
קום והתהלך בארץ
מילים: יורם טהרלב

לחן: יאיר קלינגר

קּום ְוִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ
ְּבַתְרִמיל ּוְבַמֵּקל,

ּוַוַּדאי ִּתְפֹּגׁש ַּבֶּדֶרְך
ׁשּוב ֶאת ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.

ְיַחְּבקּו אֹוְתָך ְּדָרֶכיָה
ֶׁשל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה,

ִהיא ִּתְקָרא אֹוְתָך ֵאֶליָה
ְּכמֹו ֶאל ֶעֶרׂש ַאֲהָבה.

]...[

נסו לשער מדוע בחר המשורר לפתוח את 	 
שירו במילים מהתורה. איזה מסר הוא 

רצה להעביר?

ְלמה לדעתכם הכוונה במשפט "יחבקו 	 
אותה דרכיה של הארץ הטובה"?  

האם אתם אוהבים לטייל? פרטו מדוע. 	 

קום והתהלך בארץ
דף לימוד לזכרה של אלה אור ז"ל שנספתה באסון נחל צפית

שביל ישראל
שביל ישראל הוא מסלול טיול שנמשך לאורך כל מדינת ישראל, מקיבוץ דן 

בצפון ועד אילת שבדרום. אורך השביל הוא כ-1,040 קילומטרים, והוא 
מסומן בצבעים כתום-כחול-לבן. התוואי של שביל ישראל תוכנן כך שיהיה בו 

מגוון רחב ככל האפשר של הטבע בישראל: סוגים שונים של נוף )הר, מדבר, 
מים ועוד(, אתרים ארכאולוגיים, אתרים היסטוריים ואתרי מורשת תרבותית. 
תופעה מיוחדת בצד שביל ישראל היא "מלאכי השביל" – אנשים הגרים ליד 

מסלולו ומתנדבים לארח בביתם מטיילים ולסייע להם במה שנדרש. 

הוצע שכל בתי הספר בישראל יטיילו בשביל ישראל בטיול השנתי 	 
השכבתי. מה דעתכם?

ציינו עיר או אתר שלפי דעתכם חייבים להיות בשביל ישראל. 	 
הסבירו את תשובתכם. 

מהו האתר הצפוני או הדרומי ביותר במדינת ישראל שטיילתם בו?	 

בארץ ישראל יש אתרים יפים רבים, אך גם ברחבי 	 
העולם יש אתרים יפים רבים. מדוע בכל זאת 

המשורר מרגיש כי "אין מקום כמו ארץ ישראל"? 

איזה נוף ישראלי אינו מוזכר בשיר והייתם 	 
מוסיפים בו? 

ספרו על רגעים מיוחדים שבהם אתם חשים 	 
תחושת שייכות לארץ )טיול מיוחד, חגים, 

יום העצמאות, מפגשים משפחתיים, טקסים 
מיוחדים(.

שלום לך ארץ נהדרת 
מילים: אילן גולדהירש

לחן: סטיוון גודמן

ָהִייִתי ְּבָּפִריס ְוַגם ְּברֹוָמא
ָרִאיִתי ֶאת ִׁשְבַעת ִּפְלֵאי ֵּתֵבל,

ַּבּקֶֹטב ַהְצפֹוִני ְוַגם ָּדרֹוָמה,
ַאְך ֵאין ָמקֹום ְּכמֹו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ּוְכמֹו ְּגלּויֹות ֶׁשל נֹוף ָיפֹות
ְּתמּונֹות ְּבִזְכרֹוִני ָעפֹות,

ְּכמֹו ְּבַעד ֲעָדָׁשה ֶׁשל ַמְצֵלָמה
ְּבַתְרִמיִלי אֹוָתן ֶאָּשא

ְּבָכל ָמקֹום, ְּבָכל ַמָסע,
ִקְטֵעי ְּפֵסיָפס ִמּתֹוְך ְּתמּוָנה ְׁשֵלָמה.

ָׁשלֹום ָלְך ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת,
ַעְבֵּדְך ַהַּדל נֹוֵׂשא ָלְך ִׁשיר ִמְזמֹור.
ַּגם ִאם ְלִעִּתים נֹוֵדד ֲאִני ַעל ֶּדֶרְך,

ַמה ּטֹוב ִלְנּדֹד ַאְך טֹוב יֹוֵתר ַלְחזֹר.

ְצִריֵחי ַהִּמְגָּדִלים ִּבירּוָׁשַלִים
ְוִסְמְטאֹות ַהּׁשּוק ַהִצְבעֹוִני
ַּגּגֹות ָהְרָעִפים ֶׁשל ִּגְבָעַתִים

ַהִנָּבִטים ִמַּבַעד ַחּלֹוִני.
ֶאת ָהָאִביב ְּבֵתל ָאִביב,

ֶאת ָסָבִתי ְוֶאת ָסִבי,
ֶאת ַהַחָּלה ְוֶאת ֵנרֹות ַׁשָּבת,

ֶאת ַים ַהֶּמַלח מּול ֱאדֹום
ְוֵאֶׁשת לֹוט צֹוָפה ִלְסדֹום

ְוֶאת ַהַּקִיץ ּבֹוֲאָכה ֵאיַלת.

ָׁשלֹום ְלָך ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת...

ֵמיֶמיָה ַהְּכֻחִּלים ֶׁשל ַהִּכֶנֶרת
ְוָהָרִקיַע ַהּתֹוֵאם ֵמַעל

ְוַהְרָּגַׁשת ַהַּבִית ַהֻּמֶּכֶרת
ְּבתֹוְך עֹוְרַקי זֹוֶרֶמת ְּכמֹו ַחְׁשַמל.

ָהֵרי ָּגִליל ְוַהּׁשֹוְמרֹון,
ַהַּפְרֵּדִסים ֶׁשַּבָּׁשרֹון,
ִויָלִדים ְּבַגן ַהּמֹוָׁשָבה

ֶאת ַהַּכְרֶמל ְוֶאת ַהָים
ֶאָחד־ֶאָחד ְוֶאת ֻּכָּלם,

ָּתִמיד קֹוְרִצים, אֹוְמִרים ָּברּוְך ַהָּבא.

ָׁשלֹום ְלָך ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת...

"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את הקשר 
לארץ ישראל, מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה, 

לחצות את עמקיה, להעפיל על פסגות הריה ולסייר 
בשביליה – גם אלו הנידחים ביותר. רק כאשר אתה 
יוצא לסייר ברגל במרחבי הארץ, מתבשם בנופיה, 

ורואה במו עיניך את טבע הארץ, שרידיה הקדומים 
ויישוביה החדשים, אתה מרגיש את הקשר האמיתי 

לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ הזאת". 
זאב וילנאי, בתוך אלי שילר )עורך(, ספר זאב וילנאי, אריאל 
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מה ההבדל בין לקרוא על מסלול טיול 	 
מסוים בספר או אפילו לצפות בחלקים ממנו 

בסרטון לבין לצעוד בו בעצמך?  

ספרו על נוף בארץ שאתם אוהבים במיוחד 	 
או על טיול בארץ שאתם זוכרים במיוחד. 

הסבירו מדוע.

חשבו על אתר בארץ ששמעתם עליו והייתם 	 
רוצים לבקר בו. הסבירו מדוע. 

שעשוע
לפי התור, ִאמרו שמות 
של מקומות בארץ לפי 

סדר הא'-ב' )ערים, 
יישובים, הרים, נחלים 

וכדומה(.

1

2

3

4
5

כיצד מכירים חבר חדש? מה אפשר לעשות כדי 	 
להעמיק את ההיכרות איתו?

כעת חשבו: מה אפשר לעשות כדי להעמיק את 	 
ההיכרות שלנו עם ארץ ישראל?  

התורה מספרת שאברהם מצווה להתהלך בארץ: 

קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָנה. 
בראשית יג, יז

מדוע לדעתכם צווה אברהם להתהלך בארץ? 	 


