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מכתבי מסע 
בשבילי הארץ

מסע מרתק לתלמידי כיתות ה'
חלק א'

שמי: 





שיר פתיחה

אן, ּכָ ל ִמי ׁשֶ ה, ֲאִני, ּכָ , ַאּתָ ַאּתְ
ל ִאיָלן. ל ְיהּוִדי הּוא ֵנֶצר ׁשֶ ּכָ

רֹות ְלֹאֶרְך ְזַמן, ִניב ּפֵ ּמֵ ִאיָלן ׁשֶ
ל ׁשֶֹרׁש ָחָזק ְוֵאיָתן. אֹוָצרֹות ׁשֶ

ל ָמֹסֶרת ִמּדֹור ְלדֹור - ׁשֶֹרׁש ׁשֶ
ָרֵאל ֵאֶליָה ַנֲחבֹור. א ִיׂשְ ִעם ַסּבָ
ִבים, ָרֵאל ׁשֹוֵלַח ִמְכּתָ א ִיׂשְ ַסּבָ
ִגים ֲחׁשּוִבים. יר ֻמּשָׂ ם ַנּכִ ְרּכָ ּדַ

ם, ּלָ ָרֵאל ָאהּוב ַעל ּכֻ א ִיׂשְ י ַסּבָ ּכִ

ם. נּו הּוא ּכֹה ְמֻתְחּכָ ּלָ אֶל'ה ׁשֶ ַסּבָ

ב ָטמּון לֹו סֹוד ָקסּום, ֶנֱעָלם, ָכל ִמְכּתָ ּבְ

'עֹוָלם. ה ּתָ ים ּוְנַגּלֶ ָעָליו ִנְלַמד, ַנְחּכִ
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ארץ ישראל 
בתקופה הקדומה



יחידה 1 - הכרות עם ציון, ישראלה ומיהו סבא ישראל?
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ָאֶרץ / יֹוָרם ְטַהר-ֵלב  ְך ּבָ קּום ְוִהְתַהּלֵ

ָאֶרץ ְך ּבָ קּום ְוִהְתַהּלֵ
ל, ַתְרִמיל ּוְבַמּקֵ ּבְ

ֶרְך ּדֶ ְפּגׁש ּבַ אי ּתִ ּוַוּדַ
ָרֵאל. ׁשּוב ֶאת ֶאֶרץ- ִיׂשְ

ָרֶכיָה קּו אֹוְתָך ּדְ ְיַחּבְ
ל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה, ׁשֶ

ְקָרא אֹוְתָך ֵאֶליָה ִהיא ּתִ
מֹו ֶאל ֶעֶרׂש ַאֲהָבה. ּכְ

משימה 1
בעקבות המכתב של סבא

ֵקִנים אפשר ללמוד דברים מעניינים ומחכימים.  סבא ביקש שנחשוב, למה ִמּזְ
אני מנחשת שזה בגלל כמה סיבות עיקריות. 

כתבו את הסיבות.

 .1

 .2

  .3

ֹזאת ָאֵכן אֹוָתּה ָהָאֶרץ,
זֹו אֹוָתּה ָהֲאָדָמה

ַלע, ת ַהּסֶ ּסַ ְואֹוָתּה ּפִ
ה. ַחּמָ ְצֶרֶבת ּבַ ַהּנִ

ַחת ָלַאְסַפְלט ּוִמּתַ
ְלִבְנְיֵני ָהַרֲאָוה

ֶרת ַהּמֹוֶלֶדת ּתֶ ִמְסּתַ
ִנית ַוֲעָנָוה. ְיׁשָ ּבַ

ָאֶרץ... ְך ּבָ קּום ְוִהְתַהּלֵ

ִית ְוַכְרֵמי ֲעֵצי ַהּזַ
ְעָין ּוִמְסּתֹור ַהּמַ

עֹוד ׁשֹוְמִרים ַעל ֲחלֹוָמּה
ן. ׁשָ ַוֲחלֹוֵמנּו ַהּיָ

ְוַגּגֹות אֹוְדִמים ַעל ַהר,
ִביִלים ְ ִויָלִדים ַעל ַהּשׁ

ּבֹו ָהַלְכנּו ָמקֹום ׁשֶ ּבְ
ִעם ֲחגֹור ְוַתְרִמיִלים.

ָאֶרץ... ְך ּבָ קּום ְוִהְתַהּלֵ
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משימה 2

1. חשבו: מה משותף לדברים שאותם ראה אברהם אבינו בשעתו ולדברים אותם רואה הדובר בשיר?

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

3. מה לדעתכם משותף לרגשות של ההולכים בארץ בימי אברהם ובימינו?
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משימה 3

ישראלה וציון מתחילים לחקור...

כתבו בתוך אחד מכלי החקירה דברים על עצמכם הקשורים לכלי חקירה זה. 

מעניין להתחיל לחקור על עצמנו בעזרת כלי חקירה.

אני הייתי כותב על המפה שאני אוהב לטייל בשמורות טבע.

אני הייתי כותבת בתוך את החפירה שאני ילדה סקרנית שאוהבת לחפור ולגלות ה-כ-ל.

העת 
החדשה ימי הביניים 60העת העתיקה

0

16
80

 2000
לפני הספירה

 1000
1000 0לפני הספירה

לאחר הספירה
 2000
לאחר הספירה
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כתבו או ציירו מה אתם מצפים משיעורי זמן מסע.
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יחידה 2 - לכל שבט נחלה
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משימה 1

הקשר הראשוני לארץ ישראל הוא בהבטחת 
ה' לאברהם אבינו )אבי האומה הישראלית( 
שייתן  לו ולבניו את ארץ ישראל במתנה. 
אותה.  ת  ָלֶרׁשֶ זכה  לא  עדיין  הוא  אך 
לאברהם נולד בן שקראו לו יצחק, ולנכדו 
"אבות  נקראים  יחד  שלושתם  יעקב.  קראו 
ולכל  בנים  היו שנים עשר  ליעקב  האומה". 
עשרה  שתים  גדולה.  משפחה  מהם  אחד 
המשפחות הללו נקראו שנים עשר השבטים. 
לארץ  כך  אחר  שצעדו  הם  הללו  השבטים 
עתיקה.  הבטחה  אותה  בעקבות  ישראל, 
קיבל  ההתיישבות  של  הראשונה  בתקופה 

כל שבט שטח אחר בארץ.

איך הכל התחיל?

אני מבולבלת לגמרי. ציון תעשה לי סדר בבקשה!

הנה פתחתי בתנ"ך ובראש שלי כבר יש סדר. 

קראו את מה שגילה ציון וענו על השאלות:קראו את מה שגילה ציון וענו על השאלות:

)מעובד על פי ספר בראשית וספר יהושע(

13



א. הקטע שקראתם מספר על תקופות של אלפי שנים. לפניכם שלוש כותרות של שלוש תקופות. 
סמנו בקטע המידע את המשפטים השייכים לתקופה הראשונה באדום, לשנייה בכחול ולשלישית בירוק.

תקופה ראשונה: תקופת האבות
תקופה שניה: בני ישראל נכנסים לארץ ישראל

תקופה שלישית: בני ישראל מתיישבים בארץ ישראל, לכל שבט נחלה

ב.                                         הדביקו בציר הזמן שבעמוד 116 את המדבקות המתאימות לכל תקופה לפי הסדר (חוברת נספחים עמ' 105).

משימה 2 
א.מלאו את אילן היוחסין של אבות האומה: אתם יכולים להיעזר בקטע המידע שסיפר ציון וכן במפת הנחלות שעליה רשומים שמותיהם של 

השבטים.

ב. השלימו: לשורשים של כל עץ יש תפקיד חשוב. לכן להבטחת הארץ שניתנה ל_____________ יש תפקיד חשוב בחיי עם ישראל.

אברהם

רבקה

רחל זלפהבלההלאה

שרה

העת                                          
החדשה ימי הביניים 60העת העתיקה

0

16
80

 2000
לפני הספירה

 1000
1000 0לפני הספירה

לאחר הספירה
 2000
לאחר הספירה
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בני ישראל בנחלתם
משימה 3 

כל שבט קיבל ַנֲחָלה מסוימת להתיישב בה.

וכל שבט התפרנס בעיקר מייצור ומכירה של תוצרים מסוימים. 
יש כאן דוגמאות לתוצרים שמהם חיו בני ישראל בתקופה הקדומה.

תסתכל טוב טוב על הרשימה הזאת. יש לי שאלה המתאימה רק לחכמים... האם איזור המגורים של השבטים 
השונים (על יד הים או על ההר) השפיע על סוג התוצר שלהם? הביאו דוגמה אחת.

התוצרהשבט
צאןראובן

תפילין, ספרי תורה ומזוזותשמעון

מעשרותלוי

ייןיהודה

ספריםיששכר

בדיםזבולון

בקרגד

דגיםנפתלי

כלי נשקדן

שמןאשר

פירותמנשה (בן יוסף)

ירקותאפרים (בן יוסף)

תבואהבנימין
15



מטיילים בין הנחלות
משימה 4 - משימת אתגר 

מתחשק לי לתכנן טיול נחמד בין הנחלות... אני אתן לך רמזים למקומות שונים ואת 
תציירי את המסלול בחיצים על המפה ותמלאי את שמות השבטים.

"נצא לדרך מהחנות של המזוזות ________, משם נמשיך אל הכרמים ________, 

נסייר ביקבי היין ונצוף על המים המלוחים __________. אחר כך נלך אל המקום 

שבו קוצרים את התבואה ________, נאפה שם פיתות לארוחת הבוקר. נעבור דרך 

שדות הירק ___________ ונמשיך אל מקום המים המתוקים ___________, 

נמשיך לחנות הספרים  ונשתתף בקטיף הפרות _________.  נשוט בקיאקים  שם 

את  המתוקים.  במים  ולשחות   ,_________ דגים  לדוג  נרד  ומשם   ________

זיתים  דגים משובחת, לקראת ערב נשתתף במסיק  נאכל במסעדת  ארוחת הצהריים 

_________ ונקבל שמן זית משובח. 

16



ציון וישראלה מסכמים במחברת הממצאים.
השלימו את המידע שאגרו ציון וישראלה:

תרמילון: נחלה, אברהם, יצחק, שבטים. 

אנחנו יודעים ש...

ארץ ישראל הובטחה ל

לאברהם היה בן ששמו היה                                  ולו היה בן בשם יעקב, 

וליעקב נולדו שנים עשר בנים – אלה הם ה                                  שמרכיבים את עם ישראל.

אחרי הרבה שנים בני ישראל נכנסו לארץ ישראל וכל שבט קיבל                                   בארץ.
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יחידה 3 – דבורה הנביאה – כוחה של אישה 
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משימה 1 
פענחו את הקטע בכתב הסתרים, וחשבו מה מסמל המבנה של השורות. 

שופטים ה,, ג': 

"

"
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התקופה שלאחר ימי יהושע והכניסה לארץ, נקראה על שם המנהיגים שהנהיגו את בני ישראל, הלא הם 

____________. תקופה זו היתה מרובה במלחמות. מלכים שונים רצו לפגוע בעם ישראל, תושבי הארץ. 

בין השאר, היתה גם מנהיגה מיוחדת שליכדה את העם והביאה לתקופת רגיעה מבורכת של 40 שנה. היתה זו 

דבורה. היא היתה אשה מיוחדת, שופטת וגם _______________. בתקופתה הגיע להלחם בבני ישראל 

מלך כנען, ושר צבאו, סיסרא. הם התכוננו לבוא על עם ישראל עם ____________. דבורה החליטה למנות 

קצין למלחמה וקראה לשם כך לברק בן אבינועם. היא צוותה עליו לגייס עוד 10,000 חיילים וללכת להלחם. 

ברק הסכים ללכת רק בתנאי שדבורה תצטרף אליו, ויחד הם יצאו למלחמה. ____________ שמע שברק וחילו נמצאים _____________ 

והגיע עם 900,000 רכבי מלחמה אליהם. אולם, ה' סייע ביד חילו של ברק והם נצחו _____________. כל צבאו של סיסרא נהרג, ורק הוא 

הצליח לברוח. הוא הגיע לאוהל של משפחה איתה היה מיודד. קיבלה אותו בעלת המשפחה, יעל, והיא הרגיעה אותו שלא יחשוש. הוא היה 

צמא וביקש לשתות מים. יעל נתנה לו ____________. סיסרא נרדם ויעל נצלה את ההזדמנות והרגה אותו בעזרת יתד-ברזל שמחזיק את 

.____________

לאחר מכן, לאות תודה לה', דבורה וברק שרו שירה. הפסוק שקראנו הוא חלק מהשיר, בו דבורה וברק מודים על ___________.

משימה 2
השלימו את המילים החסרות על פי ציורי התלמידים.
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משימה 3 
בחרו אחת מהאפשרויות הבאות: 

1. כתבו דף מיומנה של דבורה השופטת (תיאור מקרה 
ששפטה, תיאור היום שבו התחילה המלחמה, תיאור 

רגשותיה בזמן הניצחון).
2. עצבו כרטיס ביקור לדבורה הנביאה. אתם יכולים 

לכלול בכרטיס את הפרטים הבאים: שם, תפקיד, תקופה, 
תכונות, אירועים חשובים בחייה, משהו מיוחד שמרשים 

לדעתכם באישיותה.
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מה אנחנו יודעים על דבורה?
משימה 4

קראו בעיון את השאלות. הדביקו על כל שאלה את התשובה המתאימה מחוברת הנספחים.
מה מבטא הציור שהתקבל?

כיצד נקראה דבורה?

כיצד זכתה דבורה 
בכינוי זה?

מה מיוחד בהכנת הפתילות? 

מה לומדים משירת דבורה? 

כמה זמן הנהיגה את העם? 

מה קבלה דבורה בתמורה 
לפתילות? 

באיזו תקופה הנהיגה 
דבורה את העם? 

את מי שלחה דבורה 
להלחם?

מדוע שרה דבורה שירה?

 למה שימשו הפתילות?

22



למדתי על...

מה שהרשים אותי בדבורה הנביאה...
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יחידה 4 - סבא מספר מה קרה לממלכת ישראל 
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 )                   ( לאחר         
שאול,                                                       של  מלכותו  תקופת  שנה,   25 כ-  של 

    
)                               (  דוד המלך ולאחריו בנו המלך   

   

 )                                      (. לאחר מותו של שלמה 
התנהג בנו רחבעם בקשיחות אל העם. רוב העם העדיף למנות 
במקומו מלך אחר. כך התפלגו בני ישראל לשתי ממלכות. 
חלק מהעם נשאר נאמן לבנו של שלמה משבט יהודה, וחלק  
אחר מינה   )             ( מלך אחר - ירבעם 

 .)                           (   

 )                      ( הייתה בין שתי 
הממלכות, ממלכת יהודה בהנהגת רחבעם וממלכת ישראל 
בהנהגת ירבעם. אל ממלכת יהודה הצטרפו שבט לוי ובנימין. 

שאר השבטים היו תחת ממלכת ישראל.

משימה 2
מלאו את התרשים שלפניכם. 

בני ישראל - שתי ממלכות?

מעניין מהן שתי הממלכות...

משימה 1
פענחו את מילות הצופן שבתוך הפתק, וכתבו את הפענוח בצדה של כל מילה.

ישנן כמה מילים בכתב צופן!

התקופה:

הבעיה:  

הפתרון: 

התוצאה:  
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שלום לך מלכיאל, ידידי היקר

השלום לך? מאז שנפגשנו אינני רגוע. הקשר איתך חשוב לי מאד. אמנם 
אנחנו לא בני אותו שבט, ואף לא בני אותה ממלכה. אני בן לשבט ֶאְפַריִם 

שבממלכת ישראל, ואתה בן לשבט ִּבנְיִָמין שבממלכת יהודה. אבל דווקא בגלל 
זה, הקשר בינינו כל כך חשוב. הרי אנחנו בני אותו עם!

אני מתאר לעצמי שאילו הכול היה נשאר כמו פעם והיינו עדיין עולים לרגל 
לֵבית ַהִמְקָדׁש בחגי ישראל, היינו יכולים להיפגש לעיתים קרובות יותר, 

ולחזק את הידידות בינינו.
כמה חבל שהמרחק בין שתי הממלכות רק הולך וגֵָדל כל הזמן. כל צורת 

החיים שלנו השתנתה מאד בשנים האחרונות, וזה מאד כואב לי.
אני אהבתי לבקר בבית המקדש בירושלים, וגם אהבתי את מנהגי המסורת. 

ֲעבֹוַדת ָהֱאלִילִים מאוד מפריעה לי. האם הם ִהשְַתגְעּו? איך הם יכולים 
לבעוט בכל הטובה שנתן לנו בורא העולם? מה גורם להם להתפלל לֱאלִילִים 

ולפסלים ולעשות כל מיני ְטָקִסים מוזרים שכל כך זרים ליהדות?
ַהנִָביא ביקר בעירנו לפני ימים אחדים ונאם לפני הקהל בכיכר העיר. הוא 

הזהיר את הציבור, שאם ההתנהגות הגרועה תמשיך, יבואו עלינו עונשים 
כבדים משמים. במיוחד הוא זעק נגד עבודת האלילים ונגד ההתעלמות 
מן העניים והמסכנים. לצערי, אנשים רבים פשוט צחקו לדבריו ולֲָעגּו לו.

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

אנא השב למכתבי במהרה.
שמעיה

ממלכת ישראל וממלכת יהודה
משימה 3

צבעו את מפת הנחלות בשני צבעים. 
בצבע אדום את ממלכת ישראל ובצבע ירוק את ממלכת יהודה.

מכתבים עתיקים
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משימה 4 
תארו את  הבעיה הקשה של ממלכת ישראל.

התושבים 
 

הייתי בטוחה ששמעיה יכתוב למלכיאל איך הוא חי, ומה הוא אוהב לעשות.

נכון, כך כותבים בזמנים רגילים. אך כנראה שהמכתב נכתב בזמנים קשים.

כן, הוא מדבר על בעיה מאוד קשה שישנה בממלכת ישראל. 
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משימה 5
קשה היה לשמעיה לחיות בממלכת ישראל. הסבירו מדוע.

אתה כל כך בטוח? אולי באמת 
הנביאים צודקים והם ייענשו על 

מעשיהם? וחוץ מזה, אתה לא חושב 
שזה טיפשי להשתחוות לפסל?

 נראה לי שהוא לא צריך 
לדאוג כל כך מהבעיה הזאת! 

שימשיך לעשות חיים!
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שמעיה היקר,

מכתבך ריגש אותי מאד. בכלל לא ידעתי שבממלכת ישראל ישנם עדיין 
אנשים וילדים ששומרים את מסורת ישראל. מי יודע, אולי בזכות זה ביום 
מן הימים, שתי הממלכות יתקרבו זו לזו ובית המקדש יחזור להיות מרכז 

לכל העם. אבל כמו שאני מבין ממכתבך, אין רבים כמוך...
למען האמת, גם אצלנו המצב איננו לגמרי מזהיר, מעט מעט מתחילות 

לחדור גם אלינו תֹוָפעֹות לא טובות מהסוג שתיארת. גם אצלנו מעט אנשים 
מתחילים לעבוד ֱאלִילִים.

אך במקום להצטער, בוא ואספר לך דברים משמחים. אתמול ביליתי יום 
שלם ליד “ַהר-ַהַּביִת". קבוצת הלימוד שלנו תפסה לה נקודת תצפית טובה 

ומשם למדנו את “ִהלְכֹות ַהִמְקָדׁש".
אינני רוצה לגרום לך רגשות צער או קנאה, אך אני מוכרח לספר לך שזה 
היה נפלא! בית המקדש, עם קרני השמש המוזהבות הנשברות עליו, נראה 

כמו גלי הים... והמון העם יוצאים ובאים שם, כשעל הפנים של כולם 
ניכרת התרגשות חגיגית.

אבי סיפר אתמול בערב כי הוא חושש שעומדת לפרוץ מלחמה. ממלכות 
גדולות וחזקות שואפות “לבלוע" את הארץ הקטנה שלנו. האם זה יתכן?

נתפלל שלא יצליחו.

אני מחכה מאד למכתב תשובה ממך.
מלכיאל

שמעיה חברי היקר שלום!

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

שלך באמת,
מלכיאל
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גלות ישראל

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

הבירה.
צבא ישראל ותושבי העיר שומרון עמדו בגבורה במשך שלוש 
שנות הָמצֹור.  הם חסכו באוכל ובשתייה, נלחמו באומץ לב 
ַעל (אליל קדמון) שיציל  רב באויב האשורי והתפללו אל הּבַ
הממלכה  נגד  מעמד  להחזיק  יכלו  לא  הם  אולם  אותם... 

החזקה ביותר באזורנו – ממלכת אשור.
צבא אשור הכה באכזריות את כל ממלכת ישראל והשאיר 

קורה בישראל
תמוז, ד' אלפים 28 לבריאת העולם

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

מאת כתבתנו שרית בת לאה

עלום.  מקום  אל  גורשו  הארץ  תושבי  וחורבן.  הרס  אחריו 
אל  המצאם.  מקום  על  פרטים  לתת  מסרב  האכזרי  האויב 
לנהר  יושבים מעבר  הם  כי  הגיעו שמועות  העיתון  מערכת 
ְטיֹון, וכי מאז שהם הגיעו לשם יורה הנהר אבנים לעבר  הַסְמּבַ

מי שמנסה להתקרב אליו. 
עוד הם מספרים כי רק יום 
אחד בשבוע לא יורה הנהר 

אבנים, ביום השבת.

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

הבירה.
צבא ישראל ותושבי העיר שומרון עמדו בגבורה במשך שלוש 
שנות הָמצֹור.  הם חסכו באוכל ובשתייה, נלחמו באומץ לב 
ַעל (אליל קדמון) שיציל  רב באויב האשורי והתפללו אל הּבַ
הממלכה  נגד  מעמד  להחזיק  יכלו  לא  הם  אולם  אותם... 

החזקה ביותר באזורנו – ממלכת אשור.
צבא אשור הכה באכזריות את כל ממלכת ישראל והשאיר 

קורה בישראל
תמוז, ד' אלפים 28 לבריאת העולם

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

מאת כתבתנו שרית בת לאה

עלום.  מקום  אל  גורשו  הארץ  תושבי  וחורבן.  הרס  אחריו 
אל  המצאם.  מקום  על  פרטים  לתת  מסרב  האכזרי  האויב 
לנהר  יושבים מעבר  הם  כי  הגיעו שמועות  העיתון  מערכת 
ְטיֹון, וכי מאז שהם הגיעו לשם יורה הנהר אבנים לעבר  הַסְמּבַ

מי שמנסה להתקרב אליו. 
עוד הם מספרים כי רק יום 
אחד בשבוע לא יורה הנהר 

אבנים, ביום השבת.

ְטיֹון, וכי מאז שהם הגיעו לשם יורה הנהר אבנים לעבר  הַסְמּבַ
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למדנו על...
תחילה העם היה מאוחד תחת שלטון של מלך אחד.

מאוחר יותר התפלג העם לשתי ממלכות: 
ממלכת                 וממלכת                  .

תושבי ממלכת ישראל עבדו ל                   . 
לתושבי ממלכת יהודה היה את                    .

ממלכת ישראל                   ותושביה הוגלו ליעד 
לא נודע.

תרמילון: אלילים, ישראל, נכבשה, יהודה, בית המקדש 

הדבר שהרשים אותי...

משימה 6

אוי מסכן, בטח עברת ייסורים 
קשים. האם אתה מוכן שאני 
אראיין אותך עבור העיתון 

"קורה בישראל"? 

תראי למה התחפשתי - לפליט 
שברח מהחיילים האשורים, באמצע 

הדרך לגלות.

כתבו את השאלות ואת התשובות בראיון.

שאלה 1  

תשובה: 

שאלה 2 

תשובה: 

שאלה 3 

תשובה: 

שאלה 4 

תשובה: 
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יחידה 5 – ממלכת יהודה נקלעת לצרה
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שלום לך יומני היקר.

אתה יודע, אני רעבה לעיתים קרובות. מאוד מאוד רעבה! אני חולמת על 
איזו פרוסת לחם שאּוַכל להכניס אל הפה. על עוגות וממתקים כבר הפסקתי 

מזמן לחלום...
אם אתה לא מבין למה, אז אני אסביר לך. אני גרה בירושלים, ומלכות בבל 

עכשיו במלחמה נגדנו. הם שמו מצור סביב העיר ירושלים, בה אנו נמצאים. 
הם חונים מעבר לחומת העיר ולא נותנים לאף אחד להיכנס או לצאת. 

החיילים היהודים נלחמים נגדם מעל החומות.
תאר לעצמך: אי אפשר להכניס אוכל לעיר, אי אפשר להכניס גם מים לעיר! 
נשארו לנו מעט מים בבור מהגשמים שירדו בחורף, אבל הם יגָמרו עוד מעט.
לפעמים אני רואה ברחוב כלב משוטט ומחפש אוכל ואני מרחמת עליו. אני לא 
יודעת מה לעשות: יש מעט מאוד מים - האם צריך לתת מים לבעלי חיים או 

לשמור אותם לבני האדם... 
אבא שלי טוען שצריך להיכנע ולהציל את האנשים שבעיר, אבל דודי אליקים 

צועק וטוען שאסור לנו להיכנע לאויב בשום פנים ואופן! מה אתה אומר? אמי 
מסתובבת כל היום ודואגת מה יהיה מחר... אם להיום היא השיגה מעט 

לחם יבש ומעט מים, אולי מחר גם זה כבר לא יהיה? אני מתחילה לחשוש 
שעוד מעט יאזלו כוחותי... כמה זמן נוכל עוד להמשיך כך? מַאיִן תשיג אמא 
עבורנו מצרכים בסיסיים כמו לחם, קצת בשר ומים. היא הלכה לחברים 

לשאול אם יוכלו לעזור לנו, אם נשאר להם מעט מזון במחסנים.

שלך,
שרה הרעבה

דף מיומנה של שרהעיר במצור
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משימה 3  

משימה 1 
שרה מתארת מצב קשה. מהו הקושי? כיצד מרגישה שרה?

משימה 2
הבבלים היו אכזריים. אם הם רצו לכבוש את העיר, הם 
היו צריכים להלחם, אבל למה להרעיב את התושבים?!

נסי לחשוב איך מרגיש אדם רעב, ותביני שההרעבה 
הייתה אחת משיטות הלחימה, כי

אני רוצה לנסות "להיכנס לנעליים" של שרה וחבריה. נניח שאנחנו 
מאד רעבים, ופתאום כל אחד מאתנו מקבל אשכול ענבים קטן, איך 

לפי דעתכם כדאי לאכול אותו?
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יום...

יומני היקר,

אני מתנצלת שתקופה ארוכה כבר לא כתבתי לך. עכשיו אני כותבת לך 
מבבל. אתה בודאי מתפלא... הנביא ירמיהו צדק וגם אבא צדק – 

בית המקדש נחרב. הבבלים פרצו את חומת העיר והייתה מלחמה קשה 
בתוך ירושלים. שלושה שבועות נמשכה המלחמה. אלפים רבים של יהודים 

נהרגו. אני ומשפחתי ניצלנו בנס! אני לא יכולה לתאר לך איזו תקופה 
קשה ומפחידה עברנו. בתשעה באב פרצו הבבלים אל המקדש, ואז 

פרצה השרפה הגדולה.
הבבלים לא נתנו לנו להתארגן ומיד גירשו אותנו מהבתים לגלות. 
זו השיטה שלהם: להוציא ממקומם את העמים שאת ארצם הם 

כובשים, כדי שלא יוכלו להשתקם ולבנות את הממלכה מחדש. הלכנו 
ברגל במשך כמה שבועות. אנשים רבים התמוטטו בדרך. אני לא יודעת 

איך החזקנו מעמד...
ואתה יודע – שיא האכזריות שלהם היה לבקש מהלויים שינגנו 

בכינורותיהם שירים ומנגינות שהם היו רגילים לנגן בבית המקדש! 
ומה לדעתך עשו הלויים? הם לקחו סכינים וקרעו את המיתרים של 
הכינורות שלהם! הלויים קראו: “איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר 

ובארץ זרה?!"
כולנו מתגעגעים ורוצים כבר לשוב לירושלים שלנו...

שלך,
שרה העצובה

הגלות לבבל
דף מיומנה של שרה

א. מתחו במכתב קו אדום תחת המשפטים המתארים את 
המצב שבו היתה שרה ובני ממלכת יהודה.

ב. מתחו קו ירוק תחת המילים המציינות את הסיבה 
שהובילה למצב.

ג. מתחו קו כחול תחת הרגשות המובעים במכתב.

משימה 4 
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געגועים לירושלים

ִקְרָיה ְיֵפהִפָיה / ר' זכריה אלצ'אהרי
ִקְרָיה ְיֵפהִפָיה ָמׂשֹוׂש ְלָעַרִיְך 

ַרִיְך  ְך ְוׂשָ ִעיר ֶנֱאָמָנה ַאּתְ ְלַמְלּכֵ

ת ְצָבַאִיְך  ָרה ִיְפַעת ַרּבַ יֹום ֶאְזּכְ
ּכֹן ֲחֵצָרִיְך  י ִלׁשְ ְלָתה ַנְפׁשִ ָלְך ּכָ

מֹו יֹוִנים ֵנִני ָנא ָאעּוף ּכְ ִמי ִיּתְ
ק ֲאָבַנִיְך ָאחֹון ֲעָפָרִיְך  ַ ֶאּשׁ

י ִמּיֹום ְנדֹוד ַרְעָיה ְקָטה ַנְפׁשִ לֹא ׁשָ
ית ְמגּוָרִיְך  ִנים ִמּבֵ לֹות ּבָ ִמּיֹום ּגְ

ִתי ִלְפֵני ֲאדֹון עֹוָלם יל ְתִחּנָ ַאּפִ
ָעַרִיְך ִיְבֶנה ְדִביָרִיְך  ָיִקים ׁשְ

נֹות עֹוָלם יֵמי ׁשְ ְמָחֵתְך ּכִ ׂשִ ִנְרֶאה ּבְ
ֵדָרִיְך  ֵעת ּבֹוא ְיׁשּוָעֵתְך ִלְבנֹות ּגְ

ִבי ׁשְ ְמִחי ָלַעד ּוֶבַטח ּתֵ ָאז ִתׂשְ
ל ֲעָבַרִיְך  ַנִיְך ִמּכָ לֹום ּבָ ִיֶרב ׁשְ

ָאָנא...

מאז כיבוש ירושלים וחורבנה על ידי הרומאים התפזר העם היהודי בתפוצות. עם ישראל לא שכח מעולם את ירושלים, 
ובכל הגלויות הוא נשא אותה בליבו ושאף לחזור אליה מחדש:

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון. ִכינּו ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ  "ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
ּנֹרֹוֵתינּו. ִלינּו ּכִ תֹוָכּה ּתָ  ַעל ֲעָרִבים ּבְ

ְמָחה יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ּדִ ם ׁשְ י ׁשָ  ּכִ
יר ִצּיֹון. ִ ירּו ָלנּו ִמּשׁ  ׁשִ

יר ה' ַעל ַאְדַמת ֵנָכר. יר ֶאת ׁשִ  ֵאיְך ָנׁשִ

ח ְיִמיִני. ּכַ ׁשְ ם ּתִ לִָ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ  ִאם ֶאׁשְ

ֵרִכי י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ  ּתִ
ְמָחִתי." ם ַעל ֹראׁש ׂשִ לִַ ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ

)תהילים קל"ז(
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למדנו על...

המחשבות שלי בעקבות השיעור....
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"ארוכה הדרך ַלגָלּות" 

תארו את הדרך לגלות. אתם יכולים להיעזר בחוברת הנספחים.תארו את הדרך לגלות. אתם יכולים להיעזר בחוברת הנספחים.
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ארץ ישראל 
בתודעה היהודית
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יחידה 6 – סבא משבח את ארץ ישראל
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נזדמן  יחזקאל,  בר  רמי  ישראל,  ארץ  מחכמי  אחד  שנים,  מאד  הרבה  לפני 
לבני ברק (שעדיין לא הייתה בימים ההם עיר מפותחת). הוא ראה עדר עיזים 
שרעו תחת עץ תאנה. עץ התאנה היה משובח כל כך, עד שדבש מתוק נטף 
מן התאנים. העיזים היו שבעות ודשנות כל כך, עד שחלב ניגר מן העיזים. 

נתערבבו החלב והדבש זה בזה... 
(מעובד על פי גמרא כתובות)

משימה 2 
בחרו באחד השבחים שהרשים אתכם וכתבו אותו בכתב סתרים. 

תנו לחבר שיושב לידכם לפענח את כתב החידה.
בחרו באחד השבחים שהרשים אתכם וכתבו אותו בכתב סתרים. 

תנו לחבר שיושב לידכם לפענח את כתב החידה.

משבחי הארץ

משימה 1
האזינו לתקליטור, וכתבו אילו דברים מיוחדים שמעתם על ארץ ישראל. הוסיפו וכתבו מהם הדברים המיוחדים בעיניכם בארץ ישראל.
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אדמה עם לב אדם
משימה  3 

ֱעָזבֹות  ַהּנֶ ְוֶלָעִרים  ְֹממֹות  ַהּשׁ ְוֶלֳחָרבֹות  ָאיֹות  ְוַלּגֵ ָלֲאִפיִקים  ָבעֹות  ְוַלּגְ ֶלָהִרים   ..."
ִביב"  ר ִמּסָ ֵאִרית ַהּגֹוִים )=העמים( ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְלַבז ּוְלַלַעג ִלׁשְ ֲאׁשֶ

)יחזקאל לו, ד(

א. האם פסוק זה מתייחס לתקופת גלות ישראל, או לתקופת שיבתם ארצה?
 

ב. הפסוק מתאר רגש אנושי לארץ. מהו הרגש שחשה הארץ מצד העמים כאשר היא שוממה? 
סמנו את הרגש המתאים:

בושה,   גאווה,   שמחה,   השפלה,   בזיון,   דאגה,   אהבה

משימה 4

י ֵקְרבּו ָלבֹוא" )יחזקאל לו, ח( ָרֵאל ּכִ י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ נּו ּוֶפְרְיֶכם ּתִ ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנּפְ ם ָהֵרי ִיׂשְ "ְוַאּתֶ

א. האם פסוק זה מתייחס לתקופת גלות ישראל, או לתקופת שיבתם ארצה?

 

ב. הקיפו בעיגול את המילים המציינות מהו תפקיד האדמה לקראת שובם של הגולים.
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ר מּוֵאל ִפיֶשׁ ַטְנטֶֹנת / ְשׁ ַאְרֵצנ� ַהְקּ

ַטְנֹטֶנת, ַטְנֹטֶנת, ַאְרֵצנּו ַהְקּ ַאְרֵצנּו ַהְקּ

י. ִלּ י, ֶשׁ ִלּ ַאְרִצי ֶשׁ

ה ִנְכֶסֶפת. י ֵאַלִיְך ֹכּ ַנְפִשׁ

ַטְנֹטֶנת, ַטְנֹטֶנת, ַאְרֵצנּו ַהְקּ ַאְרֵצנּו ַהְקּ

ה, י ְקַטָנּ ִלּ י ֶשׁ ִלּ י ֶשׁ ִאִמּ

ה אֹוֶהֶבת. ֵנְך ַאְתּ ֹכּ ֶאת ְבּ

לפניכם שורות אחדות מתוך שני שירים עבריים.
האם תוכלו למצוא בשירים אלו ביטויי האנשה ביחס לאדמה?

הקיפו בכל קטע, לפחות ביטוי אחד של האנשה.

התרשמתי מ...

אני רוצה לספר על....

משימה 5

המשורר פונה לארץ כאל ישות אנושית. 
מה מוכיח הדבר על יחסו אליה?

יָרא ִפּ לֹום ַשׁ בָדה / ָשׁ �
ָדָמה  א�

ָרָכה יֹוֶרֶדת, רֹוִמים ְבּ ִמְמּ

ָמָמה. ְשּׁ ִרי צֹוֵמַח ַבּ ְפּ

ִמי ָמָצא ֶאת ַהּמֹוֶלֶדת,

ב ָאָדם ָלֲאָדָמה. ָשׁ
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יחידה 7 – עורי צפון ובואי תימן 
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עלייה בכל הדורות 

במשך הדורות הגיעו אנשים מארצות המזרח 
התיכון (מצרים, סוריה, לבנון) לארץ ישראל 
דרך המדבר, רכובים על גמלים. פעמים רבות 
ומנוכרת  צוננת  באווירה  העולים  התקבלו 
שהייתה  דיור  ומצוקת  פרנסה  קשיי  בגלל 
ובנוסף  בארץ,  כבר  שגרו  היהודים  בקרב 
התקבלו בחשדנות ואף בהתנגדות אלימה על 

ידי תושבי הארץ הערביים. 

של  הראשונות  בשנותיה  וגם  הדורות,  בכל 
לארץ  העולם  מכל  אנשים  הגיעו  המדינה 
שלטו  המדינה,  קום  לפני  באניות.  ישראל 
שמרו  הם  המנדט).  (שלטון  בארץ  הבריטים 
להכנס  היהודים  על  הקשו  הארץ,  חופי  על 

לארץ ואף גירשו חזרה את העולים. 

מאז קום המדינה, הגיעו אנשים לארץ ישראל 
לארץ  הגדולות  העליות  האויר.  דרך  בעיקר 
מתימן, עירק, רוסיה ואתיופיה היו במטוסים. 
בדרך כלל התקבלו העולים בשמחה על ידי 
ותושבי הארץ, אך לעיתים  מוסדות השלטון 
והתייחסות  חברתי  מקיפוח  העולים  סבלו 

פוגעת.

צילום: זולטן קלוגר, 1934. 
© כל הזכויות שמורות ללשכת העיתונות הממשלתית

צילום: ל. דינר, 1947. 
© כל הזכויות שמורות לארכיון הצילומים בית התפוצות

צילום: אוריינט פרס פוטו, תל אביב 
© כל הזכויות שמורות לארכיון הצילומים בית התפוצות
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קראו את קטעי המידע שבעמוד הקודם והתבוננו בתמונות המלוות.
השלימו את הטבלה על פי הכותרות.

תיאור התמונה
איזו תקופה 

מתוארת בתמונה?
כיצד עלו אז 

לארץ?
כמה זמן ארכה 

הדרך?
אילו קשיים היו 

בדרך?
כיצד התקבלו 
העולים בארץ?
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תיאור התמונה
איזו תקופה 

מתוארת בתמונה?
כיצד עלו אז 

לארץ?
כמה זמן ארכה 

הדרך?
אילו קשיים היו 

בדרך?
כיצד התקבלו 
העולים בארץ?

מרבד הקסמים
קראו את זכרונותיה של גולדה מאיר על העולים מתימן והשלימו את המשימות.

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

של הגברת גולדה מאיר שהייתה לימים ראש ממשלת ישראל.
ב-1947, ימים אחדים אחרי שהחליט האו"ם על החלוקה, הורע מצב יהודי תימן. 
אלפים מיהודי תימן המפוחדים– ששמעו כי סוף-סוף קמה מדינת ישראל – החליטו 
לברוח. הם הלכו בקבוצות של שלושים או ארבעים איש, סבלו מהתנפלויות של 
שודדים ערבים, אכלו רק פיתה, דבש ותמרים ושילמו סכום כסף מופרז למדינות 
השונות שבהן עברו – בעד כל נפש אדם, עולל שנולד וספר תנ"ך. רובם הגיעו 
לָעֶדן ולמחנות שאורגנו עבורם על ידי ועד הג'וינט (- ארגון יהודי). שם החליפו 
כוח, התפללו, וקראו בספרי התנ"ך שלהם. אך בגלל שהמצרים חסמו את תעלת 
סואץ לשיט ישראלי, הרי יכלו להגיע לישראל בדרך אחת בלבד – וזו הייתה דרך 
האוויר. בכל יום ויום הוטסו לישראל חמש מאות או שש מאות יהודים תימנים 
במבצע שעד מהרה נודע בשם ”מרבד הקסמים". רכבת אווירית זו נמשכה במשך 
יהודים  אלף  ושמונה  ארבעים  לישראל  הביאה  שהסתיימה  ועד   1949 שנת  כל 
ָעֶדן  מהעיר  המגיעים  במטוסים  ומסתכלת  ללוד  נוסעת  הייתי  לפעמים  תימנים. 

בנחיתתם, משתוממת על כוח הסבל והאמונה של נוסעיהם התשושים. 
”ראית כבר פעם אווירון?" שאלתי קשיש אחד מגודל זקן. 

”לא", השיב. 
”אבל אתה לא פחדת לטוס?" הוספתי לשאול. 

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

על פי: חיי - גולדה מאיר
הוצאת ספרית מעריב

"מרבד הקסמים" -  1949  צילום: אוריינט פרס פוטו, תל אביב 
© כל הזכויות שמורות לארכיון הצילומים בית התפוצות
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ציירו את המזון שאכלו העולים מתימן. 

השלימו את שם הספר וכתבו, איזו תחושה הוא נתן לעולים? 
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"עזרא ונחמיה" 
יהודי עיראק עלו לארץ במהלך השנה השלישית של מדינת ישראל. 
בני  אלפי  ועשרות  ויותר,  יותר  למסוכנת  הפכה  בעיראק  השהות 

הקהילה היהודית הזדרזו לעלות ארצה.
מראשי  לאחד  שהיה  הארץ  מן  השליח  הלל,  שלמה  מתאר  וכך 
העולים  שחוו  הקשה  האווירה  את  העלייה,  מבצע  של  המארגנים 

בהגיעם אל נמל התעופה העיראקי:

ליד  מצטופפים  שלנו  העולים  עשרות  את  וראינו  התעופה  לנמל  ...הגענו 
דלפקי המכס, מזוודותיהם פתוחות וחבילותיהם פרומות, ואנשי המכס 
כבדים.  עלבונות  הטחת  ותוך  מופגנת  בגסות  בהן  הופכים  העירקי 
ראיתי את הזקנים הנכלמים ואת הזאטוטים האוחזים בחוזקה בשולי 
שמלותיהן של האמהות ובמכנסי האבות והאחים הבוגרים ובתוכי פנימה 

געשה ְסעָָרה.
ועם כל זאת, חשבתי בלבי, הרי זה עדיף על יציאה בלתי חוקית ובריחה 

בדרכים קשות ומסוכנות. 
אחד העיתונים הגדיר את המאורע “מבצע עזרא ונחמיה", לזכרם של 
עזרא ונחמיה שעמדו בראש שיבת ציון מבבל בראשית ימי הבית השני. שם 
זה, “מבצע עזרא ונחמיה", דבק בסופו של עניין בכל העלייה המוטסת 

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

על פי רוח קדים – שלמה הלל, עידנים
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קראו את תיאורו של שלמה הלל על עליית יהודי עיראק והשלימו את המשימות:
הוסיפו כיתוב מתאים לכל ציור. העזרו בקטע המידע. 
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קשיי הסתגלות
העולים מארצות האיסלם חשו לא פעם פגיעה במעמדם החברתי. וכך מספר אחד העולים:

“הכל נשתכח מלב הבריות: הייחוס, שם המשפחה, המעמד, הכל. הנה אני, אליהו ֵעינִי, הרי שם משפחתנו ידוע לכל, מי לא יכירנו? בעיראק 
ישבנו בין שרים, סנטורים ושיח'ים. כשהייתי נכנס לטרקלינו של השיח' היו כל הנוכחים קמים על רגליהם. כאן – מי מכיר אותי? נעשיתי אחד 

מאלה, עמי הארץ, זה גורלנו.
ָרה – שמעון בלס, עם עובד ְעּבָ ַהּמַ

תארו באמצעות ציור קומיקס את היחס לו זכו היהודים מנכבדי עיראק, לעומת היחס לו הם זוכים בארץ. הוסיפו כיתוב מתאים.
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לפני כ-900 שנה חי בספרד חכם יהודי דגול, בקי בתורת ישראל ומשורר. שמו היה רבי יהודה הלוי, ובקיצור – ריה"ל.
השירים שכתב ריה"ל מבטאים געגועים עזים לארץ ישראל. 

ַרר בין חבריו וחכמי דורו, שהשתוקקו לעלות לארץ. הם מבטאים גם את הלך הרוח ֶשׂשָ
לפנינו שיר אחד לדוגמה:

סֹוף ַמֲעָרב )ספרד(, י ְבִמְזָרח )ארץ ישראל( ְוָאֹנִכי ּבְ "ִלּבִ

ר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב? )איך אוכל להנות( ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאׁשֶ

עֹוד  )איך אמלא את כל שאיפותי( ם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ּבְ ּלֵ ֵאיָכה ֲאׁשַ

ֶכֶבל ֲעָרב? ֶחֶבל )אזור( ֱאדֹום ַוֲאִני ּבְ ִצּיֹון ּבְ

מֹו ל טּוב ְסָפַרד, ּכְ ֵעיַני )קל לי( ֲעֹזב ּכָ ֵיַקל ּבְ

ִביר ֶנֱחָרב". )- חשוב לי לראות את עפר חורבות המקדש(. ֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ּדְ ֵיַקר ּבְ

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

רבי יהודה הלוי היה בן 50 שנה כשעלה לארץ ישראל. כשהגיע לשערי העיר ירושלים קרע את בגדיו (לאות אבל על חורבן בית המקדש) והלך 
י-ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת-ֲאָבֶניָה ְוֶאת-ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו". אחד מהתושבים המקומיים, מבני ישמעאל קינא בהתרגשותו  יחף על הארץ לקיים מה שנאמר: ”ּכִ

של ריה"ל, ורמס אותו עם סוסו והרגו. 
עפ"י ספר "שלשלת הקבלה"

מות הלוי – רבי יהודה הלוי

מספרד לציון
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למדנו על עלייה לארץ ממקומות שונים. 
ספרו על בני משפחה או חברים שעלו לארץ. 

כתבו מי הם, מהיכן עלו, אילו קשיים עברו עליהם וכיצד הם 

מרגישים עכשיו בארץ.

הגדרות
1. מה היתה תחושתו של הישמעאלי המקומי?

2. איזה עיסוק נוסף אפיין את רבי יהודי הלוי (בנוסף ללימוד התורה)? 
3. מילה נרדפת למקום ישוב, מדינה

4. שמו הפרטי של ריה"ל
5. מילה נרדפת ל: רצה מאוד

6. את מה קרע ריה"ל כשהגיע לארץ?
7. ארץ מוצאו של ריה"ל

8. מילה נרדפת לדביר

א. קראו את שירו של רבי יהודה הלוי ואת ההיסטוריה שלו, והשלימו את התשבץ.

   .1

  .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

.8
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יחידה 8 – עורי צפון ובואי תימן
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לפני כשלוש מאות שנה, עלה לארץ ישראל ממרוקו רבי חיים בן עטר, 
מדינת  הקמת  מאז  היהודי.  העולם  רחבי  בכל  רוחנית  לסמכות  שנחשב 
ישראל ועד היום עלו ממרוקו קרוב לרבע מליון עולים. העליות ממרוקו 

נערכו חלקן במחתרת ומתוך סכנה וחלקן באופן חוקי וקל יותר. 
בתחילה העולים חשו פגועים ומקופחים, אך עם הזמן הצליחו להתערות 
בחברה הישראלית ולהגיע להישגים מרשימים בשלטון הארצי והמקומי, 
מונה  בישראל  מרוקו  יוצאי  קהילת  כיום,  והרוח.  התרבות  תחומי  ובכל 
המסורת  על  לשמור  השכילו  מרוקו  יוצאי  נפש.  מ-750,000  למעלה 
המיוחדת שלהם חרף הלחצים שנתקלו בהם כאן, והיום אומצו אלמנטים 
מתרבות זו בחברה כולה, והִמימּוָנה, חגה של קהילת יהודי מרוקו, הייתה 

לחג רשמי בישראל. 

(על פי מאמרה של נעמי מי-עמי, הכנסת – מרכז מחקר ומידע)

השלימו את תעודת הזהות של העדה המרוקאית על ממרוקו לישראל
פי קטע המידע ועל פי הנלמד בכיתה.

העדה המרוקאית - תעודת זהות

מנהיג וסמכות רוחנית: 

חג מסורתי: 

מספר העולים לארץ: 

ישובים שפותחו על ידי העולים: 

מספר יוצאי העדה בארץ: 
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אני הולך לארץ ישראל
קטע 1: לא קל להיות ילד יהודי בבית ספר נוצרי. הביטויים שהילדים 
קוראים לי גורמים לי להרגיש לא נעים. לפעמים אני חושב מה קורה 
בישראל... אולי כדאי לי ללכת לארץ ישראל, שם לא אסבול עוד כזר 

ושונה.

קטע 2: אתמול דיברתי עם אבא ואמא על הליכה לארץ. ההורים סירבו. 
הם פוחדים מהצפוי בדרך. הם הרי יודעים טוב ממני מה יכול לקרות 
בדרך. אולם, אני כבר החלטתי לעלות לארץ. לא אבקש מאמא כסף, גם 

לא אספר לה כדי שלא תצטער ותבכה, אך לא אוותר על התוכנית.

קטע 3: במשך שלושה-ארבעה ימים הלכנו לכיוון הבית של סבתא... 
כבר כמעט חודש אנחנו מחכים כדי שיגיעו מספיק אנשים ותהיה קבוצה 
הגיע  בינתיים,  לסודאן...  אותנו  לקחת  הדרך  למורי  שישתלם  גדולה, 
צבא של הממשלה לאזור, השהות במקום הפכה להיות מסוכנת ואנחנו 
ברחנו ליערות... כי באתיופיה אסור לעבור ממקום למקום בלי אישור... 
מחפשים  ומוסלמים  נוצרים  גם  הצבא,  של  במרדף  לנו  די  לא  כאילו 
יהודים כדי להסגיר אותם לשלטונות. כבר שלושה שבועות אנחנו ביער, 

ורק בלילות אנו מתגנבים כדי לחפש אוכל. מה יהיה?

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

מבצע משה

הבוקר לא יכולתי להזיז את השרירים שלי, ִמּכֹוֶבד המאמץ של אתמול. 
אך אני מוכרח להתחזק ולהגיע לארץ ישראל!

בסודאן.  אנחנו  שנתיים  כבר  קורה.  אינו  ומאום  עובר  הזמן   :5 קטע 
כשהגענו לסודאן חשבתי שאני עולה ישר למטוס לישראל... לא ציפיתי 
בינתיים חלק  בסודאן...  חודשיים, שנה שנתיים  חודש,  לעבור  שיכול 
מן הזקנים והילדים הקטנים לא החזיקו מעמד, גם חלק מהחברים שלי 

חלו ומתו. 

קטע 6: יומני היקר, לא תאמין – הגעתי לארץ ישראל!
על פי: כמו אור בכד, מאת אהוד בן עזר, הוצאת ראובן מס

58



ַמְספרו את הציורים לפי סדר המאורעות המתואר ביומנו של הנער העולה מאתיופיה.

אבא, אמא, אני רוצה 
לעלות לארץ ישראל.

לך מפה לישראל

מי צריך אותך כאן? 
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כיצד אני יכול לסייע לעולים החדשים להשתלב בארץ?

ממזרח אירופה
שאזכה לבוא לארץ ישראל

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

”אנא ה', הטיבה ברצונך עימי, ותן לי ברחמים וחסד ובמתנת חינם – שאזכה מהרה לבוא לארץ 
ישראל, לארץ הקדושה, הארץ אשר ירשו אבותינו, הארץ אשר כל הצדיקים האמיתיים נכספה וגם 

כלתה נפשם להיות שם... כי היא הנקודה הקדושה של כל העולם".
(מתוך ”לקוטי תפילות" לרבי נתן)

השלימו במילים שלכם תפילה של ילד הרוצה 
לעלות לארץ ישראל. 
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כדמעות בחולות המדבר
לנו  שתעזרו  אתכם  מבקשים  מגרוזיה,  יהודיות  משפחות  עשרה  שמונה  ”אנחנו, 
לצאת לישראל. כל אחד מאיתנו קיבל במוסדות הסובייטים המוסמכים את הטפסים 
לקבלת ”היתר  יום  אחרי  יום  כל אחד מאיתנו, הממתין  אותם...  ומילא  הנחוצים 
ופוטר מעבודתו. אולם עברו כבר חודשים רבים – אצל  יציאה", מכר את רכושו 
רבים מאיתנו עברו כבר ָשִנים – ואילו ליציאה עדיין לא ניתן היתר. שלחנו מאות 
מכתבים ומברקים - הם נעלמו בדמעות בחולות המדבר. אל אוזנינו הגיעו רק דברי 
אנחנו  אבל  איש.  אינו מטריד  גורלנו  דבר.  לנו  אינו מסביר  איש  קצרים...  סירוב 

מחכים, משום שאנו מאמינים...
הנבואה נתקיימה – עם ישראל קם מתוך ֶאְפרֹו. אנו את ירושלים לא שכחנו... יטעה 
מי שיחשוב שרק שמונה עשרה משפחות אנחנו. לימינם של המתפללים על ישראל 
עומדים מיליונים – אלה אשר לא הגיעו עד הלום, אלה המעונים, אלה שאינם עוד... 
אלה שהעניקו לנו את מסורת המאבק והאמונה. הנה, משום כך רוצים אנו לצאת 

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

אל בני האדם..."
(מתוך מכתבים של יהודי גרוזיה, מעריב, נובמבר 1969)

מאחורי מסך הברזל 

קראו את מכתבם של יהודי גרוזיה והכינו להם מכתב 
עידוד בתשובה.
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הייתי מעפיל על אקסודוס
שלום, כאן נח קליגר כותב. מכתב זה נשלח מחופי גרמניה. בינתיים, 
רק זכינו לגעת באדמת ארץ הקודש, אך מיד גורשנו ממנה, וכך היה 

הסיפור: 
ישראל.  לארץ  ממרסיי  לעלות  שחיכו  יהודים  פליטים   4800 היינו 
לא מתאימה  וכלל  גרועה  נראתה  היא  ספינת המעפילים,  כשהגיעה 
למסע שלפנינו. חיים קינצלר, האחראי, הרגיע אותי ואמר כי הספינה 

איתנה וחזקה.
חיים צדק, כפי שהתברר לנו חיש מהר. הספינה הייתה בהחלט טובה 
וחזקה. כשהיינו בלב ים גילו אותנו החיילים הבריטיים.  הם נלחמו 
שבו  דמים,  קרב  זה  היה  בידיים.  נלחמנו  ואנו  בנשק  חמושים  בנו 
גילו היהודים גבורה ואומץ עילאיים. לבסוף הגענו עייפים, סחוטים 

ומלוכלכים לנמל חיפה, אולם, מיד העבירו אותנו לספינות כלא.
אנו,  אחד.  פה  סירבנו  לצרפת  אותנו  להחזיר  שהחליטו  כששמענו 
עלייה  להבטיח  כדי  למות  העדפנו  בשואה,  התופת  את  ששרדנו 

מעפילים לארץ 

חופשית, ולא להישאר באדמת אירופה.  
כל  בריטניה,  חיילי  ידי  על  ממש,  הזרוע  בכוח  הורדנו,  דבר  של  בסופו 
מעפילי ”אקסודוס", ליד הנמל הגרמני קיל. כל אחד מהמעפילים, גברים, 
והמפקדה  מהספינה,  להורדתו  ממש  פיזית  התנגדות  התנגד  וטף  נשים 

הבריטית נאלצה לגייס גדודי חיילים כדי להשלים את ”המבצע".
עוד מעט יגיע מכתבי זה אל ארץ הקודש, ואני בטוח כי בעקבותיו נגיע גם 

אנו, פליטי הספינה, חזרה לארץ ישראל.

על פי עלייה ב' 1948-1934
מאת מרדכי נאור
בהוצאת יד יצחק בן צבי
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הדביקו את מדבקות האירועים המתאימים לכל מקום על פי קטע המידע. 
מספרו כל אירוע וחברו בקו אדום את מסלול נסיעתם של המעפילים.

הדביקו את מדבקות האירועים המתאימים לכל מקום על פי קטע המידע. 
מספרו כל אירוע וחברו בקו אדום את מסלול נסיעתם של המעפילים.

ישראל

חיפה

גרמניה

טורקיה

איטליה

ספרד

מרוקו

צרפת
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יחידה 9 – עורי צפון ובואי תימן
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סיפור העלייה שהכי הרשים אותי:
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אדמת ארץ ישראל 
בראי המסורת

67



יחידה 10 - מי זוכר את העני בעת הקציר?
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משימה 1
כתבו שאלות העולות לכם בעקבות התמונה.

משימה 2
נסו לזהות בעזרת המפה שעל הלוח את שם העיר שבה סבא ישראל נמצא.
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חושבים בעקבות מה שלמדנו על...

משימה 3
מלאו בעזרת המדבקות שבחוברת הנספחים את הטבלה שלפניכם. 

מתנת הענייםההסברהתמונה המתאימההפסוק המתאים
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משימה 4 - "אנחנו יוצרים"
בחרו באחת מהאפשרויות הבאות: 

רּו דו שיח בין בעל שדה שאינו רוצה לתת מתנות עניים ַלֲחֵברֹו שמקפיד לתת לעניים בעין יפה. - ַחּבְ
- כתבו ראיון עם ֵהֶלך עני שהגיע רעב וקיבל גרעיני חטה.

- ציירו קומיקס המתאר קוצרים בשדה ועניים מלקטים.
- חברו מודעה הקוראת לנצרכים להגיע לשדה בעת הקצירה.

- כתבו דף מיומנה של אלומה שנפלה מעגלתו של החקלאי והגיעה ִליֵדי...
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יחידה 11 - סבא מבקש "להפריש מעשר"
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ציון וישראלה מסיירים כעת במטעי הגליל בתקופת בית 
המקדש, לפני 2000 שנה! הצטרפו אליהם.

ישראלה אמרה שהכל מעניין ומוזר. 
למה התכוונה ישראלה?

משימה 1 
ציון וישראלה זקוקים לעזרתכם. פענחו את כתב החידה וגלו את מילות הצופן:

משימה 2 
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משימה  3
שמעון הכהן, אלישמע הלוי ואביחי מספרים על עצמם דברים חשובים.

התאימו מדף המדבקות את הסיפור של כל אחד לתמונתו.

תרומה ומעשר

1. הוא רצה לדעת כמה שקי זיתים יש לו כדי לחשב את הרווחים.
2. הוא רצה לדעת כמה שקי זיתים יש לו כדי לחשב כמה לתת מהם ללוויים, לכהנים ולעניים.

3. הוא רצה לדעת כמה שקי זיתים יש לו כדי לדעת כמה בקבוקי שמן הוא ייצור מהם.

בלי כוונה הפריעה ישראלה לאיש לספור. למה לדעתכם האיש ספר? בחרו בתשובה הנכונה:

ישראלה: התחלתי להבין. "תרומות" ו"מעשרות" הם פירות שנותנים ללוויים, לכהנים ולעניים.

אשר: בואו ילדים, בדיוק היום נמצאים כאן שמעון הכהן , אלישמע הלוי ואביחי.
הם כבר יסבירו לכם יותר בבירור.
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שם:

תפקיד/מצב:

מדוע זכאי  האיש לקבל
מתנות מגידולי החקלאי?

לכהנים אין ________ כי 
הם עובדים ב__________. 
בעצם יש כאן שיתוף פעולה 

יפה: הכהנים ________ובני 
ישראל________________.

ללויים אין________ כי 
הם ______ ומשוררים 

ב__________.
בעצם יש כאן שיתוף פעולה 

יפה: הלויים ________ובני 
ישראל________________.

איך נקראת המתנה בלשון התנ"ך?
(מעשר/ עורלה/ טבל/ תרומה)

היכן כתובה הנחיה זו בתנ"ך?

 במה שונה הנתינה לעני מהנתינה לכהן וללוי?

הסיפורים של שמעון, אלישמע, אביחי ואשר באמת מרתקים. רק שהם אמרו כל כך הרבה פרטים חדשים 
שאיני מצליח לזכור אותם.

זה באמת רעיון טוב, שנסכם את כל מה ששמענו היום. 

משימה 4 
ארגנו בטבלה שלפניכם את הממצאים החדשים של ציון וישראלה.

העזרו בסיפורים מהעמוד הקודם.
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משימה 6

טבל ועורלה
משימה 5  

ישראלה, שמת לב שבינתיים הבנו רק שתי מילות צופן? 

כן, הבנו מהי תרומה ומהו מעשר.

סליחה, אפשר לטעום זית אחד?

לא! אסור לאכול "טבל". ֵמֲעֵרָמה זו עדיין לא הפרישו 
תרומות ומעשרות!

לא אוכלים לפני שדואגים ל...

השלימו את דברי ציון.

יופי! פענחנו שלוש מילות צופן. נותר לנו רק להבין מהי עורלה.

כתוב: לא לקטוף פירות מעצים בני שלוש. אני מבינה שבתנ"ך כתוב שהחקלאי לא...

השלימו את דברי ישראלה.
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השלימו, והביעו את דעתכם בקשר למה שלמדתם וחוויתם.
הבנו את מילות הצופן. ראינו שהן הנחיות ל                    

הנוגעות לגידולים שהוא מגדל.
דעתי בקשר להנחיות האלה ש....

הדבר שהתרשמתי ממנו בשיעור הוא...

משימה 7
מתחו קו בין המושג להגדרה המתאימה לו. 

יתכנו כמה הגדרות המתאימות לאותו מושג.

ניתנת לכהן   

עשירית מהפירות   

ניתן ללוי    

ניתן לעני   

פירות שלא הפרישו מהם מעשר   

פרי העץ בשלוש השנים הראשונות שלו   
     

משימה 8 - חושבים, מדמיינים ויוצרים  
בחרו באחת מהאפשרויות הבאות.

1. כתבו דף מיומנו של הזית שנקטף משדהו של אשר.
2. ציירו קומיקס של שני זיתים המשוחחים ביניהם ודנים למי הם היו   

    רוצים להגיע - לכהן, ללוי או לעני.
3. כתבו שיחה בין הכהן, הלוי או העני ובין אשר החקלאי.

4. כתבו דף הנחיות לפועלים בשדהו של אשר. 
    התייחסו לכללי תרומה, מעשר, טבל ועורלה.

תרומה 

עורלה 

מעשר

טבל
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יחידה 12 – שבת לאדמה

אני הכי אהבתי 
לבקר באגף
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מוזיאון ארץ ישראל לילדים
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משימה 1 
קראו ומלאו את המשימה:

שלום וברוכים הבאים! אתם מוכנים? אני מכוון את ציר הזמן למאה ה-13 
לפני הספירה.

ציון התפלא ולא הבין להיכן נעלמו החיים 
התוססים שראו בשבוע הקודם. 

ענו לו תשובה מתאימה.

טיול בגליל

הנה ציר הזמן, לוקח אותנו אחרונית, הרחק הרחק לשנת...

הי, סבא, האזור הזה מוכר לי. לא ביקרנו בו בשבוע הקודם? אבל יש כאן שקט מוזר
לעומת החיים הפעילים שראינו כאן אז...

תודה לא-ל, קיבלתי נחלה, נטעתי כרם, עבדתי את 
האדמה וגדלו לי גפנים משובחים! ממש "ארץ חלב 

ודבש". עכשיו אנו מקיימים את מה שנכתב: "שש שנים 
תעבוד, ובשביעית..." האמינו לי, המנוחה הזאת באה ממש 

בזמן... הנה, קראו מה שכתוב על שנת השמיטה.

שלום לכם! אנחנו הגענו 
מזמן אחר. יש לכם קצת 

זמן בשבילנו?

הו, הרבה 
זמן. שנה 
שלמה...

אתה כנראה מתבדח. 
הפרענו לכם במנוחת 
הצהריים, ואתם בוודאי 

ממשיכים לעבוד.

לא, המנוחה שלנו היא ארוכה 
מאוד - שנה שלמה.

!?

אתם הגעתם לתקופה 
מאוד מיוחדת. אנחנו 

הראשונים שזוכים לשבות 
בשנה השביעית. תארו 

לעצמכם: עברו 21 שנים 
מאז הגענו לארץ ישראל. 
שנים של מלחמות, וחלוקת 

הארץ לנחלות. 

פענחו את הפסוק.

(שמות כ"ג, י'-י"א)
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אם אני מבינה נכון, החלקאי בשנת 
השמיטה מרוויח מכל הסיפור...

שמיטה

חבל שאין לנו שנת שבתון. אילו הייתה לנו, היינו....

משימה 2
אילו הייתה לכם שנת שבתון, מה הייתם עושים בה?

משימה 3

את שנת השמיטה אנחנו מקדישים למנוחה 
וללימוד. בשיגרה  אין לנו די זמן ללמוד, ובשנת 

השמיטה אנחנו משלימים את החסר הזה, 
תאמינו לי שאני נהנה מכל רגע.

אתם נחים 
ולא עובדים, 

האדמה 
נטושה...

אנחנו בשנת שבתון מיוחדת - 
שנת שמיטה.

ואיך יהיה 
לכם אוכל?

 אל תדאגו, בשנה החולפת 
היה לי יבול כל כך גדול 

שיספיק לשלוש שנים!
ממש נס!

זאת ההבטחה, שמירה על שמיטה תגרום ברכה. 
אני ממש רואה איך הדבר מתגשם.

ומה אתם עושים 
בשנת השמיטה?

כתבו שני 'רווחים' של החקלאי בשנת 
השמיטה:

.1

.2
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לפניכם לוח מודעות המציע לחקלאי פעילויות 
מגוונות לניצול הזמן בשנת השמיטה:

הדביקו מדף המדבקות שלוש מודעות והכינו 
בעצמכם שתי מודעות נוספות.

משימה 4 - חושבים, מדמיינים ויוצרים 
 

עכשיו אני קולט ששנת שמיטה היא מתנה נפלאה 

לחקלאי! השנה הזו היא  בעצם סוג של שבת ארוכה.

זו הזדמנות של החקלאי לעשות דברים מיוחדים שאין לו 

די פנאי אליהם במשך שש שנות עמל ויגיעה. 

אתה יודע ציון, הרעיון הזה של השמיטה מזכיר לי משהו.

אנחנו חושבים ממש ביחד, אני בדיוק חושב על 
כך ששמיטה מאוד מזכירה את הרעיון של שבת. 

נכון, אמא תמיד אומרת שהשבת 
זו ההזדמנות שלה להפגש 

איתנו באמת. בשבת יש זמן, 
אף אחד לא ממהר לשום מקום, 

אין לימודים,  אין עבודה, יש לנו 
זמן לשוחח על נושאים עמוקים 

שדורשים מחשבה ופנאי, יש זמן 
להרגיש אחד את השני. 
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לכל המעונין,

הפרדס בשנת השמיטה שייך 
לכולם. לכן, כל מי שרוצה יכול 

לבוא ולקטוף את הפירות. 

בברכה, חגית ושמעון, 
בעלי הפרדס

ציון, מרגע לרגע אני מתלהבת יותר ויותר מהרעיון של שנת שמיטה, באמצעות 
שנה זו מודגש הרעיון שבעצם כולנו שווים ומאוחדים! 

לא הבנתי אותך כל כך.

מה מוזר בתמונה?
במודעה כתוב: "הפרדס בשנת השמיטה 

שייך לכולם". שערו, למה?

ביקור בפרדסי השרון

ועכשיו נמשיך לאיזור השרון...

משימה 5

כל כך מוזר!

משימה 6 

הסבירו לציון, מדוע שנת השמיטה גורמת לתחושת אחדות ושוויון בין כולם?
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משימה 7 - חושבים, מדמיינים ויוצרים

בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

1. כתבו דף מיומנו של ילד שאביו הפקיר את שדהו בשנת השמיטה.
2. כתבו שיחה בין שתי נשים שבאו לקטוף תפוזים משדה הפקר.

3. ציירו סמל לאגודת חקלאים שומרי שמיטה.
4. כתבו מכתב פרידה מציון וישראלה לסבא.
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השלימו, והביעו את דעתכם בקשר למה שלמדתם וחוויתם:
הכרנו הנחיה חדשה לחקלאי:  

ראינו שהנחיה זו מטיבה גם עם ה                  וגם עם ה                               .

דעתי בקשר להנחיה זו היא ש...

הדבר שהתרשמתי ממנו בשיעור הוא...
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ארץ ישראל 
במעגל השנה
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יחידה 13 - ראש השנה ויום הכיפורים - תמיד אפשר לתקן
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פותחים דף חדש

אוף, שוב אבדה לי המחברת... 
אני רוצה להיות מסודר יותר! נראה לכם שאני יכול?

משימה 1
מה דעתכם? ענו לציון על שאלתו.

רבי ישראל והסנדלר
מסופר על רבי ישראל מסלנט שהלך פעם ברחוב בשעה מאוחרת בלילה. באותם הימים 

עדיין לא השתמשו האנשים באור החשמל. 
לפתע, מתוך החשכה, הוא הבחין באלומת אור קטנה. כשהתקרב למקום, ראה שבביתו 

של הסנדלר דולק נר והוא יושב ועובד לאורו. 
בשעה  עובד  אתה  מדוע  למיטתך?  פורש  אינך  מדוע  הסנדלר:  את  ישראל  רבי  שאל 

מאוחרת בלילה?
ענה לו הסנדלר: כל עוד הנר דולק אפשר לתקן... כאשר הוא יכבה אסיים את עבודתי 

ואלך לישון.
התפעל רבי ישראל ואמר: הבנתי עכשיו כלל חשוב מאוד לחיים: "כל עוד הנר דולק 

אפשר לתקן!" כל עוד אנחנו חיים אפשר לתקן, ואף פעם לא מאוחר מדי!

מה דעתכם? ענו לציון על שאלתו.

ַּדף ָחָדׁש / מירי צללזון

ׁשֹות,  ָנה ִנְפּגָ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ּבְ
ָמה מּוָזר,

ל ֶאְתמֹול ָנה ׁשֶ ׁשָ
ל ָמָחר. ָנה ׁשֶ ְוׁשָ

ָעַבר -   ל ָמה ׁשֶ ּכָ
ָחַלף ְוִנְגַמר,

ר ַאְך ַהּכֹל עֹוד ֶאְפׁשָ
ָחר. ְלַהְתִחיל ִמּמָ

ף ָחָדׁש, ח ּדַ י ִנְפּתַ ּכִ
ׁש, ּמָ ן, ְמׁשֻ ֹלא ָיׁשָ

ָקׁש  תּוב, ְמֻקׁשְ ֹלא ּכָ
ׁש. ֶתם ַמּמָ ל ּכֶ ִלי ּכָ ף ָחָלק ְוָלָבן, ּבְ ּדַ

ף ָחָדׁש... ּדַ
ְדַבׁש! ּפּוַח ּבִ ֵריַח ּתַ ֵריחֹו, הּוא ּכְ ׁשֶ
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משימה 2  
רבי ישראל המשיל את דברי הסנדלר לערך בחיים.

א. השלימו את הטבלה.

הסמלהסיפור

הנר דולק

תיקון נעליים

כל עוד הנר דולק אפשר לתקן

ב. כתבו בבועות החשיבה דוגמאות להרגלים שילדים אלה חושבים לתקן.
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מנהגים המסמלים התחלה חדשה
משימה 3 

קראו את קטעי המידע שלפניכם וענו על השאלות.קראו את קטעי המידע שלפניכם וענו על השאלות.

1. מהו מנהג "תשליך"?  סמנו את התשובה הנכונה.

א. מתפללים ומשליכים את החטאים למים.

ב. מתפללים ומשליכים אוכל לדגים במים.

ג. מתפללים ומנערים מהבגדים את הלכלוך.

ד. מתפללים ומנערים את שולי הבגדים מעל המים כסמל  
    להשלכת מעשים שאינם טובים. 

2. מה מסמל מנהג התשליך?

בגדי לבן
מתבטא  השנה,  ימות  לשאר  הכיפורים  יום  בין  ההבדלים  אחד 

בבגדים.
על פי המסורת, נוהגים ללבוש ביום הכיפורים דווקא בגדים לבנים, 
ונוחות. הסיבה  יקרות  עֹור  נעלי  גומי במקום  או  נעלי בד  ולנעול 
לכך היא שביום הכיפורים רוצים להדגיש את חשיבות הרוח ולא 

את נוחות הגוף.

ִליְך" ׁשְ מנהג ה"ּתַ
הראשון  ביום  לקיימו  שנהוג  ִליְך",  ׁשְ "ּתַ המכונה  עתיק  מנהג  ישנו 
ָלָכה של  ַהׁשְ הוא מלשון  של ראש השנה אחר הצהריים. ה"תשליך" 
העוונות. מנהג זה מסמל את רצוננו לזרוק מעצמנו ֶהְרֵגִלים ומעשים 

שאינם טובים.  
במקומות רבים ניתן לראות משפחות שלמות צועדות בשמחה, בבגדי 
חג, אל מקור מים הסמוך למקום מגוריהם. על יד מקור המים אומרים 

תפילה מיוחדת שבסופה מנערים את שולי הבגדים אל תוך המים.

3. מהו הלבוש היהודי המסורתי ביום הכיפורים? 

4. מה מַסֵמל לבוש זה?
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משימת העשרה: 
כתבו מכתב לסבא, בו תתארו לו מה 

אתם חושבים ומה אתם מרגישים 
בקשר לראש השנה וליום הכיפורים.

כיצד מתקנים את העבר?
ארבעת שלבי התשובה, לפי הרמב"ם (מתוך: הלכות תשובה לרמב"ם):

חרטה - האדם צריך להתחרט ולהצטער על החטא שעשה.
עזיבת החטא - האדם צריך להפסיק לבצע את החטא.

וידוי - האדם צריך לפרט בפיו את החטא שעשה, ולהביע את רצונו לשוב בתשובה.
קבלה לעתיד - האדם צריך לקבל על עצמו החלטה תקיפה כי לא ישוב עוד לחטאו, גם אם 

יזדמן לאותו מצב.

משימה 4 
איזה שלב מייצג את בקשת הסליחה מאדם שנפגע?

משימה 5 
האם הסליחה תתקבל במקרה שהפוגע לא קיים את שני השלבים הקודמים? מדוע?

איזה שלב מייצג את בקשת הסליחה מאדם שנפגע?

האם הסליחה תתקבל במקרה שהפוגע לא קיים את שני השלבים הקודמים? מדוע?
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משימה 7 
א. מדוע לדעתכם חשוב לנסות בכל זאת לפייס את החבר?

ב. כתבו על כמה דרכים של בקשת סליחה. 
    מה אתם הייתם מעדיפים?

משימה 6
א. הרמב"ם מתאר כמה פעולות של פגיעה בחבר, ומביא תיקון למעשה. 

סמנו בצבע כחול את פעולות הפגיעה באדם.
סמנו בצבע ירוק את התיקון למעשים.

ב. כיצד יש לבקש סליחה לפי הרמב"ם?

הסליחה - בקשה וקבלה
ל ֲחֵברֹו אֹו ּגֹוְזלֹו )=גונב  ַקּלֵ "ַהחֹוֵבל)=מכה( ֶאת ֲחֵברֹו )= כל אדם אחר( אֹו ַהּמְ
ֶהן )ודברים נוספים שמצערים את החבר( ֵאינֹו ָמחּול לֹו ְלעֹוָלם  ממנו( ְוַכּיֹוֵצא ּבָ
לֹא  )אם(  הּו...ֲאִפּלּו  ִויַרּצֵ ממנו(  גנב  )אם  לֹו  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ָמה  ַלֲחֵברֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַעד 
סֹו ְוִלְפּגַֹע )לבקש עם  ְדָבִרים )במילים( ָצִריְך ְלַפּיְ א ּבִ ִהְקִניט )העליב( ֶאת ֲחֵברֹו ֶאּלָ

ְמַחל לֹו. ּיִ כל הלב( ַעד ׁשֶ

ֵני ָאָדם )שולח  ה ּבְ לֹוׁשָ ל ׁשְ לֹא ָרָצה ֲחֵברֹו ִלְמֹחל )לסלוח( לֹו ֵמִביא לֹו ׁשּוָרה ׁשֶ
ה )אם בכל זאת לא הסכים  אליו כמה ידידים שישכנעו אותו לסלוח(. לֹא ִנְתַרּצָ
ית )מביא לו עוד שתי פעמים ידידים שינסו לשכנע  ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ לסלוח( ֵמִביא לֹו ׁשְ

אותו לסלוח( 

א ְיֵהא נֹוַח ִלְרצֹות )יסלח בקלות(  ס ֶאּלָ ּיֵ ...ָאסּור ָלָאָדם ִלְהיֹות ַאְכָזִרי ְולֹא ִיְתּפַ
ִלְמֹחל  ַהחֹוֵטא  ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ רחוקות(,  לעתים  )יכעס  ִלְכֹעס  ה  ְוָקׁשֶ

ֵלם".  ֵלב ׁשָ )לסלוח( מֹוֵחל ּבְ
)משנה תורה לרמב"ם: מדע; פרק ב' הלכה ט'(

פעם פגעתי בחברתי, ביקשתי ממנה סליחה והיא לא 
הסכימה לסלוח. החלטתי שעדיף כך, אם היא לא 

סולחת, אני לא אבקש ממנה שוב!

ג. מה קורה אם הנפגע לא סולח?

ד. סמנו בקטע מן הרמב"ם את ההנחיה לאדם שנפגע מחברו.
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יחידה 14 – הסוכה והתודה
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א. האם אתם מסכימים עם ציון? תנו דוגמה לדברים שאליהם התרגלתם ואינכם מעריכים אותם עוד.

ב. הציעו, כיצד ניתן יהיה לגרום לכם להעריך את מה שיש לכם?

הסוכה, התודה וארץ ישראל
משימה 1

קראו את השיחה בין ציון לישראלה וענו על השאלות שאחריה:

הסיפור של סבא כל כך יפה. נראה לי שעלי ללמוד מהעני.

מה הקשר? מישהו נתן לך שק של מטבעות זהב?!

לא זהב, אבל דברים אחרים. כשאני מקבל משהו טוב, בתחילה אני שמח ואחר כך אני מתרגל אליו ולא מעריך אותו. עלי 
לעשות משהו כדי לזכור להודות על מה שיש לי.
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בונים סוכה
משימה 3

השלימו:

ממה בונים?

כיצד בונים?

איפה בונים?

מה מברכים על הישיבה בסוכה?

משימה 2
השלימו את פרטי הנמשל בהתאם למשל המובא במכתבו של סבא.  

נמשלמשל

האיש בהיותו עני

 האיש לאחר שהפך לעשיר

האיש העשיר בבגדיו הבלויים, נזכר 
במצבו הקודם

ציירו סוכה להמחשה.
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ארבעת המינים, התודה וארץ ישראל 
משימה 4 

קראו את הקטע וענו על השאלות שאחריו.

לֹא  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ לארץ(,  )וכניסתם  ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  ֵצאָתם  ְמַחת  ׂשִ ְל)זכר(  ֵהם  ּלּוָלב  ּבַ ׁשֶ יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבָ
רֹות  ּפֵ ּבַ ֶאה ׁשֶ ּתֹות. )לכן(  לֹוְקִחים ֶאת ַהּנָ )=המדבר אינו( ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון, ּוַמִים ַאִין ִלׁשְ
ִאיָלֵני ְסָרק - ֲעָרָבה.  ּבְ ָעִלים - לּוָלב, ְוַהּטֹוב ׁשֶ ּבֶ ֶפה ׁשֶ ִמים - ֲהַדס, ְוַהּיָ ׂשָ ֲעֵצי ּבְ ּבַ - ֶאְתרֹוג, ְוַהּטֹוב ׁשֶ
)רמב"ם( 

א. מה המשותף לארבעת המינים? 

ב. מה יחודו של כל אחד מהמינים? 

לולב      ערבה הדס      אתרוג      

ג. מדוע לפי הרמב"ם  נוטלים בסוכות את ארבעת המינים?

ד. מה מברכים על נטילת ארבעת המינים?
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יחידה 15 - בחנוכה נרי יאיר...
מאירים את העולם

משימה 1

את מקבלת אורחים בפנים מאירות.

גם המורה מסבירה לנו את החומר בפנים מאירות.

א. כתבו, מה מסמל עבורכם המושג 'אור'? 

ב. כתבו בתוך הנרות משפטים ומעשים המסמלים אור.
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מוסיפים אור
משימה 2

השלימו כל רצף של שלוש תמונות יחד, וכתבו משפט מתאים המתאר את ההוספה וההתקדמות. 
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יחידה 16 – בחנוכה נרי יאיר
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משימה 1 
רּו את המאורעות ההיסטוריים לפי הרצף הנכון. ַמְסּפְ

אנטיוכוס שלח צבא כבד להלחם במכבים.

הצבא היווני כבש את ארץ ישראל מידי הצבא הפרסי.

מעט השמן הספיק לשמונה ימים, ובינתיים הספיקו להכין שמן חדש. 

היוונים נכנסו לבית המקדש וחיללו אותו.

קומץ יהודים ובראשם מתתיהו המכבי וחמשת בניו הודיעו על מרד ביוונים.

היהודים ניקו את המקדש ורצו להדליק את המנורה, אך מצאו רק כד שמן קטן.

בירושלים עמד לתפארה בית המקדש, אליו הגיעו היהודים בחגים: פסח, שבועות וסוכות.

הצבא היהודי הקטן הצליח לגבור ולנצח את היוונים.

היהודים נכנסו לבית המקדש, אך הצטערו לגלות אותו מחולל ומוזנח.

היוונים אסרו על היהודים ללמוד תורה, לשמור שבת ולמול את בניהם.
 

משימה 2 
מבין הפרסומות שהוצגו בכיתה, בחרו את הפרסומת שמצאה חן בעיניכם, כתבו אותה ואת המנהג הנגזר ממנה.
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יחידה 17 – עשרה בטבת - בעיר הנצורה
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עיר במצור - חיים עם ההיסטוריה
משימה 1

סבא, המצור על ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון היו לפני כ - 2600 שנים. 
מדוע היום אתה עצוב על  דבר שארע לפני כל כך הרבה שנים?

את השאלה ששאלת שאל מצביא חשוב מאוד - נפוליאון. 

האגדה מספרת שבאחד הימים הלך לו נפוליאון לטייל ברחובות העיר לראות כיצד חיים 
בני ממלכתו. הוא הגיע לסמטה צרה בשכונת היהודים וראה שם בית כנסת. כאשר נכנס 
לבית הכנסת ראה מחזה מוזר ונוגע ללב... על רצפת בית הכנסת ישבו יהודים, בידיהם 

אוחזים ספרים והם קוראים מתוכם וממררים בבכי...
 "מה קרה? מדוע אתם יושבים על הארץ ובוכים?" התפלא נפוליאון. 

"אנחנו מתאבלים על בית המקדש שנחרב!" ענו לו המתפללים.
"איפה הוא בית המקדש שלכם? לא ראיתי אותו אף פעם! מתי הוא נחרב?"

"היה לנו בית מקדש, בית נפלא וקדוש בירושלים, והוא נחרב היום, בתשעה בחודש אב, 
לפני כאלפיים שנה", הסבירו לו היהודים.

מה לדעתכם ענה להם נפוליאון?
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משימה 2

מעניין מה אמר נפוליאון.

הנה, תפתרו את כתב החידה ותגלו מה באמת אמר!

משימה 3
א. כתבו על החגים והאירועים המתקיימים היום לזכר העבר.

104



מדוע נחרב בית המקדש השני?
משימה  4

האדון: יש לי חבר יקר, קוראים לו קמצא. הזמן אותו לסעודה. 
אבל אל תזמין בטעות את ׂשֹוְנִאי - בר קמצא לסעודה! זכור להזמין את קמצא ולא את בר קמצא!

המשרת: איזה שמות משונים אני צריך לזכור... 
להזמין את קמצא לא להזמין את בר קמצא. בר קמצא ולא קמצא!

אוי ואבוי אני חושב שתהיה במסיבה אי נעימות גדולה! 

הסבירו את דברי ציון.

משימה  5

מעניין איך יגיב בר קמצא, השונא של העשיר, להזמנה.

ציירו וכתבו קומיקס המתאר את המשרת שמגיע לבר קמצא ונותן לו את ההזמנה.
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משימה  6

אני מתוח. מעניין מה יקרה שם במסיבה.

תאר לעצמך שאתה מארגן מסיבת יום הולדת ופתאום אתה 
פוגש שם חבר שלא הזמנת...

ועוד מישהו שאני לגמרי לא סובל...

האם קרה לכם מקרה דומה? 
כיצד אתם הייתם נוהגים?
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זכר לחורבן...
משימה 7

משימה 8

הי, שכחו לסייד את הריבוע הזה.

לא, השאירו את הריבוע בלתי מסוייד כדי שלא נשכח... 

השלימו את דברי סבא.

למה תחת החופה שוברים כוס? 

 
זהו מנהג הקשור לחורבן. 

נסו להסביר את דברי סבא.
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יחידה 18 – לכה דודי לקראת כלה
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ישראל והשבתחתן וכלה

ׁשֹו"כורתים ביניהם קשר לעולם ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת-יֹום ַהּשׁ "ׁשָ

"אֹות ִהוא ְלֹעָלם"מתחייבים לנאמנות לאורך זמן   

ׁשֹו"לא שוכחים את היום בו נפגשו... ת ְלַקּדְ ּבָ ַ  "ָזכֹור ֶאת-יֹום ַהּשׁ

השבת וישראל

בתפילת "קבלת שבת" אומרים "לכה דודי לקראת כלה". מיהי הכלה?

הנה, ְקָרא את המדרש ותראה...

אמר רבי שמעון בן יוחאי: 
 אמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג?! 

אמר לה הקב"ה: כנסת ישראל היא בן זוגך. 
כיון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא: 

זכרו הדבר שאמרתי לשבת: כנסת ישראל היא בן זוגך, זכרו מה שכתוב בעשרת הדברות: 
)שמות כ'(: "זכור את יום השבת לקדשו".                                                   )מדרש רבה לבראשית י"א, ח'(.

משימה  1
השבת ועם ישראל מתוארים כאן בדימוי של חתן וכלה. 

חברו בקו את הפסוקים המתארים את הקשר בין השבת וישראל למושגים מעולמם של "חתן וכלה". 
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השבת הראשונה במדבר... 

ׁש ֹאתֹו". )בראשית ב', ג'( ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ  "ַוְיָבֶרְך ֱא-לִֹהים ֶאת-יֹום ַהּשׁ

 רבי ישמעאל אומר: ברכו במן, וקדשו במן. 
 ברכו במן - שכל ימות השבת היה יורד עומר )כמות מסויימת( בערב שבת שני עומרים. 

וקדשו במן - שלא ירד )מן( בו כל עיקר.

אני שובר את הראש איך המן קשור 
לכאן... 

חבל על הראש שלך! מתכוונים פה 
ַלָמן- מזון שירד מהשמים כשבני 

ישראל הלכו במדבר 40 שנה...

אז מה זה? מאיפה השם הזה? 

בדיוק כמוך, גם בני ישראל שאלו 
את עצמם - מה זה? "מן הוא"? 

ולכן הוא נקרא כך! 
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א. את מה יצאו העם ללקוט בכל יום?

ב. הפסוק מבהיר שישנו שוני ביום שישי. מהו השוני?

ג. סמנו בטקסט את המילה שמבטאת את הכמות הכפולה של המן שירד ביום שישי.

ד. זה מזכיר מנהג הקשור לשבת. מהו?
בחרו את הציור המתאים וצבעו אותו! 

משימה 2
קראו את הקטע הבא המתאר את בני ישראל מלקטים מן ביום שישי - עבור שבת, וענו על השאלות שאחריו.

ה:  "ַוֹיּאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשׁ
יֹומֹו... ַבר יֹום ְבּ ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדּ ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשּ

ר-ִיְלְקטּו יֹום יֹום"   ֶנה ַעל ֲאׁשֶ ר-ָיִביאּו, ְוָהָיה ִמׁשְ י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ְוָהָיה ּבַ
)ספר שמות פרק ט"ז(

ה.             אני מבינה, בזכות הכמות הכפולה    
    ביום שישי הם יכולים היו...

הסבירו מה הקשר בין הכמות הכפולה של 
המן ביום שישי לבין מנוחת השבת.
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ג) "יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל." 
("אחד הע�" - אשר גינזבורג)  

הרעיון המרכזי הוא:   

* השבת וישראל מחוברים.    

* השבת מלכדת את עם ישראל.  

* ישראל שומרים על השבת. 

ד) "אי עיר יוונית ואי ע� שלא חדר אליה� מנהג היו� השביעי." 
(יו�� ב מתתיהו)

הרעיון המרכזי הוא: 

* בני ישראל נחים בשבת. 

* גם העמים נחים בשבת. 

* כל העמים בחרו לנוח אחת לשבעה ימים.           

השבת – ערך לאומי ואוניברסאלי
משימה 3 

לפניכם אמרות קצרות על השבת.
מהו הרעיון המרכזי העומד מאחורי כל אמרה? 

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה.

א) "שקולה שבת כנגד כל המצוות." (תלמוד ירושלמי, מ�כת נדרי�)
הרעיון המרכזי הוא: 

* לשבת ערך גדול וחשוב.      

* השבת שומרת עלינו.       

* השבת שוקלת הרבה. 

ב) "אמר ר' שמעו ב-לקיש: נשמה יתרה (נו�פת) נות הקדוש 
ברו� הוא באד� ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלי (לוקחי�) 

אותה ממנו." (תלמוד בבלי, מ�כת ביצה). 
הרעיון המרכזי הוא: 

* בשבת מקבלים את הנשמה במתנה.  

* בשבת נלקחת הנשמה.  

* מנוחת השבת נותנת לאדם הרגשה שנוספה לו עוד נשמה. 

לסיכום – מה ניתן ללמוד על מהותה של השבת על פי הביטויים שעסקנו בהם?           
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ובכל פעם שעבר העני במקום, המטבע הפכה להיות 
יקרה יותר.

עד שבשבת אחר הצהריים הוא ראה כמה מטבעות 
של זהב! מעניין מה יקרה בסוף....

ערך ושמו שבת
סיפור הנסיך והסוחר היהודי - משימה  4 

הנסיך וחברו נפגשו שוב. כתבו את השיחה שהתנהלה ביניהם לאחר ששלמה עמד  בניסיון. 

"הפרוטה" / מעובד על פי ש"י עגנון 
היה היה יהודי - עני מרוד, כה עני היה שאפילו מזון לשבת לא היה לו לקנות 

ואפילו בקבוק יין לקידוש לא היה באפשרותו לרכוש. 
ליל שבת אחד, בדרכו לבית הכנסת, והוא הולך ומביט על הארץ, והנה, מה זה 

מנצנץ מולו? פרוטה! הביט העני וחזר והביט בפרוטה, 
המנצנצת מולו על האדמה, אך לקחתה לא היה יכול! כי 
אפילו פרוטה קטנה בשבת היא מוקצה ואסור להרימה! 

וגם לטלטל אותה אינו יכול! חשב העני בלבו: 
"אילו הייתי יכול להרימה ולטלטלה הייתי יכול לקנות 
בה בקבוק יין אחד או לפחות חלה טרייה או משהו לענג 
לעצמו  סיכם  אילו...  זה  כל  אך  שלי..."  את השבת  בו 

והלך לביתו בלא הפרוטה הקטנה. 

משימה  5
חשבו על סוף לסיפור, וכתבו אותו.

113



אנחנו נזכרים...
כתבו מה מזכיר לכם כל ציור.
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לכל המעונין,

הפרדס בשנת השמיטה שייך 
לכולם. לכן, כל מי שרוצה יכול 

לבוא ולקטוף את הפירות. 

בברכה, חגית ושמעון, 
בעלי הפרדס
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ציר הזמן

0  2000
לפני הספירה

12

34

 1000
לפני הספירה

העת העתיקה

-516-
-538

שיבת ציון - העלייה מבבל, בניית 
בית המקדש השני

12

3

56

4
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העת 
החדשה

0 1000
לאחר הספירה

 2000
לאחר הספירה

ימי הביניים 60
0

16
80

70

חורבן הבית השני

1

2

1

3 1
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זמן מסע היא תוכנית התורמת להרחבת הידע של תלמידים 
והתרבות  מהמורשת  הנובעים  אוניברסאליים  ערכים  ולהקניית 

היהודית, אותם ערכים המחברים ומגבשים את כולנו לעם אחד.

שנוצרת על ידי  היא חוויה מרגשת, אישית וקהילתית,  זמן מסע 
מסע משותף לתלמידים ולצוות ההוראה.

מכתבי מסע – לתלמידי כיתות ה', היא תוכנית הבנויה סביב ציר 
מסע בשבילי הארץ. סבא ישראל מתכתב עם נכדיו בנקודות מסע 
אל העבר, ההווה והעתיד, ומפגיש את הלומדים עם אירועים, אישים 

וזמנים.
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