלי ַּכָּוָנה ַעל ַאַחד ַהְּכָבִלים ְוִנְׁשַמע קֹול ֶׁשל ִּפיצּוץ. ְּבֶהְבֵזק אֹור
ְרֵּתף הּוא ְּבַוַּדאי ִיְתֹּפס ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַבְּקִרים ַּבּמַ ? ֵאי ָיִגיב ַסָּבא ַעל ַהַּתָּקָלה?! ָמה ָעִׂשינּו
א ְרׁשּות   ...ְל

ָנַעְלנּו ֶאת ַהֶּדֶלת ... ַמָּזל ֶׁשָּׁשַמְרִּתי ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ֶאְצִלי. ֶהְחַלְטנּו ַלֲעֹזב ִמָּיד ֶאת ַהָּמקֹום
יד ֲאָבל ָלָּמה ֶזה ָּתִמ , קֹוֶרה ֶׁשּדֹוְרִכים ַעל חּוִטים ְּבִלי ַּכָּוָנה, ָנכֹון. ְוָעִלינּו ְלַחְדֵרנּו ְנבֹוִכים

ֲאָבל ָּכ ? ַהִאם ְלַגּלֹות ְלַסָּבא ֶאת ָמה ֶׁשָּקָרה? ָמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות, ְוַעְכָׁשו...? קֹוֶרה ְלִצּיֹון
  ...ַהִהְתַלְּבטּות ָהְיָתה ָקָׁשה ְמאֹוד! ִנְצָטֵר ְלַסֵּפר לֹו ַעל ַהִּבּקּוִרים ֶׁשָּלנּו ַּבַּמְרֵּתף

ֶזה ָהָיה ְּכַתב . ָרִאינּו ֶׁשַּתַחת ַהֶּדֶלת ִנְתַחב לֹו ֶּפֶתק ָקָטן, ָּכִאיםְּבעֹוד ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ְמדֻ 
ֶהְחַלְטנּו ֶׁשְּנַסֵּפר ְלַסָּבא ַעל ַהַּתָּקָלה ֶׁשָּקְרָתה ... ִחיָדה ֶׁשָּקׁשּור ַּכִּנְרֶאה ַלְּתמּוָנה ֶׁשָרִאינּו

א ַיְסִּפיק ִלְכֹעס ָעֵלינּו ַהְרֵּבה, ה ַהַּבְיָתהאּוַלי ַּבּיֹום ֶׁשִּלְפֵני ַהֲחָזָר . ְּבִהְזַּדְּמנּות . ְּכֵדי ֶׁש
ֵּביְנַתִים ִנְתַמֵּקד ְּבִפְתרֹון ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשִּקַּבְלנּו . אּוַלי ִנְכֹּתב לֹו ִמְכָּתב ְּבִהְזַּדְּמנּות ְקרֹוָבה

  .ִמֶּמּנּו ַעְכָׁשו
  



  

 2'  נספח מס

  : הקוצרים -' קבוצה א

אתם יכולים להשתמש בצעיפים ובמטפחות וליצור . ה קטנה לפני הכיתהעליכם לערוך הצג
  .מהם תלבושות מתאימות

  . שנה 2000קבוצת קוצרים עליזים שחיו לפני : המשתתפים בהצגה

קבוצת הקוצרים שמחה על כך שהיא רואה את שדה השיבולים כשהוא מלא : תוכן ההצגה
וכעת הם מתכננים , את החיטה הם נזכרים בעבודה הרבה שהשקיעו כשזרעו. בתבואה

  . הם פונים לעבודה בשמחה ובשירה. לקצור את השיבולים הרבים

, הם יושבים לנוח. ואחר כך אוספים לאלומות ומעמיסים על העגלה, תחילה הם קוצרים
  ...לאכול ולשוחח על הרווחים ממכירת השיבולים ועל

  

  :משפחה נזקקת -' קבוצה ב

אתם יכולים להשתמש בצעיפים ובמטפחות וליצור . הכיתה עליכם לערוך הצגה קטנה לפני
  .מהם תלבושות מתאימות

  . שנה 2000משפחה שגרה בעיר לוד לפני : המשתתפים בהצגה

עתה הוא סובל ומרותק . אבי המשפחה הוא פועל שנפל ִמִּפּגּום בעת העבודה: תוכן ההצגה
מנות אך לא תמיד יש האם עקרת בית שמנסה לפרנס את המשפחה מעבודות מזד. למיטה

  . אבל האוכל נגמר, הילדים מבקשים מאמם לאכול. אוכל בבית

  

  : משפחה נזקקת מלקטת שיבולים -' קבוצה ג

אתם יכולים להשתמש בצעיפים ובמטפחות וליצור . עליכם לערוך הצגה קטנה לפני הכיתה
  .מהם תלבושות מתאימות

מגיעה לשדה ) יעה למיטתואשר מרותק עקב פצ, למעט ראש המשפחה(משפחה ענייה 
הקוצרים מקבלים את פניהם בסבר פנים יפות ומציעים לילדים ללכת אחר . השיבולים

לאמא הם מציעים לקצור את השיבולים שבפינת . הקוצרים וללקט שיבולים נופלות
המשפחה שהגיעה . ולבן הבכור מציעים להרים את האלומות שנופלות מהעגלה, השדה

המזמינים אותם להגיע , הם נפרדים בתודה ובשלום מהקוצרים. חמתחילה לשמו -עצובה 
האמא מבטיחה לילדים הרבה לחם . הם חוזרים לביתם עמוסים בגרגרי שיבולים. שוב
.טעים



   11יחידה 

  "להפריש מעשר"סבא מבקש 

  

  

 מטרות:  

  

 הכרת מושגים ממצוות התלויות בארץ;  

 ת הדדיתחיים שיתופיים ואחריו: טיפוח הזדהות עם הערכים;  

  

  

  יחידני, מליאה ) /דקות 10(פתיחה  – 1' פעילות מס

ישראלה , ציון'). קטע א, 1' אביזר מס(התלמידים יאזינו לפרק האחד עשר של הסיפור 
ציון מגלה לישראלה שמצא , סבא מבטיח חוויה מרתקת במיוחד. וסבא יוצאים לטיול

  . הם נוסעיםאמש במרתף מילות צופן שאולי יסייעו להם לגלות להיכן 

בואו נציין על המפה , לפני שנעזור לציון ולישראלה לפענח את מילות הצופן: המורה תאמר
  .את האזור שבו הם נמצאים

המורה תתלה את המפה ובהכוונת התלמידים תצמיד את האיור שמייצג את סבא ישראל 
הם  ,אם חלק מהתלמידים ביקרו באזור הגליל). 2' אביזר מס(למקום המתאים במפה 

  .מוזמנים להעלות בקיצור חוויות מביקוריהם שם

הפניית התלמידים למשימה (בואו נעזור לציון וישראלה לפענח את מילות הצופן , וכעת
  ).1' מס

", מעשר", "תרומה: "המילים(פענוח מילות הצופן , התלמידים ימלאו את המשימה
  ").טבל", "עורלה"

  :יתפתח דיון

בהזדמנות זו ניתן לרענן . שורות לנושא ההנחיות לחקלאיהן ק? למה קשורות מילים אלה
  .את הנלמד ביחידה הקודמת ולציין שבשיעור זה יילמדו הנחיות נוספות

  ?מהן ההנחיות הרמוזות במילים אלה: נסו לשער

  . ללוח) 3' אביזר מס(המורה תצמיד את המילים 

  

ושם נכיר , שבהרי הגלילישראלה וסבא ישראל אל המטעים , במהלך השיעור נטייל עם ציון
. ונחוש דברים מעניינים ומיוחדים הקשורים לחקלאי היהודי שגר באדמת ארץ ישראל

  . מילות הצופן יהוו מילות מפתח שילוו אותנו במהלך הטיול



  

  )דקות 40" (תרומות"הקניית המושג הכללי  – 2' פעילות מס

  

  חוברת עבודה –הקניית המושגים . א

  . חוויות הטיול של ציון וישראלהבואו נמשיך לשמוע על 

  ').קטע ב, 1' אביזר מס(התלמידים יאזינו להמשך הסיפור מתוך התקליטור 

  ".תרומות ומעשרות"הכרת המושגים הכלליים : 2' התלמידים יפנו לבצע את משימה מס

  

במקביל להכרת הדמויות המקבלות " תרומות ומעשרות"הקניית המושגים . ב
  . תרומות ומעשרות

  

, כהן(הכרת שלוש דמויות שמקבלות תרומות ומעשרות : 3' למידים יפנו למשימה מסהת
  ).לוי ועני

  .התלמידים יוזמנו להדגים את פעולת נתינת התרומות והמעשרות

  ).4אביזר (כרקע לפעילות  2המורה תתלה על הלוח את האיור של משימה 

שמעון .) שרון משחקמומלץ לבחור תלמידים עם בטחון וכ( :ייבחרו ארבעה מתנדבים
כל מתנדב יקבל פריט לבוש שמייצג את . אביחי העני ואשר החקלאי, אלישמע הלוי, הכהן

אשר החקלאי ). 5אביזר ( 3וכרטיס טקסט של תוכן דבריו כפי שמופיע במשימה , הדמות

  ).6אביזר (כרטיס מעשר ללוי וכרטיס מעשר לעני , כרטיס תרומה לכהן, יקבל כרטיס יבול

כל שחקן יעמוד במקומו כאשר הוא מקריא . עמיד ארבעה כסאות בקדמת הכיתההמורה ת
  .וישב בזמן ששאר השחקנים מדברים, את הטקסט

אשר החקלאי עבד . שלום לך שמעון הכהן: המורה תשאל כל דמות לפי התור': שלב א
גזם והשקיע רבות עד , השקה, דישן, הוא נטע. במשך השנה במטע הזיתים שלו, מאוד קשה

מקבל חלק , שלא עבדת בשדה, תסביר לנו בבקשה מדוע אתה. שהגיע זמן הקטיף
  .וכן הלאה עם הלוי והעני. יציג את הסיפור שלו" כהן"ה, בשלב זה?  מהגידולים

כולנו ראינו איך במשך השנה . אליך אשר, ועכשיו: המורה תפנה אל אשר החקלאי: 'שלב ב
מטפל בשתילים , בודק במסירות כל עץ, מדי יום כבר בחמש בבוקר היית במטע הזיתים

איך בקלות . זוהי באמת עבודה מפרכת ביותר. גוזם את הענפים השוטים, משקה, הרכים
  ?לאלישמע ולאביחי, כזו אתה מוכן לוותר על חלק מהיבול שלך ולתת אותה לשמעון

ר לאחר מכן הוא ייתן את הכרטיסים לפי הסד. אשר יענה ויסביר מהם המניעים שלו לתת
  :הדבר יתבצע בצורה הבאה. לאחר נתינה לכל אחד מהמקבלים יתלבנו נקודות נוספות

  :לאחר הנתינה לכהן

  ). 7' אביזר מס(המורה תתלה כרזה שבה מופיע המקור לתרומה  

  ).תרומה? (על פי המקור כיצד  נקראת המתנה של אשר לכהן 



בעל , על פי התורה? ןהאם מופיע במקור בתורה מהי הכמות אותה נותן בעל השדה לכה
אך המסורת מורה לחקלאי לבחור האם . השדה יכול לתת לכהן איזו כמות שהוא בוחר

. אנחנו נבקש מאשר לתת בעין טובה. בעין בינונית או בעין רעה, הוא רוצה לתת בעין יפה

  ). אחוזים 2.5כלומר (מהתבואה  1/40= עין טובה 

  .וכעת נעבור למתנה של אשר לאלישמע הלוי

  ).7' אביזר מס(מורה תתלה את הפסוק העוסק במעשר  של הלוי ה

  )מעשר? (כיצד נקראת מתנת הלוי

הלוי מקבל עשירית  – 3' התלמידים יכולים להתבונן במשימה מס? (כמה מקבל הלוי

  .עשירית - לכמות" מעשר"התלמידים ימצאו את הזיקה בין המושג .) מהתבואה

  .אשר ייתן לעני את מתנתו

  ).7' אביזר מס(את הפסוק העוסק במעשר  של העני  המורה תתלה

  )מעשר? (כיצד נקראת מתנת העני

  ?כמה מקבל העני

בהזדמנות יתפתח דיון על נושא השיתוף שבא לידי ביטוי בתרומות ומעשרות לכהנים 
אחריות המתבטאת , כמו כן תדון הכיתה באחריות שיש ליחיד כלפי החברה. וללויים

שנלמדו ביחידה ") פאה"ו" שכחה", "לקט("ת זאת למתנות עניים ותשווה א", מעשר עני"ב
  .הקודמת

  .משימת סיכום  - 4' המורה תודה לשחקנים והתלמידים יפנו למשימה מס

  .ייערך משוב קצר בכדי לוודא שהתלמידים מילאו את הטבלה נכון

  .5 'התלמידים יבצעו את משימה מס. טבל ועורלה? אילו מילות צופן עדיין לא פענחנו

, הוא מונח שקבעו חכמינו לפירות" טבל"יודגש כי : 5' משוב לאחר שמיעת משימה מס
בעקבות המשימה יתקיים דיון עם התלמידים אודות סדר . ואין למושג פסוק מהתורה

. עד שההפרשה תתבצע" טבל"הפירות נשארים : העדיפויות שמציגה התורה לחקלאי
. מחויב לתת להם ורק אחר כך יוכל לאכולעל החקלאי לתת תחילה לאלה שהוא , כלומר

ניתן להשליך מכך מסקנות לחיי . הדבר מחנך לאחריות לביצוע מטלות ללא התחמקות
  .היום יום

לביצוע והתלמידים יפנו המורה תתלה פסוק בנושא עורלה . למילת הצופן האחרונה, וכעת
  . 6' משימה מס

על המילה בפסוק שממנה נגזרה  התלמידים יצביעו) עורלה( 6' לאחר שמיעת משימה מס
   .המילה עורלה

  . תלמידים המתקשים יכולים לבצע את המשימות ביחד עם המורה :הערה

  .מתיחת קו בין המושג למשפטים המתאימים לו: משוב מסכם: 8' משימה מס

  

  )דקות 40(" חקלאים בפעולה"משחק  – 3' פעילות מס



. ק חווייתי העוסק ביישום המושגיםמשח, משתתפים 4התלמידים ישחקו בקבוצות בנות 
העשירית . מטרת המשחק היא להמחיש לתלמידים את חווית הנתינה של החקלאי

כיוון שבמציאות מחשבים את , אינה מדויקת) 20מתוך  2(שנותנים התלמידים במשחק 
ועשירית ממה , הלוי מקבל ממה שנותר לאחר שמקבל הכהן: העשירית בכל פעם מחדש

  ).ולא מהכמות הגלובאלית(י שנותר מקבל הענ

  .1הוראות למשחק מפורטות בנספח 

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

   )מכיל שני קטעים עבור שיעור זה(תקליטור סיפור המסגרת . 1

  מפת ארץ ישראל ואיור שמייצג את סבא ישראל. 2

  " ֶטֶבל", "ָעְרָלה", "ַמֲעֵׂשר", "ְּתרּוָמה: "כרטיסי מילים. 3

ים למילים 'יש להכין מראש על האיור סקוצ .בעת המסיק איור של מטע זיתים. 4
  . ולפסוקים שיוצמדו ליד כל איור המתאים למושגים הנלמדים

אשר , אביחי העני, אלישמע הלוי, שמעון הכהן: כרטיסי תוכן לדמויות השחקנים. 5
: על מנת להוסיף ענין המורה יכולה להביא פריט לבוש לכל אחד מהם). 2נספח (החקלאי 

  .כלי חקלִאי, בגד קרוע, כלי נגינה, שןחו

כרטיס מעשר ללוי וכרטיס , כרטיס תרומה לכהן, כרטיס יבול: אביזרים לאשר החקלאי. 6
  .מעשר לעני

  :  פסוקים. 7

במדבר ()" לכהן(ָנַתִּתי ְל ... ִיְׂשָרֵאל-ֲאֶׁשר ָיִרימּו ְבֵני... ֹּכל ְּתרּוֹמת: "תרומה לכהן  

  )ט"י, ח"י

  )ב"כ, ד"דברים י(..." ְּתבּוַאת ַזְרֶע- ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל" :מעשר ללוי  

ָׁשלׁש ָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים ... ֵעץ-ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל-ָתֹבאּו ֶאל-ְוִכי: "עורלה  
  )ג"כ, ט"ויקרא י(" א ֵיָאֵכל

  "תיק תק"דבק . 8

  'סקוצ. 9

  :הכולל", חקלאים בפעולה"משחק . 10

  לוח משחק

  )4כפול (מהלכים בצבעים שונים  4

  ) אלומות 20לכל תלמיד . מופיעות בחוברת הנספחים לתלמיד(כרטיסי אלומות שיבולים 



  כרטיסי פירות 4

  מעטפה עם הכיתוב ַמַעְׂשרֹות, מעטפה עם הכיתוב ְּתרּומֹות

  ).כרטיסים שבצידם האחורי מצוייר ַמָגל" (מגלים"כרטיסי  24

  

   

  

 נספחים  

  

 1נספח 
  א"פרק י

  
  'ֵחֶלק א
א מֹוֵצא ֶאת ַהַּנֲעַלִים ַהְּגבֹוהֹות ְוַהִּמְׁשֶקֶפת ָהֶאֶלְקְטרֹוִנית ֶׁשִּלי, ִיְׂשָרֵאָלה: ציון   .ֲאִני 

ֵאין ְזַמן . ַעְכָׁשו ְּכָבר ְמֻאָחר, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת ִצּיֹון): מזדרזת ומתלוננת בקולה(ישראלה 
ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשַּסָּבא ִּבֵּקׁש ? ָּמה ַאָּתה ָּתִמיד ְמַחֶּכה ָלֶרַגע ָהַאֲחרֹוןלָ . ַלִחּפּוִׂשים ָהֵאֶּלה

הּוא ָאַמר ֶׁשַהְּנִסיָעה ֲאֻרָּכה ְוִאם ְנַאֵחר ְנַפְסֵפס . ֶׁשִּנְהֶיה מּוָכִנים ְּבִדּיּוק ִּבְׁשמֹוֶנה ַּבֹּבֶקר
  ...ֶאת ַהֹּכל

ַּתְחִזיִקי ִּבְקֵצה . ַעְזִרי ִלי ִלְדֹחס ֶאת ַהִּצּיּוד ַלִּתיקַרק ַּת , ִהֵּנה, ֵּתָרְגִעי ֲאחֹוִתי: ציון
  .ֲאִני מּוָכן, ִהֵּנה....ָהרֹוְכָסן ַוֲאִני ֶאְמֹׁש ַאַחת ְׁשַּתִים וְ 

  )צפירות של מכונית: רקע(
  ...ּבֹוא ָנרּוץ, ִהֵּנה ַסָּבא צֹוֵפר ָלנּו, אוֹ : ישראלה

  )התנעהכניסה לרכב ו, קולות ריצה מהירה: רקע(
  !ָׁשלֹום ַסָּבא) : יחד בהתלהבות(ציון וישראלה 

  ?ִצּיֹון ֵאיֹפה ַהּכֹוַבע ֶׁשְּל, ָׁשלֹום ֲחמּוִדים: סבא
ִהיא ָּכל ַהְּזַמן . ִהיא ָּגְרָמה ִלי ִלְׁשֹּכַח אֹותוֹ . ִיְׂשָרֵאָלה ָהְיָתה ָּכל ָּכ ְלחּוָצה... אּוף: ציון

  .ָחְׁשָׁשה ֶׁשְּנַאֵחר
. ֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ְלֵאזֹור ָקִריר ְוָנִעים. ַהַּפַעם ִּתְסַּתֵּדר ַּגם ְּבִלי ּכֹוַבע ֶׁשֶמׁש, טֹוב: סבא

, ֶּבֱאֶמת ָחׁשּוב ָהָיה ָלֵצאת ַּבְּזַמן ִּכי ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבֲחָוָיה ְמַרֶּתֶקת ְּביֹוֵתר
  .ֳהַרִיםאֹוָתּה ִנָּתן ִלְראֹות ַרק ַעד ְׁשעֹות ַהּצָ 

  
  )קולות של נסיעה ברכב(
  

שואף מלוא אוויר ... (ָאהההה. ֲאַנְחנּו ְּכָבר ְּבֵאזֹור ַהָּגִליל, ִׂשימּו ֵלב, ִהֵּנה: סבא
ַהֶּׁשֶקט ַהַּמְרִּגיַע , ִׂשימּו ֵלב ֶלָהִרים ַהְּיֻרִּקים ֶׁשְּסִביֵבנּו! ֵאיֶזה ֲאִויר ָצלּול ְוָנִקי) לריאותיו

  .ֵאין ְּכמֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ָּמה ֶׁשֲאִני אֹוֵהב ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזהּכַ , ָאח... ַהֶּזה
  
  :)ציון וישראלה מתלחשים(

ֶאְתמֹול ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ִנְכַנְסִּתי ַמָּמׁש ְלַכָּמה ַּדּקֹות , ִיְׂשָרֵאָלה, א ֵיָאֵמן: ציון
, י ַעל ִציר ַהְּזַמן ֶאת ֶהָהִרים ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ִנְמָצִאים ָּכֵעתְלֶפַתע ָרִאיִת . ַלַּמְרֵּתף ַהּסֹוִדי ֶׁשָּלנּו

  .ְוַגם ַהְרֵּבה ַמָּטֵעי ֵזיִתים ְיֻרִּקים
  
  

ַסָּבא ָרַמז ֶׁשּזֹו ? אּוַלי ָמָצאָת ָׁשם ְקֵצה ֶרֶמז ַלַּיַעד ֶׁשל ַהִּטּיּול ֶׁשָּלנּו, ִצּיֹון, נּו: ישראלה
  ...ֶקת ִּבְמיָֻחדֲאמּוָרה ִלְהיֹות ֲחָוָיה ְמַרֶּת 



ֲאָבל ָרִאיִתי ֶׁשָהיּו ָׁשם ָּכל ִמיֵני ַׂשִּקים ַוֲעֵליֶהם ַאְרַּבע ִמּלֹות , א ָהָיה ִלי ַהְרֵּבה ְזַמן: ציון
ּבֹוִאי ְנַנֶּסה ְלַפְעֵנַח אֹוָתן ְוִנְרֶאה ְלָאן ֵהן מֹוִבילֹות . ֶהֱעַתְקִּתי אֹוָתן ַלַּמְחֶּבֶרת ֶׁשִּלי. ֹצֶפן

  ...אֹוָתנּו
  

  'ֶקַטע ב
  .)קולות של נסיעה ועצירת רכב(

ְּבעֹוד ַּכָּמה ַּדּקֹות ִנָּכֵנס ְלֶאָחד ִמַּמָּטֵעי ַהַּזִית , ִׂשימּו ֵלב. ִהַּגְענּו, ְנָכַדי ַהְּיָקִרים, ִהֵּנה: סבא
  .ַהְּגדֹוִלים ְּביֹוֵתר ְּבֵאזֹור ַהָּגִליל

א ְלִהָּתֵקל ָּבֶהם, ִּקים ְלַיד ַהַּׁשַערֵיׁש ָּכאן ַאְרָּבָעה ׂשַ , ְיָלִדים, ִׂשימּו ֵלב ֵהם . ִּתָּזֲהרּו ֶׁש
  .ֲחׁשּוִבים ְּביֹוֵתר

, ֵאּלּו ְּבִדּיּוק אֹוָתם ַׂשִּקים ֶׁשָרִאיִתי ֶאְתמֹול ַּבַּמְרֵּתף ַהּסֹוִדי: ציון לוחש לישראלה
ֲאִני ֶאְׁשַאל ֶאת , ֶרַגע. ְקֵרן אֹוִתיֶזה ַמָּמׁש ַמְתִחיל ְלסַ ... ַוֲעֵליֶהם ְּבִדּיּוק אֹוָתם ִּכּתּוִבים

  ...ַסָּבא
אּוַלי ּתּוַכל ְלַהְסִּביר ִלי ַמּדּוַע ֵיׁש ָּכאן ֶעְׂשרֹות ַׂשִּקים ַהְּמִכיִלים ֵזיִתים ְוַעל , ַסָּבא: ציון

  ?ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ְּכתּוָבה ִמָּלה ַאֶחֶרת
ַּתִּכירּו ֶאת , ְיָלִדים, ּבֹואּו. ִבין ֶאת ַהֹּכל ְּבַעְצְמִמָּיד ִנָּכֵנס ְותָ , ִצּיֹון, ְׁשֵאָלה טֹוָבה: סבא

  ?ָנכֹון ָאֵׁשר. הּוא מֹוֵסק ֵזיִתים ְּכָבר ְׁשלֹוִׁשים ָׁשָנה. ָאֵׁשר ְיִדיִדי
  .ַּתְמִּתינּו ֶרַגע... ֶאְהם... ֶאְהם): קול עבה ומחוספס(אשר 
  ...ָחֵמׁש, ַאְרַּבע, ָׁשלֹוׁש, ְׁשַּתִים, ַאַחת: אשר

  ?ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְסִּביר ָלנּו ָמה ַמְׁשָמעּות ַהִּכּתּוִבים ֶׁשַעל ַהַּׂשִּקים ָּכאן: ישראלה
  ?ֵאיֹפה ָהִייִתי, ֲאִני ְּבִדּיּוק ְּבֶאְמַצע ַהְּסִפיָרה, אֹוי ִּבְלַּבְלְּת אֹוִתי: אשר

א , ַהֹּכל ֹּפה ָּכל ָּכ ְמַסְקֵרן ּומּוָזר, ִמְצַטֶעֶרת: ישראלה   !ָיֹכְלִּתי ְלִהְתַאֵּפקְו
ִלְפֵני ֶׁשֲאִני אֹוֵכל ִמִּגּדּוֵלי . ֲאִני ַמְפִריׁש ַמֲעֵׂשר ִמַּׂשֵּקי ַהֵּזיִתים? ָמה מּוָזר ָּכאן: אשר

  .ַלְּלִוִּיים ְוָלֲעִנִּיים, ֲאִני נֹוֵתן ֵחֶלק ְמֻסָּים ַלֹּכֲהִנים, ָהֲאָדָמה
  

  .ִבין ְקָצת ָמה קֹוֶרה ֹּפהֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ַמְתִחיל ְלהָ : ציון
ִּתְרֶאה ֶאת ... ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה ַמֶּׁשהּו ְמאֹוד ְמַרֵּגׁש, ַאָּתה יֹוֵדַע ִצּיֹון: ישראלה

ָּכָכה , ּוְבָכל ֹזאת הּוא ַמֲעִביר ֵחֶלק ֵמַהִּגּדּוִלים ֶׁשָּגְדלּו לוֹ , ִמְתַאֵּמץ, ַמִּזיעַ , עֹוֵבד, ָאֵׁשר
  .ְלַדְעִּתי ֶזה ַמָּמׁש ַמֲעֶׂשה ָיֶפה... ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר, תְּבַפְׁשטּו
ֲאִני ׁשֹוֵמַע ְּכִלי ְנִגיָנה , ּבֹוִאי. ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשַּגם ַאְּת ְמאֹוד ְנִדיָבה ְּבֶדֶר ְּכָלל, ִיְׂשָרֵאָלה: ציון
  !ֲאַנְחנּו ֻמְכָרִחים ִלְראֹות ָמה ֶזה... ְמיָֻחד

  )הלווים מנגינת רקע של נגינת(
  

  דף הוראות למשחק – 2נספח  

  .המשחק מיועד לארבעה משתתפים

  לוח משחק: המשחק כולל

  )4כפול (מהלכים בצבעים שונים  4

  ) אלומות 20לכל תלמיד . מופיעות בחוברת הנספחים לתלמיד(כרטיסי אלומות שיבולים 

  כרטיסי פירות 4

  רֹותמעטפה עם הכיתוב ַמַעְׂש , מעטפה עם הכיתוב ְּתרּומֹות

  ):כרטיסים שבצידם האחורי מצוייר ַמָגל" (מגלים"כרטיסי  24

  



ִהְפַרְשָת פירות 
משובחים לכהן 

התקדם  -וללוי 
  !צעד אחד

  

אתה חקלאי חרוץ
קפוץ -וטוב לב 

לעני והבא לו את
  .המעשר

  

- העני לא בבית 
המתן לו תור

  .אחד

  

נתת את 
 - המעשר בחיוך 

התקדם צעד 
  !אחד

  

זמן ַהְיבּול רב וה
התקדם  -קצר 

  !צעדים 2

  

" ֶטֶבל"פירות 
צעד  –לפניך 

  !אחד אחורה

  

–מנוחת צהריים 
  !המתן תור אחד

  

נתת תרומה לכהן
התקדם, בלב רחב
  !צעד אחד

  

שכחת ִלְגדֹור 
סביב עצי 

המתן  – ָהָעְרָלה
  .שני תורים

  

קפוץ לביתו של 
הלוי והבא לו 

  .את המעשר

  

ומעץ , שכחת
 -ָהָעְרָלה אכלת 

תן שני המ
  .תורים

  

הפתעת את העני
-בפירות מעשר 
זרוק פעם נוספת

  .את הקובייה

  

התנדבת לעזור
בשדה חברך
- החקלאי 
התקדם צעד

  .אחד

  

הזמנת פועלים 
 - והם לא הגיעו 

המתן שני 
  .תורים

  

אתה עובד קשה 
סעד  -מדיי 

ארוחת צהריים 
בתחילת , בבית

  .המסלול

  

לחבריך 
ָעַזְרָת החקלאים 

 כל אחד -
מהמשתתפים 

ייתן לך אלומה 
  .כאות הוקרה

  

לא נחלצת לעזרת
אמרת לו - העני 

שהמעשרות 
המתן שני. נגמרו
  .תורים

  

הלוי חיפש אותך
ואתה התחמקת

המתן תור -ממנו 
  .אחד

  

נתת לכהן  
פירות 

! מתולעים
המתן שני 

וחשוב , תורים
  .על מעשיך

  

נגנבו ממך שתי 
הנח  -אלומות 

שתי אלומות 
  .בקופה

  

ן שתי אלומות ת
ִלְמַׂשֵחק שעדיין 
לא הצליח להגיע 

לאחד 
  .המקומות

  

קפוץ לעץ
המתן, העורלה

שלוש שנים
)שלושה תורים(

וקטוף את
  .הפירות

  

הנח את פירות
המעשר בארגז

המתן -מיוחד 
  .תור אחד

  

כתבת שלט יפה 
ֻהְפְרׁשּו "

ְּתרּומֹות 
 -" ּוַמַעְׂשרֹות

  !שחק תור נוסף

  

! עבדת בחריצות
  !חק תור נוסףש

  

  

  

  

  : ההכנות למשחק

צובע , הוא גוזר מחוברת הנספחים דף של אלומות: תוצרת חקלאית" מייצר"כל תלמיד 
  .את כל האלומות וגוזר אותן



  .יש להניח את כרטיסי המגל הפוכים במקום המיועד להם על לוח המשחק

  .העורלה" עץ"ולעצור ב, ללוי ולעני, להפריש תרומות ומעשרות לכהן: מטרת המשחק

  .לעני ולעץ, לכהן, המנצח הוא השחקן שארבעת מהלכיו הצליחו להגיע ללוי

  

  :מהלך המשחק

ולעני ) אלומות 2 –עשירית (ללוי ) אלומה(החקלאים מפרישים תרומות ומעשרות לכהן 
  ).אלומות 2 –עשירית (

  ?כיצד

כל משחק . השחקנים עומדים בארבעת צידי הלוח. מהלכים בצבע זהה 4כל שחקן מקבל 
כל משחק יבחר את . בתורו יכול ללכת צעד אחד עם מהלך אחד לפי הכיוונים שמורה החץ

  . במקומות שיש הוראות עליו לבצע אותן. המסלול הכי קצר כדי להגיע לאחת הדמויות

את האלומה יש לשים בתוך . עליו להפריש אלומה אחת", כהן"כאשר המשחק מגיע ל
  .ואינו ממשיך ללכת" כהן"המהלך נעצר ב". תרומות"המעטפה שעליה כתוב 

אלומות ולהכניסן  2 -" מעשר"עליו להפריש " עני"או ל" לוי"כאשר המשחק הגיע ל
  .ואינו ממשיך ללכת" עני"או ב" לוי"המהלך נעצר ב". מעשרות: "למעטפה שעליה כתוב

 בטרם יקבל את) תורים 3(שנים  3עליו להמתין " עץ העורלה"כאשר המשחק מגיע ל
  ".כרטיס פירות"הפירות 

  . הוא יפעל לפי ההנחיות המובאות בכרטיסים" ציורי מגל"כאשר המשחק ינחת על 
  

  

 3נספח 

 להקריב קרבנות בבית המקדש : לנו הכהנים יש תפקיד מיוחד. אני כהן. קוראים לי שמעון
" תרומה" אחינו היהודים נותנים לנו. ולכן אין לנו אדמה פרטית משלנו. בשביל כל בני ישראל

  .מגידוליהם

 מנגנים ומשוררים לכל בני , אנחנו הלויים שומרים על בית המקדש. אני לוי. קוראים לי אלישמע
  .מהיבול של החקלאים עשיריתואנחנו מקבלים , לכן אין לנו אדמה. ישראל העולים לירושלים

 אבל . לנשארתי בחוסר כ. בתחילת השנה פרצה שריפה גדולה בשדה שלי. קוראים לי אביחי
  ...דואגים לי
אני בטוח ומאמין שיבוא יום ואחזור . הייתי מקפיד מאוד לתת מעשרות עניים, לפני השריפה, גם אני

  ...להיות מאלו שנותנים

 כאשר מגיע . אני משקיע רבות במטעים שלי כדי שעצי הזית יהיו משובחים. אני אשר החקלאי
שמעון הכהן : שוב לי לזכור שיש לי שותפיםח, הרגע המאושר ועצי הפרי נותנים זיתים משובחים

אנחנו החקלאים שקיבלנו נחלה באדמת ארץ . ואלישמע הלוי עובדים בבית המקדש ולכן אין להם נחלה
  .זהו פשוט שיתוף, ישראל דואגים להם

אני מבין ויודע שההצלחה לא תמיד מאירה פנים ואם כרגע יש לי יבול אני צריך , לגבי הנתינה לאביחי

  .נקווה שלהבא אביחי יוכל לסייע לאחרים. את מי שלא הצליח ולסייע לו לזכור

  



   12יחידה 

  שבת לאדמה

  

 מטרות  

  ";  שנת השמיטה"הבנת הסיבות החינוכיות והחקלאיות ל§ 

  . עריכת סיכום כללי של ההנחיות הייחודיות לחקלאי באדמת ארץ ישראל§ 

  

  

  מליאה ) /דקות 10(פתיחה  - 1' פעילות מס

סבא ). 1' נספח מס, 1' אביזר מס(מידים יאזינו לפרק השנים עשר והאחרון בסיפור התל
הוא מודיע להם . מגלה לציון וישראלה שהוא הבחין בכך שגילו את המרתף הסודי
והוא נבנה במיוחד , בחגיגיות שהמרתף הוא בעצם מוזיאון לילדים על ארץ ישראל

ול סיום לפני שהם נפרדים ממנו וחוזרים סבא מזמין אותם לסיור במוזיאון וטי. בשבילם
הוא מסביר להם שהיה באפשרותו היה להשקיע ולשכלל את המוזיאון כיוון . לביתם

  . שלו שנת השבתוןשעכשיו 

  ). 2' אביזר מס(התלמידים יביטו במפת המוזיאון 

  ?לדעתכם, איזה אגף הוא המעניין ביותר: שאלות לתלמידים

? האם גם אצלכם השתנה משהו? הפעילות במוזיאוןמה השתנה אצל ישראלה בעקבות 
  .הסבירו

נקיים דיון על , לפני שנצטרף לטיול של ציון וישראלה עם סבא: וכעת לנושא הסיור הבא
אולי למישהו מן התלמידים יש מושג . שנת שבתוןב סבא ציין שהוא. משהו שקשור לטיול

  ?מהי שנת שבתון

  :יתפתח דיון קצר

  ?  מהי שנת שבתון -

  )השתלמות, צבירת כוחות? (מדוע? האם לדעתכם היא חשובה -

  )נופש, לימודים? (אילו תוכניות ניתן לממש בשנת השבתון -

מה הייתם עושים אילו הייתה לכם שנת . (בחוברת 1התלמידים יפנו לבצע את משימה 
  ?)שבתון

  .ולתזמין אותם המורה להצטרף לטי, 1לאחר שהתלמידים ישמיעו תשובותיהם למשימה 

  

  יחידני, מליאה  ) /דקות 45(שנת השמיטה  – 2' פעילות מס

  ביקור אצל חקלאים שומרי שמיטה במטעי הגליל.  א



ציון וישראלה יכירו חקלאים שומרי שמיטה מתקופת :  2התלמידים ימלאו את משימה 
  '.  שמיטה'ויבינו את משמעות המושג , השמיטה הראשונה בארץ ישראל

  :בתורה המקורות לשנת השמיטה

  ')ד-'ג, ה"ויקרא כ(" ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ... שש שנים תזרע שדך"

שמות (" והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך... ושש שנים תזרע את ארצך"
   )א"י-'י, ג"כ

ויקרא (" וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית... וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית"
  )א"כ-'כ, ה"כ

  ')ב, ה"ויקרא כ('" ושבתה הארץ שבת לה"

התלמידים יעלו השערות באשר לפירוש המילולי של : פענוח המקור בתורה לשנת שמיטה
  . הפקרה, עזיבה, נטישה': שמיטה'

  ).3' אביזר מס(ובה הפסוק בנושא שמיטה , המורה תתלה כרזה על הלוח

המורה תתלה את המפה ? שראלההיכן מטיילים ציון וי, לפי מה ששמענו בתקליטור, ובכן
  ".הרי הגליל"את האיור המייצג את סבא ל, בהנחיית התלמידים, ותצמיד) 2' אביזר מס(

' זמן-פלא'היום ה. בשבוע שעבר ביקרו ציון וישראלה חקלאים אצל בתקופת בית המקדש
איזו תקופה . לקח אותם לתקופה שבה עם ישראל שמר לראשונה את מצוות השמיטה

תקופת המקדש . (הכיתתי" זמן- פלא"למידים יראו את שתי התקופות על פני ההת? קודמת
  )תקופת הכניסה לארץ וההתנחלות בה –ותקופה קודמת יותר , הראשון

המשימות עומדות על הרווחים שהחקלאי . 4 -ו 3התלמידים יפנו לבצע את משימות 
  .אפשרות לפיתוח חיי הרוח, מנוחה פיזית: מרוויח משנת השמיטה

ויציגו את , למידים ייצרו מודעה המזמינה את החקלאים לפעילות בשנת השמיטההת
  .תוצרתם בפני המליאה

ביחד עם התלמידים המורה תסכם את הנלמד עד כה לגבי שנת השמיטה לפי ההשקפה 
החל מהשנה שבה בני ישראל (בכל שנה שביעית , על פי הכתוב בתורה: המסורתית

החקלאים נחים פיזית . מעבודתם במשך שנה אחת שובתים החקלאים) התבססו בארצם
שהוא , בכך הם מביעים את אמונתם בבורא). לימוד(וממלאים בזמן זה את חיי הרוח 

  .מקור פרנסתם

  סיור בפרדסי השרון. ב

מדוע בשנת השמיטה מפקיר החקלאי ) 5' משימה מס(התלמידים יתבוננו באיור וישערו 
תסביר המורה את ההיבט , תשובות התלמידים בתום שמיעת. את הפרדס לרשות הציבור

בשנה . שנת השמיטה מבטאת את הקשר הישיר שבין הבורא לאדם: המסורתי של ההנחיה
  . כמו כן הוא משתלם בחכמת התורה. אך מקבל מזון, האדם אינו עובד, זו

" בעל הבית"מבטא החקלאי את השקפת המסורת לפיה , בהפקרת השדה בשנת השמיטה
לכן מוכן החקלאי להפקיר את אדמתו ולבטא בכך את . בורא העולם', ה של השדה הוא

  .אמונתו זו

  )דקות 10(סיכום 



  :לבחור אחד מהאפשרויות הבאות: )6משימה (התלמידים יפנו לבצע את משימת האתגר 

 כתיבת שיחה בין שתי נשים שבאו לקטוף תפוזים משדה הפקר.  

 אגודת חקלאים שומרי שמיטה"ציור סמל ל"  

 ת מכתב פרידה מציון וישראלה לסבא וסבתאכתיב  
  

התלמידים ימלאו את מחשבותיהם והתובנות שלהם בעקבות השיעור , אם יוותר זמן
   .שבחוברת העבודה" מחברת ממצאים"במדור 

  .התלמידים המעוניינים בכך יציגו את תוצריהם בפני הכיתה

  

  קבוצתי , יחידני) / תדקו 45(יוצרים קלפי רביעיות וְמַׂשֲחִקים  – 3' פעילות מס

קלפים מכל מושג מהמושגים שנלמדו  4: כל תלמיד יגזור ערכת קלפים מחוברת הנספחים
, תרומה, פאה, שכחה, לקט(בהקשר להנחיות לחקלאי הקשורות באדמת ארץ ישראל 

  .  קלפים 24=  4*6, סדרות 6כ "סה). טבל, מעשר

לפי , ת ארבעה משתתפיםהמורה תשקול האם לשחק משחק בזוגות או בקבוצות בנו
  .היכרותה עם הכיתה

  : על התלמידים, קלפים זהים 4בכל סדרה של 

  );כדי להבדיל בין הקלפים(להדגיש בצבע חלק שונה של ההגדרה בכל קלף . 1

המורה תנחה את התלמידים  –) רצוי זהה בכל רביעייה(לצייר בריבוע ציור מתאים . 2
  .סמלי, לצייר ציור פשוט

  

      

  

 ה ואביזריםהכנ  

  תקליטור של הסיפור. 1

  איור של סבא, מפה. 2

  :כרזה ובה הפסוקים. 3

שמות (" ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה ּוְנַטְׁשָּתּה ְוָאְכלּו ֶאְבֹיֵני ַעֶּמ... ַאְרֶצ-ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת"
   )א"י-'י, ג"כ

ויקרא (" ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית-ְוִצִּויִתי ֶאת... יִעתֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשבִ -ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה"
  )א"כ-'כ, ה"כ

  ')ב, ה"ויקרא כ'" (ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה"

  חוברת עבודה. 4

  חוברת נספחים. 5

  



  

  

  

 נספחים  

  

  

   1נספח  

  ב"ֶּפֶרק י
  

  ...ָלה-ִיְׂשָראֵ , ּיוֹן-צִ . ַלי ְּבַבָּקָׁשהְּגׁשּו אֵ , ָלה-ִיְׂשָראֵ , ּיוֹן-צִ ): מכריז בקול( סבא 
  .ֲאַנְחנּו ְּכָבר ַמִּגיִעים, ֵּכן ַסָּבא): עונים יחד(ציון וישראלה 

  ?ָהא, ִנְרֶאה ֶׁשֲעִליֶתם ַעל ִעְּקבֹוַתי, ְנָכַדי ַהֲחִביִבים, ּוְבֵכן): משתעל קלות(סבא 
ִּפְתאֹום ָמָצאִתי ָׁשם ֶּכֶבל . ּו ְּבַמְרֵּתף ַהַּבִיתַּבְּזַמן ָהַאֲחרֹון ְּדָבִרים ֲחׁשּוִדים ִהְתַרֲחׁש

ֲאִפּלּו ִמְסָמִכים ֲחׁשּוִבים ֶׁשִהְסַּתְרִּתי ְּבָחִבית ַעִּתיָקה , ֲחָפִצים ְּפזּוִרים ְּבִאי ֵסֶדר, ְמנָֻּתק
, ָאה... ְתַרֵחׁש ַּבַּמְרֵּתףִהְתַחְלִּתי ַלְחֹׁשד ֶׁשְּנָכַדי ַהַּסְקָרִנים ְמַגִּלים ִהְתַעְנְינּות ַּבִּמ . ֶנֶעְלמּו
ְמכֹוַנת ַהְּזַמן ַהִּפְלִאית ֶׁשִּלי ֶנֶעְלָמה ... ְוָהִעָּקר? ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַאָּתה ַמְסִּתיר ִחּיּו ָקָטן? ִצּיֹון

  .ְּבֹאַרח מּוָזר
  .ִּליֶתם ֶאת ַהּסֹודא נֹוְתָרה ִלי ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלהֹודֹות ְּבָכ ֶׁשּגִ , ְנָכַדי ַהֲחִביִבים... ּוְבֵכן
א ִהְתַּכַּוּנּו ְלַהִּזיק, ֶלה'ְסִליָחה ַסָּבא) : בקול מתנצל(ציון  ַהַּמְרֵּתף ַהֶּזה ָּכל ָּכ , ֶּבֱאֶמת 
ֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ֵריַח ְמיָֻחד ֶׁשל , ֲחָפִצים ַעִּתיִקים, הּוא ֵמִכיל ִמְמָצִאים ְמַרְּתִקים, ְמיָֻחד
  .נּו ִנְמָצִאים ָׁשם ֵיׁש ָלנּו ַהְרָּגָׁשה ֶׁשִהַּגְענּו ְלעֹוָלם ַאֵחרְּכֶׁשֲאַנְח . ַּפַעם

ֶזה ָהָיה ַהַּקִיץ , ַאל ִּתְמַנע ֵמִאָּתנּו ְלַבֵּקר ָׁשם ׁשּוב, ְּבַבָּקָׁשה ַסָּבא): מתחננת(ישראלה 
  .ֲהִכי ְמַעְנֵין ֶׁשָהָיה ָלנּו ֵאי ַּפַעם

  ?ָּצִרי ְלַהְׁשִלי ַלַּפח ֶאת ַהֲחָפִצים ֶׁשָהיּו ַּבַּמְחָסןַאְּת זֹוֶכֶרת ֶׁשָאַמְרְּת ִלי ׁשֶ : סבא
  ...ֶזה... ֶזה ָּפׁשּוט. ֵּכן: ישראלה

ָהֱאֶמת ֶׁשֶאת ַהַּמְרֵּתף ַהְּמיָֻחד ַהֶּזה ָּבִניִתי ִּבְמיָֻחד . ֵאין ֹצֶר ְלִהְתַנֵּצל ָּכל ָּכ, נּו, נּו: סבא 
ָהָיה ִלי ָחׁשּוב ֶׁשִּתְרִאי ַּכָּמה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות , ִביֵל ִיְׂשָרֵאָלהּוִבְמיָֻחד ִּבְׁש . ִּבְׁשִביְלֶכם

  !ֲאָבל חּוץ ִמֶּכם ְיַבְּקרּו ַּבּמּוֵזאֹון עֹוד ֲאָנִׁשים ְוַגם ְיָלִדים ַרִּבים. ַהִהיְסטֹוְרָיה ְמַרֶּתֶקת
  ?מּוֵזאוֹן: ציון וישראלה

ְוָעָלה ְּבַדְעִּתי ֶׁשֲאִני ָיכֹול ִליֹצר מּוֵזאֹון , ִני ִּבְׁשַנת ַׁשָּבתֹוןַעְכָׁשו אֲ , ַּכָּידּוַע ָלֶכם. ֵּכן: סבא
. ִלְראֹות ּוְלַגּלֹות ִמְמָצִאים ְמַרְּתִקים ַעל ֶהָעָבר ֶׁשָּלנּו, ָיִחיד ִמּסּוגֹו ֶׁשּבֹו ִנָּתן ִיְהֶיה ָלחּוׁש

ַוַּדאי ִּגִּליֶתם ֶׁשַהּמּוֵזאֹון ֵמִכיל ֵמיָדע . ּלוֹ ּוְבֶעֶצם ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ּכֻ , ֶׁשָּלֶכם, ֶהָעָבר ֶׁשִּלי
  .ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל –ֹּפה ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש , ָעצּום ּוְמַרֵּתק ַעל ַהִהיְסטֹוְרָיה ֶׁשָּלנּו

  !ַאָּתה ַהַּסָּבא ֲהִכי ִנְפָלא ָּבעֹוָלם, ַסָּבא: ציון וישראלה
ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשָּזִכיִתי ַּבְּנָכִדים ַהִּנְפָלִאים ְּביֹוֵתר . ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ָנכֹון... ֶאְהם: סבא

  .ָלֵכן ֵהַכְנִּתי ֲעבּוְרֶכם ַהְפָּתָעה ְלִסּיּום...ָּבעֹוָלם
  !ָּכל ָּכ ֲחָבל ֶׁשִּמְסַּתֵּים ַהַּקִיץ: ציון

  
  .ִני ֶאְתַּגְעֵּגַע ְמאֹודאֲ , ִיְהֶיה ָּכל ָּכ ָקֶׁשה ִּבְלָעֶדי, ַסָּבא, אֹוי): מתבכיינת(ישראלה 



ְוַעד ַהַּקִיץ ַהָּבא ֶאְׁשַלח ָלֶכם , ֲאִני ָאבֹוא ְלַבֵּקר ֶאְתֶכם, ַאל ִּתְדֲאגּו): חותך עניינים(סבא 
ּבֹואּו ֵנֵרד ". ְזַמן-ֶּפֶלא"ַהְחֵזר ִלי ֶאת ְמכֹוַנת הַ , ִצּיֹון, ֵּביְנַתִים. ַהְרֵּבה ִמְכָּתִבים ְמַעְנְיִנים

  .ּוְבַיַחד ֵנֵצא ְלִטּיּול ְּבַמְמֶלֶכת ַהְּזַמן, ְוַאְסִּביר ָלֶכם ֵאי ְמֻתְכָנן ַהּמּוֵזאֹון ַלַּמְרֵּתף
  )רעש של מפתח ופתיחת הדלת(

ָׁשם ָהֲאַגף ְלֶאֶרץ . ָּכאן ָהאּוָלם ַהֶּמְרָּכִזי. ִהֵּנה ַהֶּׁשֶלט ֶׁשל ַהּמּוֵזאֹון, ַאֶּתם רֹוִאים: סבא
ָּכאן ָהאֹוִדיטֹוְריּום ֶׁשל ֶאֶרץ , ְוָׁשם ָהֲאַגף ֶׁשל ָהֲעִלָּיה ָלָאֶרץ, ַהְּקדּוָמהִיְׂשָרֵאל ַּבְּתקּוָפה 

ַּבֲאַגף ֶזה ֶיְׁשָנּה ַמֲעִלית . ְוֶזהּו ָהֲאַגף ֶׁשל ַהְנָחיֹות ְלַגֵּבי ַהַחְקָלִאים ַהִּיְׂשְרֵאִלים, ִיְׂשָרֵאל
ַאְפִעיל ֶאת ַהַּמֲעִלית ַוֲאַכֵּון ֶאת , ְנסּוִהּכָ , ּבֹואּו:) מסתורי, דיבור איטי. (ְזַמן ְמיֶֻחֶדת

ָׁשָנה  3000 –ֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ַהּיֹום ַהְרֵחק ַהְרֵחק ! ַהְחִזיקּו ֵהיֵטב". ְזַמן-ֶּפֶלא"הַ 

. לַלְּתקּוָפה ַהְּקדּוָמה ְּביֹוֵתר ֶׁשָּבּה ִהְתִחיל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַיֵּׁשב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָראֵ , ֲאחֹוַרִּנית
  ...ַהִּמְתַּפְּתִחים ְּבָהֵרי ַהָּגִליל, ָהָבה ַנֲעֹקב ַאַחר ַהַחִּיים ֶׁשל ָהָעם

  
  )מנגינת סיום(

  

  חומר להעשרה למורה בנושא השמיטה – 2' נספח מס

  הפרוזבול, שמיטת כספים, התייחסויות שונות לשמיטה כיום

  

  



 13יחידה  
  תמיד אפשר לתקן –ראש השנה ויום כיפור 

  

 מטרות  

  

 כחגים שבהם לוקחים אחריות על העבר , הבנת מהותם של החגים ראש השנה ויום כיפור
  ;ומקבלים החלטות לעתיד

  כפי שהוא מתבטא במנהגי החג" התיקון העצמי"עמידה על ערך;  

 ם ובראי הספרות החדשה"בירור משמעותה אמירת סליחה ראויה  על פי כתבי הרמב;  

 מציאת דרכים בונות אמון ודרכים לקראת פיוס.  
  

  מליאה ) /דקות 15( 1' פעילות מס

התלמידים יתבקשו לפתוח את חוברת הנספחים ולהתייחס אל הבול שעליו ישנו ציור . א
  .בתשרי' ב-'התאריכים אשל שופר ו

מה . ראש השנה: התשובה? מי יודע איזה חג חל בתאריכים אלו: שאלה לתלמידים

". ראשית"מלשון " ראש: "יסוכם, בתום שמיעת התשובות"? ראש"מזכירה המילה 

המורה תבהיר כי . לראש השנה" ראשית"התלמידים יעלו השערות אודות הקשר שבין 

השנה העברית נקבעת ונספרת על פי המסורת . ת השנהתאריכים אלו הם ראשית ותחיל

, בתשרי' א- החל ב, לפי תפיסה זו ראש השנה. בריאתו של אדם הראשון-החל מיום הולדתו

  . הוא מעין יום הולדת לעולם האנושי

לחשוב על המעשים , לסכם את השנה החולפת? (מה מקובל  לעשות ביום שבו מתחילה שנה חדשה

  .)לעשות טוב יותרעד כה ועל מה שאפשר 

כדי לנהל טוב יותר בעתיד ? (במה זה מקדם את האדם? מדוע חשוב לערוך פסק זמן של התבוננות

  .)ללמוד משגיאות העבר ולתכנן טוב יותר את העתיד בכל בתחומים. את המעשים

, בפנימיותו של כל אחד? במה תלוי השיפור? באילו תחומים חשוב לקחת אחריות ולהשתפר

ביכולת של כל אדם לקבוע לעצמו מטרות ולתכנן את צעדיו . יות שהוא לוקחבמידת האחר

וביכולת של האדם לבקר , בהתמדה, ביכולת לבקש עזרה מהסובבים. בהתאם למטרות אלה

  .ולהעריך את עצמו

ומקבלים , פרטי עורכים חשבון נפש על מה שהיה בשנה החולפת-כשם שביום הולדת אישי

ומי שרוצה להתקדם בודק , כל העולם מתחדש: כך גם בראש השנה, החלטות טובות לשנה הבאה

  .את מעשיו בשנה החולפת ומתכונן לשנה  הבאה

  .מאת מירי צללזון מתוך החוברת" דף חדש"המורה תקריא את השיר , כסיכום לרעיון

  

יום : התשובה? איזה חג חל בתאריך זה: ותשאל בתשרי' יהמורה תכתוב על הלוח . ב
וניתן להתחיל מיום , ביום זה מתכפרים ומתנקים מכל העוונות. מלשון כפרה ,כיפור. כיפור

  ...כל אחד בתחומים שבהם עליו להשתפר, של מעשים טובים יותר" דף חדש"זה 



לאחר שהמורה תקריא את . התלמידים יפנו אל המכתב של סבא שבחוברת הנספחים
קיים דיון בנושאים שעלו ית. התלמידים יתלשו אותו וידביקו בחוברת העבודה, המכתב
? מדוע בחר סבא לשהות דווקא בצפת בחגי תשרי? מהו אופי העיר צפת העתיקה: במכתב

  ?במה מצטייד סבא לקראת התפילות

אביזר (למפת ארץ ישראל ) 2' אביזר מס(התלמידים ידביקו את האיור המייצג את סבא 
  .בעיר צפת) 1' מס

  

  מליאה, יחידני) / דקות 25" (דשפתיחת דף ח"מנהגים של  – 2' פעילות מס

, האם אתם מכירים מנהגים הקשורים לחגי ראש השנה ויום כיפור: שאלה לתלמידים
  ?מנהגים המציינים את מהות החגים ושיש להם זיקה לרעיונות שבהם עסקנו
הם יונחו לקשר . התלמידים יעלו את המנהגים שהם זוכרים לגבי ראש השנה ויום כיפור

. ב, בעברהמנהגים המציינים התבוננות . א: ין הרעיונות של מהות החגיםבין המנהגים לב
  . העתידלרצונות ולמחשבות לגבי , המנהגים הקשורים להחלטות

זהו מנהג הקשור  –המנהג לאכול תפוח בדבש מבטא תקוה ובקשה לשנה טובה : לדוגמה
  .זהו מנהג הקשור לעבר –השופר מעורר לחשבון נפש ; לעתיד
יש לתת לתלמידים מרחב להחליט מה מתייחס להתבוננות . וג אינו חד משמעיהסיו: הערה

כל שיקול . הדבר נתון לשיקול דעתם. בעבר ומה מתייחס להפקת לקחים והחלטות לעתיד
העבר : בגדי לבן יכולים להשתייך לשני הקריטריונים: לדוגמה. יתקבל, דעת הגיוני שיוצג

כסמל לרצון  –לעתיד ; מעשים לא ראוייםכסמל לרצון להתנקות מ –לעבר . והעתיד
  . להחלטה להיות טובים יותר

מנהג התשליך בראש השנה ומנהג לבישת בגדי  - 3התלמידים ימלאו בחוברת את משימה 
  .הלבן ביום כיפור

הקשור ", השלכת המריבה בתשליך"בתום מילוי המשימות יאזינו התלמידים לסיפור 
רעים ופתיחת דף חדש כפי שמתבטא במנהג לנושא הסמליות של השלכת ההרגלים ה

  ).1' נספח מס(התשליך 

  :נקודות לחשיבה ולדיון בעקבות הסיפור

  "?תשליך"מה השליכו החברים ב -

  ?איזו תחושה הייתה לחברים לאחר התשליך, שערו -

  ?מריבה" להשליך"מדוע חשוב  -

  ? מריבות ומעשים לא טובים" השלכת"מהו הקושי ב -

האם הוא יוכל לדעתם להיות , שבה משתף אותם ציון בשאלה, 1משימה התלמידים יפנו ל
  . יותר מסודר

  :תובא בפני התלמידים השקפת המסורת בנושא, לאחר שמיעת התשובות

המורה תקריא מתוך החוברת את הסיפור על הסנדלר שתיקן נעליים בשעות הלילה 
כל : "ענה לו, ורש לישוןוכששאלֹו רבי ישראל מסלנט מדוע אינו פ, המאוחרות לאור הנר

משפט זה נתן השראה לתפיסתו של רבי ישראל מסלנט והפך ". עוד הנר דולק אפשר לתקן
  .למטבע לשון בעלת משמעות עמוקה



  ).2משימה (התלמידים ימלאו בחוברת את משימת ההשוואה בין הנר לבין האדם ומעשיו 

ד יעצום עיניים ויחשוב שבו כל תלמי, המורה תכריז על רגע של שתיקה, בתום המשימה
יוכלו לשתף את , תלמידים המעוניינים בכך. לתקן-מה הוא היה רוצה להשליך, לגבי עצמו

  .המליאה במחשבותיהם

  יחידני, מליאה \) דקות 25(התיקון והסליחה  – 3' פעילות מס

, שלאור קדושתו של היוםהמורה תדגיש . לקראת יום כיפור מרבים לחשוב בכיוון התיקון
יהודים רבים מעל גיל בר ובת מצווה  -מעות שמיוחסת ליום זה כיום חתימת הדין והמש

תפילות החג והצום נעשים על מנת להראות את רצינות . נוהגים לצום ביום זה ולהתפלל
  .ואת הרצון שֵנָחֵתם לטובה, כוונתנו להשתנות

ם פגע בחברו או אם אד, כלומר". עברות שבין אדם לחברו"יום כיפור לא מכפר על , עם זאת

המנהג , לכן .וכל הצומות והתפילות לא יועילו לפוגע, רק האדם הפגוע יכול למחול, העליב אותו

אשר יתכן , קרובים או מכרים, הוא לבקש סליחה ומחילה בתקופה שלפני יום כיפור מחברים

  .החולפת שפגענו בהם במהלך השנה

  ?מהי  סליחה אמיתית

המורה תנחה אותם לחשוב במהלך שמיעת הסיפור . על הסליחה התלמידים יוזמנו לשמוע סיפור

מאת דבורה " סליחה שבלב"המורה תספר את תקציר הסיפור . מה דעתם על הסליחה שביקש דני

סליחתו היא מן השפה . המבקש סליחה וממשיך לפגוע, בסיפור זה מתואר דני). 2' נספח מס(עומר 

  .  ולחוץ

  : יפורנקודות לחשיבה ולדיון בעקבות הס

  ?מה דעתכם על בקשת הסליחה של דני -

  ?מה היה חסר בבקשת הסליחה -

  .הביאו דוגמאות מנסיונכם לסוג כזה של בקשת סליחה -

  ? מה כדאי לעשות בנוסף לבקשת הסליחה כדי שתהיה אמיתית וגם תתקבל  -

קבלה , חרטה(המורה תנסח על הלוח מהי סליחה אמיתית , על פי התשובות שיתנו התלמידים

יעלו מקרה , או תלמידים המעוניינים להציג, לאחר מכן כל זוג תלמידים'). וכו, רצינות, דלעתי

את המקרים . בני הזוג יבצעו אמירת סליחה כנדרש. חדש שבו דני מבקש את סליחת הסובבים

  . ניתן לשאוב מתוך הסיפור או לחילופין ליצור מקרים אחרים

הבעת סליחה , ת סליחה כוללת חרטה על העברבקש. בלבד האמירהבקשת סליחה אינה : ויסוכם

  .וכן קבלת החלטה על התנהגות טובה בעתיד, עזיבת החטא, במילים

ם העוסק "וכן למקור מתוך הרמב, ם"פ הרמב"התלמידים יפנו לקריאת ארבעת שלבי התשובה ע

  ).8-5חוברת עבודה  משימות (בבקשת הסליחה ובקבלת סליחה 

  יחידני, מליאה \) דקות 25" (גשרים בונה"הסליחה  – 4' פעילות מס

יעלה הקושי הקיים בעשיית צעד , לאחר שהובן כיצד יש לתקן את המעוות ולבקש סליחה כנה

המורה ?  כיצד ניתן לבנות גשר. שיחבר" לבנות גשר"קל לריב ולנטור אך קשה . להפסקת המריבה



. וה שלו לחווה של אחיותספר סיפור על אדם שביקש מנגר ליצור גדר גבוהה שתפריד בין החו

. התרגש והשלים איתו, כאשר ראה האח השני את מעשה אחיו. בנה גשר, במקום לבנות גדר, הנגר

בתום הסיפור תעלה התובנה על חשיבות הצעד הקטן שיכול כל צד במריבה לעשות כדי לבנות את 

בקשת סליחה (ניתן לעשות " צעדים קטנים"אילו סוגי , התלמידים יעלו רעיונות. הגשר מחדש

  ').כרטיס סליחה וכדו, מכתב סליחה, באמצעות חבר משותף

את ). 5' אביזר מס(התלמידים יצרו כרטיסי ברכה וסליחה אומנותיים לחבריהם , כיישום לנלמד

ניתן ליצור כרטיסי ברכה ובהם  איחול . הכרטיסים ניתן לעצב בצורת גשר או באופן מטפורי אחר

ניתן להוסיף גם בקשת סליחה ). כפי שנהוג בימים אלה(דיד לשנה החדשה לבן משפחה או י

  .למקרה שבכוונה או בלא כוונה פגענו באדם זה

כתיבת מכתב לסבא המתאר לו את : התלמידים יבצעו את משימת ההעשרה, אם נותר זמן

  .תובנותיהם ותחושותיהם

  
  

 הכנה ואביזרים  

  

  מפת ארץ ישראל .1

  האיור שמייצג את סבא ישראל .2

  בודהחוברת ע .3

  חוברת נספחים .4

  )פירוט בקובץ יצירות(חומרי יצירה  .5

  

 נספחים  

  השלכת המריבה בתשליך :סיפור – 1' נספח מס

הוא סיפק : לאגם זה היו תפקידים שונים וחשובים. בעיירה קטנה ברומניה עמד אגם מים
  .והיה מקום נעים לטיול, לתושבים דגים

, העיירה היו מגיעים אליו בראש השנה יהודי. פעם בשנה היה לאגם תפקיד נוסף ומיוחד
מן הצד האחד של האגם היו עומדים כל תושבי מזרח ". תשליך"כדי לקיים את מנהג ה

  .העיירה ומן הצד השני היו עומדים כל תושבי מערב העיירה

אך יום אחד פרצה ביניהם . וגם שותפים בעסקים, שמעון ויצחק היו ידידים קרובים
  .מטוב ועד רע, כעסו ולא החליפו ביניהם מילה, הם נעלבו זה מזה. מריבה

צעד לו שמעון לעבר האגם בהרגשה ". תשליך"ועימו מנהג ה, הגיע ראש השנה, והנה
פתאום הוא הרגיש ... אך, הוא רצה להרגיש זך וטהור, הוא ניער את שולי בגדיו. מרוממת



ואולי ... נסתיימההמריבה עם יצחק טרם . עדיין אינו נקי מן החטא. שחטאו עדיין עימו
  ?אולי כדאי לו לנסות ולהשלים עם יצחק? ָהַאְׁשָמה אינה כולה רק של יצחק אלא גם שלו

עיניהם נפגשו . את יצחק, בדיוק מולו, הוא הרים את עיניו וראה בצד השני של האגם
  ...ושמעון הרגיש כיצד יצחק חושב את אותן מחשבות

  .ך אליו והרים גם הוא את ידו לשלוםיצחק חיי. שמעון נופף לשלום לחברו לשעבר

המריבה צללה בתהומות האגם והידידּות שבה . עתה היו שולי הבגדים נקיים מכל עוון
  .לשכון בין שני החברים

  סליחה שבלב – 2' נספח מס

  עיבוד מתוך סיפורה של דבורה עומר  

  :אחרי ראש השנה סיפרה המורה לתלמידיה על יום כיפור הקרב ובא

בני אדם מבקשים זה מזה סליחה על מעשים רעים . הוא יום של סליחה, ילדים, יום זה"
  ".וביום זה צריך לסלוח לכל מי שמבקש סליחה, ועל עלבונות

הם יהיו . לא תהיה להם ברירה. אני אבקש סליחה מכל האנשים, מצוין: "דני חשב בליבו
ה באמת צריך לבקש דני הי". ולא יוכלו לכעוס עלי עוד כל השנה, מוכרחים לסלוח לי

  .מכיוון שהרבה להציק ולהרגיז את כולם, סליחות רבות

במרוצתו נתקל בְבָרָכה הישישה וכמעט הפיל את . בצהרים עלה דני בריצה במדרגות ביתו
  .הסל מידה

סליחה שאני מתנהג איתך , "קרא אליה כשהוא דוחפה ועובר על פניה" ברכה הזקנה, הו"
  .הר מהר עלה במדרגותומ, כך אמר". לפעמים לא יפה

אך נדמה היה לו כי היא , את דבריה לא שמע. מאחוריו שמע את מלמולה של הזקנה
  .לא רוצה לקבל את בקשת הסליחה שלו, כועסת

  ".הרי יום כיפור מתקרב"תמה דני ?" מדוע"

  .אך לא היה לו זמן רב להרהורים 

סליחה לכבוד יום  הוא אכל בחטיפה את ארוחת הצהריים וירד לרחוב להמשיך לבקש 
  .בת השכנים, בדרכו פגש את חגית הקטנה. כיפור

סליחה . שאני תמיד מושך בצמות הזנביות שלך, עכברון, סליחה, "אמר לה", סליחה"
  ".ואת מוכרחה לסלוח לי, לכבוד יום כיפור

כי מדני זה , מן הניסיון למדה. והחלה מתרחקת", אני סולחת לך, בסדר: "חגית אמרה
. הוא מיהר אחריה ומשך משיכה חזקה בשתי צמותיה.  חק מהר ככל האפשרכדאי להתר

  .שאל בצחוק?" בסדר, על המשיכה הזאת כבר אבקש ממך סליחה ביום כיפור הבא"

אפילו אם ביום כיפור  –שאני לא סולחת לך גם עכשיו , תדע לך, "פרצה חגית בבכי", לא"
לא ביום כיפור זה ולא בשום יום , לךולא רוצה לסלוח , אני שונאת אותך. צריכים לסלוח

, כך אמרה חגית וברחה". ולא תקבל אותה –אתה יכול לבקש ממני סליחה עד מחר . כיפור
  .כשדמעות זולגות מעיניה

  :ביקש דני סליחה, וגם למחרת, כל אותו יום



  . ממוכר הפלאפל הזקן, מן הילדים בכיתה, מן השכנים

  ...אינם רוצים לסלוח לו אך חש כי האנשים –סליחות רבות ביקש 

  

  מידע על רבי ישראל מסלנט – 3' נספח מס

תנועת הוא מייסד ), 1883ג "תרמ'ה ה בשבט"כ - 1810ע "תק'ה(רבי ישראל ליפקין מסלנט 

  .19-מאה הב יהדות אירופהשקמה ב המוסר

. ולאמו לאה, לאביו רבי זאב וואלף ליפקין ליטאשב קובנהשליד ) זגר(נולד בעיירה זגורי 
. יוסף זונדל מסלנטואצל רבי  סלנטעוד בצעירותו ולמד אצל רבי צבי ברוידא מ עילוינחשב ל

  . רבי זונדל הוא שקירב אותו ללימוד המוסר

על האדם לפתח מודעות עצמית : תנועת המוסר חרתה על דגלה את עבודת תיקון המידות
. גבוהה להכיר את הרבדים העמוקים שבנפשו ולעבוד בהתמדה ובעקביות בתיקון מידותיו

  . נר לרגליואימרה זו הייתה  - " כל עוד הנר דולק אפשר לתקן"

עליו לקבל על עצמו את , רבי ישראל מסלנט האמין בכך שכדי להשפיע על אנשים רבים
תפקיד המשגיח הוא לפקח את התנהגותם של . וילנהבעיר , ישיבהב" משגיח"משרת ה
  .וילנההחליט רבי ישראל לייסד ישיבה משלו ב, לאחר זמן מה. התלמידים-הצעירים

תלמידיו של רבי . פוליןו ליטא, רוסיהברחבי  במרוצת הזמן נוסדו ישיבות נוספות בהנהגתו
  . לכן נוצרו זרמים רבים בתנועות המוסר, רה שונהישראל מסלנט פיתחו את שיטותיו בצו

. ודרשותיו הפתוחות לקהל הרחב משכו אלפים, רבי ישראל מסלנט היה נואם מוכשר
מרבית דרשותיו עסקו בחובותיו המוסריות של היהודי והתבססו על ספרות המוסר של 

משה חיים של רבי " מסילת ישרים"ו רבינו בחיישל " חובת הלבבות"ספרים כמו  -היהדות 

  .לוצטו

 ה בשבט"כפריז ובקינגסברג שבגרמניה שם נפטר ב, קובנה, רבי ישראל מסלנט פעל בוילנה
  ).1883 בפברואר 2(ג "תרמ

  

  

  

  



  סוכות ושמחת תורה  –..." שישו ושמחו"

  

 מטרות:  

  

 זיהוי המנהגים של חג הסוכות כביטוי להכרת תודה על הכניסה לארץ;  

 הכרת מנהגי חג הסוכות ומצוותיו ;  

 אופן קיומםמהותם ו: הכרת המנהגים בעדות השונות;  

 העלאתו למודעות של רעיון הכרת הטוב במישור האישי.  

  

  

   מליאה, יחידני) / דקות 10( שאלון אישי? האם אני מכיר טובה – 1' פעילות מס

בעזרתו יבררו עד ), בחוברת הנספחים(התלמידים ימלאו שאלון אישי בנושא התודה 
  .כמה הם מודעים לנושא ההודיה

  :ך דיון קצרבתום מילוי השאלון ייער
  .הביאו דוגמאות? באילו הזדמנויות אתם אומרים תודה -
  .)כאשר הטוב שכיח כי רגילים אליו? (מדוע? באילו הזדמנויות שוכחים להודות -
  

  יחידני, מליאה) / דקות 30( סוכות והכרת הטוב – 2' פעילות מס

  ? כיצד קשור חג הסוכות להכרת הטוב :שאלה לתלמידים
, ישראל המורה תפנה אותם למכתבו של סבא. העלות השערותהתלמידים ינסו ל

  ).תמונת בן מלך ובן עניים(וייערך דיון אודות הבול המופיע בחוברת הנספחים 

המתאר במשל את ) 1' נספח מס(המורה תקריא את חלקו הראשון של מכתבו של סבא 
תו ולבשם אחת שמר את בגדי עניו, י המלך"אדם עני שהועלה לגדולה ע(נושא הכרת הטוב 

  .לאחר ההקראה ייערך דיון קצר). בשנה כדי לזכור להכיר תודה למלך

  :שאלות לדיון

  ?כיצד השפיעו הבגדים הישנים על האיש - 

  ?מה היה עלול לקרות אילו האיש לא היה שומר את בגדי עניותו  -

במישור " הכרת הטוב"המשמעות של  –בחוברת  1' התלמידים ימלאו את משימה מס
  .יומי-םהיו

לאחר שמיעת התשובות ומילוי המשימה המורה תמשיך להקריא את חלקו השני של 
  :המכתב

טבלת השוואה בין האיש שהתעשר לבין עם : בחוברת 2התלמידים ימלאו את משימה 
  .ישראל כנוודים במדבר ובהיותם עם בעל ארץ משלו



  :מצעות המשלייערך  דיון ויסוכמו המסרים המועברים בא, בתום שמיעת התשובות

הסוכה מזכירה את ". ארץ ישראל"חג הסוכות מזכיר לבני ישראל להודות על המתנה 
עליהם , ישנם מנהגים נוספים המזכירים מסר זה. הנדודים במדבר ללא ארץ וללא אדמה

  .נלמד בהמשך השיעור

  

  יחידני, מליאה/ ) דקות 20(? כיצד בונים סוכה – 3' פעילות מס

  .של בניית הסוכהנפנה עתה לצד המעשי 

  :כללים לבניית הסוכה. א

 את הסוכה מתחילים לבנות מהדפנות.  

 רק לאחר בניית הדפנות שמים את הסכך.  

 לסוכה צריכות להיות לפחות שלוש דפנות.  

 סוכה בונים תחת כיפת השמים.  

 סוכה לא בונים תחת עץ או תחת מחסה.  

  

). 1' אביזר מס(המסורת  המורה תציג תמונות של סוכות שאינן מתאימות להוראות .ב

  .בחוברת העבודה 3לאחר מכן ימלאו את משימה . התלמידים ימצאו מה השתבש בבנייתן

  

  )דקות 30(? לזכר מה, ארבעת המינים – 4' פעילות מס

אביזר (המורה תוציא מתיקה קופסה או עטיפת מתנה ובה צילומים של ארבעת המינים 
ועל התלמידים , ה הזו מצאה בתוך הסוכההמורה תספר לתלמידים שאת העטיפ). 2' מס

. התלמידים יכולים לשאול רק שאלות שהתשובות עליהן הן כן או לא. לברר מה בעטיפה
המורה תוציא את ארבעת , כאשר התלמידים יגלו מה בקופסה. לכל תלמיד יש ניחוש אחד

  . הדס וערבה, אתרוג, לולב: המינים ותציג אותם בשמותיהם

התלמידים ינסו . ואף הוא קשור למסר של הכרת הטוב, נוסף של החגעתה נלמד על מנהג 
  .לעמוד על הקשר בין הכרת הטוב על הארץ לבין ארבעת המינים

המורה תסביר כי ארבעת המינים ). 4משימה (התלמידים יפנו לקטע שבחוברת העבודה 
אנו  שבה, ובנטילתם אנו מודים על הכניסה לארץ, מסמלים סוגים מובחרים של צמחים

התלמידים יידרשו ). שהרי במדבר לא היתה צמחיה(יכולים ליהנות מכל סוגי הצמחים 
. מה נוטלים אותם בחג הסוכות- להסביר במשימה מה משותף לכל ארבעת המינים ולזכר

המשותף לכל הארבעה שהם כולם המובחרים ביותר מתוך הקטגוריות שאליהן : התשובה(
  .) הם משתייכים

  .ן והתלמידים יפרטו במה מיוחד מין זההמורה תרים כל מי

  . ותדגים את אופן הנענועים, המורה תתלה על הלוח את נוסח ברכת נטילת לולב

  ).4' אביזר מס(קישוט לסוכה : התלמידים יפנו ליצירה



  

  משוב) / דקות 10(לזכור לומר תודה  – 5' פעילות מס

וצריך לזכור להודות על , אליואנו לומדים מחג הסוכות שכל מה שניָתן לנו איננו ברור מ
  . הכול

התלמידים יפנו כעת לשאלון שמילאו בתחילת השיעור והמורה תשאל מהן התובנות 
  . החדשות שאליהן הם הגיעו עכשיו

בואו ונעשה ? האם חשבנו פעם להודות לאנשים שסביבנו על כל מה שהם עושים בשבילנו
  .זאת כעת

סבא , חברים, הורים(שנותן ומעניק להם  התלמידים יכתבו מכתב תודה לאחד האנשים
  .ויעצבו עבור המכתב בול מתאים') ישראל וכדו

  

  

 הכנה ואביזרים  

  

  ציורים של סוכות שאינן מתאימות להוראות המסורת. 1

  )המורה תכניס אותם לפני השיעור למעטפה(צילומים של ארבעת המינים . 2

ֶמֶל ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת  ֵהינּו- ֹדָני אֱ -ָּברּו ַאָּתה אֲ "הברכה . 3
  "לּוָלב

  )פירוט בקובץ יצירות(אביזרים ליצירה . 4

  

  

  

 נספחים  

  המכתב של סבא – 1' נספח מס

  של המכתב' חלק א

  ,נכדים יקרים שלי

  : חשבתי על חג הסוכות הקרב ובא ונזכרתי במשל מעניין

בקושי היה לו לחם יבש ומעט מים כדי לפרנס את . שחי בבקתה קטנה, ודמעשה בעני מר
יום . אך לא היה לו כסף לקנות בגדים חדשים, בגדיו היו בלויים וקרועים. בני משפחתו

שק של  –הוא החליט לתת לעני מתנה . ראה המלך את העני ולבו התמלא רחמים, אחד
  . כדי שלא יזדקק עוד לטובות מאחרים, מטבעות זהב



. בחלק מהכסף קנה מוצרי מזון ובחלק השני פתח חנות לפרנסתו. העני הודה למלך מאוד
הוא כבר שכח מעט את חסדו , כעת. העסק הצליח מאוד ותוך זמן קצר הפך העני לעשיר

וקנה בגדים , הוא גם בנה לעצמו בית מרווח. היה לו אוכל משובח משלו בשפע. של המלך
את הבגדים הישנים והבלויים לא זרק אלא שמר עליהם  ,אולם. מכובדים לו ולמשפחתו

  .היטב

  .מיד תדעו? בשביל מה

. לבש העני את הבגדים הישנים, כשהגיע התאריך בו נתן המלך את כספו לעני, כעבור שנה
כמו באותו יום , והתמלא שוב רגשות תודה למלך, כך הוא נזכר במצבו העגום מלפני שנה

  .וא הגיע למלך וחזר והודה לו מעומק הלבבבגדים אלו ה. שהיה לפני שנה

ולחוש עד , כדי להיזכר במה שהיה, נהג העני להגיע לפני המלך בבגדיו הישנים, כך בכל שנה
  . כמה הוא חייב להכיר תודה למלך על מתנתו

  עצירה לדיון

  של המכתב' חלק ב

במשך  הם חיו במדבר, כי כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, נכדי היקרים, יודעים אתם
ארץ , היה זה לפני שהם זכו וקיבלו את ארץ ישראל. בלא יישוב ובלא נחלה, ארבעים שנה
  .תירוש ויצהר, דגן, שדות וכרמים

על , אנו יושבים בסוכה, שבה אוספים את התבואה מהשדות, בתקופה זו, לזכר אותם ימים
בואה ולטפח מנת שנזכור ונחוש את מה שחש אדם שאין לו בית ואין לו אפשרות לגדל ת

  . כך נזכור להודות על התבואה הטובה שגדלה בשדותינו בארץ ישראל. את האדמה

מנהגים המבטאים את השמחה על , יש עוד כמה וכמה מנהגים שאנו נוהגים בחג הסוכות
  .ארץ ישראל –כך שאנו שמחים במתנה הנפלאה שקיבלנו 

  .בטח תמצאו פנאי ללמוד על כך

  !חג שמח, ובינתיים

  סבא, באהבה

מתוך , ם לפסוקים"פ פירוש רשב"ע(המקור לטעמו של חג הסוכות  – 2' נספח מס
  :)תשרי-הספר אלול

למען תזכרו כי בסוכות , ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר, באספך תבואת הארץ"
ומתוך כך תתנו . הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה בלא יישוב ובלא נחלה

כוחי ועוצם ידי 'כם נחלה ובתים מלאים כל טוב ואל תאמרו בלבבכם הודאה למי שנתן ל
  '... עשה לי את החיל הזה

אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ואכלת ושבעת ורם ' כי ה? ולמה אני מצווה לך לעשות זאת
וזכרת את , כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה: 'ואמרת בלבבך' וגו' לבבך ושכחת את ה

  '.הנותן לך כח לעשות חיל אלוקיך כי הוא' ה

ולכן יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין בסוכות לזכרון שלא היה להם 
ה את חג הסוכות בזמן אסיפת "ומפני הטעם הזה קבע הקב. נחלה במדבר ולא בתים לשבת



גורן ויקב לבלתי רום לבבו על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל 
  ."ההז

  
  

 15יחידה 

  ...בחנוכה נרי יאיר

  

  

 מטרות  

  

  ;"אור"הבנת המשמעות הסמלית של המושג § 

מהוספת הנרות בחנוכיה (מציאת זיקה בין מנהגי חנוכה לחיים האישיים של הפרט § 
  ).להוספה בחיים האישיים

  

  יחידני, מליאה) / דקות 15(פתיחה  - 1' פעילות מס

בתוך המכתב ). 1' נספח מס(ישראל בחוברת הנספחים  התלמידים יעיינו במכתבו של סבא
במכתב מופיעים ביטויים שונים הקשורים . מובא מכתב של אדם עיוור, אותו כותב סבא

כיצד יתכן שעיוור : לאחר קריאת המכתב המורה תשאל את התלמידים. למילה אור
  !הרי הוא אינו רואה, משתמש במונחים של אור

יכולה להתפרש ' אור'פתח את הרעיון שמשמעות המילה המטרה היא ל: העשרה למורה
מזווית של , והשני, שניתן לראותו' אור: 'מזווית חוש הראייה, האחד: לשני כיוונים

בפן ' תחושותיו וכדו, והשלכתה להתנהגויות האדם" אור"פרשנות  סמלית של המושג 
האור : לחנוכה ובהקשר. טוב, חגיגיות, צדק, התרוממות נפש, קדושה, טוהר: החיובי

המכבים טיהרו את בית . מסמל את הטוהר של בית המקדש אחרי שחיללו אותו היוונים
' חושך'כניגוד לכך משמשת המילה . סמלי לבית המקדש" אור"ובכך הביאו , המקדש

  . ואולי את הטמא, את הפן שלילי, המסמלת את הרוע שיש לגרשו

התלמידים יענו כפי ? ל עבורכם חושךומה מסמ, מה מסמל עבורכם אור: שאלה לתלמידים
המורה תכתוב את התשובות ". אור"ותשובותיהם יכתבו על הלוח סביב המילה , הבנתם

ניתן להבחין במישורים . התנהגויות ואירועים, רגשות: תוך כדי מיון לתחומים שונים
התנהגות , עצבות, חושך מסמל דכאון: רגשות והתנהגויות(במישור האישי : שונים
החברתי ), התנהגות חיובית ומועילה, אהבה, אור הוא גם כינוי לרגשות של שמחה. ליתשלי

  . והלאומי

ויצבעו בהתאם ', אור'התלמידים יכתבו בחוברת מילים נוספות שמתקשרות למושג 
  ).1משימה (



מה מסמל עבורנו הרעיון של מאבק : יתפתח דיון, לאחר הבירור מה  מבטא האור והחושך
, בין עצבות לשמחה, המאבק בין טוב לרע. (ביאו דוגמאות מחיי היום יוםה? האור בחושך

  '.)בין יושר לשקר וכדו

כיצד מתבטא המאבק של אור וחושך בחג : כעת יונחו התלמידים לחשוב במישור הלאומי
  . המאבק בין המכבים ליוונים? החנוכה

וגם במישור , יבמישור הלאומ? באיזה מישור הוא מתבטא? כיצד בא הדבר לידי ביטוי
האישי של האנשים שראו את הסכנה בהתפשטות ההתייוונות וראו בה פגיעה אישית 

  .זו הייתה תגובתו של מתיתיהו. באמונתם שלהם ובחינוך משפחתם

  . וכמובן הדלקת נרות החנוכה, חג האורים –שמו ? מה במנהגי החג מזכיר לנו מאבק זה

הדלקתה . הדליקו את המנורה בבית המקדשהמכבים ניצחו ו. האור? מי ניצח במאבק זה
  .הן הממשית והן הסמלית, של המנורה נותנת ביטוי לשתי הפרשנויות

  

  תחרות קבוצות) / דקות 35(מאירים בחיי היום יום  – 2' פעילות מס
  

כעת יוזמנו התלמידים לבצע . שוחחנו על נצחון האור בחג החנוכה וציינו את הדלקת החנוכיה
. לית של אור באמצעות ביצוע משימות הקשורות לסמל אותו מבטא האורהדלקת חנוכיה סמ
  .על התלמיד לומר מילים של אור לחברו: משימה לדוגמה

  
כל קבוצה מקבלת שלהבת וצבע . קבוצת חנוכיה וקבוצת סביבון: הכיתה תתחלק לשתי קבוצות

ונציג ), 3' אביזר מס(קבוצה אחת מרימה כרטיס משימה , בכל תור). 2' אביזר מס(צהוב 
מהקבוצה השניה צובע את השלהבת של קבוצתו בצבע צהוב עד לסיום מילוי המשימה על ידי 

.) כדי שלכל הילדים תהיה הזדמנות לצבוע, כדאי להחליף נציג בכל תור. (הקבוצה המקבילה
  . או שמילאה הכי הרבה, הקבוצה המנצחת היא זו שסיימה למלא את השלהבת

  

  משחק) / דקות 15( חנוכיה הדלקת – 3' פעילות מס

בפני . נשוב לבדוק את מנהג הדלקת החנוכיה בחנוכה, לאחר שהדלקנו את האור הסמלי
  ). 4' נספח מס(התלמידים יוצגו הנחיות ההדלקה 

  משחק תחרותי –ההדלקה 

  ). 4' אביזר מס(המורה תתלה על הלוח שתי כרזות שעל כל אחת מהן מצוירת חנוכייה 

אביזר (נרות  8: תנסה להדליק את החנוכיה בעזרת אחת הערכות המורה, בשלב ראשון
על גב כל אחד מן החלקים ). 7' אביזר מס(ושלוש הברכות ) 6' אביזר מס(שלהבות  8) 5' מס

הדבקת . (שבעזרתו ניתן יהיה להדביק את החלקים לכרזה' הללו יהיה מוצמד סקוצ
  .)שיעורי המורה לפני ה"אל החלקים ואל הכרזה תעשה ע' הסקוצ

התלמידים יבקרו את ההדלקה . המורה תכריז שהיא מדליקה נרות ביום הראשון של החג
, לאחר הדגמה נכונה. ויחליטו אם היא תואמת את ההדלקה הראויה לפי ההלכה או לא

  .ימשיך המשחק עם אותן הקבוצות

א ותזמין נציג מכל קבוצה והו, לוח נקודות לשתי הקבוצות, המורה תצייר בצד הלוח
  .יעמוד על יד אחת הכרזות

ושלוש הברכות ) 6' אביזר מס(שלהבות  8) 5' אביזר מס(נרות  8הנציג יקבל ערכה ובה 
  ). 7' אביזר מס(



וכך יזכו הקבוצות , המורה תבקש מהם למלא אחר ההוראות, כשהנציגים יהיו מוכנים
  .בנקודות

  .נניח שהיום הוא היום השני של חנוכה: המורה

  .באמצעות הצמדתם לכרזה, הנרות בחנוכיה את" הכינו. "א

  .)יש להניח את הנרות בצד ימין של החנוכיה(

  . הצמידו את הברכות המתאימות ליום זה. ב

  .את החנוכיה באמצעות הצמדת השלהבות" הדליקו. "ג

  .)משמאל לימין, קודם את הנר החדש וממנו לחזור אחורה" להדליק"יש (

אך , ותתן להם את אותן הוראות, שני נציגים נוספיםהמורה תזמין , כשיגמר הסבב הזה
נניח שהיום ; נניח שהיום הוא היום הראשון של חנוכה: למשל. הוא שונה" היום"כאשר 

  .כמה סיבובים, וכך הלאה... הוא היום השמיני של חנוכה

  

  המסר שלומדים מאופן ההדלקה של נרות חנוכה

. אלא מוסיפים עוד אור, שהיה לפני כןאין מסתפקים במה . בכל יום מוסיפים נר נוסף
  .)יש להתקדם ולהוסיף? (איזה מסר ניתן לקחת מכך לחיינו האישיים

הוספה . (התלמידים יתבקשו לתת דוגמאות מהמציאות הנוגעות לחשיבות שבהוספה
כדאי , אחרי שדנים בפרשנות של האור. לא רק בתחומי התנהגות ובתחום האישי, בכלל

ודאי לא היינו מייחלים שאם ילד מכה . של המילה החיוביתמשמעות להדגיש שזו הוספה ב
מפעל מצליח שמסתפק במוצרים שהוא מייצר : לדוגמה...) ויפליא את מכותיו יוסיףהוא 

, לשבת/תינוק שלומד לזחול; ייסגר מהר מאוד –ואינו מנסה להתפתח ולהוסיף מוצרים 
כל הזמן מתפתחים  –טכנולוגיה ; אך הוא חייב להמשיך ולהתפתח, זוהי התקדמות יפה

  .לא עוצרים. שכלולים ויישומים חדשים

  

  )דקות 25(ל "לאור חז, מוסיפים באור – 4' פעילות מס

  ל הקשורות להוספה באור"הכרת אמרות חז .1

כל התלמידים עם מילים בצבע מסוים יגשו ). 8' אביזר מס(כל תלמיד יקבל דף ובו מילה 
. ל"ותציין כי אלו אמרות של חכמינו ז, המורה תעזור. לקדמת הכיתה וינסו להרכיב משפט

  :המשפטים שיתקבלו. אחר כך יתקיים דיון במשמעות המשפט עם התלמידים

אנשים אינם מסתפקים , כאשר מדובר בכסף": מי שיש לו מנה רוצה מאתיים" .1
אלא , אינו נרגע -וכשמשיג את הסכום שרצה , כל אחד שואף להשיג יותר. במה שיש להם

גם אנשי עסקים עשירים שיכולים לכאורה לסגור את העסק . אף לסכום גבוה יותרשו
ל "המורה תדגיש שאמרת חז. (תמיד ממשיכים להגדיל את הונם, וליהנות מהכסף שצברו

, זו לא מציינת לשבח את התכונה של מי שלהוט לצבור רכוש אלא היא מציינת מציאות
רוצים ללמד שעל האדם לשאוף לצבור ל "חז, ממציאות זו.) שאינה בהכרח חיובית

אלא להוסיף , לא להסתפק בהתנהגות חיובית בהווה. רוחני" אור" -ולהוסיף רכוש רוחני 
  . עוד מעשים טובים



תמיד הכיוון צריך להיות הוספה ולא ): א, ברכות כח" (מעלין בקודש ולא מורידין" .2
  .כך גם בנרות חנוכה. הפחתה

  יישום בחיי היום יום .2

יג בפני התלמידים שני תסריטים ותבקש מהם להגדיר את ההבדל בין שתי המורה תצ
  :המתוארות בתסריטים אלה" הוספות באור"ה

היא חשבה וחשבה ולבסוף הגיעה למסקנה ". להוסיף באור"שירה החליטה ': תסריט א
שבנוסף לתפקידיה בבית היא מוכנה לשטוף את הכלים לאחר ארוחת , שתודיע לאמה

  .הערב

לאחר חשיבה מעמיקה הגיע . לקראת חג החנוכה" להוסיף באור"רועי החליט ': תסריט ב
  .להחלטה שבפעם הבאה שאמו תבקש ממנו לבצע מטלה הוא יעשה זאת במאור פנים

 מהו ההבדל בסוג ההוספה בכל אחד מהמקרים?  

 מה לדעתכם חשוב יותר?  

 כיצד? האם אתם חושבים שניתן לשלב את שניהם?  

  ).2משימה (יטים בחוברת העבודה התלמידים ייצרו תסר

   

  )דקות 15(ביטויים : אור וחושך – 5' פעילות מס

), 3' נספח מס(המורה תספר מקרים ). 1' אביזר מס(כל זוג תלמידים יקבל ביטוי עם הסבר 
לומר את הביטוי ולהסבירו , שבידם ביטוי מתאים, ואחרי כל מקרה יצטרכו התלמידים

או ' אור'ידים להדגיש את המשמעות של המילה מהשורש המורה תכוון את התלמ. לכיתה
  .בכל ביטוי' חושך'

, יוזמנו תלמידים שמעוניינים להציג בפנטומימה ביטויים שונים, בסיום הדיון במקרים
  .ושאר התלמידים ינחשו מהו הבטוי

   

 הכנה ואביזרים  

 2' נספח מס –ביטויים הקשורים לאור  .1

  צבעי צהוב 2, איורי שלהבות 2 .2

 5' נספח מס – 2' טיסי משימות לפעילות מסכר .3

  שתי כרזות עם איור חנוכיה .4

  איורי נרות 16 .5

  איורי שלהבות בגודל המתאים לנרות ולחנוכייה 16 .6

  כרזות עם ברכות .7



  :מחולקים למילים בודדות, המשפטים הבאים .8
  מי שיש לו מנה רוצה מאתיים ': משפט א
  מעלין בקודש ולא מורידין ': משפט ב

  יירסליל דבק נ .9
  '  סקוצ .10

  

 נספחים  

  מכתבו של סבא ישראל – 1' נספח מס

  , שלום לכם

  :אדם עיוור, הרשו לי להעתיק לכם קטע ממכתב שכתב חבר יקר שלי, לכבוד חג החנוכה

כשאני בא לבקרו הוא מאיר , ובכל זאת, הוא חלש ועייף. אבא חולה כבר מספר שבועות"
הוא מתחיל לקום מהמיטה וזוהי נקודת  ,למרות מצבו הקשה. לי פנים כאילו הכל בסדר

  . אור חשובה

קיבלתי ספר חדש , אנשים פותחים איתי בשיחה. החיים מאירים לי יותר ויותר, בכלל
, קוראים לו איציק. לדירתי נכנס שותף נוסף. ואפילו מצאתי עבודה קטנה, בכתב ברייל

  ?"אור וטוב בחיימי היה מאמין שיהיה לי כל כך הרבה . והוא קרן אור נוספת בחיי

  ?האם תדעו מדוע בחרתי לשלוח לכם מכתב זה דווקא היום

  ,אוהב אתכם

  סבא ישראל

  

  ביטויים  – 2' נספח מס

  )המראה גרם לי להרגשה לא טובה( נהיה לי חושך בעיניים .1

  )בשמחה ובלבביות(מאור פנים  .2

  )עזר לי להבין( ֵהִאיר את עיניי .3

  )נעימות לקריאה, אותיות ברורות(מאירות עיניים אותיות  .4

  )ישנה תקוה( בקצה המנהרה אור .5

  )שמחתי מאד( אורו עיניי .6

  )אך יש דבר אחד מעודד וגורם לתקווה, המצב קשה(באפלה  קרן אור .7

  )ֱאמֹור דברים מחכימים ומוסברים(דבריך  יאירופתח פיך ו .8

  )ממשיכים בדרכו החיובית( לאורוהולכים  .9

  

  מקרים – 3' נספח מס



החדר היה ממש . זרקה צבעים וניירות, כל הצעצועיםאחותי הקטנה פיזרה את  .1
  ).חושך בעיניים(כשנכנסתי נהיה לי . הפוך

אך החשש נעלם , בהתחלה קצת חששתי. חברתי הזמינה אותי להתארח אצלה .2
  ).במאור פנים... (ממש. בשמחה ובלבביות, היא קיבלה אותי יפה. כשהגעתי

, רה הסבירה אותו שוב ושוברק אחרי שהמו. החומר בחשבון היה קשה ולא ברור .3
  ).האירה את עיניי... (המורה פשוט. הצלחתי להבין

  ).מאירות עיניים... (ממש אותיות, העבודה שהגשתי למורה היתה בכתב גדול וברור .4

הטיול שהובטח להם בסוף השנה היה . התלמידים התכוננו לשלושה מבחנים קשים .5
  ).באפלה קרן אור: או/ אור בקצה המנהרה ... (בשבילם כמו

  ).אורו עיניי... (פשוט, כשאמא הציעה לי לבוא איתה לקניות שמחתי כל כך .6

רק חברה אחת שהיא , אין לה קרובי משפחה בעולמה. האישה בודדה ומסכנה .7
  ).קרן אור... (בשבילה

המורה . ואת דבריו החכמים, והמורה ביקש ממנו לומר את תשובתו, אורי הצביע .8
  ).דבריך פתח פיך ויאירו: (אמר לאורי

  ).הולכים לאורו... (אך אנשים רבים ממשיכים את דרכו ו, המנהיג הדגול נפטר .9

  

  ?כיצד מדליקים את החנוכיה – 4' נספח מס

  .מניחים את הנרות בצד ימין של החנוכיה. א

שעשה ניסים לאבותינו בימים )...ב(להדליק נר חנוכה )...א: (מברכים שתי ברכות. ב

  .שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה)...ג(ון מברכים גם ביום הראש. ההם בזמן הזה

בכל יום : כלומר". מוסיף והולך"את נרות החנוכה צריכים להדליק באופן של . ג

  .מדליקים נר אחד נוסף

) מהנר החדש של אותו היום(מתחילים מצד שמאל . מדליקים בעזרת הַשָמש. ד

  .וממשיכים לכיוון צד ימין

  משימות כרטיסי – 5' נספח מס

  ?כיצד הוא יכול להאיר איתם את העולם. אורי קיבל טושים במתנה .1

  .העלו רעיונות לחמש מילים טובות שיאירו את הלב לחברכם .2

  .כיצד אפשר להוסיף אור במשפחה, העלו רעיון .3

  "?להאיר לה"כיצד ניתן . אחותך הקטנה נפלה והיא בוכה .4

  ?כיצד להגיב... לאור לנצחתני . בלבך מתנהל מאבק כיצד להגיב. חברתך פגעה בך .5

במקום להתלונן על ? (כיצד הוא יכול להאיר את מצבו ולהשתפר. סתו נכשל במבחן .6
  ...)המורה

  ?כיצד תגיב במילים מאירות ונעימות. עבדו עליך .7



  ?כיצד תסביר את עצמך באופן מאיר. מאשימים אותך לשוא .8

  "?מאיר"כיצד הוא יכול להתנהג באופן . רון שבר בטעות את חלון הכיתה .9

כיצד תחשוב בצורה חיובית . אין כוח לכלום, אתה שוכב במיטה חולה וחלש .10
  ?ומאירה

  ?כיצד תפנו אליו ותאירו את הקשר ביניכם. חבר מתעלם מכם .11

  ? כיצד תדברי איתה על כך בפנים מאירות. מיכל לקחה ממך טוש ללא רשות .12

  ?כיצד תוכלו להרגיע את מיכל ולהאיר את ליבה. דני פגע במיכל .13

  ?כיצד תכניסו קרן אור לחייה. בבנין שלכם גרה קשישה בודדה .14

  
  



  ...בחנוכה נרי יאיר
 מטרות:  

  ;ומיקומו ברצף ההיסטוריה, חזרה חוויתית על הסיפור ההיסטורי של חנוכה§ 

  .הכרת מנהגי החג§ 

  

  מליאה) / דקות 10(פתיחה 

. ותשאל מה הקשר לחנוכה), 1' מס אביזר(המורה תראה לתלמידים ציור של מגן מלחמה עתיק 
לפי הסיפור : המורה תשאל, לאחר שהתלמידים יעלו נקודות הקשורות לרקע ההיסטורי של חנוכה

ותראה על ציר , המורה תמקד ותכוון את השערות התלמידים? מאיזו תקופה המגן, ההיסטורי
  .יבתקופת בית המקדש השנ –את המיקום של חג החנוכה ) 2' אביזר מס(הזמן 

, יוזמן תלמיד לסמן את המקום במפה. המורה תספר כי מלחמת המכבים נערכה באזור מודיעין
ואילו יישובים כיום נושאים שמות מאותה , ולספר לתלמידים אילו ערים נמצאות כיום באזור זה

  ).חשמונאים ומתתיהו, מודיעין(תקופה 
  

  מליאה, זוגות/  )דקות 15(רקע היסטורי  1' פעילות מס
  
  ). 3אביזר (זוג תלמידים יקבל איור מתוך סיפור החנוכה  כל

בכל חלק של . 1' המורה תספר את סיפור החנוכה על פי המיקוד המופיע בנספח מס
  . התלמידים שבידיהם האיור המתאים יצמידו אותו ללוח, הסיפור

  ).1משימה (התלמידים יעבדו בחוברת העבודה וימספרו את המאורעות לפי הרצף 

  

  זוגות ) /דקות 15(מנהגי החנוכה  - 2' ת מספעילו

וכן דף ריק ), 4' אביזר מס(כל זוג תלמידים יקבל כרטיס עם מנהג הקשור לחג החנוכה 
ולנסח כיתוב , הזוגות יתבקשו להכין פרסומת על מוצר הקשור למנהג זה). 5' אביזר מס(

  .  מתאים

  .וכההתלמידים יחזרו וימנו את המנהגים הזכורים להם מחג החנ

  :להלן הצעות לפרסומות 

. ואין להם רעיונות" נתקעו"רעיונות אלה מוצעים רק לתלמידים ש: הערה למורה
האפשרות המועדפת כמובן היא לעודד את התלמידים לחשוב ולהביא רעיונות בכוחות 

  .עצמם

  !קבל סופגנייה במתנה 1קנה  -שמן זית זך להדלקה . 1

  ...ונים במתנהקנו להם סביב? הילדים למדו יפה. 2

מגינה על הנרות מפני  -ויטרינה לחנוכייה לתליה או הנחה על אדן החלון או בפתח הבית  .3
  .ומעוצבת במיוחד בשבילך, ננעלת, גשמים

  .תוכלי לטגן לביבות במינימום שמן, עם המחבת שלנו. 4



  !בכל יום מקבלים נר נוסף במתנה: מבצע לשמונה ימים בלבד במחלקת נרות. 5

  ".נר לי דקיק"מצלצל בצאת הכוכבים ושר  -ון מעורר לחנוכה שע. 6

לשבת , לעזוב את הכל, להרגע. עם פטנט החול המרגיע, שעון חול באורך מחצית השעה .7
  .עם הילדים ולהנות מאור הנרות

  .במיוחד בשביל לשמור בהם את דמי החנוכה, ארנקים בכל הגדלים ובכל הצבעים. 8

   

וירשמו , או יבחרו את הפרסומת שמצאה חן בעיניהם ביותר התלמידים יכתבו פרסומת
  ). 2משימה (אותה ואת המנהג הנגזר ממנה בחוברת העבודה 

  

  יחידני ) /דקות 40( יצירה – 3' פעילות מס

  ).6אביזר (התלמידים יצרו בנושא החנוכה 

  

  הכנה ואביזרים

  ציור של מגן מלחמה עתיק .1

  ציר הזמן  .2

  חנוכהאיורים המתארים את סיפור ה .3

  )2' נספח מס(רשימת מנהגים  .4

 A4דפי  .5

  )פירוט בקובץ יצירות(חומרים ליצירה  .6

  
  נספחים

  סיפור החנוכה   -  1' נספח מס

שלוש פעמים בשנה היה העם עולה לירושלים . בעיר ירושלים עמד לתפארה בית המקדש. 1
  .בחג השבועות ובחג הסוכות, בחג הפסח: לבית המקדש

ליוונים ששלטו בארץ ישראל לא . רץ ישראל מידי הצבא הפרסיהצבא היווני כבש את א. 2
לגדל את , הם איפשרו לעם לחיות בשלווה. היתה מטרה לגרש את עם ישראל מארצו

  .התבואה ואת הצאן

  ',היוונים לא הסכימו שעם ישראל ילמד את תורת ה: אולם. 3

  ,הם לא הסכימו שעם ישראל יקיים ברית מילה לבנים. 4

כמו כן הם ציוו על העם . הסכימו שהעם יחגוג את השבת ואת חגי ישראלהם גם לא . 5
  . להשתחוות לצלם ולאכול מאכלים לא כשרים



הם לא רצו שעם ישראל . היוונים גם נכנסו לבית המקדש של עם ישראל וחיללו אותו. 6
מנורת הזהב שדלקה תדיר בבית המקדש נותרה מיותמת . יהיה שונה מהם בשום דבר

  .וכבויה

רק ). הפכו ליוונים(=הרבה אנשים מעם ישראל לא עמדו בפני לחץ היווניים והתייוונו  .7
הם ברחו להרים והודיעו על מרד . קומץ התנגד ובראשם מתתיהו המכבי וחמשת בניו

  . ביוונים

, הצבא היה רב. הוא שלח צבא כבד להלחם במכבים. אנטיוכוס רצה לדכא את המרד. 8
: ולם למתתיהו ולבניו היו כמה מעלות על פני הצבא היווניא, ומצויד בנשק משוכלל

, וכן הם היו קלי רגליים. שאותה הכירו היטב, החיילים המכבים לחמו בארצם שלהם
עליונותם העיקרית , אך. משוחררים משריון הברזל הכבד שעטו חיילי צבא אנטיוכוס

וס שהיה מורכב בניגוד לצבא אנטיוכ. היתה משום שהם נלחמו על תורתם ועל ארצם
: או בשמם הנוסף, כך המכבים. שלחמו עבור בצע כסף ועבור כבוד, משכירי חרב
הם הגיעו עטורי נצחון . הצליחו לגבור על הצבא היווני ולהביס אותו, החשמונאים
  . לירושלים

שהיה מלוכלך ומלא , מה חשכו עיניהם כשנכנסו לבית המקדש המחולל והמוזנח. 9
רצו להדליק בו את , וכשסיימו. יהרו ושיפצו את בית המקדשהחשמונאים ט. בפסלים
 - אך הצטערו לגלות כי ַּכֵּדי שמן הזית החתום בחותמת הכהן המורה על טהרתו , המנורה
  . מנופצים

בשמן טהור זה הדליקו החשמונאים את המנורה . רק כד אחד קטן של שמן נותר שלם. 10
מעט השמן המספיק . לרגל מכל חלקי הארץ היתה חגיגה גדולה ַוֲעִלָּיה. בבית המקדש

בדיוק כמות הזמן , הספיק להדלקת המנורה במשך שמונה ימים, באופן טבעי ליום אחד
  .שהחשמונאים הצטרכו לה עד להכנת שמן חדש

  רשימת מנהגים – 2' נספח מס

  .מעט שמן הספיק לשמונה ימים, אוכלים סופגניות לזכר הנס שנעשה בשמן .1

אנשים מעם ישראל למדו בהיחבא : מקור המנהג. ק בחנוכה בסביבוניםנוהגים לשח .2
כאשר . הם הלכו למערה ובפתחה העמידו שומרים. משום שהלימוד נאסר על ידי היוונים

  .התקרבו יוונים למערה העמידו הלומדים פנים שהם רק משחקים בסביבונים

לפרסום ) ממול המזוזה(לת או בפתח הד) בצד ימין(את החנוכייה מניחים על אדן החלון . 3
  .כדי שכולם יראו ויזכרו בנס חנוכה, הנס

  .נוהגים לאכול מאכלים מטוגנים בשמן זכר לנס שהיה בשמן. 4

בכל יום מוסיפים בחנוכיה נר אחד כך שביום השמיני מדליקים את שמונת הנרות  .5
  .בחנוכיה

  .בצאת הכוכביםמדליקים נרות חנוכה  .6

  .לשבת בנחת ליד החנוכיה לאחר ההדלקה) שעהכחצי (מקדישים זמן  .7

, חנוכה. נוהגים לתת דמי חנוכה לילדים כדי לחנכם להשתמש בכסף לדברים חשובים .8
  .מלשון חינוך

  .מדליקים את הנרות בתוך חנוכיה בעלת קנים בגובה שווה .9



10.   
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 מטרות  

  

  ;ולשם מה מציינים אותו, הכרת משמעות התאריך עשרה בטבת§ 

  ;הכרת המנהגים שנוהגים כזכר לחורבן§ 

  .יצירת יחס של אמפתיה כלפי יהודי ירושלים הנתונים במצור§ 

  



  

 מהלך השיעור  

  
  )דקות 15(ירושלים במצור  -פתיחה 

אבל לא יכולים , אם אנחנו מאוד רוצים להחליש מישהו: השיעור יפתח בשאלה לתלמידים
  ?מה אנחנו יכולים לעשות, להילחם בו

  .למנוע ממנו מזון ושתייה. למנוע ממנו קשר עם אנשים אחרים: התשובות

  .מה יכולות להיות תחושותיו של אדם כזה, יתקיים דיון עם התלמידים

  .נבין יחד כיצד הוא קשור לדיון שערכנו, לאחר קריאת המכתב מחוברת הנספחים: ויוסבר

למידים יגזרו מחוברת הנספחים את המכתב של סבא ישראל ויתבוננו במדבקת הבול הת
ומהו , התלמידים יתבקשו לנסות ולחשוב מהו הנושא שעליו ילמדו). חומות ירושלים(

  .המקום שבו סבא מטייל

המכתב נכתב במהלך טיול שעורך סבא על . המורה תקריא את מכתבו של סבא ישראל
יום תחילת , המכתב עוסק במשמעות של התאריך עשרה בטבת. חומות העיר ירושלים
  .המצור על ירושלים

סבא "יצמיד את ) בהנחיית שאר התלמידים(אחד התלמידים , בתום קריאת המכתב
  ). 2' אביזר מס(לעיר ירושלים שעל המפה ) 1' אביזר מס" (ישראל

ותסביר כי , את הזמן של שני בתי המקדש) 3' אביזר מס(המורה תראה על הציר זמן 
המסורת מספרת , שנה 500למרות שמדובר בשתי תקופות המרוחקות זו מזו כמעט 

, היום נלמד על תהליכים שקדמו לחורבן: ויובהר. תשעה באב –ששניהם חרבו באותו יום 
המסר (וחלקם קשורים לבית שני ) העיסוק בעשרה בטבת(חלקם קשורים לבית ראשון 

, הסיפור על קמצא ובר קמצא: מים לחורבן המקדשל אודות הגור"הערכי המובא בחז
  ).שיובא בהמשך השיעור

וההקשר שלו לדיון שנערך בתחילת , יתפתח דיון על משמעותו של התאריך עשרה בטבת
  :השיעור

חומת העיר מנעה . באמצעות חומות מבוצרות? (כיצד הגנו בעבר על ערים חשובות
  .)מהבבלים להיכנס ולכבוש את ירושלים

  .)להחליש את תושבי העיר כדי שייכנעו לצבא בבל? (תה מטרת הבבלים במצורמה היי

  ? כיצד חשו תושבי ירושלים במצור

  .) זהו יום צום? (כיצד היום מציינים את עשרה בטבת

בשל מורכבות , בכיתה זו לא יושם דגש על עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי: הערה למורה(
  '.)נושא זה יילמד בכיתה ו. הנושא

  .תלמידים ידביקו את המכתב בחוברתה

  



  )דקות 15(לחיות בהווה עם העבר  - 1' פעילות מס

מדוע מקובל במסורת היהודית לציין אירועים הקשורים , תעלה לדיון השאלה 1במשימה 
. בעיתות ֵאֶבל על חורבן הבית, ולהבדיל, החיבור להיסטוריה נעשה בחגים. לעבר

. על הרלוונטיות של האבל כיום על מה שארע בעבר התלמידים יקראו את שאלתו של ציון
מספר סבא את תחילתה של האגדה על נפוליון שביקר ) כתשובה לשאלה(בהמשך המשימה 

לשאלת נפוליון . בתשעה באב בבית כנסת וראה שם יהודים יושבים על הארץ ומקוננים
באב לפני  ענו לו המתפללים שהם מתאבלים על בית המקדש שנחרב בתשעה, לסיבת האבל

ַעם : "נפוליון יצא מגדרו מהתפעלות ואמר! ומתפללים שייבנה במהרה, שנה 2000-כ
ראוי להחזיק מעמד ולראות בהתגשמות  -שנה  2000שמחובר וחי את החורבן שארע לפני 

  ".חלומו

יקריאו התלמידים  1בתום משימה . התלמידים ינסו לשער מה הייתה תגובתו של נפוליון
ולגלות את תשובתו של  2הם יפנו לפתור את כתב החידה שבמשימה . את השערותיהם

  .נפוליון

ההווה שלו , עם שאינו מכבד את עברו: "המורה תצטט את אמירתו של יגאל אלון בנושא
  ".והעתיד שלו לוט בערפל, דל

  : יתפתח דיון על החשיבות והעוצמה שיש בחיבור להיסטוריה

  ?מדוע התפעל נפוליון -

ללמוד ? (מדוע חשוב לזכור את ההיסטוריה של העם? העם יתחבר לעברמדוע חשוב ש -
להרגיש שייך וחלק , להיות גאים בשורשים, להעצים את רגש השייכות לשורשים, מהעבר

  '.)מעם בעל היסטוריה מפוארת וכדו

שנה ראוי להחזיק מעמד ולראות  2000עם שמחובר וחי את החורבן שארע לפני " -
הלמידה , היצמדות לשורשים מחזקת? (דוע כך חשב נפוליוןמ -" בהתגשמות חלומו

מגבשים ומלכדים  -החיים לאור הדברים שקרו בעבר ולאור היסטוריה משותפת , מחסנת
  .)את העם לעם אחד

   

כיצד לדעתכם יכול " ההווה שלו דל, עם שאינו מכבד את עברו: "יגאל אלון אומר -
  ? להשפיע העבר על הווה

אי . לא יהיה לו עתיד, המהווים בסיס להתפתחותו של העם, העםללא נכסי הרוח של 
יש מסורות שעוברות מדור , יש ידע שהצטבר. אפשר להמציא כל פעם את הגלגל מחדש

כל . אלה דברים המשותפים לכולם. שהם המורשת, ישנם ערכים רוחניים וחברתיים, לדור
  .אלה מהווים תשתית מוצקה לבניית עתיד

  .ל או רק באחת מהן"ט אם היא מטפלת בשתי האמירות הנהמורה תחלי: הערה

, ניתן גם להציג מראש שאלת השוואה בין דבריו של נפוליון לבין דבריו של יגאל אלון
  .שנאמרו במרחק של כמאתיים שנה

  .לזכר העבר, חגים או אירועים שמציינים היום – 3התלמידים יפנו למשימה 

  



  מליאה ) /תדקו 15( חברה במצור – 2' פעילות מס

המתאר את המצוקה שהייתה לנצורים ", חברה במצור"המורה תקריא את הסיפור 
יש לעצור לדיון במקומות המסומנים במהלך הסיפור . מנקודת ראות של ילדה –בירושלים 

  ). 1' נספח מס(

  קבוצות) / דקות 10(משוב ביניים : מסירים את המצור – 3' פעילות מס
לתמונת חומות ) 4' אביזר מס(צמיד את כרטיסי החיילים לפני השיעור יש לה: הערה

  . כך שתתקבל החומה במצור), 6' אביזר מס" (תיק תק"בדבק ) 5' אביזר מס(ירושלים 
לכיתה יוסבר כי מטרת המשחק היא להסיר את המצור . הכיתה תתחלק לשתי קבוצות

שתצליח לענות  י"כל קבוצה בתורה תנסה להוריד חייל ע. את כרטיסי החיילים, כלומר
אם הקבוצה . הכתובה על כרטיס החייל שנבחר להורדה, נכונה על שאלה בקשר לחורבן

הקבוצה המנצחת  היא זו . החייל מּוָסר מהחומה והוא עובר לרשות הקבוצה, ענתה נכון
 –שאלות ותשובות למורה . (שהצליחה להסיר מספר גדול יותר של  חיילים מהחומה

  .)3' בנספח מס
  

, מליאה ) /דקות 15(קמצא ובר קמצא : ירושלים ערב המצור – 4' מס פעילות

  יחידני

התלמוד מבהיר שמקרה זה . בתלמוד מובא מקרה שארע בירושלים לפני חורבן הבית השני
  ! גרם לחורבן ירושלים

  ? מהו לדעתכם המקרה אותו מציין התלמוד -

. רושלים ערב החורבןהתלמידים יוזמנו להסתכל בציר הזמן ולאתר את התקופה של י
. סיפור המתאר פגיעה קשה בכבוד האדם –המורה תספר את הסיפור על קמצא ובר קמצא 

  ).  2' נספח מס(

: 4משימה . (התלמידים ימלאו משימות הקשורות לתחילתו של הסיפור, בשלב ראשון
השערה : 5משימה ; הטעות של המשרת שהזמין את השונא למסיבה במקום את האוהב

ובתו של השונא להזמנה באמצעות יצירת קומיקס המתאר את המשרת נותן את לגבי תש
  .) ההזמנה לבר קמצא ותגובתו של בר קמצא למראה ההזמנה

וכמה מהם יוזמנו להציג את , התלמידים ישמיעו את תשובותיהם, בתום מילוי המשימות
  .הקומיקס שחיברו באמצעות משחק תפקידים

  

  :הסיפור נקודות לחשיבה ולדיון בעקבות

 איזה מעשה גרם לפי המסורת לחורבן העיר?  

 או שישנם שותפים נוספים, אם רק בעל הסעודה העשיר אשםה?  

 למה שתקו שאר האנשים?  

  לא נחלצים לטובת / תנו דוגמאות מחיי הכיתה לסיטואציות שבהן חברים נחלצים
  .חברם

ה שנוטלת החברה על האשמ, יתפתח דיון אודות התחושות שנגרמות למי שמביישים אותו
  .ועל מעשים נמהרים שנגרמים מהרצון לנקום, בתגובתה הפאסיבית



? כיצד הייתם נוהגים? מה הייתם חושבים? איך מרגיש החבר שהגיע? איך הייתם מרגישים
מהו הרווח ומהו ההפסד בכל סוג של ? מה היו תוצאות ההתנהגות לטווח הארוך והקצר

  ?תגובה

  

  יחידני, מליאה ) /דקות 10( זכר לחורבן – 5' פעילות מס

אולם גם לאחריה , ישנה תקופת האבל הראשונה, כאשר אדם נפטר: המורה תציין
חורבן בית המקדש הוא אֵבדה ואבל לכל עם . ממשיכים לציין בכל שנה את יום מותו

מציינים בצומות , את הימים בהם ארעו מאורעות החורבן הכואבים, בכל שנה, לכן. ישראל
התלמידים ימלאו ).  שני האחרונים חלים בקיץ(ותשעה באב , ז בתמוז"י, תעשרה בטב –

מידע נוסף למורה על . ויתוודעו למנהגים שנוהגים היום כזכר לחורבן 8, 7את משימות 
  .4'  בנספח מס –תהליך החורבן והמנהגים לזכרו 

  
  
  
  
  
  

  הכנה ואביזרים
  האיור המייצג את סבא .1

  מפת ארץ ישראל .2

  ציר זמן .3

  סי חיילים עם שאלותכרטי 10 .4

  תמונה של חומות ירושלים  .5

  "תק-תיק"דבק  .6

  

 נספחים  

  
  גרוזמן. ד/ חברה במצור  -  1' נספח מס

דומה שרק לפני זמן קצר עוד היתה . שלומית ניסתה ללחלח בלשונה את שפתיה היבשות
, אחר כך יצאה להסתובב מעט. שקועה במשחק חמש אבנים עם אפרת חברתה הטובה

מצאה , שלומית, והיא, עדיין היה ראשה חג במעגלים. כי ראשה היה סחרחר, לשאוף אוויר
מימינה מתגבהת . שהוא אך לא ברור מהיכן-עצמה מהלכת במקום הנראה לה מוכר מהיכן

ככל שהיא . דומה שאין לה סוף. והיא מהלכת לאורכה, גבוהה ביותר, לה חומה כבדה
ים עמומים של רעשים רחוקים מגיעים הד. כך גם חומה זו מתארכת והולכת, מרבה ללכת

  .לאוזניה מעבר לחומה

שלומית !" אנא עצרי: "קול חלוש אך ברור הגיע לאוזניה. לפתע קפאה שלומית על ָעְמָדּה
  .וניסתה לנחש מהיכן בקע הקול, הסתכלה סביבה

  



האם אתם חושבים ששלומית ? ומהיכן לדעתכם הוא בקע, מהו הקול? מהי החומה: עצירה
  ?מה אתם הייתם עושים במקומה? עצרה

  

ולשלומית היה נדמה כאילו בא אליה הקול מן , דיבר שוב הקול החלוש", טוב שעצרת"
ובין אבן , בשורה הראשונה שבחומה, ומצאי רווח צר בין אבן הבסיס, התכופפי" .הקרקע

. שכובה על בטנה מצאה חיש מהר את הרווח הצר, שלומית התכופפה". בשורה השנייה
מיד ראיתי . "של פחות ממטר ניבטו אליה זוג עיניים שחורות בוערות וקצה אף ממרחק

הצלחתי לראות . "דיברה אליה במהירות זו העומדת מעבר לחומה", שאת לא אחד מהם
  ".והן לא היו מסומרות וגבוהות כנעליהם של הַּכְׂשִדים הבבליים, רק את נעלייך

  .שאלה שלומית בתדהמה?" מי את"

  

  ?הנערה שהייתה מעבר לחומהמי : עצירה

  

ואני נערה מתושבי ירושלים הנצורה בידי גייסותיו של " –ענתה הנערה  –" אבישג"
היא הייתה . שלומית הנהנה בראשה?"  הלוא כן. גם את אינך אלא נערה. נבוכדנאצר

  .שאלות רבות הציפו את מוחה בזו אחר זו, אחוזה כולה סקרנות ופליאה

  

מה אתם הייתם שואלים את הנערה אילו ? ציפו את שלומיתמהן השאלות שה :עצירה
אחד התלמידים ישחק את שלומית והשני את  :משחק תפקידים? הייתם פוגשים בה
  .שלומית תשאל ואבישג תענה. אבישג והם ישוחחו

  

  ?"את רצינית: "בקושי הצליחה לשרבב מבין כל שאלותיה שאלה אחת פשוטה

לא תוכלי אפילו . פה בלתי אפשרי להיות לא רציני" :והשיבה, הנערה חייכה חיוך עצוב
אבי נהרג לפני חודשיים בקרב ושתיים . לדמיין לעצמך מה מתחולל כאן מאז עשרה בטבת

ואני יושבת כל היום ליד הסדק , אימי הולכת ונחלשת מיום ליום. מדודותיי כבר מתו ברעב
  ".שעה-את המוות שעה העולם שלא חי, וחולמת על העולם שמחוץ לעיר, הזה שגיליתי

חכי לי כאן . "שלומית הרגישה כיצד היא מתמלאת בכוחות חדשים. לרגע השתררה דממה
  .אמרה לאבישג", ואל תזוזי

  

  ?מה מתכננת שלומית :עצירה

  

קמה על רגליה , אמרה -" ארוץ להביא מן הבית כמה דברים שיוכלו לעזור לכם שם בפנים"
הלאה היא . הלאה. ירור את הדרך ונשימתה כבדהשלומית אינה מכירה בב. והחלה לרוץ

כמה . שלומית פורצת בסערה הביתה. והנה עומד לו ביתה, והנה עומדת לה שכונתה, רצה
, היא חוטפת סל אדום גדול. בני הבית טרודים בענייניהם ולא יטרידוה בשאלות, טוב



חר כך במכולת אנחנו נוכל להשיג א. "וממלאת אותו מכל הבא ליד מן המקרר ומן הארון
  ..."והם שם, "היא לוחשת לעצמה –" הכול

אך אין לה פנאי לעצור , אגלי זיעה ניגרים על לחייה. ושלומית רצה. כבד מאוד, כבד הסל
  .והנה אבישג גם היא, הנה הרווח! או...הנה האבן ו, הנה המקום. שפתיה יבשות. לנגבם

, מצרך אחר מצרך, האוכל שעה ארוכה עוברת עד שמצליחות שתי הנערות להעביר את
, בעיניים נוצצות בדמעות של התרגשות, לבסוף. בדחיפות ומשיכות דרך הפתח הצר כל כך

עכשיו אני באמת מאמינה שנצליח להחזיק מעמד נגד צבא : הודתה אבישג לשלומית
אני . להרפות מן החומות, את תראי שלבסוף יצטרכו לסגת מכאן. הבבלים הרשעים האלה

  ".וירושלים תישאר שלמה ויפה, נו ננצח בקרב זהאומרת לך שא

  ?" על מה היא מדברת, אוי ואבוי. "שלומית הביטה בה בוהה

  

  ?למה שלומית נבהלה מדבריה של אבישג :עצירה

  

ז בתמוז "היא עדיין לא יודעת שבי, אוי" -ודמעות צורבות  , לפתע חשה מחנק בגרונה
אני לא . לא. המקדש וכל ירושלים באשובתשעה באב יעלו בית , עתידה החומה להיבקע
  . אני לא. לא. מסוגלת לספר לה את זה

  . ידה של חברתה אפרת הייתה על כתפה - ?" שלומית, מה לא"

ורק חבריה עזבו את הכיתה , נעלמה אבישג, נעלמה החומה. שלומית פקחה את עיניה
  .בדרכם לבתיהם

אך חבל . תי שהצום התיש אותךלא רציתי להעירך כיוון ששיער. נרדמת באמצע השיעור"
את זמן המצור על , המורה תיארה כל כך יפה וכל כך עצוב. שלא שמעת את השיעור

  ".ירושלים

  ?"או אולי חלמתי אותו. אני חושבת שחלק מן השיעור שמעתי: "שלומית קמה

, לו רק היו לאבישג ולחבריה חברים בחוץ: "בדרכה הביתה חשבה שלומית לעצמה
  ..."דרכם יכלו לקבל משלוחי מזון ומנות עידוד ,וסדקים בחומה

  

  ? אילו תובנות קיבלתם בעקבות הסיפור :סיכום

  
  )מסכת גיטין, מעובד על פי התלמוד(קמצא ובר קמצא  -  2' נספח מס

החליט , יום אחד. היו בירושלים הרבה אנשים עשירים, המקדש עוד היה קיים-בזמן שבית
לאכול ולשתות , הוא הזמין את חבריו לבוא לביתו. אחד העשירים לעשות סעודה גדולה

אמר העשיר . ושמו קמצא, לאותו עשיר היה חבר טוב שאותו אהב מאוד. ולשמוח איתו
  :לעבדו

  !"לך אל חברי הטוב קמצא והזמן אותו לסעודתי"



: ואמר לו, קמצא-ששמו היה בר, ובמקום ללכת לקמצא הלך אל איש אחר, העבד התבלבל
  !"בוא לסעודה שהכיןשת, אדוני מבקש"

קמצא -התפלא בר. תמיד רב והתקוטט איתו, להפך. קמצא לא היה חברו של העשיר-בר
אולי ברצונו ! הלוא איננו חברים? מדוע הזמין אותי האיש: "מאוד על ההזמנה וחשב

  ."גם אני לא אכעס עליו עוד ואבוא לסעודתו, אם כן? להשלים איתי

לבית העשיר וישב לו ליד השולחן בין שאר  הלך, קמצא את בגדיו היפים-לבש בר
  .האורחים

ואת מי . את קמצא, חיפש ביניהם את ידידו, כאשר הלך בעל הבית לברך את אורחיו, והנה
  :רץ אליו וצעק, מיד כעס! קמצא שונאו-את בר? ראה

  !"קום מהר וצא מפה! הלא אתה שונא אותי? מה אתה עושה פה"

פניו החווירו מרוב בושה . אותו בפני כל האורחים קמצא התבייש מאוד על שמגרשים-בר
  :ובקול נמוך ורועד ענה, וצער

ואני אשלם לך על , תן לי בבקשה לשבת פה, אבל מאחר שבאתי. כנראה בטעות הוזמנתי"
  ."כל מה שאוכל ואשתה

  !"לך מכאן! אינני מסכים! לא: "צעק בעל הבית עוד יותר

  ."אשלם לך את מחיר חצי מכל הסעודה. פעםהנח לי רק ה: "קמצא פעם נוספת-ביקש בר

  !"עזוב את ביתי מיד! אינני רוצה! לא! לא: "אך העשיר סירב

  !"ואשלם לך את מחיר הסעודה כולה, תן לי להישאר כאן עוד מעט: "קמצא התחנן-בר

, קמצא בידו-הוא תפס את בר". צא מפה כרגע! בשום פנים לא! אינני רוצה: "צעק העשיר
  .ח מן הכסא וגירש אותו מן הביתהקים אותו בכו

ואף , כך העליב אותו בפני כל האורחים-בעל הבית כל. קמצא מאוד מאוד-עכשיו כעס בר
אתנקם : "קמצא-חשב בר! אחד מהם לא בא לעזרתו ולא ביקש מן העשיר להשאיר אותו

את בתיהם ישרפו ! עוד יצטערו כל האורחים שלו, עוד יתחרט בעל הבית הזה! בכולם, בהם
כי עם בתיהם של האחרים ייהרס גם , קמצא שגם הוא יצטער בסוף-ולא ידע בר!" באש
  .ביתו

, אגלה לך סוד: "ואמר לו, ישראל-ששלט אז בארץ, הלך למלך של הרומאים? מה עשה
רוצים הם . אינם רוצים שתהיה עוד מלך עליהם! היהודים שבירושלים מרדו בך! המלך

  !"במלך אחר

אלו היו הרומאים שצרו על . לירושלים) חיילים רבים מאוד( שלח צבא רב, כעס המלך
  .המקדש והחריבו את כל העיר-העיר ולאחר שלוש שנים שרפו את בית

  

  :לשון התלמוד במסכת גיטין

  .אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים

אזל אייתי , אזיל אייתי לי קמצ, אמר ליה לשמעיה. עבד סעודתא, דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא, דההוא גברא

  ,אתא אשכחיה דהוה יתיב. ליה בר קמצא



  .קום פוק? מאי בעית הכא, מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא, אמר ליה

  .ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא, הואיל ואתאי שבקן, אמר ליה

  .יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך, אמר ליה. לא, אמר ליה

  .יבנא לך דמי כולה סעודתיךיה, אמר ליה. לא, אמר ליה

, שמע מינה קא ניחא להו, הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה, אמר. נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה. לא, אמר ליה

  .מרדו בך יהודאי, אזל אמר ליה לקיסר. איזיל איכול כהו קורצא בי מלכא

  

  

  )התשובות בסוגריים(שאלות למשחק  – 3נספח 

  )אין אפשרות לספק לעיר מזון ומים? (המצור על עירמה ההשלכה הישירה של  .1

  )2? (כמה בתי מקדש היו .2

  )החל המצור על ירושלים? (מה ארע ביום עשרה בטבת .3

  )תשעה באב, ז בתמוז"י? (מלבד עשרה בטבת, איזה תאריך נוסף קשור לחורבן .4

  )צער וכאב על החורבן? (מה מסמל הצום בעשרה בטבת, נסו לחשוב .5

  )בית המקדש נחרב? (המצורכיצד הסתיים בסוף  .6

  )להגן על העיר מפני אויבים? (מה תפקידה של החומה .7

בהתאם לכך אנו מפתחים שאיפות , זהו הבסיס שלנו? (מדוע זוכרים את העבר .8
  )זכירת החורבן מחזקת את הרצון לתקומה, למשל. וציפיות לעתיד

  ?מה ראה נפוליון כשביקר בבית הכנסת בתשעה באב .9

  ?יםמה הסבירו לו היהוד .10

  

  ומנהגים מסורתיים זכר לחורבן  , תהליך החורבן -  4' נספח מס

הרומאים ניסו . זה לא היה ביום אחד וגם לא ביומיים? איך החריבו את בית המקדש. 1
הרבה פעמים התייצבו היהודים . מספר פעמים לשבור את חומות ירושלים אך לא הצליחו

שים מצור על העיר כדי שהתושבים לא הרומאים החליטו ל. בירושלים נגדם וניצחו אותם
  . יוכלו להכניס אוכל ושתייה לעיר וכך לאט לאט יחלשו

שלוש שנים ומספר . נקבע יום זה ליום צום, לכן. בעשרה בטבת החל המצור על העיר
  . חודשים נמשך המצור

מרתא בת : הנה אחד מן הסיפורים הממחישים היטב את המחסור שהיה בזמן המצור
שלחה את משרתה בזמן המצור , יתה האישה העשירה ביותר בירושליםשהי, בייתוס

אמרה . אך קמח לבן עדיין יש, השליח הלך ואמר שהסולת אזלה. שיביא לה סולת מהשוק
חזר אליה ואמר שקמח לבן אזל . אזל גם הקמח הלבן, עד שהלך. לו שילך ויביא קמח לבן
חזר . אזל גם הקמח הפשוט, הלךעד ש. אמרה לו שיביא קמח פשוט. אך קמח פשוט נשאר

. אמרה לו שיביא לפחות את זה. ואמר שגם הקמח הפשוט נגמר אך נשאר קמח שעורים



החליטה מרתא לבדוק בעצמה ולקנות את מה . בינתיים גם קמח השעורים נגמר, אולם
  ).מעובד על פי התלמוד מסכת גיטין(כשהלכה בדרך נפלה ומתה מרעב . שיש בשוק

. מתאר לנו את המצב הקשה ששרר בירושלים בזמן החורבן, יע בגמראהמופ, סיפור זה
  . לא היה להם מזון ואנשים מתו ברעב. היהודים נחלשו

. באותה תקופה גם לא היו בירושלים בהמות כדי להקריב את הקורבנות בבית המקדש
בכל יום העבירו היהודים שק של כסף : היהודים עשו הסכם עם החיילים הרומאים

, יום אחד. אותה יוכלו להקריב בבית המקדש, והם בתמורה שלשלו להם בהמה, םלחיילי
במקום בהמה , בעל חיים טמא -החליטו הרומאים לרמות את היהודים ושלחו להם חזיר  

כך יכלו הרומאים לבקוע את . החומה נרעדה ונבקעה, ברגע בו נגעה החיה בחומה. טהורה
  . החומה ולהכנס לעיר

. לכן נקבע יום זה ליום צום. הרומאים את החומה ונכנסו לירושלים ז בתמוז שברו"בי
ביום תשעה באב שרפו את בית , ואז, שלושה שבועות לחמו הרומאים בתוך ירושלים

לכן יום זה נקבע כיום צום ותענית והוא נחשב כיום הצום החמור ביותר מכל . המקדש
  .צומות האבל ביהדות

אולם גם לאחריה ממשיכים לציין בכל , אבל הראשונהישנה תקופת ה, כאשר אדם נפטר. 2
,  בכל שנה, לכן. חורבן בית המקדש הוא אֵבדה ואבל לכל עם ישראל. שנה את יום מותו

ז "י, עשרה בטבת –מציינים בצומות , את הימים בהם ארעו מאורעות החורבן הכואבים
דם חוגג מאורע כאשר א, נוסף לכך). שני האחרונים חלים בקיץ(ותשעה באב , בתמוז

להראות שגם בשמחתו אינו שוכח את ירושלים , משמח הוא עושה דבר אחד לזכר החורבן
שבירת כוס . א? כיצד מציינים את חורבן ירושלים בזמן שמחה. הֲחֵרָבה מבית המקדש

כאשר אדם בונה בית הוא מציין את החורבן . ב. השבירה מסמלת חורבן -תחת החופה 
  . י מסויד באחד מקירות הביתבחלק מרובע שנותר בלת

  



י

  מטרות

  ;ך"על פי התנ, עמידה על משמעות השבת כיום ייחודי בימי השבוע .1

  ;לאומי-יהודי" שבתון"ייחודיותה של השבת כיום  .2

  .הכרת סיפורי מופת המתארים דבקות בערכי השבת .3

  

  מהלך השיעור

  מליאה) / דקות 10(מכתב מסבא ישראל  -פתיחה 

). 1' אביזר מס(של עמוס אטינגר בתקליטור " יש מקום"התלמידים יאזינו לשיר 

אפשר לבקש מאחד (לאחר מכן הם יפנו לחוברת הנספחים שם כתובות מילות השיר 

  ).מן התלמידים להקריא את השיר

  :פ הנקודות הבאות לדיון ולחשיבה"ע, יתקיים דיון עם התלמידים אודות השיר

, רוך? (הקוראים, י האווירה העולה מן השיר ואילו רגשות הוא מעורר בנומה -

  )העלאת זיכרונות, געגועים, אהבה

  )ַלַשָּבת בבית הילדות? (ומדוע, ְלָמה מתגעגע הדובר בשיר -

  ?אילו מוטיבים של השבת עולים מתוך השיר -

  

ריא התלמידים יתלשו את המכתב של סבא ישראל מחוברת הנספחים והמורה תק

  :בעקבות המכתב תתפתח שיחה על פי הנקודות הבאות לדיון ולמחשבה. אותו

  ?מה המשותף בין השבת של סבא לשבת המוזכרת בשיר של עמוס אטינגר -

  ?מה מרגיש סבא כלפי השבת -

  ?מדוע לדעתו של סבא מאחדת השבת את העם -

  ?המופיעים במכתב", אחד העם"מה מבטאים דבריו של הסופר  -

. בור והערכה אל מי ששמרו את השבת גם בתנאים קשיםסבא מרגיש חי -

כמו של היוונים , גזרות בתקופות שונות? (אילו תנאים קשים היו קיימים בעבר

  ') מלחמות וכדו, בסיפור החנוכה

כיצד בא הדבר לידי ביטוי ? הפכה השבת לסמל לאומי, בעיני רבים, מדוע -

  ?באורח החיים בימינו במדינת ישראל

) / דקות 20(השבת כסמל במסורת היהודית וכערך אוניברסאלי  -1' פעילות מס

   מליאה, יחידני



ובתוך כך תברר מי ) 1' אביזר מס" (לכה דודי"המורה תשמיע את הקלטת של הפיוט 

מידע למורה בקשר לפיוט זה ניתן . (מהתלמידים מכיר את השיר ולמה הוא קשור

  .)3' למצוא בנספח מס

אילו דימויים נוספים ישנם ? בר מדמה את השבתְלָמה המח: שאלה לתלמידים

  ?בשיר

התלמידים יבררו את היחס של בני ישראל אל השבת כמטפורה של של חתן וכלה 

  ). 1' משימה מס(לפי המדרש ולפי הפיוט 

הם יעבדו בזוגות בחוברת העבודה על , לאחר שהתלמידים ישמיעו את תשובותיהם

אר ימי השבוע בכך שבה נחו מלקיטת שיוחדה מש, ך"המקור לשבת הראשונה בתנ

יעמדו , בתום המשימה העוסקת בשבת הראשונה). בחוברת 2' משימה מס(מן 

התלמידים על התייחסויות שונות ליום השבת כפי שהן משתקפות במדרשים 

  ).בחוברת 3' משימה מס(ובאמירות של הוגי דעות שונים 

כקשר (ן בני ישראל לשבת ישנו קשר של נאמנות וחיבה בי: בתום הפעילות יסוכם

קשר זה שאיחד את העם לאורך כל הדורות התחיל כפי שמסופר ). בין חתן לכלה

  .בשבת הראשונה שחגגו במדבר בה הצטוו לנוח ולא לצאת ללקט מן, ך"בתנ

ערך השבת המסמל את ערך המנוחה וההתפנות לעיסוק בחיי הרוח הינו ערך 

  .אוניברסלי

  קבוצות, יחידני, מליאה) / דקות 50(השבת  דבקות בערכי - 2' פעילות מס

  יחידני , מליאה/  סיפור עממי –הנסיך והסוחר היהודי ': שלב א

קריאת הסיפור על הנסיך שניסה את הסוחר היהודי לראות עד כמה הוא דבק 

. דיון וניבוי, במהלך הסיפור יתקיימו עצירות לצורך משחקי תפקידים. בערכיו

  .1' מובאות בנספח מסהעצירות והנקודות לדיון 

יחברו התלמידים דו שיח שנערך בין הנסיך לחברו לאחר , בתום שמיעת הסיפור

  ).בחוברת 4' משימה מס(שהלה עמד בניסיון 

  מליאה, קבוצות/ י עגנון "מאת ש -הפרוטה ': שלב ב

ויינתן לכל אחת מהן חלק אחד של סיפור , הכיתה תתחלק לארבע קבוצות

המורה תתלה על הלוח ארבע תמונות של סוגי , כמו כן). 3' אביזר מס" (הפרוטה"

כמה , מטבע זהב, מטבע כסף, מטבע נחושת): 2' אביזר מס(המטבעות שבסיפור 

  . מטבעות של זהב

כל קבוצה קיבלה חלק אחד של הסיפור ששייך לאחד מסוגי המטבעות שעל : ויוסבר

תקרא את החלק  כל קבוצה. רצף הסיפור קשור לסדר לוגי של המטבעות. הלוח



המורה תרשום את . שהיא קיבלה ותשער היכן ממוקם החלק שלה ברצף הסיפור

ובמהלך הקריאה יתברר אם הצעתם אכן תואמת את מהלך , הצעות התלמידים

  . הסיפור

והקבוצה שבידה החלק המתאים ), 2' נספח מס(המורה תתחיל להקריא את הסיפור 

  .המתאימה לו תצמיד אותו ללוח ותמקם לצידו את המטבע

' משימה מס(התלמידים יציעו סיום לסיפור . המורה לא תקריא את הקטע האחרון

  ).בחוברת 5

יתפתח דיון בנושא של דבקות בערכים ועמידה בניסיונות על פי , בתום המשימה

  :הנקודות הבאות למחשבה ולדיון

  ?מה המשותף לשני הסיפורים -

אבל לפעמים האירועים , נם ערכיםלכל אחד יש. בשיעור זה הודגש ערך השבת -

הביאו דוגמאות לסוגים של . עלולים לסחוף את האדם לנהוג בניגוד למצפונו

לחץ , לחץ הנובע מקירבה משפחתית, רצון להישגים, לחץ חברתי. (אירועים כאלה

  ')וכדו, של זמן

העלו דילמות , או לחילופין, הביאו דוגמאות למקרים שבהם עמדתם בפני ניסיון -

  .סריות שמעמידות את האדם בפני ניסיוןמו

  ?איזו תחושה יש לאדם העומד בניסיון -

הניסיון מעצים את . הרמה - כמו נס ודגל  –" נס"המילה ניסיון היא גם מלשון 

  .העומד בניסיון

  זוגות) / דקות 10(יצירת בול  -משוב 

ת לספר המורה תבקש מהזוגו. כל זוג יעצב בול המתאים לדעתו למסרים של השיעור

  .הבולים יודבקו במקומם במכתב. ולנמק את בחירתם, על צורת העיצוב הנבחרת

  

  הכנה ואביזרים

  "לכה דודי, "מאת עמוס אטינגר, יש מקום: תקליטור עם השירים .1

כמה , זהב, כסף, מטבע נחושת: תמונות של ארבעה סוגים של מטבעות .2

  מטבעות זהב

הסיפור השלם נמצא . (וןי עגנ"מאת ש" הפרוטה"ארבעה קטעים מהסיפור  .3

  :)2' להלן כנספח מס

כה עני היה שאפילו מזון לשבת לא היה לו , עני מרוד -היה היה יהודי  ':קטע א

  . לקנות ואפילו בקבוק יין לקידוש לא היה באפשרותו לרכוש



מה זה מנצנץ , והנה, והוא הולך ומביט על הארץ, בדרכו לבית הכנסת, ליל שבת אחד

אך , יט העני וחזר והביט בפרוטה המנצנצת מולו על האדמההב! פרוטה? מולו

). אסור להרימה(היא מוקצה ... כי אפילו פרוטה קטנה בשבת. לקחתה לא היה יכול

  : חשב העני בלבו. וגם לטלטל אותה אינו יכול

אילו הייתי יכול להרימה ולטלטלה הייתי יכול לקנות בה בקבוק יין אחד או "

סיכם ... אך כל זה אילו..." הו לענג בו את השבת שלילפחות חלה טרייה או מש

  .לעצמו והלך לביתו בלא הפרוטה הקטנה

   

: אמר לעצמו העני. שוב מצא עצמו העני בדרך לבית הכנסת, בבוקר השבת ':קטע ב

או שמא ? אולי הפרוטה עדיין נמצאת במקום בו ראיתיה אתמול, אלך ואראה"

  ..." ומיולקח אותה במק, מישהו אחר ראה אותה

הפרוטה אינה פרוטה קטנה כפי ... ראה להפתעתו שהנה, כשהגיע העני לאותו מקום

: חשב העני בלבו... ששווה יותר מפרוטה, שראה אתמול אלא מטבע קטן של כסף

..." איזה ניסיון קשה מנסה אותי אלוקים. איזה מזל יש לאותו איש שימצא אותה"

די לא להתעסק יותר מדי בדבר שאינו תפס את רגליו במהירות ועזב את המקום כ

  ...יכול לממש

  

בוודאי . בטח כבר נלקח משם המטבע: "אחרי התפילה אמר העני לעצמו: 'קטע ג

, יסרו אותו הספקות", אבל מי יודע, עברו שם אנשים רבים ואחד מהם לקח אותו

ת לפחו... ואם לא,  והמחשבות יפסיקו לבלבל אותי... לקח -אם מישהו לקח אותו "

  ..."אראה אותו שוב

  ...כמו גנב החוזר אל מקום הפשע, במחשבה זו הלך וחזר לשם העני

הוא רואה כבר מרחוק את המטבע מנצנץ למולו כאילו , להפתעתו הגמורה... והנה

כי לא מטבע של כסף , והוא מביט בהפתעה. לא עברו כמה שעות מאז שראה אותו

  ...מטבע של זהב! אלא מטבע של זהב אמיתי, זה

רק ארים . "התחיל העני לחשב כמה דברים הוא יכול לרכוש במטבע של זהב כזו

דג מלוח ועוד , יין טוב, חלה טרייה לשבת! אותה ומיד כל תפנוקי העולם יהיו בידי

אבל שוב נזכר העני כי שבת ..." מטעמים שאפשר לענג בהם את השבת ואת הגוף

וכך חזר לביתו בידיים ... יםואין לו אפשרות לממש את החלומות המתוק, היום

  . כשהמחשבות מאיימות לכרסם את שלוות נפשו, ריקות 

  

החליט שלא לעבור שוב באותו ) אחרי הצהריים(בשעת תפילת המנחה ': קטע ד

וכך אמר ... כדי לא להעמיד את עצמו בניסיון הקשה שוב, מקום בו ראה את המטבע



עוד אפשר להתגבר על , סגורותכשהחנויות ? מי יודע אם אעמוד ביצרי: "לעצמו

נפתחות החנויות וריחות של מאכלים מגרים , בשעת המנחה, אבל עכשיו, הפיתוי

  ?"מי יודע איך אתגבר, מתחילים להתפשט ברחוב

ולמרות שאמר ושינן לעצמו שוב ושוב שלא ילך . קשה הוא, אבל יצרו של האדם

דורך על אותה , טהלפתע מצא את עצמו הולך באותה הסמ.... לראות את המטבע

  . הדרך בה ראה את המטבע לראשונה

השמש עמדה לשקוע וניצוצות של זהב התפשטו על , בין השמשות הייתה, אותה שעה

אך , מצא שוב את המטבע מונח במקומו, כשהגיע העני למקום ההוא.  הרחוב הקטן

ים רק מחכ... אלא מטבעות זהב היו מפוזרים לידו, הפעם לא שכב שם המטבע לבדו

  ... שמישהו יבוא ויאסוף אותן אל כיסו

 - אבל במטבעות הרבה , ידע העני שבמטבע אחד כזה יכול לקנות צרכי שבת שלמה

  ...יכול לכלכל את חייו שבתות הרבה

כי פחד שמא לא . ומיד הזדקף למעלה, התכופף העני להביט מקרוב קרוב במטבעות

  .הריעמוד בפיתוי וירים את המטבעות ויקח אותן מהר מ

  

  נספחים

  הנסיך והסוחר היהודי -  1' נספח מס

במשך הזמן הסתעפו עסקיו והוא . שלמה היה סוחר שטיחים ישר דרך ונקי כפיים

והיא המתה מלקוחות עד , מדי בוקר ישב שלמה בחנותו. הפך לאיש עשיר ומכובד

הכול ידעו כי שלמה מכבד . רק יום אחד בשבוע הייתה החנות הגדולה סגורה. הערב

  . ת השבת ולא פותח את חנותו ביום זהא

. כל בני הבית היו מסובים לסעודת השבת. היה זה בעיצומה של סעודת השבת

, שלמה אמר דברי תורה. האווירה הייתה מרוממת, לשולחן הוגשו מטעמים ערבים

  . וכל בני משפחו הקשיבו בעניין רב

  .לפתע נשמעו דפיקות בדלת, אך הנה

  ?היה להגיע בעיצומה של סעודת השבת מי לדעתכם יכול :עצירה

הם ביקשו משלמה שיחרוג ממנהגו ויפתח את חנותו . בפתח ניצבו שליחיו של הנסיך

  . בשבת כיוון שישנה הזמנה גדולה ודחופה שחייבת להתבצע מיידית

אמרו " ותעורר את חמתו של הנסיך, תפסיד כסף רב -אם לא תפתח את החנות "

  :אך מיד התעשת ואמר, ניו של שלמהתדהמה עלתה על פ. השליחים

אסור לי , על פי עקרונות דתי. המחויבות שלי לשבת גדולה יותר ממחויבותי לנסיך" 

אך לא אחלל , אני מוכן להפסיד כסף, חבל שהעסקה לא תתקיים. לפתוח את החנות

  . סיים את דבריו בהתרגשות!" את השבת



. שעמד בניסיון ודבק בערכיו שמח על, השליחים פנו לדרכם ושלמה המשיך בסעודה

  ...והפעם רמות יותר, שוב דפיקות, ולפתע

אלא , הנסיך אינו מציע. "ולפניו עמדו שליחי הנסיך, פתח שלמה בשלווה את הדלת

אי ציות לרצונו תתפרש . מצווה עליך למכור לו את השטיחים שבהם הוא חפץ

  !"כמרידה במלכות

ענה שלמה ", שמור על קדושת השבתלא אמרוד במלך העולם שציוה ל, בכל זאת"

  .באומץ

הנסיך נותן לך ארכה של שעה לחשוב , בזכות הכרותך וידידותך עימו: "ענו השלחים

נדרש ממך רק לפתוח את החנות . חשוב על אשתך וילדיך, חשוב על עצמך. בדבר

  .בזאת פנו השליחים ועזבו את הבית..." לזמן קצר

בני הבית . הנסיך קמה בהלה בבית לאחר שנסגרה הדלת מאחורי שליחיו של

הרי חייך תלויים ? אולי בכל זאת תסכים לפתוח את החנות: "התחילו לבכות

  ?!" מנגד

  .נסו לשכנע את שלמה לפתוח את חנותו. אתם בני הבית :עצירה

  ? מה לדעתכם הוא החליט. שלמה עמד בפני התלבטות קשה

ולפתוח את  ינו מסוגל ללכתוהסביר להם שהוא פשוט א, שלמה הרגיע את בני הבית

מוכן הוא לתת לנסיך את מפתחות חנותו ושיקח לו סחורה כפי אוות נפשו . החנות

  ...חינם

הוא הודיע להם חד משמעית שתשובתו . הופיעו שליחיו של הנסיך, לאחר כשעה

  ...הם  דרשו משלמה להתלוות אליהם. שלילית

  ?מה לדעתכם יקרה עכשיו :עצירה

ישב הנסיך בטרקלינו והביט בהערצה . ובל שלמה אל הנסיךברגליים כושלות ה

  . אמר בסיפוק" ידעתי שלא תאכזב אותי. "בשלמה

  .מבולבל ותוהה, שלמה הביט בו

אספר , "פתח הנסיך" ראשית אני רוצה להתנצל בפניך על עוגמת הנפש שגרמתי לך"

לגלה התג. אציל בעל אחוזות רבות, בשבוע שעבר ביקר אצלי ידיד. לך מה קרה

הוא טען שהיהודים מוכנים ... וכמו תמיד התחלנו לדבר בנושא היהודים, שיחתנו

טענתי שהיהודים . טענתי שהדבר אינו נכון, אני לעומתו. למכור הכול בעד בצע כסף

והתערבנו תמורת כסף רב שאנסה , הויכוח בינינו התלהט. הם עם שדבק בעקרונותיו

אני שמח שצדקתי והוכח אתה אדם . יךאותך לראות אם אכן אתה דבק בעקרונות

  .ולחץ בחום את ידו של שלמה, כך סיים הנסיך...", נאמן ולא רודף בצע

  .חזר שלמה מאושר לביתו ונשא תפילה של תודה על שהצליח לעמוד בניסיון הקשה

  



 2' נספח מס

  י עגנון "י סיפור מאת ש"מעובד עפ" / הפרוטה"

יה שאפילו מזון לשבת לא היה לו לקנות ואפילו כה עני ה, עני מרוד -היה היה יהודי 

  . בקבוק יין לקידוש לא היה באפשרותו לרכוש

מה זה מנצנץ , והנה, והוא הולך ומביט על הארץ, בדרכו לבית הכנסת, ליל שבת אחד

אך , הביט העני וחזר והביט בפרוטה המנצנצת מולו על האדמה! פרוטה? מולו

). אסור להרימה(היא מוקצה ... טה קטנה בשבתכי אפילו פרו. לקחתה לא היה יכול

  : חשב העני בלבו. וגם לטלטל אותה אינו יכול

אילו הייתי יכול להרימה ולטלטלה הייתי יכול לקנות בה בקבוק יין אחד או "

סיכם ... אך כל זה אילו..." לפחות חלה טרייה או משהו לענג בו את השבת שלי

  .לעצמו והלך לביתו בלא הפרוטה הקטנה

אלך : "אמר לעצמו העני. שוב מצא עצמו העני בדרך לבית הכנסת, בבוקר השבת

או שמא מישהו ? אולי הפרוטה עדיין נמצאת במקום בו ראיתיה אתמול, ואראה

  ..." ולקח אותה במקומי, אחר ראה אותה

הפרוטה אינה פרוטה קטנה כפי ... ראה להפתעתו שהנה, כשהגיע העני לאותו מקום

: חשב העני בלבו... ששווה יותר מפרוטה, א מטבע קטן של כסףשראה אתמול אל

..." איזה ניסיון קשה מנסה אותי אלוקים. איזה מזל יש לאותו איש שימצא אותה"

תפס את רגליו במהירות ועזב את המקום כדי לא להתעסק יותר מדי בדבר שאינו 

  ...יכול לממש

בוודאי עברו שם . מטבעבטח כבר נלקח משם ה: "אחרי התפילה אמר העני לעצמו

אם , "יסרו אותו הספקות", אבל מי יודע, אנשים רבים ואחד מהם לקח אותו

לפחות ... ואם לא,  והמחשבות יפסיקו לבלבל אותי... לקח -מישהו לקח אותו 

  ..."אראה אותו שוב

  ...כמו גנב החוזר אל מקום הפשע, במחשבה זו הלך וחזר לשם העני

הוא רואה כבר מרחוק את המטבע מנצנץ למולו כאילו  ,להפתעתו הגמורה... והנה

כי לא מטבע של כסף , והוא מביט בהפתעה. לא עברו כמה שעות מאז שראה אותו

  ...מטבע של זהב! אלא מטבע של זהב אמיתי, זה

רק ארים . "התחיל העני לחשב כמה דברים הוא יכול לרכוש במטבע של זהב כזו

דג מלוח ועוד , יין טוב, חלה טרייה לשבת! בידיאותה ומיד כל תפנוקי העולם יהיו 

אבל שוב נזכר העני כי שבת ..." מטעמים שאפשר לענג בהם את השבת ואת הגוף

וכך חזר לביתו בידיים ... ואין לו אפשרות לממש את החלומות המתוקים, היום

  . כשהמחשבות מאיימות לכרסם את שלוות נפשו, ריקות 



החליט שלא לעבור שוב באותו מקום בו ראה ) ייםאחרי הצהר(בשעת תפילת המנחה 

מי : "וכך אמר לעצמו... כדי לא להעמיד את עצמו בניסיון הקשה שוב, את המטבע

אבל , עוד אפשר להתגבר על הפיתוי, כשהחנויות סגורות? יודע אם אעמוד ביצרי

נפתחות החנויות וריחות של מאכלים מגרים מתחילים , בשעת המנחה, עכשיו

  ?"מי יודע איך אתגבר, ברחובלהתפשט 

ולמרות שאמר ושינן לעצמו שוב ושוב שלא ילך . קשה הוא, אבל יצרו של האדם

דורך על אותה , לפתע מצא את עצמו הולך באותה הסמטה.... לראות את המטבע

  . הדרך בה ראה את המטבע לראשונה

שטו על השמש עמדה לשקוע וניצוצות של זהב התפ, בין השמשות הייתה, אותה שעה

אך , מצא שוב את המטבע מונח במקומו, כשהגיע העני למקום ההוא.  הרחוב הקטן

רק מחכים ... אלא מטבעות זהב היו מפוזרים לידו, הפעם לא שכב שם המטבע לבדו

  ... שמישהו יבוא ויאסוף אותן אל כיסו

 - אבל במטבעות הרבה , ידע העני שבמטבע אחד כזה יכול לקנות צרכי שבת שלמה

  ...ל לכלכל את חייו שבתות הרבהיכו

כי פחד שמא לא . ומיד הזדקף למעלה, התכופף העני להביט מקרוב קרוב במטבעות

  .יעמוד בפיתוי וירים את המטבעות ויקח אותן מהר מהר

תפילת (להתפלל את תפילת ערבית , לכן התחיל לרוץ בכל כוחו אל בית הכנסת

  . לאות הוא ששבת יצאה -ים בשמים כבר נצנצו שלושה כוכב, אחרי התפילה). הערב

, לא מספיק שהטרידו אותי כל השבת? אלך שוב אל המטבעות: חשב העני בלבו

  ?אחזור ואביט בהן

, באותה הסמטה, כבמטה קסם, מצא את עצמו שוב, לפני שסיים לחשוב, והנה

לא נגע בה . מוכנה ומזומנה לפניו, והנה לפניו ערימת מטבעות הזהב, באותו המקום

עד אפס ... שהיו מלאים, ואת כל בגדיו, מיהר ומילא את כיסיו ואת מעילו. שאי

  .  מקום

חיש קל . תוך כדי שהוא מזמר את פזמוני מוצאי שבת, חזר העני לביתו שמח ומרוצה

סידרה אשתו את השולחן כשהיא עורכת אותו במיני מטעמים חגיגיים שלא עלו על 

  . עידן ועידנים... שולחנם

  . חסר להם מאוםמאז לא היה 

   .ר שבתות רבות מעושרזכה לשמו, בזכות שעמד בניסיון שמירת השבת מעוני

  

  " לכה דודי"הפיוט  – 3' נספח מס
  

, מחוג מקובלי צפת, שלמה אלקבץ' ר 16-אותו חיבר באמצע המאה ה, פיוט זה

נקלט במהירות בסידור התפילה של כל קהילות ישראל אף שסידור התפילה היה 



שנכתב ברבדים של פשט , דבר זה מעיד על עוצמתו של פיוט מופלא זה. כבר חתום

ובאמצעותו מזמינים , הפיוט הפך להיות הפיוט המרכזי בקבלת השבת. וסוד גם יחד

פיוט זה מלווה את רגעי המעבר . המתפללים את השבת אל נפשם ואת הגאולה לציון

מלחנים , ללחנים רבים השיר זכה. שבין ימי החולין המסתלקים לבין השבת היורדת

  .מסורתיים עתיקים ועד ללחנים בני ימינו

  

 

  

 

  

  

 


