מדריך למורה
1

תוכן העניינים
3

מבוא

חלק א :עם וארצו
יחידה  :1געגועים לארץ

5

יחידה  :2זוכרים את ארץ ישראל במנהגים ובתפילות

8

יחידה  :3השיבה לארץ – בונים בית לאומי

11

יחידה  :4סמל מדינת ישראל

15

יחידה  :5דגל המדינה וההמנון

19

יחידה  :6ערבות הדדית בין יהודי העולם

22

חלק ב :תפילת האדם
יחידה  :1על התפילה
יחידה  :2ערכים בתפילה א – הכרת הטוב
יחידה  :3ערכים בתפילה ב – לראות את הזולת
יחידה  :4סידור התפילה
יחידה  :5חוויית התפילה

27
31
34
38
42

חלק ג :מועדים וחגים
יחידה  :1ראש השנה – איזו התחלה נהדרת!
יחידה  :2ראש השנה – מנהגים שונים
יחידה  :3החגים והמחזור החקלאי
יחידה  :4הפן החקלאי של שלושת הרגלים
יחידה  :5המועדים הממלכתיים – מחורבן לבניין
יחידה  :6הצומות – חורבן ובניין ,שנאה ואהבה

46
50
54
58
62
67

מילון מונחים

71

2

מבוא
לפניכם המדריך למורה לתוכנית של"י ושלכם – עמי וארצי לכיתות ה .התוכנית נכתבה על פי
תוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך במקצוע תרבות יהודית-ישראלית לשנת תשע"ז .הערך
הבולט בתוכנית הוא החיבור לעם ישראל ולארץ ישראל ,והמוקד מבחינת ארון הספרים היהודי הוא
סידור התפילה.
חשיבותו של מדריך זה בכלים שהוא מציע להעמקת החיבור שבין התכנים לתלמידים ,ובהצעת
רעיונות וכיוונים להעברת החומר הנלמד בצורה חיה ומעניינת.
במדריך חומר רקע על דמויות ועל טקסטים מרכזיים הנזכרים בתוכנית .הרקע מובא בראש
ובראשונה להעשרה אישית וכדי לשרת את המורה במהלך הלימוד .במדריך משולבות המלצות רבות
לפעילות כיתתית וגם הפניות לקובצי שמע ולסרטים.

מבנה התוכנית
חוברת הלימוד מחולקת לשלושה חלקים:
החלק הראשון עוסק במעגלי החיים והחברה ,והוא מתמקד בזיקה שלנו לעם ולארץ .בחלק זה
מוצגת זיקת העם היהודי לארץ במשך הדורות עד לאחר הקמת המדינה ,נידון נושא העמיות
היהודית ,ונלמד נושא סמלי המדינה למיניהם.
החלק השני עוסק בארון הספרים היהודי ,והטקסט הנבחר הוא סידור התפילה .היחידות עוסקות
בנושא התפילה גם כנושא אנושי-אוניברסלי ועורכות היכרות עם תכנים קנוניים של הסידור ועם
הרכיבים הנוספים המלווים את התפילה ,כמו לבוש ,בית הכנסת ומוזיקה.
החלק השלישי עוסק במועדי ישראל .בשנה זו נלמדים המועדים כחטיבות .בכל חטיבה כמה מועדים
שיש קשר ביניהם :החגים החקלאיים (סוכות ,פסח ושבועות) ,המועדים הלאומיים (יום הזיכרון
לשואה ולגב ורה ,יום הזיכרון לחללי צה"ל ,יום העצמאות ויום ירושלים) ,והצומות (עשרה בטבת ,י"ז
בתמוז ותשעה באב) .יוצא דופן הוא ראש השנה ,הנלמד בפני עצמו.
הצעה לאופן לימוד החטיבות:
את יחידת הצומות מומלץ ללמוד לקראת עשרה בטבת.
יחידת המועדים הממלכתיים בנויה ברצף המתאים ללוח השנה ומומלץ ללמד אותה כסדרה מיום
השואה.
חטיבת החגים החקלאיים יוצאת דופן מבחינה זו ,כיוון שהיא עוסקת בשלושה חגים המפוזרים על פני
השנה ואי אפשר ללמד אותם ברצף .אנו ממליצים ,אם כן ,לפזר את הלימוד כך :לקראת חג הסוכות
ללמד את היחידה 'החגים והמחזור החקלאי' ואת החלק על חג הסוכות של היחידה 'הפן החקלאי של
שלושת הרגלים' את החלקים העוסקים בפסח ובשבועות כדאי ללמוד כל אחד סמוך לזמנו.

רכיבי היחידות
את מהלך הלימוד מלווה סיפור מסגרת אשר במרכזו שלוש משפחות :משפחת כהן – האב שוקי
והבנים עופר ואלעד; משפחת ארצי – האם ענבל ,האב אסף והילדים הילה ויוני; ומשפחת ארבל –
סבתא יעל והנכדות עלמה ומאיה .שוקי ואסף הם חברי ילדות ,יעל היא בת דודתו של שוקי ,ויחד הם
ארגנו קבוצת טיולים משפחתית .בכל שבוע הקבוצה נוסעת למקום אחר ומכירה את הארץ ואת
תרבותה.
הדמויות בסיפור המלווה הוא מסייעות ליצור הקבלה בין מהלכים היסטוריים ולאומיים לבין תחושות
ואירועים המתרחשים בחיי היום־יום .הקבלה זו מאפשרת לילדים להבין טוב יותר את המהלכים
ההיסטוריים ,להפנים אותם ולהזדהות איתם.
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להלן הרכיבים העיקריים ביחידות הלימוד:

יומן
בכל טיול אחד הילדים כותב יומן על הטיול ,ויומנים אלו מתארים את הטיול ומלווים את המקורות
הנלמדים ביחידות הספר.

הספר הקסום
המטיילים מלּווים בספר קסום ובו תמונות הקשורות לאתרים ולנושאים הנלמדים .מדי פעם מופיעות
דמויות בספר ,כמה מהן היסטוריות וכמה בדיוניות ,וחלקן מדברות ומוסיפות מידע על הנושא.

מקורות יהודיים קדומים
סמל זה מלווה מקור מן המסורת היהודית הקדומה – משנה ,תלמוד ,הגות או פרשנות.

מקורות מסוגים שונים
סמל זה מייצג קטע מודרני ,לרוב מהתרבות היהודית־ישראלית ,המתקשר לנושא המרכזי ביחידה.
לצידו מופיעים קטעי טקסט מגוונים :ספרות ,שירה ,הגות ,מכתבים ועוד.

רואים עולם
סמל זה מלווה קטע המביא מידע שפותח פתח לתרבויות אחרות .מומלץ לערוך הקבלה וחיבור בין
הרעיונות של התרבויות האחרות לרעיונות של התרבות שלנו ,ולהראות שאף שבראש ובראשונה אנו
מחוברים לתרבות היהודית-ישראלית ,רעיונות דומים קיימים גם בתרבויות אחרות ,וגם מהן אפשר
ללמוד דברים חדשים .לימוד מתרבויות אחרות ומתחומי דעת אחרים מעמיק את לימוד התרבות
שלנו ומעביר את המסר החשוב שאנחנו חלק מעולם רחב ושהתרבות היהודית-ישראלית לא נוצרה
בחלל ריק אלא מתוך גורמים המשותפים למין האנושי ולתרבותו באופן כללי ובהשראה הדדית.
הערה:
במדריך ישנם חלקים המיועדים להרחבה למורה (על רקע ירוק) ובהם מופיע בדרך כלל מידע שאינו
בספר לתלמיד מתוך הנחה שהמורה תוכל להיעזר בו ואולי להביא חלק ממנו להעשרה בכיתה.
בברכת שנת לימוד פורייה ומאלפת!
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חלק א :עם וארצו
יחידה  :1געגועים לארץ
מאז חרב בית המקדש לפני כאלפיים שנה ,לאורך כל הדורות שאפו יהודים בכל העולם לחזור לארץ
ישראל ולבירתה ירושלים .הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל והכמיהה לשוב אליה מצאו ביטוי
בתרבות היהודית בתפילות ,במנהגים ,בשירים ,בסיפורים וביצירות אומנות בקהילות היהודיות
ברחבי העולם .השיבה לארץ ישראל ולירושלים הייתה בכל התקופות סמל לתחיית האומה ולגאולה.
היחידה שלפנינו מספרת את הסיפור ההיסטורי של גירוש עם ישראל מארץ ישראל והיציאה לגלות
בבל ,הגלות שסימנה את ראשית יהדות הגולה ותרבותה ,ואת הביטויים התרבותיים הראשונים של
הזיקה והכמיהה לארץ .ביחידה מובאים גם שירים ומקורות מגלויות נוספות בתקופות מאוחרות
יותר ,שביטאו אף הם את הזיקה הזאת.

מטרות היחידה
•
•

הבנת משמעותה וחשיבותה של ארץ ישראל במסורת היהודית
הכרת ביטויים שונים של זיקה לארץ ישראל בתקופות הגלות למיניהן

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :מאיה מספרת

נשבעים לא לשכוח
מן התנ"ך" :אם אשכחך ירושלים" ("על נהרות בבל")

שירי געגועים
שיר' :יפה נוף' מאת רבי יהודה הלוי
שיר' :אם אשכחך' מאת מנחם מנדל דוליצקי
נעים להכיר :רבי יהודה הלוי
שיר' :מעל פסגת הר הצופים' מאת אביגדור המאירי
רואים עולם :ארץ הקודש בנצרות
יומן מסיים

הציוד הנדרש
אמצעי להקרנה ולהאזנה
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הרחבה
יומן :מאיה מספרת (עמ' )6
הפתיח מסייע להמחשת נושא הזיקה למקום מסוים .לרובנו יש חיבור מיוחד למקום שגדלנו בו,
והכינוי 'מולדת' ממחיש שלחיבור זה יש משמעות דומה לחיבור המשפחתי למולידים אותנו ,להורינו.
אפשר לספר סיפור אישי על החיבור שלכם למקום הולדתכם ,ואפשר לשאול את התלמידים –
ובמיוחד את התלמידים שעברו דירה – אם יש משהו מיוחד שמחבר אותם למקום שבו נולדו ובילו בו
את שנותיהם הראשונות .מדוע יש קשר כזה?
בהמשך היחידה נעסוק בארץ ישראל כמקום הולדתו וגדילתו של העם שלנו ,ובקשר הרגשי החזק
אליה בכל הדורות .תיאורה של מאיה את הפתעת הילדים למראה גינת המשחקים משקף את הפער
שקיים לעיתים בין הזיכרונות לבין המציאות ,ואת מקומו של הרגש בזיכרון.

נשבעים שלא לשכוח (עמ' )7
התמונה והקטע שאחריה (עמ'  )8קשורים לתקופת גלות בבל בעקבות חורבן בית המקדש הראשון
בידי נבוכדנאצר ( 586לפני הספירה) .הרחבה על המאורע ניתן למצוא ביחידה על הצומות .גלות זו
היא אחת הגלויות הקצרות ,שכן כבר לאחר כחמישים שנה כבשה הממלכה הפרסית את בבל והמלך
כורש התיר ליהודים לחזור לארץ ,תהליך שנמשך כמה דורות ושבמהלכו נבנה בית המקדש השני.
עם זאת ,רבים נותרו בבבל.
הציור של אדוארד בנדמן ממחיש את תחושות האנשים מיד לאחר חורבן בית המקדש והגירוש.
מן התנ"ך" :אם אשכחך ירושלים" ("על נהרות בבל" ,עמ' )8
הקטע מתהילים מוכר מאוד ומומלץ להקדיש זמן להבהרתו ולפירושו .השבועה כתובה בניסוח ארכאי
ובו הנשבע מקבל על עצמו עונש משמיים :אם ישכח את ירושלים יאבד את כוחו ביד ימינו ,ביד
החזקה שלו ,וכן יאבד את יכולת הדיבור .אפשר להיעזר בציור הממחיש את הישיבה על נהרות בבל
ושמיטת כלי הנגינה.
אפשר להשמיע את הקטע המולחן ,למשל ,בביצוע של מידד טסה או של בן סנוף.

שירי געגועים (עמ' )9
בחלק זה בחרנו להציג שני שירי כמיהה וגעגועים משתי גלויות – ספרד ופולין ,שאפשר לראות בהם
מקבילות מאוחרות למזמור בתהילים.
שיר' :יפה נוף' מאת רבי יהודה הלוי (עמ' )10
רבי יהודה הלוי (ריה"ל) היה משורר יהודי ידוע בספרד במאה ה־ .11ריה"ל כתב מאות שירים :שירי
תפילה ,שירי אהבה ,שירי רעות וידידות ,שירי חידות ועוד .הוא נודע במיוחד בשירי הערגה לארץ
ישראל ולירושלים .בחוברת מובאות שתי השורות הראשונות של אחד משיריו המוכרים .להלן השיר
המלא ובו הדובר מעלה את זכר בית המקדש שחרב ואת רצונו להגיע לשם ולו כדי לראות את
החורבן:
יְפֵ ה נֹוף ְמׂשֹוׂש ֵתבֵ ל ִק ְריָה לְמֶ ֶלְך ָרב ָ /לְך ִנכְ ְספָה נַפְ ִשי ִמ ַפא ֵתי מַ עְ ָרב!
המֹון ַרחמַ י ִנכְ מָ ר כִ י ֶאזְ כְ ָרה ֶקדֶ ם / ,כְ בֹודֵ ְך אשֶ ר ָגלָה וְ ָנ ֵוְך אשֶ ר ָח ָרב.
ּומי י ְִת ֵננִי עַ ל ַכ ְנפֵי נְ שָ ִרים ,עַ ד  /א ַר ֶּוה בְ ִד ְמעָ ִתי ע ָפ ֵרך וְ י ְִתעָ ָרב!
ִ
ְד ַר ְש ִתיְך ,וְ ִאם מַ ְל ֵכְך ֵאין בָ ְך וְ ִאם בִ ְמקֹום  /צ ֳִרי גִ לְעדֵ ך – נָחָ ש ׂשָ ָרף וְ גַם עַ ְק ָרב.
הל ֹא ֶאת-אבָ ַנ ִיְך אחֹונֵן וְ ֶאשָ ֵקם  /וְ טַ עַ ם ְרגָבַ ִיְך לְפִ י ִמ ְדבַ ש יֶעְ ָרב!
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להרחבה על יהודה הלוי אפשר להציג סרט בהפקתה של קרן אבי חי( .בדף יש קדימון ,הסרט המלא
בהזמנה בלבד).
אפשר להשמיע את השיר בביצוע רוחמה רז.
שיר' :אם אשכחך' מאת מנחם מנדל דוליצקי (עמ' )11
אפשר להשמיע את השיר 'אם אשכחך' ("ציון תמתי") בביצוע הגבעטרון.
שאלתו של שוקי בקומיקס בתחתית עמ'  :11השאלה מפנה אותנו לחזור ולהסביר את תופעת
הזיקה והגעגועים לארץ ישראל ולירושלים ,ולהדגיש את הקשר המיוחד שבין העם לארץ ,קשר של
ידיעה ותחושה פנימית ולא געגועים אישיים למשהו שהכרנו וחווינו על בשרנו.
שיר' :מעל פסגת הר הצופים' מאת אביגדור המאירי (עמ' )12
השיר נכתב כעשרים שנה לפני קום המדינה ,ומתבסס על שיר קדום שנכתב ביידיש .בשיר היו בתים
נוספים שהביעו ביקורת על החברה המפולגת בין מגוון העדות שחיו בעיר ,למשל" :יְרּושלַ יִם ,יְרּושלַ יִם
יתי בַ חֲ לֹום!  /יְרּושלַ יִם ,יְרּושלַ יִם  /בֵּ ין ב ַניְִך הַ ְש ִרי נא שלֹום!" ואכן בתקופה שחּודש בה
 /ל ֹא ז ֹאת חזִ ִ
השיר חיו בירושלים עדות וקבוצות של יהודים מקהילות ומארצות מוצא רבות ,והיו ביניהן לא מעט
מתחים וחיכוכים .עם הזמן בחר העם להשמיט את הבתים הביקורתיים ולשמור רק את התיאור
החיובי.
אפשר להקרין סרט ובו מראות מהר הצופים ומההרים הקרובים על רקע השיר בביצועו של יהורם
גאון .אפשר לשאול שאלות נוספות :כיצד מכונה המשורר ביחס לירושלים בשיר? ("בנך" .כינוי זה
מעיד על הקשר שלו עם ירושלים ושל ירושלים איתו) .מהו סוג הקשר? (קשר של אם לבנה .מזכיר
את הכינוי 'מולדת' או 'אימא אדמה' שחוזר בהקשר של שייכות למקום) .בררו אם יש תלמידים
שביקרו בהר הצופים ויכולים לחלוק עם הכיתה את ייחודו של המקום כמשקיף על העיר.
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יחידה  :2זוכרים את ארץ ישראל במנהגים
ובתפילות
ביחידה זו נתוודע לאמצעים שפשטו בתרבות היהודית בגולה לזיכרון ארץ ישראל וירושלים :הזכרת
הארץ בתפילות ,מנהגים מיוחדים שנועדו להזכיר אותה ,ופיוטים ושירים ששולבו בתפילה
ובהזדמנויות נוספות .הזכרת ארץ ישראל וירושלים בחיי היום־יום חיזקה את זיקת העם אליהן ,וכך
הקשר והאהבה לארץ הועברו מדור לדור.
נוסף על הזיכרון והקשר לארץ ישראל ,קרה תהליך נוסף שקורה לעיתים למטרות לא מושגות :עם
הזמן התגבש דימויה של ארץ ישראל כארץ חלומית ומושלמת .זהו אחד ההסברים לתיאורים
המופרזים של יופיה של הארץ ,טובה ופריונה שהופיעו בשירים ,במדרשים ,בציורים וכולי .זאת אפילו
שברוב שנות הגלות הייתה הארץ שוממה ונטושה כמעט לחלוטין.

מטרות היחידה
•
•

הכרת האמצעים ששימרו את זיכרון ארץ ישראל וירושלים בקרב העם היהודי בגלות
הבנה כיצד הזכרת הארץ הנחשקת אך הלא־מושגת חיזקה את האהבה ואת הקשר אליה

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :הילה מספרת

לזכור את המולדת
"אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" :זוכרים בשמחות
מן התנ"ך" :אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" ("אם אשכחך")
אומנות :ציורי ירושלים

"הארץ הטובה" :זוכרים בתפילות ובברכות
מן התפילה :מקורות שונים

בתוך הגולה :זוכרים בפיוטים ובשירי כמיהה
שיר' :אהבת הדסה' מאת רבי שלום שבזי
נעים להכיר :רבי שלום שבזי

"לשנה הבאה בירושלים" :זוכרים במועדים
מנהגים :זיכרון ירושלים בחגים

"מה שלום ארצנו ירושלים?" :ירושלים במסורת מקומית
מנהגים :טקס הסיגד והאמירה לחסידֹות
שיר' :שיר החסידה' מאת חיים אידיסיס

לסיכום :השפעת המנהגים למיניהם
ממגילת העצמאות" :לא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו"
רואים עולם :זיקה למקום מיוחד – גם אצל העם הארמני

הציוד הנדרש
אמצעי האזנה לשירים
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הרחבה
יומן פותח :הילה מספרת (עמ' )14
היומן מחבר בין תוכן היחידה – אמצעים לזיכרון הארץ וירושלים – לאמצעים לזיכרון בני אדם שאנו
נעזרים בהם בחיינו .אפשר לבקש מהתלמידים להציע דרכים שבהן אנו מזכירים בני אדם – גם
במועדי הזיכרון הלאומיים וגם באזכרות פרטיות (תצלומים ,סיפורים ועוד) .אמצעים אלו תקפים גם
להזכרת ארץ ישראל וירושלים ,ונכיר אמצעים נוספים.

"אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" :זוכרים בשמחות
מן התנ"ך" :אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" ("אם אשכחך" ,עמ' )16
מן השבועה "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני [ ]...אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"
עולה כי יש להזכיר את ירושלים בשמחות .ביחידה מובאות שתי דוגמאות לכך ,מחתונה ומברית
מילה .השבועה משתמשת במילה ראש כאשר היא מזכירה שמחות ,ואכן על פי מנהג עתיק מפזרים
אפר על ראש החתנים כדי להיזכר בשריפת ירושלים בחורבן המקדש .אמצעי זיכרון נוספים היו איסור
שימוש בכלי נגינה בשמחות שנערכו בירושלים ,כדי שלא לעורר שמחה מרובה מדי בעיר החרבה .יש
הנוהגים מנהג זה גם כיום.
במקור ,מנהג שבירת הכוס בחתונה לא היה קשור בהכרח לחורבן ירושלים .בתלמוד מוזכרת שבירת
כלים בשעת שמחה כדי להמעיט מעט מן השמחה (תלמוד בבלי ,מסכת ברכות דף ל ,עמוד ב) משום
שבהפרזה בשמחה היה טעם לפגם ,והיו שנהגו כך בשל עין הרע כדי להימנע מפגיעתם של מזיקים.
להרחבה על מקורות המנהג.
אומנות :ציורי ירושלים (עמ' )16
אפשר להציע לתלמידים עבודת חקר של יצירות יודאיקה המתארות את ירושלים או את ארץ ישראל.
עליהם לחפש בבית הוריהם או סביהם ,באינטרנט וכולי ,יצירות (כריכת אלבום או ספר ,תשמישי
קדושה ,תמונות לבית או לסוכה ,מפות ,חנוכיות ,הגדות )...ולהציג אותן בכיתה.
אפשר להיעזר בפורטל מוזיאונים בישראל (בחיפוש המורחב אפשר לחפש לפי מילות מפתח).
דוגמאות :מפה לשבת עם רקמת המקומות הקדושים ,כריכה לסידור עם תחריט מגדל דוד ,כתובה
עם ציור של ירושלים ,ציור של כיפת הסלע כמקום המקדש ועוד.

"הארץ הטובה" :זוכרים בתפילות ובברכות
מן הסידור :מקורות שונים (עמ' )17
ביחידה זו הבאנו לדוגמה ברכה אחת ותפילה אחת שבהן מוזכרות ירושלים וארץ ישראל ,אולם כפי
שהזכרנו במדור 'הידעת?' (עמ'  ,)18אלה רק כמה הזדמנויות להעלאת זכרן של ירושלים ושל הארץ
בתפילה ובברכות .אדם המקפיד להתפלל ולברך לאחר האכילה ,מזכיר את ירושלים  6-7פעמים
ביום לפחות ,ולפעמים אף הרבה יותר .החזרה היום־יומית הזאת מעניקה לתזכורת חשיבות ומגדירה
אותה כחלק בלתי נפרד מחיי היום־יום של מי שמתפלל ומברך.
המשפט מתוך ברכת המזון מדגים את דימוי הארץ היפה והמושלמת שנרקם סביב הארץ.
דוגמאות נוספות לזיכרון ירושלים בשגרה אפשר לראות במנהג להתפלל לכיוון ירושלים (לעיתים תלו
תמונה של ירושלים על קיר 'המזרח' שאליו פונים כאשר מתפללים) ובמנהג 'זכר לחורבן' – השארת
קטע לא מסויד בקיר שמעל פתח הבית ,זכר לעיר החרבה.
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"לשנה הבאה בירושלים הבנויה" :זוכרים במועדים (עמ' )20
אמירת המשפט "לשנה הבאה בירושלים" גם בפי מי שחיים בירושלים מעוררת תמיהה :הלוא אנחנו
כבר בירושלים ,ואין צורך להוסיף ולהביע את התקווה הזאת .יש לכך כמה תשובות :ראשית ,יש
האומרים את המשפט מתוך געגוע לבית המקדש ומתוך תקווה לראותו עומד על תילו .אנשים אלו
מוסיפים את המילה 'הבנויה' אם הם נמצאים בירושלים .אך גם רבים שאינם חושבים על המקדש
אומרים מילים אלו .שנית ,אם בעבר התפקיד של הזכרת ירושלים וארץ ישראל היה לדאוג שהארץ,
העיר הקדושה ובית המקדש לא יישכְ חּו כיום התפקיד הוא הזכרת חשיבותן ומרכזיותן במסורת
היהודית מאז ומתמיד .באמירה זו אנו מביעים את הרעיון כי ירושלים חשובה לנו היום כבעבר.

"מה שלום ארצנו ירושלים?" :ירושלים במסורת מקומית (עמ' )21
עד עכשיו עסקה היחידה במנהגים ובטקסטים שרווחו בכל התפוצות ,וכאן אנו מתמקדים בדוגמה
ייחודית לקהילה אחת .ואולם ,מנהגים ייחודיים אפשר למצוא גם בקהילות אחרות ,ותוכלו להציע
לילדים לשאול את סביהם וסבותיהם שגדלו בתפוצות אם ידוע להם על מנהג מקומי לזכר ירושלים.
בעמ'  22בספר לתלמיד ,מספרת דמות מתוך הספר על חג הסיגד ,חג אותו נוהגים לחגוג קהילת
ביתא ישראל (– יהודים שעלו מאתיופיה).
לפי הפריסה של התכנית השנתית ,נראה כי לימוד יחידה זו יתקיים סמוך לתאריך הרשמי של חג
הסיגד – כ"ט חשון .לציון החג והעמקת ההיכרות עימו ,אנו מציעים להרחיב את הלימוד מתוך יחידה
זו ולשלב פעילויות הקשורות לחג כמו :הבאת נציג מבני העדה שיספר על החג ,עריכת טקס סיגד
בבית הספר ,ואפילו לארגן נסיעה של הכיתה לירושלים לטקס המרכזי בארמון הנציב.
שיר' :שיר החסידה' מאת חיים אידיסיס (עמ' )23
החסידות החורפות באתיופיה חולפ ות במסען מעל ארץ ישראל .אפשר להמחיש זאת באמצעות מפה
המציגה את מסלולי הנדידה של החסידות מאירופה לאפריקה ובחזרה ,ולהצביע על המסלול
לאתיופיה .מומלץ להשמיע את השיר בביצועם של שלמה גרוניך ומקהלת שבא.

לסיכום :השפעת המנהגים למיניהם
ממגילת העצמאות" :לא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו" (עמ' )24
מגילת העצמאות היא מסמך ההכרזה על מדינת ישראל .דוד בן גוריון הקריא אותה ביום ה' באייר
תש"ח בטקס הכרזת המדינה .מגילה זו עוסקת בארבעה נושאים:
 .1תיאור נקודות ציון בהיסטוריה של העם היהודי :הזכרת ארץ ישראל כערש הולדתו של העם
היהודי ,תיאור שנות הגלות שבהן לא פסקה השאיפה לחזור לארץ ישראל ,תיאור השואה
שמדגישה את הצורך במדינה יהודית ,וההכרה הבין־לאומית בזכותו זו.
 .2ההכרזה על הקמת מדינת ישראל.
 .3הגדרת העקרונות שיעמדו בבסיס המדינה הצעירה.
 .4פנייה לאו"ם ,לתושבים הערבים שבארץ ישראל ,למדינות ערב וליהדות התפוצות.
הקטע המוצג בספר נלקח מתוך החלק הראשון של מגילת העצמאות ,והוא קושר את התפילות
והמעשים הסמליים לאורך הדורות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל :העם זכר את ישראל ואת
ירושלים בימי הגלות והביע כוונה לשוב אליה כשיוכל ,וברגע שהתאפשר לו ,בא לארץ ישראל ולא
למקום אחר ,אף שעלתה אפשרות כזאת (תוכנית אוגנדה ,למשל).
חשוב לציין שהקשר של העם כולו לארצו קיים עד היום גם בקרב רבים הבוחרים שלא להגיע לארץ
מסיבות שונות .הישיבה בתפוצות גם כשהעלייה ארצה אפשרית אינה מעידה על ניתוק ממשמעותה
של הארץ.
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יחידה  :3השיבה לארץ – בונים בית לאומי
ביחידה זו נלמד על החיבור לארץ ישראל כפי שהוא בא לידי ביטוי בתקופת בניין הארץ והמדינה –
מראשית הציונות ועד העליות האחרונות .חיבור זה הוא תוצאה של המסורות שהצגנו ביחידות
הקודמות שהפכו את ארץ ישראל וירושלים לחלק בלתי נפרד מהחיים היהודיים ,וטבעו את התפיסה
כי מקומו של עם ישראל הוא בארץ ישראל .לכן ,מרגע שהחלו חיפושים אחר מקום מקלט ומדינה
ליהודים ,היעד היה כמעט תמיד ברור וחד־משמעי – ארץ ישראל.

מטרות היחידה
•
•

היכרות עם ביטויי קרבה לארץ של מיישביה ובוניה
הבנת הקשר בין החיבור הרגשי למעשה הפיתוח וליישוב הארץ

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :עלמה מספרת

ראשית הציונות
יומן :מתוך יומן הרצל ("אם אמצה את קונגרס באזל)"...
ספרות :קטע מתוך 'אלטנוילנד' מאת הרצל ("ירושלים ,מלמל פרידריך בקול נמוך ורועד)"...

החלוצים והעליות הראשונות
הגות' :החלום ופתרונו' מאת א"ד גורדון ("שום ניסים אין בארץ ישראל")
נעים להכיר :אהרון דוד גורדון
ספרות :מסיפורה של סבתא חנה מתוך 'בשפריר חביון' מאת חיים סבתו ("איך שמעתי על ארץ
ישראל?")
שיר' :כינרת' מאת רחל

העליות ארצה
מידע
פעילות חקר

בין שתי המולדות
אומנות' :שורשים' ,אורנה בן עמי
שיר' :אורן' מאת לאה גולדברג
נעים להכיר :לאה גולדברג
חוק השבות

אין לי ארץ אחרת
שיר' :אין לי ארץ אחרת' מאת אהוד מנור
נעים להכיר :אהוד מנור
רואים עולם :מסע הדנאית המלכותית
יומן מסכם
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הציוד הנדרש
אמצעי להקרנה ולהאזנה

הרחבה
יומן פותח :עלמה מספרת (עמ' )26
בעקבות המשימה 'בית בשבילי הוא '...מומלץ להזמין את התלמידים לשתף בדברים שכתבו ,לכתוב
את חלקם על הלוח ,להתבונן בהם ולבחון אותם.

ראשית הציונות (עמ' )27
הציונות לא החלה מהגעגוע אל ציון בלבד ,אלא מתוך צורך עז למצוא פתרון למה שכונה 'השאלה
היהודית'.
בעקבות התגברות תנועות לאומיות באירופה התגברה גם האנטישמיות .הציונות הייתה גישה אחת
לפתרון הבעיה – הקמת מדינה משלנו ,והמקום הטבעי לכך הוא ציון – ומכאן השם .אך מסיבות
מעשיות הרצל ואחרים בחנו חלופות להתיישבות בארץ (באוגנדה ,בקפריסין ובארגנטינה) .הצעות
אלו נפסלו בקונגרס הציוני ולאו דווקא מסיבות מעשיות ,אלא מהסיבה הרגשית :הציונות קוראת לשוב
לציון ,לארץ שאליה שחלמו לשוב אלפיים שנים.
יומן :מתוך יומן הרצל ("אם אמצה את קונגרס באזל ,"...עמ' )27
בעקבות דבריו של הרצל אפשר להזכיר את כינויו 'חוזה המדינה' ולשאול מדוע זכה לכינוי זה .אפשר
לחשב את הזמנים :באיזו שנה כתב ביומנו את הדברים? באיזו שנה קמה המדינה? כמה שנים עברו
מאז? ואכן ,לאחר חמישים שנה הודו כולם כי הרצל אכן ייסד את המדינה בחזונו ובאמונתו .הרחבה
על דמותו של הרצל במדור 'נעים להכיר' ביחידה 'הדגל' בספר לתלמיד (עמ' .)52

החלוצים והעליות הראשונות
הגות' :החלום ופתרונו' מאת א"ד גורדון ("שום ניסים אין בארץ ישראל" ,עמ' )29
השאלות מכוונות את התלמידים לשים לב לכינוי החוזר בדבריו של גורדון – 'ארצנו'' ,לנו'' ,משלנו',
'בשבילנו' וכולי .החיבור של העם לארץ הוא שעשה את הסבל ואת הקשיים הכרוכים בהקמת
המדינה לכדאיים.
אפשר לקרוא לתלמידים קטע מתוך הספר הקוסם מארץ עוץ העוסק בחיבור של האדם לביתוִ .קשרו
זאת לדיון בעקבות המשימה הפותחת ביחידה – מה המשמעות של בית או של מולדת שהופכת
אותם מיוחדים בעבורנו אף שבמובן אובייקטיבי אין בהם כל ייחוד ,ובלשונו של גורדון" ,שום 'פלאי
פלאים'".
ספרות :מסיפורה של סבתא חנה ,מתוך 'בשפריר חביון' מאת חיים סבתו ("איך שמעתי על ארץ
ישראל?" עמ' )30
מומלץ להשמיע לתלמידים שיר אחד לפחות מן השירים המוזכרים בדבריה של סבתא חנה ,שירים
שנכתבו בתחילת הציונות ועודדו את העם לבוא לארץ :שאו ציונה נס ודגל (ובסרטון) ,אנו באנו ארצה,
הורה מחודשת ("רב הלילה ,רב שירנו").
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שיר' :כינרת' מאת רחל (עמ' )31
כדאי להשמיע לילדים את השיר בביצוע של חווה אלברשטיין .סיפור חייה של רחל המשוררת שזור
באהבתה לארץ ולנופיה .אפשר להציג לתלמידים קטע מסרט על חיי המשוררת הכול אנשים בהפקת
החינוכית ,או מתוך העברים ,מיזם של יאיר קדר.
אפשר לשאול בעקבות מה שלמדנו ביחידה :רחל הייתה בחייה בארצות הידועות בנופיהן היפים,
בהריהן הנישאים ובאגמיהן המרהיבים :רוסיה ,אוקראינה ,צרפת .מדוע היא בוחרת לכתוב שיר
דווקא על נוף הכינרת?

העליות ארצה
מידע :העליות השונות (עמ' )32
יש עליות שלא הזכרנו מפאת קוצר היריעה ,אך אפשר להוסיף לתלמידים מידע על עליות היחידים
במאה ה־ ,19על העלייה הראשונה באופן כללי – לא רק מתימן אלא מאירופה ,ועל גלי העלייה
האחרים לפני קום המדינה ,וכן על העלייה מצפון אפריקה בשנות ה־ ,50העלייה מאירן ,מעיראק
ועוד.

בין שתי המולדות (עמ' )34
אומנות' :שורשים' ,אורנה בן עמי
אתר לבנה עוסק ביצירות נוספות בנושא.
שיר' :אורן' מאת לאה גולדברג (עמ' )35
אפשר להשמיע ביצוע של אחינועם ניני לשיר בעברית ובאנגלית .אחינועם ניני גדלה גם היא
בצעירותה בשתי מולדות – היא נולדה בארץ ,ובצעירותה חיה בארצות הברית .בגיל  17באה לארץ
לשנה בלבד ,אך לבסוף נשארה כאן.
חוק השבות (עמ' )36
חוק השבות קובע שכל יהודי המגיע למדינת ישראל ורוצה לחיות בה יכול להפוך להיות אזרח ישראלי
(למעט פושעים או מי שעלול לפגוע בציבור בישראל) .לצורך החלת חוק השבות היה צורך להגדיר
מיהו יהודי .חוק השבות נחקק כתמונת ראי לחוקי הגזע הנאציים בשינויים קלים .לדוגמה ,לפי חוקי
הגזע נרדפו מי ששניים מסביהם יהודים ,ולפי הגדרת חוק השבות ,גם סבא אחד מספיק כדי שאדם
ייחשב יהודי ויהיה זכאי ליהנות מחוק השבות .מדינת ישראל החליטה להיות בית לאנשים אלו ,ולכן
היא מאשרת באופן אוטומטי מתן אזרחות גם לנכדיו של יהודי .כדאי להזכיר שהגדרה זו שונה
מההגדרה ההלכתית שלפיה יהודי הוא מי שאימו יהודייה.
כדאי לציין כי הפער בין הגדרת החוק לתפיסה ההלכתית מעורר לעיתים קרובות קשיים ,שהרי רבים
מהעולים לארץ מכוח חוק השבות אינם יהודים לפי ההלכה ,ובבואם להירשם לנישואין ברבנות
הראשית ,מסתבר שלפי המסורת היהודית הם אינם יכולים להינשא.

אין לי ארץ אחרת
שיר' :אין לי ארץ אחרת' מאת אהוד מנור (עמ' )37
מומלץ להשמיע את השיר בלחן של קורין אלאל ובביצועה של גלי עטרי.
את השיר כתב אהוד מנור בהקשר של מות אחיו במלחמת ההתשה ,אם כי הוא נכתב שנים רבות
אחר כך .לפי עדותו של מנור עצמו ,השיר מבקר את היחס של הממשלה למותם המיותר ,לדעתו ,של
חיילים רבים בזמן המלחמה .השיר נתפס כשיר מחאה נגד מלחמת לבנון משום שהוא הושר בפעם
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הראשונה בימי המלחמה .עם השנים אימצו את השיר אנשים בעלי דעות פוליטיות מגוונות ,וכל אחד
מהם נתן למילים פרשנות המתאימה לצרכיו ולתפיסתו.
רואים עולם :מסע הדנאית המלכותית
מידע נוסף וסרטונים לצפייה :באתר אאוריקה ובאתר מסע אחר.
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יחידה  :4סמל מדינת ישראל
"סמל – ציור או תמונה המביעים רעיון מסוים ,או מתארים משהו אופייני בפעולתו של מוסד או מפעל
מסוים( ".מילון אבן שושן).
יופיו של סמל הוא שבלי מילים ובלי הסברים ארוכים בכוחו להעביר עולם שלם של עובדות ,הגדרות,
תחושות ועוד .בחיי היום־יום אנו מוקפים בסמלים ,אך כדי לפענח אותם חייב להיות אצלנו אותו
הידע שהסמל 'מציף' ו ִמתקשר אליו .אם אדם נחשף לסמל שנושא מטען שאינו מוכר לו ,הסמל לא
יוכל להעלות אצלו את אותו רעיון .למשל ,אחד הפרטים בסמל מדינת ישראל הוא מנורת הזהב.
מנורת הזהב רומזת למנורה שניצבה בבית המקדש וכך מקשרת אותנו לעבר ולהיסטוריה הלאומית
שלנו .אדם שרואה את הסמל אך אינו מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי ,לא יבין את משמעות
המנורה .ייתכן שהוא יחשוב שזהו סמל לכך שמדינת ישראל מפיצה אור או משדרת מסר מסוים
לעולם ,אך משמעות המנורה מבחינת הקשר לעם ישראל הקדום תחסר לו.
סמלי מדינת ישראל – דגל המדינה ,סמל המדינה וההמנון – נושאים עימם מטען ויש להכירו .רק כך
יכולים הסמלים להעביר את המסרים הטמונים בהם .יחידה זו עוסקת במשמעותם של סמלים,
ובתהליך התפתחות סמל מדינת ישראל על רכיביו.

מטרות היחידה
•

הבנת מהותו של סמל (מייצג רעיון מסוים)

•

היכרות עם מרכיבי סמל המדינה ,הדגל וההמנון ומשמעותם ,ויצירת זיקה להם

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :עופר מספר
משימה :סמלים
רואים עולם :אימוג'י – דוגמה לשפת הסמלים

מחפשים סמל למדינת ישראל
יומן
יש לי מושג :האריה – סמל למלכות יהודה ,והמנורה

משתפים את הציבור
הזמנה להגיש הצעות לסמל ולדגל
הצעות לסמל

סמל המדינה הנבחר
מן התורה :המנורה ("ועשית מנורת זהב")
מן התורה :ענפי זית ("ויוסף שלח")
יומן מסיים

הציוד הנדרש
אמצעי להקרנה ולהאזנה
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הרחבה
משימה :סמלים
אפשר להרחיב את משימת ניתוח סמל בית הספר ,ולהציע לתלמידים לחפש כמה סמלים ולבחון את
תוכנם (ראו דף עבודה בנספח למדריך של יחידה זו ,עמ' .)19
לפעילות בחברותא :אפשר לספר מעט על מקורות של סמלים .להלן קישורים להרחבה :על סמל
הלב ,סמל האולימפיאדה ,סמל המחזור ,סמל 'אהבתי' .יוצא דופן הוא התמרור 'עצור' ,הוא אינו בין־
לאומי והוא ייחודי לישראל .בעולם התמרור ישיר יותר ופחות סמלי ,וכתובה עליו המילה 'עצור' (ראו
גלריית תמרורים בעולם) .בישראל בחרו בסמל לא מילולי ,משום שנהוגות כאן שתי שפות ויש עולים
חדשים וכן תיירים רבים שאינם דוברים שפות אלו.

מחפשים סמל למדינת ישראל (עמ' )43
בישיבת הממשלה הזמנית מיום  7.6.48שבה דנו בנושא הסמל ,השתתפו מרבית אנשי הממשלה
הזמנית ובהם דוד בן גוריון ,מרדכי בנטוב (שר השיכון ושר הפיתוח) ,יהודה לייב פישמן הכהן-מימון
(שר הדתות) ,אליעזר קפלן (שר האוצר ושר המסחר והתעשייה) ,פנחס רוזן (שר המשפטים) ,דוד
רמז (שר התחבורה) ,בכור שלום שיטרית (שר המשטרה) ,משה שרת שרתוק (שר החוץ).
הממשלה הזמנית הייתה מורכבת מאנשי מנהלת העם – קבוצה של  13אנשי ציבור שהוקמה עוד
לפני קום המדינה לקראת ההכרזה על מדינת ישראל ,כדי לנהל את ענייני היישוב והמערכה הצבאית.
מנהלת העם נבחרה מתוך אנשי מועצת העם – קבוצה של  37איש שנבחרו לייצג את העם.
עם קום המדינה הפכו אנשי מנהלת העם לממשלה הזמנית של מדינת ישראל .ממשלה זו כיהנה
במשך עשרה חודשים (מיום הכרזת המדינה ,14.5.48 ,עד .)10.3.49
אפשר להפנות את תשומת לב התלמידים לכך שבממשלה הזמנית לא כיהנה אף אישה .ומה קורה
היום? בממשלת ישראל שהוקמה בשנת ( 2015הממשלה ה )34-יש  21שרים ,מתוכם  4נשים
וסגנית שר אחת ,ובכנסת העשרים יש  120חברי כנסת ומתוכם  34נשים.
יש לי מושג :האריה – סמל למלכות יהודה ,והמנורה (עמ' )44
הצעה לפעילות חקר :גלגולם של סמלים .הציעו לתלמידים לבחור אחד מן הסמלים – מנורה ,אריה
או מגן דוד (עליו נלמד ביחידה הבאה) ולמצוא אותם על גבי ממצאים ארכיאולוגיים ,פריטי יודאיקה,
מבנים ,פרטי טקסטיל ועוד .על כל תלמיד לכתוב מידע על הפריט שמצא :מקורו של הפריט,
התקופה שבה נוצר ,החומר שממנו הוא עשוי ולמה הוא שימש .מומלץ להפנות את התלמידים
לפעילות הדיגיטלית בנושא המנורה באתר 'של"י ושלכם'.
משתפים את הציבור (עמ' )45
הזמנה להגיש הצעות לסמל ולדגל
הצעה לפעילות קבוצתית :על כל קבוצה לעצב סמל – לכיתה ,לוועדה כלשהי של הכיתה ,לחוג
שמתקיים בבית הספר ,לבית הספר ,ליישוב וכדומה .על התלמידים לצרף הסבר מדוע הסמל שבחרו
מבטא את הגוף ואת ערכיו ומאפייניו.
להעשרה :אפשר לצפות בקטע מתוכנית התרבות המכולה בנושא סמל ולהציג פרויקט של המעצב
יואב גתי ,שניסה לתאר כיצד היו נראים סמלי מדינת ישראל אילו היא הייתה קמה באוגנדה ,כפי
שהוצע (מומלץ לצפייה עד  4:20דקות).
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הצעות לסמל
ועדת הסמל והדגל קיבלה מאות הצעות מכל רחבי המדינה .כל ההצעות מתויקות בארכיון המדינה
ונגישות לציבור באמצעות אתר הארכיון .אפשר להציג לתלמידים את הקבצים הללו לשיפוטם.
בתשובה לשאלה מס' ( 3עמ'  :)47שבעת הכוכבים עלו בהצעה של הרצל לדגל המדינה שעליה
נלמד ביחידה הבאה ,והם מסמלים שבע שעות עבודה ביום (הוא ראה בכך אידיאל) .במחווה להרצל,
הכוכבים מופיעים בסמל העיר הרצלייה הקרויה על שמו.

סמל המדינה הנבחר (עמ' )48
המנורה וענפי הזית
אפשר להשמיע לילדים את השיר יונה עם עלה של זית.
בשיתוף המורה לאומנות אפשר ליצור פעילויות בעקבות הסמל במגוון טכניקות :קולז' ,פסיפס ,חמר,
עיסת נייר וכדומה.
נֹורת זהב כֻּלּה
יתי ו ְִהנֵּה ְמ ַ
החיבור של מנורה ושל ענפי זית משני צדדיה מתואר בספר זכריה" :ר ִא ִ
ימין ַהגֻּלה וְאֶ חד עַ ל ְשמ ֹאלּה"
ֵּיתים עלֶ יה אֶ חד ִמ ִ
ּוש ַניִם ז ִ
ְוגֻּלּה עַ ל ר ֹאשּה ו ְִשבְ עה ֵּנר ֶֹתיה עלֶ יה [ְ ]...
(זכריה פרק ד ,פסוק ב) .עם זאת ,על פי עדות האחים שמיר ,לא זה המקור לדימוי של ענפי הזית
בסמל שעיצבו .לקריאה נוספת על תולדות הסמל במאמרו של אלכסנדר מישורי.
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סמלים ורעיונות
מאחורי כל סמל עומד רעיון.

▪
▪

חפשו סביבכם סמלים של חברות מסחריות ,של אגודות ספורט ,של מדינות ויישובים וכדומה.
בחרו ארבעה סמלים וסרטטו או הדביקו אותם במקומות המתאימים .על כל אחד מהסמלים כִ תבו מה
הקשר בין הפרטים הנראים בסמל (צורות ,צבעים וכו') לבין התכנים שהם מבקשים לבטא.
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יחידה  :5דגל המדינה וההמנון
ביחידה זו נמשיך ונכיר את גלגולי שני סמלים מרכזיים של מדינת ישראל :דגל המדינה וההמנון.

מטרת היחידה
•

להכיר את הרעיונות והערכים העומדים בבסיס דגל המדינה וההמנון

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :מאיה מספרת

הולדתו של דגל
יומן :הצעותיהם של וולפסון והרצל
נעים להכיר :בנימין זאב הרצל ,דוד וולפסון
יש לי מושג :רכיבי הדגל – מגן דוד וטלית

משמעותו של דגל
מקור :הדגל מהו? בנימין זאב הרצל
אומנות' :נס גדול היה כאן' ,סבינה סעד
רואים עולם :דגלי העולם

המנון המדינה
יומן :נפתלי הרץ אימבר ,מחבר 'התקווה'
שיר' :התקווה' מאת נפתלי הרץ אימבר
איך זה קשור אליי

כבודו של סמל
חוק הדגל ,הסמל והמנון המדינה
מן העיתונות :סמלי המדינה – לכל אזרחיה?

הציוד הנדרש
ציוד להאזנה ולהקרנה

הרחבה
הולדתו של דגל (עמ' )51
יומן :הצעותיהם של וולפסון והרצל
הצעותיהם של וולפסון והרצל לא היו מיועדות לדגל המדינה אלא לדגל ההסתדרות הציונית .ועדת
הדגל והסמל לא קיבלה באופן אוטומטי את הדגל של ההסתדרות הציונית לדגל המדינה ,ולכן פנתה
לאזרחים בבקשה לשלוח הצעות לדגל המדינה .גם הצעתו של הרצל לדגל עלתה לדיון .רק לאחר
דיונים ממושכים הוחלט שדגל ההסתדרות הציונית יאומץ לדגל המדינה .לקריאה נוספת ,במאמרו
של אלכסנדר מישורי.
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יש לי מושג :רכיבי הדגל – מגן דוד (עמ' )53
לקריאה נוספת על מקורותיו של סמל מגן הדוד.

משמעותו של דגל (עמ' )54
אפשר להקרין לתלמידים סרטון שבו נראה הגולש גל פרידמן מתעטף בדגל ישראל לפני קבלת
מדליית הזהב באולימפיאדת אתונה בשנת  2004ובמהלך השמעת המנון המדינה .אפשר לשאול את
התלמידים מה הרגישו בעת הצפייה בסרטון ,האם מראה הדגל ושמיעת ההמנון משפיעים על
החוויה? במה הייתה החוויה שונה אילו פרידמן היה עולה לפודיום בלי הדגל ולא היה מושמע
ההמנון? בין היתר נצפה לשמוע שהרכיבים האלה מוסיפים להישג האישי של הספורטאי את הממד
הלאומי (ניצחון אישי וניצחון לאומי) ומגבירים את עוצמת החוויה .אפשר להבחין בכך גם בשינוי
בהבעת פניו של פרידמן ברגע שהוא שומע את הצלילים הראשונים של ההמנון .בסרטון רואים גם
את הקהל מתרגש .ההמנון מחבר את הזכייה גם לקהל ולכלל העם .נדמיין את עצמנו נוכחים באותו
אירוע .מה אנחנו מרגישים? למה?

המנון המדינה (עמ' )56
אם הקרנתם את הסרטון של גל פרידמן ,אפשר לשאול מהו המנון ,מדוע משמיעים אותו ,ומדוע הוא
ריגש את פרידמן ואת הקהל הישראלי?
שיר' :התקווה' מאת נפתלי הרץ אימבר (עמ' )57
אפשר להשמיע ביצועים של ההמנון בביצוע קלאסי ובעיבוד רוקיסטי של להקת המטאל Guns 'N
 .Rosesאיזה ביצוע מרגש יותר? איזה ביצוע מתאים יותר להמנון ומדוע?
אפשר להתעמק במילות ההמנון ולהבין את משמעותן .מדוע ,לפי מילות השיר ,הצופים מסתכלים
לכיוון פאתי מזרח ,קדימה (לקדם ,למזרח) ואם כך ,היכן נכתב השיר? אפשר להסביר את רצף
הבתים (שהם למעשה משפט אחד ארוך) :כל עוד יש אנשים שמצפים לשוב לציון ,לא אבדה תקוותנו
לשוב לשם ולחיות שם כעם חופשי .נזכור שההמנון נכתב לפני קום המדינה ,והדבר בא לידי ביטוי
בהבעת תקווה שהיום היא כבר מציאות .אפשר להזכיר את הנלמד ביחידה 'געגועים לארץ' (בעמ' 7
ו־ 15בספר לתלמיד) על הזיקה של העם לארץ לאורך הדורות.
שם השיר המקורי שחיבר אימבר היה 'תקוותנו' ,והוא היה בן תשעה בתים .ההמנון הוא שני הבתים
הראשונים ,בשינויים קלים .זה הבית השני המקורי:
עֹוד ל ֹא ָאבְ דָ ה ִת ְקו ֵָתנּו
הַ ִת ְק ָוה הַ ּנֹושָ נָה
בֹותינּו
ִמשּוב ל ְֶא ֶרץ א ֵ
לְעִ יר בָ ּה דָ וִ ד חָ נָה.
לאחר השינוי אומץ השיר להמנון המושבה רחובות ואחר כך גם להמנון התנועה הציונית .כמו הדגל,
באופן טבעי ,עם קום המדינה נמצא השיר מתאים להמנון שלה .בעיני כמה אנשים לא מצאה חן
העובדה שמנגינת המנון המדינה היא עממית-רומנית במקורה ושאין לה שורשים יהודיים .הם ניסו
למצוא מקורות יהודיים ללחן זה ,אך ככל הנראה ללא הצלחה.
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מן העיתונות :סמלי המדינה – לכל אזרחיה?
עניין הקשר בין ההמנון ובין אזרחי המדינה הלא־יהודים הוא חשוב ולא התעלמנו ממנו ,אולם הוא
רגיש ולא פשוט .לתלמידים אין די ידע להבין אותו לעומק ,ולכן בחרנו שלא להרחיב בו.
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יחידה  :6ערבות הדדית בין יהודי העולם
המושג 'ערבות הדדית' התפתח מהאמרה שטבעו חז"ל "כל י ְִשראֵּ ל ע ֲֵּר ִבים זֶה בזֶה" (תלמוד בבלי,
מסכת שבועות דף לט ,עמוד א) .ערבות הדדית היא אחד הערכים המרכזיים במסורת היהודית .ערך
זה מבטא תחושת אחריות ודאגה של היהודים זה כלפי זה הן כקהילות הן כיחידים .לאורך
ההיסטוריה בא ערך זה לידי ביטוי בפעילויות סיוע של יהודים (קהילות ויחידים) בעיתות מצוקה בלי
להכיר זה את זה ,רק כיוון שהם יהודים.
ביחידה ייחשפו התלמידים ליהדות התפוצות הגדולה בממדיה מהאוכלוסייה היהודית בישראל ,ויכירו
אותה על קצה המזלג .התלמידים ילמדו על הקשר המיוחד שבין קהילות ויחידים יהודים הפזורים
בעולם ,קשר הדדי של חיבור רגשי ושל עזרה מסוגים שונים.

מטרות היחידה
•

ללמוד על העם היהודי בתפוצות ועל המקומות שהוא נמצא בהם

•

להכיר כמה סוגים של חיבור בין היהודים במקומות שונים בעולם

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :אלעד מספר

קהילות יהודיות בעולם
חידון ומידע :מה אנחנו יודעים על יהודי העולם?

בין שני עולמות :יהדות התפוצות
חיים יהודיים בחוץ לארץ – שלוש דילמות

"כל ישראל ערבין זה בזה"
מן התלמוד" :כל ישראל ערבים זה בזה"
דוגמאות לערבות הדדית:
א .יהודי העולם עוזרים זה לזה
ספרות' :התחנה טהרן' מאת דבורה עומר
אומנות :יהודי ארצות הברית מקבלים את יהודי רוסיה (כרזה)
ב .מדינת ישראל עוזרת לקהילות יהודיות בעולם
מן העיתונות :עזרה לנפגעי ההוריקן
ג .יהודי התפוצות תומכים בישראל
מידע :מח"ל – מתנדבי חוץ לארץ
משימה מסכמת :ישראל והתפוצות
יומן מסכם
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הרחבה
קהילות יהודיות בעולם (עמ' )61
חידון ומידע :מה אנחנו יודעים על יהודי העולם?
במהלך הפעילות וגם בהמשך לימוד היחידה מוצע להקרין על הלוח את מפת העולם ולהציג את
המדינות הנזכרות ביחידה .כך נמחיש את הפיזור הגיאוגרפי של העם ואת הקשרים בין מקומות
רחוקים מן העין (אך קרובים אל הלב).
מקורות למידע המופיע בפעילות :הלמ"ס – נתונים לשנת  ,2016אתר בית התפוצות ,המדור
לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של היהודים והמכון ליהדות זמננו על שם א' הרמן באוניברסיטה העברית.

בין שני עולמות :יהדות התפוצות (עמ' )62
חיים יהודיים בחוץ לארץ – שלוש דילמות
נחלק את הכיתה לקבוצות של שלושה-ארבעה תלמידים (אפשר לחלק לקבוצות גדולות יותר ,אך אז
יהיו פחות תלמידים פעילים) .כל קבוצה תבחר דילמה אחת מן הדילמות שבחוברת (שימו לב שאכן
נבחרו כל הדילמות) .לאחר הפעילות בקבוצות נקרא לשלוש קבוצות להציג לפני הכיתה ,כל אחת
דילמה אחרת.
הערה :הדילמות המוצגות הן בדיוניות אך מבוססות על חוויות אמיתיות שחווים יהודים בתפוצות ,והן
עשויות להתעורר אצל ילדים ממשפחות שומרות מסורת או אצל ילדים שמדינת ישראל חשובה להם,
ורבים מהאנשים ומהילדים בתפוצות הם כאלה .ברור שלא כל היהודים ,מבוגרים וילדים ,נפגשים
בדילמות כאלה ובדומות להן.

"כל ישראל ערבין זה בזה" (עמ' )66
ערבות הדדית
מקור" :כל ישראל ערבים זה בזה"
משפט זה בהקשרו המקורי מעלה את הרעיון שלאדם מישראל יש השפעה על אחרים בעם .אפשר
לראות דוגמאות לכך בחיינו ,למשל ,אנשים עושים הכללות לפי מוצא ושייכות ,ולכן מעשה שלילי של
אדם אחד יכול להטיל צל על קבוצה שלמה .אך זהו לא האופן שבו אנו משתמשים במשפט הזה
ביחידה .אנו משתמשים בו במובן שבו הוא שכיח :מכיוון שאנחנו עם אחד ,לכל אחד יש אחריות גם
לאחרים בעם.
בחלק זה מובאות שלוש דוגמאות לערבות הדדית בעם ישראל:
א .יהודי העולם עוזרים זה לזה
ב .מדינת ישראל עוזרת לקהילות יהודיות בעולם
ג .יהודי התפוצות תומכים בישראל
חשוב מאוד להסב את תשומת לב התלמידים לכך שהערבות מתקיימת לכל הכיוונים – לכל קהילה יש
מצוקות ,ובכוחה של כל קהילה לתרום ולעזור.
יש ,כמובן ,סוגים רבים של עזרה שלא עסקנו בהם ,למשל ,תרומה כספית של פדרציות יהודיות
לקהילות יהודיות במצוקה או לארגונים יהודיים בעולם ובישראל ,תרומות פרטניות של יהודים
לארג ונים יהודיים או ישראליים ,תנועות פוליטיות והפגנות (כמו בעניינם של מעוכבי העלייה מברית
המועצות) ועוד רבים .על פי רמת הכיתה אפשר להציע לתלמידים פעילות חקר על נושאים נוספים.
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א .יהודי העולם עוזרים זה לזה (עמ' )66
ספרות' :התחנה טהרן' מאת דבורה עומר (עמ' )67
להרח בה ולמידע נוסף אפשר לקרוא באתר האינטרנט של הסרט התיעודי שנעשה על הסיפור :המסע
של ילדי טהרן.
חשוב להדגיש כי סיפור ילדי טהרן אינו אירוע יחיד ,ולאורך הדורות ידוע על מקרים דומים שאירעו
בעולם .אחד המוכרים שבהם הוא סיפור הקינדר-טרנספורט מתקופת מלחמת העולם השנייה ,ובו
הועברו  12,000ילדים יהודים (ונוצרים) מגרמניה הנאצית לאנגלייה .מוסדות יהודיים באנגלייה טיפלו
בילדים היהודים שחולצו במבצע זה ,ומשפחות יהודיות-אנגליות אימצו רבים מהם.
סיפור נוסף תועד במאה ה־ 17בפנקס ועד הקהילות במדינת ליטא ,ובו מסופר על קבוצה של 75
יתומים חסרי כול שהגיעו לאזור ,ובני הקהילות התארגנו לעזור ולתמוך בהם.

ב .מדינת ישראל עוזרת לקהילות יהודיות בעולם (עמ' )69
מן העיתונות :עזרה לנפגעי ההוריקן
ישראל ידועה במשלחות הסיוע שהיא משגרת לאזורים נפגעי אסון ברחבי העולם בעקבות רעידות
אדמה ,שיטפונות או סערות .במקרים כאלו החילוץ והעזרה הרפואית מוגשים לנפגעים ללא הבדל
דת ולאום ,כמובן .בדוגמה המוצגת בספר לתלמיד מתואר הצורך בעזרה ספציפית לקהילה היהודית
שיכלה להינתן דווקא על ידי יהודים ,למשל ,בהפעלת בתי ספר יהודיים ,במציאת פתרון לאנשים
שומרי שבת ,בסיפוק ארוחות כשרות ,בסיוע במציאת ספרי תורה ועוד.

ג  .יהודי התפוצות תומכים בישראל (עמ' )70
מידע :מח"ל – מתנדבי חוץ לארץ
לא כולם מודעים לתרומתם העצומה של מתנדבי מח"ל בתקופת הקמת המדינה .את המדינה שאך
נולדה תקפו צבאות של חמש מדינות ,בעוד צה"ל היה צבא קטן שהורכב מכמה גופים – הפלמ"ח,
אצ"ל ועוד .בין השאר סבל צה"ל ממחסור עצום באנשים להפעלת מטוסים ולהטסתם ,ובזכות גיוס
הטייסים המתנדבים מחו"ל ורכישת המטוסים מארצות הברית ,אפשר היה לקיים מבצעי התקפה
והגנה אוויריים .לקריאה נוספת על תרומת מח"ל במלחמת העצמאות באתר מח"ל.
לאחר מלחמת העצמאות פורק מח"ל באופן רשמי ,אך עד היום קיים בצבא מסלול מח"ל שבו בני
נוער יהודים מחו"ל מגיעים לישראל כדי להתנדב לצבא .צעירים אלו חשים קשר ושותפות למדינת
ישראל אף שלא חיו בה מעולם ,ורואים במדינת ישראל את מדינתם .רבים מהם אינם בטוחים
שיישארו לחיות בארץ ,ובכל זאת הם באים ומתגייסים.
העשרה :כדאי להציג לתלמידים את הסרטון פלורליזם ומגוון בעמיות היהודית המציג את השוני הרב
שבין יהודים במקומות שונים בעולם ואת המשותף להם.
אפשר להראות לתלמידים סרטון על יוזמה יפה לכבוד  70שנים למדינה – שירת התקווה ממקומות
שונים בעולם .לאחר הצפייה אפשר לשאול אם הופתעו שיש יהודים במקומות מסוימים.
משימה מסכמת :ישראל והתפוצות (עמ' )71
לפעילות עם שני המשולשים המביעים את הקשר בין ישראל ליהודי התפוצות אפשר להכין מראש
משולשים מנייר ולהמחיש זאת בכיתה .גם התלמידים יכולים ליצור בעצמם משולשים ולהציג לפני
הכיתה את החיבור שבעיניהם מביע את הקשר הקיים והרצוי בין ישראל לתפוצות ,בלוויית נימוקים.
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אפשר לערוך דיבייט על השאלות האלה:
כיצד אנו רואים את הקשר שבין יהודי ישראל ליהודי התפוצות? נקטו עמדה! הצעות לעמדות:
•
•
•
•
•
•

טוב שיש קהילות יהודיות בתפוצות ,לכן לא כדאי לעודד את יהודי התפוצות לעלות לישראל .
רצוי שכל היהודים בעולם יעלו ארצה ,מקומם של כל היהודים במדינת ישראל.
מדינת ישראל צריכה להיות אחראית לביטחונו של כל יהודי ,גם של יהודים שלא חיים בארץ.
יהודי התפוצות צריכים לחגוג את יום העצמאות של מדינת ישראל אף על פי שאינם גרים בה
ואינם אזרחי המדינה.
יהודי התפוצות צריכים לראות בהמנון התקווה גם את ההמנון שלהם.
ליהודי התפוצות יש זכות להתערב במתרחש במדינת ישראל.
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חלק ב :תפילת האדם
הקדמה ללימוד תפילה במרחב החילוני
לעיתים קרובות זוכה התפילה בציבור הישראלי לפרשנות מצומצמת ביותר :לניכוסה רק לציבור
הדתי ,להגדרתה רק למול האלוהים ,רק מן הסידור וכדומה .צמצום כזה גורם עוול ומעוות את מושג
התפילה.
לאורך היחידות הקרובות נציג גישה הרואה בתפילה רעיון אנושי אוניברסלי המקבל ביטויים שונים
אצל אנשים שונים :מאמינים פונים בהודיה ובבקשה לאל ,לכוח עליון ,אך תפילה היא גם פנייה
לטבע ,לעצמי ,לעם ,פנייה כללית וכולי.
נציג לתלמידים כמה תפילות מרכזיות מהמסורת היהודית .אומנם התלמידים החילונים אינם
מתפללים ולא אמורים להתפלל ,אך כחלק מההיכרות עם טקסטים מרכזיים בתרבות היהודית אנו
חושפים אותם לתפילות שעמדו במרכז חייהם של יהודים במשך מאות שנים והיו שגורים בפיהם יותר
מהתנ"ך .ברבות מהתפילות מובעים ערכים מרכזיים במסורת שלנו ,ורבות מהן הפכו עם השנים
לטקסטים קנוניים וראוי להכירם.
כיוון שבמקור תפילה היא טקסט המביע אמונה באלוהים ופונה אליו במישרין ,במהלך הלימוד חשוב
להבחין בין קבלה של עקרונות האמונה לבין התוודעות לרעיונות העומדים במרכז הטקסטים .חשוב
להבין שאנו יכולים להתחבר גם לרעיונות וגם לתרבות ולמסורת העתיקה שלנו .כך נוכל להכיר את
רחשי ליבו של העם במשך הדורות ,ולהתוודע לשאיפות ,למחשבות ,לתקוות ולחששות שליוו אותו.
לימוד נושא התפילה יכול להעלות בקרב התלמידים שאלות בנושא האלוהים .חשוב לאפשר שיח
פתוח שבו כל אחד ואחת יכולים להביע כל עמדה שהיא .המסר שאנו מציעים להעביר הוא שלאורך
הדורות אנשים דנו בנושא האמונה והעלו כל מיני השערות ומחשבות ,ומפני שמדובר באמונה ולא
במדע ,הכול נותר בגדר השערה .כך גם אצלנו – נוכל להעלות שאלות ,תהיות והשערות בלי לצפות
לתשובות ולאמירות מוחלטות.
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יחידה  :1על התפילה
ביחידה זו התלמידים נחשפים לכמה הגדרות של המושג תפילה ולתשובות לשאלות כמו :מהי
תפילה בעיניך? מתי אנשים מתפללים? למה? למי? ועוד ,כדי לעודד אותם לחשוב מחוץ לקופסה על
מהות התפילה.
ביחידה נכיר גם שלושה סוגי תפילות עיקריים בעולם ובמסורת היהודית :בקשה ,שבח והודיה.

מטרות היחידה
•
•
•

הצגת משמעויות שונות של מושג התפילה
הכרת שלושה סוגים של תפילות :בקשה ,שבח והודיה
הכרת התפילה כתופעה תרבותית אוניברסלית

משך לימוד היחידה
שלושה שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :הילה מספרת

מהי תפילה?
פעילות סביב תמונות
שיר' :כמו תפילה' מאת אהוד מנור

תפילת האדם בזמר העברי
שיר' :הליכה לקיסריה' מאת חנה סנש
נעים להכיר :חנה סנש
שיר' :הלוואי' מאת אהוד מנור
שיר' :לו יהי' מאת נעמי שמר
נעים להכיר :נעמי שמר
שיר' :הללויה' מאת שמרית אור
נעים להכיר :שמרית אור
שיר' :תודה' מאת עוזי חיטמן
נעים להכיר :עוזי חיטמן

התפילות היהודיות המסורתיות
מן התפילה :תפילות משלושה סוגים
בקשה ,הודיה ושבח בחיים שלנו
יש לי מושג :סידור התפילה
רואים עולם :תפילות בדתות אחרות
יומן מסכם

הציוד הנדרש
אמצעי הקרנה והאזנה :מחשב ומקרן
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הרחבה
יומן פותח :הילה מספרת
היומן מתמקד בכמה דרכים להביע רגשות ,ומוזכרת אפשרות התפילה .זה מעלה אפשרות לראות
את התפילה בזווית ראייה חדשה :התפילה לאו דווקא כקשורה לדת .היא יכולה להיות מופנית
לאלוהים אך יכולה גם לא להיות מופנית לאף אחד.

מהי תפילה? (עמ' )75
פעילות סביב תמונות
התמונות עוזרות לתלמידים לעסוק בנושא התפילה .באמצעות הבחירה שלהם הם מביעים את
דעתם באשר לשאלה מהי תפילה.
רוב התמונות אינן מביעות תפילה כמו שהתלמידים מכירים אותה (מלבד תמונת בית הכנסת) ,וזאת
כדי שהתלמידים יחשבו על המושג בצורה רחבה .כל התמונות המובאות יכולות להתפרש כתפילה:
ידיים שמופנות למעלה ,עצימת עיניים ,אחיזת ידיים ,מבט מבקש ,עמידה במעגל וכולי.
אם התשובה הנפוצה תהיה שהתפילה מתקיימת רק בבית הכנסת ,כדאי לפתח שיחה בנושא ולשאול
את התלמידים אם הם ראו אנשים מתפללים במקום אחר.
שיר' :כמו תפילה' מאת אהוד מנור (עמ' )76
כדאי להשמיע לתלמידים את השיר ולבקש מהם לעקוב אחר המילים בספר.
אפשר לשאול את התלמידים אם המשורר חידש להם משהו באשר לתפילה ,ואם הם מזדהים עם
דעה אחת או יותר של אהוד מנור באשר לתפילה ,או מתנגדים לה.

תפילת האדם בזמר העברי (עמ' )77
בניסיון להרחיב את התפיסה של תפילה כקשורה לתחום הדת בלבד ,הבאנו שירים מהזמר העברי
שאפשר לראות בהם שירי תפילה.
שיר' :הליכה לקיסריה' מאת חנה סנש
רבים ר ואים בשיר זה תפילה מכיוון שיש בו פנייה בבקשה אל האל .הדוברת מבקשת שכל הדברים
הפשוטים שנמצאים סביבה ימשיכו להתקיים .המשוררת חיה בקיבוץ על חוף הים .השיר מתאר
הליכה לקיסריה ,ולכן מוזכרים בשיר החול ,הים ,הצליל שהים משמיע ,הברק של השמיים ותפילת
האדם .את חוויית המקום מעצימה המשוררת באמצעות השימוש בארבעה חושים :חוש הראייה
(החול ,הים ,ברק השמיים) ,חוש השמיעה (רשרוש ) ,חוש הריח (הים) וחוש המישוש (החול ,המים).
השורה האחרונה בשיר" ,תפילת האדם" ,איננה פשוטה להבנה ולכן גם לא התמקדנו בה ,אבל
בכיתה מתקדמת אפשר לעסוק בה :אפשר להבין את הביטוי "תפילת האדם" כתקוות האדם .אולי
התכוונה המשוררת שגם בזמנים קשים חשוב לשמור על התקווה ולא להתייאש .נמצאה גרסה
קודמת של השיר ובה במקום "תפילת האדם" נכתב "האמון באדם" .אפשר לשוחח עם התלמידים
על ההבדל בין הגרסאות .הסבר אפשרי נוסף :תפילת האדם היא כל מה שפירטה המשוררת קודם
לכן בשיר .רצון האדם הוא שהדברים הפשוטים סביבו ימשיכו להתקיים – זה המעט שהאדם צריך
בעולם (לא כסף ,הישגים ,רכוש וכדומה) .הצרכים של האדם מאוד פשוטים.
כדאי להשמיע את השיר ולשאול אם המוזיקה משרתת את התוכן .יש כמה ביצועים יפים :נתנאלה,
עפרה חזה ,צילה דגן.
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נעים להכיר :חנה סנש (עמ' )78
להרחבה :אתר חטיבת הצנחנים
שירים נוספים
להלן מאפיינים של השירים שיש הרואים בהם שירי תפילה:
שם השיר
לו יהי

נושא
תקווה להמשך הקיים בחיינו

התפילה מופנית אל
לא מוגדר

הלוואי

בקשות לשלום ,אהבה ,תקווה
ואחדות בחברה
הלל לעולם על מה שיש בו ,על מה
שכבר היה ועל מה שיהיה
תודה על כל הדברים הפשוטים
והרגילים

אין נמען

ביטויי תפילה
לו יהי ,תן,
כל שנבקש
הלוואי

אלוהים (מרומז במילה
'הללויה') ,העולם
אלוהים (מרומז במילה
'בראת')

הללויה

הללויה
תודה

תודה

התפילות היהודיות המסורתיות (עמ' )82
לאחר שראינו שדרך אחת להביע רגשות ,תקוות וחששות היא שירים ,נכיר דרך נוספת :תפילות.
נתחיל את הלימוד על התפילה היהודית המסורתית דרך הכרת שלושה סוגים של תפילות :בקשה,
שבח והודיה.
פתרון למשימה בעמ' :82
א
ב

ג

התפילה
"ברך עלינו" ("יהיה
רצון")
"יוצר אור ובורא
חושך" (ברוך אתה
ה')"...
"מודים אנו לך ...על
כל טיפה וטיפה"

סוג
בקשה

נושא
בקשה לשנת יבול טובה בחקלאות

שבח

הלל לאלוהים על כל מה שברא בעולם

הודיה

הודיה לאלוהים על הורדת הגשם לעולם

במשימה בעמ'  83התלמידים מתבקשים למיין את השירים שהובאו ביחידה לסוגים אלו' .לו יהי' –
בקשה' ,תודה' – שיר תודה' ,הלוואי' – בקשה' ,הללויה' – שבח.
בקשה ,הודיה ושבח בחיים שלנו (עמ' )83
בפעילות זו התלמידים בודקים את נוכחות שלושת המושגים – בקשה ,הודיה ושבח – בחיים שלהם.
שאלה מס'  2מאפשרת לכל תלמיד לבדוק את עמדתו ומצבו.
את סעיף ב בשאלה מס'  2כדאי לעשות פעמיים :לפני סעיף ג ואחריו .ייתכן שלאחר השיחה על
חשיבות ההודיה ,הבקשה והשבח ,ירצו תלמידים אחדים לשנות את מקומן בדירוגים.
רואים עולם :תפילות בדתות אחרות (עמ' )84
התפילה היא תופעה כלל־עולמית הקיימת ברוב תרבויות העולם ,אך כל תרבות מביאה אותה לידי
ביטוי אחרת בתדירות ,בתוכן ,באביזרים ,בטקסים ,בתנועות ,במקומות התפילה וכולי .אפשר לשלוח
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את התלמידים לפעילות חקר על התפילות בדתות המוזכרות בקטע או על דתות או תרבויות אחרות
בעולם.
משימה מסכמת:
מטרתה של המשימה הסופית לברר אם תפיסתנו את התפילה השתנתה בעקבות הלימוד.
פעילות פותחת או מסכמת לנושא התפילה :יצירת ענן בנושא 'התפילה ואני' באתר 'תרבות יהודית
ישראלית'.
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יחידה  :2ערכים בתפילה א – הכרת הטוב
חלקים שונים בתפילה המסורתית נוצרו בתקופות שונות ,ויש לנו מידע מדויק למדי על חלקם – מתי
חיברו אותם ומי עשה זאת .הידע הזה ועיון בתפילות עצמן יכולים להוביל אותנו לפרטים נוספים על
התקופה שבה נכתבו התפילות :אנו יכולים ללמוד על הצרכים של הציבור ומנהיגיו באותה תקופה ועל
מטרותיהם הדתיות ,וכן על מצבים ועל התמודדויות שעמדו בפניהם .דרך התפילות אפשר לראות גם
אילו ערכים בחרו מנהיגי העם להדגיש( .לעיתים חזרו עליהם כמה פעמים ביום ואפילו כמה פעמים
באותה תפילה!)
ביחידה שלפנינו נתמקד בערך הכרת הטוב ,נכיר תפילות שבבסיסן עומד ערך זה ונבדוק איך הוא בא
לידי ביטוי במציאות.
ביחידה הבאה נתמקד בשני ערכים נוספים :ערבות הדדית והיחס הראוי לאחר.

מטרות היחידה
•
•
•
•

להכיר את ערך הכרת טוב
לפתח את היכולת לראות את סביבתנו
להכיר טובה ולא לקבל את הטוב כמובן מאליו
להבין שתפילות ההודיה הן ביטוי למודעות לטוב שסביבנו

משך לימוד היחידה
שניים-שלושה שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :עלמה מספרת

מודעות לסובב אותנו
שיר ':שפות' מאת עדולה
מן הסידור :ברכות הנהנין

ברכות לזמנים שונים
מיון הברכות

ללמוד להתבונן
שיר' :אני רוצה תמיד עיניים' מאת נתן זך
נעים להכיר :נתן זך
פעילות :מודעות לסביבה
איך זה קשור אליי :מחצית הכוס המלאה
אומנות :תצלומים מהטבע ,שי גינות
רואים עולם :מדיטציה והייקו
יומן סיכום

הציוד הנדרש
אמצעי הקרנה והאזנה :מחשב ומקרן
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הרחבה
יומן פותח :עלמה מספרת
הדברים שעלמה כותבת ביומן ממקדים את התלמידים בהתבוננות ובמודעות לסביבה הקרובה .כדאי
להתעכב על המשפט של יעל ("היום לא באנו לראות מקום חדש ...אלא לראות מחדש את מה
שאנחנו לעיתים קרובות מפספסים") ולשאול למה היא מתכוונת.

מודעות לסובב אותנו (עמ' )87
שיר' :שפות' מאת עדולה
המודעות היא השלב הראשון וההכרחי בתהליך הכרת הטוב .ללא מודעות למה שיש סביבנו לא נוכל
להבחין בטוב וביופי שסובבים אותנו.
הכותבת חשה את העולם בחושיה – היא מודעת לצבעים ולמראות ,לריחות ,לקולות .בעזרת חושיה
היא מודעת לדברים הקטנים והגדולים סביבה .המודעות לפרטים וליופי שבטבע גורמת לה לראות
אותו כתמונה שלמה ומושלמת ,וזוהי בעצם השירה – ההרמוניה והחוויה הכללית הנוצרת ממכלול
החוויות.
מן הסידור :ברכות הנהנין (עמ' )88
ברכות הנהנין הן ברכות שנאמרות לפני הנאות חושיות או אחריהן :אכילה ,שתייה ,ריח ,ראייה
ושמיעה.
פתרון המשימה:
הַ ּמֹוצִ יא לֶ חֶ ם ִמן הא ֶרץ

לפני שאוכלים לחם

ש ִמים
ב ֵֹּורא ִמינֵּי ְב ֹ

כשמריחים ריח טוב

ֶשעשה אֶ ת היַם הַ גדֹול

כשרואים ים או אוקיינוס בפעם הראשונה זה זמן רב

ב ֵֹּורא ְפ ִרי העֵּ ץ

לפני שאוכלים מפרי העץ

ֶש ֹכחֹו ּוגְ בּור תֹו מלֵּ א עֹולם

כששומעים רעמים ,כשהרוחות סוערות ,בעת רעידת
אדמה ,כשרואים כוכב שביט (כוכב נופל)

ֶשהֶ חֱ ינּו וְ ִקיְ מנּו ו ְִהגִ יענּו לַ זְ מַ ן הַ זֶ ה

כשלובשים בגד חדש ,כשאוכלים פרי בפעם הראשונה
בעונה ,כשנכנסים לבית חדש ועוד

לשאלה בחברותא בעקבות הקומיקס :ברכות הנהנין הן דברי שבח לאלוהים על העולם ,אך ניתן
לראות בהן גם הודיה .למשל ,בברכת "שהחיינו" אנו מודים לאלוהים על כך שזכינו להגיע למועד
משמח.

ברכות לזמנים שונים (עמ' )89
חשוב לוודא לפני הפעילות שהמושגים 'שגרתי' ו'נדיר' ברורים לתלמידים.
קומיקס ודיון (בתחתית עמ'  :)89מסכמים את הרעיונות ואת הערכים שעולים מברכות הנהנין:
הכרת הטוב ,הודיה ,התבוננות ומודעות .אפשר לחבר את הדברים לשיר 'כמו תפילה' שביחידה
הקודמת ,שבו נאמר " ְתפִ לה לאֵּ ל ְמ ַשנה אֶ ת ִמי ֶש ִּמ ְתפַ לֵּ ל" .התפילה עשויה לעודד את מי שמתפלל
להיות אדם המכיר בטוב שבחייו.
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ללמוד להתבונן (עמ' )90
שיר' :אני רוצה תמיד עיניים' מאת נתן זך
לפני קריאת השיר ניתן להאזין לו בביצוע של שלמה ארצי ולבקש מהתלמידים לספור כמה פעמים
מופיע בשיר השורש יפ"ה .איזה שורש נוסף מופיע בו פעמים רבות? (הל"ל)
המשורר מבקש בשירו שתמיד תהיה לו היכולת להיות מודע ליופי שסביבו ,וששום קושי לא ישבש
זאת אצלו.
בעקבות השיר אפשר לדון בשאלה אם ראיית הטוב 'צובעת' את העולם בצבעים ורודים מדי ,ובכך
מתעלמת מהדברים הלא טובים שסביבנו.
ראיית הטוב איננה מכוונת להתעלמות מהדברים הרעים .על פי רוב אנו נותנים להתרחשויות
השליליות משקל רב :לקושי ,לתסכולים ,לאכזבות ולכישלונות .ראיית הטוב מכוונת אותנו לשים לב
גם לטוב שסביבנו ,ותורמת לראייה מאוזנת של הקיום וגם לשביעות רצון רבה יותר בחיינו.
אפשר להקריא את הסיפור 'הנסיך המאושר' שבו למד הנסיך בדרך הקשה כיצד להכיר טובה.
פעילות :מודעות לסביבה (עמ' )91
לאחר הצגת תוצרי הפעילות בכיתה אפשר להזמין את התלמידים להמשיך את המשימה ולאמץ את
הרעיונות האלה (צילום דברים יפים ,כתיבת נקודות חיוביות באירועי היום) בחיי היום־יום.
איך זה קשור אליי :מחצית הכוס המלאה (עמ' )92
הפעילות מכוונת להסתכלות אישית ולמודעות למקום שכל תלמיד נמצא בו מבחינת ראיית הטוב.
השאלה אם היו רוצים לשנות את מקומם חשובה ,כדי שיבינו שמקום אינו קבוע ,ושיש אפשרות
לשנות אותו באמצעות המודעות.
אומנות :תצלומי טבע (עמ' )92
דרך עדשת המצלמה הצלם מתרכז בפרטים קטנים ויום־יומיים בטבע :דוגמה יפהפייה של רשת קורי
עכביש ,ואגלי טל שהצטברו על עלה .ההתרכזות וההתבוננות המעמיקה יוצרות תמונות אסתטיות
ואף חשוב מכך – מעודדות אותנו להתבונן סביבנו בצורה אחרת.
אם התלמידים לא עשו את הפעילות שבעקבות השיר 'אני רוצה תמיד עיניים' (עמ'  ,)91אפשר
להציע תערוכת תצלומים :לצלם דברים יפים שאנו פוגשים בטבע שסביבנו ולהציג אותם .משימה
נוספת הקשורה לתחום הצילום מופיעה כמשימה מסכמת ליחידה (עמ' .)93
ניתן לומר שהצילום ,לבד מהנצחת הרגע ,מאפשר לנו להתמקד בפרט אחד במציאות .העולם סביבנו
כל כך עשיר ,צבעוני ומלא צורות ,צבעים וקולות ,שלעיתים בתוך חוויית העושר איננו מתפנים
להתמקד בפרטים .מבחינה זו הצילום 'מנקה' את רעשי הרקע ומעניק אפשרות להתמקד בדבר אחד
ולהתבונן בו בלבד .האפשרות לעשות צילומי תקריב ולהגדיל אותם מאפשרת לנו לגלות את הפרטים
הקטנים של אותו חפץ או חיה ,להתפעל וליהנות מהם.
מומלץ לבדוק אם יש הורים המתמחים בצילום ,ולהזמין אותם לשוחח עם התלמידים מתוך
התמקדות בצילום ככלי המחדד את ההתבוננות.
רואים עולם :מדיטציה והייקו (עמ' )92
תרבויות המזרח הרחוק עוסקות רבות במודעות ובנוכחות ב'כאן ועכשיו' .אחד הכלים הידועים לצורך
זה הוא המדיטציה .ראו הרחבה על המדיטציה בזן מאת יעקב רז .המשימה של כתיבת הייקו היא
תרגול מודעות ונוכחות.
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יחידה  :3ערכים בתפילה ב – לראות את
הזולת
ביחידה זו נכיר ערכים חשובים ומרכזיים במסורת היהודית הבאים לידי ביטוי בתפילות.
הפעם נתוודע לערכים ערבות ההדדית והיחס הראוי לאחר.

מטרות היחידה
•
•
•
•

להכיר תפילות שמכוונות לראיית האחר וצרכיו ,ולראייה חיובית של האחר
להבין שהשימוש בלשון רבים בתפילה הוא ביטוי לערבות הדדית
להכיר את מושג 'מניין' ואת תרומתו לתחושת השייכות לקהילה
להדגיש את כוחה השלילי של לשון פוגענית

משך לימוד היחידה
שלושה-ארבעה שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :עופר מספר

להתפלל בלשון רבים
מן הסידור :מתוך תפילת הדרך ("יהי רצון)"...

להתפלל עם המבט החוצה
מן התלמוד" :לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות" ("אמר רבי חייא)"...
הגות :החלונות כמסמלים מודעות לעולם שבחוץ ,הרב יצחק הכהן קוק ("התפילה היא אומנם)"...
נעים להכיר :אברהם יצחק הכהן קוק

להתפלל עם אחרים
אומנות' :יש לנו מניין?' מאת דוב אברמסון
הגות' :אחד מן המניין' מאת אבא קובנר ("בשבוע הראשון להיותי בארץ)"...
נעים להכיר :אבא קובנר

תפילות מלמדות על יחס ראוי לזולת
מן התפילה" :אלוהיי נצור לשוני מרע"
הידעת? :נצור מלשון נצרה
מן התפילה :תפילה קודם תפילה ,רבי אלימלך מליז'נסק ("תן בליבנו)"..
קומיקס ופעילות בעקבותיו :האם בבקשת עזרה יש הסרת אחריות?
רואים עולם :קהילות וירטואליות
משימה מסכמת
יומן מסכם

הציוד הנדרש
אמצעי הקרנה והאזנה :מחשב ומקרן
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הרחבה
יומן פותח :עופר מספר
הדברים שעופר כותב ממקדים אותנו בערך המרכזי שביחידה :לראות גם את האחר ואת צרכיו ,ולא
רק את עצמנו .המשימה מחדדת את ההבדל בין משאלות שמעמידות במרכז אותי ואת צרכיי
האישיים ובין משאלות המעמידות במרכז את האחר ואת צרכיו.

להתפלל בלשון רבים
מן הסידור :מתוך תפילת הדרך ("יהי רצון" ,עמ' )95
לשאלה מדוע תפילות רבות במסורת היהודית מנוסחות בלשון רבים יכולות להיות כמה תשובות
(וכולן יהיו נכונות!) .למשל ,התפילה בלשון רבים מאפשרת להתפלל למען מי שאינם יכולים לבקש
למען עצמם; לשון הרבים יוצרת הרגשה של יחד וערבות הדדית; דרך השימוש בלשון רבים ביקשו
חכמים להעביר מסר כללי של התייחסות לאחר ולכלל .על פי מסר זה ,המתפללים דואגים לא רק
לעצמם אלא גם לאחר ,לחברה כולה ולכלל האנושות; ועוד תשובות שנוכל להעלות על דעתנו.
כשעוסקים בשתי האפשרויות – ניסוח תפילות בלשון יחיד ובלשון רבים ,כדאי לבקש מהתלמידים
לפרט מה לדעתם המשמעות של כל אחת מצורות התפילה (ביחיד או ברבים) – למה מתכוונים בכל
אחת מהן? על מה מתפללים בכל אחת מהן? וכדומה.

להתפלל עם המבט החוצה
מן התלמוד" :לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות" ("אמר רבי חייא" ,עמ' )96
המקור מציג את העמדה שעל האדם להתפלל במבנה שיש בו חלונות .רבי חייא אינו מסביר את
הדרישה ,ובכך משאיר פתח להשערות שלנו .כדאי לעודד את התלמידים לחשוב בעצמם על סיבות
לדרישה זו (למשל ,סיבה בריאותית :החלונות מאפשרים לאוורר את מקום התפילה).
הגות :החלונות כמסמלים מודעות לעולם שבחוץ ,הרב יצחק הכהן קוק ("התפילה היא אומנם
פעילות" ,עמ' )96
במקור זה מעניק הרב קוק משמעות סמלית לחלונות כמקשרים בין עולמו הפנימי של האדם ובין
העולם החיצוני .בדבריו מגדיר הרב קוק שהתפילה האישית ה'טובה' תוכל להיות כזו רק אם האדם
יהיה מודע גם לעולם שסביבו ולאחריותו כלפיו .המסר שבאמירה זו הוא שבניית עולמנו האישי אינה
יכולה להתבסס רק על התכנסות פנימה והתמקדות בעצמי ובעולמי הפנימי ,אלא נדרשת יציאה
והסתכלות החוצה על העולם .לפי הרב קוק ,תפילה ,הגם שהיא פעמים רבות פעולה אישית ,איננה
ראויה אם היא מתייחסת רק לאדם הפרטי.

להתפלל עם אחרים (עמ' )97
אומנות' :יש לנו מניין?' מאת דוב אברמסון
בעקבות השאלה על הדמיון ועל ההבדלים בין הדמויות אפשר לדון בכיתה :במה הדמויות שונות?
(בגיל ,במגדר ,במראה) .במה עוד יכולות להיות הדמויות שונות זו מזו? (בהתנהגות ובאופי ,במקום
המגורים ,בנטיות הפוליטיות ,במוצא העדתי ,בהשתייכות הקהילתית ,בתפיסה הדתית ועוד) .החיבור
ביניהן מתבטא בכך שכולן מחזיקות את מילות הפסוק ,ומבחינה רעיונית הדבר מבטא את שייכותן
לעם היהודי .בכך מוצגים ביצירה הגיוון של העם היהודי והחיבור בין אנשים שונים כל כך זה מזה.
חיבור זה מוצג במיוחד ביחידה של ערבות הדדית בין יהודי העולם (עמ' .)66
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בתנ"ך יש כמה דוגמאות להימנעות מספירת אנשים :בתקופת הנדודים במדבר לא ספרו את העם
ספירה ישירה אלא באמצעות מחצית השקל (שמות פרק ל ,פסוקים יב-יג ),וכך גם שאול המלך
(שמואל א פרק טו ,פסוק ד "ַ ...ויִ פְ ְקדֵ ם [שאול] בַ ְטל ִָאים") רוב המפרשים מסבירים :שאול ספר את
חיילו בעזרת טלאים ,כלומר כל אדם קיבל טלה ואז ספרו את הטלאים ולא את האנשים) לעומת זאת
דוד ספר את אנשיו ישירות ומגיפה ניחתה על העם (דברי הימים א פרק כא ,פסוקים א-יז "לְכּו ִספְ רּו
ֹלהים ,עַ ל-הַ דָ בָ ר הַ זֶה; ַויְַךֶ ,את-י ְִׂש ָר ֵאל [ .)]...להרחבה
ֶאת-י ְִׂש ָר ֵאלַ ]...[,וי ֵַרע בְ עֵ ינֵי הָ אֱ ִ
הגות' :אחד מן המניין' מאת אבא קובנר ("בשבוע הראשון להיותי בארץ" ,עמ' )98
אבא קובנר מתאר את הגעתו לארץ לאחר השואה .הוא מבקר בכותל ,שריד חשוב של התרבות
היהודית שהוא חש חלק ממנה ,אך מה שמעורר בקרבו את הקשר לארץ אינו הכותל אלא
ההצטרפות לתפילה במניין .המסגרת המסורתית מחברת אותו לקהילה .אף שהוא אינו מכיר את
האנשים שעימם התפלל ,אף שהוא חש שונה מהם במובנים רבים ,הוא מרגיש חלק מהקבוצה,
ובמקרה הזה – מהעם.
אצל חלק מהאנשים שמתפללים התפילה היהודית מהווה ביטוי לקשר שבין המתפלל לבין אלוהיו.
אצל אחרים ,כמו אבא קובנר ,התפילה במניין היא ביטוי לקשר שבין כל מתפלל לעמו ולמורשתו,
ולקשר של כל מתפלל לשותפיו לתפילה.

תפילות מלמדות על יחס ראוי לזולת (עמ' )99
מן התפילה :נצור לשוני מרע
תפילה זו נאמרת בסוף תפילת העמידה ומתבססת על פסוק מתוך ספר תהליםִ " :מי ה ִאיש ֶהחפֵּ ץ
ּושפ ֶתיָך ִמ ַדבֵּ ר ִמ ְרמה" (תהילים פרק לד ,פסוקים יג-יד).
חַ יִ ים אֹהֵּ ב י ִמים לִ ְראֹות טֹובְ .נצֹר לְ שֹונְָך מֵּ רע ְ
בהתייחסות לשאלה מס'  3כדאי להראות סרטון על תופעת השיימינג.
מן התפילה :תפילה קודם תפילה ,רבי אלימלך מליז'נסק ("תן בליבנו" ,עמ' )100
את התפילה חיבר רבי אלימלך מליז'נסק כהכנה לתפילת שחרית ,והיא התקבלה אצל רבים .הבאנו
את קטע הסיום שבו המתפלל מבקש את הכוח ואת היכולת לראות את הדברים החיוביים בסובבים
אותו ולסגל לעצמו תקשורת נעימה עימם .התפילה פותחת בייחוס תכונה לא שגרתית ללב – ראייה.
ייתכן שהוא מכוון לכך שהראייה שלנו את האחר מושפעת לא מעט מהלב ,מהרגשות שאנו מרגישים
כלפי האחר ,והיא הגורמת לנו לראות אותו בצורה מסוימת( .אדם מאוהב רואה במושא אהבתו רק
דברים טובים; אומרים שהאהבה היא 'עיוורת'; לחלופין ,אדם שכועס על מישהו רואה באחר רק את
חסרונותיו ואת הדברים שמפריעים לו בו).
קומיקס ופעילות בעקבותיו :האם בבקשת עזרה יש הסרת אחריות?
טיעונים אפשריים לכך שבבקשת עזרה יש ממד של הסרת אחריות :כאשר פונים לעזרה ,האדם
הממלא את המשימה כבר אינו לבדו ,יש לו שותף .גם אם טכנית העוזר אינו תורם הרבה ,האחריות
מתחלקת וגם התוצאה – הצלחה או כישלון – היא משותפת.
טיעונים אפשריים לכך שבבקשת עזרה אין ממד של הסרת אחריות :עצם בקשת העזרה מעידה
שהמבקש חש אחריות על המשימה ,הרי הוא מבקש סיוע בהשלמתה .בקשת עזרה איננה מעבירה
את האחריות על המשימה לעוזר ,האחריות הכוללת עדיין מוטלת על מבצע המשימה.
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משימה מסכמת
כל הערכים המופיעים ברשימה באים לביטוי ביחידה .חלקם מקבלים התייחסות נרחבת יותר וחלקם
פחות .הדבר החשוב במשימה זו הוא עצם השיח הערכי .בקשו מהתלמידים לציין בהסבר שלהם
היכן הערך בא לביטוי (טקסט ,תמונה ,פעילות וכו') ולחשוב על הקשר שבין המקור שבחרו לבין
הערך.
זו הזדמנות להדגיש את הרעיון הכללי :הסידור אינו רק ספר שמתפללים בו ,אפשר לראות בו מסמך
היסטורי המשקף את הערכים ואת האמונות של העם היהודי לאורך הדורות .אפשר לשאול את
התלמידים :אם בעוד מאה שנים היו בני אדם מוצאים משאלות שכתבתם ,מה היו מגלים עליכם?
(כלומר ,מה היה חשוב לכם ,מה היו הערכים והתקוות שלכם?)
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יחידה  :4סידור התפילה
הזכרנו כבר כי התפילות במסורת היהודית עמדו במרכז חייהם של היהודים במשך מאות שנים
ונקראו יותר מהתנ"ך .ביחידה זו נערוך היכרות בסיסית וקצרה עם סידור התפילה – הרקע
להתפתחותו ,מטרתו ואופיו.

מטרות היחידה
•
•

להכיר את המבנה הכללי של סידור התפילה
להכיר את הרקע להתפתחות הסידור ואת המושגים 'תפילת ארעי ו'תפילת קבע'

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :מאיה מספרת

מה בסידור
משימה :תפילות במעגלי החיים

איך נולד הסידור?
א .התפילה האישית:
מן התורה :תפילות ספונטניות
ב .שלב ביניים :קורבנות ותפילות בבית המקדש
יומן :רבן גמליאל מספר

תפילת קבע ותפילת תחנונים – יתרונות וחסרונות
קומיקס :יתרונות וחסרונות
מן המשנה" :העושה תפילתו קבע" ("רבן גמליאל אומר)"...
יש לי מושג :כוונת הלב

הסידורים הראשונים
נוסחי תפילה אחדים

שינויים בתפילות בדורות האחרונים
תפילות חדשות שנכתבו
תפילות שנוסחו מחדש

בין קבע לתחנונים – המתח נמשך
סיפור חסידי' :החליל'
סיפור' :תפילה של היהודים בכל הדורות' מאת מרדכי בר און ("זה היה במלחמת השחרור)"...

מתעמקים בסידור – תפילת עמידה
תפילת העמידה
יש לי מושג :תפילת העמידה
מן התפילה :תפילת העמידה
משימה מסכמת :מאפייני התפילה בתפילת העמידה
יומן מסכם
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הרחבה
יומן פותח :מאיה מספרת
הסיפור של מאיה מסביר את רעיון הסידור :מכיוון שיש תפילות רבות מאוד המתאימות למעגלים
שונים בחיים ,נוצר צורך לסדר אותן יחד כך שיהיה קל להתמצא בהן.
תשובות אפשריות למשימה :דברים בסביבתנו המאורגנים בצורה מובנית :ספרייה להשאלת ספרים,
ספר לימוד ,ארון בגדים ,חנויות (למשל ,סופרמרקט או חנות בגדים גדולה) ,קבצים במחשב ,שירים
ברשימת השמעה ,ועוד.

מה בסידור (עמ' )103
חלק גדול מהיחידה עוסק בהתפתחות הסידור ,אולם קודם לכן נכיר על קצה המזלג את הסידור.
משימה :תפילות במעגלי החיים
פתרון למשימה:
מעגלי היום־יום" :המעביר שנה מעיניי" (מתוך ברכות השחר הנאמרות עם הקימה בבוקר),
"המעריב ערבים" (מתוך תפילת ערבית הנאמרת בערב) .תפילות נוספות הקשורות למעגל זה:
תפילת מנחה הנאמרת בצוהריים ,ברכות על האוכל וקריאת שמע לפני השינה.
מעגל השנה" :להדליק נר של שבת" (ברכה להדלקת נר שבת)" ,לישב בסוכה" (ברכה הנאמרת
בסוכה) .תפילות נוספות הקשורות למעגל זה :תפילות השבת ,תפילת הלל בראש חודש ובחגים,
תפילת מוסף – בשבת ובכל המועדים ועוד.
מעגל החיים" :קול חתן וקול כלה" (מתוך ברכות הנישואין)" ,קיים את הילד הזה לאביו ולאימו"
(מתוך טקס ברית המילה) .תפילות נוספות הקשורות למעגל זה :ברכת הגומל ליולדת ולניצול
מסכנה ,קדיש על קבר המת ,ותפילות אזכרת נשמות בימי זיכרון לנפטרים.
התפילות בסידור מאורגנות מן היום־יומי לפי סדר היום (מהבוקר לערב) ,דרך השבתות ,ראשי
החודשים ,שלושת הרגלים (על פי רוב פותחים בפסח) ועד המועדים הנוספים בסדר השנה.
שני דברים נוספים משובצים בסידור ,על פי רוב לאחר תפילת הבוקר :סדר ברכות האכילה השונות,
מתוך הנחה שלאחר תפילת הבוקר אוכלים ,וכן פעמים רבות סדר הברכות הקשורות לנישואין
ולברית מילה ,שכן חלק מהן קשורות אף הן לסעודה .בסידורים שונים ניתן למצוא ארגון אחר מעט
של הדברים ,בעיקר בכל הקשור לתפילות החגים ומעגל החיים.
עם השנים נוצרו סידורים מיוחדים לתפילות החגים :מחזורים .לכן בסידורים רבים מופיעות רק חלק
מתפילות החג ,ואילו התפילות המלאות לחג מופיעות במחזורים .ישנם מחזורים לראש השנה ,ליום
כיפור ולשלושת הרגלים :סוכות ,פסח ושבועות.
להרחבה :מאמר בנוגע לתהליך יצירת הסידור.

איך נולד הסידור?
א .התפילה האישית
ביחידות קודמות כבר הזכרנו את התפילות הספונטניות .תפילות אלו טבעיות ואוניברסאליות.
נושאים אותן גם אנשים שאינם מאמינים באלוהים ,והן אינן מופנות לאלוהים דווקא או למישהו בכלל.
על תפילות מסוג זה הרחבנו ביחידה על התפילה (עמ'  75-74בספר לתלמיד).
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ב .שלב ביניים :קורבנות ותפילות בבית המקדש
בתקופת התנ"ך הקשר של עַ ם ישראל עִ ם האלוהים היה הקרבת קורבנות .היהדות לא המציאה זאת
אלא כפי הנראה הושפעה מהעמים אחרים סביבה .התפילה בתקופה ז ,לא נחשבה לחלק מהותי
מהטקס הדתי (למשל ,בבית המקדש היו הלוויים אומרים לעיתים פסוקים מהתורה ,כמו "שמע
ישראל" ,אך היה זה חלק קצר ופחות מהותי).
לאחר שנחרב בית המקדש השני ולא היה מקום להקריב בו את הקורבנות ,החליטו חכמים לתקן
תפילה קבועה שתהווה תחליף קבוע לקורבנות .חכמים הסתמכו בהחלטתם ,בין השאר ,על הפסוק
"ּו ְנ ַשלְ מה פ ִרים ְשפ ֵּתינּו " (הושע פרק יד ,פסוק ג) שפירושו :שפתינו (התפילה) יהיו תשלום ,כלומר,
חלופה ,הכרת תודה לאלוהים במקום הפרים שהקרבנו עד כה.

תפילת קבע ותפילת תחנונים – יתרונות וחסרונות (עמ' )106
מן המשנה" :העושה תפילתו קבע" (רבן גמליאל אומר)"...
רבן גמליאל וחבריו קבעו שני יסודות עיקריים:
•
•

יש להתפלל בכל יום ,כפי שנראה במשנה המובאת בחוברת לתלמיד.
על האדם לומר תפילה המורכבת משמונה עשרה ברכות ,בנוסח ארוך או בנוסח מקוצר שנקרא
'מעין שמונה עשרה' ,והיא הבסיס למה שקיבל את הכינוי 'תפילת העמידה'.

אל תפילת שמונה עשרה נוספה מאוחר יותר ברכה נוספת ,ובמשך הזמן הצטרפו לתפילה חלקים
נוספים ,אך עדיין תפילת העמידה נחשבת לחלק המרכזי והחשוב בתפילה .למשל ,אם מסיבה כלשהי
אדם אינו יכול להתפלל את התפילה כולה ,מספיק שיאמר את תפילת העמידה.
להרחבה :מאמר על הדיון בין רבן גמליאל ורבי אליעזר על אופייה של התפילה.

שינויים בתפילות בדורות האחרונים (עמ' )108
השינויים והחידושים שהוכנסו בדורות האחרונים בתפילה נובעים מהרצון לשמור על הרלוונטיות של
התפילה ולהתאים אותה לתפיסות העולם המשתנות .השינויים מעידים על הערכים החשובים
למתפללים ולמנהיגים .נדגים זאת בשני שינויים:
בעמ'  108בספר לתלמיד מוצג שינוי של אחת מברכות השחר ובה הנוסח "שלא עשני אישה" האמור
להיאמר בפי גברים ,מוחלף בנוסח מאוחד לגברים ולנשים" :שעשני בצלמו" .שינוי זה מעיד על רצון
להתאים את התפילה לערך השוויון בין גברים ונשים המקובל עלינו כיום.
תפילות אחרות חודשו בעקבות אירועים או נסיבות היסטוריות (למשל ,השואה או הקמת מדינת
ישראל) ,ובהן התפילה לזכר הרוגי השואה (עמ'  ,)178התפילה לשלום המדינה (עמ'  )188ותפילת
יזכור לחללי צה"ל (שאינה מוזכרת בספר).
הסידור של קרן תל"י 'שירת הלב' מציג דוגמה לשינויים ולחידושים שבסידור התפילה :נוסף על
התפילות המסורתיות הסידור כולל שירים ,הגות ,נושאים לשיחה ועוד .הסידור גם מציג לצד חלק
מהתפילות המסורתיות גרסאות חלופיות לתפילות .לבסוף ,הסידור כולל תפילות חדשות לגמרי,
למשל ,תפילה לנהגים (דוגמה לכמה עמודים מתוך 'שירת הלב').
סידור נוסף של קרן תל"י' יחד בתפילה' מיועד לכיתות א-ב ומותאם לבני הגיל הצעיר מבחינת העיצוב
וגודל האותיות( .דוגמה לכמה עמודים מתוך 'יחד בתפילה').
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בין קבע לתחנונים – המתח נמשך (עמ' )109
סיפור' :החליל' ,סיפור חסידי
לסיפור זה עיבודים רבים (ובהם של ש"י עגנון וברדיצ'בסקי) .יש לסיפור גרסאות שבהן שריקה
מחליפה את הנשיפה בחליל (כך בעיבוד של י"ל פרץ) .הסיפור נוגע ללב כי הוא מראה שלעיתים
הכוונה האמיתית היא הפשוטה ביותר ,זאת שבאה מעומק הלב ,ולאו דווקא התפילה המתוחכמת.

מתעמקים בסידור – תפילת עמידה (עמ' )111
תפילת העמידה
מטרת ההתמקדות בתפילת העמידה בסוף היחידה היא להמחיש כמה מהרעיונות והערכים שהוזכרו
במהלך הלימוד בנושא התפילה ולסכם אותם .אם עד כאן התלמידים פגשו בברכות ובקטעי תפילה
נפרדים ,כאן הם פוגשים תפילה ארוכה כמעט בשלמותה ,ולא סתם תפילה ,בספרות חז"ל היא
מכונה התפילה ,בגלל מרכזיותה.
יש לחלק את המשימות בין התלמידים לעבודה בחברותא .כל זוג יעבוד על  3-2משימות .לאחר
שיסיימו את המשימות שלהם ,מומלץ לעבור על הכול יחד במליאה.
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יחידה  :5חוויית התפילה
באירועים רבים בחיי היום־יום שותפים גורמים רבים :מרחב ,מוזיקה ,תנועה ,לבוש ואביזרים ,ועוד.
גם בתפילה חוברים כמה גורמים יחד ומעצימים את החוויה.
ביחידה זו נבחן כמה מהגורמים המשפיעים על חוויית התפילה :מרחב התפילה (המקום שבו היא
מתקיימת) ,המוזיקה והלבוש .ביחידה נראה כיצד הם יוצרים אווירה וחוויה ייחודיות המסייעות
להתפלל באופן משמעותי.

מטרות היחידה
•
•
•

להכיר את הגורמים המביאים לידי יצירת האווירה בשעת התפילה
להבין מהי ההשפעה של אווירה זו על חוויית התפילה
להכיר את הדרך ליצור אווירה באמצעות כלים מוחשיים

משך לימוד היחידה
שלושה שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :הילה מספרת
משימה :האווירה באירועים שונים

יוצרים אווירה מתאימה לתפילה
מקום התפילה – בית הכנסת
מידע :כללים למבנה בית הכנסת
מן התלמוד" :יכוין את ליבו כנגד ירושלים" ("היה עומד)"...
צורת הישיבה בבית הכנסת
משימת חקר
רואים עולם :כנסיות – מבנה הבזיליקה
מסגדים – מבנה ועיטורים

המוזיקה בתפילה
ציטוט" :המוזיקה היא ספרות הלב" מאת אלפנוס דה למרטין
סיפור חסידי' :הניגון המרפא'
יש לי מושג :הפיוט
מן התפילה" :אדון עולם"
רואים עולם :גוספל

הלבוש בתפילה – אביזרים וביגוד
שיר' :מי שהתעטף בטלית' מאת יהודה עמיחי
יומן מסכם
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הציוד הנדרש
אמצעי להקרנה ולהאזנה
אפשרות לפתיחה מעניינת :לפני השיעור אפשר לסדר את הכיתה בצורה שונה מהרגיל ,ולהתייחס לכך
כשמדברים על צורת הישיבה בבית הכנסת.

הרחבה
משימה :תיאורי אווירה שונים באירועים שונים
הפתיחה והדיון סביב אירועים מחיי היום־יום של הילדים מאפשרת 'לפרק' את האירוע לגורמים
ולהתייחס אליהם בקלות יחסית ,מה שיאפשר מאוחר יותר לדון באופן דומה גם באירוע שאינו מוכר,
התפילה ,וביסודות המרכיבים אותה.

מקום התפילה – בית הכנסת (עמ' )120
בראשית התגבשות העם היהודי במדבר סיני לאחר מתן תורה ,המשכן היה המרכז הרוחני שבו
נקשר הקשר בין האדם לאלוהים :בו הוקרבו הקורבנות ונערכו הטקסים הדתיים.
לאחר הכניסה לארץ ישראל נבנה בית המקדש ,תחליף למשכן .לאחר חורבן בית המקדש הראשון
החל להתפתח בית הכנסת ,והתפילה החלה לתפוס מקום בחיים הדתיים הציבוריים( .לפי דעות
אחרות ,תהליך זה לא החל לפני תקופת בית המקדש השני).
לאחר חורבן בית המקדש השני ראו רבים בבית הכנסת "מקדש מעט" (יחזקאל פרק יא ,פסוק טז),
כלומר ,תחליף קהילתי מקומי לבית האלוהים המרכזי .ואכן רכיבים רבים הנמצאים בבית הכנסת
קשורים לתפקידו זה כ"מקדש מעט" ,ומשתמשים בהם כזכר לבית המקדש ולפולחנים שנעשו בו.
להרחבה על בתי כנסת בספרייה הווירטואלית של מט"ח.
בבועות הדיבור שבעמ'  120מפורטים כללים באשר למבנה בית הכנסת .בפועל לא כל הכללים
יושמו ,מסיבות שונות .לדוגמה ,לא תמיד נבנה בית הכנסת במקום הגבוה ביותר בעיר בגלל הגבלות
של הדת השולטת או בשל כורח גיאוגרפי.
במשימה מס'  2בפעילות בחברותא בעמוד זה אין תשובה נכונה או לא נכונה .אפשר להסביר שגם
כאן ,כמו בתחומים רבים בחיים ,לאנשים יש אופי ורצונות שונים ,וכל אחד מחפש את האווירה
המתאימה לו.
הצעה למשימה נוספת :אפשר להסביר שמבנים שונים מעוצבים אחרת כדי להתאים לתפקיד מסוים
ולהשרות אווירה .לדוגמה ,בכיתות הלימוד הכיסאות והשולחנות מסודרים בשורות הפונות למורה
וללוח ,ובגלידריה השולחנות פונים לחלון רחב או מסודרים בקבוצות.
המשימה :חשבו על שני מבנים שונים ,רשמו את שמם ואת מטרתם (למשל ,אולם ספורט ,משמש
למשחקי כדורסל ולאימון) .תארו אותם לפרטיהם :גודל המבנה ,מקומו ,צורתו ,עיצובו הפנימי ועוד.
במה שונה האווירה בין שני המבנים שתיארתם? כיצד המבנה משפיע על כך? באיזו מידה המבנים
משרתים את התפקידים שלהם?
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רואים עולם :כנסיות – מבנה הבזיליקה ,מסגדים – מבנה ועיטורים (עמ' )122
ההשוואה לכנסייה ולמסגד ממחישה לתלמידים כי הרצון של בני אדם להתכנס יחד לחוויית תפילה
משותפת היא חוויה אוניברסלית (בין אם האדם יהודי ,נוצרי או מוסלמי) .נוסף על כך ,ההתמקדות
בהשפעות העיצוביות בין מבני התפילה הלא יהודיים לבתי הכנסת מעבירים רעיון חשוב – העם
היהודי חי לאורך הדורות בקרב עמים אחרים ,בארצות שונות ובין דתות שונות ,ובאופן טבעי היו
השפעות הדדיות .כאן הדגש הוא באופן החיצוני ,בעיצוב ,אך ההשפעה ניכרת גם בדברים מהותיים
יותר ,למשל ,בתחום הרעיוני והמעשי.
המבנה של הכנסייה מוביל לכמה תחושות :התקרות הגבוהות מעבירות תחושה של יראת הרוממות.
הפאר מוסיף להאדרת שמו של האל ,ולסיום ,המבנה של מבואה ארוכה המובילה לנקודה אחת –
מקום הימצאו של ארון הקודש (או ,לחילופין ,של הכומר) ,משרטטים למאמין דרך ישרה שיש לה רק
יעד אחד :הקשר לאל.
המבנה של המסגד יוצר מעין יער ענקי שעלולים להיאבד בו ,וזהו אולי דימוי לעולם כולו ,שאדם עלול
להיאבד בו ללא הנחיית האל ועזרתו .גם כאן שולטים הפאר והגודל.

המוזיקה בתפילה (עמ' )123
בעקבות קריאת דברי הילה כדאי להציג ולהשמיע לתלמידים שיר של קולולם ולדון בתחושות
שנראות אצל המשתתפים באירוע ובתחושות שהצפייה העלתה בהם :מה המשמעות של שירה
משותפת? אילו רגשות היא מעוררת? מדוע לשירה בציבור יש כוח רגשי רב כל כך?
סיפור חסידי' :הניגון המרפא' (עמ' )124
בחסידות יש דגש על המוזיקה ועל הניגונים בתפילה .לחסידויות רבות יש ניגונים המאפיינים אותן
ומנגינות לתפילות שיצרו האדמו"רים או אנשים אחרים בקהילה .אפשר להשמיע לתלמידים ניגון
חסידי מסורתי.
יש לציין כי שירים עבריים ותיקים רבים הולחנו על פי נגינות חסידיות ,למשל ,השירים החלוציים
'הורה מחודשת' ("רב הלילה ,רב שירנו")' ,ארצה עלינו'' ,שאו ציונה נס ודגל' ועוד עשרות אחרים.
סגנון מוזיקלי חסידי מוכר ועכשווי הוא של הרב שלמה קרליבך (ארצות הברית,)1994-1925 ,
ואפשר להשמיע שיר מקבלת שבת בלחנו.
הפיוט
הפיוט חשוב ומרכזי בתפילה בכל העדות ,ובעדות המזרח יש לו מקום מיוחד :הוא מאפשר את
השתתפותו של הקהל בחלקים גדולים של התפילה .האמירה-השירה המשותפת של הקהל חורטת
את הפיוט בזיכרון ומהווה נדבך בחוויית התפילה בקהל ,ברוב עם.
מן התפילה" :אדון עולם" (עמ' )124
במשימה בקבוצות אפשר להשמיע כמה לחנים של "אדון עולם" או להציע לתלמידים לחפש ביצועים
במרשתת .נסווג את הלחנים על פי אופיים (עצוב ,שמח ,מהורהר ועוד) .ביצועים אפשריים :לחן
מסורתי ספרדי ,לחן כורדי ,ביצוע מודרני ללחן אשכנזי מסורתי ,בלחן של נובקובסקי – ביצוע בסגנון
של אופרה ,לחן וביצוע של עוזי חיטמן ,ביצוע של שרית חדד ללחנו של חיטמן בעיבוד מזרחי ,ביצוע
של דבורה הראל ואסתר רדא ,ביצוע עכשווי על פי ניגון חסידי ועוד.
מגוון הלחנים ממחיש את מגוון הקהילות היהודיות.

הלבוש בתפילה – אביזרים וביגוד (עמ' )125
ישנם אביזרי לבוש הקשורים בתפילה :יש המשתמשים בטלית לכיסוי הראש כדי לחסום את שדה
הראייה ולהתרכז יותר בתפילה (בעקבות הפסוק מהתורה שנאמר בהקשר של מצוות הציציתְ " :ול ֹא
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תתֻּ רּו אַ חֲ ֵּרי לְ בַ ְבכֶם וְאַ חֲ ֵּרי עֵּ ינֵּיכֶם" ,במדבר פרק טו ,פסוק לט) .שימושים נוספים הם פריסת הטלית
מעל ראשי ילדים בשמחת תורה ,שימוש בה כחופת נישואין ועוד.
שיר' :מי שהתעטף בטלית' מאת יהודה עמיחי
שירו של יהודה עמיחי ממחיש את עוצמת החוויה של אביזרי התפילה .עמיחי גדל במשפחה שומרת
מצוות ,ובבגרותו בחר באורח חיים חילוני מובהק .עם זאת ,בשיריו ניכרת השפעתן הרגשית של
החוויות המסורתיות מילדותו .כמו הסופר הצרפתי הנודע מרסל פרוסט שמתאר בספרו כיצד נגיסה
בעוגיית מדלן השיבה לו באחת את חוויות ילדותו ,כך אצל עמיחי העיטוף במגבת לאחר הבריכה
משיב אותו רגשית לעיטוף בטלית בנעוריו ,אקט הקשור אצלו למשחק ,לחום ולחיבור לרוח.
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חלק ג :מועדים וחגים
יחידה  :1ראש השנה – איזו התחלה
נהדרת!
ראש השנה הוא אחד הימים החשובים והמשמעותיים בלוח השנה העברי .לפי המסורת היהודית,
ביום זה נשפט כל העולם על מעשיו ,ולכן לקראת יום זה נדרש כל אדם לבחון את מעשיו ולתקן את
דרכיו .חודש אלול הקודם ליום זה נחשב לחודש המיועד לתיקון עצמי ולשינוי ,על מנת להגיע לראש
השנה לאחר חשבון נפש .אומנם כל השנה כולה מתאימה לחשבון נפש ולהתבוננות פנימית ,אך
במסורת היהודית מועדים אלו מתאימים לכך במיוחד.
ביחידה שלפנינו נכיר את רעיונות ההתחדשות וההתחלה המיוחסים לראש השנה ,וניוודע להזדמנות
המופלאה להניח את העבר מאחורינו ולהתחיל מחדש .נתמקד ברגשות שעולים סביב התחלות :מצד
אחד ,ציפייה וסקרנות ,ומן הצד השני ,חששות וקשיי הסתגלות .נעסוק גם בספירת השנים בלוח
העבר י (שעל פי המסורת מונה את השנים מבריאת העולם).
ביחידה השנייה של ראש השנה נתמקד בנושא חשבון הנפש ובאפשרות להשתפר ולתקן את דרכינו.

מטרות היחידה
•

ללמוד על ראש השנה כהתחלה של שנה חדשה

•

לעסוק בנושא ההתחדשות

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
תעודת זהות
יומן פותח :הילה מספרת
מן המשנה" :באחד בתשרי – ראש השנה לשנים"
מן התפילה" :היום הרת עולם"...
הידעת? :כמה זמן קיים העולם

כיצד סופרים את השנים?
מידע :השנים בלוח העברי

שתתחדש עלינו
מקור" :שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה"
שיר' :כל שנה' מאת ניסן פרידמן
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רואים עולם :התחדשות בטבע

על התחלות וקשיים
יומן :הילה מספרת
מן המדרש" :כל ההתחלות קשות"
ספרות' :מתחילים סיפור' מאת עמוס עוז
קומיקס סיום

הציוד הנדרש
אמצעי להאזנה

הרחבה
תעודת זהות
בספר לתלמיד נפתח כל לימוד של חג בפעילות סביב תעודת זהות :התלמידים קוראים את המידע
ומעבד ים אותו באמצעות המשימה 'לדעת ,להרגיש ,לעשות' .את המשימה כדאי לעשות במליאה.
אפשר לעשות זאת בסבב מהיר שבו כל תלמיד אומר מילה אחת או משהו שהוא למד מתעודת
הזהות ,או משתף ברגש שמעורר בו החג או במעשה שהוא מעוניין לעשות לציון החג.
מטבע הדברים אנחנו לומדים על החגים בכל שנה ושנה ,ועל כן חשוב לשאול את התלמידים אם
למדו משהו חדש הפעם ,ומה עוד ירצו לדעת .שאלות כאלה מבטאות את הרעיון שאומנם כבר יש לנו
ידע מסוים על כל חג ,אבל תמיד אפשר ללמוד משהו נוסף.
יומן פותח :הילה מספרת
את המשימה שאחרי היומן אפשר למלא כמו שהיא נעשית ביומן .אם יש לכיתה קבוצת ווטסאפ או
קבוצה ברשת חברתית אחרת ,אפשר לשלוח בה תמונות של חוויות התחדשות.
מקור :מן המשנה" :באחד בתשרי – ראש השנה לשנים" (עמ' )133
חכמים היו חלוקים בשאלה מתי הייתה בריאת העולם ומאיזה חודש סופרים את החודשים – תשרי
או ניסן .כדי לחזק א ת טענתם כי באותו החודש נברא העולם ,טען כל אחד מהם שאירועים חשובים
נוספים קרו באותו החודש במסורת היהודית:
תניא [שנינו] ,רבי אליעזר אומר :בתשרי נברא העולם ,בתשרי נולדו אבות ,בתשרי מתו אבות ,בפסח נולד
יצחק ,בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה ,בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין ,בראש השנה בטלה
עבודה מאבותינו במצרים ,בניסן נגאלו ,בתשרי עתידין ליגאל.
רבי יהושע אומר :בניסן נברא העולם ,בניסן נולדו אבות ,בניסן מתו אבות ,בפסח נולד יצחק,
בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה ,בראש השנה יצא יוסף מבית האסורין ,בראש השנה בטלה עבודה
מאבותינו במצרים ,בניסן נגאלו ,בניסן עתידין ליגאל.
תלמוד בבלי ,מסכת ראש השנה דף י ,עמוד ב

הנטייה לכרוך מועדים ואירועים יחד כדי להעצים אותם מופיעה גם בהזדמנויות אחרות .למשל ,בט'
באב ,ביום שבו לפי המסורת נחרבו בתי המקדש הראשון והשני ,אירעו ,לפי המסורת ,אירועים קשים
נוספים ,למשל ,חטא המרגלים ,חורבן ביתר וגירוש ספרד.
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בשאלה מספר  3התלמידים מתבקשים לבדוק מהם האירועים שלפיהם תרבויות אחרות קובעות את
תחילת השנה .לוח השנה הנוצרי מתח יל ביום ברית המילה של ישוע (ויום לידתו הוא חג המולד).
לוח השנה המוסלמי מתחיל ביום שבו מצוינת ההיג'רה ,הגירת מוחמד מהעיר מכה לעיר אל־מדינה
שבה התקבלו תורותיו .נושא זה נדון בספר של כיתה ד בנושא לוח השנה העברי .זאת הזדמנות
לחזור על מה שנלמד ולרענן את הזיכרון.
מטרת השאלה היא להבין כי כל דת בחרה להתחיל את ספירת החודשים ואת ספירת השנים באירוע
מכונן לפי המסורת שלה.
מן התפילה" :היום הרת עולם( "...עמ' )133
אפשר להשמיע את אחת הגרסאות לפיוט "היום הרת עולם" מאתר הפיוט והתפילה ולשאול :מהי
האווירה שהמוזיקה והמילים יוצרות יחד? כיצד אווירה זו מבטאת את גודל האירוע של בריאת העולם
לפי המסורת?
מידע ופעילות :כיצד סופרים את השנים? (עמ' )134
כדי לתרגל את השימוש בגימטרייה אפשר לשחק משחק :כותבים את שמות התלמידים בגימטרייה
ומנסים למצוא מילים אחרות באותו סכום .אפשר גם ליצור כתב חידה בגימטרייה בנושא ראש השנה
(לשם כך אפשר להיעזר בתעודת הזהות ולבחון זה את זה).

שתתחדש עלינו (עמ' )135
שיר' :כל שנה' מאת ניסן פרידמן
ניתן להשמיע את השיר בכיתה .אפשר לכתוב על הלוח שאלות שמעוררת השנה החדשה אצל
תלמידים ולראות אם יש שאלות שחוזרות על עצמן .מה שאלות אלו מעוררות אצלם? (התרגשות,
דאגה ,חשש )...האם י ש לתלמידים רעיונות כיצד להתמודד עם השאלות ועם התחושות הרבות?
במשימה שלאחר השיר התלמידים משתפים זה את זה באסוציאציות שלהם למילים 'התחדשות'
ו'חדש' ,בחפצים הקשורים בהתחדשות ,בסמלים מהטבע ועוד .ניתן ליצור קולז' של קרעי תמונות
ממגזינים המסמלות בעיניהם התחדשות.
רואים עולם :התחדשות בטבע (עמ' )137
עוד על מחקרים בנושא רגנרציה ועל הקשר לרפואה אנושית באתר מכון דוידסון.

על התחלות וקשיים (עמ' )137
גיא אוני היית ה המושבה הראשונה שהקימו החלוצים בניסיון לחדול להישען על כספי החלוקה ולחיות
מתוצרתם העצמית .המושבה קמה בשנת  1878על אדמות שנקנו מהכפר הערבי ג'עוני ,אך היא לא
שרדה את הקשיים הרבים – הקדחת ,הרעב ,וכן חוסר הניסיון החקלאי של חבריה.
בשנת  1882קנה את אדמות גיא אוני דוד שוב ,נציג של קבוצת חסידים מרומניה שהחליטו לעלות
לארץ ולעסוק בחקלאות .היישוב הוקם מחדש בשם ראש פינה ,ובתמיכת הברון רוטשילד הצליח
להתפתח ולשגשג.
הספר 'גיא אוני' מאת שולמית לפיד מגולל את סיפורה של פאניה ,בחורה שנמלטה מהפרעות
ברוסיה והייתה שותפה בהקמת המושבה על כל קשייה.
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ספרות' :מתחילים סיפור' מאת עמוס עוז (עמ' )139
קודם הקריאה בדבריו של עמוס עוז אפשר לתת לתלמידים דף לבן ולבקש מהם לכתוב עליו סיפור
(בלי שום הכוונה נוספת ) .לחלק מהתלמידים משימה זאת תהיה קלה ,ואילו אחרים יתקשו ליצור בלי
הכוונה .אחרי הקריאה במקור ואחרי המענה על השאלות והמשימות ,אפשר לדון בתחושה שהדף
הריק מעורר אצלנו :מה ההבדל בין מצב שבו יש אין־סוף אפשרויות ובין מצב של אפשרויות
מוגבלות? אפשר להביא דוגמאות של אפשרויות רבות ומצומצמות .יהיה מי שההגבלה מקילה עליו,
ויהיה מי שהמרחב מקל עליו; מציינים את ההבדל ומסבירים שכל אחד מאיתנו מתמודד אחרת
במצבים דומים (כמו בדיון על התחלות וקשיים).
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יחידה  :2ראש השנה – מנהגים שונים
ראש השנה הוא אחד הימים החשובים בלוח השנה העברי .זהו יום של חשבון נפש ובחינת מעשינו,
במטרה להגיע לחרטה על מעשים לא טובים ,לבקשת סליחה ולהחלטה לשנות את דרכינו.
ביחידה זו נכיר מנהגים המתקשרים לנושא חשבון הנפש :תקיעה בשופר ,סליחות ותשליך .נכיר גם
את המנהג לאכול בראש השנה 'סימנים' – מאכלים המייצגים ברכות ואיחולים לשנה הבאה במגוון
תחומים.

מטרות היחידה
•

להכיר את מנהגי ראש השנה

•

לבחון את מעשינו בעבר ואת תקוותינו לשנה הבאה

משך לימוד היחידה
שלושה שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :עופר מספר

עושים חשבון נפש
הגות' :בתשרי – התעוררות' מאת אריה בן גוריון
שיר' :אני הולכת ברחוב (אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קצרים)' מאת פורשייה נלסון

מנהגים המובילים לחשבון הנפש
א .תקיעה בשופר
מן המדרש" :תקעו בחודש שופר"
משנה תורה" :עורו ישנים משנתכם "...הרמב"ם ("רמז יש בו בשופר)"...
יש לי מושג :תשובה
הגות :חשבון נפש – מדי יום ביומו ,הרמח"ל
נעים להכיר :הרמח"ל
ב .סליחות
מן התפילה :אדון הסליחות
הידעת? :אקרוסטיכון
ג .תשליך
מן התפילה :תשליך

מברכים בסימנים
מקור :מתוך סדר הסימנים לראש השנה ,ברכות "יהי רצון"
אומנות :משלוח ברכות שנה טובה
רואים עולם :ראש השנה בסין
פעילות בקבוצות :שנה חלפה ,שנה באה
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יומן מסכם

הציוד הנדרש
אמצעי האזנה והקרנה

הרחבה
עושים חשבון נפש (עמ' )141
הגות' :בתשרי – התעוררות' מאת אריה בן גוריון
ההתעוררות הכפולה שהקטע עוסק בה היא למעשה מרובעת :התעוררות כפולה בטבע – התחדשות
החיים (בסתיו מתחילה עונה חקלאית חדשה עם סיום עונת האסיף ולקראת התחלת החריש למחזור
הבא) וירידת הגשמים; והתעוררות כפולה באדם – בגוף ובלב (התעוררות זו היא יותר אישית
ותרבותית וכדאי לדון בה בהקשר של חשבון נפש :כיצד השינויים בטבע מעוררים אותנו לשינויים
בעצמנו ,ומדוע בתקופה זו מציינים את ראש השנה כחג של חשבון נפש).
על הכותב :אריה בן גוריון ( ,) 1998-1916אחיינו של דוד בן גוריון ומראשוני קיבוץ בית השיטה .הוא
ראה חשיבות רבה בשילוב החגים בהווי הקיבוץ ,ולצורך כך פעל להקים את ארכיון החגים הבין־
קיבוצי בבית השיטה – מכון שיטים .על פועלו זה זכה בפרס אבי חי.
שיר' :אני הולכת ברחוב (אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קצרים)' מאת פורשייה נלסון (עמ' )142
הצעה לפעילות :ציור :מחלקים דף חלק לחמש משבצות ,ובכל משבצת מציירים פרק אחד מפרקי
השיר .אפשר לצייר בפירוט וגם בצורה סכמתית ופשוטה מאוד.
כדאי לנתב את הפעילות לשיחה על הרגלים ולבקש מהתלמידים לשתף חוויות מחייהם שדומות
להתנהלות מול ה'בור' :טעויות שהם חוזרים עליהם ,או הצלחות בהימנעות מחזרה על טעויות.
שואלים :כיצד חשבון נפש עוזר בתהליך של תיקון התנהגות שגורה?
אפשר ללמוד את השיר 'הרגל הופך לטבע' מאת חוה אלברשטיין (לביצוע של השיר) ,ולעסוק בנושא
ההרגלים ובסיבה שהדוברת מבקשת להישמר מההרגל .בשיר היא אומרת:
הרגל הופך לטבע  /וטבע קשה לשנות / .אבל בדרך קבע / ,יש לנסות / .תן לי ללמוד מטעויות / ,ולהמשיך
לטעות / .תן לי לשכוח לקחים / ,ולהמשיך ללמוד.
אפשר לשאול למה הדוברת מבקשת "להמשיך לטעות" ,מה היתרון בעשיית טעויות ומה היתרון
בשכיחת הלקחים ,והאם אנחנו מסכימים איתה.

מנהגים המובילים לחשבון הנפש (עמ' )143
א .תקיעת שופר
משנה תורה" :עורו ישנים משנתכם" ,הרמב"ם ("רמז יש בו "...עמ' )144
את שאלה מספר  2אפשר לפתח לדיון במסיחי דעת ,בדברים ששומרים אותנו בתרדמה .לדוגמה,
צפייה רצופה בסרטים ובתוכניות טלוויזיה ,או שקיעה בטלפון החכם .גם דברים שהם חלק מהחיים,
ולא רק תוצר של תרבות מודרנית ,יכולים לשמור את האדם בתרדמה ,למשל ,השגרה עצמה מעצם
היותה מוכרת גורמת לנו לפעול באופן אוטומטי וללא מחשבה.
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בשאלה מספר  4התלמידים חושבים מה הם יכולים לשנות בחייהם ,וגם בה מומלץ לדון במליאה .יש
להדגיש שעל כל תלמיד לדבר על עצמו ,ושאין צורך לעזור לחבר למצוא משהו להשתפר בו.
רעיון ה'התעוררות' מתרדמה דומה מאוד לפילוסופיה הב ודהיסטית המוקדמת שסבורה שהעולם הוא
חלום אשלייתי ושיש להתעורר ממנו .המילה בודהא משמעה 'זה שהתעורר' .המדיטציה והחוכמה
הבודהיסטית והחיים לפי המוסר הבודהיסטי אמורים לעורר את האדם ולשחרר אותו מהסחות הדעת
של המציאות.
הגות :חשבון נפש – מדי יום ביומו ,הרמח"ל ("רואה אני צורך לאדם "...עמ' )145
את הרעיון לקיים בכל יום חשבון נפש מיישמים בתפילה המסורתית .יש תפילות שאומרים בבוקר וגם
בצוהריים והן מיועדות לעזור לאדם לעשות חשבון נפש .זאת אחת התפילות והיא נאמרת ,לפי
המסורת ,לפני השינה:
אֹותי אֹו שֶ חָ טָ א כְ נֶגְ ִדי
ִרבֹונֹו שֶ ל עֹולָם ה ֵרינִי מֹוחֵ ל ְלכָל ִמי שֶ ִהכְ עִ יס וְ ִה ְקנִיט ִ
בֹודי []...
בֵ ין בְ גּופִ י בֵ ין בְ מָ מֹונִי בֵ ין בִ כְ ִ
ְי ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך [ ]...שֶ ל ֹא ֶא ְחטָ א עֹוד וְ ל ֹא ֶאחֱ זֹור בָ הֶ ם וְ ל ֹא ָאשּוב עֹוד לְהַ כְ עִ יסֶ ָך
אתי ְל ָפנֶיָך ְמחֹוק בְ ַרחמֶ יָך הָ ַרבִ ים
וְ ל ֹא ֶאעֱׂשֶ ה הָ ַרע בְ עֵ ינֶיָךּ .ומַ ה שֶ חָ טָ ִ
ִּסּורים וָחֳ ָליִם ָרעִ ים.
אבָ ל ל ֹא עַ ל יְדֵ י י ִ
אפשר להציע לתלמידים להוסיף מנהג לפני השינה :להרהר ביום שהיה ,לחשוב על מי שפגענו בו ועל
מי שפגע בנו ,ולראות אם אנו יכולים לסלוח לו ולבחון את הרגשות שלנו בעניינו .אפשר גם לכתוב
זאת ביומן.
ב .סליחות (עמ' )146
מן התפילה" :אדון הסליחות"
אפשר להקרין קטע מתפילת הסליחות בכותל הנאמרת בלילה (ולעיתים השכם בבוקר ,לפני הזריחה)
ובה שרים את אדון הסליחות ולשאול :היה אפשר להניח שאמירת סליחה תיעשה באופן פרטי ואישי,
ואילו כאן אנחנו רואים התקהלות גדולה ושירה משותפת .מה מוסיפה ההתקהלות לחוויה?
לחלופין ,אפשר להשמיע ביצועים שונים מתוך אתר הפיוט והתפילה ,לרבות גרסת הקריוקי.
ג .תשליך (עמ' )146
מן התפילה :תשליך
התשליך הוא תפילה שנוהגים לומר ליד מקור מים ביום הראשון של ראש השנה אחר הצוהריים.
ישנם נוסחים אחדים לתפילה זו בעדות השונות.
לאחר אמירת התפילה נוהגים לרוקן את הכיסים ולנער את שולי הבגדים באופן סמלי ,כאילו
מתנערים מהמעשים הרעים.
אומנם נושא התפילה טרם נלמד ,אך כדאי להסב את תשומת ליבם של התלמידים לשני הנוסחים
של התשליך (עמ'  ,) 148לנוסח המסורתי ולנוסח המודרני .לאורך השנה נכיר תפילות נוספות
שחוברו בדורות האחרונים.
כדי לענות על שאלה מס'  ,1אפשר לחשוב על אפשרויות נוספות לתשליך :זריקה של המעשים לאש,
הפרחתם ברוח ,קבורתם באדמה ...למה בחרו דווקא במים? מה המשמעות של השלכת המעשים
בכל אחת מהדרכים שהצענו? האם יש דרך אחרת עדיפה?
אפשר לערוך עם התלמידים טקס תשליך סמלי :כותבים על פתקים קטנים דברים שרוצים להשאיר
מאחור לקראת השנה החדשה ,ומוצאים מקום לפזר את הפתקים .אפשר לערוך תשליך לגיגית מים
בכיתה .אחרי כן נשאל מה אנחנו מרגישים כעת.
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מברכים בסימנים (עמ' )148
מתוך סדר הסימנים לראש השנה :ברכות "יהי רצון"
ברכות אלו קיימות בכמה נוסחים לפי העדות השונות וגם לפי מגמות שינוי וחידוש .דוגמה לחידוש:
בנוסח המסורתי מברכים על כרתי (כרישה)" :יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו ,שייכרתו
אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו" .ברכה זו שונתה ברשימת הברכות שהוציאה התנועה הרפורמית:
"יהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו ,שנכיר ונדע שלא באנו לזה העולם בשביל ריב
ומחלוקת".
אם התלמידים יוצרים ברכות משלהם ,אפשר לאגד אותן ,להדפיס אותן ולחלק לקראת ראש השנה.
דוגמה לסדר ראש השנה עם ברכות מתחדשות :הגדה לראש השנה בהפקת 'קול האות'.
הצעה לפעילות :הביאו לכיתה חפצים רבים ובקשו מהתלמידים לנסח ברכות ואיחולים לשנה החדשה
על סמך אותם חפצים (לפי דמיון צלילי לשמם או לפי התכונות שלהם).
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יחידה  :3החגים והמחזור החקלאי
שתי היחידות הבאות עוסקות בפן החקלאי של החגים ובעיקר בשלושת הרגלים :סוכות ,פסח
ושבועות .לכל אחד מהחגים הללו יש פן היסטורי ופן חקלאי .הפן ההיסטורי מוכר יותר :בפסח
חוגגים את יציאת מצרים ,בסוכות מזכירים את תקופת הנדודים במדבר לאחר יציאת מצרים,
ובשבועות מזכירים את קבלת התורה .הפן החקלאי מוכר פחות :בסוכות חוגגים את אסיף היבול,
בפסח חוגגים את הבשלת השעורים ואת קצירתן ,ובשבועות את תחילת קציר החיטים.
כדי להמחיש את חשיבות האירועים החקלאיים הנחגגים נעזרנו בדמותה של אביגיל .אביגיל היא
ילדה מתקופת בית המקדש השני .היא מתארת את שגרת יומה ומתוך תיאוריה אנו מבינים את
משמעות החיים בחברה חקלאית ואת מקומה המרכזי של עבודת האדמה בחיים של בני המשפחה.
אנו מקווים שמתוך תיאורים אלו יוכלו התלמידים להבין מדוע חוגגים בתום תקופת האסיף או
בתחילת קציר החיטים.
לאורך היחידה נעסוק גם בתקופת הציונות ,אשר בה ,לאחר אלפיים שנות גלות ,מתגבשת בארץ
ישראל שוב חברה יהודית חקלאית ומשיבה לחגים את משמעותם החקלאית.
בבואנו ללמד את החג הראשון מבין שלושת הרגלים ,אנו ממליצים לפתוח את הלימוד ביחידה
שלפנינו ,ואחר כך להמשיך לחלק העוסק באותו חג ביחידה הבאה .בפעם הבאה שתרצו ללמד חג
נוסף מבין שלושת הרגלים ,כדאי לפתוח בתזכורת של היחידה הזו וברעיונות שהועלו בה ,ורק אחר
כך להמשיך וללמוד על החג.

מטרות היחידה
•

להכיר את הרובד החקלאי של החגים במסורת היהודית

•

להכיר את תפיסת עבודת האדמה והחגים בתקופה החלוצית

משך לימוד היחידה
שני שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :עלמה מספרת

החקלאות בתקופת חכמים
עלמה מספרת
אביגיל ,הילדה מהעבר

החגים והחקלאות
מן התורה :שלושת הרגלים

החקלאות בתקופת החלוצים
הגות :חשיבות העבודה בתחיית העם ,א.ד .גורדון ("תחיית העם)"...
מקורות שונים :החגים אצל החלוצים
נעים להכיר :חיים נחמן ביאליק
משימת חקר :ט"ו בשבט
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להתחבר לאדמה
הגות :מתוך 'האדם והטבע' מאת א"ד גורדון ("האדם באשר הוא אדם)"...
שיר' :אמא אדמה' מאת יעקב רוטבליט
יומן מסכם

הציוד הנדרש
ציוד להקרנה ולהאזנה

הרחבה
החקלאות בתקופת חכמים (עמ' )153
יומן פותח :עלמה מספרת
במהלך הטיול מופיעה בספר הקסום אביגיל ,ילדה שחיה בתקופת בית המקדש השני .אביגיל
מספרת לחבורה שהיא ובני משפחתה עובדים יחד בשדה ,ואכן ניתן למצוא בתלמוד עדות לכך שבני
המשפחה היו עובדים בשדות יחד:

והתניא השוכר את הפועל ,ילקט בנו אחריו למחצה לשליש ,ולרביע לא ילקט בנו אחריו רבי יוסי
אומר ובין כך ובין כך ילקט בנו ואשתו אחריו.
תלמוד בבלי ,מסכת בבא מציעא דף יב ,עמוד א

בתלמוד מופיע קטע המדגיש את החשיבות שמייחסים חכמים לבעלות על קרקע .אפשר לראות
באמירה זו המלצה ולהסיק שזה היה מקור הפרנסה העיקרי .חכמים ראו חשיבות רבה במקורות
פרנסה .לחילופין אפשר לראות בכך תיאור המצב :לרוב האנשים הייתה קרקע ובעזרתה הם חיו .כך
או כך ,המסקנה אחת:
אמַ ר ַר ִבי אֶ לְ עזר :כל אדם ֶשאֵּ ין לֹו ַק ְר ַקע אֵּ ינֹו אדם,
ֶשנֶאֱ מַ ר" :הַ שמַ יִם שמַ יִם לְ ה' ,וְהא ֶרץ נ ַתן לִ ְבנֵּי אדם" (תהילים פרק קטו ,פסוק טז).
תלמוד בבלי ,מסכת יבמות דף סג ,עמוד א

נוסף על אמירה זו אמרו חכמים שאסור לאדם או לתלמיד חכם לגור בעיר שאין בה גינה של ירק:
"אסור לדור בעיר שאין בה גינוניתא של ירק" (תלמוד ירושלמי ,מסכת קידושין פרק ד ,הלכה יב) .בעבר
בעלות על קרקע והימצאות ירק זמין וקרוב היו הכרח .היום ,לעומת זאת ,לא זו בלבד שמרבית
האוכלוסייה אינה עוסקת בחקלאות ואינה בעלת קרקעות ,אלא שיש מקומות עצומים בגודלם שלא
ניתן לרכוש בהם ירק טרי אף שהם מוקפים אדמה חקלאית .לערים כאלה קוראים 'מדבריות מזון'.
מצב זה מביא לידי תחלואה ולידי השמנה ,והנפגעים העיקריים הם העניים .כאשר מבינים את גודל
המצוקה של מי שחי באזורים כאלו ,קל יותר להבין את ההוראה של החכמים.
התנועה 'מזון צדק' ( )food justiceפועלת בין היתר במקומות שאין בהם ביטחון תזונתי .היא מסייעת
להקמת גינות קהילתיות שבהן התושבים יכולים לגדל את מזונם בעצמם וכך לספק לעצמם מזון טרי
גם כשאין אפשרות לקנות מזון טרי בסביבה .לקריאה נוספת על מדבריות מזון.
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החגים והחקלאות (עמ' )154
מן התורה :שלושת הרגלים (עמ' )155
אפשר להסביר לתלמידים שהמילה 'רגל' משמעותה 'פעם' ,אבל 'פעמים' הם גם צעדים ,וגם המילה
'רגל' קשורה  ,כמובן ,להליכה .בשתי המשמעויות של המילה 'רגל' יש אפוא מידה מסוימת של פעולה
חזרתית.
כפי שהוזכר בפתיח ליחידה ,סוכות ,פסח ושבועות מצוינים כבר בתורה כחגים הנחגגים בהקשר
חקלאי ,ועל כך נרחיב ביחידה הבאה.

החקלאות בתקופת החלוצים (עמ' )156
הגות :חשיבות העבודה בתחיית העם ,א"ד גורדון ("תחיית העם)"...
א"ד גורדון היה אהוב על בני דורו ,אך כתביו לא קיבלו תפוצה נרחבת
מספיק כדי להופכם לקנוניים .עם הזמן נשכחו כתביו ונלמדו אך מעט,
בעיקר ב קרב תנועות נוער חלוציות וקיבוציות .בשנים האחרונות יש
פריחה מחודשת של תורתו ,וחוזרים לקרוא וללמוד את כתביו (למשל,
בבית המדרש גורדון של אלו"ל ,שבו לומדים יחד צעירים ומבוגרים,
חילונים ודתיים) .לא מכבר יצאו כתביו לאור מחדש ,והאומנית
והמשוררת נעמה שקד מדפיסה ציטוטים של גורדון ואת דיוקנו על
כלים שהיא יוצרת.
הצעה לפעילות:
מומלץ ל ארגן ביקור במוזיאון א"ד גורדון בדגניה ,שם יוכלו התלמידים להתרשם מתורתו ומהחיבור
שלו לטבע ולמסורת.
מקורות שונים :החגים אצל החלוצים
שלושת המקורות בתחתית עמ'  156ממחישים את החשיבות שראו החלוצים בחזרה למקורם
החקלאי של החגים ,וברצון לחדש לצד הרצון לשמר את החיבור למסורת .כדי להבין את המניע של
החלוצים החילוניים לשמור על החגים המסורתיים ולחדש אותם ,ניתן לשאול את התלמידים מה נהוג
אצלם בבית בחגים .יהיו בוודאי תשובות שונות לשאלה מה הופך את החג לחג :האם זו הארוחה
המשותפת ,הישיבה של בני משפחה יחד ,או אולי הנסיעה לבילוי משותף? יהיו גם בוודאי תלמידים
שאצלם אין מציינים את החג כלל .כדאי לעמוד על ההבדלים ולהראות שניתן לחוג את אותו החג
באופנים שונים ,ושרבים מאיתנו שומרים על רעיון החג ובוחרים אילו מנהגים לאמץ .אצל החלוצים
היה רצון לשמור על החגים המסורתיים אך לציין אותם בדרך הנאמנה לערכיהם ,כפי שעולה
מהמקורות שבחוברת.
התחדשות ציון החגים על ידי החלוצים התבססה על שמירת המסורת לצד החידוש .תפיסה דומה
באה היום לידי ביטוי בתנועת ההתחדשות היהודית .סוציולוגים מצביעים היום על מנעד רחב מבעבר
על הציר חילוניות-דתיות בישראל ,ועל חופש גדול יותר לחדש את המסורת .בתי מדרש חילוניים (או
חילוניים -דתיים או על הציר) כמו בינ"ה ,אלו"ל ועין פרת ,מקדמים שיח פתוח שאינו מוגבל בהגדרות
של דת יּות ומעודדים חידוש בתוך המסורת גם באופן קיום החגים.
באתר בינ"ה ניתן למצוא את ההתכתבות המלאה של ביאליק ואומנסקי.

56

להתחבר לאדמה (עמ' )157
הגות :מתוך 'האדם והטבע' מאת א"ד גורדון ("האדם באשר הוא אדם)" ...
את השאלה השלישית (בעמ'  )158ניתן לפתוח לדיון במליאה ,ואפשר לנסות לשאול זאת הפוך :אילו
צורות של קרבה לטבע קיימות בעולם שלנו היום ,למרות הקדמה? שכן הידע המדעי על עולם הטבע
פותח אפשרויות שלא היו קיימות בעבר לראות מקרוב פלאי טבע והתנהגות של בעלי חיים .כל זה
זמין ביוטיוב ובמאמרים שנגישים לכולם .אפשר לשאול :מה אנחנו עושים כדי להתחבר לטבע? האם
עבודת אדמה היא הדרך היחידה להיות מחוברים לטבע? מה ההבדלים בין קרבה לטבע על ידי
עשייה לבין קרבה לטבע על ידי צפייה בו מרחוק?
ניתן לקרוא את מאמרו המעניין של א"ד גורדון ולהביא ממנו לשיעור ציטוטים נוספים.
שיר' :אמא אדמה' מאת יעקב רוטבליט (עמ' )159
אפשר להשוות בין שתי קריאות :האחת בקליפ של אריק אינשטיין ,שם אימא אדמה היא המולדת,
והשנייה בקליפ של אילניה קור ,שם זו האדמה עצמה ,הטבע .נשאל את התלמידים :מה ההבדל
בפירוש של הקליפים את השיר? מיהי אימא אדמה בכל אחד מהסרטונים? מה הקשר בין אימא
אדמה לאנשים בסרטונים? איזו גרסה נגעה בכם יותר ,ולמה?
אפשר גם להשמיע רק גרסה אחת ולתת לתלמידים לצייר אינטואיטיבית לצלילי השיר .אחר כך
אפשר לשאול אילו תחושות העלה בנו השיר.
הצעה לפעילות :חיבור לטבע
בעקבות הלימוד מומלץ להקדיש שיעור לפעילות חיבור לטבע .באתר לבנה של קרן תל"י יש הצעה
לפעילות התבוננות בטבע .אם יש בבית הספר גינה פעילה ,מומלץ לתאם את הלימוד עם המורה
לחקלאות או לגינון ,וללמד את השפעת עונות השנה על החקלאות והגינון.
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יחידה  :4הפן החקלאי של שלושת הרגלים
היחידה עוסקת בפן החקלאי של שלושת הרגלים כפי שהוא בא לידי ביטוי בתקופות קדומות ובזמננו
אצל החלוצים ובקיבוצים.
היחידה מחולקת לשלושה חלקים ,וכל אחד מהם מוקדש לחג אחד .מומלץ ללמד כל חלק במועדו.
כדאי להקדים ללימוד זה את לימוד יחידה מס'  ,3המעבירה את המסר הכללי של מחזור החגים
החקלאי.

מטרות היחידה
•

להכיר את הפן החקלאי בכל אחד מן החגים :פסח ,שבועות וסוכות

•

להכיר את הביטוי החקלאי של כל חג בקרב החלוצים ובקיבוצים

משך לימוד היחידה
שיעור או שניים לכל אחד מן החגים

מבנה היחידה

סוכות :חג האסיף
תעודת זהות

חג הסוכות כחג חקלאי
יומן פותח :אלעד מספר
אביגיל ,הילדה מהעבר
מן התורה" :בסוכות תשבו שבעת ימים"

חגיגות האסיף אצל החלוצים
שיר' :מלאו אסמינו בר' מאת פנחס אלעד
יומן מסכם :אלעד מספר

פסח :חג האביב
תעודת זהות
יומן פותח :הילה מספרת
אביגיל ,הילדה מהעבר
מן התורה :הפן ההיסטורי – יציאת מצרים ("שמור את חודש האביב)"...
מן המשנה :הפן החקלאי – קציר העומר ("כיצד היו קוצרים את העומר)"...
יש לי מושג :שנה מעוברת

טקס הבאת העומר אצל החלוצים
שיר' :שיבולת בשדה' מאת מתתיהו שלם
יומן מסכם :הילה מספרת

שבועות :חג הקציר
תעודת זהות
יומן פותח :עופר מספר
אביגיל ,הילדה מהעבר
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מן התורה" :שבעה שבועות תספור לך"...
מן המשנה :הביכורים – טקס הבאת הביכורים לירושלים

שבועות אצל החלוצים :תהלוכת הביכורים
מקור :תהלוכת הביכורים בקיבוץ' ,מתרמילי' מאת יצחק מיכאלי ("החל בשעות אחר הצוהריים")...
יומן מסכם

הציוד הנדרש
אמצעי להקרנה ולהאזנה

הרחבה
שלוש ת חלקי היחידה עוסקים בפן החקלאי של שלושת הרגלים ומזכירים גם את הפן ההיסטורי
שלהם .ניתן להרחיב ולקרוא על הפן הקדום של שלושת הרגלים בכתב העת אלכסון.

סוכות :חג האסיף
תעודת זהות
את המידע שבתעודת הזהות אפשר לקרוא במליאה ולאחר מכן לבקש מהתלמידים להכין משחק
שמבוסס על המידע הנלמד (חידון ,תשבץ ,משחקי התאמה) .התלמידים יכולים אף לבחון זה את זה
במשחקיהם .מידע נוסף על חג הסוכות ניתן למצוא בספר לכיתה ד שלי ושלכם – ערבות הדדית,
שם החג נלמד בהרחבה.
בתחתית עמ'  161מופיע תרשים אשר מציג את שני הפנים של חג הסוכות ,ותרשים דומה יש גם
לחג הפסח (עמ'  .)168בחג שבועות יתבקשו הילדים לשרטט בעצמם תרשים מתאים (עמ' .)172

חג הסוכות כחג חקלאי (עמ' )161
יומן פותח :אלעד מספר
ביומן מוזכרת סוכה שהייתה בשימוש בימי האסיף .לסוכה זו,
שלעיתים נבנתה מאבן ,קוראים שֹומֵּ רה והיא שימשה בעבר
בעיקר בעת בציר הענבים ,לשמירה על הכרם .בזמנים שבהם
הייתה פעילות רבה בשדה ,החקלאים ומשפחותיהם גם לנו
בסוכה כדי שלא יצטרכו לשוב לבתיהם ולהפסיד זמן עבודה יקר.
בתמונה :שומרה בגבעת עדה ,שנות הארבעים

חגיגות האסיף אצל החלוצים
שיר' :מלאו אסמינו בר' מאת פנחס אלעד
בחגיגות האסיף אצל החלוצים הציגו לצד התוצרת החקלאית עוד דברים שנוצרו בקיבוץ בשנה
שחלפה .אפשר לשאול את התלמידים :מה ניתן להציג בתערוכה כזו? מה הייתם יכולים להביא
לחגיגות האסיף מתוצרי השנה האחרונה? כיצד תורמת חגיגה כזאת זה לעשייה שלנו ולתפיסה שלנו
את עצמנו? אפשר להזמין כל תלמיד לצייר או לכתוב מה הוא היה מביא לחגיגה ו'לחגוג את האסיף'
בכיתה .יש בתי ספר שחוגגים בהם כך את חג השבועות – חג הקציר – קציר המעשים משנת
הלימודים.
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במשימה בעמ'  163התלמידים מתבקשים לדמיין ולתאר פגישה בין אביגיל – הילדה מתקופת בית
המקדש – ובין ילד או ילדה מתקופת החלוצים ובין ילד מהיום .אפשר להציע לילדים להמחיז זאת.

פסח :חג האביב
תעודת זהות
את המידע שבתעודת הזהות אפשר לקרוא במליאה ולאחר מכן לבקש מהתלמידים להכין משחק
שמבוסס על המידע הנלמד (חידון ,תשבץ ,משחקי התאמה) .התלמידים יכולים אף לבחון זה את זה
במשחקיהם.
מידע נוסף על חג הפסח ניתן למצוא בספר של כיתה ו שלי ושלכם – מסורת וחידוש ,שם החג נלמד
בהרחבה.
מן התורה :הפן ההיסטורי – יציאת מצרים ("שמור את חודש האביב" ,עמ' )166
המקור מן התורה מציג את הפן ההיסטורי של החג – יציאת מצרים ,והמשנה מציגה את הפן
החקלאי – השמחה על קציר העומר .אפשר להזכיר בהקשר זה שכפל דומה קיים גם בסוכות
ובשבועות :בסוכות מציינים את חג האסיף ואת הסוכות שישבו בהן בני ישראל בצאתם ממצרים,
ובשבועות מציינים את חג הקציר ותחילת עונת הביכורים וגם את קבלת התורה.
מן המשנה :הפן החקלאי – קציר העומר ("כיצד היו קוצרים את העומר?" ,עמ' )166
משנה זו מביאה בצורה מפורטת מאוד את טקס קצירת העומר הנעשה בנוכחות קהל גדול ,ואת
הטקסט הקבוע המלווה אותו – דו־שיח בין הקוצר ששואל לקהל שעונה.
חשוב לציין כי הקציר הוא רק החלק הראשון של הטקס .לאחר הקציר קולים ,דשים וטוחנים את
השעורים ,ולבסוף מקריבים את הסולת עם שמן ולבונה.
מומלץ להמחיז את המשנה כדי להמחיש את הטקסיות שהיא משקפת.
יש לי מושג :שנה מעוברת (עמ' )167
אפשר להסביר לתלמידים את פשר השם מעוברת – בהיריון ,השנה כביכול הרה בחודש נוסף .נושא
זה נלמד בהרחבה בכיתה ד.

טקס הבאת העומר אצל החלוצים
שיר' :שיבולת בשדה' מאת מתתיהו שלם (עמ' )168
אפשר להשמיע לתלמידים ביצוע של השיר ולשוחח איתם על התחושות ועל ההווי שמנגינת השיר
יוצרת .אפשר גם לצפות בטקס הבאת העומר בקיבוץ רמת יוחנן ,הקיבוץ שבו התגורר המשורר.

שבועות :חג הקציר
תעודת זהות
את המידע שבתעודת הזהות אפשר לקרוא במליאה ולאחר מכן לבקש מהתלמידים להכין משחק
שמבוסס על המידע הנלמד (חידון ,תשבץ ,משחקי התאמה) .התלמידים יכולים אף לבחון זה את זה
במשחקיהם.
מידע נוסף על חג השבועות ניתן למצוא בספר של כיתה ד שלי ושלכם – ערבות הדדית ,שם החג
נלמד בהרחבה.
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שימו לב שיש מנהגים של חג השבועות שיכולים להתאים גם לפן החקלאי של החג וגם לפן
המסורתי .לדוגמה ,קריאת מגילת רות אומנם מתקשרת למתן תורה (מאחר שזהו סיפורה של גיורת
המקבלת עליה את הדת היהודית) ,אבל מועד ציון החג הוא תקופת קציר החיטים.
מן המשנה :הביכורים – טקס הבאת הביכורים לירושלים (עמ' )171
עונת הביכורים התחילה בחג השבועות ,ולמעשה הביאו ביכורים לאורך כל הקיץ ,עד סוכות .סביר
להניח שמרבית הביכורים הובאו בסוכות ,כי אז עלו לרגל ונאספו כבר ביכורים מכמה סוגים ולא רק
דגן .יש יסוד סביר להניח שהטקס המתואר מעולם לא התקיים כלשונו ,אך המשנה מבקשת להמחיש
את החגיגיות שבהבאת הביכורים ואת ההודיה המובעת בכך על פריון האדמה.
יש קשר אטימולוגי בין המילים 'קציר' ו'קיץ' .נכתב על כך באתר האקדמיה ללשון העברית:
יש הסוברים שהמילה קיץ היא פעולת איסוף התאנים ,בדומה לשמות פעולה אחרים במשקל זה ,כגון
ַדיִשַ ,ציִד .ואכן המילה באה בתקבולת ל'קציר' ,כגון "עבַ ר קצִ יר כלה קיִץ" (ירמיהו פרק ח ,פסוק כ).
ברשימת החודשים בלוח גזר (מן המאה העשירית לפסה"נ) נזכר "ירח קץ" ,שהוא כנראה 'חודש
הקיץ' .לפי אחד ההסברים זהו חודש איסוף התאנים ,בדומה לחודשים האחרים בלוח המקושרים
לפעולות חקלאיות ,כגון "ירח קצר" – חודש הקציר( .לקריאת המאמר כולו)

לסיכום נושא הפן החקלאי של שלושת הרגלים
הצעה למשימה
כפי שלמדנו במשך השנה ,לכל אחד משלושת הרגלים יש פן חקלאי הקשור לעונה שבה החג מצוין
ופן מסורתי-היסטורי הקשור לסיפור של עם ישראל.
השלימו במחברותיכם:
.1

.2

.3

חג האביב נקרא גם  , ..........ויש בו שני פנים:
הפן החקלאי ..............
והפן המסורתי-היסטורי............
חג הקציר נקרא גם  , ..........ויש בו שני פנים:
הפן החקלאי ..............
והפן המסורתי-היסטורי............
חג האסיף נקרא גם  , ...........ויש בו שני פנים:
הפן החקלאי ..............
והפן המסורתי-היסטורי............
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יחידה  :5המועדים הממלכתיים – מחורבן
לבניין
השיעור עוסק במועדים הממלכתיים – יום השואה ,יום הזיכרון ,יום העצמאות ויום ירושלים – ומציג
אותם על הציר בין חורבן לבניין.

מטרות היחידה
•

להכיר את המועדים הממלכתיים שעל הציר שבין חורבן ובניין ומערבים ברובם שמחה ועצב

•

להכיר את הטקסים המלווים את המועדים האלה ואת משמעותם

משך לימוד היחידה
ארבעה שיעורים

מבנה היחידה
יומן פותח :מאיה מספרת

המועדים הממלכתיים
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
תעודת זהות
יומן
מקור :מנשר הניצולים ("אנחנו דור ניצולי השואה)"...
מן התפילה :אל מלא רחמים
מן התפילה' :נזכור' מאת אבא קובנר
דקת דומייה
אומנות :בול יובל ה־ 50ליד ושם מאת מאיר אשל

יום הזי כרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
תעודת זהות
יומן
מקור :יזכור עם ישראל
רשמים מיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שיר' :אימא ,אבא וכל השאר' מאת ראובן פוליטי
מידע :עוד מעט נהפוך לשיר
מן התפילה :עושה שלום במרומיו

יום העצמאות
תעודת זהות
יומן
מן התפילה :תפילה לשלום המדינה ("אבינו שבשמיים)"...
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הדרך לעצמאות ישראל
ספרות :מתוך 'סיפור על אהבה וחושך' מאת עמוס עוז ("ובכל שכונות היהודים)"...
רכיבי טקס יום העצמאות
רואים עולם :חגי עצמאות בעולם

יום ירושלים
תעודת זהות
יומן
ספרות' :סיפורו של צנחן' מאת משה עמירב ("אני נזכר בחיוך איך חיפשנו אותו)"...
יומן מסכם

הציוד הנדרש
ציוד להקרנה ולהאזנה

הרחבה
המועדים הממלכתיים
בספר לתלמיד התלמידים מתבקשים להבחין בין המועדים הממלכתיים לבין חגים אחרים בלוח
השנה העברי .המועדים הממלכתיים הם מועדים חדשים שנקבעו מאז קּום המדינה ואילך ,ואילו
המועדים האחרים בלוח השנה קדומים יותר ,כמה מהם קשורים למאורעות העבר וכמה מהם מצווים
עלינו בתורה.
את המשימה למקם את החגים על הציר 'מחורבן לבניין' (עמ'  )175אפשר לעשות בכיתה על הלוח
(או על בריסטול שהוכן מראש ועליו ניתן להוסיף באטבים פתקים עם שמות המועדים) .כדאי שלוח
זה יהיה מול התלמידים לאורך כל השיעור ,כדי שיוכלו לבדוק את תשובותיהם לאור הנלמד.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יומן
בספר הקסום מובאים דבריהם של הניצולים בדרכם לארץ ישראל .חשוב לציין כי אף על פי שרבים
מהניצולים ראו בארץ ישראל בית לעם היהודי והמקום היחיד שבו צריכים היהודים לחיות (בעיקר
לאחר השואה) ,לא כל הניצולים חשבו כך ומסיבות אלו ואחרות עברו לחיות בארצות אחרות .הגירה
גדולה במיוחד הייתה לארצות הברית ,והיו שנשארו להתגורר בארצות אירופה .אפשר להזכיר זאת
לתלמידים כדי להציג את מורכבות הנושא.
מקור :נזכור (עמ' )178
לזיכרון האישי חשיבות כפולה :כאשר מנסים לעמוד מול מספר גדול כל
כך של נספים ,קשה לתפוס את הגודל ולהבין במה מדובר .הזיכרון של
אנשים מסוימים מפרק את המספר הגדול לשמות ולפנים של הנספים.
כמו כן הזיכרון האישי של נספי השואה מעניק חסד אחרון למי שניסו
להכחיד את זכרם.
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לצורך המשימה ניתן להיעזר ברשימות השמות באתר יד ושם לחיפוש שם מסוים .להכנת תווית לנר
זיכרון אפשר להיעזר באתר של עמותת שם ונר ולהדפיס את התווית שם .אפשר כמובן להציע
לתלמידים ליצור עיצוב משלהם.

כדאי להרחיב את הדיבור על טקסים המוכרים לתלמידים ולשמוע מה לדעתם מטרתם של טקסים
אלו ואילו רגשות הם מעוררים בהם .אפשר לשאול :מה ההבדל הרעיוני בין עמידה בדקת דומייה
לקול צפירה שמשתמשים בה גם באזעקות מלחמה לבין עמידה בדקת דומייה בזמן הפרחת יונים?
לקריאה נוספת על התפתחותם של טקסי המועדים הלאומיים ועל טקסים אלטרנטיביים ביום
השואה.
איך זה קשור אליי (עמ' )180
כדאי לשוחח עם התלמידים על הרגשות שמעוררות בהם הצפירה ודקת הדומייה .חשוב לעודד שיח
כן המאפשר לשתף בחוויות גם תלמידים שמרגישים מבוכה או אי־נחת במעמד זה.
דקת דומייה :המנהג לקיים דקת דומייה שבה עומדים לאות אבל ,לרוב לזכר חללי אסון או לאות
כבוד ,קיים במקומות רבים בעולם .מנהג זה החל כפי הנראה באנגלייה לאחר מלחמת העולם
הראשונה כזכר לנופלים .ישנם מקומות שבהם נלווים לדקת הדומייה גם טקסים אחרים ,כמו הפרחת
יונים או נגינה בפעמוני כנסייה.
בישראל נלווית לדקת הד ומייה צפירה .כפי הנראה הסיבה היא טכנית בלבד – כדי לתאם את דקת
הדומייה כך שתתקיים בכל הארץ בדיוק באותו רגע .ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון
לחללי צה"ל נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ ,ודקה או שתי דקות דומייה מתקיימות בעמידה ,לזכר
המתים.
אומנות :בול יובל ה־ 50ליד ושם מאת מאיר אשל (עמ' )180
את הבול עיצב מאיר אשל ,ומשולבים בו הנושאים שואה ותקומה .בבול רשימת שמות של עובדי
כפייה יהודים בבית חרושת הסאג בעיר סקרז'יסקו-קמינה בפולין (רשימות שנלקחו מארכיון יד ושם).
רוב העובדים נורו ,ומי שהצליח לשרוד צורף לטרנספורט שנשלח להשמדה בטרבלינקה .החיבור בין
שואה לתקומה בא לידי ביטוי בשני אופנים :פסי הרכבת ששימשו להסעת יהודים למחנות ההשמדה
הופכים לפסים התכולים של דגל ישראל ,והטלאי הצהוב שנדרשו היהודים לענוד בתקופת השואה
הופך למגן דוד הכחול שעל דגל מדינת ישראל( .מקור :אתר יד ושם).
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יום הזי כרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי האיבה
מקור :יזכור עם ישראל (עמ' )182
תפילת יזכור הממלכתית מבוססת על תפילת יזכור המסורתית הנאמרת על אדם שנפטר .תפילה זו
עברה גלגולים אחדים :העיבוד הראשון לתפילה היה כפי הנראה בהספד שכתב ברל כצנלסון בשנת
 1919לנופלי הקרב בתל חי:
" יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו :שניאור שפושניק ,אהרן שר ,דבורה דרכלר,
בנימין מונטר ,זאב שרף ,שרה צ'יזיק ,יעקב טוקר ,יוסף טרומפלדור ,הנאמנים והאמיצים ,אנשי
העבודה והשלום ,אשר הלכו מאחורי המחרשה וחירפו נפשם על כבוד ישראל ועל אדמת ישראל.
יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש
אשר נספו במערכה הכבדה .אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל עד בוא יום בו ישוב ישראל וגאל
אדמתו השדודה".
נוסח זה התקבל על ידי רבים מהיהודים בארץ באותה תקופה ,ורבים בחרו להשתמש בו בטקסים.
נוסח זה עבר עוד כמה שינויים עד לנוסח המוכר לנו כיום.
בעמ'  182בספר לתלמיד כתובה תפילת יזכור הממלכתית בשלמותה ולאחריה שאלות .שאלה מס'
 2עוסקת בשני הבדלים בין תפילת יזכור זו לבין התפילה המסורתית האישית לזכר אדם שנפטר.
ניתן להתמקד בשני ההבדלים האלה:
א .בתפילה המסורתית מי שעליו לזכור הוא אלוהים ,ובתפילה הממלכתית מי שעליו לזכור הוא עם
ישראל.
ב .בתפילה המסורתית מזכירים אדם מסוים בשמו ,ובתפילה הממלכתית מזכירים קבוצת אנשים לא
אישית – חיילי צבא הגנה לישראל.
התפילה הזאת היא דוגמה מצוינת ליצירת תפילות חדשות :מצד אחד מתבססים על טקס ישן ,ומצד
אחר מוסיפים ומשנים לפי תפיסת העולם והרעיונות שרוצים להביע.
נוסח תפילת יזכור המסורתית האישית (יש תפילה זהה בלשון נקבה):
רּורה בִ ְצרֹור
יִזְ כֹור אֱ ֹל ִהים נ ְִשמַ ת  ---שֶ הָ ַלְך לְעֹולָמֹו בַ עבּור שֶ ֶא ֵתן בְ לִי נֶדֶ ר צְ דָ ָקה בַ עדֹוִ ,ב ְׂש ַכר זֶה ְת ֵהא נַפְ שֹו ְצ ָ
קב ׂשָ ָרה ִרבְ ָקה ָרחֵ ל וְ ל ֵָאה וְ עִ ם ְש ָאר צַ ִדי ִקים וְ ִצ ְד ָקנִיֹות ֶש ְבגַן עֵ ֶדן.
הַ חַ יִים עִ ם נִ ְשמֹות ַאבְ ָרהָ ם ִיצְ חָ ק וְ יַע ֹ
וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן.

שיר' :אימא ,אבא וכל השאר' מאת ראובן פוליטי (עמ' )184
שלא כמו שירים רבים אחרים שנכתבו על חיילים שנהרגו בקרב ,שיר זה מציג תמונה רב־ממדית של
החייל :לא גיבור בהכרח ,אלא מי שעושה עבודה קשה וחשובה ונוראה .ייתכן שיש לגיטימיות למילים
אלו משום שאת השיר הזה כתב חייל לעומת שירים שכתבו פזמונאים על אודות חיילים .כמו כן השיר
התפרסם בתקופה שבה החלו לתת מקום לאישיות האינדיווידואלית של החיילים (ולא רק לקבוצה
שנלחמת למען המדינה כמו בשירים 'הרעות' או 'מגש הכסף').
ניתן להשמיע את השיר בביצוע של עידן רייכל .למשימת החקר אפשר להיעזר באתר ההנצחה של
משרד הביטחון.
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יום העצמאות
מן התפילה :תפילה לשלום המדינה (אבינו שבשמיים" ,עמ' )188
אפשר להשמיע את הביצוע המולחן לתפילה לשלום המדינה של בית הספר תל"י ברעננה.
לתפילה לשלום המדינה קדמה 'תפילה לשלום המלכות' שהתפללו יהודים למען המלכות שחיו
תחתיה בארצות גלותם .חכמים הסבירו את הצורך להתפלל על המדינה שבה הם חיים משום שהיא
יוצרת סדר בחיים הציבוריים" :הוי מתפלל בשלומה של מלכות ,שאלמלא מוראה ,איש את רעהו חיים
בלעו" (משנה ,אבות פרק ג ,משנה ב) .בהשראת תפילה זו נוצרה התפילה לשלום המדינה לאחר
הקמתה של מדינת ישראל .כיום התפילה נאמרת בעיקר בבתי כנסת אורתודוקסיים ברחבי העולם
ובתנועה המסורתית והרפורמית .ברוב הזרמים החרדיים לא יאמרו תפילה זו משום שהיא סותרת
את תפיסתם שהמדינה אינה תחילתה של הגאולה.
ספרות :מתוך 'סיפור על אהבה וחושך' מאת עמוס עוז ("ובכל שכונות היהודים" ,עמ' )189
נוסף על קריאת זיכרונותיו של עמוס עוז מיום כ"ט בנובמבר אפשר לצפות בהכרזת המדינה .אפשר
לכוון את התלמידים להבחין בדמויות המאזינות להכרזה ולכתוב שלוש תגובות שנראות בסרטון.
בהכרזה נאמר שהקמת המדינה נעשית מתוך ביטחון ב"צור ישראל" – למה הכוונה? איפה ראינו
קודם צירוף מילים זה? למה הכוונה שם? (צור ישראל הוא כינוי לאלוהים הנזכר בתפילה לשלום
המדינה שלמדנו ,ועוד ).עוד על עמוס עוז בעמ' .139

יום ירושלים
ספרות' :סיפורו של צנחן' מאת משה עמירב ("אני נזכר בחיוך איך חיפשנו אותו" ,עמ' )192
המספר מזכיר את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה" שנאמרה בפי החיילים בזמן שחרור
הכותל .בדרך כלל ברכה זו נאמרת בפי אדם פרטי הזוכה לעשות מעשה שמזכיר לו את גודל המעמד
והוא מבקש להודות על חייו .הברכה נאמרת גם בעת אכילת פרי חדש או לבישת בגד חדש .כאן
הברכה מקבלת משמעות נוספת ,כי היא משווה בין מי שזכה להגיע למעמד בחייו לבין אלו שהתפללו
במשך דורות רבים להגיע אל הכותל בברכת "ותחזינה עינינו בשובך לציון" ולא זכו לכך .אפשר לבקש
מהתלמידים לחשוב על אירועים עכשוויים גדולים שזכינו להם ושדורות העבר לא זכו להם.
משימת חקר (עמ' )193
הצעות למקומות:
מסגד אל אקצה – 'המסגד הקיצון' בהר הבית ,קדוש למוסלמים.
מבנה כיפת הסלע בהר הבית – מקודש אף הוא למוסלמים ובנוי מעל אבן חשובה גם במסורת
היהודית – אבן השתייה ,אבן התשתית לעולם.
כנסיית הקבר – הכנסייה הנמצאת במקום שבו ,על פי המסורת הנוצרית ,נצלב ישו ,נקבר וקם
לתחייה.
חדר הסעודה האחרונה – אולם הנמצא בחלקו העליון של המבנה המכונה 'קבר דוד המלך' .על פי
מסורות נוצריות שונות ,כאן אכל ישו את סעודתו האחרונה.
פעילות מסכמת לנושא "מחורבן לבניין":
מומלץ לערוך לתלמידים סיור בהר הרצל ,כמו הטיול המתואר ביומן של יחידה זו .אפשר לכלול בסיור
את יד ושם ,מוזיאון הרצל ,וחלקות שונות בהר הרצל :חלקת גדולי האומה ,חלקה של חללי צה"ל ואת
אתר ההנצחה ליהודי אתיופיה שנספו בדרך לישראל .מן ההר אפשר גם להשקיף על חלקיה השונים
של ירושלים – העתיקה והחדשה.
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יחידה  :6הצומות – חורבן ובניין ,שנאה
ואהבה
ביחידה זו ,היחידה האחרונה בספר ,נסגור מעגל עם היחידה הראשונה בספר שעסקה בגעגועים
לירושלים ולבית המקדש שחרב .ביחידה הראשונה הוזכרו מנהגים שמבטאים את אותם געגועים
לארץ ,ובהם ימי הצומות הקשורים לחורבן .ביחידה זו נעסוק בצומות אלו ונסביר את משמעותם
בעבר והיום .נעסוק גם במושג 'שנאת חינם' שבו תלו חז"ל את הסיבה העיקרית לחורבן בית
המקדש ,ונכיר את המושג המאוחר יותר' ,אהבת חינם'.
אנו ממליצים ללמד יחידה זו לקראת צום י' בטבת ,כיוון שהצומות האחרים הם בזמן החופש הגדול.

מטרות היחידה
•

להכיר את המאורעות שהביאו לחורבן בתי המקדש ואת הצומות שנקבעו לזכרם

•

להבין את רעיון זיכרון אירועי העבר גם בימינו

משך לימוד היחידה
שלושה שיעורים

מבנה היחידה
תעודת זהות
יומן פותח :עופר מספר

ירושלים והמקדש – לב האומה
ציר זמן :חורבן בית המקדש הראשון
הגות :מתוך 'על החוקים לפרטיהם' מאת פילון האלכסנדרוני ("אלפי אנשים מאלפי ערים)"...
נעים להכיר :פילון האלכסנדרוני

חורבן בית המקדש הראשון
מן התנ"ך :מצור נבוכדנאצר ("ויהי בשנת התשיעית למלכו)"...
מן התנ"ך" :איכה ישבה בדד"

פילוג ושנאה בעם בתקופת בית שני
ציר זמן :חורבן בית המקדש השני
מן התלמוד :הבריונים וחורבן ירושלים ("עלה עליהם אספסינוס קיסר)"...
מן האגדה :סיפור קמצא ובר קמצא
דיון במליאה :תרבות המחלוקת

משנאה לאהבה
הגות :שנאת חינם ואהבת חינם ,הרב קוק ("ואם נחרבנו ונחרב העולם עימנו)"...
איך זה קשור אליי :אהבת חינם

הצומות :זיכרון ואבל לדורות
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סיפור :נפולאון בתשעה באב

שלבים בתהליך
מידע :שלושה ימי צום
איך זה קשור אליי :שלבים בתהליך
יש לי מושג :ימי בין המצרים
רואים עולם :המקוננות

הציוד הנדרש
ציוד להקרנה ולהאזנה

הרחבה
תעודת זהות
לאחר חורבן בית המקדש הראשון (בשנת  586לפסה"נ) קבעו מנהיגי העם ארבעה צומות לזכר
השלבים שהתרחשו בחורבן .כל צום נקרא על שם החודש העברי שבו התרחש אותו האירוע ,לפי
המסורת (אין לכך ביסוס היסטורי) ,אולם לא לפי השמות שנוהגים היום (תשרי ,חשוון וכולי) אלא לפי
הספירה העתיקה של החודשים (ראו הסבר במסגרת):
צום הרביעי (בחודש תמוז) – לזכר פריצת חומות העיר ירושלים.
צום החמישי (בחודש אב) – לזכר שריפת המקדש וחורבנו.
צום השביעי (בחודש תשרי) – לזכר הרצח של המנהיג גדליה בן אחיקם ,רצח שזירז את הגלות.
צום העשירי (בחודש טבת) – לזכר תחילת המצור של נבוכדנאצר על העיר.
הספירה העתיקה של החודשים העבריים
לפי ספירה זו חודש ניסן הוא החודש הראשון בשנה ,כיוון שבחודש זה יצאו בני ישראל ממצרים .על כן
אייר הוא החודש השני ,סיוון הוא החודש השלישי וכן הלאה.

ציר זמן
(תאריכים משוערים על פי התנ"ך ,התלמודים וכתבי יוסף בן מתתיהו)
בית ראשון
י' בטבת 584 ,לפסה"נ – התחלת המצור הבבלי על ירושלים
ט' בתמוז 586 ,לפסה"נ – בקיעת חומות העיר
ז'-י' באב 586 ,לפסה"נ – שריפת בית המקדש הראשון
בית שני
כ"ג בניסן 70 ,לספירה – תחילת המצור הרומי על ירושלים (על פי בן מתתיהו)
י"ז בתמוז 70 ,לספירה – פריצת חומות העיר (ה' בתמוז לפי בן מתתיהו)
ט' באב 70 ,לספירה – שריפת בית המקדש השני
כדאי לדעת :לאחר חורבן הבית הראשון ( 586לפסה"נ) קבעו מנהיגי הדור את ארבעת הצומות לזכר
חורבן בית המקדש הראשון .כ־ 650שנה מאוחר יותר ,לאחר חורבן בית המקדש השני ,ראו חכמים
כי תאריכי החורבן של שני בתי המקדש דומים זה לזה וקבעו מחדש את תאריכי הצומות כזיכרון
לחורבן שני הבתים.
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ירושלים והמקדש – לב האומה (עמ' )195
הגות :מתוך 'על החוקים לפרטיהם' מאת פילון האלכסנדרוני ("אלפי אנשים מאלפי ערים)"...
פילון האלכסנדרוני – פילוסוף יהודי שחי בעיר אלכסנדרייה שבמצרים בתחילת הספירה .כתב ספרי
הגות ביוונית ,ובכלל זה פירוש לתורה .עלה לרגל לירושלים ומכאן תיאורו זה .יש טענה שלפיה פילון
תיאר תיאור שטחי של חיי המקדש מכיוון שלמעשה חי כל חייו בחו"ל ,אך אפשר לראות בכך תיאור
נאמן מנקודת מבט של יהודי התפוצות שמשתקפת בו משמעות המקדש בחייהם ובתפיסתם.

חורבן בית המקדש הראשון (עמ' )196
מן התנ"ך" :איכה ישבה בדד"
מגילת איכה היא אחד מספרי הכתובים בתנ"ך .הזמן המשוער של חיבור המגילה הוא אמצע המאה
ה־ 6לפסה"נ ,עשרות שנים מעטות לאחר החורבן .על פי המסורת התלמודית ,כותב המגילה הוא
הנביא ירמיהו ,אך אין לכך עדות מובהקת .המגילה מורכבת מחמש קינות שפסוקיהן ערוכים על פי
סדר הא"ב של ראשיהם ,והן מביעות אבל וקינה על העיר ,לרבות אזכורים ורמזים להתרחשויות
כואבות שאירעו בה ותפילה לאלוהים להצלה.
אפשר להציע לתלמידים דמיון מודרך בנ יסיון להבין את הדימויים של המשורר על ירושלים החרבה:
חשבו על בניין מרכזי בארץ או בשכונתכם שאתם אוהבים ושרבים מגיעים אליו (הכנסת ,מוזיאון
גדול ,מרכז מסחרי או פארק מים) .דמיינו שהוא נעלם ובמקומו יש עזובה ...משוטטים שם בעלי חיים.
איזו תחושה נותן דימוי זה?

פילוג ושנאה בעם בתקופת בית שני
מן התלמוד :הבריונים וחורבן ירושלים ("עלה עליהם אספסינוס קיסר" ,עמ' )200
החכמים ניסו לחלץ מהמאורעות הקשים של החורבן מסר ,מוסר השכל .בתלמוד הבבלי מופיעה
רשימה של גורמים חברתיים שחז"ל האמינו שהביאו לחורבן הבית (כמו ביזוי תלמידי חכמים וביטול
לימוד תורה ,מסכת שבת דף קיט ,עמוד ב) .הגורם 'שנאת חינם' זכור ומצוטט יותר מכל הגורמים,
אולי כי הוא כללי ואנושי יותר ומעיד על האופי ההרסני של הפילוג והשנאה בין בני אדם .רעיון זה בא
לידי ביטוי במדרשים אחדים ,כמו המדרש שבספר לתלמיד.
הסיפור על הבריונים מבוסס ככל הנראה על מאורעות אמיתיים ,ויש דמיון בין המתואר בו למתואר
בספר מלחמת היהודים ברומאים מאת יוסף בן מתתיהו .הבריונים הם המורדים ששאפו להגביר את
אש המרד ברומאים ולא להיכנע מתוך מחשבה שלבסוף ינצחו ,יגרמו לרומאים לסגת ויזכו בעצמאות.
האגדה על קמצא ובר קמצא מובאת במלואה בתוכנית שלי ושלכם – חברות ומנהיגות לכיתה ג.
העלו בשיחה את השאלה כיצד פילוג ושנאה מביאים לידי חורבן.
הסיפור על קמצא ובר קמצא מציע תשובה פרקטית מסוימת :האדם הנפגע הלשין בדבר שקר לקיסר
וגרם למלחמה .אך המציאות אינה פשטנית כל כך .על פי סיפור הבריונים ,אילו היו היהודים נכנעים
מלכתחילה והבריונים לא היו מנסים לכפות את דעתם על העם ,אולי היה נמנע הרעב ואולי גם חורבן
הבית ,אך אין כל ערובה לכך ,ולכן עלינו לבחון בחיינו כיצד השנאה בין קבוצות בעם הביאה לידי רצח
רבין ,כיצד שנאה מולידה הרג ורצח בין עמים (וגם אצלנו ,בסכסוך הישראלי-פלסטיני) ,וכיצד ניסיונות
לפשרה ,כמו בהסכמי השלום עם מצרים וירדן ,מביאים לשגשוג ,לרווחה ולשיתוף פעולה בין עמים
ומדינות.
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תרבות המחלוקת
כמעט בכל חברה עולים מדי פעם נושאים לדיון שחברי הקבוצה חלוקים בהם .בחלק קטן מהמקרים
הדברים נשארים במישור התיאורטי בלבד ,בדרך כלל למחלוקת ישנה השפעה פרקטית הנדרשת
להכרעה .סיפורם של הבריונים מעלה שאלות בנוגע להתנהגות בעת מחלוקת ולאופן קבלת החלטות.

משנאה לאהבה (עמ' )201
מקור :שנאת חינם ואהבת חינם ,הרב קוק ("ואם נחרבנו ונחרב העולם עימנו)"...
כתוב בתלמוד" :מקדש שני [ ]...מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם" (תלמוד בבלי ,מסכת
יומא דף ט ,עמוד ב) .החורבן אינו מוצג אצל חז"ל כעונש סתמי מאלוהים אלא כעונש שהוא תוצאה
טבעית של השנאה עצמה ,והאגדות על הבריונים ועל קמצא ובר קמצא ממחישות זאת.
על כך התבסס הרב קוק באמירתו ,והגיע למסקנה חינוכית בנוגע להתנהגות הרצויה :אם התנהגות
של שנאת חינם הביאה לחורבן ,התנהגות המּונַעת מתוך אהבת חינם תביא לבנייתם של חברה ושל
עולם טובים יותר.

הצומות – זיכרון ואבל לדורות (עמ' )202
סיפור :נפולאון בתשעה באב
כדאי לציין שזהו כנראה סיפור דמיוני ואין לו מקור היסטורי מוסמך ,אך הרעיון שהוא מביע בעינו
עומד :חשיבות הזיכרון ההיסטורי ללכידות העם.
נשאל את התלמידים על אודות ימים הקשורים לזיכרון ההיסטורי של העם (פסח ויציאת מצרים ,יום
השואה ,יום העצמאות ועוד) .אנו זוכרים מאורעות שליליים וחיוביים שהם אבני דרך בתולדות העם,
ובכך מחזקים את הקשר ואת החיבור בינינו ומעלים על נס ערכים החשובים לנו .הצומות מזכירים,
בין השאר ,את חשיבות האחדות שייצג בית המקדש ,ואת אסון השנאה שמוליד היפרדות וחורבן.
רואים עולם :קינות ושירי אבל (עמ' )203
אפשר להקרין סרטים המציגים מקוננות ומקוננים בתרבויות השונות ,למשל ,מקוננות בזמביה
ובטייוואן .גם בישראל יש מקוננות ,רובן מעדות המזרח ששימרו מסורת זו.
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מילון מונחים
הערה חשובה :כל התפקידים ה נוהגים בבית הכנסת היו באופן מסורתי נתונים בידי גברים בלבד –
גבאי ,בעל קורא ,חזן ועוד .כיום ניתן למצוא בקהילות רבות (רפורמיות ,קונסרבטיביות
ואורתודוכסיות -שוויוניות) נשים הממלאות את התפקידים האלו .לצורך הנוחות בלבד נקטנו בניסוח
בלשון זכר ,משום שזה השם שהשתרש ,ואין הכוונה שנשים כלל אינן ממלאות תפקידים אלו.
אמן
פירוש מילה" :אמת" ,ומשמעותה היא הסכמה עם הנאמר .משמעות נוספת" :הלוואי" .נהוג לומר
לאחר שמיעת ברכה מפי אדם אחר.
אסרו חג
היום שלאחר שלושה רגלים :פסח ,שבועות וסוכות .מקור השם :תהילים קי"ח פסוק כ"ז" :אסרו חג
בעבותים על קרנות המזבח" .בא לציין שעדיין מקריבים את הקרבנות שלא הספיקו בחג.
אצבע
ראו יד לספר תורה.
ארון הקודש
הארון שבו נמצא ספר התורה בבית הכנסת ,זכר לארון הקודש שהיה בבית המקדש ("ארון העדות")
ובו היו לוחות הברית .בתקופות מסוימות היו שכינו את ארון הקודש "תיבה".
אשכנז
בשם זה היו מכונות מדינות צרפת (בחלקה הצפוני בלבד ,ללא פרובנס) וגרמניה בימים עברו .כיום
מכונים בשם "אשכנזים" רוב יוצאי מדינות אירופה.
ראו נוסח אשכנז.
אשר קידשנו במצוותיו
המשך לנוסח הברכה בברכות הנאמרות לפני קיום מצווה .הנוסח המלא הוא" :ברוך אתה ה' ,אלוהינו
מלך העולם ,אשר קידשנו במצוותיו וציוונו "...סיום הברכה מותאם למצווה שעליה מברכים.
בימה
בשמה האחר" :תיבה" ,מקום מוגבה במרכז בית הכנסת ,שעליו מניחים את ספר התורה בשעת
קריאת התורה.
בית המקדש
הבית המיועד לעבודת אלוהים במסורת היהודית .בישראל נבנו שני בתי מקדש המכונים "בית
ראשון" ו"בית שני" ,שניהם על הר המוריה (המקום המכונה "הר הבית") ושניהם הוחרבו.
בית כנסת
בית התפילה שבו נערכות תפילות הקבע :תפילות יומיום ,שבתות וחגים.
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בית מדרש
מקום ללימוד תורה .בעת העתיקה לעתים היה מזוהה בית המדרש עם בית הכנסת ,אך לרוב היו
אלה מוסדות נפרדים .בתקופות מאוחרות יותר היה בית המדרש צמוד לבית הכנסת.
בעל קורא
אדם המומחה בקריאת התורה בטעמי הקריאה בתורה ,ומשמש קורא בתורה בימים שבהם
מתבצעת קריאה זו.
בעל תוקע
אדם המשמש כתוקע בשופר בימים שבהם תוקעים בו :בראש השנה ובתפילת נעילה ביום כיפור.
ברכה
הודאה לאלוהים ,נאמרת לפני קיום מצווה או לפני הנאה מדבר מסוים ,או ראייה והשתתפות במאורע
מיוחד .יש ברכות הנאמרות לאחר האכילה .לברכות מטבע (ניסוח) קבוע" :ברוך אתה ה' ,אלוהינו
מלך העולם  "...סיום הברכה משתנה בהתאם לדבר שעליו מברכים.
ברכות הנהנין
ברכות הנאמרות לפני הנאה ,כגון אכילה ,שתייה והרחת ריח טוב .נכללות תחת שם זה גם ברכות על
אירועים מיוחדים כמו ברכה הנאמרת על פריחת העצים ,ברכות על ברקים ורעמים ועוד.
ברכות השחר
סדרה של ברכות הנאמרות בבוקר ובהן מודים לאל על הטובות המתרחשות עמנו.
ברכות התורה
ברכות הנאמרות לפני קריאה בתורה או לימוד תורה.
ברכת הגומל
ברכה שאותה אומר אדם שניצל מסכנה ודאית או שיצא ממצב היכול להיות מסוכן .במקור נאמרה
הברכה בידי ארבעה סוגי אנשים :חולה שניצל מסכנה ,חבוש שיצא מבית האסורים ,עוברי מדבריות
והחוצים את ה ים .בימינו ,הורחבה הברכה למצבים מסוכנים דומים ,למשל לאחר טיסה ,נשים לאחר
לידה ,ניצולי אסון טבע וניצולי פיגוע.
ברכת החודש
ברכה הנאמרת בשבת שלפני ראש חודש ,ובה מתפללים על החודש הקרוב שיהיה מבורך.
ברכת המזון
ברכה הנאמרת לאחר סעודה .יש ברכות מיוחדות גם לאחר אכילת מאכלים אחרים.
ברכת כוהנים
ברכה שמקורה בתורה ,הנאמרת בתפילת שחרית ,ובה הכוהנים מברכים את הציבור.
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גאונים
חכמי בבל בתקופות שבין המאה השביעית למאה האחת עשרה לספירה .הגאונים היו ראשי
הישיבות הגדולות שהיו בבבל באותה תקופה – ישיבות סורא ופומבדיתא (אם כי לפחות בראשית
התקופה היה גם גאון שישב בראש הישיבה בארץ ישראל).
גבאי
תפקיד בבית הכנסת :אדם האחראי על סדרי בית הכנסת ,כמו גביית כספים וסדרי התפילה :עלייה
לתורה וקריאת התורה.
גלילה
גלילת (סגירת) ספר התורה לאחר הקריאה בו ולאחר ההגבהה שלו.
גניזה
קבורת תשמישי קדושה (ספרי תורה ,תנ"ך ,סידור וקלף מזוזה) שנפסלו או נפגמו אך אסור להשליכם
מפאת קדושתם .נהוג לטמון אותם באדמה ,בבית הקברות.
כמו כן ,נהוג לגנוז כל דף שרשום עליו שם ה' או חלקים מכתבי הקודש.
הבדלה
טקס הנערך בצאת שבת וחג ,לשם הבדלה בין קודש לחול .בטקס נאמרת ברכה על יין ,ובצאת שבת
מוסיפים גם ברכה על נר – לסמל את הרשות להדליק אש ,ובשמים – לפצות מעט על עזיבת הערך
המוסף המיוחד של השבת – הנשמה היתרה.
הגבהה
הרמת ספר התורה מהבימה לפני קריאת התורה או לאחריה (משתנה בין העדות השונות) ולפני
הגלילה.
הגדה של פסח
ספר המכי ל את סדר ליל פסח .בהגדה ישנם סיפורים רבים המספרים ביציאת מצרים ,לפי המצווה
בתורה "והגדת לבנך ביום ההוא" (שמות פרק י"ג פסוק ח') – זוהי מצווה לספר ביציאת מצרים בליל
פסח.
הוצאת ספר תורה
לפני קריאת התורה מצוי ספר התורה בארון הקודש ,ומוציאים אותו לפני קריאת התורה .הוצאת ספר
התורה מלווה בתפילות ,לרוב גם בשירה.
הידור מצווה
כדי להראות את חיבת המצוות ,נהוג ליפות ולהדר את אביזרי המצווה ואת דרכי עשייתה .משום כך
אביזרי מצווה רבים ,כמו חנוכייה ,פמוטות וגביע קידוש ,עשויים כסף; וכאשר קונים תשמישי מצווה,
גם אם לאירוע אחד (כמו ארבעה מינים) ,משתדלים לקנות את הטוב ביותר שהיד משגת.
הלכה
פירוט המצוות ודרכי יישומן .ההלכה כוללת את כל החוקים וההנהגות שעל פיהם צריך לנהוג ,ואלה
מפורטים בספרי הלכה שונים.
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הלל
תפילת שבח הנאמרת בימים מיוחדים ,ביניהם ראש חודש ,מועדים וחגים .לעתים נאמרת תפילה
קצרה המכונה "חצי הלל" ,ולעתים נוספים לה שני קטעים ואז היא מכונה "הלל שלם".
ההלל הוא אוסף של פרקים ופסוקים מתהילים.
הפטרה
כך מכונה קטע מספרי הנביאים הנאמר לאחר קריאת התורה בשבתות ובמועדים .ההפטרה קשורה
לתוכן הנקרא בתורה או לענייני היום בימים מיוחדים כמו חגים ,ראש חודש ,תענית.
הקדוש ברוך הוא
(בראשי תיבות :הקב"ה) כינוי לאלוהים.
וידוי
תפילה הנאמרת לאחר תפילת העמידה ,ובה מתוודים על החטאים שעשינו .התפילה נאמרת ביום
כיפור אך יש הנוהגים לאמרה בכל יום.
חול
כינוי לדבר רגיל ,שאינו מופרד או מיוחד אלא משתייך ליומיום ,לשגרה.
חול המועד
הימים שבפסח וסוכות שאינם ימים טובים :בפסח אלה חמשת הימים האמצעיים ,ובסוכות – ששת
הימים לאחר היום הראשון .מצד אחד ,אלה הם ימי חול – אין בהם איסור מלאכה כמו ביום טוב
(מותר להדליק אש ,לקטוף ועוד) ,אך מצד אחר אלה הם ימי חג ,ולכן נהוג שלא לעבוד ולא לעשות כל
מלאכה שאינה צריכה לחג ,כמו כתיבת דברים שאינה הכרחית ,כביסה וכולי.
חומש
אחד מספרי התורה .מכונה כך משום שישנם חמישה ספרים כאלה :בראשית ,שמות ,ויקרא ,במדבר
ודברים.
חז"ל
ראשי תיבות :חכמינו זיכרונם לברכה .ביטוי זה מכוון לחכמים הקדומים שחיו בערך מהמאה השנייה
לפני הספירה ועד המאה התשיעית לספירה .נוסף על המשנה והתלמוד ,דבריהם של חז"ל מופיעים
בקובצי מדרשים שונים.
חזן
שליח ציבור – אדם העומד לפני התיבה ומוביל את התפילה .ישנם קטעים בתפילה שהחזן חוזר
עליהם בקול.
חזק חזק ונתחזק
קריאה הנאמרת בסיום קריאה של כל אחד מן החומשים בשבתות בבית הכנסת.
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חזרת הש"ץ
חזרה על תפילת העמידה ,נאמרת על ידי שליח הציבור – החזן.
חתימה (בברכה)
חלק תפילה או ברכה ,שמסתיים בברכה ,במילים "ברוך אתה ה' ."...הנוסח של חתימה זו הוא לרוב
תמציתה של הברכה כולה.
טלית
תשמיש מצווה ,ומקורו בציווי המופיע בתורה "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם"(במדבר פרק ט"ו
פסוק ל"ח) ,שפורש כחובה לשים ציציות – מעין פתילים – על ארבע פינות הבגד .עם השנים ,כשכבר
לא היו כנפות לבגדים כמו בעת העתיקה ,המציאו בגד מיוחד בעל ארבע כנפות ,כדי שיוכלו לשים
עליו ציצית – זוהי הטלית.
בטלית מתעטפים לרוב גברים נשואים או בנים מעל גיל מצוות ,לפי המנהג והעדה ,בשעת תפילת
שחרית .כמו כן נהוג להתעטף בטלית בטקסים מיוחדים :בעלייה לתורה ,הנוטלים חלק בטקס ברית
המילה וחתן תחת החופה.
יד לספר תורה
(יש המכנים אותה "אצבע") בשעת קריאת התורה מוטלת חובה על הקורא לקרוא מן הכתוב – ולא
בעל־פה .כיוון שאסור לגעת באצבע באותיות עצמן – משום קדושתן ,וגם כדי שלא יימחקו עם מגע
השומן המצוי באצבעות – נוצרה ה"יד" ככלי עזר למעקב אחר מילות התורה.
ה"יד" היא תשמיש מצווה ,ולכן נוהגים בה הידור מצווה ,והיא נעשית מחומרים יקרי ערך ,לרוב
מכסף.
יעלה ויבוא
ברכה הנוספת בתפילה ובברכת המזון בימים מיוחדים :ראש חודש ,שלושה רגלים ,שמחת תורה,
ראש השנה ויום כיפור .בברכה זו מבקשים מאלוהים שיזכור את עם ישראל לטובה ביום מיוחד זה.
כוהן
מי שנולד מזרע אהרן הכוהן .צאצאי אהרן היו העוסקים במלאכת המשכן ובית המקדש .היו להם
זכויות כמו העבודה בבית אלוהים ,אך גם חובות ואיסורים :לא הייתה להם אדמה ויבול משלהם ,היה
אסור להם להיטמא למת (כלומר להיות בקרבת מתים) ,ולגברים היה אסור להינשא לנשים שהיו
נשואות בעבר .גם כיום ,כאשר בית המקדש אינו קיים ,נוהגים כוהנים רבים לשמור על איסורי
הכהונה.
היותו של אדם כוהן מתבטאת בכך שהוא ראשון העולים לתורה ,ומשתתף באמירת ברכת כוהנים
בשעת התפילה.
כוונה
התפילה אינה רק מילים הנאמרות מן השפה ולחוץ .כדי שהתפילה תהיה בעלת ערך ומשמעות ,יש
לכוון למשמעותן של המילים הנאמרות .על חשיבותה של הכוונה אמר האברבנאל (פירוש לפרקי
אבות)" :תפילה בלא כוונה – כגוף בלי נשמה".
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כתר תורה
קישוט המושם בראש ספר התורה בשעת הוצאתו מן הארון ובהכנסתו אליו חזרה .קישוט זה מיועד
להידור מצווה ומסמל את הציץ שחבש הכוהן הגדול בשעת הכניסה לקודש הקודשים ,מקום הימצאו
של ארון הברית.
לוי
אדם משבט לוי אשר אינו כוהן (גם הכוהנים הם משבט לוי) .בני שבט לוי עסקו בזמן בית המקדש
בעבודות נלוות שונות של בית המקדש ,למשל זמרה ,שמירה על שערי בית המקדש וסיוע לכוהנים
בעבודתם .זכר לעבודות אלה נותר כיום לפני ברכת כוהנים ,כאשר הלוויים נוטלים את ידי הכוהנים.
בעת העלייה לתורה עולה הלוי לאחר הכוהן.
רוב האנשים אשר שם משפחתם "לוי" הם משבט לוי ,אך יש רבים אחרים ששם משפחתם אינו מעיד
על מוצאם זה.
מדרש
"פשט"
המדרש הוא צורת פרשנות של התורה .להבדיל מן הפרשנות הפשוטה של המילים המכונה ְ
ומיועדת להסביר את משמעותם המילולית והפשוטה ,המדרש מנסה למצוא משמעויות מעבר
לפרשנות זו .המדרשים מקובצים בספרי מדרש שונים ,ורבים מהם משולבים בתוך המשנה והתלמוד.
מוסף
תפילה הנאמרת לאחר תפילת העמידה בימים מיוחדים :בשבתות ,בראשי חודשים ובמועדים.
התפילה תוקנה כנגד הקרבן הנוסף שהיה מוקרב בימים אלה בבית המקדש ,והוא מוזכר בתפילה זו.
מחזור תפילות
קובץ תפילות ובו תפילות של החגים .המחזורים הנפוצים ביותר הם מחזורים לתפילות ראש השנה
ויום כיפור ,אך יש גם מחזורים לשלושה הרגלים.
מטבע ברכה
המטבע הוא הנוסח הקבוע החוזר על עצמו בברכות שונות.
מטבע קצר – קיים בברכות אשר פותחות במילים" :ברוך אתה ה' ,אלוהינו מלך העולם "...ואחריו
נוסח הברכה.
מטבע ארוך – קיים בברכות שבהן נוסף על הברכה הפותחת הן מסתיימות במילים "ברוך אתה ה'",
ולאחריהן מילים ספורות מעניינה של הברכה.
מטבע תפילה
נוסח התפילה הקבוע שקבעו חכמים אשר תיקנו את התפילה .בזרמים מסוימים נהוג שלא לשנות
מטבע זה ,ולכל היותר להוסיף עליו.
מי שבירך
תפילה הנאמרת לאחר העלייה לתורה ,ובה מברכים את העולה לתורה ובני משפחתו.
ברכות נוספות מיוחדות לחולים ,ליולדת ,לחיילי צה"ל ולמדינה.
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מנחה
התפילה השנייה ביום הנאמרת בצהריים (יכולה להיאמר מקצת אחרי חצות היום ועד לשקיעה).
תפילה זו נוצרה כמקבילה לקרבן התמיד שהוקרב בבית המקדש בכל יום בשעת המנחה ,בין
הערביים.
מניין
קבוצה של לפחות עשרה אנשים .חשיבותו של המניין היא באמירת תפילות שאינן יכולות להיאמר
בפי יחידים ,ביניהן :קדיש ,קדושה ו"ברכו".
מעריב
ראו ערבית.
מקדש מעט
כינוי לבית כנסת ,המסמל את הקשר שלו לבית המקדש ומשום כך מביע את קדושתו.
משנה
קובץ הלכות המקיפות את כל תחומי החיים הדתיים ,שנוצר בידי התנאים .המשנה מורכבת משישה
"סדרים" ,בכל אחד הלכות מתחום אחר .לדוגמה :סדר "זרעים" עוסק בדברים הקשורים לחקלאות;
סדר "נשים" עוסק בעיקר בהסדרת היחסים בין גברים לנשים :נישואין ,גירושין וכולי.
המשנה נוצרה מאוסף של הלכות שעברו בעל־פה במשך דורות רבים ,והיא הבסיס לתורה שבעל־
פה .על פי המסורת ,רבי יהודה הנשיא הוא שערך את המשנה ,כלומר ליקט את כל ההלכות
הידועות בזמנו ,ברר מתוכן את אלה המכריעות לדידו וסידר אותן בסדר המוכר לנו כיום.
נוסח אשכנז
זהו נוסח של יוצאי אירופה (לא של עדות המזרח) .שמו ניתן לו על שום שבמקור החל לנהוג בארצות
אשכנז ,צרפת וגרמניה .נוסח זה היה נהוג בקרב רוב קהילות אירופה עד להופעת נוסח ספרד.
נוסח התפילה
לכל סידור תפילה יש נוסח משלו המושפע מסידורים עתיקים שנכתבו בידי חכמים בתקופות קודמות.
בין הנוסחים השונים קיימים שינויים מעטים ונקודתיים ,כמו הוספה של מילים מסוימות או השמטתן,
ולעתים סדר התפילות .לעתים רחוקות נוסף או מושמט קטע תפילה שלם.
נוסח ספרד
נוסח תפילה שהיה נהוג בחסידויות אירופה .נוסח זה שונה מעט מנוסח אשכנז.
נוסח עדות המזרח
מכונה גם "מנהג הספרדים" .נוסח שמקורו בסידורו העתיק של רב עמרם גאון והיה נפוץ בספרד,
ומשם עבר לארצות אחרות במזרח התיכון .כיום נוהגות כמעט כל עדות המזרח להתפלל בנוסח זה.
נר תמיד
בבית המקדש היה נר שדלק במשך כל היום וממנו הדליקו את מנורת הזהב מדי ערב .לזכר נר זה
היה נהוג להשאיר נר דולק יום ולילה בבתי הכנסת .כיום "נר" זה הוא לרוב חשמלי.
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סופר סת"ם
אדם הכותב ספרי תורה ,תפילין ומזוזות .תשמישי קדושה אלה נכתבים על קלף באמצעות קולמוס
ודיו ,וישנה מסורת בכל עדה באשר לצורת האותיות.
סידור
כינוי לספר התפילות היהודי ,ובו מקובצות תפילות החול והשבת ,וחלק מתפילות החגים והימים
הטובים.
ספירת העומר
ספירה של שבעה שבועות – חמישים יום – המתחילים ממחרת היום הראשון של פסח ומסתיימים
בשבועות .ספירה זו נעשית לזכר הימים שעברו בני ישראל במדבר מיום שיצאו ממצרים ,בליל פסח,
ועד למתן תורה בשבועות.
שמה ניתן לה על שם התבואה החדשה – העומר – שהיה נקצר בזמן המשכן והמקדש ביומה
הראשון של הספירה ,והובא לבית המקדש.
הספירה נאמרת בערב לאחר תפילת ערבית ,ובה מונים את הימים והשבועות שעברו מאז ה"עומר".
ספר תורה
ספר הכתוב בדיו על קלף בידי סופר סת"ם ,ובו חמשת חומשי התורה .קריאת התורה בבית הכנסת
יכולה להיעשות רק מתוך ספר כזה ,שאינו פסול .ספר תורה נפסל מסיבות שונות ובעיקר אם חסרות
בו אותיות או אם נקרע.
ספר התורה הוא תשמיש קדושה ,ואם נפסל יש לשימו בגניזה.
ספרדי
שם כולל המקובל ליוצאי עדות המזרח ,משום שרובן נוסדו בידי יוצאי ספרד ,לאחר הגירוש בשנת
 . 1492נוסח התפילה המקובל בעדות אלה מכונה כיום "נוסח עדות המזרח".
על הנסים
ברכת הודיה הנאמרת בתפילת העמידה ובברכת המזון בימי החנוכה ובפורים .לכל חג נוסח שונה,
אך תמצית הברכה היא הודיה על הנס שנעשה לעם ישראל בימים אלה.
יש קהילות שבהן הוסיפו אמירת "על הנסים" גם ביום העצמאות.
עלייה לתורה
הקריאה בתורה בבית הכנסת מחולקת לעליות .בכל אחת מהן עולה לבימה – אל מול ספר התורה –
אדם אחד ומברך את ברכות התורה .בימים עברו היה נהוג שהעולה גם היה קורא בתורה ,אך כיום
משום מיעוט היודעים לקרוא בטעמים ,יש בעל קורא.
העלייה הראשונה ניתנת לכוהן ,השנייה ללוי ,ושאר העליות לשאר הציבור ,שאינם כוהנים או לוויים.
מספר העליות :בימות החול – שלוש; בראשי חודשים – ארבע; בשבתות – שבע; ועוד אחד הנקרא
"מפטיר".
עצי חיים
המוטות שעליהם מגולגל הקלף של ספר התורה.
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ערבית
תפילת הערב ,נאמרת בכל יום לאחר שקיעת החמה ,ויכולה להיאמר גם במהלך הלילה.
עשרת ימי תשובה
כינוי ל ימים שבין ראש השנה ליום כיפור .שמם ניתן להם משום שאלה הימים האחרונים שבהם ניתן
לחזור בתשובה לפני חתימת הדין ביום כיפור.
פיוט
כינוי למזמור המופיע בתפילה .הפיוטים חוברו עוד בתקופת חז"ל ולא היו חלק מן התפילה הקבועה.
בימינו נשתמרו פיוטים קבועים בתפילה ,ביניהם "אדון עולם" ו"יגדל".
הפיוטים נכתבו בידי משוררים מקצועיים הקרויים פייטנים .מטרת הפיוט – להוסיף עניין ועומק
באמצעות שירה ,מנגינה ומילים מיוחדות .הפיוטים בתפילה משתמשים באמצעים ספרותיים ייחודיים
למשל אקרוסטיכון – כתיבת שם הפייטן בראשי הבתים של השיר – שימוש בביטויים מן המקרא
וחריזה.
פסוקי דזמרה
קטע בתפילה הנאמר לפני קריאת שמע וברכותיה והמכיל קטעי שבח והודיה לאלוהים ,ברובם פרקי
תהילים.
פרוכת
כינוי לבד המכסה את ארון הקודש ,זכר למחיצה שהייתה בבית המקדש לפני קודש הקודשים –
המקום שבו שכן ארון העדות.
פרשת השבוע
כ ינוי לפרשה מן החומש הנקראת בשבוע מסוים בבית הכנסת .פרשות התורה מחולקות לפי שבועות
השנה :השבת הראשונה לאחר שמחת תורה פותחת בפרשת "בראשית" ,והאחרונה חותמת בפרשת
"וזאת הברכה".
כיוון שמספר השבתות בשנה העברית אינו קבוע ,לעתים יש צורך לקרוא שתי פרשיות בשבת אחת.
ציצית
בשם אחר" :ארבע כנפות" – כינוי לפתילות אשר שמים בפינות הבגד .כיום מכונה בשם ציצית לרוב
ה"טלית קטן" – בד בעל ארבע פינות אשר נלבש מתחת לבגד.
קדושה
קטע תפילה המתאר את קדושת האל ואת קדושת המלאכים ,אשר נאמר בחזרת הש"ץ בפי החזן
והקהל.
קדיש
קטע תפילה בארמית ,אשר נאמר לשם הפרדה בין חלקי התפילה השונים .ישנם סוגים שונים של
קדיש ,ולכל אחד מהם תפקיד שונה בתפילה .תוכן הקדיש :שבח וגדולה לאלוהים.
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קדיש יתום
קדיש הנאמר בסוף התפילה בידי האבלים.
קידוש
ברכה הנאמרת בשבתות ובמועדים לפני הסעודה .הברכה נאמרת על יין או על לחם.
תוכן הברכה – בהתאם ליום :בשבת – קדושת השבת; במועדים – ייחודם של המועדים.
קריאת התורה
הנוהג לקרוא בחומשי התורה בשעת תפילת שחרית בימי שני וחמישי ,בשבתות ובמועדים.
הקריאה נעשית בידי אדם המכונה בעל קורא ,על פי טעמי הקריאה בתורה.
בכל שבוע ,בשבת ,קורא ים פרשה אחת מן התורה ,המכונה פרשת השבוע .במועדים קוראים קטע מן
התורה הקשור למועד .בימות החול קוראים חלק קטן מפרשת השבוע.
הקריאה אינה נעשית ברצף אלא מחולקת לעליות.
קריאת שמע
קטע התפילה הנאמר ארבע פעמים ביום :בתפילת שחרית וערבית ,כחלק מלימוד תורה בברכות
הש חר ועל המיטה .נאמר בו הפסוק "שמע ישראל ,ה' אלוהינו ,אדוני אחד" .זהו קטע המביע את
האמונה בייחודו של אלוהי ישראל ,ונחשב אחד הקטעים המרכזיים בתפילה .לאחר הקטע נאמרות
בתפילת שחרית שלוש פרשיות מן התורה ,והוא מלווה בברכות לפניו ולאחריו ,המכונות "ברכות
קריאת שמע".
ראש חודש
היום הראשון בכל חודש עברי .בחודשים ארוכים שבהם שלושים יום ("חודש מלא") נחשב היום
האחרון גם הוא ראש החודש של החודש הבא ,וכך הופך ראש החודש להיות בעל שני ימים.
לראש החודש משמעות מיוחדת ביהדות :נהוג שלא לעשות בו מלאכה ,ונאמרות בו תפילות וברכות
ייחודיות ליום וכן תפילת הלל.
רימונים (לספר תורה)
עיטורים לספר תורה ,המושמים על עצי החיים בשעת הוצאת הספר מארון הקודש לשם קריאת
התורה ובשעת הכנסתו .הרימונים הם זכר ללבושו של הכוהן הגדול בבית המקדש ,שעל מעילו היו
פעמונים ורימונים.
שהחיינו
ברכה הנאמרת על פעולה חדשה הנעשית בידי האדם :לבישת בגד חדש ,אכילת פרי בפעם
הראשונה בעונה ,קיום מצוות מועד בפעם הראשונה בשנה (למשל הדלקת נר ראשון של חנוכה).
נוסח הברכה" :ברוך אתה ה' ,אלוהינו מלך העולם ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
שחרית
תפילת השחר ,הנאמרת בכל יום .התפילה יכולה להיאמר החל בהנץ החמה וכלה בחצות היום.
שכינה
כינוי לאלוהים ,כפי ששוכן בארץ ,בין בני אדם .נהוג לומר כי השכינה שרתה בבית המקדש.
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שלושה רגלים
כינוי לחגים פסח ,שבועות וסוכות .הכינוי ניתן לחגים אלה משום שבהם היו עולים לרגל לבית
המקדש.
משמעות הביטוי "עלי יה לרגל" היא עלייה פעם אחת :רגל=פעם .המקור לשם הוא מהתורה ,ובה צוו
ישראל לעלות שלוש פעמים לבית המקדש" :שלוש רגלים תחוג לי בשנה" (שמות פרק כ"ג פסוק י"ד)
שליח ציבור (ש"ץ)
כינוי לחזן ,המוביל את התפילה בבית הכנסת והוא נציג של הציבור (קהל המתפללים) ששלח אותו.
שמונה עשרה
ראו תפילת העמידה.
תהילים
אחד מספרי הכתובים בתנ"ך ,המכיל מזמורים שונים .מקובל לומר כי רוב המזמורים בספר נכתבו
בידי דוד המלך.
תורה שבכתב
כינוי לתנ"ך ,ובעיקר לחמשת חומשי התורה.
תורה שבעל־פה
כינוי ליצירה התורנית שהועברה במשך מאות שנים בעל־פה בפי החכמים ,מדור לדור .התורה
שבעל־פה נקבצה לבסוף במשנה.
תיבה
ראו בימה.
תלמוד תורה
מצוות לימוד התורה ,הבאה לידי ביטוי בלימוד חלקים שונים מן התורה שבכתב והתורה שבעל־פה:
תנ"ך ,משנה ,תלמוד ועוד.
תנ"ך
ספר הספרים של היהדות ,ובו שלושה חלקים :תורה ,נביאים וכתובים.
התורה מורכבת מחמישה חומשים ,הנביאים – משמונה ספרי נביאים (אחד מהספרים ,תרי־עשר,
מורכב משלושה עשר ספרים קצרצרים) ,והכתובים – מאחד עשר ספרים שונים ,ובהם משלי,
תהילים ,איוב וחמש מגילות.
סך הכול בתנ"ך עשרים וארבעה ספרים.
תנועת החסידות
תנועה מייסודו של הבעל שם טוב .התנועה מתאפיינת בדגש על קרבה אל האל באמצעות תפילה,
ולא לימוד תורה כפי שהיה מקובל עד היווסדה .כיום ישנן חסידויות שונות המשתייכות לתנועה זו,
ולכל אחת מהן מאפיינים ומנהגים משלה.
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תענית ציבור
ימי צום שנקבעו בידי חכמים ,ומשום כך מיועדים לכלל הציבור (בשונה מתעניות יחידים) .הימים
הקבועים הם י"ז בתמוז ,תשעה באב ,צום גדליה ,עשרה בטבת ותענית אסתר.
ארבעת הצומות הראשונים נקבעו לזכר חורבן בית המקדש .קיימת הסברה כי תענית אסתר (החלה
יום לפני פורים) נקבעה לזכר הצום של אסתר לפני שבאה אל אחשוורוש.
בימינו יש הנוהגים לציין תענית ציבור גם ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.
תפילה אישית
תפילה שאותה האדם ממציא בעצמו ומשתמש במילותיו שלו .זאת בניגוד לתפילה המופיעה בסידור,
שנוסחה אחיד לכלל ציבור המתפללים.
תפילה בציבור
תפילה הנערכת במניין מתפללים .בתפילה זו נאמרים קטעי תפילה רבים שאינם נאמרים על ידי
היחיד בתפילות ,למשל – חזרת הש"ץ.
תפילין
התפילין הן תשמישי קדושה ,המונחות על המצח ועל הזרוע בתפילת שחרית .מצוות הנחת תפילין
נלמדה מהכתוב בתורה "והיה לך לאות על ידיך ,ולזכרון בין עיניך" (שמות פרק י"ג פסוק ט') – הציווי
פורש בצורה מילולית ולכן בתוך התפילין ,המונחות בין העיניים ועל היד ,מצויים קטעים מן התורה,
הכתובים על קלף בידי סופר סת"ם.
פירוש המילה תפילין – תפילה בלשון רבים.
תפילת הדרך
תפילה הנאמרת בעת נסיעה אל מחוץ לעיר .בתפילה פונים לאלוהים בבקשה להצילנו מפני הסכנות
המצויות בדרכים.
תפילת העמידה
(מכונה גם תפילת שמונה עשרה) זוהי התפילה הנאמרת בכל תפילות היום .היא מורכבת משלוש
ברכות קבועות בתחילה ,שלוש ברכות מסיימות ,ובאמצע מספר משתנה של ברכות – בהתאם ליום:
בתפילת החול תשע עשרה ברכות; בתפילת שבת – שבע; ובתפילת ראש השנה – תשע ברכות.
זוהי תפילה בעלת קדושה מיוחדת ,והיא נאמרת בפי כל מתפלל בלחש ובעמידה ברגליים צמודות
כסמל לעמידת המלאכים.
תפילת יחיד
תפילה שהאדם אומר ביחידות או בלא מניין של אנשים .היחיד בתפילתו אינו אומר קטעים המיועדים
לתפילה בציבור.
תפילת קבע
כינוי לתפילה הקבועה ,שאותה מתפלל אדם בכל יום .חז"ל הנגידו תפילה זו ל"תפילת תחנונים",
שבה אדם שופך נפשו לפני הבורא ,ואומר את מה שבלבו ללא מילים קבועות.
חז"ל עסקו בסוגיה איזו מן התפילות עדיפה .להלכה נפסק שיש לומר תפילת קבע ,אך נמצאו דרכים
לשלב בה תחנונים באמצעות תפילה אישית.
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תפילת רשות
תפ ילת רשות היא תפילה שאותה יכול האדם להוסיף לתפילת החובה .דוגמה לתפילות כאלה הן
התפילה לשלום המדינה ,פיוטים שונים וסליחות בימים הנוראים.
תפילת שווא
תפילה שבה מבקשים דבר שלא ניתן לשנותו ,למשל דבר שכבר התרחש (כמו לבקש שינוי מין
העובר בהיריון ,או להגיד לאחר שש ומעים על תאונה" :שלא קרה משהו למישהו שאנחנו מכירים").
תשמישי מצווה
כינוי לאביזרים המשמשים לקיום מצווה ,למשל ארבעת המינים ,חנוכייה ,שופר ויד לספר תורה.
משום חיבתם של אביזרים אלה ,שכן נעשתה בהם מצווה ,נהוג שלא להשליכם .חלקם קוברים
בגניזה ,ואת אלה המתחדשים בכל שנה – ארבעת המינים – יש השורפים עם החמץ בערב פסח.
תשמישי קדושה
כינוי לאביזרים שיש בהם קדושה .בין תשמישי הקדושה ניתן למצוא את ספרי התורה ,התפילין ,קלף
המזוזה ,חומש ותנ"ך וכן סידורים ומחזורים.
אין משליכים תשמישי קדושה גם לאחר שנפסלו או נפגמו ,אלא שמים בגניזה.
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