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שלום, שמי תמר. 
נולדתי ָּבארץ 
להורים שעלו 

מאתיופיה. 

  משהו קטן על 
עצמי:

אני אוהבת מאוד 
לטייל ולהכיר 
מקומות מעניינים.

פתיחה

*  שלום תלמידים,
בשיעורי 'תרבות ישראל ומורשתו' תלוו ארבעה ילדי�

בני גילכ� בער) במסע מיוחד ומופלא. מה מופלא כל כ) במסע שלה�? 
מיד תגלו, א) קוד� כול נכיר את ארבעת הילדי�: תמר, אור�, מייקל וענבר.

שלום, שמי אורן. 
נולדתי ברוסיה, 

וכשהייתי בן שלוש 
עליתי עם הוריי לישראל.

  משהו קטן על עצמי:
אני אוהב לקרוא ספרים 

וללמוד דברים חדשים.

שלום, שמי מייקל. 
אני גר באנגלייה, אבל 

בעקבות העבודה של ִאמי 
באנו לישראל 

לשנה.

  משהו קטן 
על עצמי:

אני אוהב כדורגל, 
והקבוצה האהובה עליי היא 

מנצ'סטר יונייטד.

שלום, שמי 
ענבר. 

נולדתי בארץ 
וכך גם הוריי.

  משהו קטן על עצמי:
הדברים שאני הכי אוהבת 

לעשות הם לנגן ולשיר.
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פתיחה

 וארצי 
עמי

במנהרת הזמן

סוף�סוף!
מייקל, ענבר, אורן ותמר, איזה כיף לפגוש אתכם!

כבר חששתי שזה לא יקרה... מיד נדגים לכם הדגמה קצרה, ולאחריה אני 
מקווה שתבינו מה אתם עומדים לעשות במהלך השנה.

זוהי הדגמה של 'מנהרת הזמן'. 
כפי שהבחנתם, אתם נמצאים בחדרה של מנהלת בית הספר, אך חזרתם 

בזמן עשר שנים! מכל מקום, אין לכם מה לדאוג. גם אם המנהלת תיכנס, היא 
לא תבחין בכם, אתם בלתי נראים ובלתי נשמעים. 

כפי שחוויתם עכשיו מסע במקום ובזמן — מחדר מחשבים היום לחדר המנהלת שלפני עשר 
שנים — כך במהלך השנה תגיעו למקומות רחוקים וקרובים ברחבי הארץ והעולם, וגם לתקופות 
קרובות ורחוקות בהיסטוריה. במסעותיכם תכירו מקורות מהמסורת היהודית ואירועים חשובים 

בתולדות עם ישראל וארץ ישראל. 
אם מישהו מכם חושש מהמסע — זה הזמן לעזוב! 

עכשיו שאת� מכירי� את החברי� החדשי�, הגיע הזמ� לשמוע עוד על המסע המופלא שלה�.
יו� אחד הזמינה טלי, המורה לתרבות ישראל, את ארבעת הילדי� לפגישה בחדר המחשבי�. אור� נראה 
מודאג, הוא לא זכר שעשה משהו לא בסדר בימי� האחרוני�, אבל טלי הסבירה: הסיבה להזמנה הייתה 
תכנית חדשה שה� עומדי� להשתת0 בה. במסגרת התכנית ה� יבקרו בכל מיני תקופות בהיסטוריה של 

ע� ישראל, ובמקומות מיוחדי� באר& ובעול� הקשורי� לנושא שילמדו השנה בשיעור 'תרבות 
ישראל ומורשתו'.

טלי הציגה לפניה� מחשב נייד. היא הדליקה אותו, והכול הרגישו כאילו המחשב מתעורר לחיי� ממש. 
על הצג הופיע חיו) גדול ולאחריו הודעה:

הארבעה הסתכלו זה בזה, היססו רגע, ולאחר כמה שניות קראו פה אחד: "אנחנו מצטרפי�!"
ג� את� מוזמני� להצטר0 למסע המופלא. מוכני�? לדר)!

לפתע הרגישו ארבעת הילדי� כאילו רוח נושאת אות�. ה� מיהרו לאחוז זה בזה ועצמו 
עיניי� בחשש. ה� עפו מעלה!מעלה והרגישו כאילו ה� עוברי� במנהרה חשוכה, ואז 

נחתו. כשפקחו את עיניה� מצאו את עצמ� עומדי� במקו� מוכר, אבל לא לגמרי. "זה 
חדר המנהלת!" נבהל מייקל, "שרק לא תגלה שאנחנו כא�. אי) הגענו לכא� בכלל?" "אני 

הייתי הרבה פעמי� בחדר המנהלת", התוודתה ענבר, "אבל הוא נראה אחרת לגמרי..." 
לפתע הבחינה ענבר שהמחשב הנייד הגיע ִאת�. מהמחשב נשמע צפצו0 והצג הבהב.



π

*  איך להתמצא בספר?
בספר זה תפגשו מקורות מכמה סוגי� ולצד� פעילויות מגוונות.

כדי שתוכלו להתמצא בספר בקלות, סיַמנו את המקורות ואת הפעילויות בצבעי� ובסמלילי�.

מקרא:

סמליל זה מציי� 'מעו0' של ארבעת הילדי� המלווי� את הספר
ואת הגעת� למקו� חדש.

משימה
בתו) המשימה יכולות להיות כמה שאלות או פעילויות אחרות, למשל: 

טקסט המופיע על 
צג המחשב. בדרך 
כלל טקסט מידעי

מקור של חז"ל -
אגדה, מדרש ועוד

ד ִמ
ש ָר

מידע להעשרה

פסוקים מהתנ"ך 

  סוגי פעילויות בספר:

  סוגי המקורות בספר זה:

מקור מסידור 
התפילה

טקסט שמקורו 
בעדות בעל�פה 

או בכתב 

תפילה •
• מן ה

טקסט ממקורות 
מגוונים, כגון סיפור, 

שיר או ציטוט

ם •
מכאן ומש  •

הגדרה
או ערך מילוני

ה •

דר
• הג

  משימה יצירתית

פעילות יצירה: ציור, 
כתיבה, הצגה וכדומה.

 דונו בחברותא: 
עבודה בצוות על פי ההנחיות. לעתי� מצורפת הנחיה לעבודה בקבוצות 

ולעתי� הנחיה לדיו� ב'חברותא' – כלומר, יש לדו� בנושא ע� חבר או חברה. 

• עדות •

כדאי לדעת
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איפה אתם בחגים? 
1     החגים בישראל — זה 'באוויר'

ענבר, אור�, תמר ומייקל ישבו בכיתה ושיחקו במחשב. 
"תיסעו לחגוג את החגי� ע� המשפחה באנגלייה?" שאל אור� את מייקל. 

"לא, בסו0 לא", השיב מייקל. "לפני כמה ימי� ההורי� שלי ראו בטלוויזיה את נשיא המדינה מבר) 
את הע� בישראל לקראת השנה החדשה, ולאחר מכ� הוקרנה תכנית על ראש השנה. ה� התרגשו 

מאוד, ואחר כ) אמרו שבחו& לאר& 'מרגישי�' את החגי� רק במשפחה ובבית הכנסת, ושכא�, בישראל, 
מרגישי� אות� יותר. בקיצור — הוחלט שלא נוסעי� לחגי�". 

, העירה תמר. "למשל, אתמול בדר) הביתה שמעתי תקיעות שופר,  "זה נכו�, באר& החגי� באוויר"
כנראה מישהו שמתאמ� לקראת ראש השנה, וחשבתי לעצמי שלתקוע בשופר לקראת השנה החדשה זו 

באמת דר) מיוחדת להתחיל את השנה!"

1 יחידה 

ראש השנה
א' ו–ב' בתשרי

ה
מ

י ש
מ

    משימה א׳

דמיינו שימי� ספורי� לפני ראש השנה את� הולכי�
ברחובות היישוב שלכ�.

מה תוכלו לראות או לשמוע שמבטא את בוא החג ואת השנה החדשה שמתקרבת? 
(ִחשבו על חנויות, על פרסומות, על שיחות בי� אנשי� וכדומה).

שנה טובה, ילדים! 
ועכשיו — על 

תקיעות השופר:
התקיעה בשופר איננה רק 

דרך מיוחדת לפתוח את השנה; 
התקיעה בשופר היא דרך 

ייחודית של עם ישראל להציב 
לעצמו אתגרים לקראת השנה 

החדשה. ראו בעצמכם מה למדו 
החכמים מתקיעות השופר: 

מכיוו� המחשב נשמע לפתע קול תקיעת שופר. "הנה זה קורה! זה באמת מחשב קסו�, הוא מתערב 
בשיחה שלנו", לחש אור� והצביע על צג המחשב.

חז"ל (חכמינו זיכרונ� לברכה) קראו את 
הפסוק: "ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר" 

(תהלים, פרק פ"א פסוק ד'),

" (ח-ד-ש)   ובעזרת שורש המילה "ֹחֶדש�
ֹוָפר" (ש-פ-ר) למדו  ושורש המילה "ש�

מה יש לעשות בעקבות שמיעת השופר: 

"ַבחֶֹדׁש" - ַחְּדׁשּו ַמֲעֵׂשיֶכם.
"ׁשֹוָפר" - ַׁשְּפרּו ַמֲעֵׂשיֶכם. 

(מדרש ויקרא רבה, פרשה כ"ט, סימן ה')

ד ִמ
ש ָר
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2     מתחדשים לקראת השנה החדשה
ענבר חייכה. "את� יודעי� מה המדרש הזה מזכיר לי? שיר שלמדנו פע� על השנה החדשה". 

התחלה חדשה
אלה הלחמי 

ה נִֶּצֶבת ַעל ַסף, ָּׁשנָה ֲחָדֹשָ ְּכֶשּ
ֲאנִי ִמְתּכֹונֵן ּובֹוֵחן ַּת'ַמָּצב. 

ָחְלָפה ְמַסֵּכם ְּבָמעֹוף, ֶאת ַהָּׁשנָה ֹשֶ
ָמה ָעִשֹיִתי, ָמה ָרִציִתי ּוָמה ּיָָצא ַּבּסֹוף...
ּלֹא ָּכל ָמה ֶּׁשָחַלְמִּתי ִהְתּגֵַּׁשם, ְמגֶַּלה ֹשֶ

ם. וְִכְמַעט ַמְתִחיל ְלַהְרּגִיֹש ָאֹשֵ

ַּמָּמֹש עֹוד ְמַעט ֲאָבל ָאז ֲאנִי נִזְָּכר ֹשֶ
ה ִּתְפרֹץ ְּבַבת ַאַחת. נָה ֲחָדֹשָ ֹשָ
ִהיא ִהזְַּדְּמנּות נְִפָלָאה, נָה ֹשֶ ֹשָ

ָּפֹשּוט ְלַהְתִחיל ַהּכֹל ֵמַהְתָחָלה:
ִלְרקֹם ֲחלֹומֹות וְִתְקוֹות ֲחָדֹשֹות,
ְלַהִּציב ַמָּטרֹות, ְלַתְכנֵן ָּתְכנִּיֹות.

ּכִֻּלי נְִרּגָֹש, ִּבְרִצינּות ַרָּבה ְּכֹשֶ
ֲאנִי עֹוֵמד ְלַהְתִחיל ַּדף ָחָדֹש,

ֵלם, ִמּתֹוְך ֱאמּונָה ְּבֵלב ֹשָ
ַהָּׁשנָה ָּבטּוַח ַהּכֹל יְִתַקּיֵם! ֹשֶ

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳                  

בשיר 'התחלה חדשה' חושב   .1
הילד הדובר על החלומות, 

התקוות, המטרות והתכניות 
שהוא מתכנ� לקראת השנה 

החדשה. הא� ג� לכ� יש 
דברי� שהיית� רוצי� לשפר או 

להתחיל בשנה הקרובה?
(ִחשבו על תחביבי�, על הקשר 

ע� בני המשפחה שלכ� ועוד)

שיר מדמה הדובר את השנה  ַבּ  .2
החדשה לד0 חדש שעוד לא 

נכתב. הסבירו את הדימוי הזה.

אילו תחושות מעוררי�   .3
בכ� שינויי� וחידושי� — 

התלהבות? חששות? 
אופטימיות? משהו 

אחר? פרטו.

ה
מ

י ש
מ

    משימה ב׳

על פי המדרש, מה� שני הדברי� שתקיעות 
השופר קוראות לנו לעשות?

ם •
מכאן ומש  •
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3      בסתיו מתחילה שנה חדשה 

ועכשיו חידה: 
מה הקשר בין ראש השנה לעונת הסתיו 

(חוץ מהעובדה שהחג חל בסתיו, כמובן)? 
הנה רמז:

כדאי לדעת

שמות החודשי� בלוח 
השנה העברי מקור� בשמות 

בבליי� שהיהודי� אימצו 
בתקופת גלות בבל.

דית (שפה שדיברו בבבל)  בַאּכַ
משמעות המילה 'תשרי' היא 

ראשית, התחלה. 

"לדעתי, המחשב רומז לנו שראש השנה — ואולי ג� 
חגי� אחרי� — מתאימי� לעונות החקלאיות באר& 

ישראל", אמרה תמר. 
"את חושבת שהמדרש מקשר בי� תחילת השנה לזריעה 

בסתיו?" שאל אור�, "אני לא רואה מה הקשר ביניה�". 
קסהמחשב לא התייאש, ועל הצג הוצג עלילו� (קומיקס): לו� (קומ ועל הצג הוצג על

ֲחִצי ִּתְׁשֵרי ּוַמְרֶחְׁשָון ַוֲחִצי ִּכְסֵלו -
ְּתקּוַפת ַהְּזִריָעה.

ֲחִצי ִּכְסֵלו, ֵטֵבת ַוֲחִצי ְׁשָבט - ֶזהּו ַהחֶֹרף.
ֲחִצי ְׁשָבט, ֲאָדר ַוֲחִצי ִניָסן - ֶזהּו ַהּקֹר.
ֲחִצי ִניָסן ְוִאָּיר ַוֲחִצי ִסיָון - ֶזהּו ַהָּקִציר.
ֲחִצי ִסיָון, ַּתּמּוז ַוֲחִצי ָאב - ֶזהּו ַהַּקִיץ. 

ֲחִצי ָאב, ֱאלּול ַוֲחִצי ִּתְׁשֵרי - ֶזהּו ַהחֹם.

(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא,
דף ק"ו עמוד ב')

ד ִמ
ש ָר

ה
מ

י ש
מ

   משימה ד׳

בקטע הזה מהתלמוד חילקו 
חכמי� את השנה לפי עונות 

ופעולות חקלאיות. 

ראש השנה חל ב!א' וב!ב'   •
בתשרי. איזו פעולה 

חקלאית מתחילה קצת 
אחרי החג, במחצית 

השנייה של חודש 
תשרי? 
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בתשרי - התעוררות. 
עוד מעט יתחדשו החיים, 

ירדו הגשמים, 
והאדם יתעורר לפעולה חדשה.

התעוררות בגוף ובלב.

(בן קיבוץ בית השיטה, תשנ"ו)

"זהו! החלטתי", אמרה ענבר לאחר 
שקראה על ההתעוררות בתשרי, "יש 

לי כלי חרס מקסי� לעצי&", היא 
סיפרה, "הערב, לכבוד ראש השנה 

והשנה החדשה, אזרע בו זרעי�. 
ובקשר להתעוררות שבלב... זו כבר 
עבודה קשה יותר, אבל ג� בה אני 

עומדת להתחיל..." 

ה
מ

י ש
מ

    משימה ה׳

בעלילו� (בקומיקס) נערכת השוואה בי� מזג האוויר והפעילות החקלאית בסתיו
לבי� מעשי האד� באותה תקופה בשנה. השלימו במחברותיכ�:

בסתיו באר& ישראל החקלאי�  
בסתיו, בראש השנה העברית, היהודי�  

בינתיי� נעל� העלילו� מהצג ובמקומו הופיע מעי� כרטיס ברכה ועליו נראו השורות האלה:

מה את 
זורעת?

ראש השנה מתקרב וִאתו הסתיו. פה אני זורעת 
חסה ושם אזרע גזר וארטישוק. הסתיו הוא 

העונה לזריעתם. רוצה להצטרף?

בעצם... גם אני עסוק 
בלזרוע זרעים לקראת השנה 
החדשה. זרעים קצת אחרים...

ה

הנה, תראי

ם •
מכאן ומש  •
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1     הכוהן הגדול מייצג את העם 

"רק התחלנו לדבר על יו� הכיפורי� וכבר נעשיתי רעבה", אמרה ענבר בצחוק, א) 
לפני שהספיקה לנגוס בכרי) שהכינה לעצמה, החלה רוח חמה לשאת אותה ואת 
שלושת חבריה. הילדי� היו המומי�. ה� מצאו את עצמ� באמצע המדבר, ומול� 

התהלכו אנשי� שנראו כאילו יצאו מספרי ההיסטוריה. לפני שהספיקו להביע את 
תדהמת� נשמע צפצו0 מהמחשב ועל הצג הופיעה תיבת מידע:

≤  ‰ „ È Á È

יום הכיפורים
י' בתשרי

ְוִכֶּפר (הכוהן הגדול) ַּבֲעדֹו 
ּוְבַעד ֵּביתֹו 

ּוְבַעד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל.

(ויקרא, פרק ט"ז פסוק י"ז)

פירושי מילים:
ר– עשה מעשה  ְוִכּפֶ

(�(כא�: להקריב קורב
הכדי שחטאיו ייסלחו

מ
י ש

מ

משימה א׳                                  

ִקראו את ההסבר לפועל 'כיפר' המופיע   .1
בפירושי המילי�.

      תחילה כיפר הכה� הגדול על חטאיו הוא, אחר 
כ) על חטאי בני משפחתו ואחר כ) על חטאי 

כל הע�. לדעתכ�, מדוע הוא נדרש לכפר 
תחילה על החטאי� שהוא בעצמו חטא? 

 �תארו לעצמכ� שילד שיחק בכדור ושבר חלו  .2
של שכ�. תנו דוגמה למעשה שהילד יכול 

 ,�לעשות כדי לכפר על שבירת החלו
ושערו כיצד עשיית המעשה הזה 

עשויה להשפיע עליו ועל שכנו.

כולם דואגים לכולם

אוהל מועד 
מדבר סיני, לפני כ�3,300 שנה

אתם נמצאים מול ה'משכן' המכונה גם 'אוהל מועד' - האוהל שהקימו בני ישראל כשנדדו 
במדבר לאחר שיצאו ממצרים ושימש מקדש.

לכאן נכנס אהרון הכוהן ביום הכיפורים כדי לערוך טקסי כפרה - לכפר על החטאים. 
כשהוקם בית המקדש בירושלים היה הכוהן הגדול עורך את הטקס הזה במקום הקדוש 

ביותר בבית המקדש - בקודש הקודשים. וכך מתואר בתורה:
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יחידה 2

כיפורים
יום ה

תפילת הווידוי מתחילה בהצהרה של שליח הציבור:

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, א ַעל ַעְצִמי ִּבְלָבד ֲאִני ִמְתַּפֵלל ּוִמְתַוֶּדה, 
...ָהעֹוְמִדים ְלָפֶני ִּכי ִאם ַּבֲעִדי ּוְבַעד ְקָהֶלי

ואחר כ) אומרי� שליח הציבור וקהל המתפללי� יחד:

(אנו אשמים) ָאַׁשְמנּו.  
(לא היינו נאמנים לאלוהים) ָּבַגְדנּו.   

(גנבנו זה מזה) ָּגַזְלנּו.   
(אמרנו דברים רעים על האל או על אדם אחר) ִּדַּבְרנּו ּדִֹפי.  

(גרמנו לאדם אחר לעשות דבר רע) ֶהֱעִוינּו.   
(האשמנו אדם בלי הצדקה) ְוִהְרַׁשְענּו.  

(חטאנו במכוון, במזיד) ַזְדנּו.   
(התנהגנו באלימות) ָחַמְסנּו.   

(שיקרנו) ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר.  
(הצענו לאדם אחר לעשות דבר רע) ָיַעְצנּו ָרע...  

(מתוך תפילות יום הכיפורים)

2      כולם דואגים לכולם

"אני לא מבי�", אמר אור�, "ביו� הכיפורי� כיפר הכוה� הגדול על חטאי ע� ישראל,
אבל מה עשו כל האנשי� האחרי� באותו הזמ�? רק חיכו שהוא יכפר על חטאותיה�?" 

"אולי ה� צמו", הציעה תמר. המחשב חיפש בזיכרו� העצו� שלו ושל0 את המידע המתאי�:

ביום הכיפורים לא רק הכוהן הגדול כיפר על חטאי עם ישראל, כל איש בעם 
יֶתם ֶאת  "ְוִעִנּ ווּ  ישראל נדרש להשתתף בעצמו במעשה הכפרה. כל בני העם צ�
ַנְפֹֹשֵתיֶכם" - כלומר בעיקר לצום. הכוהן הגדול, נוסף על הצום ועל הקורבנות 

שהקריב, התוודה על כל החטאים שחטאו ישראל, בתפילה המכונה 'וידוי' 
טלו הקורבנות ואין כוהן גדול, ויום הכיפורים הוא  (הודאה על החטאים). כיום ָבּ

יום צום שבו מרבים בתפילות. תפילת הווידוי היא עדיין חלק חשוב בתפילות 
יום הכיפורים. 

כדאי לדעת

שימו לב לסדר 
האל"0!בי"ת של 

החטאי� המנויי� 
בתפילת הווידוי.

ביו� הכיפורי� מבקשי� 
סליחה על כל החטאי�,  

מאל"0 ועד תי"ו

תפילה •
• מן ה
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מייקל קרא את התפילה וחיי). "התפילה הזאת מזכירה לי שבאנגלייה אומרי� על היהודי� שה� 
דואגי� אחד לשני ונוטי� לעזור זה לזה", סיפר, "ולמע� האמת זה די נכו�. עד עכשיו חשבתי שיהודי� 

בחו& לאר& נוהגי� כ) משו� שה� מיעוט, אבל התפילה העתיקה הזאת מעידה שהערבות ההדדית היא 
כנראה ער) מושרש מאוד במסורת שלנו". 

    משימה ב׳

כפי שעשה הכוה� הגדול בזמ� בית המקדש, ג� היו� 
כל מתפלל מתוודה ומבקש כפרה על עצמו ועל כל בית 
ישראל — כלומר, על כל ע� ישראל. בתפילת הווידוי כל 

המתפללי� מתוודי� על חטאי הכול, ג� על חטאי� שלא 
חטאו בעצמ�. 

נסו להסביר כיצד התפילה הזאת מבטאת את ער)   •
הערבות ההדדית.

3     כולנו באותה הספינה
צפצו0 נשמע מהמחשב, ועל הצג הוצג סרטו� ובו נראתה ספינה טובעת. מי� חדרו לבט� הספינה דר) 

חור קט� שנפער בתחתיתה.
"ספינה ביו� הכיפורי�? צרי) להיות לזה הסבר!" קראה ענבר והעבירה את עכבר המחשב על פני הצג. 

 :�כאשר הקליקה על החור שבספינה נפתח חלו

ד ִמ
ש ָר

ָּתֵני* ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי: 
ָמָׁשל ִלְבֵני ָאָדם ֶׁשָהיּו יֹוְׁשִבין ִּבְסִפיָנה, 

ָנַטל ֶאָחד ֵמֶהן ַמְקֵּדַח ְוִהְתִחיל קֹוֵדַח ַּתְחָּתיו. 
ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו: ָמה ַאָּתה יֹוֵׁשב ְועֹוֶׂשה? 

ָאַמר ָלֶהם: ָמה ִאְכַּפת ָלֶכם, א ַּתְחַּתי ֲאִני קֹוֵדַח?! 
ָאְמרּו לֹו: ֶׁשַהַּמִים עֹוִלין ּוְמִציִפין ָעֵלינּו ֶאת ַהְּסִפיָנה. 

(מדרש ויקרא רבה, פרשה ד' סימן ו')

פירושי מילים:
ֵני– לימד ּתָ

ערבות הדדית
אחריות של חברים 

בקבוצה זה כלפי זה.

ה •

דר
• הג
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   משימה ג׳

הסיפור במדרש ממחיש את הרעיו� שמעשי היחיד משפיעי� על 
החברה כולה, ושלכולנו גורל משות0. 

נסו להשלי� את המשפט על פי הבנתכ�:  .1
כפי שמעשיו של אד� הקודח בספינה עלולי� לגרו� לטביעת� של כל יושבי 

הספינה, כ) חטאיו של............ עלולי� ................

ִחשבו על אד� הפוגע באחרי�, למשל אד� גזע�. כיצד הוא עלול להתנהג כלפי אנשי�   .2
שמוצא� אחר משלו? כיצד הוא עלול להשפיע על חבריו ועל האנשי� שמסביבו? 

כיצד נראית חברה שיש בה גזעני�? 

על פי המדרש הזה, נסו להסביר מדוע נאמר הווידוי בלשו� רבי�.  .3

 דונו בחברותא: 

ִחשבו על מקרה המדגי� את הרעיו� שמעשיו של אד� אחד משפיעי� על הכלל.   •
הסבירו את הדוגמה שהבאת�.

"ואני חשבתי שיו� הכיפורי� הוא יו� שבו כל אחד מתכנס בתו) עצמו, חושב על מעשיו שלו..." 
אמר מייקל, החוגג השנה את יו� הכיפורי� בישראל בפע� הראשונה. 

"זה נכו�", אמרה ענבר, "אבל כא� באר& תוכל לראות שיו� הכיפורי� הוא ג� יו� של הכלל.
תרגיש בזה ברחוב: תראה שהכול יהיה שקט, שהחנויות ובתי הקפה יהיו סגורי�, שמכוניות לא 

 "...�ייסעו ואנשי� ילכו ברגל באמצע הכביש, ֶשַרּבי� ילבשו לב
"באמת?" התפעל מייקל, "באנגלייה ביו� הכיפורי� הכול רגיל לגמרי..." 

"?�"אבל מדינת ישראל היא מדינה יהודית. תגיד, אתה מכיר את השיר 'רק בישראל', נכו
שאל אור� בחיו). יחידה 2

כיפורים
יום ה
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חג הסוכות
ט"ו-כ"א בתשרי

ְשׁבּו ִשְׁבַעת ָיִמים  ת ֵתּ ֹכּ ֻסּ ַבּ
ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת.

ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם 
ֵני ִיְשָׂרֵאל  י ֶאת ְבּ ּכֹות הֹוַשְׁבִתּ י ַבֻסּ ִכּ

הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים...  ְבּ

(ויקרא, פרק כ"ג פסוקים מ"ב–מ"ג)

    משימה

על סמ) הפסוקי�   .1
האלה, מדוע בוני� סוכות 

בחג הסוכות ג� בימינו?

לאחר יציאת מצרי� נדדו בני   .2
ישראל במדבר ארבעי� שנה. נסו לשער 

מפני מה הגנו עליה� הסוכות במדבר.

הסוכה היא מבנה יציב וקבוע פחות מהבית   .3
הרגיל שלנו. על פי המסורת היהודית, בחג 
 �הסוכות אנו אמורי� לאכול בסוכה ולישו

בה, ובעצ� לגור בה. נסו לחשוב לאילו 
מחשבות ומסקנות יכולה להוביל אותנו 

החוויה הזאת.

ה
מ

י ש
מ

שכונת בית ישראל בירושלים
בחול המועד סוכות

ְבַעת ָיִמים" בוִ ִש& ְש& ֹת ֵתּ כֹּ ֻסּ "ַבּ

תמר, ענבר, אור� ומייקל שוטטו בירושלי�, מצביעי� על 
הסוכות הרבות שצצו במרפסות הבתי� ובחצרות. "מדהי�!" התלהב מייקל, הוא מעול� לא ראה סוכות 
רבות כל כ) בעירו באנגלייה. הילדי� נכנסו לכמה סוכות. הסוכות היו יפות ומטופחות. נראה שאנשי� 

 �עבדו קשה בבניית הסוכות ובקישוט�. "וכל זה רק לשבוע ימי�", העירה תמר, "מעניי� מה הרעיו
שמאחורי המנהג הזה..."

על צג המחשב הופיעו פסוקי� מהתורה:

כדאי לדעת

חג הסוכות – 
כמו חג הפסח וחג 

השבועות – הוא אחד 
מ"שלושת הרגלי�", 

כלומר אחד משלושת 
החגי� שבה� עלו 

ישראל לרגל לירושלי� 
בתקופה שבה בית 

המקדש עמד על ִתלו. 
ש� נפגשו זה ע� זה, 

וחגגו יחד את החג.
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יחידה 4

שמיני עצרת

ִעּתֹו גשם ּבְ
1     שמיני עצרת: לקראת הגשם

מייקל, ענבר, תמר ואור� ישבו בביתה של ענבר ושיחקו מונופול. 
פתאו� נזכרה תמר שמחר מסתיימי� 'החגי�' ונגמרת החופשה...

אול� סו0 הוא תמיד התחלה של משהו אחר. אולי משו� כ) התעורר המחשב והתערב בשיחת� של 
:�הילדי�: הוא החל להשמיע קולות טפטו0 של גש� כדי למשו) את תשומת ִלּב�, ועל הצג נפתח חלו

4 יחידה 

ביום שאחרי יומו השביעי והאחרון של חג הסוכות חלים שני חגים: שמיני עצרת 
ושמחת תורה. בשמיני עצרת נושאים המתפללים את עיניהם אל השמים ומשבחים 

את אלוהים על עונת הגשמים הְקֵרבה.

ַאָּתה הּוא ֱאֵהינּו 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּגֶׁשם: ַמּׁשִ

ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה, 
ְלַחִּיים ְוא ְלָמֶות, 
ְלׂשַֹבע ְוא ְלָרזֹון.

(פיוט מתוך תפילת שמיני עצרת)

משמיני עצרת ועד פסח מוסיפי� 
לתפילת העמידה (התפילה 

שמתפללי� שלוש פעמי� ביו�) 
את המילי�: 

יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּגֶׁשם. ַמּׁשִ

ה(מתוך הברכה השנייה בתפילת העמידה)  
מ

י ש
מ

משימה א׳                    

ִקראו שוב את הפיוט.   .1

מה�, לדעתכ�, 'גשמי ברכה'?   •
מה� 'גשמי קללה'? במה ה�   •

עלולי� לפגוע?

גש� יכול להועיל וג� להזיק.   .2
היזכרו בעוד דבר או תופעה 

שעשויי� להועיל וג� 
להזיק.  

¥  ‰ „ È Á È

שמיני עצרת
(כ"ב בתשרי) 

ְו�ז' בחשוון

תפילה •
• מן ה
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2     ז' בחשוון: גשם גשם בוא

ה
מ

י ש
מ

משימה ב׳

הוכיחו מתו) הברכה 
שבתפילה זו יש לא רק 

ציּו� של הגשמי� 
אלא ג� בקשה 

לגש�.

3     יהודים דואגים זה לזה
"זה משונה", קבעה תמר. "א� החכמי� חשבו שמתאי� להתחיל להזכיר את הגשמי� בשמיני 

עצרת, למה ה� לא קבעו שבאותו היו� צרי) ג� להתחיל לבקש גש�? למה הפרידו בי� הדברי�?"
"בינגו!" שמעו הילדי� קריאה מכיוו� המחשב, והפנו את מבט� לעברו:

שאלה מצוינת! מובן שלחכמים הייתה סיבה לקבוע שלא מתחילים להתפלל 
לגשם בשמיני עצרת, אלא רק ב�ז' בחשוון. הסיבה היא שבתקופת בית 

המקדש עלו יהודים רבים לירושלים מקרוב ומרחוק כדי לחגוג שם את חג 
הסוכות. לאחר שמיני עצרת הם שבו לבתיהם, מי על גבי חמור, מי על גבי 

גמל ומי ברגל. דרכם של חלק מהשבים נמשכה שבוע ויותר!
במשנה מוסבר מדוע יש לדחות את בקשת הגשמים עד ז' בחשוון דווקא:

בשמיני עצרת (כ"ב בתשרי) עדיין לא מתפללים לירידת גשמים, אלא רק 
יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּגֶׁשם". מזכירים שאלוהים הוא "ַמּׁשִ

ומתי מתחילים להתפלל לירידת גשמים? רק ב�ז' בחשוון!

בתפילת העמידה מברכי�: (שימו לב לנוסחי� השוני�)

ָנה ַהּזֹאת ָּבֵר ָעֵלינּו, ה' ֱאֵהינּו, ֶאת ַהּׁשָ

ְוֶאת ָּכל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה ְוֵתן
מ–א' של פסח

ְּבָרָכה

ִנים. ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. ָּברּו ַאָּתה ה', ְמָבֵר ַהּׁשָ

(מתוך הברכה התשיעית בתפילת העמידה – ברכת השנים)

תפילה •
• מן ה

 �מ–ז' בחשוו

ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה
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יחידה 4

שמיני עצרת

ד ִמ
ש ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ָר

ְּבִׁשְבָעה ְּבַמְרֶחְׁשָון ׁשֹוֲאִלים*  ֶאת ַהְּגָׁשִמים – 
ה־ָעָׂשר יֹום ַאַחר ַהַחג*,  ֲחִמּׁשָ

ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ָהַאֲחרֹון ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ִלְנַהר ְּפָרת*. 

(על פי משנה, מסכת תענית, פרק א' משנה ג')

פירושי מילים:
ֹוֲאִלי� – מבקשי� �ש

ַהַחג – כא� הכוונה לשמיני עצרת
ָרת – נהר החוצה את טורקיה, סוריה  ְנַהר ּפְ

ועיראק (של ימינו). המקו� הרחוק ביותר 
ה מירושלי� שגרו בו יהודי� בתקופת הִמשַנָ

ה
מ

י ש
מ

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳            

1.  על פי רב� גמליאל, מדוע 
קבעו שאי� מתפללי� 
?�לגש� לפני ז' בחשוו

2.   מה אפשר ללמוד 
מהקביעה של החכמי� 

באר& ישראל שיש 
להתפלל לגש� רק 
לאחר שהכול חזרו 

לבתיה�?

4     לא הכול בשליטת האדם
"מעניי� שג� היו�, בתקופה המודרנית, ע� כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, בני אד� עדיי� אינ� יכולי� 

לגרו� לגשמי� לרדת", העיר אור� בצער. "אני מקווה שבזמ� הקרוב מישהו ימציא איזו המצאה שתסיר 
מהעול� את הדאגה לגש�".

"אני מבינה אות)", השיבה תמר, "אבל בעיניי יש ג� משהו חיובי בידיעה שאנחנו לא שולטי� בכל דבר, 
שלא הכול תלוי בנו". 

     משימה ד׳

התפילה לגש� עוזרת לנו להתמודד   .1
ע� מצב שאיננו שולטי� בו. 

הביאו עוד שתי דוגמאות למצבי� 
בחיי� שבני אד� אינ� שולטי� 

בה�. 

חו& מתפילה, באילו עוד   .2
דרכי� אפשר להתמודד 

ע� מצבי� כאלה?
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נאמנות ליהדות
ְוַלֶזהּות היהודית

1    חוק אחד ודת אחת לכל העמים - האומנם?
"השעה רק ארבע אחרי הצהריי� וכבר כמעט חוש)", התלוננה תמר, א) עוד לפני שהספיקה 

להדליק את האור בחדר, פר& משב רוח קרה את החלו� וסח0 ִעמו את הילדי�. הארבעה נחתו 
מערה. משפחות שלמות – גברי�, נשי� וילדי� – ישבו סביב מדורה. ה� היו לבושי� כעובדי  ּבִ

אדמה פשוטי� בעת העתיקה. לאור�, תמר, ענבר ומייקל היה ברור שה� חזרו שני� רבות לאחור...

5 יחידה 

 חנוכה
כ"ה בכסלו-ב' בטבת

שנת 167 לפני הספירה (לפני יותר מאלפיים שנה), מערה ליד מודיעין
תו  במערה הזאת מסתתרים בני משפחת החשמונאים: האב מתתיהו הכוהן, ּבִ
חנה וחמשת בניו - יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן, וכמה מתומכיהם. הם 
נמלטו למערה לאחר שהמלך היווני אנטיוכוס גזר גֵזרות קשות על היהודים בארץ ישראל.  

וככה הכול התחיל:

וַּיְִכּתֹב ַהֶּמלְֶך ַאנְִטיֹוכּוס ֶאל ָּכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ֵלאמֹר: 
"ַאְך ּתֹוָרה (דת) ַאַחת וְחָֻּקה ַאַחת ְלָכל יֹוְשֵבי ַאְרֵצנּו". 

וַּיַַעזְבּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת חֻּקֹוֵתיֶהם 
וַּיֲַעשּו ַּכֲאֶשר ִצּוָּה אֹוָתם ַהֶּמלְֶך. 

(ספר המקבים א', פרק א' פסוקים מ"א-מ"ב)

ה
מ

י ש
מ

    משימה א׳

היווני� כבשו ארצות רבות ושלטו על עמי� רבי�. 
הצו של המל) אנטיוכוס היה עשוי ליצור תחושה של אחדות בי� העמי� שאנטיוכוס שלט בה�.

1.  הסבירו כיצד יכלה תחושה זו של אחדות להקל על המל) אנטיוכוס
לשלוט בעמי� האלה. 

2.  לפי המסופר בספר המקבי�, כיצד הגיבו העמי� לדרישת אנטיוכוס 
 לאמ& את דת היווני�?

ם •
מכאן ומש  •
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חנוכה

2     גֵזרות אנטיוכוס 

אנטיוכוס דרש מכל העמי� לעבוד את האלי� היווניי�, אול� על היהודי� הוא גזר 
עוד גזרות: 

וְִצּוָה (המלך אנטיוכוס על היהודים) ָללֶכֶת ַאֲחֵרי חִֻּקים זִָרים ָלָאֶרץ:
ים  ָּבתֹות וְַחּגִים ּוְלַטֵּמא ִמְקָּדֹש* ּוְקדֹוֹשִ ... ּוְלַחֵּלל ֹשַ

ר ֲחזִיר וְָכל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה  ּוְלָהִקים ָּבמֹות* ּוָבִּתים ָלֱאִליִלים, ּוְלַהְקִריב ְּבֹשַ
ְּכחּו ֶאת ַהּתֹוָרה...  ּיִֹשְ ּוְלָהנִיַח ֶאת ְּבנֵיֶהם ֲעֵרִלים*... ְּכֵדי ֹשֶ

ה ִּכְדַבר ַהֶּמלְֶך יּוַמת. ר לֹא יֲַעֹשֶ וְָכל ֲאֹשֶ
וַּיִּסֹוגּו (יהודים) ַרִּבים ִמִּמְצוֹות ה' וַּיִָּצְמדּו ַלּגֹויִים... 

ם ִמְפָלט. ר ָמְצאּו ֹשָ וַּיְִתַחְּבאּו (יהודים אחרים) ִּבְמָערֹות ּוְבָכל ָמקֹום ֲאֹשֶ

(על פי ספר המקבים א', פרק א' פסוקים מ"ה-נ"ב)

פירושי מילים:
ש� – הכניסו פסל של האל היווני זאוס לבית המקדש,  א ִמְקּדָ ּוְלַטּמֵ

ובכ) הפכו אותו למקדש לאל זאוס
מֹות – מזבחות ּבָ

ֲעֵרִלי� – מי שלא עשו לה� ברית מילה

כדאי לדעת

סיפור המכבי� 
התחיל באזור 

מודיעי�. כיו� יושבת באזור 
הזה העיר מודיעי�, ויישובי� 

רבי� באזור נושאי� שמות 
הקשורי� לאותו סיפור – 
מכבי�, חשמונאי�, לפיד 

.�וב� שמ

ה
מ

י ש
מ

    משימה ב׳

מיינו את גזרות אנטיוכוס לשני טורי�: טור של מעשי� שנגזר על היהודי�   .1
לעשות וטור של מעשי� שנאסר עליה� לעשות. 

2.  מה היה אנטיוכוס משיג אילו כל היהודי� היו מצייתי� לגזרותיו?
ִמצאו בקטע את השורה המציינת זאת.

כיצד הגיבו היהודי� לגזרות שהוטלו עליה�? פרטו.  .3

"זאת אומרת שכל האנשי� שמסביבנו במערה ה� אנשי� שנאלצו להתחבא בגלל גזרות 
'!�אנטיוכוס", סיכמה ענבר. על צג המחשב הופיעו המילי� 'אכ� כ

ם •
מכאן ומש  •
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3     בין ישראל לעמים אחרים

בעת העתיקה הייתה האמונה באלים רבים נפוצה מאוד. לכל עם היו אלים משלו. 
מכיוון שהיוונים הצליחו לנצח במלחמות רבות ולכבוש הרבה ארצות, נחשבו 

האלים שלהם לחזקים במיוחד. העמים שהיוונים שלטו בהם אכן הסכימו לאמץ 
את האלים היווניים (גם אם היו מי שהמשיכו לעבוד את האלים שלהם בצנעה, נוסף על אלים 

יווניים).  יהודים רבים, לעומת זאת, הגיבו אחרת. הנה, הקשיבו למתתיהו:

וַּיִָּׂשא ַמִּתְתיָהּו ֶאת קֹולֹו וַּיֹאֶמר: 
ִאם ָאְמנָם יָסּורּו* ָּכל ַעְבֵדי ַהֶּמלְֶך ּגֹוי* ּגֹוי ֵמֱאלָֹהיו, 

ְמעּון ְלקֹולֹו ְלָהִמיר* ֶאת חֻּקֹות ֲאבֹוֵתיֶהם.  וַּיְִשֹ
ַּפְחִּתי, לֹא ֵכן ָאנִֹכי ּוִמְשֹ

ִּכי לֹא נָסּור* יִָמין ּוְשֹמֹאל ֵמַאֲחֵרי חֻּקֹות ֲאבֹוֵתינּו. 
ֲחִליָלה ָלנּו ָלֹשּוב ִמִּמְצוֹות ה' ֱאלֵֹהינּו ּוְלָהֵפר ְּבִריתֹו ִאָּתנּו. 

ה,  ָלֵכן ֶאת ָּדֵתי ַהֶּמלְֶך לֹא נֲַעשֶֹ
וְֶאת חֻּקֹוֵתינּו לֹא נִָמיר ְּבחֻּקֹות ַהֶּמלְֶך. 

(ספר המקבים א', פרק ב' פסוקים כ'-כ"ג)

פירושי מילים:
ָיסּורּו – יעזבו 

ּגֹוי – ַע�
ְלָהִמיר – להחלי0

ָנסּור – נעזוב

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳                                 

על סמ) דברי המחשב והקטע מספר   .1
המקבי� שבעמוד זה, הסבירו מדוע הגיבו 

היהודי� אחרת מהעמי� האחרי� שהיווני� 
שלטו בה�, כאשר נדרשו לאמ& את הדת 

היוונית. 

שמירת המסורת הדתית לאור) ההיסטוריה   .2
היא אחד הגורמי� העיקריי� שבזכות� 

שמר הע� היהודי על ייחודו. ִחשבו 
על שני מנהגי� לפחות מהמסורת 

היהודית שמסייעי� ליהודי� 
לשמור על זהות� הייחודית 

ג� היו�.

כדאי לדעת

מתתיהו הכוה� ובניו 
השתייכו למשפחת החשמונאי�. 

יהודה, בנו של מתתיהו, הנהיג את 
המרד ביווני�. כינויו היה 'יהודה 

המכבי', ואנשיו כונו 'מכבי�'.
יש הטועני� שיש לכתוב את 

המילה בקו"0 – 'מקבי' – ושמקור 
ֶבת'  הכינוי הזה במילה 'ַמּקֶ

שמשמעותה פטיש.
כלומר, הכינוי רומז שיהודה ִהּכה 

את הצבא היווני מכה גדולה.
לפי מסורת אחרת, הכינוי 'מכבי' 

הוא ראשי התיבות של הפסוק "מי 
מֹוָ) באלי� יי' " (שמות, פרק ט"ו  ּכָ

פסוק י"א).

ם •
מכאן ומש  •
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חנוכה

יהודים רבים הצטרפו למרד 
של מתתיהו ובני משפחתו 

ויצאו למלחמה קשה וארוכה 
ביוונים. הלוחמים היהודים היו מעטים יחסית 

לחיילים היוונים, ומנוסים פחות מהם. 
אחד השיאים במלחמה בין היהודים ליוונים היה 

בירושלים: הלוחמים היהודים הצליחו לכבוש 
את בית המקדש מידי היוונים, טיהרו אותו, ָחנכוּ 
אותו וחידשו את עבודת האלוהים בו על פי חוקי 

התורה. כמו כן, הם הדליקו בו מנורה.
לזכר האירועים האלה אנו מציינים בכל שנה 

את חג החנוכה ומאירים את בתינו בנרות.

ה
מ

י ש
מ

משימה ד׳                

היזכרו: מדוע יצאו החשמונאי�   .1
למלחמה ביווני�? ְלמה ה� 

התנגדו?

מה סימל חידוש העבודה במקדש   .2
בעבור היהודי� שמרדו ביווני�?

אחד המעשי� הראשוני� שעשו   .3
היהודי� במקדש היה להחזיר 

אליו את האור. 
מה, לדעתכ�, סימל 

מעשה זה?

4     מרד היהודים

5     מה למדנו מההיסטוריה? 

במהלך ההיסטוריה היו כמה וכמה תקופות שבהן נאסר על יהודים לקיים את 
דתם, אולם גם בתקופות ההן יהודים רבים לא ויתרו על דתם ודבקו בה למרות 

הקשיים. בשנת 1948, כאשר קמה מדינת ישראל, זכרו מקימי המדינה את 
חוויות העבר, וכבר במגילת העצמאות דאגו להבטיח את חופש הדת לכלל תושבי הארץ - יהודים 

ולא יהודים. וכך נאמר במגילת העצמאות ובהצעה לחוק יסוד 'חופש הדת והמצפון':

מדינת ישראל תבטיח 
חופש דת, מצפון, לשון, 

חינוך ותרבות.
מדינת ישראל תשמור 

על המקומות הקדושים 
לכל הדתות.

(מתוך מגילת העצמאות, 1948)

(א) אין פוגעים בחופש הדת,
האמונה והמצפון של כל אדם. 

(ב) אין כופים על אדם להשתייך לדת, עדה 
דתית או זרם דתי. 

(ג) אדם או ציבור של בני אדם זכאים לחופש 
פולחן ושמירת מצוות.

 (מתוך הצעת חוק יסוד: חופש הדת והמצפון, 2003)

ם •
מכאן ומש  •

ם •
מכאן ומש  •
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           משימה ה׳

עיינו בקטע ממגילת העצמאות ובהצעת החוק שבעמוד הקוד�. 

הסבירו את הקשר בי� שני המקורות האלה לבי� האירועי� בימי החשמונאי�.  .1

במגילת העצמאות הבטחת חופש הדת וההבטחה לשמור על המקומות הקדושי�   .2
סמוכות זו לזו. מה הקשר בי� השתיי�? 

  לסיכום 

1.  מאירועי העבר אפשר להפיק לקחי�. אילו לקחי� אפשר להפיק מסיפור חג החנוכה?

2.  ִחשבו על אירוע שקרה בשנה האחרונה (בחייכ� האישיי�, בבית הספר, באר& או בעול�)     
שאפשר להפיק ממנו לקחי� לעתיד, וספרו עליו.

"אפשר בהחלט להתגאות בכ) שחופש הדת הוא עיקרו� חשוב במדינת ישראל", אמרה תמר. 
"בעיניי", הוסיפה ענבר, "יפה שהצלחנו ללמוד את העיקרו� הזה מתו) אירועי� קשי� שאירעו 

לע� שלנו בעבר". 
"כ�", השלי� אור�, "למדנו משהו חשוב מחוויה שלילית!"

"את� מתכווני� לומר שמחוש) הצלחנו להפיק אור?" שאל מייקל בחיו). 
נראה שג� המחשב רצה לתמו) בדעה הזאת, כי לפתע החל להתנג� השיר "באנו חוש) לגרש!"
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ט"ו בשבט

ה.  ִחָלּ ע (בנטיעה) ְתּ ַמטָּ א ְבּ רּו הּוא ֶאָלּ דֹוׁש ָבּ ק ַהקָּ ל עֹוָלם א ִנְתַעֵסּ ִרָיּתֹו ֶשׁ ת ְבּ ִחַלּ ִמְתּ
ֵעֶדן" (בראשית, פרק ב' פסוק ח'). ן ְבּ ע ה' ֱאִהים ַגּ תּוב: "ַוִיּטַּ ָכּ ֶזהּו ֶשׁ

ה.  ִחָלּ ע ְתּ ַמטָּ א ְבּ קּו ֶאָלּ ְתַעסְּ ְכָנִסין ָלָאֶרץ, א ִתּ ִנּ ֶשׁ ם (בני ישראל), ְכּ ַאף ַאֶתּ
ל ֵעץ ַמֲאָכל" (ויקרא, פרק י"ט פסוק כ"ג). ם ָכּ תּוב: "ִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ, ּוְנַטְעֶתּ ָכּ ֶזהּו ֶשׁ

(על פי מדרש ויקרא רבה, פרשה כ"ה סימן ג')

    משימה א׳

   ִעבדו בזוגות:

מדרש זה דורש (לומד) רעיו� מסוי� משני פסוקי� בתורה.

ַזהו את שני הפסוקי�. ִמצאו איפה בתורה מופיע כל אחד מה�.   .1
תבו במילי� שלכ� באיזו תקופה עוסק כל אחד מהפסוקי�. ִכּ

מהו המסר של המדרש? השלימו את המשפט:   .2
כפי שהאל ....... כאשר ......., אנחנו צריכי� ...... כאשר ...... 

לפני כניסתו ָלָאר& חי ע� ישראל שני� רבות באר& זרה (במצרי�), אחר כ) נדד   .3
במדבר ארבעי� שנה, ורק בסו0 המסע הזה הגיע לארצו – לאר& ישראל.

ָאר&. נסו לדמיי� איזו תחושה עלתה בקרב בני הע� בעת נטיעת עצי� ָבּ  •

לדעתכ�, כיצד חיזקה פעולה זו את הקשר של ע� ישראל לאר& ישראל?  •

ה
מ

י ש
מ

עת לנטוע - 
ַעם ישראל על אדמתו 

1     דבר ראשון - לנטוע!
מייקל הגיע לתחנה המרכזית באיחור. "מייקל! מייקל! אנחנו כא�, עֵלה!" קרא אור� מחלו� האוטובוס, 

"מהר!"
"איפה היית?" שאלה ענבר כועסת במקצת. 

בתשובה לשאלתה הושיט מייקל שתי ידיי� מלוכלכות באדמה. "הייתי באמצע נטיעת ע& תפוחי� ולא 
יכולתי לעזוב. סליחה על האיחור", השיב. 

המחשב הבהב לפתע, ומייקל קיווה שזה יסיח את דעת� של חבריו מהעיכוב. למע� האמת, המחשב 
עשה אפילו יותר... ועל הצג הופיע המדרש הזה: 
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2     להכות שורשים 
מקו� שהוא ייקח אותנו לכל מיני מקומות", לחש מייקל  "המחשב אינו יודע מדוע אנחנו לוקחי� אותו לטיול ִבּ

לענבר בחיו) שובב, והיא השיבה לו בקריצה. 
כאשר הגיעו ליער אורני� ירוק ומוצל, הקליד מייקל במקו� המיועד לכ): "הפתעה! הפע� אתה צרי) לנחש 

לא� אנחנו לקחנו אות) לכבוד ט"ו בשבט". המחשב לא ִאכזב, ומיד הופיעה על הצג תיבת המידע הזאת:

יער בן שמן 
לפני כמאה שנה, עם עלייתם של חלוצים יהודים ארצה, 

החל כאן, בבן שמן, מפעל ייעור אדיר. יער בן שמן 
ניטע בשנת 1908, והוא היער הראשון שנטעה הקרן הקיימת לישראל*. 

המנהג לנטוע עצים בט"ו בשבט אינו מנהג עתיק שנלמד מהתורה או 
מדברי חז"ל. לפני כ�120 שנה התחילו המורים במושבות הראשונות בארץ 

ישראל לצאת עם תלמידיהם לנטוע עצים בט"ו בשבט מדי שנה בשנה. 
כלומר, התלמידים הם שנהגו את המנהג הזה ראשונים!

מאז נטעה קק"ל ברחבי הארץ כ�220 מיליון עצים, ואזורים נרחבים בארץ 
ישראל נהפכו לשטחים ירוקים ומוצלים שיש בהם אוויר צח. בעשר 

השנים הבאות מתכננת קק"ל לטעת עוד שבעה מיליון עצים בקרבת 
הערים - עץ לכל תושב בישראל.

קר� קיימת 
לישראל 

(קק"ל) – 
ארגו� שקנה 

אדמות 
באר& ישראל 

בש� הע� 
היהודי. 

"איפה אור�?" שאלה ענבר.
"אבוד ביער החשו)!" השיב 

אור� בקול רוע� ותאטרלי ופר& 
 �בצחוק. הוא יצא לעבר� מבי
העצי� והוסי0 בקולו הרגיל: 
"בואו! ראיתי שאנשי הקק"ל 
מארגני� נטיעות לכבוד ט"ו 

בשבט לא רחוק מכא�". ענבר 
ומייקל היו מוכני� להצטר0 

לנטיעות מיד אבל תמר היססה, 
"אני לא כל כ) אוהבת לגעת 

באדמה", אמרה.

ה
מ

י ש
מ

    משימה ב׳

1.   נסו לשכנע את תמר להשתת0 בנטיעות. 
היעזרו בשאלות האלה:

מה תורמי� העצי� לתושבי האר&? (ִחשבו   •
על הנו0, על האוויר וכדומה) 

כיצד משפיעה חוויית הנטיעה בט"ו בשבט   •
על הקשר של הע� היהודי לארצו? 

2.   הא� אי!פע� שתלת� שתיל או נטעת� 
ע&? א� כ�, ספרו על החוויה שלכ�: 

מה עשית�? מה הרגשת�?
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3     לנטוע גם לדורות הבאים
תמר השתכנעה, והארבעה החלו לצעוד ביער לכיוו� אתר הנטיעות של הקק"ל. "תמר, את יודעת מה 

חשבתי עכשיו? שאנחנו מטיילי� בעצ� ביער שנטעו בשבילנו", אמר אור�. "בשבילנו?" תמהה תמר, "מי 
שנטעו את היער הזה לא הכירו אותנו בכלל!" אור� קימט את מצחו ותהה כיצד להסביר לתמר את דבריו. 

באותו רגע הבהב המחשב. על הצג הופיע קטע אגדה:

ל ְטֶבְרָיה. ָרִכים ֶשׁ ְדּ ֶל ָהרֹוִמי ַאְדִריָאנּוס ָעַבר ַבּ ַהמֶּ
ָרָאה ִאיׁש ָזֵקן עֹוֵמד ְוחֹוֵפר ֲחִפירֹות ִלְנֹטַע 

ְנִטיעֹות.
ה  ִנים ַאתָּ ה ָשׁ מָּ ן ַכּ א, ֶבּ ַחֶיּי, ַסָבּ ֶל: ְבּ ָאַמר לֹו ַהמֶּ

ַהּיֹום ַהֶזּה?
ָנה. ן ֵמָאה ָשׁ ֵקן: ֶבּ ָאַמר לֹו ַהָזּ

ָנה ְועֹוֵמד ְוחֹוֵפר  ן ֵמָאה ָשׁ ה ֶבּ ֶל: ַאָתּ ָאַמר לֹו ַהמֶּ
ה ָסבּור  ֲחִפירֹות ִלְנֹטַע ְנִטיעֹות?  ַהִאם ַאָתּ

אַכל ֵמֶהם? ֹתּ ֶשׁ
ם  ֵשׁ ה – אַֹכל, ְוִאם א – ְכּ ֵקן: ִאם ֶאְזכֶּ ָאַמר לֹו ַהָזּ
 ֲאִני ָיֵגַע ְלָבַני. ְגעּו ִלי (טרחו בשבילי) ֲאבֹוַתי, ָכּ ָיּ ֶשׁ

ה ֶלֱאכֹל ֵמֶהם, ּתֹוִדיֵעִני. ְזכֶּ ַחֶיּי, ִאם ִתּ ֶל: ְבּ ָאַמר לֹו ַהמֶּ
ֵאִנים. ְלַאַחר ָיִמים (שנים) ָעָשׂה (העץ שנטע הזקן) תְּ

ְתֵאִנים ְוָעָלה ָלַאְרמֹון. א ַסּלֹו ִבּ ֶל. ִמֵלּ ה נֹוִדיַע ַלמֶּ ֵקן: ַעתָּ ָאַמר ַהָזּ
ָזָּהב.  אּו אֹותֹו ְבּ ַפּנּו ֶאת ַסּלֹו ּוְתַמְלּ תְּ ֶל (למשרתיו): ְמַצֶוּה ֲאִני ֶשׁ ָאַמר ַאְדִריָאנּוס ַהמֶּ

(על פי מדרש ויקרא רבה, פרשה כ"ה סימן ה')

ה
מ

י ש
מ

    משימה ג׳

היכ� מתרחש הסיפור? הא� היית� פע� באזור הזה? כיצד הוא נראה   .1
היו�?

מתו) דבריו של הזק� אפשר להבי� שג� אבותיו נטעו עצי פרי בשבילו. מה אפשר   .2
להסיק מכ) על יחסה של המשפחה כלפי האזור שהיא גרה בו? 

חשבו על החלוצי� שנטעו עצי� באר&. מה המשות0 לה� ולזק� מהמדרש?  .3

   דונו בחברותא:

הא�, לדעתכ�, חוויית הטיול ביער שניטע 'בשבילנו' באר& ישראל, שונה מחוויית טיול   •
ביער בחו& לאר&? נמקו את תשובתכ�.
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4     במו ידינו
הילדי� שטפו את ידיה� מהאדמה הלחה שדבקה בה� והתיישבו בצל, ליד קבוצה של ילדי� שג� ה� 

נטעו שתילי� וסיימו את מלאכת�. המדרי) של קבוצת הילדי� הוציא מתרמילו ספר קט� והתחיל 
לקרוא ממנו בקול:

'הנסיך הקטן' הוא סיפורו של ילד מכוכב אחר שנוחת בכדור 
הארץ. שם, בכוכב שלו, יש לילד שושנה משלו, שושנה 

שהוא מחבב והוא חושב שהיא מיוחדת מאוד. כשהוא 
מגיע לכדור הארץ, הוא מבקר בגן שושנים פורח ומגלה 
שהשושנה שלו היא שושנה רגילה ונפוצה. תחילה הוא 

מתאכזב, אך אחר כך הוא אומר לשושנים:

אתן יפות אבל ריקות: ... 
כמוָבן, עובר אורח*  סתם יחשוב שהשושנה שלי

היא שושנה כמוכֶן. 
אך היא לבדה חשובה יותר מכולכן יחד, 

מפני שהיא השושנה שהשקיתי, 
מפני שהיא השושנה שכיסיתי בכיפת זכוכית*,
מפני שהיא השושנה שהגנתי עליה בפרגוד*.

מפני שהיא השושנה שהרגתי את הזחלים שהיו עליה 
(חוץ משניים או שלושה בשביל הפרפרים). 

מפני שהיא השושנה שהקשבתי לקינות 
ולהתפארויות שלה, ואפילו לשתיקה שלה, לפעמים...

מפני שהיא השושנה שלי.

(מתוך: אנטואן דה סנט–אכזופרי, הנסיך הקטן,
 תרגמה אילנה המרמן, עם עובד, תל אביב 1993, עמוד 21)

פירושי מילים:
עובר אורח – אד� שהול) בדר)

 �כיפת זכוכית – פעמו� זכוכית המג
על הצמח מפני קור 

פרגוד – וילו�, מחיצה להגנת 
השושנה מפני רוח

 5     חג שהוא סמל
המדרי) הניח את הספר ופנה אל הקבוצה: "הסיפורי� 

והמנהגי� בכל חג יהודי מבטאי� ערכי� מרכזיי� 
בתרבות היהודית. חג הפסח, למשל, מסמל, בי� השאר, 

את ער) החירות; ובכ�, אילו ערכי� אפשר למצוא, 
לדעתכ�, בט"ו בשבט? ִחשבו על תחושותיו של אד� 
יהודי שנוטע ע& באר& ישראל, על הרגשתו כשהוא 

רות מאר& ישראל..."  אוכל ֵפּ

ה
מ

י ש
מ

משימה ד'         

מה הרגיש הנסי)   .1
הקט� כלפי השושנה 

שלו? 

מה גר� לרגשותיו   .2
המיוחדי� כלפי 

השושנה הזאת דווקא? 

נסו להסיק מסקנה   .3
כללית מהקטע הזה. 

התחילו במילי�: 
כשאני נוטע/ת 

ומטפל/ת ב... 
אני מרגיש/ה... 

ם •
מכאן ומש  •
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יחידה 7

פורים

ַעם ְמפָֹרד או עם מאוחד?

ה
מ

י ש
מ

משימה א׳                                                                           

בימי אסתר לא חי הע� היהודי בארצו, אלא היה מפוזר ב!127 המדינות בממלכת   .1
אחשורוש. כיצד היה פיזור היהודי� ברחבי הממלכה עלול לסייע להמ� לממש את 

תכניתו להשמיד את היהודי�?

מדוע קל יותר לע� להג� על עצמו כאשר הוא עצמאי בארצו?   .2

על פי הרבי ִמגּור המכונה 'שפת אמת', כאשר אמר המ� שהיהודי� ה� 'ע� מפורד' הוא 
התכוו� שהיהודי� לא היו מאוחדי� ולא דאגו זה לזה. 

כיצד, לדעתכ�, היה הפירוד הזה עלול לסייע להמ� לבצע את תכניתו?   .3

איזה לקח אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, יכולי� ללמוד מדבריו של   .4
ה'שפת אמת'?

7 יחידה 

פורים
י"ד באדר

(ט"ו באדר בירושלים)

"ועכשיו אנחנו יוצאי� לחגיגות פורי�", 
קבעה ענבר בביטחו� כאשר הרגישה 

שרוח קלה נושאת אותה, א) המחשב 
 �קבע אחרת... תמר, אור�, מייקל וענבר הגיעו לארמו

בשוש� הבירה. ה� ריחפו פנימה לאור) פרוזדורי� 
ארוכי�, ונחתו במקו� שמעטי� מורשי� להיכנס 

אליו, בחדרה של אסתר המלכה. 
המלכה ישבה בודדה. בזכות תוכנת מחשב חדישה 

יכלו הילדי� לשמוע את מחשבותיה: 
מה בדיוק אמר המ� למל) אחשֵורֹוש כדי לקבל את 

אישורו להשמיד את כל היהודי� בממלכתו? ניסתה 
אסתר להיזכר. אה, כ�... הוא אמר לו כ): 

ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמפָֹרד...

(אסתר, פרק ג' פסוק ח')
ְמפָֹרד – לא מלוכד, לא מאוחד

1    דאגה באוויר
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2     מרדכי דורש מאסתר להתערב
המלכה נאנחה. היא זכרה שהיססה כשמרדכי היהודי (דודּה) ביקש ממנה להתערב לטובת היהודי�. 

היא ידעה שא� תיגש אל המל) בלי שהזמי� אותה, תסכ� את חייה. אול� מרדכי לא ִהרפה...

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳

אפשר להניח שג� אצל עמי� אחרי�   .1
יש ערבות הדדית. ע� זאת, בע� 

היהודי יש לער) הזה חשיבות 

ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי... ֶאל ֶאְסֵּתר:
ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש* ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶל ִמָּכל ַהְּיהּוִדים. 

ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי* ָּבֵעת ַהּזֹאת
ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר 

ְוַאְּת ּוֵבית ָאִבי ּתֹאֵבדּו, 
ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות. 

(אסתר, פרק ד' פסוקים י"ג– י"ד)

פירושי מילים:

ְ' – אל תתארי לעצמ) ֵ �י ְבַנְפש ַדּמִ ַאל ּתְ

י – א� לא תאמרי דבר ִ �ֲחִריש ִא� ַהֲחֵרש� ּתַ

ה
מ

י ש
מ

משימה ב׳     

אילו מילי� בדבריו   .1 
של מרדכי מביעות את 
הרעיו� שלכל היהודי� 

גורל משות0 – 
 �ה� לפשוטי הע� ה

לגדולי� ולבכירי� שבו?

הסבירו מדוע דווקא   .2 
אסתר, יותר מכל אד� 

אחר, הייתה צריכה 
להתערב לטובת 

היהודי�. 

הסבירו את דברי מרדכי   .3
זֹאת  "ִמי יֹוֵדַע ִא� ְלֵעת ּכָ

ְלכּות". ַעּתְ ַלּמַ ִהּגַ

דבריו של מרדכי 
משקפים ערך חשוב 

לעם היהודי עד היום - 
הערבות ההדדית. על כך נאמר בתלמוד: 

ֶזה." ל ִיְשָׂרֵאל ֲעֵרִבים (אחראים) ֶזה בָּ "כָּ

(תלמוד בבלי, מסכת ְשבועות, דף ל"ט עמוד א').

מיוחדת. נסו להסביר מדוע. (ִזכרו שלאור) ההיסטוריה לא הייתה ליהודי� אר& 
משלה�, וה� חיו בי� עמי� אחרי�.)

מדוע, לדעתכ�, ער) זה חשוב לנו ג� היו� בישראל, במדינה משלנו?  .2
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3     "כנוס את כל היהודים"
ענבר, מייקל, תמר ואור� הבחינו שצמרמורת עברה בגו0 המלכה. אסתר נזכרה כיצד השיבה למרדכי: 

ַוּתֹאֶמר ֶאְסֵּתר... 
ֵל ְּכנֹוס ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים 

ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן 
ְוצּומּו ָעַלי (למעני)...

ַּגם ֲאִני ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ֵּכן... 

 (אסתר, פרק ד' פסוק ט"ז)
ה

מ
י ש

מ

    משימה ד׳

כפי שראינו במשימה א', בהקדמה 
לשאלה 3, ה'שפת אמת' פירש שבימי� 

הה� הע� היהודי לא היה מאוחד. 
אסתר ציוותה על מרדכי לכנס את 

היהודי�. איזו תועלת יכולה 
לצמוח מכינוס כזה? 

 משימה ה׳                              

לפני שנבחרה למלכה, וג� לאחר מכ�, לא גילתה 
אסתר לאחשורוש שהיא יהודייה. אול� כאשר היא 

פנתה למל) בבקשה להציל את חיי היהודי�, היא 
לא הפרידה בינה לבי� שאר היהודי� וקראה לע� 

היהודי "עמי". 

•     מדוע היה חשוב לאסתר להדגיש בפני 
המל) שהיהודי� ה� עמה? מה אפשר 

ללמוד מכ)? (ִחשבו על שתי 
תשובות לפחות) 

4     אסתר מתערבת לטובת העם היהודי 

בתחילה לא ביקשה אסתר דבר מהמלך, אלא הזמינה אותו ואת המן לשני 

ִמְשָתאֹות. כך מצאה חן בעיני המלך, ורק במשתה השני העלתה את בקשתה:

ַוּתֹאַמר (אסתר למלך): 
ִאם ָמָצאִתי ֵחן 

 ַהֶּמֶל ְּבֵעיֶני
ְוִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב, 

ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשֵאָלִתי 
ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי (חַיי וחֵיי עמי 

יינצלו, כפי שאני מבקשת). 

(אסתר, פרק ז' פסוק ג')
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5     ערבות הדדית בחג הפורים 

לאחר שיצאה המלכה מהחדר השיב המחשב את הילדי� לכיתת�. 
התלמידי� בכיתה היו עסוקי� בהכנת משלוחי מנות, וענבר שמה לב שליד דלת הכיתה 

הוצבה קופת צדקה מיוחדת לפורי�. על הקופה היה כתוב 'מתנות לאביוני�' ועל צג 
המחשב היו כתובי� פסוקי� ממגילת אסתר:

ַוִּיְׁשַלח (מרדכי) ְסָפִרים (איגרות) ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים... ַלֲעׂשֹות אֹוָתם (את ימי פורים) ְיֵמי ִמְׁשֶּתה 
ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביִֹנים. ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל 

ּדֹור ָודֹור...

(אסתר פרק ט', פסוקים כ'–כ"ח)

מהפסוקים האלה נלמדו 
מצוות הנהוגות בפורים 

עד היום:
קריאת המגילה   •

משלוח מנות איש לרעהו   •
מתנות לאביונים  •

(מתן צדקה לנזקקים) 
משתה (סעודה חגיגית)  •

ה
מ

י ש
מ

משימה ו׳                

שלוש המצוות האחרונות שהזכיר   .1
המחשב כתובות במפורש בפסוקי� 

שלמעלה. ִמצאו אות�.

המצווה לקרוא את המגילה נרמזת   .2
ִרי�".  ה ִנְזּכָ ִמי� ָהֵאּלֶ במילי�: "ְוַהּיָ

הסבירו את הרמז.

3.   אילו מארבע המצוות שהזכיר 
המחשב מביעות את הצור! לנהוג 
בידידות ובאכפתיות כלפי יהודי� 

אחרי�?

מדוע, לדעתכ�, קבעה המגילה   .4
שיש לקיי� את המצוות האלה 
דווקא? (ִזכרו איזו בעיה הייתה 

לע� היהודי בתקופה ההיא לדעת 
ה'שפת אמת'? א� אינכ� זוכרי�, 

ִחזרו למשימה א' בעמ' 34, 
ההקדמה לשאלה 3). 

"טוב מאוד", סיכמה ענבר, והצטרפה 
לתלמידי� המכיני� משלוח מנות. 

"זה מסוג הדברי� 
שאני אוהבת לעשות 

ממילא, וא� תצא 
מזה ג� ידידות – 

עוד יותר 
טוב!"

, סיכמה ענבר, והצטרפה 
המכיני� משלוח מנות. 

דברי�
ת לעשות 

� תצא 
דות – 
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פסח

ַעם נולד

8 יחידה 

פסח
ט"ו-כ"א בניסן

1     עם ישראל התגבש במצרים
"מממ... איזו רוח נעימה", אמרה תמר ושאפה 

אוויר. היא חייכה כאשר הרוח האביבית 
הקלילה הטיסה את ארבעת הילדי� בשמי 

האר&. ה� נחתו בחדר אורחי� מ-צ-ו-ח-צ-ח; 
במרכז החדר עמד שולח� גדול, ערו) לסדר פסח. 

להפתעת�, לא היה איש בבית. "תראו! ליד כל צלחת 
יש כרטיס ועליו ש�, ועל ארבעה מהכרטיסי� כתובי� 

השמות שלנו!" הצביעה ענבר, "וכל ההגדות פתוחות 
באותו העמוד!" הוסיפה. הילדי� קראו מאותו העמוד, 

כל אחד מתו) ההגדה שלו:

ֶרד (יעקב ובני משפחתו) ִמְצַרְיָמה   ַוֵיּ
ְמֵתי ְמָעט (והיו מעטים),  ַוָיָּגר ָשׁם ִבּ

ַוְיִהי ָשׁם ְלגֹוי (לעם) ָגּדֹול ָעצּום ָוָרב. 

(דברים, פרק כ"ו פסוק ה' – הפסוק מובא 
בהגדה של פסח)

"ראית�?!" שאלה ענבר. "מה?" שאלו כול�. "הסתכלו היטב במילי� האלה!" השיבה ענבר והצביעה על 
דֹול" בהגדה. "המילי� מהבהבות! כאילו ה� רוצות שנשי� לב שכאשר בני ישראל  � ְלגֹוי ּגָ המילי� "ַוְיִהי ָש�

ירדו למצרי� ה� היו רק משפחה", העירה תמר, "ובמצרי� ה� נעשו לגוי – כלומר לע�". 
באותה דקה החל המחשב להבהב ג� הוא, ועל הצג הופיעו שני חלונות: 

ַעם: 
קבוצה גדולה של אנשים

שמשותפים להם כמה מהמאפיינים 
האלה:

ארץ מוצא או ארץ מגורים   •
היסטוריה  •

תרבות*  •
שפה   •

דת  •

* 'תרבות' היא מכלול המסורות והמנהגים, 
אורחות החיים, הדעות והשקפות העולם 

המקובלות בחברה מסוימת.

כדאי לדעת

הפע� הראשונה בתורה שבה בני 
ישראל מכוני� 'ע�' היא בספר 

שמות, פרק א', פסוק ט'. 
ד כדי להצדיק את החלטתו לַשעּבֵ
את בני ישראל, אמר פרעה, מל) 
ָרֵאל ַרב  ֵני ִיש>ְ ה ַע� ּבְ מצרי�: "ִהּנֵ

ּנּו (חזק יותר מִאתנו)".  ְוָעצּו� ִמּמֶ
שימו לב מיהו הראשו� המכנה את 

ישראל 'ע�'! 
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משימה ב׳

1.   אילו מעשי� נמנעו בני ישראל   
מלעשות במצרי�, על פי שני המקורות?  

2.  על פי המדרש, הִעברי� במצרי�   
המשיכו לדבר בשפה שדיברו באר&    

כנע�, כלומר בשפה העברית. הסבירו   
מדוע היה אפשר לַצּפות שבני ישראל ישכחו את שפת� במש) הדורות, ומדוע המדרש 

משבח את בני ישראל על ששמרו על השפה העברית.

3.   הסבירו כיצד שמירה על שפה, על לבוש ועל שמות עבריי� מסייעת לשמור על 
זהות יהודית. 

ה
מ

י ש
מ

משימה א׳           

ִקראו את ההגדרה למילה 'ע�'.  .1
בהגדרה זו נאמר ש'ע�' הוא קבוצת אנשי� גדולה.

מצאו בפסוק שבעמוד הקוד� את המילי� המעידות 
שבני ישראל במצרי� התאימו להגדרה הזאת.

היזכרו במה שאת� כבר יודעי� על סיפור בני   .2
ישראל במצרי�:

מהי אר& המוצא המשותפת לבני ישראל?   •

ציינו דבר אחד לפחות שקרה לבני ישראל   •
כשעוד היו במצרי�, ונעשה לחלק 

מההיסטוריה שלה�. 

"קבוצה גדולה של אנשי�, 
אר& מוצא אחת, היסטוריה 
משותפת... כל אלה אפיינו 

את בני ישראל במצרי�", 
סיכ� מייקל והמשי) לסקור 

את ההגדרה שהופיעה על צג 
המחשב, א) מיד עצר: "רגע, 

אי) אפשר לדעת א� לבני 
ישראל במצרי� היו תרבות 

משותפת ודת משותפת?" שאל, 
והשיב בעצמו באכזבה: "זו בטח 

שאלה שתישאר בלי תשובה". 
בלי תשובה?! מיד הופיעו שני 

חלונות על צג המחשב:

ַרִּבי הּוַנא ְּבֵׁשם ַּבר ַקְּפָרא ָאַמר: 
ִּבְזכּות ַאְרָּבָעה ְּדָבִרים ִנְגֲאלּו (ניצלו) 

ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים: 
ֶׁשֹּלא ִׁשּנּו ֶאת ְׁשָמם, 
ְוא ִׁשּנּו ֶאת ְלׁשֹוָנם, 

ְוא ָאְמרּו ְלׁשֹון ָהַרע (הכוונה כאן: 
שלא הלשינו זה על זה),

ְוא ִנְמָצא ָּבֶהן ֶאָחד ָּפרּוץ ְּבֶעְרָוה.
(כלומר, איש מבני ישראל לא התחתן 

עם בני העם המצרי שהיו עובדי אלילים) 

(מדרש שיר השירים רבה, פרשה ד' סימן י"ב)

ָּכ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: 
ְּבִמְצַרִים א ִׁשּנּו (בני ישראל) 

ֶאת ְׁשָמם, ְלבּוָׁשם ּוְלׁשֹוָנם.

(בעל הטורים, פירוש על שמות פרק א', פסוק א')

ד ִמ
ש ָר

ד ִמ
ש ָר

מקור  1

ר  2
מקו
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    משימה ג׳

הא� מהפסוק הזה אפשר להסיק שלבני ישראל במצרי� הייתה דת משותפת?   •
נמקו את תשובתכ�.

לסיכו�
ראינו שלבני ישראל במצרי� כבר היו רוב המאפייני� של ע� כפי שה� הופיעו   .1

בהגדרה. ִחשבו: מה מאפיי� את הע� היהודי החי היו� בישראל ולא אפיי� את בני 
ישראל כשהיו במצרי�?

היו� חלק מהע� היהודי חי במדינת ישראל, וחלק מהע� חי מחו& למדינת ישראל.  .2
ִחזרו להגדרה של 'ע�' וִבדקו: 

אילו מהמאפייני� של ע� משותפי� היו� ליהודי� בישראל?   •

אילו מהמאפייני� האלה משותפי� היו� ליהודי� בתפוצות?  •

אילו מהמאפייני� האלה משותפי� היו� לאלה וג� לאלה?  •

ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֵהי ֲאבֵֹתינּו...

(דברים, פרק כ"ו פסוק ז' – הפסוק מובא בהגדה של פסח)

"המקורות האלה מספרי� שבני ישראל במצרי� שמרו על תרבות� המקורית", אמר מייקל, "אבל ה� לא 
עוני� לשאלה השנייה שלי – הא� לבני ישראל במצרי� הייתה דת משותפת?" 

"אולי התשובה נמצאת בהגדה שלפנינו", הציעה ענבר.
"מצאתי! מצאתי!" צהל אור� והצביע על משפט בהגדה שבידו. 



ב‘
ש

דר
מ

ה
ה ו

ד
אג

ה
לי 

בי
ש

ב
ג‘

תי
ב

ה
א

ץ 
אר

ב
ד‘

ה
לי

מ
ס

ה ו
ינ

ד
מ

ה

¥±

א‘
גג

חו
ם 

ע

ה
מ

י ש
מ

משימה ד׳                

הסבירו את הדימוי של תמר.  .1

 �ִקראו שוב את המשפט האחרו  .2
 �בדברי תמר (שבו היא משווה בי

לידה ליציאה ממצרי�.)
לדעתכ�, מה תרמו הְשהייה 

במצרי� והיציאה ממנה 
לגיבוש בני ישראל 

לע�? 

2     יציאת מצרים - שלב נוסף ביצירת העם 

3     חג הפסח - חג האביב

השיחה שלכם על התחלות 
ועל התפתחות הזכירה 

לי שאלה שרציתי לשאול 
אתכם. אם תצליחו להשיב עליה, אני מבטיח 

לכם הפתעה! 
וזו השאלה: 

מדוע קוראים לחג הפסח 
'חג האביב'? חשבו על עוד סיבה מלבד 

העובדה שיציאת מצרים התרחשה באביב.

אביב
1.   המעבר בין חורף לקיץ

2.   נערּות, צעירּות
3.   ראשית, תחילה

ילֹון)  ּבִ (מילון ּבַ

ענבר הרהרה ברעיונות שעלו בשיחה עד כה. "לא 
נראה לכ� מוזר שע� ישראל נוצר דווקא באר& 

אחרת ולא באר& ישראל?" העירה פתאו�. 
במקו� תשובה, אמרה תמר לפתע: "את� יודעי�, 

 ."�אתמול דודה שלי סיפרה לי שהיא בהריו
השלושה הביטו בה מופתעי�: מה הקשר?! 

תמר הבחינה בתמיהת�, ואמרה: "אולי... אולי 
אפשר להגיד שע� ישראל נוצר במצרי�, כמו 

ר נוצר ומתפתח ברח� ִאמו, אבל הוא 'נולד'  שעּוּבָ
ממש רק כאשר בני ישראל יצאו ממצרי�, כפי 

שתינוק נולד רק כשהוא יוצא מהרח�". 

"יש לי רעיו�", אמר אור�. הוא סיפר לידידיו כיצד אפשר להשיב לשאלת המחשב, ופתאו� ראו 
הילדי� שעל שולח� הסדר, בי� הכוסות, המצות וקערת הסדר, מתחילי� לבצב& ולפרוח פרחי� 

בשלל צבעי�. 
"באמת הפתעה יפה!" אמרה תמר וקרצה לכיוו� המחשב.

ה •

דר
• הג
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פסח

"רגע", הרהרה ענבר בקול בעודה בוהה בפרחי� 
הפורחי�, "עד עכשיו דיברנו בעיקר על מה שבני 

 �ישראל שמרו ולא שינו, ופתאו� עלה כא� – בקשר בי
פסח לאביב – מסר אחר, מסר של שינוי והתחדשות. 

הא� אפשר לשמור על המסורת וג� לחדש 
ולהתחדש?" 

"לדעתי, בהחלט", אמרה תמר. "מצד אחד, חשוב 
לשמור על המנהגי� של ההורי� ושל הסבי� והסבתות 
שלנו. מצד שני, א� יש לנו רעיונות חדשי� או מסרי� 

שאנו רוצי� להדגיש, חשוב שנציע דרכי� חדשות 
לבטא אות�, כפי שעשה המחשב", והיא הצביעה על 

ה'גינה' שפרחה לה על המפה...

ה
מ

י ש
מ

           משימה ה׳

ִקראו את ההגדרה למילה 'אביב' (בעמוד הקוד�) וענו על שאלתו   •
של המחשב: הסבירו את הקשר בי� האביב לבי� 'לידתו' של ע� ישראל 

כשיצא ממצרי�. בתשובתכ� נסו להזכיר שתיי� ממשמעויותיה של המילה 
'אביב'.

חג הפסח - כמו חג הסוכות וחג 
השבועות - הוא אחד מ'שלושת 
הרגלים', כלומר, אחד משלושת 

החגים שבהם עלו ישראל לרגל לירושלים בתקופה 
שבה בית המקדש עמד על ִתלו. שם נפגשו זה עם זה, 

וחגגו יחד את החג.

ָנה.  ָׁשלׁש ְרָגִלים (פעמים) ָּתחֹג ִלי ַּבּׁשָ
ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות... ְוַחג ַהָּקִציר (חג השבועות)... 

ְוַחג ָהָאִסף (חג הסוכות).

(ספר שמות, פרק כ"ג פסוקים י"ד–ט"ו) 

ה
מ

י ש
מ

משימה ו׳        

פסח, שבועות וסוכות   .1
מכוני� 'שלושת הרגלי�'. 

מצאו שתי סיבות לכ).

כיצד תרמה העלייה לרגל   .2
לירושלי� לגיבוש הע�?

הא� כדאי שג� היו�   .3
תהיה עלייה לרגל למקו� 
כלשהו בחגי� מסוימי�? 

א� כ�, באילו חגי� 
ולאיזה מקו�? 

נמקו.

4     פסח, שבועות וסוכות - שלושת הרגלים
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חיים חדשים 
בארץ ישראל 

1     איש>איש וסיפורו
צפירת יו� השואה קרעה את השמי�. 

כשדעכה הצפירה, החל בחצר בית הספר טקס רציני ומרגש לזכר קורבנות השואה. לאחר 
הטקס נשארו תמר, מייקל, ענבר ואור� בחצר, שותקי�. המחשב הנייד שלה� החל להבהב ורוח 

חזקה נשאה אות� ל'יד וש�' – המוזאו� להנצחת קורבנות השואה בירושלי�. יעד מתאי� וג� 
צפוי, חשבו הילדי�, א) הופתעו כשהרוח הנחיתה אות� בכניסה לתערוכה שנשאה את הש� האופטימי 
'בחרנו בחיי�'. הארבעה נכנסו לאול� התערוכה, וכא� התגלו לה� סיפוריה� המרתקי� של ניצולי שואה 

רבי� שעלו ארצה, השתקמו והשתתפו בבניי� האר& והמדינה. סופיה אנגלסמ� היא אחת מה�. 

סופיה אנגלסמן מיילדת בישראל 
סופיה אנגלסמן נולדה בשנת 1926 ברוטרדם שבהולנד 

וכך היא מספרת:
"כשהסתיימה המלחמה הייתי במחנה ריכוז ֶטֶרזינשטאט. הייתי 

חולה מאוד בטיפוס, בקושי עמדתי על רגליי. בזמן השחרור 
לא הרגשתי שמחה, כי ידעתי מה מחכה לי. ידעתי שלא אמצא 

איש ממשפחתי. חזרתי לעירי, רוטרדם, ובכל זאת התחלתי 
לחפש את בני משפחתי. ואכן גיליתי שאיש אינו בחיים - אבא 

ן וַהנְס, איש לא חזר...  שלי ַקְרל, אימא שלי ז'אנט, ואחיי ֵבּ
בשנת 1949 עליתי ארצה. בארץ הייתי מיילדת יותר משלושים 

שנה. תמיד רציתי להיות אחות, ראיתי כל כך הרבה אנשים 
מתים, לכן להביא חיים לעולם היה בשבילי 'פרס'. יש לי 21 
נכדים, ואת כולם אני יִיַלדתי. אין דבר משמח יותר מלהביא 

ילדים לעולם".

לסופיה אנגלסמן
ארבעה בנים, 

21 נכדים ושישה נינים.

ה
מ

י ש
מ

   משימה א׳

כאשר שוחררה סופיה אנגלסמ� ממחנה טרזינשטאט, מה היא הרגישה?   .1

בעדותה הרגישה סופיה צור) לציי� את שמו של כל אחד ואחד מבני משפחתה   .2
שנספו. מדוע? לדעתכ�, מדוע היה חשוב לסופיה לציי� כמה נכדי� יש לה?

כיצד, לדעתכ�, אפשר להסביר את בחירתה של סופיה לעלות ארצה ולא להשתקע   .3
בעיר שגרה בה לפני המלחמה? (ִחשבו על כמה סיבות) 

באר& החליטה סופיה להיות מיילדת. מדוע בחרה במקצוע הזה דווקא?  .4

9 יחידה 

יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה

כ"ז בניסן

• עדות •
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הזיכרון 
יום 

לגבורה
שואה ו

ל

2     תרומה למדינה 
הסיפורי� שסופרו בתערוכה סיקרנו את ארבעת הילדי�, וה� מיהרו לחפש באינטרנט עדויות נוספות 

של ניצולי שואה שעלו ארצה. ה� מצאו רבות כאלה, כל אחת מרגשת יותר מהאחרת. הניצולי� עלו 
מארצות רבות. היו מי שהגיעו לאר& בעוד� ילדי�, והיו צעירי� שמיד אחרי הגיע� ארצה השתתפו 

במלחמת העצמאות. הניצולי� השתקעו באר& ונעשו סופרי�, פועלי�, אמני�, חקלאי�, רופאי� ועוד. 

נחס אדלר  רס"ן ִפּ
חייל בישראל 

ממשפחתו של פנחס שרדו בשואה 
רק הוא ואחיו, נתן. שניהם היו נווטים 
(מי שמופקדים על הכוונת המטוס) 
במלחמת העולם השנייה והשתתפו 

בהפצצות על גרמניה הנאצית. 
פנחס עלה ארצה בזמן מלחמת 

העצמאות, וכך הוא מספר: 
"אנחנו באנו עם הניסיון של מלחמת 

העולם השנייה... בזמן שלא היו נווטים 
בארץ, רק אנחנו, שישה נווטים, היינו 

הנווטים (היחידים) שהיו 
בחיל האוויר". 

פנחס אדלר היה 
ממקימי בית הספר 

לנווטות בחיל האוויר 
הישראלי.

חנה בר>ישע
מחנכת בישראל 

"בתום המלחמה הייתי 
בת 13, ואני חשבתי: 

לאן אני אלך? אין 
לי אף אחד! כבר אז 

החלטתי שאני אבוא 
לארץ ישראל כי אני 
רוצה להשתייך לעם 
שאליו אני שייכת". 

בישראל עסקה חנה 
בחינוך בבתי ספר. היא גם 

טיפלה בנוער עולה מאתיופיה, 
וכך היא מספרת: 

"עם הילדים האלה (בני הנוער 
שעלו מאתיופיה) הרגשתי שיש 
לי הזדמנות לתת להם את כל 
הטוב שבעולם, כדי שהם לא 

ירגישו שהם לא שייכים!"

לפנחס אדלר 
שתי בנות, חמישה נכדים 

ושלושה נינים.

לחנה בר–ישע 
שתי בנות, 

שבעה נכדים 
ושני נינים.

ה
מ

י ש
מ

משימה ב׳                                                                              

לפניכ� חמש עדויות של ניצולי שואה שעלו ארצה – חמש מתו) אָלפי�.

 :�ִקראו אות�  ובחרו שלוש מתוכ  .1

רשמו את פרטי הניצולי�.  •
מה הייתה תרומתו של כל אחד מה� למדינת ישראל?  •

כיצד ֲעָברֹו של כל ניצול הוביל אותו לעשייה בתחו� שעסק בו באר&?   •

התמקדו באחת העדויות: אילו היית� יכולי� לפגוש את גיבור או גיבורת   .2
הסיפור, מה היית� רוצי� לשאול אות�? מה היית� רוצי� להגיד לה�?

ת •

עדו
 •

• עדות •
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אירית רומנו>קופר מחנכת בישראל
אירית הייתה בת 10 במלחמת העולם השנייה. היא נדדה 

בין כפרים בפולין, ולבסוף נקלטה במנזר במסווה של 
נוצרייה. לאחר המלחמה עלתה אירית ארצה. אירית הקדישה את 
חייה לחינוך ילדים בישראל ולזיכרון השואה. היא כותבת ומספרת 

על חייה, ועד כה פרסמה עשרים ספרים לילדים ולמבוגרים 
העוסקים בשואה. היא מספרת על מה שעברה ומוסיפה:

"התגברתי על אויב גדול וחזק. הצלחתי להתגבר על הגרמנים ולהישאר בחיים... 
אכן, הצלחתי לנצח אותם, אבל בצער ובכאב, ונותרתי לבדי, יחידה מכל משפחתי". 

אהרון ברק
שופט בישראל

אהרון ברק הוברח מגטו קֹוְבָנה שְּבליָטא 
בתוך שק תפוחי אדמה בהיותו בן 8, וכך 

ניצל. לימים היה אהרון ברק שופט, ומתוקף 
תפקידו פעל לעשיית הצדק בישראל. באחד 

הראיונות אמר השופט ברק:
"אני שואל את עצמי, מהם 

הלקחים שלי? 
המרכזיות של מדינת ישראל. 
בשבילי המדינה... היא תקווה, 
היא דבר שחלמנו עליו אלפי 
שנים וסוף כל סוף הגשמנו...
הלקח השני הוא... החשיבות 

של היחיד, של האדם. 
החשיבות של חירות הפרט... 

דווקא החיים בגטו, למשל, 
הראו עד כמה 'אבק האדם' הזה הצליח לא 
רק לשרוד אלא גם לשמור על כבוד האדם 

שלו... מי שמכיר את פסיקותיי יודע את 
מרכזיות חירות האדם שכתבתי עליה בלי 

סוף". 
אהרון ברק היה נשיא בית המשפט העליון 

בשנים 1995–2006.

יהודית ארנון
אמנית בישראל

בתקופת השואה נכלאה יהודית 
בכמה מחנות, ובהם גם במחנה 

אושוויץ.
"במחנות ריכוז מצאתי שאני 

יכולה להיטיב לאנשים עם 
הריקוד... ואני רקדתי בין דרגשי 

האסירות המוכות והמורעבות 
במחנה... החלטתי שאם אשרוד, 
כל החיים שלי אתעסק בריקוד". 

לאחר השואה נישאה יהודית, 
עלתה ארצה עם בעלה והתיישבה 

בקיבוץ געתון. יהודית ייסדה את 
הסטודיו למחול שהיה הבסיס 

ללהקת המחול הקיבוצית. יהודית 
ארנון קיבלה את פרס ישראל 
למחול 

בשנת 1998.

ליהודית ארנון שלוש בנות 
ושמונה נכדים.

לאירית רומנו–קופר 
שתי בנות ושישה נכדים.

לאהרון ברק ארבעה ילדים 
והוא סב לנכדים.

ת •

עדו
 •

• עדות •

• עדות •
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הזיכרון 
יום 

לגבורה
שואה ו

ל

ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפֶני
ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה,

ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים 
*.ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶע

(דברים, פרק ל' פסוק י"ט)

פירושי מילים:
ַזְרֶעָ' – הצאצאי� של), 

דורות העתיד

ה
מ

י ש
מ

3.     בחרנו בחיים
"כל העשייה הזאת, למרות כל הצלקות שבִלב�!" התפלא אור�. "בעיניי ניצולי השואה 

ה� ממש גיבורי�", הוסי0 מייקל, ותמר הנהנה בראשה בהסכמה. 
"תראו מה עוד מצאתי", הוסיפה ענבר, "ַהְכרזה שבה ניצולי השואה מדברי� על הלקחי� 

שהפיקו ממה שעבר עליה�":

לא נהפכנו לשונאי אדם ולשוחרי נָָקם*, 
בחרנו בחיים.

ִשקמנו את עצמנו, 
השתלבנו במאבק להקמת מדינת ישראל 

ותרמנו לחברה בישראל.

(ִמנְָשר* הניצולים, יד ושם).

פירושי מילים:
שוחרי נק� – מבקשי ָנָק�, 

שואפי� לנקו�
ִמְנָשר – הצהרה רשמית

   משימה ג׳

ניצולי השואה השתמשו בביטוי 'בחרנו בחיי�' המזכיר פסוק מהתורה:

על סמ) העדויות שקראת�:

הסבירו ְלמה התכוונו ניצולי השואה כאשר   .1
הכריזו: "בחרנו בחיי�". 

טבע האד� הוא לבחור בחיי� ולא במוות.   .2
הסבירו מדוע בשביל ניצולי השואה לא הייתה 
זו בחירה מובנת מאליה, ומדוע היא לא הייתה 

קלה ליישו�. 

כיצד הבחירה בחיי� באה לידי ביטוי ביחס�   .3
של ניצולי השואה לע� ולמדינה?

הסבירו כיצד תרומת� לע� ולמדינה סייעה   .4
לניצולי השואה מבחינה אישית.

ם •
מכאן ומש  •
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10 יחידה 

יום הזיכרון 
ויום העצמאות

1     ישראל זוכרת
בערב יו� הזיכרו� לחללי צה״ל קבעו ענבר, אור�, מייקל 

ותמר להיפגש בביתה של תמר; ה� רצו להיות יחד בשעה 20:00, כאשר תישמע הצפירה המציינת 
את תחילת יו� האבל. כשהבקיעה 
הצפירה את שמי האר&, ה� עמדו 

בשתיקה זה לצד זה. 
ג� למחרת בבוקר, בשעה 11:00, 

כאשר שוב נשמעה צפירה, ה� עמדו 
והקשיבו לה בדומייה, הפע� ע� כל 

תלמידי בית הספר. כשדעכה הצפירה, 
התחיל טקס זיכרו� מרגש, ובסיומו 
התפזרו התלמידי� לבתיה�. אול� 
מסע ארו) ועצוב עמד לפני ענבר, 
אור�, מייקל ותמר. ה� חשו במשב 
הרוח המוכר והחלו לרח0 ממטולה 
ועד אילת, צופי� בתושבי ישראל 

מתייחדי� ע� הנופלי� – אלה 
בטקסי� ציבוריי� ואלה בבתי הקברות, מי ליד אנדרטאות ומי בביתו הפרטי. לא פע� התגלגלה דמעה 

על אחת הלחיי�...

ע� שקיעת החמה נחתו הילדי� בירושלי�, ליד הרחבה הגדולה שבמרכזה קברו של 
בנימי� זאב הרצל. מסביב ישב קהל רב – אלפי אנשי� מחזיקי� בדגלוני ישראל, רבי� 

 .�מה� לבושי� כחול!לב

וכ) הודיע המחשב:

הר הרצל, ירושלים
סוף יום הזיכרון ותחילת יום העצמאות
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לדעתכ�, מדוע הטקס הפותח את יו� העצמאות מתקיי� בירושלי� דווקא?  •

      מדוע סביב קברו של הרצל דווקא?

משימה א׳

ד'-ה' באייר  מאבל לשמחה
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   משימה ב׳

לטקס בהר הרצל מבנה קבוע החוזר על עצמו בכל שנה. 

מדוע חשוב שיהיו בטקס רכיבי� קבועי�?  .1

ע� זאת, בכל שנה הטקס מתמקד בנושא אחר. למשל, בשנת תשע״ב (2012) 
היה הטקס בסימ� ’מי� – מקור החיי�׳. 

לדעתכ�, מדוע החליטו לשלב רכיבי� ִמשתני� במבנה הקבוע של הטקס?   .2
מה אפשר ללמוד מהשילוב בי� קבוע למשתנה, בי� יש� לחדש? 

   משימה ג׳

מה חשיבות השתתפות הציבור בטקס הזה?  .1

מדוע נקבע שיושב ראש הכנסת יהיה האישיות המרכזית בטקס? את   .2
מי הוא מייצג? (ִחשבו: את מי מייצגי� הכנסת וחבריה?)

לטקס מוזמני� ג� נציגי� ממדינות זרות. מה חשיבות נוכחות� בטקס? מה היא   .3
מביעה?

2     כניסת יושב ראש הכנסת

הטקס בהר הרצל הוא הטקס הרשמי הנועל את אירועי יום הזיכרון ופותח את 
חגיגות יום העצמאות. הטקס מתקיים ’ברוב עם׳, כלומר בנוכחות קהל גדול 

מאוד, והוא משודר בשידור ישיר ברדיו ובטלוויזיה.
הטקס נפתח בכניסת יושב ראש הכנסת, והוא היחיד הנושא דברים בטקס הזה.

יושב ראש הכנסת, ראובן ריבלין, 
מגיע לטקס בהר הרצל
בשנת תשע"א (2011)

תכנית הטקס:

פתיחה - כניסת יושב ראש הכנסת 

תפילת ’יזכור׳
הנפת דגל ישראל לראש התורן

דברי ברכה של יושב ראש הכנסת 
טקס הדלקת המשואות

מופע 
טקס העברת 'הדגלים הראשיים'

שירת התקווה
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תפילת ִיְזּכֹר 
ָניו ּוְבנֹוָתיו, ִיְזּכֹר ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָבּ

ֱאָמִנים ְוָהַאִּמיִצים, ַהֶנּ
ֵלי ְצָבא ֲהָגָנה ְלִיְשָׂרֵאל  ַחָיּ

ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהַּמְחָּתרֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים 
ַמַעְרכֹות ָהָעם, ְבּ

ְוַאְנֵׁשי ְקִהּלֹות ַהּמֹוִדיִעין,
ַהִּבָּטחֹון ְוַהִּמְׁשָטָרה

ִּמְלָחָמה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ַנְפָׁשם* ַבּ
ַעל ְּתקּוַמת ִיְשָׂרֵאל,

ָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה ְרְצחּו בָּ ְוָכל ֵאֶּלה ֶׁשִנּ
יֵדי ְמַרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ַהֶּטרֹור. ִבּ

ִיְזּכֹר ִיְׂשָרֵאל ְוִיְתָּבֵר ְּבַזְרעֹו* 
ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים* ְוֶחְמַּדת ַהְּגבּוָרה 

ת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶּנֶפש  ּוְקֻדּׁשַ
ֶׁשל ַהִּנְסִּפים* ַּבַּמֲעָרָכה ַהְּכֵבָדה.

ִיְהיּו ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעטּוֵרי ַהִּנָּצחֹון* 
ֲחתּוִמים ְּבֵלב ִיְׂשָרֵאל ְלדֹור ּדֹור.

1

5

10

15

3     תפילת יזכור

פירושי מילים:
� – סיכנו את חייה�  ָ �ֵחְרפּו ַנְפש

ַזְרעֹו – צאצאיו, בניו ובנותיו
ִזיו ָהֲעלּוִמי� – יופי הנעורי� 

י� – ההרוגי� (שמצאו את סופ�) ְסּפִ ַהִנּ
חֹו� – המנצחי� ּצָ ֲעטּוֵרי ַהּנִ

ה
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משימה ד׳                                            

בתפילת ’יזכור׳ מכוני� הנופלי� במלחמות ’בני�׳ ו׳בנות׳    .1
(ולא, למשל, ’גברי�׳ ו׳נשי�׳).

מדוע, לדעתכ�, נבחרו הכינויי� האלה?  •

אילו רגשות מעוררות המילי� האלה?  •

בשורות 11-10 בתפילה מזכירי� קורבנות נוספי�.   .2
מיה�?

הסבירו את הפתג� שמימי�. הא� את�   .3
מסכימי� אתו?

כיצד קשור הפתג� לטקס?

   פתגם עממי

אדם מת פעמיים - 
בפעם הראשונה 

בבוא יומו, ובפעם 
השנייה עם מותו 

של האדם האחרון 
הזוכר אותו.

ם •
מכאן ומש  •

תפילה •
• מן ה
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   דונו בחברותא:

 ?�מה דעתכ� על ההחלטה לציי� את יו� העצמאות מיד לאחר יו� הזיכרו  •
הביאו נימוק אחד בעד ההחלטה הזאת ונימוק אחד נגדה. 

בכל שנה לאחר הנפת הדגל לראש התורן נושא יושב ראש הכנסת נאום.
לפניכם חלקים מנאום שנשא ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת, לרגל יום 

העצמאות ה�63 של מדינת ישראל: 

4     מיום הזיכרון ליום העצמאות
”ועכשיו, מהפ)! מסתיי� יו� הזיכרו� ומתחיל יו� העצמאות. הטקס העצוב הזה יהפו) לחגיגה של 

ממש״, הסבירה ענבר למייקל. ”מתי בדיוק מתרחש ה'מהפ)׳ הזה?״ שאל מייקל. ”אתה זוכר שבטקסי� 
אתמול הורידו את הדגל לחצי התור�?״ שאלה ענבר, ”עכשיו החיילי� מתקדמי� לקראת הדגל, ותכ0 ה� 

יעלו אותו לראש התור� – זה הסימ� לתחילת חגיגות יו� העצמאות״.

אחיי ואחיותיי, כל בית ישראל... 
ברגע הקדוש הזה, ִעם ּבֹוא השמש (שקיעת השמש) על יום הזיכרון הנורא, 

וברום דגלינו למעלות התורן, נברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה...
בכל שנה, הרגע הזה ממש הוא רגע של התרגשות מיוחדת.

זהו רגע של חג, אך בעיניי זהו גם רגע של חשבון נפש שנתי...
אחיי ואחיותיי,

בימים אלה מלא ִלּבנו גאווה על מה שהצלחנו אנו לבנות כאן בעמל ויזע...
ישראל של 2011 היא מדינה יהודית ודמוקרטית... חברה שבה יהודים וערבים, חרדים 

וחילונים, מתנחלים ואנשי שמאל, חולקים כולם גורל משותף...
ועל כך, אחיי ואחיותיי, ִלּבנו מלא היום הזה גאווה...

ואולם... לצערי, נדמה שרבים וטובים בתוכנו ראו בפסיפס הישראלי גזֵרה שיש להילחם בה... 
עלינו לזכור, כי בצד ההבדלים בינינו - כוחנו לשאת ולתת זה עם זה (לדון, לנהל משא ומתן); 

כוחנו להתאחד... אף מגזר אינו ראוי לנידוי. 
חזוננו - מציאות יהיה. 

חג עצמאות שמח, ישראל!

ם •
מכאן ומש  •
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   משימה ו׳

בנאומו בטקס אמר יושב ראש הכנסת, שיו� העצמאות הוא ג� חג וג�   .1
זמ� לחשבו� נפש. זהו זמ� לבדוק מה ִהשגנו ובמה הצלחנו, ומה נותר לנו עוד 

לעשות ולהשיג. 

הסבירו במילי� שלכ� מה כבר הצלחנו לבנות במדינת ישראל, לדעת יושב ראש   •
הכנסת. 

יושב ראש הכנסת דימה את החברה הישראלית לפסיפס. הסבירו את הדימוי הזה.   •

הסבירו מהי, לדעתו, אחת הבעיות של החברה הישראלית.  •

מה את� מאחלי� למדינת ישראל לשנה הבאה?   .2
מה על תושבי המדינה לעשות כדי שהאיחול שלכ� יתקיי�, לדעתכ�? 

חלקֹו הגדול של הטקס הוא טקס חגיגי, ומעט ממנו מוקדש לקשיי� במדינת ישראל.   .3
הא�, לדעתכ�, יש להזכיר בטקס השמח והעליז הזה ג� את הקשיי�? נמקו את 

תשובתכ�.

בכל שנה נאמרי� בטקס ג� 
פסוקי� מהתנ״). לפניכ� אחד 

מהפסוקי� שנאמרו בטקס בשנת 
תשע״א, ביו� העצמאות ה!63:

ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה 
ְוִׂשְמַחת עֹוָלם ַעל רֹאָׁשם 

ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה.

(ישעיהו, פרק ל״ה פסוק י׳)
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   משימה ז׳ 

הסבירו מדוע, לדעתכ�, בחרו   .1
לומר את הפסוק הזה בטקס 

הפותח את חגיגות יו� העצמאות. 

2.  מדוע מקפידי� עורכי 
הטקס לשלב בו פסוקי� 

מהתנ״)?



μ≤

   משימה ח׳

בטקס זה מכבדי� בהדלקת משואות אנשי� שתרמו למדינה.   .1
מה משמעותה של המשואה? מה היא מסמלת?

הסבירו את סמליות המספר 12.  .2

ֶתת (ברשת האינטרנט) תיאור של טקס הדלקת המשואות  ֶ חפשו בִמְרש�  .3
מהשני� הקודמות. בחרו 
שלושה אנשי� שהדליקו 

דקּו במה ה�  משואה, ּבִ
עסקו, וספרו מה הייתה 

תרומת� למדינה.

הטקס כולו נקרא ’טקס   .4
הדלקת המשואות׳, ובכ) 

מודגשת מרכזיותו של 
החלק הזה בטקס.

מדוע, לדעתכ�, נחשבת   •
הדלקת המשואות לחלק 

חשוב במיוחד בטקס? 

הדלקת המשואות היא חלק חשוב מאוד בטקס. 
כאמור, בכל שנה מתמקד הטקס בנושא אחר. למשל, בשנת תשס״ה (2005) 

עסק הטקס ב׳ספורט בישראל׳ ובשנת תשע״א (2011) עמד הטקס בסימן 
’הערבות ההדדית בישראל׳. 

מדי שנה בשנה חולקים כבוד ל�12 מאזרחי המדינה שפעלו לטובת מדינת 
ישראל והחברה הישראלית בנושא הנבחר. כל אחד מהם מדליק משואה 

ומברך שפעולתו תהיה ”לתפארת מדינת ישראל״.
האזרחים הנבחרים משתייכים לקבוצות ולמגזרים מגוונים (דתיים וחילונים, 

עולים וצברים, יהודים ולא יהודים, גברים ונשים, מבוגרים וצעירים). הבחירה 
במספר 12 היא בהשראת מספר שבטי ישראל.

כאשר עולים משיאי המשואות על הבמה, מנגנת התזמורת את השיר ’אנו 
נושאים לפידים׳. 

5     ”ולתפארת מדינת ישראל״

הדלקת משואות לכבוד מי שתרמו למדינת 
ישראל ולתושביה
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יש אומרי� ש׳ציונות זה לעשות׳.
משיאי המשואות ה� אנשי� 

שעשו דברי� גדולי� למע� מדינת ישראל. 
 �אול� כל אחד יכול לעשות למע

המדינה...

מהי ציונות?
יואל ריפל 

לסגור סתם ברז שדולף,
לקחת טרמפ חייל עייף

ולא להישאר אדיש
כשמשליכים אשפה לכביש.

להיות תמיד בעניינים,
להתנדב לצנחנים.

האם כל אלה בכנות
אינם, בעצם, ציונות?

לתלות דגלון בתור קישוט
בערב יום העצמאות,

לקפוץ אל־על מרוב שמחה
אם הנבחרת שוב ניצחה,
ללחוש בכותל ”זה ביתי"

גם אם אתה אינך דתי.
האם כל אלה בכנות

אינם, בעצם, ציונות?

כן, יש עוד דוגמאות אין–ספור
שלפעמים קשה לזכור

אשר כולן הן בכנות,
פשוט מאוד, הן ציונות... 
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   משימה ט׳

ַסּפרו על מעשה ציוני (דבר טוב למדינת   •
ישראל) שעשית� בשנה שחלפה.

6     ”ַעם ישראל יחד״

הטקס 
בהר 

הרצל 
כולל גם מופע גדול 

ומשתתפים בו אמנים, 
אזרחים וחיילים.

דגלנים מכל ֵחילות צה״ל 
מציגים תרגילי סדר 

מרשימים וססגוניים; 
זמרים, רקדנים ונגנים 

מכל רחבי הארץ מציגים 
קטעים העוסקים בעם 

בישראל ובחוויותיו, 
ברגשותיו, בהצלחותיו 

ובשאיפותיו. ַלָמחֹול 
ולשירה מצטרפים חיילים, 
מקהלות, תלמידים וחניכי 

תנועות נוער. 
החלק האחרון בטקס הוא 

שירת התקווה.

חלק מהמופע בטקס בהר הרצל 
בשנת תשע"א (2011)

ומשם • ן  א
• מכ
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מסדר דגלנות

”טקס כזה מעול� לא ראיתי!״ אמר מייקל 
לאחר שק� הקהל על רגליו ושר את התקווה. 

”באנגלייה יודעי� לעשות טקסי� מרשימי� 
מאוד!מאוד, אבל הטקס הזה היה אחר לגמרי!״

”במה הוא שונה כל כ)?״ שאלה ענבר.
”בטקס הזה משתתפי� יחד חיילי� ואזרחי�, 

למשל ה� שרו יחד... בחיי� לא ראיתי שהקהל 
מוחא כפיי� בקצב כאשר חיילי� צועדי�, כאילו 

ה� צועדי� ִאת� על הרחבה״. 
”בטח!״ השיב אור�, ”החיילי� האלה ה� הבני� 

והבנות והאחי� והאחיות של כל אחד מאתנו. וזה 
לא דימוי, ה� באמת בני המשפחה שלנו״.

   משימה י׳

ִערכו רשימה של כל הדברי� המוזכרי� ביחידה זו (בכתב   •
הובתמונות) שבזכות� הטקס מעורר תחושה של ’יחד׳. 

מ
י ש

מ

ה
מ

י ש
מ

משימה י״א                

ביו� העצמאות נערכי� עוד שני אירועי� מרכזיי�:
חידו� התנ״' העולמי וטקס הענקת פרסי ישראל.

חפשו מידע על שני האירועי� האלה, וסכמו   .1
בקצרה במחברותיכ� מה מתרחש בכל אירוע 

ומדוע נקבע שהוא ייער) ביו� העצמאות 
דווקא.

לאיזה משני האירועי� היית�   .2
מעדיפי� ללכת? הסבירו את 

בחירתכ�.

”מצא ח� בעיניי במיוחד 
שהדגלני� יצרו צורה של 

מג� דוד, ושל יד מושטת 
ליד״, המשי) מייקל.

”ואני אהבתי במיוחד את 
המופע ואת הזיקוקי�!״ 

אמרה תמר, 
”בקיצור, 

טקס מרגש 
ומשמח!״

,
יצור,

ס מרגש
מח!״

יחידה 10

הזיכרון 
מיום 

עצמאות
ליום ה
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שבועות
ו' בסיוון

"מה? כבר הגיע חג השבועות?" התלונ� מייקל, "זהו, עוד מעט קי& ואני ומשפחתי נחזור 
לאנגלייה". "בשבועות קוראי� את מגילת רות", אמר אור�, "ואני חושב שזה יעניי� אות), 
מייקל, כי..." רוח חמה החלה לשאת את ארבעת החברי�, ומייקל כבר היה באוויר כאשר 

:�שמע את סו0 דבריו של אור
"... כי המגילה מספרת, בי� השאר, על אנשי� שיוצאי� מהאר& ושבי� אליה, וג� על עלייה ארצה". 

הילדי� עפו במנהרת הזמ� במהירות האור ונחתו במדבר צחיח. המחשב הודיע: 

ֶבר, אישה ושני נערי� צועדי� לעבר�, לכיוו� מזרח. ה�  המקו� היה שומ�. לאחר זמ� קצר ראו הילדי� ּגֶ
לא עצרו. "המחשב חייב לנו הסברי�!" אמרה ענבר בחיו). הא� חיכה המחשב לבקשתה? קשה לדעת. 

מכל מקו�, על הצג הופיע קטע ממגילת רות המגוללת את סיפורה של משפחת� של אלימל) ונעמי:

פירושי מילים:
ית ֶלֶח� ְיהּוָדה – העיר בית לח� שבנחלת שבט יהודה ּבֵ
�ֵדי מֹוָאב – חבל אר& ממזרח ַלירד�, היו� במדינת ירד ש+ְ

אי�שם במדבר שבין ארץ ישראל לארץ מואב 
בימי השופטים, לפני יותר מ�3,000 שנה

ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּשְֹׁפִטים ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ, 
ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה* ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב* 
הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָבָניו. ְוֵׁשם ָהִאיׁש ֱאִליֶמֶל ְוֵׁשם 

ִאְׁשּתֹו ָנֳעִמי ְוֵׁשם ְׁשֵני ָבָניו ַמְחלֹון ְוִכְליֹון... 

(רות, פרק א' פסוקים א'-ב')

ה
מ

י ש
מ

משימה א׳              

מהי עיר המוצא של   .1
משפחת אלימל) ונעמי? 

חפשו במפת אר& ישראל:   .2
ליד איזו עיר מרכזית 

שוכנת היו� העיר הזאת?

מה גר� למשפחה   .3
לעזוב את האר&? 

הכיוון - ארץ ישראל 
1     משפחה עוזבת את ארץ ישראל
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שבועות

2     נעמי שבה ארצה ורות מתלווה אליה

פירושי מילים:
ָפַקד – זכר לטובה

ָלֵתת ָלֶה� ָלֶח� – נת� לה� לח�, 
כלומר הרעב באר& ישראל נגמר

במואב מתו אלימלך ושני הבנים, ַמְחלֹון וִכְליֹון. נעמי נותרה עם רות ועורפה,
נשותיהם המואביות של ַמְחלֹון וִכְליֹון; נעמי החליטה לחזור לבית לחם. מדוע?

ִּכי ָׁשְמָעה (נעמי) ִּבְׂשֵדה מֹוָאב 
ִּכי ָפַקד*  ה' ֶאת ַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ָלֶחם* . 

(רות, פרק א' פסוק ו')

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳                                                                                 

באילו מילי� בפסוק מביעה רות את נכונותה להצטר0 לנעמי ולחיות באר& ישראל?   .1

באילו מילי� היא מביעה את נכונותה להצטר0 לע� ישראל?   .2

באילו מילי� בפסוק מביעה רות את נכונותה לקבל את דתה של נעמי – כלומר   .3
לקבל את התורה ולהתגייר (להפו) ליהודייה)? על סמ) רעיו� זה, הסבירו מדוע 

מתאי� לקרוא את מגילת רות בחג השבועות, שעל פי המסורת הוא חג 
מת� תורה.

   משימה ב׳

על פי הפסוק, מדוע החליטה נעמי לשוב ארצה?   .1

נסו לחשוב על סיבה נוספת שבגללה החליטה נעמי לחזור לאר&.   .2

לדעתכ�, כיצד הרגישה נעמי כאשר החליטה לעזוב את מואב ולשוב לבית לח�?   .3
ה

מ
י ש

מ

פירושי מילים:
ִליִני – ָתלּוני, תישני ָתּ

כשנעמי החליטה לשוב לארצה, אמרה לה רות:

 ַוּתֹאֶמר רּות (לנעמי): ... ֶאל ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵל
ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני* ָאִלין, ַעֵּמ ַעִּמי ֵואַהִי ֱאָהי. 

(רות, פרק א' פסוק ט"ז)
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   משימה ה׳

בפסוק הזה רות מציעה ללקט את השיבולי� שנותרו לאחר שבעלי השדות קצרו את 
התבואה – כמנהג העניי� בתקופת המקרא. 

מה אפשר להסיק מכ) על מצב� הכלכלי של רות ונעמי?  .1

במשימה ג' התבקשת� לחשוב על סיבה אחת שבגללה קוראי� את מגילת רות בחג   .2
השבועות. עתה הציעו סיבה נוספת לכ). (ִזכרו, חג השבועות הוא ג� חג הקציר)

דמיינו שאת� תושבי בית לח�. כתבו דברי עידוד לנעמי.  .3

דמיינו שלכיתה שלכ� הגיע השנה ילד שחזר ארצה אחרי כמה שני�   .4
בחו& לאר&. ערכו רשימה של דברי� שתוכלו לעשות כדי להקל עליו 

את ההתאקלמות באר&.

פירושי מילים:
ָטה – ֲאַלֵקט, אאסו0 ֲאַלּקֳ

3     נעמי ורות בבית לחם
הילדי� שקעו בשיחה על חוק השבות וכמעט שכחו מהמחשב. כדי למשו) את תשומת לב�, הבהב 

המחשב וסימ� שיש לו מה להוסי0. על הצג הופיע המש) הסיפור: 

לאחר שהגיעו נעמי ורות לאר&, ה� היו צריכות להתפרנס: 

ַוּתֹאֶמר רּות ַהּמֹוֲאִבָּיה ֶאל ָנֳעִמי: 
ֳּבִלים... ֶדה ַוֲאַלֳּקָטה*ַבּׁשִ ֵאְלָכה ָּנא ַהּׂשָ

ַוּתֹאֶמר ָלּה (נעמי): ְלִכי ִבִּתי.

(רות, פרק ב' פסוק ב')

    משימה ד׳

'חוק השבות' הוא חוק בספר החוקי� של מדינת ישראל, המקנה לכל יהודי 
בעול� את הזכות לעלות לאר& ישראל ולהפו) מיד לאזרח ישראלי. החוק 

מציי� שהוא מקנה זכויות אלו לכל "מי שנולד לא� יהודייה או שנתגייר, והוא אינו 
ב� דת אחרת". זכות זו ניתנת ג� לקרובי משפחה של יהודי� ג� א� ה� אינ� יהודי�, 

כמו בני זוג, ילדי� ונכדי�. 

דמיינו שרות חיה בימינו. מדוע היה חוק השבות מקנה לה את הזכות לעלות ארצה?   .1

הסבירו כיצד משק0 חוק השבות את העובדה שהעלייה חשובה למדינת ישראל.  .2

ה
מ

י ש
מ
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4      לעלות ארצה ולהשתייך לעם בישראל

"הנה", אמר אור� בתשובה לשאלתו של מייקל, "שמָת לב שהקוצרי� מזכירי� שרות באה ממואב?" 
"מה הבעיה? היא באמת באה ממואב, לא?" תהתה ענבר. 

"זה נכו�", ענה אור�, "אבל זה יכול לפגוע. ג� לי זה קורה – אנשי� מזכירי� שוב ושוב שמשפחתי 
עלתה מרוסיה, ג� כשאי� לעובדה הזאת שו� חשיבות מיוחדת, כאילו רומזי� שאנחנו לא ישראלי� כמו 

הישראלי� הוותיקי� יותר". תמר הנהנה בהסכמה. 

לסיפורה של רות יש סוף טוב! רות הגיעה אל השדה של בועז, שהיה במקרה 
'קרוב רחוק' של נעמי. בועז קיבל את רות בסבר פנים יפות, הרשה לה ללקט 
בשדותיו, ובסופו של דבר, נשא אותה לאישה ונולד להם בן. מצאצאיהם נולד 

דִוד, שעתיד להיות דוד המלך... 

ַוּיֹאֶמר ּבַֹעז ְלַנֲערֹו ַהִּנָּצב ַעל ַהּקֹוְצִרים: 
ְלִמי ַהַּנֲעָרה ַהּזֹאת? 

ַוַּיַען ַהַּנַער ַהִּנָּצב ַעל ַהּקֹוְצִרים ַוּיֹאַמר: 
ַנֲעָרה מֹוֲאִבָּיה ִהיא 

ֵדי מֹוָאב. ָבה ִעם ָנֳעִמי ִמּׂשְ ַהּׁשָ

(רות, פרק ב' פסוקים ה'–ו')

"טוב שבועז פתח את שדותיו לעניי� שילקטו 
בה�", אמר מייקל. 

"טוב שרות ליקטה בשדה בועז!" 
הוסיפה ענבר. 

"והכי חשוב – טוב שבועז קיבל את רות בסבר 
פני� יפות א0 על פי שבאה מאר& זרה והייתה 

.�במוצאה בת לע� אחר", העיר אור
"ולמה שלא יקבל אותה יפה?" שאל מייקל.

באותו רגע הציג המחשב עוד פסוקי� מהמגילה:

ה
מ

י ש
מ

   משימה ו׳

קראו את הפסוקי� וכתבו במחברותיכ�: כיצד מכנה הנער את רות?  .1

 :�קראו שוב את דבריו של אור  .2

אי) אור� היה מעדי0 שיתייחסו אליו?  •
מה, לדעתכ�, מפריע לאור�? הא� הוא אינו רוצה שיידעו שמשפחתו עלתה   •

מרוסיה, או אולי משהו אחר מפריע לו?

הא� אי!פע� הרגשת� זרי� ולא חלק מקבוצה שרצית� להשתיי) אליה, או ראית�   .3
אד� או ילד אחר במצב כזה? ספרו על המקרה ועל רגשותיה� של המשתתפי�.
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לצערנו, בחברה שלנו לא תמיד מקבלים אנשים חדשים בזרועות פתוחות. גם 
במגילת רות מסופר שרות מתפלאת כשתושב המקום נוהג כלפיה בחביבות: 

אֶמר (רות) ֵאָליו (לבועז): ַמּדּוַע ָמָצאִתי ֵחן  ַוֹתּ
יֵרִני ְוָאֹנִכי ָנְכִרָיּה*? ֵעיֶני ְלַהִכּ ְבּ

ל ֲאֶשׁר  ד ִלי ֹכּ ד ֻהַגּ ַעז ַויֹּאֶמר ָלּה: ֻהֵגּ ַען ֹבּ ַוַיּ
 ,ַׁאֲחֵרי מֹות ִאיֵש ָעִשׂית ֶאת ֲחמֹוֵת

   ְוֶאֶרץ מֹוַלְדֵתּ ַעְזִבי ָאִבי ְוִאֵמּ ַוַתּ
מֹול ִשְׁלׁשֹום.  ְלִכי ֶאל ַעם ֲאֶשׁר א ָיַדַעתְּ תְּ ַוֵתּ

(רות, פרק ב' פסוקים י'–י"א)

פירושי מילים:
ְוָאנִֹכי ָנְכִרָיּה – א0 על פי שאני זרה

ה
מ

י ש
מ

משימה ז׳              

על פי דברי רות, לאיזה   .1
יחס היא ציפתה? אי) 

התייחסו אליה בדר) כלל 
התושבי� בארצה החדשה?

על פי דבריו של בועז, מה   .2
גר� לו להערי) את רות? 

איזה לקח אפשר ללמוד   .3
מתשובתו של בועז על 

היחס הראוי לבני 
אד�?

ענבר שתקה כמה רגעי�, ופתאו� חייכה: "את� רואי�, יש תקווה! יש אנשי� טובי� כמו בועז, והוא לא 
ד ִלי', כלומר, סיפרו לי עלייְ), ועוד סיפרו הרבה דברי�  ּגַ �ד ה ּגֵ �היה היחיד – תראו מה הוא אמר לרות: 'ה

טובי�, כיצד הגעת ארצה וכולי".
"נכו�", הסכימה תמר, "ומכא� אפשר להסיק שג� אחרי� חשבו כמוהו".

"אני חושבת, שכיו� במדינה שלנו הרבה אנשי� מביני� שהעולי� החדשי� אוהבי� את ישראל ותורמי� 
לה", המשיכה ענבר, "וג� שהצברי� בעצמ� ה� צאצאי� של עולי� חדשי�".

"ואני למדתי עוד דבר חשוב", 
 ,�סיכ� מייקל, "שדווקא כא

במדינה שיש בה קבוצות 
רבות כל כ) ומיעוטי�, חשוב 

במיוחד לראות בכל אחד קוד� 
כול – ב� אד�!"
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מ

    משימה ח'

ַרְאיינו אד� שעלה לאר&,   •
ושאלו אותו כיצד התייחסו אליו 

כאשר היה חדש באר&.





שער ב'   
בשביֵלי האגדה והמדרש

מבוא — ספרות האגדה והמדרש  // יחידה 1   •
ספר האגדה  // יחידה 2   •

אי) נולד מדרש? יחידה 3   //     •
בדרכי� מגוונות    // יחידה 4   •

המשל  // יחידה 5   •
פתגמי חכמי�  // יחידה 6   •

מעשי חכמי� במדרש  // יחידה 7   •
איזו אר&!   // יחידה 8   •
לגור באר&  // יחידה 9   •
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מבוא - ספרות 
האגדה והמדרש

אור�, ענבר, תמר ומייקל היו נרגשי� מאוד לקראת תחילת לימוד הנושא החדש. "א� הבנתי נכו�, בנושא 
 ,"�החדש נכיר את ספרות האגדה. בטח נפגוש הרבה מלכי� ופיות, כמו באגדות שקראו לי כשהייתי קט

החל מייקל לדמיי�. תמר צחקה: "יש לי תחושה שלא מדובר באגדות כאלה..." 

לפתע החלה הרוח לנשוב מעגלי�!מעגלי�, וה� הרגישו שה� נישאי� באוויר ועוברי� 
דר) מנהרה אפלה. כשנחתו נשמע צפצו0 מ� המחשב, ועל הצג הופיעו המילי� האלה:

1  נכנסים לספרות
האגדה והמדרש

ד ִמ
ש ָר
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מ

   משימה א׳ 

הא�, לדעתכ�, המקרה   .1
המתואר כא� התרחש 

במציאות? הסבירו את 
תשובתכ�.

תנו ש� לסיפור.  .2

ארץ ישראל 
לפני כ�1,700 שנה

ה� מצאו עצמ� בשדה פתוח ולִצד� ע&. למרגלות הע& נח 
איש ומקל בידו, וסביבו ִעזי� ְמַלחכֹות עלי�. מהמחשב נשמע 

עוד צפצו0 ועל הצג הופיע סיפור קצר:

ָרִמי ַּבר ְיֶחְזֵקאל ִנְזַּדֵּמן ִלְבֵני ְּבָרק, 
ָרָאה ִעִּזים ֶׁשאֹוְכלֹות ַּתַחת ְּתֵאִנים. 

ְוָהָיה ְּדַבׁש נֹוֵטף ִמן ַהְּתֵאִנים 
ְוָחָלב ְמַטְפֵטף ִמן ָהִעִּזים

ּוִמְתַעְרְּבִבים ֶזה ַּבֶּזה. 
ָאַמר: ֶזהּו (שנאמר בתורה) "(ֶאֶרץ) ָזַבת* ָחָלב ּוְדָבׁש" 

(שמות, פרק ג' פסוק י"ז). 

(על פי תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קי"א עמוד ב')

פירושי מילים:
ָזַבת — נוֶטֶפת (שנוזל ממנה)
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יחידה 1

מבוא — ספרות

 והמדרש
האגדה

2 חז"ל ומפעלם

מייקל, אתה צודק. אכן, זו אינה אגדה כמו כיפה אדומה או 
החתול במגפיים... 

את ספרות האגדה חיברו החכמים, המכונים גם חז"ל. 
חז"ל הם ראשי תיבות של חכמינו ִזכרם לברכה. כך 

מכונים רבנים וחכמים שחיו בעת העתיקה (מלפני 
כאלפיים שנה ועד לפני כ�1,500 שנה) בארץ ישראל 

וְּבָבֶבל. הם למדו תורה, דנו בה וניסו להסביר אותה.

ספרות חז"ל: 
אגדה והלכה

כשחז"ל למדו תורה 
הם רצו בעיקר ללמוד ממנה ֲהָלָכה - 

את החוק היהודי. כלומר, ללמוד מה 
מותר ומה אסור ליהודים לעשות. 

עם זאת, בתהליך הלימוד העלו 
הלומדים גם רעיונות שאינם הלכות 

או חוקים (כמו הסיפור שפגשתם 
קודם), ולכל אלה קוראים בשם 

הכללי אגדה. 
חלק מהאגדות מתבססות על פסוקי 

התורה. אגדה כזאת נקראת 
מדרש אגדה. 

"האגדה הזאת באמת לא דומה כל כ) לאגדות שסיפרו לי כשהייתי קט�", אמר מייקל. "מעניי� מי כתב אותה..."  
לפתע נשמע עוד צפצו0 מ� המחשב:

"חבל", אמר מייקל ואכזבה קלה בקולו. "נראה לי שלא יהיו כא� נסיכי� 
ופיות... מעניי� מיה� הגיבורי� בספרות האגדה של חז"ל". 

"ובכלל", ִהְקָשה אור�, "מה פתאו� החכמי� כתבו אגדות? הרי במסורת 
היהודית יש בעיקר מצוות — חוקי� שאומרי� מה לעשות ומה לא לעשות — 

לא?" ענבר, תמר ומייקל משכו בכתפיה� ולא ידעו מה לענות. 
על צג המחשב הופיעה תיבת מידע נוספת: 

ה
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משימה ב׳                  

ִחזרו לסיפור שבתחילת היחידה,   .1
הסיפור על העזי� והתאני� (עמ' 

63). הא� הוא 'מדרש אגדה' 
או אגדה מסוג אחר? נמקו את 

תשובתכ�.

הסיפור שבתחילת היחידה דורש   .2
(לומד) פסוק מהתורה. 

העתיקו למחברתכ� את   •
הפסוק והסבירו כיצד 

מסביר הסיפור את 
מילות הפסוק.

בבל — ממלכה 
קדומה 

שמרכזה היה 
באזור הנמצא 
היו� בעיראק.
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רוצים לדעת איך התחיל הדיון שהוביל לאגדה הזאת?
ובכן, החכמים דנו בהלכה הקשורה לעלייה לארץ ישראל, ובתוך הדיון הזה הם 
סיפרו כמה אגדות על ארץ ישראל, ובהן את האגדה על התאנים וחלב העזים.

"אני לא מבינה", אמרה ענבר, "א� חכמי� 
רצו ללמוד מהתורה הלכות, מה פתאו� ה� 

התחילו להעלות רעיונות אחרי� ולספר 
סיפורי�?"

"אני דווקא יכול להבי� אי) לפעמי� נושא 
אחד מוביל לנושא אחר", חיי) אור�, "למשל, 

 �את זוכרת את הפע� האחרונה שלמדנו למבח
בגאוגרפיה? למדנו על הגליל ופתאו� נזכרנו 

בטיול השנתי ובמסיבה שעשינו בלילה..."
"צודק", חייכה ענבר.
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    משימה ג׳

עיינו שוב באגדה שבתחילת 
היחידה (עמ׳ 63).

נסו לדמיי� באיזה נושא   •
דנו החכמי� כשסיפרו 

את הסיפור הזה. 
חשבו על שתי 

אפשרויות.

"הבנתי", אמרה תמר, "אני מניחה שהחכמי� לא סת� נזכרו בחוויות מאר& ישראל. ה� בטח רצו להעביר 
מסר כלשהו".

    משימה ד׳

חזרו למדרש האגדה שבתחילת היחידה. מה, לדעתכ�, רצו מספרי   •
המדרש האגדה לומר על אר& ישראל?

מ
י ש

מ

אגדות חז"ל הן חלק חשוב בתרבות היהודית. האגדות 
נוצרו לאורך תקופה ארוכה והן מפוזרות בספרים רבים. 

יש סוגים רבים של אגדות ומדרשים, ובהם משלים, 
פתגמים ומעשי חכמים (סיפורים על חיי החכמים).

ביחידות הבאות נפגוש כמה מהם ונכיר אותם טוב יותר.
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3     לימוד בחברותא
"מעניי� אותי לדעת אי) החכמי� למדו: הא� ה� ישבו בכיתה, 

או שכל אחד ישב לבדו בבית מול הספרי�?" שאל מייקל.

ַחְברּוָתא
בדרך כלל החכמים לא 

למדו בכיתה, הם לא למדו 
מספרים וגם לא למדו לבד, 

אלא 'בחברותא'.
חברותא היא מילה ארמית ופירושה 

’חֵברּות'. לימוד בחברותא הוא דרך לימוד 
שבה לומדים יחד שני אנשים או יותר. 

חז״ל סברו שלימוד משותף תורם ללימוד 
פורה, מפותח ויצירתי יותר מלימוד של 
אדם לבדו, וגם יותר מלימוד של מורה 

וקבוצת תלמידים.
כך כתבו חז״ל על החברותא:

ה
מ

י ש
מ

   משימה ה׳

החכמי� השתמשו בדימוי «ברזל אחד מחדד את   
חברו», כלומר, כל אחד מהכלי� משיי0 את הכלי האחר. שימו לב שמדובר 

בשני כלי� דומי� ולא בכלי חזק וכלי חלש. 

מה ניסו החכמי� להסביר בעזרת הדימוי הזה?   .1

מדוע, לדעתכ�, בחרו חז»ל בברזל דווקא? מדוע בחרו דווקא ב›חידוד›?  .2

   דונו בחברותא:

מה�, לדעתכ�, יתרונות העבודה בחברותא ומה� חסרונותיה?   •
שתפו את חבריכ� במסקנותיכ� ודונו בה� בחברותא! יחידה 1

מבוא — ספרות

 והמדרש
האגדה

ד  ְרֶזל ֶזה, ֶאָחד ְמַחֵדּ ַמה ַבּ
ֶאת ֲחֵברֹו, 

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ֵני תַּ ַאף ְשׁ
ֲהָלָכה  ִדים ֶזה ֶאת ֶזה ַבּ ְמַחְדּ

(בלימוד).

(תלמוד בבלי, מסכת תענית, 
דף ז׳ עמוד א׳)

ד ִמ
ש ָר
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ספר האגדה

"היו� נלמד על ספר האגדה", אמר מייקל. "הבנתי שגמדי� ופיות לא יהיו כא�, כיוו� שמדובר באגדות 
של חז"ל, אבל דבר אחר נשמע לי מוזר — אי) יכול להיות שיש ספר אחד של אגדות? הרי בשיעור שעבר 

למדנו שאגדות חז"ל נוצרו לאור) תקופה ארוכה, ושה� מפוזרות בספרי� רבי�!" 
חבריו הביטו בו מהורהרי�. "אתה צודק", אמרה ענבר, "אולי זה בדיוק מה שאנחנו עומדי� לגלות 

בשיעור הזה?" 

לפתע הרגישו הארבעה שה� מרחפי�. כשנחתו, מצאו את עצמ� ברחוב בעיר לא מוכרת. 
מסביב� התרוצצו כרכרות רתומות לסוסי� ואנשי� במעילי פרווה. פתיתי שלג ירדו על 

ראש�, וה� החלו לחוש בקור הַעז. על צג המחשב הבהב הכיתוב:

1    נפגשים עם עורכי 
’ספר האגדה׳

אודסה, רוסיה (כיום באוקראינה)
1903

אור ר) בקע מחלו� הבית שלידו עמדו, 
וה� הציצו פנימה: שני אנשי� ניהלו 
שיחה ערה, ועל השולח� שליד� היו 

פרושי� ספרי� רבי�. היה אפשר 
 �להבחי� שה� כתובי� עברית. מ
המחשב נשמע צפצו0, ועל הצג 

הופיעה תיבת מידע:

חיים נחמן ביאליק, המשורר והסופר הידוע, לא כתב רק את השירים 
'ַנד�ֵנד' ו'קן לציפור'. ביאליק ושותפו יהושע חנא רבניצקי ערכו את אחד 

המפעלים הספרותיים החשובים בתקופתנו - ספר האגדה.
בספר זה אספו השניים קטעים מספרות האגדה שחיברו חז"ל. 

ביאליק ורבניצקי לא רק ליקטו את הקטעים, אלא גם ערכו אותם. 
מה זאת אומרת 'ערכו'? ַהקשיבו לשיחתם של השניים ותבינו...

ם באוקראינה)
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    משימה א׳

ביאליק הציג בעיה אחת   •
המקשה על אנשי� 

בתקופתו לקרוא ולהכיר 
את אגדות חז"ל. 

מהי הבעיה?

הילדי� הקשיבו לשיחת� של ביאליק ורבניצקי:

ביאליק: רבניצקי 
ידידי, צר לי שבימינו 
רבים מתקשים מאוד 

בהבנת ספרות האגדה 
של חז"ל. רוב האגדות 

נשארות על מדפי 
הספרים, וכמעט שאין 

מכירים אותן.

ביאליק: אני מציע שקודם כול נגדיר 
את הקשיים. אם נדע מהם, אולי נוכל 

להציע דרכים להתגבר עליהם? למשל, 
קושי אחד הוא שהאגדות מפוזרות 

על פני ספרים רבים מאוד. כשמישהו 
רוצה לשבת ולקרוא אגדה — איפה יוכל 

למצוא אותה?

רבניצקי: 
אני מסכים 

ִאתך, ביאליק 
היקר. אולם 

מה ביכולתנו 
לעשות?

רבניצקי: 
יש עוד 

כמה 
בעיות. 
למשל...

ביאליק

רבניצקי וביאליק התיישבו ליד השולח� וגב� לחלו�, והחלו מעייני� בספרי�.
"ממה שהצלחנו לשמוע עד עכשיו, הבנתי שביאליק ורבניצקי חיפשו דר) שתאפשר לאנשי� בדור� ליהנות 

מהאגדות של חז"ל", אמרה ענבר. 

כעת נציג לכם כמה 
מהקשיים שזיהו ביאליק 
ורבניצקי ואת הפתרונות 

שמצאו להם. כך 
נכיר גם את השלבים 

בעריכת 'ספר האגדה'.

ליק

רבניצקי

יחידה 2

האגדה
ספר 
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ֹ ספר האגדה: אגדות חז"ל נגישֹות לכולם 2

1. עושים סדר
בשלב הראשון ניגשו עורכי ספר האגדה לאסוף את אלפי האגדות 

המפוזרות בספרים הרבים ולסדרן. לעתים הם מצאו כמה נוסחים של אותה 
אגדה ובחרו מהם את הנוסח המוצלח ביותר. בשלב הזה הם נתקלו בקושי 

הראשון בקריאת האגדות, וכתבו עליו בהקדמה ל׳ספר האגדה׳.

   כך הם ניסחו את הקושי 

האגדות שבשני התלמודים 
באות קרעים קרעים (חלקים 

חלקים), 
מין בֶשֵאינֹו מינו (ערבוב של כמה 
סוגים) סמוכים זה אצל זה בדרך 

ַארַעי (במקריות) ואין כל סדר 
להם... 

   כך הם ניסחו את הפתרון 

כל אלפי המאמרים והסיפורים, השיחות 
והשמועות, הפתגמים והמשלים... 

נִתַלקטּו (נאספו) ברוב יגיעה (במאמץ רב), 
נִתנַקּו... תחילה מן הפסולת והָטֵפל (מה 

שחשוב פחות), 

נתחלקו אחר כך על פי ענייניהם 
ו'נושאיהם'...

(מתוך ההקדמה לספר האגדה)

ה
מ

י ש
מ

   משימה ב׳

על פי עורכי ספר האגדה,   .1
באיזה קושי נתקל מי שרוצה 

לקרוא את האגדות המופיעות 
בספרות חז"ל?

מה הפתרו� שמצאו עורכי ספר   .2
האגדה לקושי הזה? פרטו את 

השלבי� שה� מצייני�. 

אילו היית� את� עורכי ספר   .3
האגדה והיית� אוספי� את 

 — �האגדות ומקבצי� אות
לפי מה היית� 
בוחרי� לסדר 

?�אות

כדאי לדעת

ביאליק ורבניצקי חילקו את 
האגדות שאספו לשישה חלקי� 

עיקריי�, וכל חלק חילקו לפרקי� 
ולפרקי משֶנה. בס) הכול יש בספר 

האגדה יותר מ!400 נושאי�! 
בכל פרק ִמשֶנה מרוכזות אגדות 

בנושא אחד, למשל, אר& ישראל, 
כיבוד הורי� ובי� אד� לחברו. יש 

נושאי� ובה� שתיי�–שלוש אגדות, 
ויש שבה� עשרי� אגדות ויותר! 

ם •
מכאן ומש  •

ם •
מכאן ומש  •
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2. יש כאן מילים לא ברורות!
בשלב הבא ניסו עורכי ספר האגדה לסייע לקוראים בהבנת 
האגדות, כיוון שחלק מאגדות חז״ל נכתבו בעברית עתיקה 

וחלקן אפילו בשפה הארמית. גם על כך הם כתבו בהקדמה 
לספר האגדה:

האגדות שהן עבריות במקורן... באות ב'ספר האגדה' בלשונן ממש, בלא שינוי 
כל שהוא; 

ושהן במקומן ארמיות... באות בו מתורגמות... 
דברי אגדה, או מילים בודדות שבהם, הצריכים ביאור (פירוש) — נתפרשו... פירוש 

קצר ומספיק.

(מתוך ההקדמה לספר האגדה) 

כדאי לדעת

השפה הארמית 
היא 'קרובת משפחה' 
של השפה העברית. 

יש מילי� דומות בשתי 
השפות, ויש מילי� 

בארמית שחדרו לשפה 
העברית, ואנו משתמשי� 

בה� ג� כיו�, למשל 
’אימא׳ (בעברית יש לומר 

ר׳ ו׳קושיה׳.  ֵ ש� ֵא�), ’ּכָ

    משימה ג׳

באילו קשיי� עלול   .1
להיתקל מי שקורא אגדה 
כפי שהיא במקור (בספרי 
המדרשי� או בתלמודי�)?

אילו פתרונות מצאו עורכי ספר האגדה   .2
לקשיי� אלו?

"אני מבי� שה� הסבירו מילי� קשות באגדות 
שבחרו, ואגדות שהיו כתובות בארמית ה� תרגמו 

לעברית", סיכ� מייקל. 
"הייתי רוצה לראות אגדה אחת 'לפני ואחרי' — בנוסח 
המקורי של חז"ל וכפי שהיא מופיעה בספר האגדה", 

אמרה תמר. 
כצפוי, המחשב נענה לבקשתה מיד:   

ה
מ

י ש
מ

יחידה 2

האגדה
ספר 
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3 השוואה:
התלמוד מול ספר האגדה

אפרסק בגודל סיר

רבי חלבו ור' עוירא ור' יוסי 
בר חנינא איקלעו לההוא 

אתרא. 
אייתו קמייהו אפרסקא 
דהוה כאילפס כפר הינו.

ואילפס כפר הינו כמה הוי 
ה' סאין. 

אכלו שליש והפקירו שליש 
ונתנו לפני בהמתן שליש.

(תלמוד בבלי, מסכת כתובות, 
דף קי"ב עמוד א')

ד ִמ
ש ָר

ַר' ֶחְלּבֹו וְַר' ֲעוִיָרא וְַר' יֹוֵסי ַּבר ֲחנִינָא 
נִזְַּדְּמנּו ְלָמקֹום ֶאָחד. 

ָהיָה ְכִאְלַּפס  ֶ �ֵהִביאּו ִלְפנֵיֶהם ֲאַפְרֵסק ש
ְּכַפר–ִהינֹו. 

וְִאְלַּפס ְּכַפר–ִהינֹו* ַּכָּמה הּוא*? 
ָחֵמש� ְסִאים. 

 �ִליש ְ �ִליש� וְִהְפִקירּו* ש ְ �ָאְכלּו ש
. �ִליש ְ �וְנְָתנּו ִלְפנֵי ְּבֶהְמָּתם ש

(ספר האגדה, דף רצ"א אגדה ק"ח) 

כאלפס כפר–הינו - ְּכדּוד של כפר הינו. 

פירושי מילים:
ַפר-ִהינוֹ — כפר שתושביו התמחו, ככל  ּכְ

הנראה, בהכנת דודי�, סירי� גדולי� במיוחד
ה הּוא? — מה גודלו? ּמָ ּכַ

ֲעלּות, עזבו  ִהְפִקירּו — ויתרו על הּבַ

תלמוד בבלי ספר האגדה1 2

    משימה ד׳

לפניכ� אגדה של חז"ל בשתי   
צורות: כפי שהיא מופיעה 

 ,(�במקורה בתלמוד (מקור 1, מימי
וכפי שהיא מופיעה בספר האגדה 

(מקור 2, משמאל).

נסו לקרוא את מקור 1: האגדה כתובה בארמית, ובכל זאת, הא� יש   .1
מילי� שאת� מביני�? (חפשו מהשורה החמישית והלאה.) ִרשמו את 

המילי� שהבנת� במחברותיכ�.

קראו את מקור 2: כיצד הפכו עורכי ספר האגדה את האגדה למובנת יותר?   .2
ציינו שני שינויי� לפחות. 

ה
מ

י ש
מ

ם •
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 �"לא נעי� לי לומר, אבל ההסבר שעורכי ספר האגדה כתבו אינו מוב
 .�לי בכלל", אמר אור

"נכו�", הסכימה תמר, "עורכי הספר לא פירשו את כל הביטויי� 
הקשי�, כמו כמה הוא? והפקירו שליש. כל הכבוד למחשב שלנו 

שהוסי0 הסברי�, אחרת לא הייתי מבינה כלו�..."
 �"רגע", אמרה ענבר, "מה ע� המילה ְסִאי�? ג� היא לא ברורה. מעניי

למה המחשב לא פירש לנו ג� אותה..."

ענבר צודקת, היה אפשר לפרש גם את המילה ְסִאים, 
אבל חשבנו להשאיר לכם אתגר אחד.

את המילה הזאת אפשר להבין מתוך ההקשר. 
נסו לנחש לאיזה תחום היא שייכת...

"טוב, עכשיו אחרי שהבנו את האגדה הזאת, אני מזכיר לכ� שזו הייתה רק דוגמה לשלב נוס0 בעריכת 
 "...�ספר האגדה", אמר מייקל. "את� זוכרי� את שני השלבי� שהזכרנו? השלב הראשו

"אי� ספק שבספר האגדה האגדות מוצגות 
בצורה ברורה ונוחה יותר", אמרה תמר, "ובכל 

זאת, השפה קשה מדי. היה לי קל יותר אילו היו 
כותבי� עוד הסברי�". 

"אל תשכחי שג� ספר האגדה לא נכתב אתמול, 
אלא כבר לפני מאה שנה", אמרה ענבר. "אולי 

 �אז אנשי� דיברו וכתבו עברית אחרת, וסגנו
הכתיבה הזה היה מוב� לה�". 

"ואולי עורכי ספר האגדה החליטו שלא לשנות 
את הניסוח המקורי של האגדות, עד כמה 

שאפשר, כדי לשמור על השפה הייחודית של 
חז"ל?" הציעה תמר. 

ה
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י ש
מ

    משימה ה׳

בעמודי� 69–70 מוזכרי�   •
שני שלבי� חשובי� 

בעריכת ספר האגדה, 
סכמו אות� 

בקצרה.

יחידה 2

האגדה
ספר 
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4  התחדשות התרבות העברית 
"א� אני מבי� נכו�, אגדות חז"ל כתובות בכל מיני ספרי� כבר יותר מאל0 שנה", אמר 

אור�, "א� כ), מאי� קיבלו ביאליק ורבניצקי את הרעיו� לערו) ספר כזה? למה דווקא ה�? 
למה דווקא אז?"

ביאליק ורבניצקי ערכו את ספר האגדה כארבעים שנה לפני קום מדינת 
ישראל. בתקופה זו יהודים רבים עלו ארצה והתיישבו בה, במטרה לחדש את 

החיים היהודיים בארץ ישראל. גם בקהילות ישראל בתפוצות חלו
שינויים גדולים. 

אנשי רוח יהודים בארץ ישראל ומחוצה לה שאפו לחדש את התרבות 
היהודית. אנשים אלו הקפידו לכתוב ולפרסם מאמרים, ספרים ושירים - אך 

ורק בעברית.
היו גם שהתעניינו בספרות היהודית הקדומה וטענו שהיא צריכה להיות 

בסיס לתרבות היהודית המתחדשת. 
ספר האגדה — המפעל העצום של ביאליק ורבניצקי - היה חלק מאותה 

מגמה.
את הדברים הבאים כתב ּברל כצנלסון, מנהיג ציוני והוגה דעות שחי גם הוא 

באותה תקופה. גם כצנלסון ייחס חשיבות רבה לתרבות היהודית הקדומה:

דור מחֵדש ויוצר איננו זורק אל 
גל האשפה את ירושת הדורות... 
יש שהוא נאחז במסורת הקיימת 

ומוסיף עליה, 
ויש שהוא יורד לגֵלי גרוטאות, 

חוֵשֹף נשכחות, 
ְמָמֵרק (מנקה) אותן מחלודתן, 

מחזיר לתחייה (לחיים) מסורת קדומה, 
שיש בה להזין את נפש הדור המחֵדש. 

(ברל כצנלסון, 'מקורות לא אכזב', דבר, 1934)

ה
מ

י ש
מ

    משימה ו׳              

כאשר דיבר ברל כצנלסו� על   •
 ,�'ירושת הדורות', הוא התכוו
בי� השאר, לספרות היהודית 

הקדומה. כיצד קשורי� 
דבריו למפעל ספר 

האגדה?

ם •
מכאן ומש  •
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כדאי לדעת

עריכת ספר האגדה 
מתחילת איסו0 האגדות 

ועד להדפסת הספר ארכה 
כשמונה שני�! הספר יצא לאור 

בפע� הראשונה בשני כרכי�, 
ובהוצאה מאוחרת יותר אוחדו 

השניי� לכר) אחד.

    משימה מסכמת

בחרו אחת משלוש המשימות שלפניכ� ומלאו אותה בעצמכ� 
או ע� חברי�.

כתבו מכתב 
לעורכי ספר 

האגדה. במכתב 
פרטו את 

היתרונות שיש 
בקריאה בספר 
האגדה לעומת 

קריאה בחיבורי� 
המקוריי� של 

חז"ל.
על פי מה שלמדת�, עצבו כרזת פרסומת 

לספר האגדה והדגישו את ייחודו.
לחלופי�, כתבו תסריט לִסרטו� וידאו קצר 

(כדקה וחצי) המפרס� את הספר.

הכינו הצעה להוצאה מחודשת של 
'ספר האגדה לילדי�'. בהצעתכ� 

הסבירו אילו שינויי� תרצו לשנות 
בספר כדי שיתאי� לילדי� החיי� 

בישראל היו�.

א

ב

ג

יחידה 2
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איך נולד 
מדרש

1     נכנסים לבית המדרש
”למרות ההסברי� יש משהו שעוד לא הבנתי לגמרי", אמרה 

תמר. "אמרו לנו שנלמד על 'ספרות האגדה והמדרש' — מהי 
'אגדה' אני כבר יודעת, אבל מהו 'מדרש'"?

לפתע שוב הרגישו הארבעה שה� נסחפי� באוויר, ולאחר כמה דקות ה� מצאו את עצמ�
במקו� לא מוכר. 

היה זה חדר גדול למדי, קירותיו קירות אב�, וסביב שולחנות שהיו פזורי� בו ישבו 
קבוצות קטנות של אנשי� שהתווכחו בקול ר�. בראש אחד השולחנות ישב אד� מכובד 
כב� שישי� ודיבר לפני קבוצת אנשי� שהקשיבו לדבריו בשקיקה. ”איפה אנחנו?״ שאל 

מייקל בפליאה. לפתע הופיעו על צג המחשב הדברי� האלה:

ארץ ישראל לפני כאלפיים שנה 

בית מדרש
בית מדרש הוא מקום שלומדים בו. לפני 

כאלפיים שנה למדו החכמים בארץ ישראל 
ּוְבָבֶבל בבתי מדרש, בדרך כלל בזוגות או 

בקבוצות קטנות. 
מה הם למדו? כפי שהסברנו, הם למדו תורה. 

ואם לדייק - את חמשת חומשי התורה. במהלך 
הלימוד חקרו החכמים את התורה לעומק ודרשו 

אותה, כדי להבין היטב את מה שנאמר בה 
במפורש, וגם את מה שרק נרמז בה. על סמך 
הלימוד המעמיק הזה, חיברו החכמים כל מיני 

חיבורים, ובהם גם ִמדָרשים.
מדרשים הם פירושים לפסוקי התורה, והרחבות 

של עניינים המתוארים בה בקצרה בלבד.

כדאי לדעת

לשורש ד-ר-ש 
פירושי� רבי�, ובה� 

חיפש, למד וחקר.
כשאומרי� שהחכמי� 

דרשו את התורה, 
פירוש הדבר שה� 

חיפשו בה רמזי�, למדו 
אותה וחקרו אותה 

לעומק.
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יחידה 3

ך נולד 
אי

מדרש?

ה
מ

י ש
מ

2     דורשים ולומדים את הפסוקים
"רגע", אמרה תמר, "א� אנחנו כבר כא�, בואו ננסה לשמוע מה ה� אומרי�". הארבעה השתתקו והקשיבו. 

ה� שמעו ערבוביה של קולות והרבה שאלות שנזרקו לחלל האוויר. היו ביטויי� שחזרו על עצמ� שוב 
 �ושוב, כמו "ויאמר קי�", "הבל אחיו" ועוד. לפתע אורו עיניו של אור�: "נדמה לי שה� מדברי� על סיפור קי

והבל, את� זוכרי� שלמדנו אותו בכיתה?" 
פתאו� הופיעו על צג המחשב כמה פסוקי� מהתורה:

פירושי מילים:
; ָיִמי� — אחרי (כמה) ימי� ִמּקֵ

 �ִמְנָחה — קורב� רשות, קורב
שנית� מתו) רצו� ולא מתו) חובה 
כֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶה� — ממיטב  ִמּבְ

הצא�, מהבשר הטוב ביותר
�ע — קיבל את הקורב ַ �ש ַוּיִ

ָעה — לא קיבל ָ �לֹא ש

מדוע היה צור) לפרש את התורה ולהוסי0 על המסופר בה?   .1

עיינו בהגדרות המילוניות לשורש ד-ר-ש בעמוד הקוד�. נסו לחשוב   .2
מדוע בחרו בשורש הזה דווקא לתיאור פעולת הלימוד של התורה ולכינוי 

המקו� שבו ישבו החכמי� ללמוד (בית מדרש). 

לאחר שהכרת� את השורש ד-ר-ש, נכיר עוד מילי� הנגזרות מהשורש הזה.   .3
מלאו במחברותיכ� את המילי� החסרות בקטע שלפניכ�:

בהגיעו ל  התברר ליוסף שהחכם כבר החל  פסוק 

, וקיווה  מהתורה. הוא התיישב מאחור, כדי לא להפריע ל

שלא ישימו לב אליו. אולם לרוע מזלו, הוא לא הכיר את הפסוק שהחכם 

 ונזקק להסבר נוסף. נראה שהוא שוב יצטרך להישאר עד 

מאוחר כדי להשלים את הלימוד.

ָדרשְדרשהבית המדרשלדרוש מחס� מילי�:  

משימה א׳

ַוְיִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמה. 
ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים*, ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה* לה׳. 

ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן*,
ַוִּיַׁשע* ה׳ ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו. 
ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו א ָׁשָעה*, 

ַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד ַוִּיְּפלּו ָּפָניו. 

(בראשית, פרק ד׳ פסוקים ב׳-ה׳)
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   משימה ב׳

עיינו בסיפור קי� והבל בתורה וענו:
במה עסק קי� ובמה עסק הבל?  .1

קי� והבל הגישו מנחות לאל.   .2
מה הייתה תגובתו של 

האל למנחות?

"מעניי�", אמר מייקל פתאו�, "אנחנו מקשיבי� לחכמי� כבר 
זמ� רב, חצי שעה לפחות ה� דני� בסיפור הזה ומעלי� עוד 

ועוד שאלות ורעיונות". וענבר אמרה: "לא חשבתי שעל סיפור 
כה קצר אפשר לדבר הרבה כל כ)". 

קין והבל מגישים מנחה לאל. 
מתוך ’ספר השעות של רוהאן' 

(יצירה מימי הביניים, מלפני 
כ–600 שנה) 

"רגע אחד", אמרה תמר, "נדמה לי שחסר כא� סו0 הסיפור". "למה את מתכוונת?" שאל 
אור�, אבל עוד לפני שהספיקה תמר לענות, הופיע הפסוק על צג המחשב:  

ֶדה ַוָּיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו.  ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו, ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבּׂשָ

(בראשית, פרק ד׳ פסוק ח׳) 

 "ג� אני זכרתי שקי� הרג את הבל", הוסיפה ענבר, "אבל כשקראתי את הפסוק שוב עכשיו, שמתי לב 
שחסר בו משהו".

   משימה ג׳

   ִעבדו בזוגות.
כתבו לפחות שלוש שאלות על הפסוקי� שקראת�.  

היעזרו במילות השאלה:

כמהמדועאיפהמהמי                               וכו׳.  איך
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   משימה ד׳

ִקראו ג� את� את הפסוק ומלאו את המשימות:

כפי שאמרה ענבר, בפסוק זה יש קושי, משהו חסר בו. איזה מידע חסר, לדעתכ�,   •
בפסוק? (ֵעצה: ִקראו בקול את הפסוק וִחשבו מה מתבקש שיהיה כתוב ש� ואינו כתוב). 

   דונו בחברותא:

דמיינו את השיחה שהתנהלה בי� החכמי� כשקראו את הפסוק והחליטו   •
לדרוש אותו: אילו שאלות שאלו על הפסוק, ומה היו התשובות שהציעו 

תבו את השיחה במחברותיכ�.  לה�? ּכִ

3     על מה היה הוויכוח?
"נרֶאה לי שהחכמי� דני� עכשיו בבעיה שענבר רמזה לה", אמר אור�, "בואו נקשיב!" ה� ִהטו אוז� והקשיבו 

לאחד החכמי� שק� והחל לדרוש. על צג המחשב הופיעו דברי החכ�: 

פירושי מילים:
יִני� — מתווכחי� ּיְ ִמּדַ

ְלְטִלי� — דברי� שאפשר לטלטל (להזיז) ממקו� למקו�, למשל בעלי חיי� ּטַ ּמִ

ַעל ַמה ָהיּו (קין והבל) ִמַּדְּייִנים*? 
ָאְמרּו: ּבֹואּו ְוַנְחק ֶאת ָהעֹוָלם.
ֶאָחד (קין) ָנַטל ֶאת ַהַּקְרָקעֹות 

ְוֶאָחד (הבל) ָנַטל ֶאת ַהִּמַּטְלְטִלין*. 
ֶזה (קין) ָאַמר: ַהַּקְרַקע ֶׁשַאָּתה עֹוֵמד ָעֶליָה, ֶׁשִּלי!

ַאָּתה לֹוֵבׁש  ְוֶזה (הבל) ָאַמר: ַמה ּׁשֶ
(בגדים מצמר כבשים) ֶׁשִּלי! 

שֹוט את בגדיך)!  ֶזה (הבל) ָאַמר: ֲחץ (ְפּ
ְוֶזה (קין) ָאַמר: ְּפַרח (הסתלק מאדמתי)! 

ִמּתֹו ָּכ ”ַוָּיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו״
(בראשית ד', ח').

(על פי מדרש בראשית רבה, פרשה כ״ב סימן ז׳)

כדאי לדעת

המדרש המובא כא� דומה 
מאוד למדרש במקור, ובכל 
זאת ערכנו בו כמה שינויי�:

א. חלק מהמדרש כתוב 
במקור בשפה הארמית, 

א) בשבילכ� תרגמנו את 
הארמית לעברית.

 �ב. כל המילי� שבסוגריי� ה
תוספות והסברי� שלנו, כדי 

שהמדרש יהיה ברור יותר. 

ד ִמ
ש ָר

יחידה 3

ך נולד 
אי

מדרש?
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מדרשים אחרים ניסו לפתור את אותה בעיה, אך הציעו לה תשובות אחרות.
ִקראו, למשל, את המדרש הזה:

   משימה ה׳

לפי מדרש זה, מהי הבעיה שמצא החכ� בפסוק?  .1
כיצד הוא הציע לפתור אותה?   .2

הא� ההצעה של החכ� הגיונית? נמקו את תשובתכ�!   .3

4     אותם פסוקים - מדרשים אחרים

פירושי מילים:
יִני� — מתווכחי�  ּיְ ִמּדַ

ְתחּוִמי — בשטח השיי) לי ּבִ
ְ' — ובמהל) הוויכוח ּוִמּתֹוְ' ּכָ

ה
מ

י ש
מ

   משימה ו׳             

מהו הפתרו� המוצע במדרש   .1
זה?

שערּו מדוע עניי� זה היה חשוב   .2
כל כ) לכל אחד מהאחי�, 

עד שהוביל אות� 
למריבה קיצונית 

שכזאת.

ַעל ַמה ָהיּו (קין והבל) ִמַּדְּייִנים*? 
ֶאָּלא, ֶזה אֹוֵמר: ִּבְתחּוִמי* ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש

ִנְבֶנה (ייבנה). 
ְוֶזה אֹוֵמר: ִּבְתחּוִמי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִנְבֶנה (ייבנה). 

(וממה לומדים זאת?)

ֶדה״. ֶׁשֶּנֱאַמר: ״ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבּׂשָ
ְוֵאין ״ָׂשֶדה״ ֶאָּלא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש (החכמים למדו 
ממקורות אחרים ששדה הוא כינוי לבית המקדש).

... ּוִמּתֹו ָּכ* ״ַוָּיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו״ 
(בראשית ד', ח').

(על פי מדרש בראשית רבה, פרשה כ״ב סימן ז׳)

ד ִמ
ש ָר

ה
מ

י ש
מ
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   משימה מסכמת

ראינו שלמדרשי� יש כמה מטרות. על 
פי מה שלמדת�, הציעו שתיי� 

.�מה

נוסף על הסברים ופרשנויות לסיפורי התורה, עולה מהמדרשים השקפת 
עולמם של החכמים בתחומים רבים ומגוונים. למשל, אפשר לומר 

שבמדרשים שהכרנו כאן, החכמים אינם מפרשים את סיפור קין והבל 
בלבד, אלא גם מבטאים את השקפת עולמם על טבע האדם. הם מסבירים 

מהם מקורות האלימות בעולם, כלומר ָלמה ועל מה בני אדם רבים. 

ה
מ

י ש
מ

   משימה ז׳

על פי המדרש הראשו�, על מה אנשי� רבי�?  .1

על פי המדרש השני, על מה אנשי� רבי�?   .2

איזו מסקנה כללית על טבע האד� עולה מהמדרשי�?  .3

    משימה יצירתית  •  ִעבדו בזוגות:

ִחשבו על עוד שניי�-שלושה גורמי� למריבות אלימֹות (בי� יחידי�, קבוצות   .1
ואפילו מדינות ועמי�).

חפשו בעיתו� כתבות המציגות גורמי� נוספי� לסכסוכי� בי� יחידי�, בי� קבוצות,   .2
וא0 בי� עמי� ומדינות. הביאו לכיתה שתי כתבות לפחות והסבירו מה הגור� לכל 

סכסו).

יחידה 3

ך נולד 
אי

מדרש?
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1     דרכים מגוונות לדרוש
את התורה  

כשנפגשו ארבעת הילדי�, פתח אור� ואמר: ״מעניי� א� ג� 
חז״ל היו רוצי� לחזור לעבר. אני יכול לדמיי� שכשה� היו כותבי� מדרש על דמות מסוימת, ה� רצו 

לפגוש אותה ולראות מקרוב כיצד היא חיה, בדיוק כפי שזה מסקר� אותנו״.

באותו רגע שוב החלה לנשוב הרוח, ושוב היא נשאה אות� באוויר. שוב ה� עברו 
במנהרה ובערפל ונחתו בחבל אר& שומ� ויפהפה. ״מעניי� לא� הגענו הפע�״, אמר 

מייקל, ״אי� כא� כלו�״. על צג המחשב הדהדה הודעה על מקו� ִהימצא�:

ארם נהַרִים 
לפני כ�4,700 שנה

4 יחידה 

בדרכים 
מגוונות

"איזה מזל", נאנחה תמר אנחת רווחה, "לפחות 
לא חזרנו לעיד� הדינוזאורי�. הנה, מתקרב אלינו 

ב� אד�". ואכ�, איש בבגדי נווד מאובקי� ומקל 
בידו הל) והתקרב לעבר�. מאחוריו ה� ראו איש 

אחר, מלּווה בפמליה גדולה ומדבר אל עצמו 
בזע0: "'ֶלְ) ְלָ)' הוא אמר לו... אבל לא�? אי) הוא 
יכול לדעת לא� ללכת? ובעצ�, למה שלא יישאר 
באר� נהרי�?" "נראה לי שהאיש הצועד בראש 

הוא אברה� אבינו", ציי� אור�, שבע רצו� על שזיהה את האיש. "אני זוכר שלמדנו שאלוהי� אמר 
לאברה� 'ֶלְ) ְלָ)', והוא אכ� ק� והל). האיש הכעוס שמאחוריו הוא בוודאי העבד שלו".

מסעו של אברהם לארץ כנען, 
גוסטב דֹוֶרה, 1866 
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יחידה 4

בדרכים
מגוונות

כשם שיש 
כמה וכמה 

שאלות 
שאפשר לשאול על 

הפסוקים, יש גם כמה 
וכמה דרכים לענות על 

השאלות האלה ולפתור 
את הבעיות העולות 

מן הכתוב. ממגוון סוגי 
השאלות ומדרכי התשובה 

למיניהן נוצרו מדרשים מכל 
מיני סוגים.

ה
מ

י ש
מ

     משימה א׳          

ִקראו שוב את הפסוק ִמֵסֶפר   •
בראשית, וִחשבו על שלוש 

שאלות נוספות שהיית� 
יכולי� לשאול על 

הכתוב. 

לפתע עלה מ� המחשב קול שקרא קטע ִמֵסֶפר בראשית, ועל צג המחשב הופיע הפסוק:

ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל ַאְבָרם: ֶל ְל ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּת ּוִמֵּבית ָאִבי, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך.

(בראשית, פרק י״ב פסוק א׳)

"אני נזכר!" אמר מייקל, "אלוהי� אמר 
לאברה� ללכת, אבל לא גילה לו שהוא 

הול) לאר& כנע�, כלומר — לאר& ישראל". 
"אני מנחשת שכאשר החכמי� קראו את 

הפסוק הזה, ג� ה� שאלו את עצמ� בדיוק 
את השאלות שהעבד של אברה� שאל את 

עצמו. ואולי אברה� אבינו בעצמו שאל 
אות�", הרהרה ענבר בקול, "מעניי� מה היו 

התשובות שלה� לשאלות האלה". 

אבל מה 
אני אמור 
לכתוב 
בנַוְוָטן 
?(GPS)
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   משימה ב׳

   ִעבדו בזוגות.

בעמודי� הבאי� תמצאו כמה מדרשי� על הפסוק שקראנו.   •
כל אחד מ� המדרשי� מייצג סוג אחר של מדרש.   

בחרו אחד מהמדרשי�, קראו את ההסבר המלווה אותו וענו על השאלה שלִצדו.  

״ֶל ְל״
 ְל י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֶל ַרִבּ

ָעִמים?  י פְּ תֵּ (למה נאמר) ְשׁ

ֶאָחד (לך) ֵמֲאַרם ַנֲהַרִים* 
ְוֶאָחד (לך) ֵמֲאַרם ָנחֹור*.

(מדרש בראשית רבה, פרשה ל״ט סימן ח׳)

ד ִמ
ש ָר

מדרש מילה:
מדרש המתמקד במילים מסוימות בפסוק, והן 
נקודת מוצא להעברת רעיון או מסר מסוים. 

איזו שאלה עלתה, לדעתכ�, בראשו   •
של רבי יהודה והובילה אותו לדרוש 
את המדרש הזה? מהי תשובתו של 

רבי יהודה לשאלה?

פירושי מילים:
ֲאַר� ַנֲהַרִי�, 

ֲאַר� ָנחֹור — 
שמות האר& והעיר 

 �שאברה� גר בה
לפני מסעו לאר& 

�כנע

משימה ב׳
חלק ראשון  1

ה •
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• הג
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 ְל ״ַוֹיּאֶמר ה׳ ֶאל ַאְבָרם: ֶל
ֵמַאְרְצ...״ 

ְלַמה ָהָיה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּדֹוֶמה? 
ל ַּפְּפלֹוִסימֹון*  ִלְצלֹוִחית* ֶשׁ

ֻמֶּקֶפת ְצִמיד ְּפִתיל* ּוֻמַנַחת ְּבָזִוית, 
ְוא ָהָיה ֵריָחּה נֹוֵדף. 

ַּטְלְטָלה* ָנַדף ֵריָחּה.  ִנּ יָון ֶשׁ כֵּ
ָּכ ָאַמר ַהָּקדֹוׁש־ָּברּו־הּוא ְלַאְבָרָהם 
ָאִבינּו: ַטְלֵטל ַעְצְמ ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, 

ֵּדל ָּבעֹוָלם.  ְמ ִמְתַגּ ְוִשׁ

(מדרש בראשית רבה, פרשה ל״ט סימן ב׳)

ד ִמ
ש משל:ָר

מדרש המנסה להסביר רעיון מסוים 
באמצעות סיפור מתחום אחר. 

המשל שלפנינו מנסה להסביר את 
הפסוק באמצעות סיפור על בקבוק 

של בושם. 

המדרש מנסה להשלי�   •
מידע שלא נכתב בפסוק. 

תחו את  מהו המידע? (רמז: ִפּ
השאלה במילה ’ָלמה׳)

פירושי מילים:
ְצלֹוִחית — בקבוק

לֹוִסימֹו� — מי� בוש� ְפּ ַפּ
ִתיל — סוג של סוגר הדוק ְצִמיד ְפּ

ְלְטָלה — הזיזו אותה  ִנַטּ

משימה ב׳    
חלק שני  2

מ ָ ְ ְ

יחידה 4

בדרכים
מגוונות

ה •
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 ֵמַאְרְצ ְל ״ַוֹיּאֶמר ה׳ ֶאל ַאְבָרם, ֶל
ית ָאִבי...״  ּוִמֵבּ ּוִמּמֹוַלְדְתּ

 ְל ֶל
 . ְלּ ְרִכָיּה* ֶשׁ ֵמַאְרְצ, זֹו ִאיפַּ

 .כּוָנְת , זֹו ְשׁ ּוִמּמֹוַלְדתְּ
 .ית ָאִבי ית ָאִבי, זֹו ֵבּ ּוִמֵבּ

(מדרש בראשית רבה, פרשה ל״ט סימן ט׳)

״ֶל ְל״ 
ֲאַרם ַנֲהַרִים,   בַּ ָהָיה ַאְבָרָהם ְמַהלֵּ ָעה ֶשׁ ָשׁ בְּ

ּוַבֲאַרם ָנחֹור, ָרָאה אֹוָתן (את מי שגרים שם) אֹוְכִלים 
ְוׁשֹוִתים ּופֹוֲחִזים*. 

ָאֶרץ ַהֹזּאת.  ָאַמר: ַהְלַואי א ְיֵהא ֶחְלִקי בָּ
ל צֹור*,  ָמּה ֶשׁ יַע ְלֻסָלּ ִהִגּ ְוֵכיָון ֶשׁ

ּכּוׁש,  ַעת ַהִנּ ְשׁ ִנּכּוׁש* בִּ ָרָאה אֹוָתן ֲעסּוִקין ְבּ
ַעת ָהִעּדּור.  ְשׁ ִעּדּור בִּ בְּ

ָאֶרץ ַהֹזּאת.  ָאַמר: ַהְלַואי ְיֵהא ֶחְלִקי ָבּ
ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש־ָּברּו־הּוא: ״ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ 

ַהזֹּאת״ (בראשית י"ב, ז').

(מדרש בראשית רבה, פרשה ל״ט סימן ח׳)

ד ִמ
ש ָר

ד ִמ
ש ָר

פירוש:
מדרש המנסה להסביר את הכתוב באמצעות פרשנות 

המילים והביטויים בלבד, בלי להוסיף על הכתוב 
בתנ״ך. הפירוש המובא כאן מנסה להסביר את המילים 

״ארצך״ ו״מולדתך״, ואת הביטוי ״בית אביך״.

מדוע, לפי מדרש זה, נבחרה   •
אר& ישראל דווקא להיות האר& 

המובטחת לאברה� ולזרעו? 

משימה ב׳    
חלק שלישי 

משימה ב׳    
חלק רביעי 

סיפור אגדה:
מדרש המתאר התרחשות או 

סיפור מעשה. 
יש סיפורי אגדה שמתוארים 

בהם מעשי חכמים, ויש 
המרחיבים את המתואר 

בתנ״ך. סיפור האגדה שלפנינו 
מתאר בהרחבה את הדרך 

שעשה אברהם אבינו מביתו 
בארם נהרים לארץ כנען, היא 

ארץ ישראל. 

פירושי מילים:
ּפֹוֲחִזי� — נוהגי� בקלות ראש, 'עושי� שטויות' 

ל צֹור — אזור בצפו� אר& ישראל �ָמּה ֶש ָלּ ס�
ִנּכּוש� — הוצאת עשבי� שוטי�

ה — מדינה  ְרִכָיּ פירושי מילי�:   ִאיַפּ

על פי המדרש, מה פירושו של כל   •
אחד מהמקומות שהוזכרו בפניית 

אלוהי� לאבר�? 

3

4

ה •
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   משימה ג׳

היזכרו בשאלות שהעלית� על הפסוק לפני קריאת המדרשי�.  .1
הא� אחד מהמדרשי� עונה על אחת מהשאלות האלה?

ִחזרו למדרש המופיע ביחידה 1 (עמ› 63). איזה סוג של מדרש הוא: מדרש   .2
מילה, משל, סיפור אגדה או פירוש? מה היו השיקולי� שלכ� בקביעה זו?

2     גם יצירת אמנות היא מדרש
״לא חשבתי שיש כל כ) הרבה סוגי� של מדרשי�״, אמרה ענבר. ״לדעתי״, אמר מייקל, ״כל סוג 

של תגובה לפסוקי� יכול להיות מדרש. יש עוד סוגי� של פירושי� ותגובות לפסוקי�, אבל אני לא 
יודע א� החכמי� השתמשו בה�. למשל, ג� ציור בעקבות סיפור מהתנ״) הוא סוג של מדרש״. 

שימו לב לאור הבוקע מלמעלה ולדמות הניצבת 
שם. אברהם הוא האיש הרוכב על החמור.       משימה ד׳ 

ציירי� רבי� ציירו ציורי� 
בהשראת פסוקי התורה 

וסיפורי התנ״). ה� ביטאו 
בציור ג� דברי� שהיו 

חסרי�, לדעת�, בפסוקי�, 
ולעתי� פירשו פירושי� 

משלה� לביטויי� מהתנ״) 
שאינ� מובני� או אינ� 

חד!משמעיי�.
ביחידה זו שני ציורי� 

שצוירו בהשראת הפסוק 
ָ)״  ״ֶלְ) ְלָ) ֵמַאְרְצָ) ּוִמּמֹוַלְדְתּ
(אחד מה� בעמ' 81, והשני 
בעמוד זה), וכ� איור בעמ' 

82. בחרו באחד מה� וענו: 

הא� הצייר התמקד במילי� מסוימות בפסוק? א� כ�, באילו מילי�?  .1

איזה מידע הוסי0 הצייר על הכתוב בפסוקי�?   .2 יחידה 4

בדרכים
מגוונות

אברהם יוצא לדרך, 
ג'קופו בסאנו, 1580 בערך
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    משימה ה׳

קראו את הפסוק ואת המדרש. מדרש זה הוא 'מדרש   
הלכה', כלומר, מדרש המלמד את חוקי התורה.

המדרש מלמד חוק הנוגע לתפילה. מהו?  .1

מדוע, לדעתכ�, חשוב להתפלל לכיוו� אר& ישראל?  .2

נסו לשער: לאיזה כיוו� צריכי� המתפללי� באר& ישראל להפנות  .3
את פניה�?

כאשר אברה� הגיע לכנע�, היא אר& 
ישראל, אלוהי� ציווה עליו להסתכל 

סביבו:

ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ָׁשם, ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה. 

(בראשית, פרק י"ג פסוק י"ד) 

ִמָּכאן ָאְמרּו:
ָהעֹוְמִדים ְּבחּוָצה ָלָאֶרץ הֹוְפִכין ְּפֵניֶהם 
ְּכֶנֶגד (מפנים פניהם לכיוון) ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ּוִמְתַּפְּלִלין. 

(על פי תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ה עמוד א')

ד ִמ
ש ָר

3     מדרשי הלכה

מדרש הלכה
כזכור, 'מדרש' הוא עיקרון 

או רעיון העולה מתוך פסוק 
מהתורה או מהתנ"ך. 

ב'מדרש הלכה' לומדים מפסוקי 
התורה הלכות (חוקים), כלומר, 

מה חובה לעשות ומה אסור 
לעשות.

מדרש הלכה יכול להיות גם משל 
או סיפור שמהם נלמדת ההלכה, 

אולם רוב מדרשי ההלכה הם 
קצרים ותכליתיים.

 �"מפתיע אותי שמפסוק על אברה� למדו החכמי� לאיזה כיוו� צריכי� להתפלל! במבט ראשו
הסיפור בכלל לא קשור לתפילה", אמר מייקל. "נכו�", אמרה ענבר, "אבל מכל הדוגמאות 

שלמדנו ביחידה אני מבינה שהחכמי� התייחסו לתורה אחרת מלכל ספר אחר – ה�  ראו כל 
מילה וכל פסוק כמו... את� מבטיחי� לא לצחוק?"  "מבטיחי�", השיבו כול�.  "טוב", המשיכה 

ענבר, "ה� ראו בתורה מעי� ִמכֶרה שצרי) לחפור בו עמוק כדי להוציא את הזהב". 
"ממה שלמדנו עד עכשיו נראה לי שה� התעשרו מאוד מכל הזהב הזה", ענה מייקל בחיו), 

וכול� צחקו.

ה •

דר
• הג
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יחידה 5

המשל

μ  ‰ „ È Á È

המשל

 �"מחמשת סוגי המדרש שהכרנו ביחידה הקודמת, הכי עניי
אותי המשל. אולי כי הוא הזכיר לי את ספר ִמְשֵלי בעֵלי 

 .�החיי� ששאלתי מהספרייה. ה� היו ממש מצחיקי�", אמר אור
"ג� אני אהבתי את המשל", הסכימה ִאתו תמר, "אבל אני עדיי� מרגישה שאני לא מבינה מהו 

משל, הרי קראנו רק משל אחד של חכמי�". 
על צג המחשב הופיע הסבר קצר:

1 מהו משל? 

2 משל התרנגולת 

המשל הוא סיפור דמיוני שמטרתו להבהיר רעיון מסוים. 
כיצד המשל עוזר להבהיר את הרעיון? 

לעתים המשל מתאר מצב מוכר, 'מהחיים', וכך הקוראים מבינים את   •
המסר ביתר קלות.

לעתים המשל מציג רעיון מורכב או מופשט בדרך פשוטה או מוחשית.  •
הרעיון שהמשל מנסה להסביר אותו מכונה ִנְמָשל. 

הְמָשלים של חז"ל הם חלק מספרות האגדה והמדרש. 

לפניכם משל המסביר את השינוי שעבר 
ַעם ישראל ִעם הכניסה לארץ ישראל 

לאחר נדודים של ארבעים שנה במדבר. 
קראו את כל המשל ברצף. לעת עתה 

אל תשימו לב לצבעים, הם מיועדים 
להמשך הפעילות.

 �"הייתי שמחה ללמוד עוד משל", אמרה ענבר. "אני בטוחה שכ) נוכל להבי
טוב יותר מהו משל ומהו נמשל".

וכמו תמיד, נדמה שהמחשב באמת שמע אות�...
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    משימה א׳

 �חפשו באיזו מילה מתחיל המשל ובאיזו הנמשל, וִרשמו אות  .1
במחברותיכ�.

שרטטו במחברתכ� טבלה כמו זו המופיעה כא�, ושבצו בה את החלקי�   .2
המקבילי� של המשל והנמשל (כמו בדוגמה). כדי להקל עליכ� במשימה, 

הדגשנו אות� בצבעי� תואמי�.

הנמשלהמשל

אלוהים ומשה נציגוהתרנגולת
האפרוחים

איסוף האפרוחים וההגנה עליהם

עם ישראל נכנס לארץ ישראל

ניקור האפרוחים ושליחתם לעדור באשפה

המדרש מתאר את הִנסי� שהתרחשו לבני ישראל במדבר, ומסביר מדוע נפסקו   .3
תבו את הסיבה במילי� שלכ�. הנסי� ע� הגיע� לאר& ישראל. ִכּ

ה
מ

י ש
מ

פירושי מילים:
נֹוֶקֶרת — מנקרת

ָלו, ַעְנֵני  ֵאר, ַהּש+ְ ַהָמ�, ַהּבְ
בֹוד ְוַעּמּוד ָעָנ� — מזונות  ּכָ
ואמצעי הגנה שאלוהי� 

סיפק לבני ישראל במדבר 
ֹו — ייקח את  �ִיְטַע� ַמּכֹוש

המכוש שלו 

ד ִמ
ש ָר

ל ֵעץ ַמֲאָכל.  ם ָכּ ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ, ּוְנַטְעֶתּ
(ויקרא, פרק י"ט פסוק כ"ג)

ַּתְרְנגֶֹלת זֹו, 
ַּכֲאֶׁשר ֶאְפרֹוֶחיָה ְקַטִּנים, 

ִהיא ְמַאֶּסֶפת אֹוָתם ּוַמְכִניָסה אֹוָתם ַּתַחת ְּכָנֶפיָה, 
ּוְמַחֶּמֶמת אֹוָתם ְועֹוֶדֶרת ִלְפֵניֶהם   (לעזור להם למצוא אוכל).

ְוַכֲאֶׁשר ֵהם ְּגֵדִלים, 
ִאם ֶאָחד ֵמֶהם רֹוֶצה ָלֶגֶׁשת ֵאֶליָה, 

."ֲעדֹר ְּבַאְׁשָּפְת ִהיא נֹוֶקֶרת* ְּברֹאׁשֹו ְואֹוֶמֶרת לֹו: "ֵל

ָּכ ְּכֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ָלו* ָמצּוי ָלֶהם,  ַהָמן* יֹוֵרד ְוַהְּבֵאר* עֹוָלה ְוַהּׂשְ

ְוַעְנֵני ָּכבֹוד* ַמִקיִפין אֹוָתם ְוַעּמּוד ָעָנן* ַמִּסיַע ִלְפֵניֶהם.
ֵּכיָון ֶׁשִּנְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

ָאַמר ָלֶהם מֶֹׁשה: "ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּכם ִיְטַען ַמּכֹוׁשֹו* ְוֵיֵצא ְוִיַּטע לֹו ְנִטיעֹות".

 (על פי מדרש ויקרא רבה, פרשה כ"ה סימן ה')
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    משימה ב׳

כיצד נוהגי� אצלכ� בבית? הא� מעודדי� אתכ� לעצמאות, או מסייעי� לכ�   .1
בדברי� רבי� ואפילו עושי� במקומכ�? תנו דוגמאות מחיי היו�-יו� שלכ�.

הביעו דעתכ�: הא� את� בעד הגישה של הוריו של אור�, או בעד הגישה   .2
של הוריה של ענבר? או אולי יש לכ� הצעה כיצד לשלב את הגישות?

כדאי לדעת

"חבל שאי� כבר נסי�, זה היה יכול להיות נהדר..." אמר מייקל. 
"אולי זה סימ� טוב דווקא", העיר אור�. "זה אומר שַע� ישראל התבגר וכבר יכול לדאוג 

לעצמו. ג� אצלנו בבית ככל שאנחנו, הילדי�, גדלי� ההורי� שלי מעודדי� אותנו להיות עצמאיי� 
יותר ולעשות עוד דברי� בעצמנו". 

"אצלנו זה בדיוק הפו)", אמרה ענבר. "ההורי� שומרי� עלינו ומפנקי� אותנו. ה� טועני� שכשנהיה 
מבוגרי� נצטר) לעבוד קשה, לכ� בינתיי� ה� עוזרי� לנו בכל מה שאפשר".

3  משל הארמון מרובה הפתחים

לא תמיד כל הפרטי� 
בנמשל מיוצגי� במשל, ולהפ). 

אול� העיקר הוא עצ� ההקבלה 
בי� הסיפור במשל לבי� הנמשל, 

ובי� המסר של השניי�.

יחידה 5

המשל

לפניכם מדרש ובו עוד משל ובִצדו נמשל. 
מדרש זה מיוחד, משום שהוא מסביר כיצד המשלים שסיפרו החכמים עוזרים 

להבנת התורה. ואיך הוא עושה זאת? דווקא בעזרת משל!
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פירושי מילים:
ְויֵֹתר — נוס0 על כ)

קֶֹהֶלת — שלמה המל), על 
פי המסורת
� — חיבר  ּקֵ ּתִ

�ָלִטי� — ארמו ּפָ
ַתח —  ֶרְ' ַהּפֶ טֹוֶעה ִמּדֶ

מתבלבל במציאת היציאה
ַקַעת — סליל חוטי� ּפְ

ֶנֶגד - מול
יל — להבי�, ללמוד  ּכִ ְלַהש+ְ

סֹוְבִרי� — מביני� 

ְויֵֹתר* ֶׁשָהָיה קֶֹהֶלת* ָחָכם עֹוד ִלַּמד ַּדַעת ֶאת ָהָעם... 
ִּתֵּקן* ְמָׁשִלים ַהְרֵּבה. (קהלת, פרק י"ב פסוק ט')

ַרב ַנְחָמן ָאַמר:
(משל, ְלמה הדבר דומה?)

ְלָפָלִטין* ְּגדֹוָלה ֶׁשָהיּו ָּבּה ְּפָתִחים ַהְרֵּבה, 
ְוָכל ֶׁשָהָיה ִנְכָנס ְּבתֹוָכּה ָהָיה טֹוֶעה ִמֶּדֶר ַהֶּפַתח*.

ָּבא ִּפֵּקַח ֶאָחד ְוָנַטל ַהְּפַקַעת* ּוְקָׁשָרּה ֶנֶגד* ַהֶּפַתח.
ָהיּו ַהּכֹל ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאין ֶּדֶר ַהְּפַקַעת.

ָּכ, ַעד ֶׁשֹּלא ָעַמד ְׁשמֹה, 
א ָהָיה ָאָדם ָיכֹל ְלַהְׂשִּכיל* ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, 

ְוֵכיָון ֶׁשָעַמד ְׁשמֹה  (ותיקן המשלים)
ִהְתִחילּו ַהּכֹל סֹוְבִרין* ּתֹוָרה. 

(על פי מדרש שיר השירים רבה, פרשה א' סימן ח'; קהלת רבה, פרשה ב') 

ד ִמ
ש ָר

    משימה ג׳

שרטטו במחברתכ� טבלה כמו   .1
זו, ושבצו בה את הפרטי� המקבילי� 

במשל ובנמשל (לפי הדוגמה). כדי להקל 
עליכ� במשימה הדגשנו אות� בצבעי� 

תואמי�.

הנמשלהמשל

הארמון בעל הפתחים 
התורההרבים

אנשים שמתבלבלים 
בתוך הארמון

האיש הפיקח

פקעת החוטים
אנשים התחילו 

להבין את התורה

  משימה יצירתית 

איירו את המשל.  .2

ה
מ

י ש
מ

כדאי לדעת

אי� מזהי� משל?
בלשו� חז"ל יש הרבה 
 �ביטויי� קבועי� ונית

להיעזר בה�. 
לדוגמה, המילה משל 

והביטוי ְלמה הדבר 
דומה? ה� ביטויי� 

קבועי� המסמני� פתיחת 
משל. 

לפעמי� כתוב — משל ל... 
ולפעמי� אפילו רק — ל... 

וכפי שראינו במשל 
הקוד�, לפעמי� א0 אחד 

מהביטויי� האלה אינו 
מופיע.
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   משימה יצירתית 

חפשו בספרייה או באינטרנט ספר ובו 'משלי אזופוס',   •
או 'משלי ָלה!פֹוְנֵטיי�', או את הספר 'משלי שועלי�'. 

קראו לפחות שני משלי�. 

על פי המשלי� שפגשנו כא� ומשלי� אחרי�   •
שקראת�, נסו לכתוב בעצמכ� משל. תחילה 
ִחשבו על מסר שברצונכ� להעביר, ואז כתבו 

לו משל מתחו� אחר, למשל, מעול� 
הצומח או מעול� החי.

"זה משל נחמד", אמרה ענבר. "הוא בהחלט מדגי� אי) המשלי� מבהירי� דברי� מסובכי�".
"לדעתי, מה שיפה במשל הוא שהדימויי� ְמִקלי� את ההבנה." אמר מייקל, "לדוגמה, 

כשקראתי את המשל הזה נזכרתי שפע� הייתי במבו) בלונה פארק, וכמה היה מבלבל 
ואפילו מייאש למצוא את היציאה. בעזרת הדימוי הזה הבנתי את הנמשל בקלות!" 

4  משלים בעולם
"את� זוכרי� שסיפרתי לכ� ששאלתי מהספרייה ספר ְמָשלי�?" שאל אור�. "לספר הזה

קוראי� 'ִמְשֵלי ֵאזֹוּפֹוס'. אבא שלי סיפר לי שהְמָשלי� האֶלה עתיקי� ממש, ושה� נכתבו 
לפני יותר מאלפיי� שנה ביוו�, א� אני לא טועה... מעניי� א� החכמי� הכירו את המשלי� 

האלה".

יחידה 5

המשל
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פתגמי חכמים

1     הספינה טובעת!

הפע� עפו הארבעה למקו� לא צפוי:
ה� מצאו עצמ� בלב י�, על ספינה גדולה שהטלטלה בסערה. לרגע אחז פחד בלבו של 

אור�, עד שנזכר שה� לא ש� ’באמת׳, ולא צפויה לה� כל סכנה. לפתע הבחינה ענבר 
במשהו: ”תראו, החרטו� של הספינה שבור!״ אמרה לחבריה. ”נכו� יותר לומר שהספינה 

שבורה״, תיקנה אותה 
תמר. ”אנחנו עומדי� 

לטבוע, ואת� מתווכחות 
על הניסוח?״ התרגז 

מייקל, ”מה זה משנה כל 
כ)?״ ”קוד� כול, אנחנו לא 

באמת עומדי� לטבוע״, 
צחקה תמר, ”וחו& מזה, 

זה חשוב כי...״ לפתע 
נשמע צפצו0 מהמחשב, 
ועל הצג הופיעה אגדה:

ָּכל ִיְשָׂרֵאל* ֲעֵרִבים* ֶזה ָלֶזה.
ּוְלַמה ֵהן ּדֹוִמין?

ִלְסִפיָנה ֶׁשִּנְקַרע* ָּבּה ַּבִית* ֶאָחד.
ֵאין אֹוְמִרים ”ִנְקַרע ָּבּה ַּבִית ֶאָחד״,

ֶאָּלא ”ָּכל ַהְּסִפיָנה ִנְקְרָעה ֻּכָּלּה״. 

(סדר אליהו רבה, פרק י״א)

פירושי מילים:
ָרֵאל — ַע� ישראל ִיְש+

ֲעֵרִבי� — אחראי�
ִנְקַרע — נהרס, נשבר 

ִית — חלק  ּבַ

ד ִמ
ש ָר

ה
מ

י ש
מ

   משימה א׳

באגדה הזאת הספינה היא   .1
דימוי.

השלימו במחברותיכ�:
הספינה היא דימוי ל...

כפי שא� בספינה...
אומרי� ש...

כ), א� בע� ישראל...
אומרי� ש...

מהו הרעיו� המרכזי   .2
באגדה הזאת?
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יחידה 6

פתגמי חכמים

אורן צודק, ’כל ישראל ערבים זה לזה׳ הוא פתגם. משתמשים בפתגם הזה 
כאשר מדברים על אחריות הדדית, על שיתוף פעולה או על דאגה לאֵחר 

בעם ישראל.
אתם בטח שואלים את עצמכם: מהו פתגם? 

פתגם הוא משפט קצר וברור שיש בו ֶמֶסר כלשהו. פתגמי חז״ל הם חלק מספרות האגדה.
לעתים קרובות שיבצו חז״ל במדרשים פתגמים שהיו מוכרים לבני זמנם, ולפעמים דברי חז״ל 

נעשו לפתגמים. 

אפשר למצוא את הפתגמים בדברי חז״ל בכל מיני דרכים, למשל - 

יש פתגמים העומדים בפני עצמם;  •
יש פתגמים שמבטאים את המסר של סיפור כלשהו;  •

יש פתגמים המופעים כבדרך אגב בתוך סיפור או בשיחה.  •

2     פתגמי חז״ל
אור� החזיק חזק במעקה הספינה ואמר: ”המשפט ’כל ישראל ערבי� זה לזה׳ נשמע לי מוכר. אני בטוח 

ששמעתי אותו ג� שלא בהקשר לסיפור הזה״.
לפתע נשמע צפצו0 נוס0 מ� המחשב:

   משימה ב׳

בתיבת המידע הירוקה מוזכרות שלוש דרכי� שבה� יכול פתג� להופיע בדברי   .1
חז״ל. באיזו דר) מופיע הפתג� ”כל ישראל ערבי� זה לזה״ באגדה על הספינה?

לפניכ� עוד פתגמי� העוסקי� בע� ישראל ובאר& ישראל. בחרו שניי� מה�,   .2
היעזרו בשאלה המופיעה לצדו של כל פתג� וכתבו מהו המסר העולה מכל אחד 

מה� ומה דעתכ� עליו.

חברו סיפור קצר ושבצו בו את אחד הפתגמי�.   .3

ֵני ְמָלִכים ֵהם. ל ִיְשָׂרֵאל ְבּ ָכּ

(תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף 
ס״ז עמוד א')

ת ִפ
ם ָג

מהו מעמד� של בני ישראל   •
על פי הפתג�? מיהו המל) 

שה� בניו? 

שך בעמוד הבא
המ
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•   מהי, לדעתכ�, כוונת הפתג�? הא� פתג� 
זה מתאר מציאות או שהוא גוזמה?

יש +        ג = א

ֵאין ָחְכָמה 
ְּכָחְכַמת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

(מדרש ויקרא רבה, 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ֲחֵסָרה ְּכלּום.פרשה י״ג, סימן ה')

(מדרש ספֵרי דברים, פרשת עקב)

ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבִרים.

(תלמוד ירושלמי, מסכת 
חגיגה, פרק ג' הלכה ו')

ֲעָׂשָרה ַקִּבים* יִֹפי 
ָיְרדּו ְלעֹוָלם.

ִּתְׁשָעה ָנְטָלה 
ְירּוָׁשַלִים 

ְוֶאָחד — ָּכל ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו.

(תלמוד בבלי, מסכת 
קידושין, דף מ״ט עמוד 

ב׳)

 �מה יכול להיות ההבדל בי  •
 �חכמת אר& ישראל לבי

’חכמות׳ של ארצות אחרות?

כיצד את� מפרשי�   •
את הפתג� הזה? כיצד, 
לדעתכ�, אפשר לייש� 

את מה שנאמר בו? 
(היזכרו בפתג� שהופיע 

באגדה שבפתיחת 
היחידה, עמ׳ 93) 

פירושי 
מילים:

י� —  ַקּבִ
מידות, 
חלקי�

חשבו על מקומות יפי�   •
במיוחד בעיניכ� בירושלי�.

   משימה ג׳

ר בשבחה של אר& ישראל. נסו לגלות מהו  לפניכ� פתג� המסּפֵ  •
 .�הפתג� בעזרת האיורי� וסימני החשבו

דם
קו

שך מהעמוד ה
המ

ט = כבע = ץון = ה

4
ג

ת ִפ
ם ָג

ת ִפ
ם ָג

ת ִפ
ם ָג

ת ִפ
ם ָג



π∂

ה
מ

י ש
מ

3    פתגמי חז״ל גם בימינו

   משימה ד׳

ג� בשפת היו�!יו� אנשי� מרבי� להשתמש בפתגמי� ובביטויי�, 
לפעמי� אפילו בלי לשי� לב. לפניכ� שיחה בי� שני ילדי�, ה� מדברי� על 

אר& ישראל ומשתמשי� בפתגמי חז״ל. 

חפשו במילו� או באינטרנט את מקור� ואת משמעות� של שלושה פתגמי� לפחות.  •

במקום לנסות לנחש מה 
הם יחשבו, תארגן ’טיול 
ניסיון', ומהתגובות תוכל 
ללמוד מה דעתם. אמור 

מעט ועשה הרבה.

אבל אני קצת חושש. אני לא יודע איך 
החבר'ה בכיתה יקבלו את הרעיון. ואם הוא 

לא ימצא חן בעיניהם?

מבחינה זו, אין בעיה, 
הילדים בכיתה שלנו - 
פיהם ולבם שווים, אם 

הם לא יאהבו את 
הרעיון, אני אדע מיד...

אני מציעה לך להשקיע ב'טיול ניסיון' ולשלב 
בו גם סיפורים ושירים שקשורים לאתר. אל 
תתעצל, אתה יודע, יגעת ומצאת – תאמין. 

אני מקווה שיהיה טיול מוצלח.

בטח, איַתי, יש לי רעיון יוצא 
מן הכלל! במשפחה שלנו 
אוהבים מאוד לטייל. אני 

יכולה לבקש מאימא שלי 
להמליץ לך על מסלולי טיול 

בסביבה. 

היי ֵעדן, אולי תעזרי לי? אני רוצה 
להציע תכנית חדשה לכיתה שלנו - 
’ארץ ישראל בספר וברגל' - תכנית 
לימודים שיהיו בה פעילויות בכיתה 

וטיולים בשטח.
אני יודע שזו עלולה להיות תכנית יקרה, 
ולכן אני צריך לחשוב על טיולים במחיר 

שווה לכל נפש. יש לך רעיונות? 

1

4

3

6

5

2

    משימה יצירתית

ַתכננו כרזת פרסומת או סיסמה קליטה   •
למדבקה או לתשדיר רדיו שמטרת� 
לעודד בני נוער יהודי� בחו״ל לבקר 

בישראל. שבצו בה� פתג� 
אחד או שניי� מהפתגמי� 

שלמדת� ביחידה הזאת.

"זה עושה ג� לי חשק לדבר 
בפתגמי�", צחקה ענבר, "אבל אני 

לא מכירה הרבה פתגמי�". "ג� 
 ,�אני לא מכיר מספיק", אמר אור
"אני לא מצליח להעלות בדעתי 

אפילו פתג� אחד... אולי נל) יחד 
לספרייה לחפש ספר בנושא? 

טובי� השניי� מ� האחד... ֵהי, נראה 
שאני בכל זאת מכיר משהו!"

ה
מ

י ש
מ

יחידה 6

פתגמי חכמים
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מעשי חכמים

לאחר המסע אל הספינה בלב הי� התלונ� אור� על סחרחורת קלה. "אני מקווה שהפע� 
ננחת על קרקע יציבה", אמר. כשנחתו הריחו שוב את ריח הי�, אול� עד מהרה חשו בחול 

הח� תחת כפות רגליה� והבינו שהפע� נחתו על החו0. מול� ה� הבחינו בשני אנשי� 
יושבי� על סלע ובוכי�. על צג המחשב הופיעה הכתובת:

1    אנחנו נשארים בארץ

ד ִמ
ש ָר

צידון (כיום בלבנון)
לפני כ�1,900 שנה

"מעניי� מה גר� לאנשי� המבוגרי� האלה לבכות ככה", תהתה 
ענבר. המחשב השמיע צפצו0 ועל הצג נראה קטע ממדרש: 

ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשמּוַע ְוַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר 
ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ִלְנִציִבים* ֵאֶצל ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּבֵתיָרה 

ִלְלמֹד ֵהיֶמּנּו* ּתֹוָרה. 
ְוִהִּגיעּו ְלִצידֹון* ְוָזְכרּו ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ָזְקפּו ֵעיֵניֶהם* ְוָזְלגּו ִּדְמעֹוֵתיֶהם ְוָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהם. 
 ...

ָחְזרּו ּוָבאּו ָלֶהם ִלְמקֹוָמם (לארץ ישראל). 
ָאְמרּו: ְיִׁשיַבת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְׁשקּוָלה* 

ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה. 

(מדרש ספֵרי דברים, פרשת ראה, פסקא פ')

פירושי מילים:
ְנִציִבי� — עיר בבבל הקדומה, היו� בתורכיה

ֵהיֶמּנּו — ממנו
ִצידֹו� — עיר לחו0 הי� התיכו�, בלבנו� של היו�

ָזְקפּו ֵעיֵניֶה� — נשאו את עיניה� למעלה (מרוב צער) 
קּוָלה — שווה  ְ �ש

כדאי לדעת

"מעשה ב..."
מטבע לשו� (ביטוי 

קבוע) אופייני לחז"ל. 
פעמי� רבות מופיע 

הביטוי הזה בפתיחתו 
של סיפור מעשה.
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יחידה 7

מעשי חכמים

במדרש

    משימה א׳

מדוע עזבו החכמי� את האר&?  .1

קריעת הבגדי� היא סימ� לאבל. על מה התאבלו החכמי�?  .2

אפשר לומר שהחכמי� התלבטו בי� שני ערכי� שהיו חשובי� לה� (ערכי�   .3
ה� עקרונות חשובי�, כמו חברות, לימוד, התחשבות).

השלימו את המשפטי�:
מצד אחד, ה� רצו... ולכ� החליטו לעזוב את אר& ישראל,

מצד אחר, ה�...

על איזו מצווה ויתרו החכמי� כדי לקיי� את המצווה לשבת באר& ישראל?  .4

ה
מ

י ש
מ

חלק מסיפורי האגדה והמדרש הם 
מעשי חכמים. גיבורי הסיפורים 

האלה הם חכמים שהיו דמויות 
מוכרות בזמנם. אולם מטרת הסיפורים לא הייתה 

רק לספר על אירועים מעניינים בחיי החכמים, 
אלא בעיקר להעביר מסרים. 

משום כך אפשר למצוא סיפורים דומים על דמויות 
אחרות. למשל, סמוך למעשה החכמים שלמדנו 
(על רבי אלעזר ורבי יוחנן), מופיע סיפור דומה 

להפליא שבמרכזו עומדים חכמים אחרים.

"מעניי� למה מצאו לנכו� לספר לנו את הסיפור הזה", תהתה תמר. "אולי 
פשוט רצו לספר לציבור על חיי החכמי�", הציעה ענבר. "זה נשמע לי פשוט 

מדי", אמר מייקל, "צרי) לחפש הסבר אחר". 

"אני חושבת שהבנתי", אמרה תמר, "הפרטי� באגדה — שמות החכמי� או שמות המקומות — 
חשובי� פחות, ה� יכולי� להיות אִמתיי� או בדיוניי�. העיקר הוא המסר". 

"אז מה המסר של הסיפור הזה?" שאל אור�, "מישהו יודע?"

כדאי לדעת2   מעשי חכמים בספרות האגדה

כל דבריה� של 
חז"ל נמסרו בתחילה 

ממורי� לתלמידי� 
ומדור לדור בעל-פה 
ולא נכתבו. משו� כ) 

חלו בחלק מהסיפורי� 
שינויי� וא0 שיבושי�. זו 

ג� הסיבה לכ) שאפשר 
למצוא בספרות חז"ל 

סיפורי� דומי� הנבדלי� 
זה מזה רק בפרטי�, כמו 

שמות החכמי�. ּבִ
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בין ארץ ישראל לבבל
לפני כאלפיים שנה התפתח בבבל מרכז יהודי גדול וחשוב. בבבל נוצר אחד 

הספרים החשובים בתרבות היהודית - התלמוד הבבלי.
המרכז היהודי בבבל פעל ושגשג לצד המרכז היהודי בארץ ישראל.

חכמים רבים עזבו בצער את ארץ ישראל לטובת לימוד תורה מגדוֵלי הדור בבבל, וכן כדי 
ּגֹוָלה ביטאו החכמים את געגועיהם  ִשְבָתם ּבַ למצוא פרנסה טובה יותר ולמטרות נוספות. ּבְ

לארץ ישראל.
אולם היו תלמידי חכמים שסירבו לעזוב את הארץ בגלל קדושתה, ואליהם הצטרפו תלמידי 

חכמים שנולדו וגדלו בבבל אך עזבו אותה ועלו לארץ ישראל. אחד מהם היה רבי ֵזירא. 

ה
מ

י ש
מ

ה
מ
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מ

    משימה ב׳

המסר שרצו חכמי� להעביר באמצעות הסיפור הזה נאמר בו במפורש.   .1
מהו המסר? 

כיצד מסייע הסיפור לחכמי� להעביר את המסר הזה? מה� היתרונות   .2
בהעברת מסר בעזרת סיפור על פני אמירת המסר במפורש, בלי סיפור? 

    משימה ג׳

מדוע בחר רבי זירא לחצות את   .1
הנהר בדר) קשה ומסוכנת, במקו� 
להמשי) ולחפש דר) בטוחה (גשר 

או סירה)? 

מה מלמד המעשה הזה על רגשותיו   .2
של רבי זירא כלפי אר& ישראל? 

מהו המסר שרצו חז"ל   .3
להעביר באמצעות 

הסיפור? 

3  געגועים לארץ ישראל

ְּכֶׁשָעָלה ַרִּבי ֵזיָרא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
א ָמָצא ֶּגֶׁשר ַלֲעבֹר (את הנהר). 

ֶהְחִזיק ְּבֶמֶצר* ְוָעָבר. 

(על פי תלמוד בבלי, מסכת כתובות, 
דף קי"ב עמוד א'; ספר האגדה עמ' 

רפ"ד, אגדה ל"ה)

ד ִמ
ש ָר

פירושי מילים:
ֶמֶצר — חבל המתוח לרוחב הנהר מעל לקרש צר
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    משימה ד׳

הא� שמעת� על אנשי� שעשו מעשי� יוצאי דופ� מתו) אהבה   .1
לאר& ישראל? א� כ�, כתבו את הסיפור במחברותיכ�.

הא� יש נושאי� או עקרונות שבשביל� היית� מוכני� לעשות מעשי� יוצאי   .2
דופ�? א� כ�, מה�?

ה
מ

י ש
מ

"אני יכולה להבי� את המעשה האמי& והמיוחד של רבי זירא", אמרה תמר, "במסורת האתיופית 
הגעגועי� לאר& ישראל היו חזקי� כל כ), ורבי� סיכנו את חייה� כדי להגיע אליה". 

"ואני חושב שאני מבי� את העצב של החכמי� במדרש הראשו�, אלה שעזבו את האר&", 
אמר מייקל בשקט, וכול� הביטו בו. "הסיפור הזה מזכיר לי שעוד מעט נגמרת השנה, 

ואני אצטר) לחזור לאנגלייה..." הוא נע& את מבטו בנעליו.

ה
מ

י ש
מ

   משימה ה׳

דמיינו שחבר או חברה שלכ� עומדי� לנסוע לחו& לאר& לתקופה   •
ארוכה, ואת� מכיני� בשביל� חבילה ובה דברי� שיזכירו לה� את 

האר& ואת ייחודה. רשמו ארבעה דברי� לפחות שהיית� שמי� בחבילה. 

שואלים אותי: מתי שמעת לראשונה על 
ארץ ישראל? אני מצטחק. מהרגע בו 

פוקח תינוק יהודי את עיניו הוא שומע 
על הארץ ועל ירושלים. ירושלים וארץ 
ישראל היו היינו הך (אותו דבר), להגיע 

לירושלים, היה משול אצלנו כמו להיכנס 
בשערי גן עדן.

הבריחה לארץ ישראל הדליקה אצלנו 
ניצוץ שהיה ללהבה. וכך, בחורף 1980, 
מצאתי את עצמי יחד עם שתי אחיותיי, 

בקבוצה בת 20 איש, שיצאה לסודאן 
בדרך ארוכה לארץ ישראל...

שך בעמוד הבא
המ

יחידה 7

מעשי חכמים

במדרש

אלפי שנים 
חלמו יהודי 

אתיופיה על 
ארץ ישראל, אך מסיבות 

מגוונות לא יכלו להגיע אליה. 
לפני כשלושה עשורים 

יצאו רבים מהם לדרך קשה 
ומסוכנת דרך מדבריות סודאן 

כדי להגשים את חלומם. 
לפניכם קטעים מעדותו 

של אחד העולים — אינַדלאו 
ַאנַדרֶגיה טיַגבה — על תלאותיו 

במסע הארוך לארץ ישראל.

4  ממשיכים לחלום על ארץ ישראל

ומשם • ן  א
• מכ
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משימה ו'                       

ר נתקל  מנו שלושה קשיי� שהמסֵפּ  •
בה� בדרכו לאר&.

על פי דבריו, מדוע הוא לא 
נכנע לסבל הזה?

דם
קו

שך מהעמוד ה
המ

במהלך הדרך נאלצנו להתמודד עם שודדים שיָרו 
לעברנו. מצאנו מסתור במערות ובנקיקי סלע עד 

שלהקת השודדים נעלמה. אולם התלאות לא תמו. 
נתקלנו במורדים נגד המשטר הרודני*. נאלצנו להשליש 

לכיסם* סכום הגון* כדי שיעבירו אותנו את הנהר 
סיפוהואה שבגבול סודאן...

 [בשלב מסוים במסע] נעצרנו, תשעה אנשים, ונלקחנו 
לחקירה במשרד שירות הביטחון הסודאני...

עשרה חודשים קודרים עברו עליי בצינוק* המבודד. איך 
החזקתי מעמד? כלום עמדה בפניי בֵררה אחרת?...

המפגש המחודש עם בני המשפחה בארץ נדמה היה לנו 
כחלום... מדי פעם כשגופי נתקף במכאובים בשל המכות 

והעינויים שספגתי, אני מהרהר בעבר הנורא ומשנן 
לעצמי: כל הסבל היה כדאי כדי להגיע לבית משלי 

במולדתי.

(מתוך: ברוך מאירי ורחמים אלעזר, חלום בין סורגים: סיפורם של אסירי 
ציון מאתיופיה, ירושלים תשנ"ח, 117-114)

פירושי 
מילים:

משטר רודני — 
משטר השולט 
באמצעות כוח 

וכפייה
להשליש לכיס� — 

לשל� לה�
סכו� הגו� — 

סכו� גדול
 �צינוק — תא קט

ומבודד בכלא

"את� זוכרי� שבתחילת היחידה אמרנו 
שממעשי חכמי� אפשר ללמוד כל מיני 

דברי�?" שאלה ענבר. "עכשיו, אחרי 
שהכרנו כמה מה�, אני מרגישה שרוב 

המסרי� שעלו מה� קשורי� ג� לחיי� 
שלנו היו�".

"אני מסכי� את)", אמר מייקל, "כמו 
שראית�, אני הזדהיתי מאוד ע� האגדה 

כּו, מפני שהיא עוסקת  על החכמי� ֶשּבָ

בקשר לאר& ישראל, וזה מעסיק אותי מאוד בתקופה הזאת". 
"ובכלל", אמר אור�, "כל הזמ� אנחנו לומדי� ממעשי� של אחרי� — מסיפורי� שאנחנו שומעי� על 

מעשי� בעבר הקרוב והרחוק, וג� ממעשי� של האנשי� החיי� סביבנו".

    משימה ז׳

ִחשבו על מעשה של אישה או של איש הקרובי�   •
אליכ� או רחוקי� מכ�, מעשה שלמדת� ממנו, או 

שאפשר ללמוד ממנו, מסר חשוב או דר) התנהגות ראויה.
ה

מ
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איזו ארץ!

כשנחתו נגלה לעיניה� מחזה מרהיב — שיירה ארוכה של מאות, ואולי אלפי, חמורי�, סוסי� וגמלי� 
נושאי� מכלי� ענקיי� התקדמה לעבר�. כשחלפה על פניה�, יכלו לשמוע היטב את השיחה שהתנהלה 

בי� שני האנשי� שצעדו בראש השיירה. "כמה ֶשמ�!" אמר אחד מה� לחברו, "מטע הזיתי� של) אינו 
גדול כל כ), אי) הצלחת להפיק ממנו כמות רבה כל כ) של שמ�?" האיש השני לא מיהר לענות, ורק חיי) 

לעצמו. "מעניי� מה קורה פה", תהה מייקל, "אני מנחש שהמכלי� האלה מלאי� שמ� זית". "בלש של 
ממש!" חייכה תמר. לפתע נשמע צפצו0 מ� המחשב, ועל הצג הופיע מדרש:

ארבעת ְמיּוָדֵעינּו התיישבו סביב המחשב, 
סקרני� לגלות לא� הוא יוביל אות� הפע�. כאשר החלו לרח0 הייתה לכל אחד מה� 

משאלה אחרת, א) איש מה� לא ניחש היכ� ינחתו לבסו0...

1 מטע הזיתים המופלא 

גוש חלב
ארץ ישראל, לפני כאלפיים שנה

ֶמן ַרְגלֹו" (דברים, פרק ל"ג פסוק כ"ד) "ְוטֵֹבל ַּבּׁשֶ

ַּפַעם ַאַחת ִנְצְרכּו ָלֶהן ַאְנֵׁשי לֹוְדְקָיא* ְלֶׁשֶמן. 
ִמּנּו ָלֶהן ָׁשִליַח ֶאָחד. 

ָאְמרּו לֹו: ֵל ְוָהֵבא ָלנּו ֶׁשֶמן ְּבֵמָאה ִרּבֹוא* ַמְטְּבעֹות ֶּכֶסף 
(כיוון שהיו צריכים שמן לכל העיר). 

ָהַל ִלירּוָׁשַלִים. ָאְמרּו לֹו ִּבירּוָׁשַלִים: ֵל ְלצֹור*.
ָהַל ְלצֹור. ָאְמרּו לֹו ְּבצֹור: ֵל ְלגּוׁש ָחָלב*. 

ֶדה ַהָּלז*.  ָהַל ְלגּוׁש ָחָלב. ָאְמרּו לֹו ְּבגּוׁש ָחָלב: ֵל ֵאֶצל ְּפלֹוִני*, ַלּׂשָ
ִליַח ִמלׄוְדְקָיא ּוָמָצא ֶאת אֹותֹו ָהִאיׁש ֶׁשָהָיה עֹוֵדר ַּתַחת ֵזיָתיו.  ָהַל ַהּׁשָ

 ?ֶׁשֶמן ִלְמּכֹר ִלי ְּבֵמָאה ִרּבֹוא ֶׁשֲאִני ָצִרי ִליַח: ֵיׁש ְל ָאַמר לֹו ַהּׁשָ
ָאַמר לֹו ַּבַעל ַמָּטֵעי ַהֵּזיִתים: ַהְמֵּתן ִלי ַעד ֶׁשֲאַסֵּים ְמַלאְכִּתי.

פירושי מילים:
לֹוְדְקָיא — העיר 

ה, היו� בסוריה ָלָטִקּיָ
�ֵמָאה ִרּבֹוא — מיליו

צֹור — עיר לחו0 הי� 
(�התיכו� (היו� בלבנו

גּוש� ָחָלב — עיר 
יהודית בגליל בימי 
בית המקדש השני. 

כיו� הכפר הערבי ִג'ש
לֹוִני — איש מסוי� ּפְ

ז — הזה ַהּלָ

ד ִמ
ש ָר
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משימה א׳              

בכל עיר שהשליח   •
מלודקיא הגיע אליה 

שלחו אותו לעיר 
אחרת. מדוע?

"שמ� במיליו� מטבעות?!" 
קראה ענבר, "זה נשמע 

לי המו�!" "אל תשכחי 
שהוא היה צרי) שמ� לעיר 

שלמה", אמרה תמר. "רגע", 
הפסיק אות� אור�, "בואו 
ונקרא מה קרה בהמש)".

פירושי מילים:
לּו� — הא� ּכְ
ִמי� — כס0  ּדָ

ָמיו — אקבל את הכס0  ֶאּטֹל ּדָ
על השמ� הנוס0

ר ִרּבֹוא — 180,000  מֹוָנה ָעש+ָ ְ �ש
ֵהִניַח — השאיר 

ְלַאַחר ֶׁשָאְכלּו ְוָׁשתּו ָמַדד לֹו ַּבַעל ַהֵּזיִתים ֶׁשֶמן 
ְּבֵמָאה ִרּבֹוא. 

ִליַח ִמלֹוְדְקָיא:  ָׁשַאל ַּבַעל ַהַּמָּטע ֶאת ַהּׁשָ
ְּכלּום* ַאָּתה ָצִרי ְליֹוֵתר?

ִליַח: ֵהן, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ִלי ָּדִמים*. ָאַמר לֹו ַהּׁשָ
ָאַמר לֹו ָהִאיׁש: ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ִלַּקח  (עוד שמן) - 

ַקח, ַוֲאִני ֵאֵל ִעְּמ ְוֶאּטֹל ָּדָמיו*.
ָמַדד לֹו ֶׁשֶמן נֹוָסף ִּבְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ִרּבֹוא*. 

ָאְמרּו: א ֵהִניַח* אֹותֹו ָהִאיׁש א סּוס ְוא ֶּפֶרד 
ְוא ָּגָמל ְוא ֲחמֹור ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ָׂשְכרֹו ְּכֵדי 

ֶמן.  ָלֵׂשאת ָעָליו ֶאת ַהּׁשֶ

(על פי תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף פ"ה עמוד ב')

ה
מ

י ש
מ

    משימה ב׳

 �במדרש מסופר שעצי זית במטע זיתי� אחד הצליחו לספק שמ  .1
לעיר שלמה. מה אפשר ללמוד מכ) על הזיתי� במטע הזה?

2.  תנו ש� לסיפור.

ד ִמ
ש ָר
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2     הגוזמה בסיפורי ארץ ישראל
"לא נעי� לי להגיד, אבל זה נשמע מוגז�", אמר מייקל. "את� 

מסכימי� ִאתי?" 
לפתע נשמע צפצו0 מ� המחשב, ועל הצג הופיעה תיבת מידע:

כדאי לדעת

 �הגוזמה (מלשו
הגזמה, מילה שמקורה 
בארמית) היא אמצעי 
ספרותי, תיאור מופרז 

(מוגז�) של עניי� מסוי� 
כדי להדגיש דבר!מה או 

לצור) קידו� העלילה.

ֶשַבח ארץ ישראל
מדרשי חכמים רבים משבחים 

את ארץ ישראל. 
בדמיונם של היהודים שישבו בגלות נשארה ארץ 
ישראל הארץ האהובה שתוארה בתנ"ך - "ארץ 

זבת חלב ודבש" - ארץ פורייה ומושלמת, גם 
אם המציאות הייתה לעתים קצת אחרת. לדימוי 
הזה היה, כמובן, בסיס במציאות - אז, כמו היום, 

התברכה אדמת ארץ ישראל בגידולים מגוונים, 
ובראשם שבעת המינים: חיטה, שעורה, גפן, 

תאנה, רימון, זית ותמר. אולם המדרשים הבליטו 
את המעלות בהגזמה והשתמשו בגוזמה.

ה
מ

י ש
מ

איזה פרט במדרש שקראת� הוא גוזמה? הסבירו מדוע.   •

   דונו בחברותא:      

נסו להיזכר במקרה שבו הגזמת� או שמעת� מישהו אחר מגזי�.  .1
מדוע נאמרה הגוזמה? מה ניסה המגזי� להשיג? 

בימינו משתמשי� בגוזמאות כדי להעביר מסרי� או מידע בפרסומות,   .2
בסרטי�, באיורי�, בקריקטורות וג� בבדיחות. מדוע, לדעתכ�, עושי� זאת? 

3.   הא�, לדעתכ�, גוזמה היא שקר? הסבירו את תשובתכ�.
באילו נסיבות, לדעתכ�, מותר לספר גוזמאות?

משימה ג׳

ן שלי מיליון  כבר אמרתי ַלֵבּ
פעם לא להגזים! אני לא יודע 
מאין הילד למד להגזים ככה...
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   משימה ד׳

לפניכ� חמישה קטעי אגדה ובה� גוזמאות על אר& ישראל.   .1
בחרו שלושה קטעי� וִכתבו במחברותיכ� בלשונכ� מה נאמר בה�.

מה רצו החכמי� להביע באמצעות הגוזמה בכל אחת מהאגדות שבחרת�?   .2

מדוע, לדעתכ�, הגזימו החכמי� בסיפוריה� על אר& ישראל? (היעזרו בסיבות לגוזמאות   .3
שהצגנו בעמוד הקוד� וִזכרו שחכמי� כתבו את הדברי� כשהיו בבבל — הרחק מאר& ישראל) 

1
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּגבֹוָהה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות.

(תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ס"ט עמוד א')

*מדרש על הפסוק: "ְוַקְמָּת ְוָעִליָת ֶאל ַהָּמקֹום,  ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֶהי ּבֹו" 

(דברים, פרק י"ז פסוק ח').

 2

ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא: ְּכֶׁשָעִליִתי ִמן 
ַהּגֹוָלה ִהַּתְרִּתי (פתחתי) ֲחגֹוָרִתי ְוֶׁשל 

ְּבִני ְוֶׁשל ֶּבֱהָמִתי* ְלַהִּקיף ִּגְזעֹו ֶׁשל 
ֵעץ ָחרּוב ֶאָחד ְוא ָיכְֹלִּתי.

(על פי תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, 
פרק ג' הלכה ז')

שך בעמוד הבא
המ

ד ִמ
ש ָר

פירושי מילים
חגורה של בהמה — רצועה שרותמי� 

בה את בעל החיי� כדי להובילו 

ד ִמ
ש ָר

3

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַתְחִליַפא: 
ֶקַלח ֶׁשל ְּכרּוב ֵהִניַח ָלנּו ַאָּבא 

ְוָהִיינּו עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ְּבֻסָּלם*. 

(תלמוד בבלי, מסכת כתובות,
דף קי"א עמוד ב')

ד ִמ
ש ָר

פירושי מילים
� - כדי להגיע  ּלָ ס� עֹוִלי� ְויֹוְרִדי� ּבֹו ּבְ

לקצה הכרוב שהיה גבוה 
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4

ֵאין ְל ָּכל ֶּגֶפן ְוֶגֶפן ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵאין 
ָצִרי ִעיר ַאַחת (שלמה כדי) ִלְבצֹר*.

5 (תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף קי"א עמוד ב')

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַקָּלה ִמָּכל 
ל ֶאת  ָהֲאָרצֹות ְלַבּׁשֵ

ֵּפרֹוֶתיָה.

(תלמוד בבלי, מסכת 
כתובות, דף קי"ב עמוד א')

ההגזמה בשבח הארץ אינה המצאה של חז"ל. בתורה מסופר שכאשר 
נדדו בני ישראל במדבר הם שלחו לארץ כנען 12 מרגלים כדי שיסיירו בה 

ויחזרו לספר את רשמיהם לשאר העם. על פי המתואר בתורה, הביאו ִעמם 
רות הארץ כדי להעיד על טוּבּה. וכך כתוב: המרגלים מּפֵ

ַוָּיבֹאּו ַעד ַנַחל ֶאְׁשּכֹל 
ם ְזמֹוָרה*  ַוִּיְכְרתּו ִמּׁשָ
ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד,

ֻאהּו ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן  ַוִּיּׂשָ
ָהִרּמִֹנים ּוִמן ַהְּתֵאִנים.

(במדבר, פרק י"ג פסוק כ"ג) 

פירושי מילים:
ְזמֹוָרה — ענ0

 משימה ה׳   

מה הגוזמה בפסוק הזה?  .1

באיזה קטע מִקטעי האגדה שקראת� מופיעה גוזמה   .2
דומה?

לפניכ� סמלו של משרד התיירות הישראלי.  .3

מדוע נבחר הסמל הזה?     

  משימה יצירתית 

עצבו סמל או ַסְמִליל (לוגו) לחברת טיולי�   •
בישראל. השתמשו באחד הדימויי� 

המופיעי� בקטעי האגדה 
שבעמ' 106-105.

דם
קו

ד ה
שך מהעמו

המ

ד ִמ
ש ָר

ד ִמ
ש ָר פירושי מילים

ִלְבצֹר — לקטו0 ענבי�

מ   

*מדרש על הפסוק: "אְֹסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה" 
(בראשית, פרק מ"ט פסוק י"א).

יחידה 8

איזו ארץ!
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3     ביטויים אחרים לאהבת הארץ

כפי שראיתם, החכמים ביטאו את אהבתם לארץ באמצעות גוזמאות. אולם 
הם סיפרו גם אגדות אחרות המבטאות זאת. קראו, למשל, את המדרש הזה: 

"ּוְדֵמה ְל ִלְצִבי" 
(שיר השירים, פרק ח' פסוק י"ד)

ֵּכיַצד ּדֹוִמים ִיְׂשָרֵאל ִלְצִבי?
ַמה ַהְּצִבי ַהֶּזה, ַּגם ִאם הֹוֵל ְלסֹוף 

ָהעֹוָלם — חֹוֵזר ִלְמקֹומֹו,
ַאף ִיְׂשָרֵאל — ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִהְתַּפְּזרּו 

ְּבָכל ָהעֹוָלם, 
ֲעִתיִדים ַלְחזֹר ָלָאֶרץ.

(על פי ילקוט שמעוני, שיר השירים, 
רמז תתקצ"ד)

ה
מ

י ש
מ

משימה ו׳                           

איזה מסר ניסה הכותב להעביר   .1
באמצעות המדרש?

מה אפשר ללמוד מהמדרש על   .2
המציאות באר& ישראל בתקופה ההיא?

במדרש זה השתמשו חכמי� בדימוי כדי   .3
לאפיי� את זיקת ע� ישראל לארצו. 

מדוע בחרו החכמי� להעביר את 
המסר באמצעות דימוי הצבי, 

במקו� לומר אותו במילי� 
פשוטות?
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יחידה 8

איזו ארץ!

לֹום ָלְך ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת ׁשָ
מילים: אילן גולדהירש

לחן: סטיבן גודמן

רֹוָמא  ִריס ְוַגם ּבְ ּפָ ָהִייִתי ּבְ
ֵבל,  ְלֵאי ּתֵ ְבַעת ּפִ ָרִאיִתי ֶאת ׁשִ

רֹוָמה,  פֹוִני ְוַגם ּדָ ּקֶֹטב ַהּצְ ּבַ
ָרֵאל.  מֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ ַאְך ֵאין ָמקֹום ּכְ

ל נֹוף ָיפֹות  לּויֹות ׁשֶ ּוְכמֹו ּגְ
ִזְכרֹוִני ָעפֹות,  מּונֹות ּבְ ּתְ

ל ַמְצֵלָמה  ה ׁשֶ ַעד ֲעָדׁשָ מֹו ּבְ ּכְ
א  ַתְרִמיִלי אֹוָתן ֶאּשָׂ ּבְ

ע, ָכל ַמּסַ ָכל ָמקֹום, ּבְ ּבְ
ֵלָמה.  מּוָנה ׁשְ ֵסיָפס ִמּתֹוְך ּתְ ִקְטֵעי ּפְ

פזמון:
לֹום ָלְך ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת,  ׁשָ

יר ִמְזמֹור.  א ָלְך ׁשִ ל נֹוׂשֵ ְך ַהּדַ ַעְבּדֵ
ֶרְך,  ים נֹוֵדד ֲאִני ַעל ּדֶ ם ִאם ְלִעּתִ ּגַ
ַמה ּטֹוב ִלְנּדֹד ַאְך טֹוב יֹוֵתר ַלְחֹזר.

ַלִים  ירּוׁשָ ִלים ּבִ ְגּדָ ְצִריֵחי ַהּמִ
ְבעֹוִני  ּוק ַהּצִ ְוִסְמְטאֹות ַהּשׁ

ְבָעַתִים  ל ּגִ ּגֹות ָהְרָעִפים ׁשֶ ּגַ
ַעד ַחּלֹוִני.  ִטים ִמּבַ ּבָ ַהּנִ

ֵתל ָאִביב,  ֶאת ָהָאִביב ּבְ
ֶאת ָסָבִתי ְוֶאת ָסִבי, 

ת,  ּבָ ה ְוֶאת ֵנרֹות ׁשַ ֶאת ַהַחּלָ
ַלח מּול ֱאדֹום  ֶאת ַים ַהּמֶ
ת לֹוט צֹוָפה ִלְסדֹום  ְוֵאׁשֶ
ִיץ ּבֹוֲאָכה ֵאיַלת.  ְוֶאת ַהּקַ

לֹום ְלָך ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת...  ׁשָ

ֶרת  ּנֶ ל ַהּכִ ים ׁשֶ ֻחּלִ ֵמיֶמיָה ַהּכְ
ְוָהָרִקיַע ַהּתֹוֵאם ֵמַעל 

ֶרת  ּכֶ ִית ַהּמֻ ת ַהּבַ ׁשַ ְוַהְרּגָ
ַמל.  מֹו ַחׁשְ תֹוְך עֹוְרַקי זֹוֶרֶמת ּכְ ּבְ

ֹוְמרֹון,  ִליל ְוַהּשׁ ָהֵרי ּגָ
רֹון,  ָ ּשׁ ּבַ ִסים ׁשֶ ְרּדֵ ַהּפַ

ָבה  ַגן ַהּמֹוׁשָ ִויָלִדים ּבְ
ם  ְרֶמל ְוֶאת ַהּיָ ֶאת ַהּכַ
ם,  ּלָ ֶאָחד־ֶאָחד ְוֶאת ּכֻ

א. רּוְך ַהּבָ ִמיד קֹוְרִצים, אֹוְמִרים ּבָ ּתָ

לֹום ְלָך ֶאֶרץ ֶנֱהֶדֶרת...  ׁשָ

ה
מ

י ש
מ

    משימה ז׳

הפזמו� בשיר מביע רעיו� המופיע ג� במדרש. כתבו אותו במילי� שלכ�.  .1

אילו היית� עוזבי� את האר& לתקופה ארוכה, לאילו 'תמונות' היית� מתגעגעי�?   .2

  משימה יצירתית 

חפשו תמונות של הנו0 שהיית� מתגעגעי� אליו, הדפיסו אות� והדביקו   •
במחברת. שאלו את הוריכ� לאילו נופי� ה� היו מתגעגעי�.
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לגור בארץ

הארבעה מצאו את עצמ� בחדר גדול ומפואר. קולות דיבור וצחוק מילאו את החלל, וארבעת החברי� 
הצליחו בקושי לשמוע זה את זה. במרכז החדר עמד שולח� גדול עמוס כל טוב, וסביבו ישבו עשרות 
סועדי�. לפתע התפתח ויכוח בקצה השולח�: איש לבוש בגדי פאר צעק על אחד הסועדי� וסיֵמ� לו 
 "?�לצאת החוצה. האורח התחנ�, א) האיש המשי) לצעוק והצביע לעבר הדלת. "ראית� מה קרה כא

פנתה תמר לחבריה, "ראית� אי) הוא השפיל אותו? אי) מישהו מעז לבייש ככה אד� אחר?" 
באותו הרגע צפצ0 המחשב, ועל הצג הופיעה אגדה:

"חשבתי על החכמי� שחיו הרחק מאר& ישראל", אמר מייקל בתחילת הפגישה, 
"מעניי� ָלמה היו יהודי� שעזבו את האר&, א� היא הייתה אר& טובה כל כ)". 

"הרוב לא עזבו את האר& מרצו�", תיקנה תמר, "ה� נאלצו לעזוב אותה או הוגלו 
בכוח". באותו רגע הרגישו כול� שה� עפי� ומיהרו לאחוז ידיי�.

1   קמצא ובר קמצא - 
שנאת חינם

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּבָאָדם ֶאָחד ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשָעָׂשה ְסעּוָדה. 
ָאַמר ְלֶבן ֵּביתֹו*: ֵל ְוָהֵבא ִלי ֶאת ַקְמָצא ֲחֵבִרי. 

ָהַל ְוֵהִביא לֹו (בטעות) ֶאת ַּבר ַקְמָצא ׂשֹוְנאֹו. 
ָּבא ַּבַעל ַהַּבִית ּוְמָצאֹו יֹוֵׁשב ֵּבין ָהאֹוְרִחים ַהֲחׁשּוִבים. 

ָאַמר ַּבַעל ַהַּבִית ְלַבר ַקְמָצא: "ַאָּתה ׂשֹוְנִאי, 
ְוַאָּתה יֹוֵׁשב ְּבתֹו ֵּביִתי? 
קּום ֵצא ְל ִמּתֹו ֵּביִתי!"

ָאַמר לֹו ַּבר ַקְמָצא: "ַאל ְּתַבְּיֵׁשִני, ַוֲאִני ֶאֶּתן ְל ֶאת 
ְּדֵמי ְסעּוָדִתי*".

ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּבִית: "ֵאין ַאָּתה יֹוֵׁשב ָּכאן ֶלֱאכֹל!"
ָאַמר לֹו ַּבר ַקְמָצא: "ֶאֵּתן ֵל ְּדֵמי ָּכל ַהְּסעּוָדה!"

 "!ָאַמר לֹו ַּבַעל ַהַּבִית: "קּום ֵל

(המשך האגדה בעמוד הבא)

פירושי מילים:
יתֹו — משרתו � ּבֵ ּבֶ

ֵמי ְסעּוָדִתי — תשלו� תמורת ארוחתי  ּדְ

ד ִמ
ש ָר

ה
מ

י ש
מ

   משימה א׳ 

בחנו את פעולותיה של   .1
כל אחת מהדמויות. הא� 

יכלו לפעול אחרת? א� 
כ�, כיצד?

 �מה דעתכ� על התנהגות  .2
של הדמויות בסיפור: 

המארח, בר קמצא 
והאורחי�?

נסו לשער מה עשה   .3
בר קמצא אחרי שגורש 

מהסעודה.

דמיינו את עצמכ� יושבי�   .4
באותה סעודה. כיצד 

היית� מרגישי�? 
כתבו שתי מחשבות 

שהיו עולות 
בדעתכ�. 
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לגור בארץ

פירושי מילים:
ִלְמחֹות — לבטא התנגדות 

למעשה
ְלטֹו� — קיסר רומי שאר&  ִ �ַהּש

ישראל הייתה בתחו� 
שלטונו

(המשך האגדה מהעמוד הקודם)

ְוָהָיה ָׁשם ַרִּבי ְזַכְרָיה ֶּבן ַאְבקֹוָלס (חכם חשוב), 
ְוָהָיה ֶאְפָׁשר ְּבָידֹו ִלְמחֹות* ְוא ִמָחה.

ִמָּיד ָיָצא לֹו ַּבר ַקְמָצא. 
ָאַמר ְּבִלּבֹו: ָּכל ַהְּמֻסִּבים ָהֵאּלּו יֹוְׁשִבים ְּבַׁשְלָוה (ואינם מוחים), 

ֵאֵל ְוַאְלִׁשין ֲעֵליֶהם.
ְלטֹון* (הלך והלשין לפני הקיסר הרומי  ֶמה ָעָׂשה? ָהַל ֵאֶצל ַהּׁשִ

שהיהודים אינם נאמנים לו, והקיסר האמין לו) 

ִמָּיד ָעָלה ַהֶּמֶל ַלִּמְקָּדׁש ְוֶהְחִריבֹו.
הּוא ֶׁשאֹוְמִרים (בעקבות זה אומרים) ָהֲאָנִׁשים: 

"ֵּבין ַקְמָצא  ּוֵבין ַּבר ַקְמָצא (בגלל ההבדל הקטן בין השמות) 
ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש". 

(על פי מדרש איכה רבה, פרשה ד' סימן ג')

    משימה ב׳

מדוע כעס בר קמצא על כל המסובי� ולא רק על בעל הבית?  .1

מדוע מצייני� במיוחד את תגובתו של רבי זכריה ב� ַאְבקֹוָלס?   .2

אי) הרגיש בר קמצא בעקבות האירוע? לאיזה מעשה הובילו אותו רגשות אלו?  .3

על פי האגדה, מה הייתה הסיבה לחורב� בית המקדש?   .4

מאגדה זו אפשר להסיק כמה מסקנות על התנהגות ראויה והתנהגות בלתי   .5
ראויה. נסו לכתוב שתי מסקנות כאלה לפחות.

ד ִמ
ש ָר

ה
מ

י ש
מ

9
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"לא נראה לכ� קצת מוגז� לטעו� שבית המקדש נחרב ובני ישראל יצאו לגלות רק בגלל מעשה 
של אד� אחד?" שאלה ענבר, "המארח באמת פגע מאוד בבר קמצא, ובכל זאת..." 

"אני מסכימה ע� ענבר", אמרה תמר, "אולי כדאי לנסות ולהבי� את סו0 האגדה קצת אחרת?" 

פירושי מילים:
� — שנאה בלי  ְנַאת ִחּנָ ש+ִ

סיבה

ִמְקָּדׁש ֵׁשִני, ֶׁשָהיּו (האנשים שחיו בתקופתו) עֹוְסִקים ְּבתֹוָרה 
ּוְבִמְצוֹות ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים, 

ִמְּפֵני ַמה ָחַרב? 
ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ּבֹו ִׂשְנַאת ִחָּנם*. 

(תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף ט' עמוד ב')

ה
מ

י ש
מ

ד ִמ
ש ָר

    משימה ג׳

אפשר לומר כי אגדה זו מחדדת את העובדה שהאגדה על קמצא ובר קמצא לא 
 .�באה לספר סיפור אישי אלא לתאר את הֶחבָרה בירושלי� שלפני החורב

אילו עיסוקי� ראויי� של האנשי� בתקופת בית המקדש השני מוזכרי�   .1
באגדה השנייה, ואיזו התנהגות שלילית? 

נסו להסביר: כיצד אפשר לעשות את שני הדברי� בעת ובעונה אחת? חברו   .2
סיפור מתקבל על הדעת שבו אד� אחד עושה את שני הדברי�.

הסבירו את המושג 'שנאת חינ�' כפי שאת� מביני� אותו. ספרו על מקרה   .3
שקרה לכ� או על אירוע ששמעת� עליו שהייתה בו שנאת חינ�. 

   דונו בחברותא:

איזו מסקנה בעניי� היחסי� הראויי� בי� בני האד� בחברה אפשר להסיק   •
משתי האגדות?

באותו רגע נשמע צפצו0 מהמחשב, ואגדה נוספת הופיעה על הצג:



±±≤

ד ִמ
ש ָר

2     התנהגות ראויה בארץ ישראל - גם היום?
"הרעיו� יפה בעיניי", אמר אור�, "אבל הא� את� באמת חושבי� שא� לא 

נתנהג יפה הע� ייענש עונש כלשהו?"
"לדעתי, יש כא� מסר כללי יותר, מסר שאני יכולה להזדהות אתו ג� היו�", 

אמרה ענבר, "א� נקיי� כא� חברה צודקת, נוכל לחיות כא� חיי� טובי� ונוחי�, 
אבל א� תהיה כא� חברה לא צודקת, ייווצרו מתחי� ומריבות שיהפכו את 

החיי� כא� ללא!נעימי�, אולי אפילו לבלתי נסבלי�". 
לפתע נשמע צפצו0 מהמחשב, ועל הצג הופיעה תיבת מידע: 

רעיון מעניין! נראה שגם החכמים דנו בשאלות דומות.
במדרש שחיברו העלו חכמים את השאלה מהי ההתנהגות הראויה שבזכותה 

יתגשמו הברכות שאלוהים הבטיח בתורה. 

 ,יֻג "ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהּׂשִ
 "ֶהיִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱא

(דברים, פרק כ"ח פסוק ב')

ֵאיָמַתי ָיבֹואּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה? 
ִאם ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה׳ ֱאֶהי ְוֵתֵל ִּבְדָרָכיו ֶׁשֵהן ַּדְרֵכי ָׁשַמִים*. 

ּוַמה ֵהן 'ַּדְרֵכי ָׁשַמִים'? 
ֶׁשהּוא ַרְחָמן ּוְמַרֵחם ֲאִפּלּו ַעל ָהְרָׁשִעים ּוְמַקֵּבל אֹוָתן 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוָזן ּוְמַפְרֵנס* ֶאת ָּכל ַהְּבִרּיֹות. 
ָּכ ִּתְהיּו ַרְחָמִנים ֶזה ַעל ֶזה, ְלַפְרֵנס ֶזה ָלֶזה 

ְוַתֲאִריכּו ָּפִנים* ֶזה ָלֶזה ְּבטֹוָבה.
ָּדָבר ַאֵחר: ַמה ֵהן ַּדְרֵכי ָׁשַמִים? 

ֶׁשהּוא ָהגּון ְונֹוֵתן ַמְּתַנת ִחָּנם ַלּיֹוְדִעין* אֹותֹו ּוְלֶׁשֵאיָנן יֹוְדִעין אֹותֹו, 
ָּכ ַאֶּתם ְּתנּו ַמְּתַנת ִחָּנם ֶזה ְלֶזה.

(תנא דבי אליהו רבא, פרק כ"ו)

פירושי מילים:
ַמִי� — התנהגותו  ָ �ְרֵכי ש ּדַ

של אלוהי�
ְמַפְרֵנס — נות� פרנסה, 

אוכל וִמחָיה
ִני� — תנהגו  ַתֲאִריכּו ּפָ

באדיבות 
ַלּיֹוְדִעי� — למי שמכירי� 

אותו, שמאמיני� בו

יחידה 9

לגור בארץ
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ומה הקשר לזמננו? 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שחי לפני פחות ממאה שנה, כתב: 

    משימה ד'

תבו בקצרה את כל התשובות שהמדרש מציע לשאלה "מה ה� דרכי  ּכִ  .1
שמי�", כלומר, מה� ההתנהגויות שאלוהי� נוהג בה� ומצפה שג� בני האד� 

ינהגו כמוהו.

הביאו שלוש דוגמאות מחייכ� להתנהגויות כאלה.  .2

מהי מתנת חינ�? מהי מתנה שאיננה מתנת חינ�?   .3

ִחשבו על מתנת חינ� שתוכלו להעניק למישהו שאת� מכירי�. ספרו עליה.   .4

וְִאם נְֶחַרְבנּו, וְנְֶחַרב ָהעֹוָלם ִעָּמנּו 
נְַאת ִחּנָם,  ַעל יְֵדי ִשֹ

נָֹשּוב ְלִהָּבנֹות, וְָהעֹוָלם ִעָּמנּו יִָּבנֶה, 
ַעל יְֵדי ַאֲהַבת ִחּנָם.

(אורות הקודש, חלק ג' עמ' שכד)

ה
מ

י ש
מ

    משימה ה׳

 �במילה 'נחרבנו' הרב קוק מתכוו  .1
ג� לחורב� המקדש ְוַלַגלּות וג� 

לחורב� הע� בכלל. הסבירו כיצד 
שנאת חינ� עלולה לפגוע בע�.

מהי, לדעתכ�, כוונתו   .2
במילי� 'אהבת חינ�'? 

תנו דוגמה לאהבה 
כזאת.

ה
מ

י ש
מ

ה
מ

י ש
מ

    משימה מסכמת

ע� ישראל גלה מארצו, ובדורות האחרוני� 
רבי� ממנו שבו אליה. 

הא�, לדעתכ�, בחברה הישראלית היו� יש 'אהבת חינ�'?
חשבו על מעשה אחד של אהבת חינ� שאת� מכירי� או ששמעת� עליו. 

כתבו את המקרה בצורת סיפור. 
כתבו את הסיפור באחת הדרכי� האלה: מדרש בלשונ� של חז"ל, קומיקס או ציור.

קשרו את המדרש לאחד הפסוקי� האלה:
ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו. (ויקרא, פרק י"ט פסוק ח')

א ִתְׂשָנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב. (ויקרא, פרק י"ט פסוק י"ז)

ם •
מכאן ומש  •





שער ג'   
בארץ אהבתי

יחידה 1   //    געגועי� לאר& ישראל  •

יחידה 2   //    זוכרי� בתפילות  •

יחידה 3   //    זוכרי� במנהגי�  •

�יחידה 4   //    ניגו� חדש!יש  •

יחידה 5   //    מתחברי� בשירי�  •

יחידה 6   //    תנועת החסידּות ואר& ישראל  •
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תמר, ענבר, אור� ומייקל התיישבו מול המחשב 
בסקרנות. "עוד לא הצלחתי לנחש מה יהיה 

הנושא החדש", אמרה ענבר, "א� כי ברור לי 
שהוא קשור לע� ישראל או לאר& ישראל...". 

"גאונה ממש", לחש אור� בחיו), ובטר� סיי� את 
דבריו הבהב הצג והופיעה הכתובת: 

געגועים 

"געגועי�?" קראו ארבעת� בפליאה. 
"איזה מי� נושא זה? מה זה קשור לאר& ישראל?" תמהה 

ענבר, "אבל א� כבר הזכרנו געגועי�, אני מתגעגעת 
לאבא שלי כי הוא במילואי�". 

"אימא שלי מתגעגעת למוזאוני� הגדולי� שברוסיה", 
 .�אמר אור

"ג� אני מתגעגע", אמר מייקל בקול חלוש במקצת. "אני 
מתגעגע לחברי� שלי באנגלייה, במיוחד לחבר הטוב 

שלי, סטיב". 
ותמר הוסיפה: "כשאימא שלי מתגעגעת לבני המשפחה 

שלה שנשארו באתיופיה, היא מספרת לנו על הכפר 
שנולדה בו ועל הדודי� שלנו".

   משימה א׳

הא� ג� את� חשת� אי !פע� געגועי�? א� כ�, ְלמה או למי   •
התגעגעת�? כיצד התמודדת� ע� הגעגועי�? 

ה
מ

י ש
מ
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געגועים 
לארץ ישראל

געגועים
כמיהה, כיסופים, 

תשוקה עזה לראות 
מישהו או משהו או 

להיות בקרבתו. 

(מילון אבן־שושן)

ה •

דר
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1     על נהרות בבל

באותה שנייה הרגישו הארבעה את משב הרוח המוכר, ולאחר כמה שניות נחתו ליד נהר. 
על שפת הנהר בי� השיחי� ישבו גברי�, נשי�, זקני� וילדי�, פניה� עצובות ובידיה� 

כלי נגינה. "לא� הגענו?" שאל אור�, "אני לא מכיר את הנו0 הזה". ג� שאר הילדי� העלו 
שאלות: "למה ה� עצובי� כל כ)?" "מדוע ה� לא מנגני�?" ו"מה זה קשור לגעגועי�?" 

על צג המחשב הופיע חלו�, וההסבר נשמע בקול:

ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון.
ַעל ֲעָרִבים* ְּבתֹוָכּה ָּתִלינּו ִּכּנֹרֹוֵתינּו. 

יר ִצּיֹון".  ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו* ׁשֹוֵבינּו*... "ִׁשירּו ָלנּו ִמּׁשִ
ֵאי ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ה' ַעל ַאְדַמת ֵנָכר*?!  

ִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני*. ִאם ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשלִָ
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם א ֶאְזְּכֵרִכי*

ִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי.  ִאם א ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשלִַ

(תהלים, פרק קל"ז פסוקים א'–ו')

פירושי מילים:
ֲעָרִבי� – עצי ערבה הגדלי� על 

שפת הנהר
ֵאלּונוּ – ביקשו מִאתנו  ְ �ש

(לשיר לה�)
ֹוֵבינוּ – מי שלקחו אותנו בשבי  �ש

ַאְדַמת ֵנָכר – אר& זרה
ַתְפֵקד  ח ְיִמיִני – יד ימי� לא ּתְ ּכַ ְ �ש ּתִ

ֵרִכי – אזכור אותְ) ֶאְזּכְ

גלות בבל
בבל (עיראק של היום), לפני כ-2,500 שנה 

אתם נמצאים בבבל, על שפת נהר פרת. לפני כ-2,500 שנה כבש נבוכדנצר מלך בבל חלקים 
מארץ ישראל. הוא החריב את בית המקדש הראשון והגל ה את כל תושבי יהודה לבבל. 

ִשְבָתם בגלות נשבעו היהודים הגולים שלא ישכחו את ארץ ישראל. ְבּ

ע חלו�, וההסבר נשמע בקול: על צג המחשב הופ

בבל גלות
שנה בבל (עיראק של היום), לפני כ-2,500
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   משימה ב׳

במזמור קל"ז בספר תהלי� מתואר מצב� של הגולי� בבבל. 
ִקראו את המזמור וענו:

השובי� הבבלי� ביקשו מהגולי� לשיר לה� שירי� ששרו בציו� (אר&   .1
ישראל). מה ענו לה� הגולי�? מה היה הקושי שלה�? 

הא� קרה לכ� שהעלאת זיכרו� כלשהו העציבה אתכ�? א� כ�, ספרו על כ).  .2

הגולי� נשבעו שלא לשכוח את ירושלי�. אילו איברי גו0 הזכירו בשבועת�?   .3
נסו להסביר את משמעותה של כל אחת מהשבועות. 

   דונו בחברותא:      

מדברי הגולי� משתמע שה� מתחייבי� לזכור את ירושלי�. מדוע, לדעתכ�,   •
ה� הרגישו צור) בהתחייבות הזאת? מדוע ה� היו עלולי� לשכוח את ירושלי�?

מדוע, לדעתכ�, התחייבו הגולי� לזכור את ירושלי� בעת שמחה דווקא?   •
מה קורה לעתי� בעת שמחה גדולה?

על נהרות בבל
הרולד קופינג, 1908

ה
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מ

   משימה ג׳              

הסתכלו בציור 'על נהרות בבל'. 

אילו פרטי� בציור ממחישי�   .1
את סירוב� של הגולי� 

לשיר? 

אילו רגשות מביעות תנוחת   .2
הישיבה והבעות פניה� של 

הדמויות בציור? אילו פרטי� 
מהפסוקי� מופיעי� בציור?

אילו היית� נאלצי� לחיות   .3
רחוק מביתכ�, רחוק 

מישראל, ְלמה היית� 
מתגעגעי�?
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2     געגועים מרחבי העולם

חלק מגולי בבל חזרו לארץ ישראל והקימו את בית המקדש השני. לאחר כמה 
מאות שנים נחרב גם בית המקדש השני, הפעם בידי הצבא הרומי. גם הפעם 

נאלצו יהודים לגלות מן הארץ, ובשנים שאחר כך עזבו עוד יהודים רבים את 
הארץ מסיבות מגוונות.

לאורך כל הדורות המשיכו יהודים בכל העולם להתגעגע לארץ ישראל ולחלום 
ם בשירים. אחד המשוררים הידועים  לשוב אליה. היו שביטאו את רחשי ִלָבּ
היה רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי כתב שירים בנושאים רבים, ובהם גם 

שירי געגועים לירושלים ולארץ ישראל.

בִשבתו בעיר טולדו שבספרד, לפני 
כאלף שנה, כתב רבי יהודה הלוי:

ֵבל, ִקְריָה ְלֶמלְֶך ָרב.  יְֵפה נֹוף, ְמשֹֹושֹ ֵתּ
(כולם משמותיה של ירושלים במקורות)

ֲאֵתי ַמְעָרב!  י ִמַפּ ָלְך נְִכְסָפה נְַפִשּ
(לך התגעגעה נפשי מסוף מערב, מספרד)

"מייקל, בשנה הבאה, כשתהייה שוב באנגלייה, אנחנו מצפי� לקבל ג� ממ) שירי געגועי� 
לישראל – או לפחות אלינו", אמרה ענבר. 

"אני בטוח שאתגעגע אליכ�", אמר מייקל ברצינות וניסה ג� לחיי). 
. זה נחשב?" "ובעניי� כתיבת השירי� – אני לא מצטיי� בזה. אולי אסמ� לכ� ולישראל 'לייק'  
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   משימה ד׳                 

אילו רגשות מבטא המשורר   .1
כלפי ירושלי�?

באילו כינויי� מכנה המשורר   .2
את העיר ירושלי�? אילו תכונות 
של העיר בחר המשורר להדגיש 

בבחירתו בכינויי� האלה?   

בתקופה זו ירושלי� הייתה   .3
חרבה, והתארי� לא התאימו 

למצבה. מדוע בכל זאת 
השתמש המשורר 

בתארי� האלה?

פירושי מילים:
ֵבל - שמחת העול� ֹוש+ ֵתּ ְמש+

ה ְלֶמֶלְ' ָרב - עירו של המל) הגדול ִקְריָ

• מן התפילה •

"מייקל, בשנה הבאה, כ

ם •
מכאן ומש  •
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 מתוך ברכת המזון
נֹוֶדה ְל ה' ֱאֵהינּו, ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו 

ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה.
ְוַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ה' ֱאֵהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית ֲעָבִדים…
ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו 

ָּתִמיד ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה... 

פירושי מילים:
ִהְנַחְלּתָ – נַתָת נחלה (שטח מחיה) ֶ �ש
ה – אר& שאוהבי� אותה, ֶאֶר; ֶחְמּדָ

 רוצי� אותה
ּוְפִדיָתנּו – והצלת אותנו

ָז� ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו – נות� לנו אוכל ופרנסה

כדאי לדעת

'ברכת המזו�' היא ברכה 
שאומרי� אחרי כל ארוחה שאוכלי� 
בה לח�. זו ברכת הודיה על שיש לנו 

מזו� לאכול ואיננו רעבי�. 

"ראינו שהיהודי� בגלות התגעגעו מאוד לאר& ישראל, אבל 
משהו בכל זאת לא מסתדר לי", אמר אור� והוסי0, "הרי ה� 
חיו הרבה דורות רחוק מאר& ישראל. אני לא מבי� אי) ה� 

ידעו שיש אר& כזאת בכלל?" 

ה
מ
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מ

    משימה א׳

נסו לענות על שאלתו של אור�:  כיצד זכרו יהודי�, ג� לאחר מאות   •
שנות גלות, שיש מקו� כזה 'אר& ישראל'?

תפילות ואמירות רבות במסורת היהודית מזכירות את ארץ ישראל בהקשרים 
מגוונים. יהודים בכל העולם התפללו את התפילות האלה והזכירו את ירושלים 

ואת ארץ ישראל בהזדמנויות רבות. בואו ונכיר כמה מהן:

≤  ‰ „ È Á È

זוכרים בתפילות 1       הארץ הטובה

• מן התפילה •

תפילה •
• מן ה



   משימה ב׳

קראו את הקטע מתוך ברכת המזון )בעמוד הקודם(. בקטע מודים על   .1
שלושה דברים. מהם?

מדוע בברכת המזון מודים לאלוהים על שנתן לנו "ארץ חמדה טובה ורחבה"?  .2

   דונו בחברותא:

כאמור, את ברכת המזון אומרים גם היהודים בתפוצות. על מה מעידה עובדה זו?  	•

ה
מ

י ש
מ

הברכה הבאה, מתוך 
תפילת העמידה, עוסקת  

גם היא בארץ ישראל, 
אך נוסף על כך היא מבטאת רצון לחיות 
חיים אחרים בארץ, חיים שונים בתכלית 

מהחיים בגלות.

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳                        

בקטע התפילה הזה שתי בקשות.   .1
כתבו במילים שלכם מהי הבקשה 

השנייה )בשורה השנייה(?

בשורה הראשונה מוזכרת שאיפה   .2
לחירות. כיצד היא קשורה לבקשה 

שורות הבאות? ֶשּבַ

"נשמע לכם הגיוני שאדם יגור בהולנד, למשל, אבל יאמר תודה רבה לאלוהים על ארץ ישראל?" תמה אורן. 
"רק ישראלים יכולים לשאול שאלות כאלה", מיהר מייקל להשיב, "יהודים שחיים בחו"ל אוהבים את 

הארץ ויכולים לומר דברים כאלה בלי שום בעיה". 

ֵצנּו יחד לארצנו 2       ַקּבְ

ברכת קיבוץ גלויות
דֹול ְלֵחרּוֵתנּו...  ׁשֹוָפר ָגּ ַקע ְבּ ְתּ

ְנפֹות  ע ַכּ ֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַבּ ְוַקְבּ
ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו... 

)מתוך תפילת העמידה(

כדאי לדעת

'תפילת 
העמידה' )המכונה 

גם 'תפילת שמוֶנה־עשרה'( 
היא התפילה העיקרית 

בסידור התפילה. היא 
נאמרת שלוש פעמים 

ביום, בתפילות שחרית, 
מנחה וערבית.

תפילה •
• מן ה

122

יחידה 2

זוכרים בתפילות
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משימה ד׳                   

התבוננו באיור של האמן א"מ   .1
ליליין. האמן בחר לצייר פרטים 

מסוימים. בחרו שלושה מהפרטים 
האלה והסבירו מה הם מסמלים:

-  איש זקן מוקף בגדר תיל
- איכר חורש שדה

- מלאך מצביע לכיוון כלשהו
- שמש זורחת

- שדה שיבולים

בתחתית האיור כתוב משפט מתוך   .2
תפילת העמידה, שנזכה לראות את 
האל חוזר לארץ ישראל ולירושלים. 

איזו מילה במשפט מייצגת את ארץ   •
ישראל וירושלים? 

איזו מילה נוספת, הנגזרת מאותו   •
השורש, מופיעה גם היא באיור?

רשמו את המילה והסבירו מה
הקשר בין שתי המילים.
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   משימת סיכום

בעזרת המידע שִנזכר ביחידה זו, ַחשבו כמה פעמים ביום ציין אדם יהודי   .1
בתפילותיו ובברכותיו את ארץ ישראל. כיצד, לדעתכם, השפיע עניין זה על 

חשיבותה ועל משמעותה של ארץ ישראל בעיני היהודים בגולה?

האם, לדעתכם, ציּון ארץ ישראל שוב ושוב העציב את היהודים שבגולה,   .2
או להפך, העניק להם תקווה? הסבירו את דעתכם.

כדאי לדעת

אפרים משה ליליין
היה צייר, צלם ויוצר תחריטים יהודי 

)גליציה וגרמניה, 1874–1925(.
הוא התפרסם בעיקר בזכות יצירותיו 

בנושאים יהודיים וציוניים, וכונה 
לעתים 'האמן הציוני הראשון'. 

'מהגטו לציון', אפרים משה ליליין. איור מזכרת 
לקונגרס הציוני החמישי בבזל, 1902
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יחידה 3

מנהגים
זוכרים ב
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זוכרים 
במנהגים

1     "אעלה את ירושלים 
על ראש שמחתי"

"את� זוכרי� שלמדנו שגולי בבל נשבעו שלא לשכוח את 
ירושלי�? מעניי� מה קרה להבטחה הזאת. הא� היהודי� 

באמת לא שכחו את ירושלי�?" שאלה ענבר. "את צודקת", אמר אור�, "ג� אנחנו מבטיחי� כל מיני 
הבטחות, והרבה פעמי� שוכחי� לקיי�..." "למדנו כבר שה� זכרו את ירושלי� בתפילות", אמרה תמר, 

"אבל אולי ה� עשו דברי� נוספי�?" 

באותו הרגע החלו הארבעה לרח0. כשנחתו ה� מצאו את עצמ� באירוע חברתי. האנשי� 
שהקיפו אות� היו לבושי� בגדי� חגיגיי� וכל המבטי� היו נשואי� לכיוו� אחד. מייקל 

הפנה את תשומת לב� לחופה שניצבה במרכז הרחבה, חופה שמתחתיה ניצבו חת� לבוש 
בהידור וכלה מכוסה בהינומה.

לפתע נשמע קול שבירה של זכוכית, ואחריו ברכות 'מזל טוב' מכל עבר. על צג המחשב 
הופיעה הכתובת:

חופה
ִליֹון, צרפת, לפני כמאה שנה

כל הקהל שר יחד:

ִאם ֶאְׁשָּכֵח ְירּוָׁשַלִם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני.
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם א ֶאְזְּכֵרִכי

ִאם א ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי.

(תהלים, פרק קל"ז פסוקים ה'-ו')

"הנה שוב אותה שבועה!" אמרה ענבר, ומייקל הוסי0 בהתרגשות: "לפני כמה שבועות התחת� ב� דוד 
שלי, ובחופה שלו שרו בדיוק את אותו השיר". מהמחשב נשמע צפצו0 ונפתח חלו� מידע:

חופה
ִליֹון, צרפת, לפני כמאה שנה

כככללל  הההקקקהההללל שששררר ייחחדדד::

יייננִנייי.. מממִִִ חחח יייְְ ּכּכּכַַַ ִִִםםם ּתּתִּתׁשׁשׁשְְ לללַַַ רררּוּוּוׁשׁשׁשָָָ  יייְְְ חחחֵֵ ּכּכּכָָָ ׁשׁשׁשְְ םםם  אאאֶֶֶ אאאִִ
יי כככִִ ררֵֵ ּכּכּכְְְ זזזְְ םםם אאא אאאֶֶֶ ּכּכִּכייי אאאִִִ חחחִִ ייי לללְְְ ׁשׁשׁשֹוֹוֹונננִִ קקק   לללְְְ ּבּבּבַַ דדדְְְ ּתּתּתּתִִ

יי.. תתתִִ חחחָָָ מממְְ ללל רררֹֹאאאׁשׁשׁש  ׂשׂשׂשִִִ ִִִםםם  עעעַַ לללַַַ רררּוּוּוׁשׁשׁשָָ תתת יייְְְ ההה אאאֶֶֶ לללֶֶֶ עעעֲֲֲ אִאםםם אאא  אאאַַַ

קל"ז פסוקים ה'-ו') (תהלים, פרק
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   משימה א׳                    

שערו, מדוע נקבע שיש להזכיר   .1
את שבועת גולי בבל באירוע פרטי 

ומשמח?

ג� בימינו, ימי� שבה� ירושלי� היא   .2
בירת מדינת ישראל העצמאית וכמעט 

כל היהודי� יכולי� להגיע אליה 
בקלות, אומרי� את המילי� האלה 

בטקסי נישואי� יהודיי�, אפילו 
בחופות הנערכות בירושלי�! 

מדוע, לדעתכ�, עושי� 
זאת?

   משימה ב׳

מה אפשר ללמוד משירת ילדי יהודי אתיופיה על הרגשת� כלפי אר&   .1
ישראל, א0 על פי שמעול� לא היו בה?

החסידה היא עו0 נודד. בכל חור0 נודדות החסידות מארצות אירופה לאפריקה.   .2
הסתכלו במפת העול�, מצאו את יבשת אירופה ואת יבשת אפריקה, דמיינו את 

המסלול שה� עוברות, ונסו לשער: מדוע פנו יהודי אתיופיה אליה� דווקא?

  משימה יצירתית

ציירו את מעו0 החסידות מעל הכפר באתיופיה. הוסיפו בציורכ� שאלות או בקשות   •
נוספות שביטאו היהודי� באתיופיה למראה החסידות. היעזרו בשירו של חיי� 

אידיסיס המופיע בעמוד הבא.

חסידֹות וארץ ישראל
יהודי אתיופיה האמינו שכל החסידות המגיעות לארצם, מגיעות מארץ ישראל.

כאשר להקת חסידות הייתה עוברת מעל לכפר יהודי באתיופיה, היו הילדים 
וצעירי הכפר מצטופפים בשמש ושרים בהתרגשות גדולה: 

ִׁשיֶמָלה, ִׁשיֶמָלה, ָאֶגָרִצ'ין ֶירּוָסֶלם ֶדֶהָנה? 
כלומר: "חסידה, חסידה, הגידי, מה שלום ארצנו ירושלים?"

2     זוכרים גם ביום>יום 

החופה מסמלת את 
הבית הפרטי החדש 

שנבנה בטקס הנישואין. 
ואולם, ברגע שמח זה מזכירים גם את 

ה'בית' של כל העם — את ארץ ישראל. 
בתקופת הגלות החלו במנהג להזכיר 

את חורבן בית המקדש ואת ארץ 
ישראל גם בטקס החתונה — בשבירת 

הכוס ובאמירת השבועה שנשבעו 
גולי בבל (השבועה שהזכרנו ביחידה 
1, בעמ' 118). המעשה הזה הוא קיום 

השבועה להעלות את ירושלים על 
ראש שמחתנו.
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 �"הי! אני מכירה את המנהג הזה, סבתא שלי סיפרה לי עליו. נראה לי שהיא עדיי
לא מאמינה שהיא באמת באר& ישראל", אמרה תמר.

"המנהג הזה מזכיר לי את השיר ששרי� בסו0 ליל הסדר, "לשנה הבאה 
בירושלי� הבנויה", הוסיפה ענבר. "אני לא מבינה בדיוק ְלמה הכוונה, אבל אני 

חושבת שלא מדובר בבקשה שבשנה הבאה נעבור לגור בירושלי�..."
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    משימה ג׳

שערו: למה התכוונו היהודי� ששרו את   •
השיר "לשנה הבאה בירושלי� הבנויה" 

בעבר? ְלמה אנחנו מתכווני� 
כשאנחנו שרי� אותו היו�?

"עכשיו, כשאת� מדברות על זה, 
אני נזכר בעוד מנהג שמדגיש 

את הקשר שלנו לאר& ישראל 
ולירושלי�", אמר מייקל. "בבתי 

הכנסת באנגלייה כול� מתפללי� 
לכיוו� אחד, לכיוו� אר& ישראל".

שיר החסידה 
מילים: חיים אידיסיס 

לחן: שלמה גרוניך 

ָרֵאל, ָעָפה ֲחִסיָדה ְלֶאֶרץ יִשְֹ
ְּכנַָפיִם ְמנִיָפה ֵמַעל ַהּנִילּוס

ֶאל ֶאֶרץ ְרחֹוָקה.
ָרֵאל* ֵמֵעֶבר לֶָהִרים ָֹשם ֵּבית יִשְֹ

יֹוְֹשִבים ּוְמַצִּפים.
ֲחִסיָדה, ֲחִסיָדה, ְצחֹוַרת ַצּוָאר,

ָמה ָראּו ֵעינַיְִך?
ִֹשיִרי ִלי ִּסּפּור.

...

ֲחִסיָדה, ֲחִסיָדה, ֲאדַֻּמת ַמּקֹור,
ַהִאם יְרּוָֹשַליִם

אֹוָתנּו עֹוד ִּתזְּכֹר?
ֲחִסיָדה, ֲחִסיָדה, ִלְבנַת ָּכנָף,

ַּבְּׂשִרי ִּבְֹשלֹום ָהִעיר,
ִּבְֹשלֹום יְרּוָֹשַליִם. 

פירושי מילים
ָרֵאל – כינוי ליהודי אתיופיה ית ִיש+ְ ּבֵ

ָבא' שרי� שיר המבוסס על 'סיפור החסידה'.  שלמה גרוני) ומקהלת 'ְש�
לפניכ� חלקי� ממנו:

ומשם • מכאן 
 •
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לפי המסורת היהודית, בכל מקום 
שאדם נמצא הוא צריך להתפלל 

לכיוון ירושלים וארץ ישראל. 
מקור המנהג בדברי חז"ל.

כך נוצרו המושגים מזרח או כותל המזרח — 
כינויים לקיר הקדמי בבית הכנסת, שבמרכזו עומד 

ארון הקודש. קיר זה פונה תמיד לכיוון ירושלים. 
ארצות מזרח אירופה, שם התפתח המושג מזרח, 
נמצאות ממערב לארץ ישראל, ולכן כאשר פונים 

בהן לכיוון ארץ ישראל, פונים לכיוון מזרח.
בבתים יהודיים רבים נהגו לתלות על הקיר שלט 

מקושט ובו המילה מזרח, כדי לסמן את כיוון 
התפילה בשביל מי שמתפלל בביתו. 

המושג מזרח נעשה ְלִכינּויֹו של הקיר הפונה לירושלים גם בארצות שבהן כיוון התפילה לא 
היה מזרח (כמו עיראק ותימן).

ה
מ

י ש
מ

   משימה ד׳                           

עיינו במפת העול� באטלס ובדקו לאיזה 
כיוו� מתפללי� היהודי� במקומות האלה: 

צ'ילה, עיראק, מצרי�, טורקיה, 
אנטרקטיקה. 

היעזרו ב'שושנת הרוחות' 
שלמעלה.

צפון

מערבמזרח

דרוםדרום

ארץ ישראל

אירופה

כמה מהמנהגים לזכר חורבן בית המקדש החלו לנהוג זמן קצר לאחר החורבן. 
גם בעניין הזה היו מחלוקות, למשל, היו חכמים שהציעו להפסיק לאכול בשר 
(בשר הזכיר להם את הקורבנות בבית המקדש), אך אחד החכמים טען שאין 

גבול לדבר, ויש מי שעלולים למנוע מעצמם כל מאכל ומשקה שהוקרבו במקדש. לכן החליטו 
החכמים על כמה מנהגים 'קלים' יותר לזכר החורבן. הנה אחד מהם:

מזרח, חנן מזל, 
ירושלים, 2009
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יחידה 3

מנהגים
זוכרים ב

ה
מ

י ש
מ

   משימה ה׳

ִקראו את הקטע מ� התלמוד. 

איזה מנהג מוצג בקטע הזה?  .1

מה הקשר בי� המנהג לבי� חורב� בית המקדש? מהו הרעיו� העומד מאחורי   .2
המנהג ומה חשיבותו? 

מה דעתכ� על מנהג זה? הא� את� מכירי� אנשי� שיישמו מנהג זה בבית�?   .3
א� כ�, ספרו על כ).

ד ִמ
ש ָר

ָּכ ָאְמרּו ֲחָכִמים: 
ַסד ָאָדם ֶאת ֵּביתֹו ַּבִּסיד, 

ּוְמַׁשֵּיר (משאיר) ּבֹו ָּדָבר מּוָעט (חלק קטן שאינו מסויד). 

(תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף ס' עמוד ב')

   נפוליון מתרשם

האגדה מספרת שבאחד הלילות, בעת נסיגתו 
של צבא נפוליון מרוסיה בשנת 1812, נתקל 

ְרֶטה (מנהיג צרפתי ידוע) בבית  נפוליון ּבֹוָנַפּ
שמתוכו הבהב אור נרות. נפוליון התקרב 

אל החלון ומבעדו ראה מחזה מוזר - קבוצת 
אנשים ישובים על הרצפה, ספרים בידיהם, 
והם קוראים בהם לאור נרות בנעימה נוגה 

ובוכים. בונפרטה הסקרן ציווה להוציא אליו 
את מנהיג הקבוצה הזאת. האיש שיצא היה 

יהודי, ַרָּבּה של הקהילה היהודית במקום. הרב 
הסביר לנפוליון שהוא ובני קהילתו מתאבלים 

על חורבנו של בית המקדש. "מתי חרב בית 
המקדש הזה?" תמה נפוליון. "לפני 1,800 

שנה", ענה הרב. "על בית שחרב לפני אלפיים 
שנה מתאבלים אתם בכל שנה?" התפלא 

הקיסר, ולפמלייתו אמר: "עם שמסוגל ְלַֹשֵמר 
את זכר מולדתו שנים רבות כל כך - ישוב 

ויבנה אותה".

(על פי אתר הכותל)

ה
מ

י ש
מ

   משימה ו׳         

היזכרו בכל התפילות   .1
והמנהגי� שהופיעו בשתי 
היחידות האחרונות. איזו 

תפילה או איזה מנהג 
מבטאי� את הגעגועי� 

לאר& ישראל ואת הקשר 
אליה בדר) הטובה ביותר, 

לדעתכ�? הסבירו את 
בחירתכ�.

אילו היית� פוגשי� את   .2
נפוליו�, כיצד היית� 

מסבירי� לו את 
חשיבות� של 

כל המנהגי� 
שהוזכרו? 

ם •
מכאן ומש  •
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 ֵמחֵֹטב ֵעֶצי
ַעד ׁשֵֹאב 

 .ֵמיֶמי

(דברים, פרק 
כ"ט פסוק י')

חוטבי עצי� 
ושואבי 

מי� – כינוי 
לבני המעמד 

הנמו) העובדי� 
במלאכות 
פשוטות 

בתנאי� קשי�

¥  ‰ „ È Á È

 ניגון חדש�ישן

1     בונים מדינה
הארבעה התיישבו בכיתה והמתינו לתחילת השיעור.

אור� הרהר בקול: "עד עכשיו למדנו על מנהגי�, על אמירות, על שירי� ועל תפילות שביטאו את 
הגעגועי� לירושלי� ולאר& ישראל לאור) הדורות. מעניי� מה קרה מאוחר יותר, כשהוקמה מדינת 

ישראל – הא� משהו השתנה? הרי כבר לא צרי) להתגעגע".
"מכירי� את התכניות האלה ברדיו, תכניות של 'שירי אר& ישראל'?" נזכרה ענבר. "השירי� האלה לא 
מדברי� על געגועי� לאר& ישראל אלא על אהבה לאר& ישראל, ולפעמי� ג� על נכונות לעבוד קשה 

כדי שיהיה כא� טוב יותר". 
"לפני קו� המדינה ביטאו התפילות, השירי� והמנהגי� את הקשר לאר& ישראל," אמר אור�. "נראה לי 

שג� לאחר שכבר הוקמה המדינה, שירי� ופזמוני� ביטאו - ומבטאי� עד היו� - את הקשר הזה".  
לפתע החלו להישמע צלילי� מכיוו� המחשב...

לפניכם השיר 'וזוהי רק ההתחלה'. אמנם שיר זה מדבר על בני 
אדם, אך אפשר להבין אותו גם אחרת, ולראות שהוא עוסק 

בקשיים שבהקמת המדינה ובגיבוש החברה:

וזוהי רק ההתחלה
מילים ולחן: נעמי שמר

ָאָדם ּבֹונֶה ֵּביתו ֵמחֶֹמר ּוְלֵבנִים 
ּוֵבינְַתיִם יֵֹש ָצרֹות ִעם ַהְּׁשֵכנִים,

וְזֹוִהי ַרק ַהַהְתָחָלה - ָלה ָלה...

ָצִריְך ֵעִצים ַלְחטֹב ּוִמּבֹורֹות ִלְֹשאֹב
וְַהַּמְרֶּבה ֵּדָעה הּוא ּגַם יְִרֶּבה ַמְכאֹוב,

ִּכי זֹוִהי ַרק ַהַהְתָחָלה - ָלה ָלה...

ִעִּתים ָאָדם ָשֵֹמַח וְִעִּתים סֹוֵבל,
ּוֵבין ַההּוא ָלזֶה חֹוגֵג ֲחִצי יֹוֵבל,
וְזֹוִהי ַרק ַהַהְתָחָלה - ָלה ָלה...

ִהּנֵה ִמְּקֵצה ִמזְָרח יְַפִציַע יֹום ָחָדֹש
וְזֹוִהי ַאְרְצָך זַָבת ָחָלב ּוְדַבֹש

ֵהן זֹוִהי ַרק ַהַהְתָחָלה - ָלה ָלה...

ֶאֶרץ טֹוָבה 
ּוְרָחָבה... ֶאֶרץ ָזַבת 

ָחָלב ּוְדָבׁש...  

(שמות, פרק ג'
פסוק ח')

ַוְיָמְררּו (המצרים) 
ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה 

ָקָׁשה ְּבחֶֹמר 
ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל 

ֶדה, ֵאת  ֲעבָֹדה ַּבּׂשָ
ָּכל ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר 
.ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר

(שמות, פרק א' 
פסוק י"ד)
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ר אור�. "נראה לי
הקשר הזה".  
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קום והתהלך בארץ
מילים: יורם טהרלב

לחן: יאיר קלינגר

קּום וְִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ
ְּבַתְרִמיל ּוְבַמֵּקל,

ּווַַּדאי ִּתְפּגֹֹש ַּבֶּדֶרְך
ֹשּוב ֶאת ֶאֶרץ יְִשָרֵאל.

יְַחְּבקּו אֹוְתָך ְּדָרכֶיָה
ל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה, ֶשּ

ה
מ

י ש
מ

    משימה א׳

ִקראו את מקור 1:

המילי� "ֹחֶמר ּוְלֵבִני�" מזכירות לנו תקופה בעבר של הע� היהודי. מהי התקופה?  .1
(ִחשבו על הסיפור העומד מאחורי הפסוק) 

במה הייתה התקופה ההיא דומה למציאות שמתארת הכותבת ובמה הייתה שונה ממנה?  .2

כאשר בחרה הכותבת במילי� האלה, מה רצתה לומר על בניית המדינה?  .3

קראו את מקור 2: 

מדוע בחרה הכותבת להזכיר בשיר חוטבי עצי� ושואבי מי� דווקא? מה רצתה לומר   .4
בכ) על בוני המדינה?

קראו את מקור 3:

מה משמעות הביטוי "אר& זבת חלב ודבש" (זכרו שנפגשנו באותו ביטוי   .5
בעמ' 63)? 

מדוע חשוב לכותבת להזכיר שזוהי "אר& זבת חלב ודבש"?  .6

2     מטיילים בארץ 
"תראו מה קורה כא�", אמר אור� והצביע על צג המחשב. על הצג החלו להופיע בזה 

אחר זה תצלומי� של מקומות באר&. 
"החרמו�!" זיהתה תמר בהתלהבות. "י� המלח!" קרא מייקל כשהתחל0 התצלו�. 

התצלומי� המשיכו להתחל0 וברקע התנג� שיר:

ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם...
קּום ִהְתַהֵּל ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה,

ִּכי ְל ֶאְּתֶנָּנה. 

(בראשית, פרק י"ג פסוק י"ז)

שך בעמוד הבא
המ

זה 

1

ם •
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משימה ב׳                     

קראו את מקור 1:

ָאֶר&"? ְ) ּבָ למי נאמר בפסוק: "קּו� ִהְתַהּלֵ  .1

    דונו בחברותא:

מדוע, לדעתכ�, ציווה אלוהי� לתור ולסייר באר&? ַהציעו לפחות שתי סיבות לכ).  •
במקו� "קו� והתהל) באר&" היה הפזמונאי יור� טהרלב יכול לכתוב, למשל, "צא וטייל   •

באר&". מדוע, לדעתכ�, הוא בחר להשתמש דווקא בלשו� הפסוק מהתורה?

קראו את מקור 2:

הביטוי "האר& הטובה" יכול להזכיר לנו שאנחנו יכולי� לטייל באר& כרצוננו, להבדיל   .2
ה, שלא היה יכול להגיע לאר& ישראל. איזו תחושה מעוררת ההשוואה הזאת? מֹמש�ֶ

�בבית האחרו� בשיר מוזכר "חלומה וחלומנו היש�". מהו, לדעתכ�, חלומה היש  .3
של האר&? על מה חלמו האנשי� בימי� עברו? הא� היו� חולמי� על

דברי� דומי�? 

ִהיא ִּתְקָרא אֹוְתָך ֵאלֶיָה
ְּכמֹו ֶאל ֶעֶרֹש ַאֲהָבה.

זֹאת ָאֵכן אֹוָתּה ָהָאֶרץ,
זֹו אֹוָתּה ָהֲאָדָמה

וְאֹוָתּה ִּפַּסת ַהֶּסַלע
ַהּנְִצֶרֶבת ַּבַחָּמה.
ּוִמַּתַחת ָלַאְסַפְלט

ְלִבנְיְנֵי ָהַרֲאוָה,
ִמְסַּתֶּתֶרת ַהּמֹולֶֶדת

נִית וֲַענָוָה. ַּביְֹשָ

קּום וְִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ...

וְַכְרֵמי ֲעֵצי ַהּזַיִת
ּוִמְסּתֹור ַהַּמְעיָן,

עֹוד ֹשֹוְמִרים ַעל ֲחלֹוָמּה
ן. וֲַחלֹוֵמנּו ַהּיָֹשָ

וְגַּגֹות אֹוְדִמים ַעל ַהר
וִיָלִדים ַעל ַהְּׁשִביִלים,
ּבֹו ָהַלְכנּו ַּבָמקֹום ֶשּ
ִעם ֲחגֹור וְַתְרִמיִלים.

קּום וְִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ...

דם
קו

שך מהעמוד ה
המ

משה רבנו רצה מאוד להיכנס לאר& 
ישראל. לאחר שהבי� שלא ייכנס, 

התחנ� לאלוהי� וביקש רק לראותה: 

ָרה ָנּא ְוֶאְרֶאה ֶאת  "ֶאְעְבּ
ן,  ֵעֶבר ַהַיְּרֵדּ ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶשׁר ְבּ

ָבנֹן" ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶזּה ְוַהְלּ

2(דברים, פרק ג' פסוק כ"ה)
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משימה ג׳                                       

ֶתת (רשת האינטרנט) על 'שביל  ֶ קראו בִמְרש�  .1
ישראל', וכתבו: מי יז� את סימו� השביל ומדוע. 

באילו אתרי� מוכרי� עובר השביל? (כתבו שלושה 
מה� לפחות) 

ב'שביל ישראל' אפשר לטייל ברגל, ובחלקי�   .2
ממנו ג� באופניי� וברכבי שטח. מהי הדר) 

המועדפת עליכ�? בחרו קטע אחד מהשביל 
שבו היית� רוצי� לטייל. הסבירו את 

"הופתעתי לגלות שקטעי� בחירתכ�. 
מהמקורות משובצי� 

בשירי� מודרניי�. בעיניי 
זה מחזק את הקשר 
לעבר", אמרה תמר. 

"אני חושב בדיוק כמו)", 
התלהב אור�, "כאילו 
ההיסטוריה חוזרת – 

דברי� שקרו או נאמרו 
לפני אלפי שני� מתאימי� 

ג� היו�! זה די מדהי�, 
לא?" 

"טוב", אמרה ענבר וצחקה, 
"בואו לא נשכח שבכל זאת 

כמה דברי� השתנו..."

ה
מ

י ש
מ

    משימת סיכום

בשני הפזמוני� שהכרנו ביחידה זו שיבצו הפזמונאי� ביטויי� מתו) 
המקורות העתיקי� שלנו (מסומני� בכחול).

הא�, לדעתכ�, הידיעה שבשירי� משובצי� ביטויי� מהמקורות   •
משנה את חוויית ההאזנה לשירי�? א� כ�, הסבירו כיצד.

חפשו עוד שירי� עבריי� (לאו דווקא שירי� מולחני�),   •
שמוזכרי� בה� דמויות, ביטויי� או משפטי� 
מהמקורות היהודיי�. הביאו את מילות השיר 

לכיתה והוסיפו לה� איור מתאי�.

כדאי לדעת

שביל ישראל 

שביל ישראל הוא מסלול הליכה העובר לאור) האר& – 
מקיבו& ד� שבצפו� ועד אילת שבדרו�. החברה להגנת 

הטבע סימנה את השביל בשנת 1995. אורכו של השביל 
כאל0 קילומטרי�, והוא עובר בנופיה המגווני� של 

האר& ובאתרי� החשובי� לשלוש הדתות.

מפת שביל ישראל
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מתחברים
 בשירים

1     לשיר בצוותא
מייקל הציג לפני חבריו הזמנה לערב שירה בציבור, ואמר: 

"המשפחה שלי קיבלה את זה אתמול. מה עושי� ש�, פשוט 
שרי�?" אור� צחק, "כ�, שירה בציבור היא בילוי מקובל מאוד בישראל. א� יהיה ל) מזל, אולי היו� נגיע 

לאירוע כזה". ואכ�, לא תתקשו לנחש לא� ה� המריאו הפע�... 

הארבעה נחתו במדשאה על שפת הכינרת. אנשי� רבי� ישבו על כיסאות ועל הדשא 
ושרו, ועל במה עמדה אישה והנחתה את השירה. "כול� באו לכא� פשוט כדי לשיר יחד?" 

תהה מייקל. "זה נראה כי0, באירוע כזה עוד לא הייתי". המחשב צפצ0 והסביר:

עוד לפני קום המדינה 
התפתח בארץ ישראל סוג 

מיוחד של תרבות פנאי - 
שירה בציבור. ההתכנסות והשירה בצוותא 

קבוצות ובמושבות, יצרה אווירה של  בקיבוצים, ּבַ
'יחד', של תרבות אחת. כך תיארה זאת הסופרת 
ושדרנית הרדיו נתיבה בן�יהודה, שהקדישה חלק 

ניכר מפעילותה לשימור הֶזמר העברי:

ַלזֶמר, לשיר המּולָחן, זה ששרים 
אותו ביחד, יש אצלנו כוח כל כך 
מיוחד במינו... וכמה שהכוח הזה 

גדול - לפני המדינה הוא היה 
עוד יותר גדול ועצום. ַלזֶמר היה 

ממש כישוף. וכל העסק הזה 
של "שירה בצוותא" - זה היה 

תרבות שלמה ומגוונת, מעוררת, 
ְמַשֶּכֶרת, ְמַלֶּכֶדת ומעודדת, כן - 

ומחזקת, גם את האמונה. 

(על פי נתיבה בן–יהודה, אוטוביוגרפיה 
בשיר ובזמר, כתר, ירושלים 1990, עמ' 5)

ה
מ

י ש
מ

    משימה א׳

הכותבת מונה כמה יכולות של השירה בצוותא   .1
(ראו שתי השורות האחרונות). ע� איזו יכולת את� מזדהי� במיוחד? הסבירו מדוע. 

הכותבת מציינת שלפני קו� המדינה היה כוחו של הזמר חזק עוד יותר. נסו להסביר מדוע.  .2

על השיר הישראלי נכתב עוד שהוא "הופ) מקב& של יחידי�, בעלי רקע תרבותי   .3
שונה, ליחידה חברתית אחת ומגובשת". ִחשבו על החברה הישראלית: מדוע דווקא 

בישראל התפתחה תרבות של שירה בציבור? 

    דונו בחברותא:

השירה בציבור מקובלת היו� בעיקר בקרב מבוגרי�. כיצד, לדעתכ�,   •
אפשר לעודד ג� צעירי� להשתת0 באירועי� כאלה?

ם •
מכאן ומש  •
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   משימה ב׳

הא� את� מכירי� שירי� על אר& ישראל או על ע� ישראל?  •
נסו לחשוב על שני שירי� שאת� מכירי�. מהו הרעיו� המרכזי המובע 

בכל אחד מה�?

2     שירי ארץ ישראל
"תמיד אהבתי לשיר, אבל עכשיו אחשוב על השירה בציבור ועל השירי� קצת אחרת", אמרה ענבר. 

"מתברר שהיה לה� תפקיד חשוב בגיבוש החברה הישראלית, ואולי ה� עדיי� ממלאי� תפקיד כזה". 
"אחרי שלמדנו את היחידה הקודמת, חשבתי ששירי� שמתבססי� על המקורות היהודיי� חשובי� 

לחיי� פה באר& יותר משירי� אחרי�", אמר אור�, "אבל עכשיו אני מבי� שכל השירי� ה� בעלי 
משמעות, כי השירה שלה� ביחד תורמת לגיבוש החברה. וע� זאת, בוודאי יש שירי� שמאחדי� יותר - 

"...�למשל שירי� על אר& ישראל או על ע� ישראל, כמו למשל... נו, באמת, זה עומד לי על קצה הלשו

ה
מ

י ש
מ

השירים שנכתבו 
לאורך השנים על 
ארץ ישראל ועל 

עם ישראל עוסקים בנושאים רבים 
ומגוונים. לא נוכל, כמובן, להביא 

את כולם כאן, אך נציג כמה מהם. 
לפניכם כמה שירים בכמה 

נושאים.

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳                  

בחרו באחד מהנושאי�, קראו את 
השירי� וענו על המשימה שלִצד�.

  משימה יצירתית

הכינו ריקוד, מיצג או   •
מצגת על אחד 

השירי�.

ב׳

� ק , , , &
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  השייכות לארץ

כאן
מילים ולחן: עוזי חיטמן

ָּכאן ֵּביִתי, ּפֹה ֲאנִי נֹוַלְדִּתי, 

ַפת ַהּיָם.  ַּבִּמיֹשֹור ֲאֶֹשר ַעל ֹשְ

ָּכאן ַהֲחֵבִרים ִאָּתם ּגַָדְלִּתי, 

וְֵאין ִלי ֹשּום ָמקֹום ַאֵחר ָּבעֹוָלם. 

ַחְקִּתי,  ָּכאן ֵּביִתי, ּפֹה ֲאנִי ֹשִ

ַּבְּׁשֵפָלה ֲאֶֹשר ַעל ּגַב ָהָהר. 

ָּכאן ִמן ַהְּבֵאר ָֹשִתיִתי ַמיִם, 

וְָֹשַתְלִּתי ֶּדֶֹשא ַּבִּמְדָּבר. 

ָּכאן נֹוַלְדִּתי, ָּכאן נֹוְלדּו ִלי יְָלַדי, 

ָּכאן ָּבנִיִתי ֶאת ֵּביִתי ִּבְֹשֵּתי יַָדי, 

ָּכאן ּגַם ַאָּתה ִאִּתי

וְָכאן ָּכל ֶאלֶף יְִדיַדי, 

וְַאֲחֵרי ָֹשנִים ַאְלַּפיִם סֹוף ִלנְדּוַדי. 

ָּכאן ֶאת ָּכל ִֹשיַרי ֲאנִי נִּגַנְִּתי, 

וְָהַלְכִּתי ְּבַמָּסע ֵליִלי. 

ָּכאן ִּבנְעּוַרי ֲאנִי ֵהגַנְִּתי 

ַעל ֶחְלַקת ָהֱאלִֹהים ֶֹשִּלי.

ָּכאן נֹוַלְדִּתי... 

ָּכאן ֶאת ֹֻשְלָחנִי ֲאנִי ָעַרְכִּתי, 

ַּפת ֶֹשל לֶֶחם, ֶּפַרח ַרֲענָן. 

ֶּדלֶת ַלְּׁשֵכנִים ֲאנִי ָּפַתְחִּתי, 

ּוִמי ֶֹשָּבא נֹאַמר לֹו "ַאְהַלן". 

ָּכאן נֹוַלְדִּתי...

ה
מ

י ש
מ

משימה ד׳                     

?'�מהו המסר העיקרי של השיר 'כא  .1

כיצד מציג כותב השיר את הקשר שלו   .2
לאר&? בחרו לפחות שלושה ביטויי� 

לקשר הזה והעתיקו אות� למחברותיכ�.

ִקראו את השיר 'אר&' (למטה).   .3
 �בפזמו� מופיע דימוי לקשר שבי

הע� לאר& - מהו הדימוי? 

לפניכם עוד שיר העוסק בשייכות לארץ:

ארץ
מילים ולחן: שייקה פייקוב

ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, 

ֶאֶרץ ְּתכֹל ֵאין ָעב

וְַהֶּׁשֶמֹש ָלּה 

ִּכְדַבֹש וְָחָלב. 

ֶאֶרץ ָּבּה נֹוַלְדנּו, 

ֶאֶרץ ָּבּה נְִחיֶה, 

וְנֵֵֹשב ָּבּה, יְִהיֶה 

ַמה ֶּׁשּיְִהיֶה. 

ִּפזְמֹון: 

ֶאֶרץ ֶֹשּנֹאַהב 

ִהיא ָלנּו ֵאם וַָאב, 

ֶאֶרץ ֶֹשל ָהָעם 

ֶאֶרץ ְלעֹוָלם, 

ֶאֶרץ ָּבּה נֹוַלְדנּו, 

ֶאֶרץ ָּבּה נְִחיֶה, 

יְִהיֶה ַמה ֶּׁשּיְִהיֶה.

...

ם •
מכאן ומש  •

ם •
מכאן ומש  •
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פירושי מילים:
קֹוֶרֶנת - מאירה, מזהירה

ה - וקור ְוִצּנָ
ֶרת - שצמרתו נמוכה, מושפלת ַפל ַצּמֶ ְ �ש

ָער - ששערו מפוזר  ְסתּור ש+ֵ
ַרּ'ְ - כפר ערבי על שפת הכינרת ּכֶ

ֵרש - אהיה ענייה  ִאּוָ
חֹוַח - מורכנת ראש, עצובה ְ �ְ' ש ַוֲאַהּלֵ

ּואֹות ָזִרי� - אתפתה ללכת בדר) אחרת  �ַמּש

(למשל, לא לגור באר&)

כינרת
לחן: נעמי שמר מילים: רחל 

ָֹֹשם ָהֵרי ּגֹוָלן, הֹוֵֹשט ַהּיָד וְגַע ָּבם! -  

ִּבְדָמָמה ּבֹוַטַחת ְמַצּוִים: ֲעצֹר. 

ִּבְבִדידּות קֹוֶרנֶת* נָם ֶחְרמֹון ַהַסָּבא, 

וְִצּנָה* נֹוֶֹשֶבת ִמִּפְסּגַת ַהְּצחֹור. 

ָֹֹשם ַעל חֹוף ַהּיָם יֵֹש ֶּדֶקל ְֹשַפל ַצֶּמֶרת*, 

ְסתּור ֵשָֹער* ַהֶּדֶקל ְּכִתינֹוק ֹשֹוָבב, 

ֶֹֹשּגַָלֹש ְלַמָּטה, ּוְבֵמי ִּכּנֶֶרת 

ְמַֹשְכֵֹשְך ַרגְָליו. 

 ,* ַמה ּיְִרּבּו ְּפָרִחים ַּבחֶֹרף ַעל ַהֶּכַרְּךְ

ַּדם ַהַּכָלנִית וְכֶֶתם ַהַּכְרּכֹם, 

יֵֹש יִָמים - ִּפי ֶֹשַבע ָאז יָרֹק ַהּיֶֶרק, 

ִּפי ִֹשְבִעים ְּתכָֻּלה ַהְּתֵכלֶת ַּבָּמרֹום. 

ּגַם ִּכי ִאּוֵָרֹש* וֲַאַהֵּלְך ְֹשחֹוַח*, 

וְָהיָה ַהֵּלב ְלַמּׁשּואֹות זִָרים*, - 

ַהאּוַכל ִלְבּגֹד ָּבְך, ַהאּוַכל ִלְֹשּכַֹח 

ֶחֶסד נְעּוִרים?

  מקומות בארץ

משימה ה׳   

קראו את השיר 'כינרת':  .1

המשוררת מייחסת לעצמי�   •
דוממי� תכונות של בני אד� (פעולה זו 

מכונה 'האנשה', מהמילה 'אנושי'). מדוע, 
לדעתכ�, היא עושה זאת? העתיקו כמה 

מהתיאורי� האלה למחברותיכ�.

ציינו לפחות שלושה מראות של הכינרת   •
ושל סביבתה המוזכרי� בשיר.

העתיקו למחברותיכ� שלושה מראות   .2
המוזכרי� בשיר 'א� אתה בסביבה'. במה ה� 

שוני� מהתיאורי� המוזכרי� בשיר 'כינרת'?

לא ידוע על איזו עיירה נכתב השיר 'א� אתה   .3
בסביבה'. מה יכול להיות היתרו� בכ)?

לפניכם עוד שיר על מקום בארץ:

אם אתה בסביבה
מילים ולחן: יצחק קלפטר

ְרחֹוב יֵָֹשן ְּבָצֳהֵרי ַהּיֹום, 
ְלִצָּדיו ָּבִּתים ִעם ּגַג ָאדֹם. 

ַּבִּמְסָּפָרה ִמּמּול יֹוֵֹשב ָאדֹון, 
ִמְסַּתֵּפר. 

ַּפֵּסי ַרֶּכֶבת חֹוִצים ָשֶֹדה 
וְגֶֶֹשר ֵמַעל ַהַּפִּסים חֹוֶצה, 

ַמּכֹלֶת, ֵּבית ָמלֹון, 
ֵּבית ּדַֹאר ְּבִלי ַחּלֹון. 

ֵּכן, ָּכְך נְִרֵאית ָהֲעיָָרה ֶֹשִּלי, 
ִאם ַּתֲעצֹר אּוַלי ִּתְרֶאה אֹוִתי, 

וְִאם ַאָּתה נְִמָצא ְּכָבר ַּבְּסִביָבה, 
ַּדע ְלָך ֶֹשָּכאן ַהּזְַמן לֹא ֶהְכֵרִחי.

...
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והנה שיר נוסף המדבר על עם ישראל:

חי 
לחן: אבי טולדנו מילים: אהוד מנור 

ִֹשְמעּו, ַאַחי, 
ֲאנִי עֹוד ַחי, 

ּוְֹשֵּתי ֵעינַי עֹוד נִָּׂשאֹות ָלאֹור. 
ַרִּבים חֹוַחי, 

ַאְך ּגַם ְּפָרַחי, 

ּוְלָפנַי ָֹֹשנִים ַרּבֹות ִמְּספֹר. 

ֲאנִי ֹשֹוֵאל 
ּוִמְתַּפֵּלל, 

טֹוב ֶֹשּלֹא ָאְבָדה עֹוד ַהִּתְקוָה.

ַחי, ַחי, ַחי 
ֵּכן, ֲאנִי עֹוד ַחי. 

זֶה ַהִּׁשיר ֶֹשַּסָּבא 
ָֹשר ֶאְתמֹול ְלַאָּבא 

וְַהּיֹום ֲאנִי. 
...

ה
מ

י ש
מ

לחיי העם הזה
לחן: דובי זלצר מילים: חיים חפר 

ָהָעם ַהּזֶה, ַהְּמפָֻּלג ָּכל ַהָּׁשנָה,

ֵּכיַצד הּוא ָקם ְּכֶֹשהּוא ֵמִריַח ַסָּכנָה,

ֵאיְך ִמְתעֹוֵרר הּוא ִמּנֹוְרֶבגְיָה וְַעד ִצ'יִלי,

ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶֹש...

ִאם ֵאין ֲאנִי ִלי ִמי ִלי. 

ָאה... 

ְלַחּיֵי ָהָעם ַהּזֶה, ָהָעם ַהּזֶה, 

ָהָעם ַהּזֶה, 

ֶֹשַּכָּמה טֹוב ֶֹשהּוא ָּכזֶה, 

ֶֹשהּוא ָּכזֶה!

ְלַחּיֵי ָהָעם ַהּזֶה,

ֶֹשַּכָּמה טֹוב ֶֹשהּוא ָּכזֶה! 

ָהָעם ַהּזֶה, ָמַתי נְֶחָלץ הּוא ְלֶעזְָרה?

ְּכֶֹשהּוא רֹוֶאה ֶֹשּיֵֹש ֶאְתּגָר אֹו יֵֹש ָצָרה.

ֵאין ִמְפָלגָה ָאז, ֵאין ִסיָעה* ָאז וְֵאין 
ֶסְקטֹור*,

ּוִמן ַהּיַַעד לֹא ָּתזִיז אֹותֹו ִּבְטַרְקטֹור!

ְלַחּיֵי ָהָעם ַהּזֶה... 

ָהִרימּו ּכֹוס ּוְֹשתּו נָא ְּבִלי ְלִהְתַּבּיֵֹש,

ֶאל מּול ַהּנַֹער ֶֹשָעַמד ֶאל מּול ָהֵאֹש.

ִלְבנֵי ֵּתיָמן, ִלְבנֵי ַאְלגִ'יר, ִלְבנֵי ַהּיִֶקים*,

ִלְבנֵי ֲעִקיָבא וְִלְבנֵי ַהִּדיְסקֹוֶטִקים.

ְלַחּיֵי ָהָעם ַהּזֶה...

  שיר הלל לעם ישראל

פירושי מילים:
ִסיָעה - מפלגה, קבוצה

ֶסְקטֹור - חלק, מגזר (מהע�)
ֶיִקי� - היהודי� יוצאי גרמניה

משימה ו׳                

 �השיר 'לחיי הע� הזה' פותח בציּו  .1
תכונה שלילית של ע� ישראל - 

מהי?

לאור) השיר מוצגת התכונה   .2
ההפוכה לה. מהי? 

אילו קבוצות בע� מוזכרות בשיר?   .3
הציעו שתי קבוצות נוספות.

   דונו בחברותא:

השיר 'חי' (למטה) מדגיש את   •
העובדה הברורה, לכאורה, שע� 

ישראל חי. מדוע, לדעתכ�, 
חשוב לציי� זאת? (היזכרו 

בהיסטוריה של עמנו)

ם •
מכאן ומש  •

ומשם • מכאן   •
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פירושי מילים:
ָחתֹות - אוניות הקרב ְ �ַמש

עֹוִלי� - דרכי�, שבילי� ְ �ִמש
�ִלי� - לשו� הפעמו ִעְנּבָ

מחר 
מילים ולחן: נעמי שמר

ָמָחר אּוַלי נְַפִליגָה ַּבְּסִפינֹות
ֵמחֹוף ֵאיַלת ַעד חֹוף ֶֹשנְָהב, 

וְַעל ַהַּמְֹשָחתֹות* ַהּיְָֹשנֹות 
יְַטִעינּו ַּתּפּוֵחי זָָהב. 

ָּכל זֶה ֵאינֹו ָמָֹשל וְלֹא ֲחלֹום, 
זֶה נָכֹון ָּכאֹור ַּבָּצֳהַריִם, 

ָּכל זֶה יָבֹוא ָמָחר ִאם לֹא ַהּיֹום, 
וְִאם לֹא ָמָחר ָאז ָמֳחָרַתיִם. 

ָמָחר אּוַלי ְּבָכל ַהִּמְֹשעֹוִלים* 
ָאִרי ְּבֵעֶדר צֹאן יִנְַהג. 

ָמָחר יַּכּו ְּבֶאלֶף ִענְָּבִלים* 
ֲהמֹון ַּפֲעמֹונִים ֶֹשל ַחג. 

ָּכל זֶה ֵאינֹו ָמָֹשל וְלֹא ֲחלֹום... 

...

ָמָחר ְּכֶֹשַהָּצָבא יְִפֹשֹט ַמָּדיו 
ִלֵּבנּו יֲַעבֹר ְלדֹם, 

ַאַחר ָּכל ִאיֹש יְִבנֶה ִּבְֹשֵּתי יָָדיו 
ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא ָחַלם ַהּיֹום. 

ָּכל זֶה ֵאינֹו ָמָֹשל וְלֹא ֲחלֹום...

  שאיפה לשלום

ה
מ

י ש
מ

   משימה ז׳

מהו המסר העיקרי  .1
של השיר 'מחר'?

תבו במילי� שלכ� חמישה דברי�  ּכִ  .2
שהכותבת מקווה שישתנו 'מחר'.

יש שיטענו שהמשאלות האלה אינ� יכולות   .3
להתגש�. הא�, לדעתכ�, ראוי לחלו� ג� 
חלומות שאינ� יכולי� להתגש� לגמרי? 

 .�הסבירו את הטענות לכא� או לכא

הוסיפו בית לשיר ובו התקוות שלכ�   .4
ל'מחר'.

בשיר 'שלו� על ישראל' (למטה) האור   .5
מייצג שלו�. מצאו שלושה תיאורי� של 

אור בשיר.

גם בשיר הזה חולמים על השלום:

שלום על ישראל
לחן: אפי נצר מילים: דודו ברק 

ַהְדִליקּו אֹור ָּבְרחֹובֹות וְִֹשיר זְַּמרּו ָּבִעיר, 

ָמָחר ַעל ְּפנֵי ָּכל ַהִּתְקוֹות יְַפִציַע יֹום ָּבִהיר. 

ִמּׁשֹוָבִכים יַגְִּביַּה ָאז ִרּבֹוא יֹונֵי ָלָבן, 

וְֶֹשֶמֹש נְִקּיָה ִמָּפז ִּתְקָרא ִמּתֹוְך ָענָן. 

ָֹשלֹום, ָֹשלֹום, ָֹשלֹום ַעל יְִשָֹרֵאל, 

ִאְמרּו, ִאְמרּו ִֹשיֵרי ַהֵּלל, 

ְֹשלֹום, ָֹשלֹום ַעל יְִשָֹרֵאל.

...

ם •
מכאן ומש  •

ם •
מכאן ומש  •
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  ארץ אהובה - ומורכבת... 

ללכת שבי אחריך
לחן: נורית הירש מילים: אהוד מנור 

ְלִהּוֵָלד ָּכל ּבֶֹקר ֵמָחָדֹש,

ִעם ָּכל ִמַּלת ְּפֵרָדה ָלמּות ְמַעט,

ּוְלָהִביא ֶאל ָהעֹוָלם עֹוד ֵּבן ּוַבת,

ְּבֶאֶרץ ֶֹשל ָחָלב, ָמרֹור ּוְדַבֹש.

ָללֶכֶת ֶֹשִבי ַאֲחַריְִך,

ִלנְֹשֹם ֶאת ַהֶּׁשֶמֹש ַהּצֹוֵרב,

ַלְחלֹם אֹוָתם מּול ָֹשַמיְִך,

ִלְכאֹב אֹוָתְך וְֹשּוב ְלִהְתַאֵהב.

ָלֵשֹאת ֲחלֹום ִמֶּבֶטן, ִמּדֹורֹות,

ִלְֹשאֹל ַּבֲאִביַביְִך נֶָחָמה,

ִלְחיֹות ַעל ְּפנֵי ּוְבתֹוֵכי ָהֲאָדָמה

ַהּנֹוָרָאה וְַהּיָָפה ַהּזֹאת.

ָללֶכֶת ֶֹשִבי ַאֲחַריְִך...

פירושי מילים:
ִבי ַאֲחַרִיְ' - ללכת אחריי) כמו  ֶ �ָלֶלֶכת ש

שבוי, בהשאלה: להימש) אחריי)
ֲאִביַבִיְ' ֶנָחָמה - לחפש נחמה  אֹל ּבַ ְ �ִלש

בתקופות האביב הנעימות

ה
מ

י ש
מ

משימה ח׳                        

זהו שיר אהבה לאר&, א) הכותב מתאר לא 
רק את הדברי� היפי� והטובי� אלא ג� 

את הקשיי�. 

ִמצאו בשיר שתי שורות לפחות   .1
שמופיע בה� תיאור של דבר טוב לצד 

קושי. 

בתחילת הבית השני מופיעה השורה   .2
"לשאת חלו� מבט�, מדורות". נסו 

לשער: לאיזה חלו� התכוו� הכותב? 

קראו את השיר 'אי� לי אר& אחרת'   .3
(למטה) והסבירו: מה היא 

האמירה המרכזית של 
הכותב?

גם השיר הבא מתאר את האהבה לארץ, 
על כל המורכבות שבה: 

אין לי ארץ אחרת 
לחן: קורין אלאל מילים: אהוד מנור 

ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת, 

ּגַם ִאם ַאְדָמִתי ּבֹוֶעֶרת. 

ַרק ִמָּלה ְּבִעְבִרית חֹוֶדֶרת 

ֶאל עֹוְרַקי, ֶאל נְִֹשָמִתי. 

ְּבגּוף ּכֹוֵאב, ְּבֵלב ָרֵעב, 

ָּכאן הּוא ֵּביִתי. 

לֹא ֶאְֹשּתֹק, ִּכי ַאְרִצי 

ִֹשּנְָתה ֶאת ָּפנֶיָה. 

לֹא ֲאוֵַּתר ָלּה, ַאזְִּכיר ָלּה, 

וְָאִֹשיר ּגַם ְּבָאזְנֶיָה, 

ַעד ֶֹשִּתְפַקח ֶאת ֵעינֶיָה.

ומשם • מכאן   •

ם •
מכאן ומש  •
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"השירי� האלה כל כ) יפי�", אמרה תמר, "אני מוכנה לשבת כא� ולשיר כל היו�". 
"ברור", אמר אור�, "שירי� עושי� מצב רוח טוב ונותני� תחושה נעימה, בעיקר א� מזדהי� ע� 

המסר שלה�". 
"נכו�. כשאני שרה אני מרגישה שהשיר עוזר לי לבטא את עצמי: לומר מה אני מרגישה כלפי 

האר&, מה� החלומות שלי ומה� התקוות שלי..." הוסיפה ענבר.
"וכששרנו יחד הרגשתי שהשירה מחברת אותנו זה לזה, ועוזרת לנו למצוא את המכנה המשות0 

לנו, את מה שמאחד אותנו", סיכ� מייקל, "מה דעתכ� שנל) כולנו יחד לערב השירה בציבור?"

ה
מ

י ש
מ

   משימת סיכום

בחרו שלושה מהשירי� שנלמדו ביחידה. בכל אחד מה� בדקו:  .1
הא� יש בשיר אמירה אישית? הא� יש בשיר אמירה הנוגעת

לכל הע�? כתבו את התשובות במחברותיכ�.

בחרו שיר עברי על אר& ישראל או על ע� ישראל המציג תחושות או   .2
מחשבות שאת� שותפי� לה� (שיר שלא הוצג ביחידה זו או ביחידה הקודמת).

הסבירו את המסר העיקרי של השיר.  •

א� מופיעי� בשיר ביטויי� שמקור� בפסוקי� או במקורות יהודיי�   •
אחרי�, ציינו זאת והביאו את מקור�.

הא� את� אוהבי� את השיר? הסבירו את דעתכ�.  •

התאימו לשיר תמונה (תצלו�, איור, או כל אפשרות אחרת).  •
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תנועת החסידּות
וארץ ישראל

1     תנועת החסידּות
"מה אתה מפז� ש�?" שאלה תמר את מייקל. 

ֵחְ)' ששמענו  "כבר כמה ימי� תקוע לי בראש הניגו� 'א� אשּכָ
חתונה. אני רוצה להחלי0 אותו, אבל אני לא מצליח", ענה מייקל.  ּבַ

"זה ניגו� נחמד דווקא", חייכה ענבר, "אבל אני מבינה אות), צרי) לגוו�". באותו רגע החל להישמע ניגו� אחר, 
וכל הארבעה הרגישו שה� עפי� באוויר.

ה� נחתו בחדר גדול מואר בנרות. סביב שולח� גדול ישבו אנשי� רבי�, כול� גברי�. ה� 
לבשו מעילי� שחורי� וחבשו כובעי פרווה. בראש השולח� ישב איש בעל זק� לב� וסח0 
את כל הנוכחי� בניגו� בלי מילי�. "האנשי� פה מזכירי� לי מאוד אנשי� שפגשתי פע� 

בירושלי�", מלמל מייקל. לפתע צפצ0 המחשב:

הגעתם לצפת, להתכנסות של קבוצת 
'חסידים'* סביב שולחנו של המנהיג 

שלהם, ה'אדמו"ר'*.
'החסידּות' היא תנועה דתית�רוחנית שתחילתה לפני 

כ�250 שנה ביהדות מזרח אירופה, והיא קיימת עד היום. 
על פי תפיסת החסידּות, הדרך הנכונה לעבוד את 

אלוהים היא דרך הרגש, בעיקר באמצעות תפילה. 
החסידות מדגישה את חשיבות השמחה בקיום המצוות, 

ולכן החסידים נוהגים לשיר ולרקוד בהזדמנויות רבות.
התכנסות כמו זו שהגעתם אליה מכונה 'טיש' (שולחן 
ביידיש). ה'טיש' נערך בשבתות ובחגים, אז האדמו"ר 

מכנס את חסידיו סביב השולחן שעליו הוא אוכל ומספר 
להם מעשיות וסיפורים - סיפורים עם מוסר השכל, 

סיפורים על חייהם של מנהיגים חסידיים אחרים ועוד. 
ב'טיש' הם גם שרים הרבה ביחד.

חסיד
אדם העובד את אלוהים בדבקות 

ובהתלהבות.

אדמו"ר
ראשי תיבות של  'אדוננו מורנו 

ורבנו'. כינויו של הרב המנהיג את 
החסידות.

   משימה א׳

מדוע, לדעתכ�, מספר האדמו"ר   •
סיפורי� לחסידיו? 

ה
מ

י ש
מ

 'טיש' של האדמו"ר ִמּבֹויָאן (חסידות ּבֹויָאן). 
ירושלים, סוכות תש"ע (2009)

ה •

דר
• הג
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2     סיפורים חסידיים על ארץ ישראל
"הניגו� שהאדמו"ר שר נעי� וסוח0", העירה תמר, "אבל חבל שהוא לא מספר עכשיו איזה סיפור.

מעניי� אותי לשמוע סיפור חסידי". בתגובה לדבריה ֵניעֹור המחשב וצפצ0:

לתנועת החסידות היה רגש מיוחד כלפי ארץ ישראל. רגש זה בא לידי ביטוי 
גם בסיפוריהם. לפניכם סיפור שסופר על מנהיג חסידי שחי לפני

כמאתיים שנה:

טובה הארץ מאוד>מאוד
מעשה ברבי יעקב שמשון מֶשִּפיטֹוְבָקה (עיר באוקראינה) 

שעלה לרגל לארץ ישראל, שהה בה כמה ששהה ונסע חזרה 
לחוץ לארץ, כדי להעלות את משפחתו לארץ ישראל. בדרך 

חנה בעיר אחת ונכנס למלון ללון. כיוון שהסתכל במראה, ראה 
שבעקבות טלטולי הדרך נעשה גופו רזה וכחוש ופניו חיוורים 
ונפולים. אמר: "עכשיו, כשאבוא לעירי ויראוני מכריי, יאמרו: 

'ארץ ישראל אוכלת ֶחלָּבם ודמם* של תושביה'. ונמצאתי, חס 
ושלום, מוציא ַלַעז* שלא ביודעים על הארץ הקדושה".

מה עשה? ישב כמה ימים במלון, אכל ושתה והיטיב לבו 
עד שחזר לבריאותו. כשחזר לעירו, היה מראהו יפה ְּבבֹואֹו 

ִמְּבֵצאתֹו, עד שהכירו הכול כי טובה הארץ מאוד–מאוד.

(על פי יואל רפל, יראה ואהבה: סיפורים ומימרות חסידים, מודן, תל אביב 1996, 
עמ' 27)

פירושי מילים:
 � אוכלת ֶחלּבָ

ודמ� - פוגעת 
בגופ� 

מוציא ַלַעז - 
מוציא לה ש� רע, 
גור� שידברו עליה 

דברי� רעי�

   משימה ב׳

מדוע חשש רבי יעקב שמשו� לחזור לארצו מאר& ישראל כשהוא   .1
רזה וכחוש?

מה אפשר ללמוד מכ) על חשיבותה של אר& ישראל בעיניו?  .2

מה דעתכ� על מה שעשה הרבי?  .3

ה
מ

י ש
מ

ם •
מכאן ומש  •
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לארץ ישראל לא בורחים!
לרבי יחזקאל הלברשטם זצ"ל (זכר צדיק לברכה)

בא פעם יהודי ואמר לו: 
רבי, ברכני, פשטתי את הרגל (איבדתי את כל רכושי) 

ואני בורח לארץ ישראל. 
קם רבי יחזקאל מכיסאו וצעק בקול גדול: מה?

פשטת את הרגל ואתה רוצה לברוח לארץ ישראל?
לאמריקה בורחים, לארץ ישראל לא בורחים,

לארץ ישראל עולים.

(ספר ויקהל משה, בעריכת הרב משה הכהן גורדון, ניו יורק תשט"ז, 
עמ' קצ"ו)

ה
מ

י ש
מ

   משימה ג'     

איזה רעיו� רצה   •
רבי יחזקאל 

הלברשט�
להעביר ליהודי

שבא אליו?

מתייעצים עם האדמו״ר

למנהיג החסידי, האדמו״ר, מעמד חשוב מאוד בחסידות. פעמים רבות 
הוא מחליט היכן יגורו חסידיו, עם מי יתחתנו, מה ילבשו ועוד. חסידים 

רבים נוהגים לבקש ברכה מהאדמו"ר לפני כל צעד חשוב בחייהם.
גם לפני העלייה לארץ ישראל באו לקבל ברכה מהרבי:

ם •
מכאן ומש  •
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3     סיפורי פלאות

סיפורים חסידיים רבים מתארים עניינים שהם מעל לטבע: צדיקים בעלי 
כוחות מיוחדים, שדים ורוחות, וכל מיני התרחשויות שלא על פי חוקי הטבע. 
לפניכם סיפור חסידי שכזה, המבוסס על סיפור אחר המופיע כבר בספרות 

חז"ל מאות רבות של שנים לפני תנועת החסידות:

שתי הִעזים וארץ ישראל
ביער, ליד העיירה ֶשְבֵרִשין שבפולין, חיו חסיד עני ואשתו. בכל שבת היה החסיד הולך 

לעיירה כדי להתפלל וללמוד בבית המדרש. מה עשה בשאר ימות השבוע? איש לא 
ידע. דבר אחד היה ידוע: היו לו שתי ִעזים שנתנו חלב מועט. בכל יום נהגה אשת החסיד 

לשחרר את העזים בשדה, ובערב כלאה אותן. החסיד ואשתו מכרו חלב עזים, חמאה 
וגבינה, אך את פרנסתם מצאו בקושי.

יום אחד ניגשה האישה לחלוב את העזים, והעזים אינן! חיפשו אחריהן החסיד ואשתו 
ביער ולא מצאו. זכרה האישה כי שכחה לקשור אותן בערב, והחלה לבכות ולצעוק, אך 

בעלה הפסיק אותה ואמר: מן השמים (מאלוהים) היה הדבר. 
בערב חזרו העזים הביתה, ובאותו ערב עצמו נתנו חלב בשפע, יותר ִמְּבכל יום אחר! 

ראתה אשת החסיד כי יש ברכה בעזים, ולא קשרה אותן גם למחרת. שוב לא מצאה את 
העזים במשך היום, ובערב הן ָשבּו ועטיניהן מלאים חלב. החסיד ואשתו מכרו את החלב 

בעיירה, וגילו להפתעתם שהיה זה חלב מיוחד במינו - הוא הביא מרפא לחולים. גם חולים 
במחלות קשות הבריאו לאחר ששתו ממנו. עד מהרה לא היו עוד חולים בכל ֶשְבֵרִשין.

כך עברו שישה ימים. ביום השביעי החליט החסיד ללכת בעקבות העזים ליער, וכך עשה. 
העזים הגיעו למקום שבו עֵרמת ענפים. הן חמקו תחתם, והחסיד - אחריהן. מתחת לענפים 
נגלה פתח באדמה. נכנסו העזים בפתח, והחסיד - אחריהן. מצא החסיד את עצמו במערה, 

וראה מרחוק קרן אור מבהיקה. העזים מיהרו אל כיוון האור, והחסיד הלך בעקבותיהן. 
בדרך קפצו מולו שדים ורוחות, אבנים נפלו מכל עבר ומראות משונים פיתו אותו לסטות 

מדרכו, אבל החסיד המשיך בדרך. הוא לא הביט ימינה ולא שמאלה. אמונתו לא עזבה 
אותו אף לא לרגע. הרוחות הרעות, שליחות השטן, נעלמו אחת–אחת, ולבסוף הגיעו אל 

האור - לפתח המערה. 

יצא החסיד החוצה, והנה שמים כחולים ונער עומד ומחלל בחליל לפני ִעזָיו. כשראה 
הצעיר את החסיד, התקרב אליו ושאל בעברית: "האם חדש אתה במקומנו?" החסיד 

נעמד בפחד, הוא הבין שרגליו עומדות על אדמת ארץ הקודש - ארץ ישראל. המשיך 
הנער בדבריו: "אף אני הגעתי לסביבות צפת רק בעת האחרונה, עד כה נהגתי לרעות את 

שך בעמוד הבא
המ

ם •
מכאן ומש  •
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עזיי בהרי יהודה וירושלים". החסיד השליך עצמו על הארץ, נשק לאדמה ולאבנים, והודה 
לאלוהים. 

אז ישב וכתב מכתב ליהודי ֶשְבֵרִשין ולכל היהודים בגולה. הוא הזמין אותם לבוא בעקבות 
העזים ובעקבותיו, ולא לפחד כלל מן הדברים שיתגלו לעיניהם במערה. רק לעין נראים 

הדברים אך אין בהם ממש, כך כתב. החסיד קיפל את המכתב בעֵלה תאנה גדול וקשר אותו 
לצווארה של אחת העזים. על העלה כתב שימסרו את המכתב לרב של ֶשְבֵרִשין.

באותו ערב עצמו שבו העזים הביתה והן מלאות חלב. ראתה אשת החסיד כי בעלה איננו, 
ונבהלה מאוד. היא הייתה מודאגת כל כך, עד שלא הבחינה בעלה התאנה שעל צוואר העז.

חיכתה האישה יום, יומיים, שלושה ימים, אך בעלה לא חזר. הייתה האישה בטוחה 
ששודדים הרגו אותו ביער. ולמה לה לשבת לבדה ביער? מוטב שתעבור לגור בעיירה 
ֶשְבֵרִשין, בין אנשי הקהילה היהודית. ומה יועילו לה העזים בעיירה? מוטב יהיה לשחוט 

אותן ולמכור את בשרן. אמרה ועשתה.

רק לאחר שנשחטו העזים מצא השוחט את המכתב שגולגל בתוך עלה התאנה, ומיד קרא 
לרב העיירה. כשקרא הרבי את המכתב, החל לבכות: מה אפשר לעשות עתה? את העזים 

אי אפשר להשיב לחיים, ורק הן ידעו את הדרך לארץ הקודש! גזר הרבי על יהודי ֶשְבֵרִשין 
שלושה ימי צום ותפילה, משום שכנראה בגלל מעשיהם הרעים לא נמצא המכתב בזמן, 

ומעתה שוב לא יוכלו להגיע לארץ ישראל וייאלצו לחכות בגלות.
שמר הרבי של ֶשְבֵרִשין את המכתב בבית המדרש שנים רבות. בזמן השרפה הגדולה, 

כאשר רוב העיירה עלתה באש, אבד גם המכתב.

 (על פי מעשייה ביידיש. סופרה לדב נוי מפי יהודי מפולין)

ה
מ

י ש
מ

   משימה ד'     

אילו פרטי� בסיפור מציגי� את אר& ישראל כאר&   .1
פלאית ומיוחדת? 

הסיפור מביע את הרעיו� שבתקופות מסוימות היה   .2
קשה מאוד להגיע לאר& ישראל, ומכשולי� רבי� עמדו 

בדר) לש�. כיצד בא רעיו� זה לידי ביטוי בסיפור? הביאו 
כמה דוגמאות.

ברור שהסיפור החסידי מושפע מרעיונות שהופיעו   .3
במסורת היהודית עוד קוד� לכ�. ִחזרו למדרש 

שלמדנו ביחידת המבוא לספרות האגדה 
והמדרש (עמ' 63). אילו פרטי� במדרש 

מופיעי� ג� בסיפור הזה?

כדאי לדעת

עיבוד מוכר 
למעשייה זו נכתב 

 ,�בידי הסופר ש"י עגנו
מגדולי הסופרי� 
העבריי� במאה 

ה!20 וחת� פרס נובל 
לספרות. עגנו� עיבד 

מעשיות חסידי� רבות.
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משימה ה׳                        

 �ְלמה, לדעתכ�, התכוו� רבי נחמ  .1
בדבריו באמרה א'?

קראו את אמרה ב'. על פי האמרה ועל   .2
פי מה שלמדת� על עקרונות החסידּות 

של רבי נחמ� מברסלב, מדוע היה לו 
חשוב כל כ) להגיע לאר& ישראל?

בחרו אחת מהאמרות וַהתאימו אותה   .3
לחיי� שלכ� - ִחשבו על התחביבי� 

שלכ�, על דברי� שאת� אוהבי� 
או חולמי� עליה�, והחליפו את 

הביטוי 'אר& ישראל' בביטוי 
אחר או במילי� אחרות. "את חסידי ברסלב אני מכיר", אמר 

אור�. "כמה מה� גרי� בשכונה 
שלנו, ומדי פע� ה� יוצאי� בשירה 
ובריקודי� באמצע הרחוב. האמת, 

היה נראה לי די מוזר לרקוד ככה 
סת� ברחוב, אבל עכשיו שאני 

מבי� כמה השמחה חשובה לה�, 
אני אפילו יכול להערי) שה� שרי� 

ורוקדי� כ) בלי להתבייש ובלי 
לחשוב מה יגידו". 

ְלָכל ָמקֹום ֶֹשֲאנִי 
הֹוֵלְך - ֲאנִי הֹוֵלְך 

ְלֶאֶרץ יְִשָֹרֵאל.

ֶאֶרץ יְִשָֹרֵאל -
ָֹשם ְמקֹום ַהִּׂשְמָחה.

א

ב

4     רבי נחמן מברסלב

אחת החסידּויֹות המוכרות היא חסידּות ברסלב, חסידות הידועה במיוחד 
בחשיבות שהיא מייחסת לשמחה. מייסד חסידות זו הוא רבי נחמן 

מהעיירה ברסלב שבאוקראינה. רבי נחמן מברסלב קבור בעיר אּוָמן 
שבאוקראינה, ולכן הוא מכונה גם 'נחמן מאומן'. רבי נחמן היה ידוע בסיפורי המעשיות 

המיוחדים והמעניינים שלו.
רבי נחמן גם כתב תפילות רבות: בקשות לפרנסה, לשמחה, להצלחת חינוך הילדים ועוד. 

מרוב אהבתו לארץ ישראל הוא כתב גם תפילות על הארץ - על השאיפה לעלות אליה, על 
קדושתה ועוד.

רבי נחמן ערך מסע רב�תלאות לארץ ישראל, וחשיבותה של הארץ מוזכרת בדבריו פעמים 
רבות. הנה שתיים מִאמרותיו הידועות:

כדאי לדעת

ג� היו� פועלות בישראל ובעול� לא מעט 
חסידּויֹות. בי� הידועות שבה� חסידּות חב"ד, 

חסידות ברסלב, חסידות גור ועוד.

ם •
מכאן ומש  •

ומשם • מכאן   •
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יחידה 1

המדינה
סמל 

±  ‰ „ È Á È

סמל המדינה

1
ה

”באמת כמעט לכל חברה, תנועת נוער ואפילו בית ספר, 
יש סמל״, אמרה ענבר, ”אבל א0 פע� לא חשבתי בשביל מה, 

בעצ�, צרי) סמל״. בינתיי� מיהר מייקל להציג בפני חבריו את 
סמלה של מנצ׳סטר יונייטד — קבוצת הכדורגל שהוא אוהד. ”תראו איזה יופי של סמל!״

קרא מייקל בגאווה, ”הפרטי� שבו מביעי� רעיונות הקשורי� לקבוצה, ויחד ה� יוצרי� סמל יפה. 
למשל, השדו� האדו� שבמרכז מסמל את מהירותה של הקבוצה ואת היכולת שלה לתכנ� ולבצע 

מהלכי� שיפתיעו את הקבוצה היריבה״. 

תמר, ענבר, אור� ומייקל התיישבו מול המחשב. הפע� ה� 
היו סקרני� במיוחד. 

”היו� מתחילי� נושא חדש, נכו�?״ שאל מייקל, וכול� הנהנו בהסכמה. באותו רגע הבהב צג המחשב,  
והופיעה עליו תיבת מידע: 

1 משמעותו של סמל

ֵסֶמל 
ציור או תמונה המביעים רעיון מסוים, או מתארים משהו 

אופייני בפעולתו של מוסד או של מפעל מסוים.
(מילון אבן־שושן)

סמל מנצ'סטר יונייטד

פרק א׳      הסמלים שלנו

ה •

דר
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ִחשבו על הסמלי� שהובאו כא� ועל עוד סמלי� שאת� מכירי�,  .1
      ונסו להסביר: מה תפקיד� של סמלי�?

מה היתרו� שיש לסמל (לצורה, לתמונה) על פני מילי�?  .2

   דונו בחברותא:

הא� סמל של קבוצה או של ַע� פונה פנימה, אל חברי הקבוצה,   •
ומיועד לה�, או שמא החוצה — לאנשי� שמחו& לקבוצה?  

1
5

2

3

4

התבוננו בסמל בית הספר שלכ�, או בסמל היישוב שאת�   .1
גרי� בו.

מה מופיע בסמל? (פרטו ככל האפשר)  •

מה משמעותו של כל פרט בסמל?   •

הא�, לדעתכ�, הסמל מבטא כראוי את אופיו של בית הספר או של   •
היישוב? נמקו את עמדתכ�.

תבו במחברותיכ� מה מסמל כל אחד מה�.  לפניכ� כמה סמלי�. ִכּ  .2

 �3.  מה הקשר בי� צורתו של כל סמל (למשל, כ0 היד בתמרור ’עצור׳) לבי� הרעיו
שהוא מסמל (למשל, ההוראה לעצור את המכונית)?

משימה א׳

משימה ב׳
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2     מחפשים סמל למדינת ישראל

לפתע הרגישו ארבעת הילדי� את תחושת הריחו0 המוכרת, ולאחר כמה שניות 
מצאו את עצמ� בחדר גדול. מול� ניצב שולח� גדול, וסביבו ישבה קבוצת אנשי�. 

השולח� והאנשי� מילאו את החדר, והילדי� נאלצו להיצמד אל הקיר. ”וואו״, 
לחש אור� בהתרגשות, ”א0 פע� לא הייתי קרוב כל כ) לב�!גוריו�״. ”ג� אני״, 

הוסיפה ענבר, ”אבל חו& ממנו אני לא מזהה כא� א0 אחד. מעניי� מיה�״. 
באותו רגע נדלק המחשב, ועל הצג הופיע המידע הזה:

תל אביב
1948 (לפני יותר משישים שנה) 

הגעתם לישיבה של ’הממשלה הזמנית׳ (הממשלה 
שכיהנה בישראל מאז קֹום המדינה ועד הבחירות 
הראשונות). הישיבה עוסקת, בין השאר, בבחינת 

הצעות לסמל המדינה. 
בפני הממשלה הזמנית הוצגו שתי הצעות לסמל. 
דוד ֶרֶמז, אחד השרים, תיאר את תהליך ההחלטה:

הממשלה הזמנית 
בישיבה

הוגשה לנו דוגמה מצוירת של הסמל ’גּור 
אריה' שנתקבל על דעת כולנו, עד שראינו 
הצעה אחרת של משה שרתֹוק משורטטת 

בקווים כלליים (ההצעה ובה מופיעה מנורה), 
ומצאנו אותה מתאימה יותר, כי ראינו את 

סמל מדינת ישראל בצורת ’אור לגויים' מביע 
יותר מ'גור אריה'. התעוררה שאלה אם לבחור 

במנורת חנוכה (שבה שמונה קנים וַשָמש) או 
במנורת שבעת הקנים, וברוב דעות הוחלט 

לבחור במנורת שבעת הקנים.

(דוד רמז, מתוך ישיבת הממשלה הזמנית, 7 ביוני 1948)

כדאי לדעת

אור לגויי�
 �ביטוי המביע את הרעיו

שתפקידו של הע� היהודי 
לשמש דוגמה לעמי� 

אחרי�, להוביל ולהדרי) 
אות�. 

מקור הרעיו� בתנ״), בדברי 
הנביא ישעיהו: ”ְוָהְלכּו גֹוִי� 

ְלאֹוֵרְ)״ (פרק ס׳ פסוק ג׳).
יש התומכי� בגישה זו 

ואילו אחרי� מתנגדי� לה.
יחידה 1

המדינה
סמל 

ומשם • מכאן   •
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למרות הדיונים הרבים ברכיבי הסמל, לא נמצא סמל שהתקבל על דעת רוב 
חברי הוועדה, והוחלט לשתף את הציבור בעיצוב הסמל.

לשם כך פורסמה בעיתונות הודעה, ובה הזמנה לציבור לשלוח הצעות 
לסמל המדינה ולדגל המדינה (שגם עיצובו עוד לא נקבע). 

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳ 

לפי דברי דוד רמז, מה היו שתי ההצעות לסמל המדינה?  .1

הסמל הראשו� שהוצע — גור אריה — הוא ִסמלה של ממלכת יהודה בתנ").   .2
ִרשמו טיעו� אחד בעדו.

יֵטא הסמל השני? מה ִבּ  .3

מדוע, לדעתכ�, העדיפו חברי הממשלה הזמנית את ההצעה השנייה?   .4

(רשומות, מועצת המדינה הזמנית)

מדינת ישראל
הממשלה הזמנית

ה נ מ ז ה
מתבקשות הצעות לדגל ולסמל המדינה

הנתונים הם:
הדגל: הצבעים - תכלת ולבן

בגוף הדגל - מגן דוד או שבעה כוכבים (זהב או צבע אחר)
הסמל: הצבעים - תכלת ולבן וכל צבע נוסף, לפי טעמו של הצייר.

בגוף הסמל - מנורה בעלת שבעה קנים ושבעה כוכבים (בני שישה קצוות)
תתקבל לעיון גם כל הצעה אחרת, או רעיון אחר. 

אין הממשלה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא מן המוגשות.
את ההצעות יש למסור במעטפה סגורה ולרשום עליה:

מזכירות הממשלה הזמנית, ועדת הסמלים.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא יום ב', ז' לסיוון תש"ח (14 ביוני 1948),

 שעה 12:00 בצהרים, לפי שעון ישראל.

ם •
מכאן ומש  •
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לשם קביעת סמלי המדינה הוקמה ועדה מיוחדת שכונתה 
’ועדת הסמל והדגל׳. 

בעקבות ההזמנה הגיעו לוועדה הצעות רבות - 450 הצעות מ�164 אנשים! 
לחברי הוועדה הייתה עבודה רבה - לבחור הצעה אחת מתוך ההצעות 

שהונחו לפניה, כלומר, להסכים ביניהם על סמל שייצג בדרך הטובה ביותר 
את מדינת ישראל, את ערכיה ואת שאיפותיה. 

לפניכם כמה מההצעות שנשלחו לוועדה:

ה
מ

י ש
מ

משימה ד׳

ִקראו את ההזמנה ובדקו:  .1

?�מי המזמי  •

את מי מזמיני�?  •

ְלמה מזמיני�?  •

נראה שהממשלה ראתה בעיצוב סמלי המדינה משימה חשובה ודחופה.   .2
נסו לשער מדוע. הציעו כמה סיבות.

לכבוד

המזכירות של הממשלה הזמנית, 
ועדת הסמלים של מדינת ישראל

א.מ.נ. (אדונים מאוד נכבדים)
הנני מגיש בזה את הצעתי לסמל ולדגל הלאומי. 

והנה הסברה (ההסבר) להצעתי: 

הסמל:
שנים–עשר כוכבים. נגד שנים–עשר שבטי ישראל. 

הֲארי הרובץ, ַעם ישראל שאינו נרתע מפני כול. 
ובסוף הֶחרב והאת מסמל תפקיד עם ישראל להגשים המטרה

הסופית: שלום בין העמים...
במקרה של אי קבלת ההצעות אני מבקש להחזירם לי.

והנני בכל הכבוד,
ישראל הלפרין, מהנדס–אדריכל 

הצעתו של האדריכל 
ישראל הלפרין

1

יחידה 1

המדינה
סמל 

ם •
מכאן ומש  •
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פנימי
אל: מועצת המדינה (ועדת הסמל)
מאת: מחנה צבאי אי־שם בדרום

הנדון: הצעה לסמל המדינה

ר"ב (רצוף בזה, מצורף) הננו מעבירים אליכם הצעה 
לסמל המדינה, לרגלו (בגלל) חוסר בצבעים מתאימים 

השתמשנו בדיו, 
אולם הצעתנו לצבעים היא:

1. המגן דוד - צהוב
2. המנורה - צבע ברונזה

3. הכוכבים - זהב הרקע של הסמל כחול בהיר (צבע שמים)
הסיסמא: שלום לרחוק ולקרוב.

מפקד היחידה

הצעה של חיילים 
בשירות סדיר

4

הצעה של האמן 
זאב רבן

5

תל אביב
רח’ עין־חרוד 13

לכבוד
ועדת הסמל של מדינת ישראל

א.נ. (אדונים נכבדים) 
הנני מתכבד בזה לשלוח לכם 

במצורף שתי הצעות לסמל 
המדינה.

בכבוד רב,

דורי חורגל
נולד בי"ט טבת 1936

בתל אביב
23

הצעותיו של דורי חורגל, בן 12

ומשם • מכאן   •

ם •
מכאן ומש  •
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יחידה 1

המדינה
סמל 
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3     סמל המדינה הנבחר

התבוננו בהצעה 1 וקראו את ההסבר של מגיש ההצעה. מה� שני המסרי� העיקריי�   .1
העולי� מ� הסמל הזה? הא� ה� סותרי� זה את זה, או משלימי� זה את זה?

 ?�התבוננו בהצעות 1–3. מה משות0 לה  .2

איזה סמל מוצא ח� בעיניכ� יותר? הסבירו את בחירתכ�.  .3

כתבו הסבר לאחת ההצעות שלא צור0 הסבר מפורט למשמעות� (הצעות 2–5).  .4

  משימה יצירתית

נסו ג� את� לגבש הצעה לסמל המדינה. ַעצבו את הסמל,  •
וִכתבו לו הסבר.

’ועדת הסמל והדגל׳ דנה בהצעות חודשים רבים, ורק בראשית 1949 התקבלה 
ההחלטה הסופית בממשלה הזמנית. 

משימה ה׳

ה
מ

י ש
מ

   משימה ו׳ 

התבוננו בסמל המדינה שמימי� וענו:   .1
מה מביעה המנורה? מה מביעי�

ענפי הזית?

ציירו את סמל מדינת ישראל   .2
במחברתכ�. 

"חבל, אהבתי את האריה", אמר מייקל, "אני הייתי בוחר סמל שיש בו אריה". 
"אני דווקא אוהבת את סמל המנורה", אמרה ענבר, "אבל עדיי� לא ברור לי מה 

משמעות� של כל הפרטי� שבו. למשל, מהי משמעות� של עלי הזית?" 
"ג� לי אי� מושג מה מסמלי� עלי הזית. אולי ה� קשורי� לשמ� למנורה?" הציעה 

תמר, "מכל מקו�, אני חושבת שאני יודעת מה נלמד ביחידה הבאה..." 
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2 יחידה 

רכיבי הסמל 
ומשמעותם

1     המנורה
”עכשיו שאנחנו כבר יודעי� איזה סמל נבחר, מה עוד 

נלמד?״ הרהרה תמר בקול. ”ואפילו יותר מעניי�״,
הוסי0 מייקל, ”לא� נגיע הפע�?״ 

כצפוי, באותו הרגע חשו הילדי� על פניה� במשב הרוח המוכר שנשא אות� באוויר... 

כשהצליחו סו0!סו0 לראות משהו מבעד לערפל, מצאו הילדי� את עצמ� שוב באול� 
גדול. הפע� היה זה אול� מפואר, גבוה וצר. כלי זהב גדולי� היו פזורי� באול�, וריח 

של קטורת עמד באוויר. ”איפה אנחנו?״ שאל אור�. באותו רגע צפצ0 המחשב, ועל 
הצג הופיעה הכותרת:

בית המקדש השני, ירושלים
לפני כאלפיים שנה 

פרק א׳      הסמלים שלנו

הגעתם לבית המקדש, לאולם שנקרא ’ההיכל׳. כאן 
נים, מזבח  עמדו כלי המקדש החשובים: שולחן לחם הּפָ

הקטורת והמנורה. 
בכל יום היה נכנס לכאן אחד הכוהנים ומדליק את שבעת 

קני המנורה.
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בית הכנסת העתיק ביריחו, 1
המאה ה–8 לספירה 
(לפני כ–1,300 שנה)

   משימה א׳

ִקראו את הפסוקי� המתארי� את המנורה, וכתבו שלוש   .1
עובדות שאפשר ללמוד מה� על המנורה שניצבה במשכ� ובבית 

המקדש.
שערו מדוע החליטו חברי הממשלה הזמנית שבסמל המדינה   .2

יופיע כלי שעמד בבית המקדש. מה רצו להביע בכ)?

ה
מ

י ש
מ

ְוָעִׂשיָת ְמנַֹרת ָזָהב ָטהֹור,
ִמְקָׁשה* ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנֹוָרה

ְיֵרָכּה* ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה* ִמֶּמָּנה ִיְהיּו. 
ה ָקִנים יְֹצִאים ִמִּצֶּדיָה,  ְוִׁשּׁשָ

ְׁשָׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ָהֶאָחד 
ִני.  ּוְׁשָׁשה ְקֵני ְמנָֹרה ִמִּצָּדּה ַהּׁשֵ

(שמות, פרק כ״ה פסוקים ל״א-ל״ב) 

פירושי מילים:
ה  —  חתיכה אחת ָ �ִמְקש

ְיֵרָכּה  —  בסיסה
ְפּתֶֹריָה ּוְפָרֶחיָה  —  קישוטי�,  ּכַ

ככל הנראה מעי� כדורי� 
ועיטורי� דמויי פרחי�

2     המנורה לאורך הדורות

המנורה הייתה סמל יהודי בתקופות רבות בתולדות העם.
בעמודים הבאים כמה תצלומים של עיטורים מהעת העתיקה. 

רצפת פסיפס ובה מנורה, מימינה 
שופר ומשמאלה לולב, ומתחתם 

הכתובת 'שלום על ישראל'

יחידה 2

רכיבי הסמל

ומשמעותם
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4

5

3

2

רצפת פסיפס 
ובה נראה ארון 
הקודש ומצדדיו 
מנורות שבעת 

הקנים, כלי 
מקדש למיניהם, 
ציפורים ואריות

בִצדו האחד של המטבע העתיק מוטבעת מנורת 
שבעת הקנים. העתק של מנורה זו מופיע בִצדו 

האחורי של מטבע 10 אגורות בן–ימינו

בית הכנסת העתיק בבית אלפא, 
המאה ה–6 לספירה 

(לפני יותר מ–1,500 שנה) 

מנורה חקוקה 
בסלע על קיר של 

מערת קבורה

בית שערים, תקופת המשנה, 
המאה ה–2 עד המאה ה–4 לספירה 

(לפני 1,600 עד 1,800 שנה)

(מימין) מטבע עתיק מימי המלך החשמונאי 
מתתיהו אנטיגונוס, המאה ה–1 לפני הספירה 

(לפני כאלפיים שנה).
(משמאל) מטבע 10 אגורות בן–ימינו 

תבליטים של מנורת 
שבעת הקנים

בית כנסת העתיק באשדוד 

6

היישוב רחוב (ליד בית שאן) 
המאה ה–4 לספירה
(לפני כ–1,700 שנה)

   משימה ב׳

מנו לפחות שלושה חומרי�   •
וטכניקות שמה� יצרו  

את צורת המנורה.

ה
מ

י ש
מ
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יחידה 2

רכיבי הסמל

ומשמעותם

ה
מ

י ש
מ

   משימה ג׳             

מדוע בחרו מייסדי המדינה   •
בדג� המנורה המופיע 

על שער טיטוס? מה 
ביקשו להביע 

בכ)? 

3     המנורה שבסמל המדינה
”למרות הדמיו� שבי� כל המנורות, בכל מקו� מנורת המקדש נראית קצת אחרת. אז אי) 

החליטו איזו מנורה מתאימה לסמל המדינה?״ שאלה ענבר. באותו רגע נשמע עוד צפצו0 
מ� המחשב:

שאלה מצוינת!
אכן, לפני ’ועדת הסמל והדגל׳ עמדו כמה דגמים של מנורת המקדש. בסופו 
של דבר נבחר הדגם הנראה על שער טיטוס ברומא. את השער הזה הקים 

טיטוס, מפקד הצבא הרומי בארץ ישראל (שהיה אחר כך לקיסר רומי), לזכר 
ניצחונו על היהודים במרד הגדול. בתבליט שעל השער נראים חיילים רומים 

מובילים שבויים יהודים שהוגלו מארץ ישראל לרומא לאחר שהרומים החריבו 
את בית המקדש בירושלים. השבויים נושאים ִעמם את מנורת המקדש. 

מעצבי הסמל התבססו, בין היתר, על תיאור של חיזיון (מראה 
נבואי) שהיה לנביא זכריה. 

4     ענפי זית
 ,�”מאי� הגיעה המנורה לסמל המדינה, אני כבר מבי�״, אמר אור

”אבל מה משמעות� של ענפי הזית?״
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   משימה ד׳

אילו פרטי� מהחיזיו� של זכריה מופיעי�   .1
בסמל המדינה? 

מדוע בחרו מייסדי המדינה לכלול בסמל המדינה פרטי� שהזכיר נביא   .2
שחי לפני יותר מאלפיי� שנה? מה רצו להביע בכ)? (ִקראו בתיבה 

’כדאי לדעת׳ על ייחודה של תקופה זו)

ענף הזית שהביאה היונה לימד 
את ֹנַח שהמבול נגמר, שהארץ 

מתחילה להתייבש, ושצמרות 
העצים שהיו מכוסות מים 

מתחילות להיחשף. 

ענף עץ זית מוזכר גם במקור אחר בתנ״ך. בספר בראשית, 
בסיפור המבול, מסופר שלאחר שהפסיק הגשם לרדת, שלח נַֹח 

את העורב ולאחריו את היונה. וכך כתוב: 

ָרִאיִתי ְוִהֵּנה ְמנֹוַרת ָזָהב ֻּכָּלּה ְוֻגָּלּה (קערה) 
ַעל רֹאָׁשּה ְוִׁשְבָעה ֵנרֶֹתיָה ָעֶליָה...

ּוְׁשַנִים ֵזיִתים (עצי זית) ָעֶליָה
ֶאָחד ִמיִמין ַהֻּגָּלה ְוֶאָחד ַעל ְׂשמֹאָלּה.

 (זכריה, פרק ד׳ פסוקים ב׳–ג׳)

ַוָּיֶחל* עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים, 
ַוּיֶֹסף ַׁשַּלח* ֶאת ַהּיֹוָנה ִמן ַהֵּתָבה. 

ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב 
ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף* ְּבִפיָה, 

ַוֵּיַדע נַֹח ִּכי ַקּלּו* ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ. 

(בראשית, פרק ח׳ פסוקים י׳–י״א) 

ה
מ

י ש
מ

פירושי מילים:
ֶחל — חיכה ַוּיָ

ח — שלח שוב ּלַ ַ �ַוּיֶֹס< ש
�ָטָר< — טרי, רענ

ַקּלּו - פחתו

כדאי לדעת

הנביא זכריה חי ופעל 
באר& ישראל בתקופת 

שיבת ציו�, לפני כ!2,500 
שנה. בתקופה זו חזרו 
היהודי� לאר& ישראל 

מגלות בבל. ה� חידשו את 
היישוב היהודי העצמאי 

באר&, ובנו את בית 
המקדש השני. 
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   משימה ה׳

מה מסמלי� ענפי ע& הזית היו�?   .1

כיצד קשורה סמליות זו לסיפור המבול?   .2

איזה רעיו� מוסיפי� ענפי הזית לסמל המדינה?   .3

ה
מ

י ש
מ

   משימה ו׳

   ִעבדו בחברותא:

ַדמיינו שאת� עיצבת� את ההצעה לסמל המדינה (המנורה ועלי הזית),   .1
ושהוזמנת� להציג אותה לפני ’ועדת הסמל והדגל׳. הכינו את הנאו� שתשמיעו 

לפניה. עליכ� להזכיר את מקורותיה� של כל המרכיבי�, ולהסביר את משמעות�. 
ִזכרו — הנאו� אמור לשכנע את חברי הוועדה לבחור בהצעה שלכ�!

עכשיו שאת� מכירי� טוב יותר את סמל המדינה, ִחשבו — אילו היית� חברי� ב׳ועדת   .2
הסמל והדגל׳ — הא� היית� בוחרי� ברכיבי� אחרי� לסמל? הא�, לדעתכ�, ראוי 

שסמל המדינה יביע רעיונות או ערכי� אחרי�?

ִחזרו לסמל שעיצבת� ביחידה הקודמת (עמ׳ 154) ועדכנו אותו על פי עמדתכ� עתה.   .3
פרטו מה הוספת� לסמל או החסרת� ממנו, מה שינית� בו ומדוע.

”אני בכל זאת לא מבינה משהו״, אמרה תמר, ”למדנו היו� על סמל אחד — סמל המנורה וענפי 
הזית — אבל הרבה פעמי� מדברי� על ’סמלי המדינה׳. הא� למדינת ישראל 

יש עוד סמלי�?״ ”אולי הכוונה 
לדברי� נוספי� שמייצגי� 
את המדינה״, אמרה ענבר, 

”למשל...״
ה

מ
י ש

מ

     משימה מסכמת    

ִחשבו: אילו עוד  •
סמלי מדינה את� 

מכירי�? 

”את� יודעי�", אמרה ענבר, "זית הוא ג� אחד משבעת המיני�״. ”מעניי� א� זו עוד סיבה 
שענפי זית מופיעי� בסמל מדינה?״ תהתה תמר.

”אני חייב לומר שא0 פע� לא חשבתי שיש מחשבה רבה כל כ) מאחורי כל רכיב בסמל 
המדינה״, אמר אור�. ”ג� אני״, הסכימה ענבר, ”נראה שה� באמת חשבו על כל פרט״.

יחידה 2

רכיבי הסמל

ומשמעותם
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דגל המדינה
’ועדת הסמל והדגל׳ שהקימה 

הממשלה הזמנית זמן קצר 
לאחר קום המדינה, קיבלה הצעות רבות 

לעיצוב הדגל, אך אף אחת מהן לא הגיעה 
לשלב הגמר. חברי הוועדה התלבטו בין שני 

דגלים שכבר היו מוּכרים: 
האחד - הדגל שתיאר חוזה המדינה, בנימין זאב 

הרצל בספרו ’מדינת היהודים׳ בשנת 1896.
והשני - דגל התנועה הציונית שהציע המנהיג 

הציוני דוד וולפסון לקראת הקונגרס הציוני ה–1, 
בשנת 1897. 

3 יחידה 

דגל ישראל

1     מחפשים דגל
”אני מבינה שלמדינה יש כמה סמלי�״, אמרה תמר, ”על 
סמל המדינה עצמו כבר למדנו, אז איזה עוד סמל מייצג 

אותה?״ אור� קפ&: ”ההמנו�! ובעצ�״, הוסי0, ”ג� הדגל הוא סמל של המדינה״. 
באותו רגע נשמע צפצו0 מכיוו� המחשב, ועל הצג הופיעה תיבת מידע:

אני מתאר לעצמי דגל לבן עם שבעה    
כוכבי–זהב. היריעה הלבנה מסמלת 

את החיים החדשים, הטהורים; 
הכוכבים הם שבע שעות–הזהב 

של יום–העבודה שלנו, שכן בסימן 
העבודה הולכים היהודים אל הארץ 

החדשה. 

(בנימין זאב הרצל, מדינת היהודים, תל אביב 
1978, עמ' 63)

הדגל שהציע הרצל – דגל שבעת הכוכבים

פרק א׳      הסמלים שלנו

כדאי לדעת

בנימי� זאב הרצל 
(1860–1904) עיתונאי, 

משפט�, סופר, מחזאי 
ופוליטיקאי יהודי. הרצל 

ייסד את התנועה הציונית 
ויז� את כינוס הקונגרס 

הציוני הראשו�. לימי� זכה 
לכינוי 'חוזה המדינה'.

דוד וולפסו� (1855–1914) 
איש עסקי� ועסק� ציוני. 

וולפסו� הושפע מאוד מהרצל 
והיה ידיד קרוב שלו.

ומשם • ן  א
• מכ
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יחידה 3

דגל ישראל
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    משימה א׳

?�על פי הרצל, מה מסמל הצבע הלב  .1

מה מסמלי� שבעת הכוכבי�?  .2

   דונו בחברותא:

מה אפשר ללמוד מבחירתו של הרצל בפרטי� האלה?   •

אילו רעיונות היית� את� רוצי� להביע באמצעות דגל המדינה? באילו פרטי�   •
היית� בוחרי� כדי להביע את הרעיונות האלה?

הדגל שהציע דוד וולפסון – דגל התנועה הציונית

מחשבה ניצבה במוחי: והרי יש לנו דגל, צבע 
כחול לבן לו. טלית זו שאנו מתעטפים בה, היא 

הסמל העברי. עלינו להוציא את דגלינו המקופל 
מתיקו והיה לנו לנֵס (דגל) ולגאון (לגאווה), לעיני 

כל ישראל ולעיני כל העמים.
ִצוויתי לעשות דגל לבן–תכלת ולציין בו מגן דוד.

(דוד וולפסון, לקראת הקונגרס הציוני הראשון, 1897)  

טלית
הטלית היא יריעת בד שבארבע פינותיה 

גדילים (כמה חוטים קשורים יחד) הקרויים 
גם ’ציצית׳. בתורה מוזכרת החובה לקשור ציצית בארבע 

פינות הבגד, כדי לזכור את אלוהים ואת מצוותיו. בתורה 
מוזכר גם כי פתיל (חוט) אחד בציצית צריך להיות בצבע 

תכלת. במשך השנים הפסיקו לצבוע את הפתילים בתכלת, 
ובמקום זאת הוסיפו פסי תכלת בקצותיה של הטלית עצמה. 
היום טליתות מעוטרות בפסים כחולים, שחורים או צבעוניים, 

ויש טליתות שאין בהן פסים כלל. 
יהודים נוהגים להתעטף בטלית בזמן התפילה. יש אומרים 

שההתעטפות בטלית עוזרת למתפלל להתרכז, ושהיא 
ָרה תחושה מיוחדת של קדושה. ַמְשֹ

ם •
מכאן ומש  •
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 מגן דוד על קיר של בית 
בעיירה מוגדור במרוקו

עיטור 
ובמרכזו מגן 
דוד, עשוי 
במיקרוגרפיה 
(כתיבה 
בכתב זעיר) 
על שער של 
תנ"ך משנת 
1008

ה
מ

י ש
מ

משימה ב׳ 

 �הסתכלו בדגל שהציע וולפסו
וקראו את הדברי� שאמר.

מדוע חשב וולפסו� שהטלית   .1
מתאימה להיות בסיס לדגלו 

של הע� היהודי?

 �שערו כיצד הסביר וולפסו  .2
את הוספת הסמל 

מג� דוד לדגל. כתבו את 
הדברי� כאילו הוא 

אמר אות�!

מגן דוד
מגן דוד הוא סמל בן אלפי 

שנים, והוא מוּכר בכמה 
תרבויות ברחבי העולם. במאות השנים 

האחרונות נעשה מגן דוד לסמלו המובהק 
של העם היהודי. הסמל הופיע בחותמות 

של יהודים ובקישוטים בבתי כנסת.
על פי המסורת, סמל זה היה מצויר או 
חרות על הָמִגנים של לוחמי דוד המלך.

לאחר חצי שנה 
של דיונים ובירורים 
התקבלה ההחלטה 

לאמץ את דגל התנועה הציונית, והוא 
הדגל ישראל שאנחנו מכירים היום.

מ
י ש

מ

   משימה ג׳

נסו לדמיי� כיצד נימקה ’ועדת   •
הסמל והדגל׳ את בחירתה 

 .�בהצעתו של וולפסו
נסחו את החלטת 

הוועדה ופרטו 
את נימוקיה.
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3

5

1

2     ”כל הארץ דגלים>דגלים״

דגל ישראל בטקס חתימת הסכם 
השלום בין ישראל ומצרים

דגלים תלויים בחלון 
בית משותף לקראת 

יום העצמאות

דגל ישראל בין 
דגלי המדינות 
החברות באו”ם, 
רחבת בניין 
עצרת האו”ם 
בניו יורק

 דגל המדינה 
נישא בידי 
משלחת ישראל 
לאולימפיאדת 
החורף באירופה

 דגל המדינה מורד לחצי התורן 
ביום הזיכרון לחללי צה”ל

 ,�המחשב הציג תמונות של דגלי ישראל בזו אחר זו. «איזה יופי!» אמר אור
«יש הזדמנויות רבות כל כ) להני0 את הדגל».

2

4

יחידה 3

דגל ישראל
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6

דגלים בטקס הדלקת המשואות 
ביום העצמאות

דגל ישראל 
על אחד מ’מגדלי 

עזריאלי’ בתל 
אביב ביום 
העצמאות

דגל הְדיֹו  
במבצע ’עֹובדה׳ במלחמת העצמאות כבש צה״ל את הנגב הדרומי, והיה בדרכו 

לכבוש את ֵאילת, שנקראה אז ’אֹום ַרְשַרש׳ והייתה עדיין בשליטת מצרים. 
במהלך התקדמות הכוחות לעבר ֵאילת, התברר ללוחמים שאין להם דגל שיוכלו להניף 

כשיגיעו לאילת ויכבשו אותה. 
אחת החיילות פתרה את הבעיה - היא יצרה דגל מסדין לבן ותפרה עליו סמל מגן דוד 

שהסירה מתיק העזרה הראשונה שהיה ברשותה. את שני הפסים הכחולים צבעו הלוחמים 
ְדיֹו. מפקד הכוח הטמין את הדגל בין הגופייה לחולצה, וכאשר הגיעו הלוחמים למשטרת  ּבִ
ֵרן),  אום רשרש התברר שהמצִרים שהיו שם ברחו. וכך תיאר מפקד הכוח, אברהם ָאָדן (ּבְ

את מה שהתרחש אז: 

ה
מ

י ש
מ

משימה ד׳ 

התבוננו בתצלומי� של דגל המדינה.

בחרו תצלו� המוצא ח� בעיניכ�,   .1
תארו אותו והסבירו למה בחרת� בו.

היזכרו באירוע שראית� בו את דגל   .2
ישראל מונ0 והתרגשת�. תארו את 

האירוע.

שאלו את בני משפחתכ� א� היו   .3
נוכחי� באירוע מיוחד שהונ0 בו 

דגל ישראל. תארו את האירוע.

התחבקנו, לחצנו ידיים, ולא ידענו כיצד לבטא את שמחתנו. ”ברנצ’יק, שלֹוף את הדגל” - 
אמר נחום וניגש למוט הדק והעקום שניצב מיותם במקום, הוצאתי את דגל–הְדיֹו 

מחולצתי וניגשתי לתורן. 

שך בעמוד הבא
המ

7

ומשם • ן  א
• מכ
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דגל הדיו מונף באום רשרש, 
אילת

”איזה סיפור״, אמר מייקל, 
”אולי תצחקו, אבל אותי דגל 

ישראל מרגש מאוד. אולי מפני 
שאני גר בחו״ל. בכל פע� שאני 

רואה את הדגל בטלוויזיה או 
בטקס, אני מרגיש ’וואו! זו 

ישראל שלי!׳״ 
”כ�״, אמר אור�, ”אנחנו פשוט 

רואי� את הדגל יותר, ואולי משו� כ) אנחנו מתלהבי� פחות. 
אבל ג� אני, כשאני רואה את דגל ישראל באירועי� מיוחדי�, 
למשל, כאשר ספורטאי ישראלי מנצח בתחרות בי�!לאומית — 

אני מתרגש!״

דם
קו

שך מהעמוד ה
המ

התורן היה ללא חבל. אחזתי בחבל שהיה קשור לדגל בשיניי ואת ידי הרמתי על המוט 
מוכן לטפס. היינו שמוָנה, אחדים ניגשו לתמוך במוט, אחרים עמדו מהצד ומיכה צילם. 

הייתי עייף מאוד, אך אזרתי כוח וטיפסתי בזריזות ובקלות על המוט. נאחזתי חזק ברגליי 
וביד אחת, בשנייה השחלתי את החבל לטבעת וקשרתי אותו. זה לקח זמן, נאלצתי לאמץ 
את כל כוחותיי כדי להשלים את הקשירה. בקושי סיימתי והחלקתי מטה. לרגע השתררה 

דממת מבוכה. הכול חשו שזה רגע היסטורי ולא ידעו כיצד לסיימו. ואז שאל סשקה: 
”התקווה?” הוא פתח, השאר הצטרפו, כשכולם עוברים לדום. 

(על פי אברהם אדן, עד דגל הדיו, תל אביב 1984)   

במקום שעמדה 
משטרת אום 

רשרש הציבה 
עיריית אילת 
פסל המתאר 

את מעמד 
הנפת דגל הדיו

ה
מ

י ש
מ

משימה ה׳               

הלוחמי� התאמצו ליצור   •
דגל באמצעי� הדלי� 
שהיו ברשות�. מדוע 

זה היה חשוב 
לה� כל כ)?

יחידה 3

דגל ישראל
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    משימה ו׳

קראו את חוק הדגל והסמל.

   דונו בחברותא:

הא� נכו� להעניש את מי שפוגע בסמל המדינה או בדגלה?   .1

הא� העונש הקבוע בחוק מוגז� או ראוי?  .2

 ?�הא� בבית הספר שלכ� מונ0 דגל המדינה? א� כ�, היכ  .3
הא� מיקו� הדגל מכבד אותו? נמקו את דעתכ�. 

הפוגע בכבוד דגל המדינה או 
בכבוד סמל המדינה, או גורם 
לפגיעה בכבודו, או משתמש 
בו באופן שיש בו כדי לפגוע 

בכבודו, דינו - מאסר עד שנה 
אחת או קנס עד שלוש מאות 
לירות או שני העונשים כאחד. 

(מתוך חוק הסמל והדגל, ספר החוקים 8, 
כ”ב באייר תש”ט 24.5.1949)

דגל ישראל אין הוא ’סך 
הכול ביטוי של מקל עם 

סמרטוט כחול–לבן עליו’. 
דגל ישראל הוא אני 

ואתה ואת, הוא והיא, הם 
הן, אנחנו וילדינו, וגם מי 
שהלכו ולא ישובו אלינו. 

(השופט מישאל חשין, 
בית המשפט העליון, 1996)

ה
מ

י ש
מ

   משימה ז׳

ִקראו את דבריו של השופט מישאל   .1
חשי� והסבירו במילי� שלכ� מהי 

משמעותו של הדגל בעיניו.

הא� את� מסכימי� ע� דבריו?   .2
הסבירו את עמדתכ�.

מה משמעות הדגל, לדעתכ�?   .3

השופט חשי� אומר שהדגל אינו   .4
'מקל ע� סמרטוט'. מדוע הוא 

מזכיר את התיאור המזלזל 
הזה? מה רצה להביע 

בכ)?

בספר החוקים של מדינת 
ישראל יש חוק ושמו ’חוק 

הדגל והסמל׳. בחוק זה כתוב 
כיצד יש לנהוג בדגל המדינה 

ובסמליה. בין השאר כתוב שם: 

ם •
מכאן ומש  •

ם •
מכאן ומש  •
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יחידה 4

המדינה
המנון 

¥  ‰ „ È Á È

המנון המדינה

"יש עוד סמל אחד", אמרה ענבר. "ההמנו�!" מיהר אור� לומר לפני שמישהו יקדי� אותו. "מכל סמלי 
המדינה, ההמנו� הוא קצת יוצא דופ�", אמרה ענבר והסבירה: "את שני הסמלי� האחרי� — הדגל והסמל — 

רואי�, ואילו את 'ההמנו�'  שומעי�. מעניי�", המשיכה ענבר, "בכל פע� שאני שומעת את ההמנו�, את 
'התקווה', מתעוררת בי הרגשה אחרת, תלוי לכבוד מה משמיעי� אותו".

1  גלגוליו של המנון

פירושי מילים:
ה — משתוקקת,  הֹוִמּיָ

מתגעגעת 
ּוְלַפֲאֵתי — ובקצה
 �ָקִדיָמה — לכיוו

מזרח
ה — צוָפה,  צֹוִפּיָ

משקיפה

"אנחנו שרי� את ההמנו� בכל מיני טקסי� במרכז 
הקהילתי היהודי", אמר מייקל, "אבל המילי� ממש 

קשות. אולי זה משו� שהעברית שלי לא משהו". "מה 
פתאו�!" קפצה ענבר, "העברית של) מצוינת. יש לי 
סוד בשביל)", היא הנמיכה את קולה, "ג� אנחנו לא 
מביני� את כל המילי�". הכול הנהנו בהסכמה. "טוב, 
אז אולי זו ההזדמנות שלנו להבי� פע� אחת ולתמיד 

את המילי� של ההמנו�", אמרה תמר, "בסופו של דבר, 
זה ההמנו� של המדינה שלנו". 

המחשב כאילו שמע את הדיו� וצפצ0. על המס) 
הופיעו מילות 'התקווה'.

   התקווה
מילים: נפתלי הרץ אימבר

ָּכל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפנִיָמה 
נֶֶפֹש יְהּוִדי הֹוִמּיָה*, 

ּוְלַפֲאֵתי* ִמזְָרח ָקִדיָמה* 
ַעין ְלִציֹון צֹוִפּיָה*. 

עֹוד לא ָאְבָדה ִּתְקוֵָתנּו, 
ַהִּתְקוָה ַּבת ְֹשנֹות ַאְלַּפיִם, 
ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשי ְּבַאְרֵצנּו 

ֶאֶרץ ִצּיֹון וִירּוָשַליִם.

ה
מ

י ש
מ

   משימה א׳

באילו הזדמנויות   •
שמעת� את 'התקווה' 

או שרת� אותה? 
הא� את� זוכרי� 

כיצד הרגשת� 
ברגעי� 
האלה? 

כדאי לדעת

המנו� הוא שיר חגיגי 
 ,�של אומה או של ארגו

המבטא את ערכי הע� או 
הארגו� ואת ההיסטוריה 

שלה�. ההמנו� מושר 
בטקסי� רשמיי�. 

בימינו יש לכל מדינה 
המנו� משלה. 

 '�מקור המילה 'המנו
 Hymnos במילה היוונית

שפירושה שיר ֶשַבח.

פרק א׳      הסמלים שלנו

ם •
מכאן ומש  •
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    משימה ב׳

המילה 'תקווה' מופיעה פעמיי� בהמנו�, וכ� בשמו. מהי התקווה שמדובר   .1
בה? חשבו על כמה אפשרויות.

מה הכוונה במילי�: "התקווה בת שנות אלפיי�"? (רמז: חשבו מה קרה בתולדות   .2
הע� היהודי לפני אלפיי� שנה בער)) 

שתי השורות האחרונות היו אחרות במקור:  .3

המקור

ּוב ְלֶאֶר& ֲאבֹוֵתינּו ָלש�
ִוד ָחָנה. ּה ּדָ ִעיר ּבָ

השינוי 

ַאְרֵצנּו  ִלְהיֹות ַע� ָחְפִשי ּבְ
ֶאֶר& ִצּיֹו� ִוירּוָשַלִי�. 

השוו בי� הגרסאות: מה היה הדגש בגרסה המקורית, ומה מודגש בגרסה האחרת?

במילות 'התקווה' מוזכרי� ג� היהודי היחיד וג� הע� היהודי.  .4
מצאו שורה המתארת את היחיד ושורה המתארת את כל הע�.

 ?�למה חשוב ששני ההיבטי� האלה יופיעו בהמנו

ה
מ

י ש
מ

"המילי� של 'התקווה' מזכירות מאוד את השירי� ואת תפילות הגעגועי� לירושלי�", אמר מייקל. 
"נכו�", אמרה תמר, "לדעתי לא במקרה בחרו בשיר המבטא געגועי� לירושלי� ולאר& ישראל, הרי..."

באותו הרגע הרגישו הילדי� את תחושת הריחו0 המוכרת...
משהתאוששו מצאו את עצמ� הארבעה בשדה על גבעה בכניסה ליישוב לא גדול. 

על הגבעה היו פזורי� אוהלי� וצריפי� ששימשו, כ) נראה, למגורי�. את הגבעה 
הקיפו כרמי�. איש נוהג עגלה נכנס ליישוב והביא מי� לתושבי�. בשדה ישבה 

קבוצת אנשי� שהקשיבו לאחד מה� קורא שיר. 
"איפה אנחנו?" שאלה תמר. באותו הרגע צפצ0 המחשב והופיעה תיבת מידע:

המושבה ראשון לציון
לפני יותר ממאה שנה

ה
מ

י ש
מ

    משימה ג׳

השלימו את דבריה של תמר  •
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כאן במושבה הושמע בפעם 
הראשונה השיר 'התקווה'. 

ראשון לציון הייתה אחת 
המושבות הראשונות שהקימו החלוצים 

בארץ ישראל. חיי החלוצים לא היו קלים, 
ולא פעם הם סבלו מעוני, ממחלות

ומחרפת רעב. 
נפתלי הרץ אימבר הגיע לארץ בשנת 1882. 

הוא התלהב ממפעלם של החלוצים וכתב 
שירים המתארים את חריצותם ואת תנאי 

החיים הקשים שלהם. 
אחד השירים שהשמיע נפתלי הרץ אימבר 

היה השיר שאנו מכירים היום כהמנון 
המדינה. אז הוא היה שיר רגיל שנקרא 

'תקוותנו'. שמואל כהן, חלוץ בן 17 מראשון 
לציון, אהב מאוד את מילות השיר והצמיד לו 

מנגינה של שיר שהכיר ברומניה.
מהר מאוד התחבב השיר על אנשי 

המושבות והתפשט בארץ ואף בקהילות 
בתפוצות. בקונגרס הציוני השישי, בשנת 

1903, התחילו לשיר אותו, ובקונגרס הציוני 
ה–18 הוחלט רשמית שהשיר 'תקוותנו' יהיה 
המנונה של התנועה הציונית. ומאוחר יותר 

כשהוקמה המדינה הוא היה להמנון הרישמי.

כדאי לדעת

 �חוקרי מוזיקה מצאו שהלח  •
שהצמיד שמואל כה� למילות השיר 
נדד בכשמונה ארצות לפני שהגיע 

לאר& ישראל!
יותר מעשר שני� לאחר ש'תקוותנו'   •

הולח�, הכריז הרצל על תחרות 
לכתיבת המנו� לאומי יהודי. 

לתחרות הוגשו 43 שירי� בחמש 
שפות, ובה� רק שיר אחד בעברית.

    משימה ד׳

היו מוזיקאי� באר& שטענו שלא ראוי ֶשַלֲחנוֹ של ההמנו� הלאומי יתבסס   .1
על לחני� של עמי� אחרי�. לעומת�, היו שטענו שלחנּה של 'התקווה' 

מתאי� משו� שהוא מסמל את נדודיו של הע� היהודי בעול� ואת חזרתו לאר& 
ישראל. ומה דעתכ�? 

'התקווה' נעשתה להמנו� המדינה משו� שמילותיה ולחנּה התחבבו על היהודי� שחיו   .2
באר& ישראל. האזינו להמנו� המולח� או שירו אותו.

 .�שערו מה מש) את לב� של אוהבי השיר במילי� ובלח

ה
מ

י ש
מ

נפתלי הרץ אימבר
(1909-1856)

יחידה 4

המדינה
המנון 
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    משימה ו׳

יש הרואי� בשתי הדוגמאות 
שהבאנו לעיל שימושי� 

מקובלי� ואפילו מבורכי� 
בהמנו�. אחרי� טועני� שה� 

מבטאי� זלזול.

מה דעתכ�? היזכרו   •
ביחידה הקודמת, ש� 
למדנו על 'חוק הדגל 

והסמל', חוק שמטרתו 
לשמור על כבוד� של 

סמלי המדינה 
(ראו עמ' 

 .(167

"שמעתי", אמרה תמר, "שיש אנשי� שחושבי� 
שצרי) לשנות חלק מהמילי� בהמנו�, ואפילו 

לבחור המנו� חדש. הרי המילי� חוברו כבר לפני 
יותר ממאה שנה, הרבה כל כ) השתנה כא� מאז, 

לא? והמנגינה... א0 על פי שאני אוהבת אותה, 
היא, אי) לומר... לא הייתה מגיעה למקו� גבוה 

במצעד הפזמוני�". 

2     כבודו של סמל

ה
מ

י ש
מ

   משימה ה׳

   דונו בחברותא:

 �יש הטועני� שצרי) לעדכ  •
את מילות ההמנו�, מה 

דעתכ� על כ)? 
הסבירו את 

דעתכ�.

   לפניכם שתי דוגמאות לשימוש יוצא דופן בהמנון:

בשנת 2005 הפיק המפיק המוזיקלי בצלאל גלעדי גרסה קצבית   •
של 'התקווה'. על העיבוד הייחודי הזה הוא אמר שאף אחד לא קבע 
שחייבים לעמוד ב'התקווה', הוא מעדיף שצעירים ירקדו ורואה בזה 

ציונות אחרת. 

חברות הסלולר מציעות ללקוחותיהן נעימון (רינגטון) של 'התקווה' בכל   •
מיני גרסאות ובסגנונות מגוונים: פופ, רוק, מזרחי, קלסי וכולי. 

   'התקווה' האסורה

לפני קום המדינה אסרו הבריטים 
להשמיע את 'התקווה' ברדיו. 

אולם עורכי התכניות מצאו לכך 
פתרון: לעתים קרובות במקום 
את 'התקווה' הם השמיעו את 

השיר 'המולדבה' מאת המלחין 
הצ'כי ֵּבְדזִ'יק ְסֵמָטנָה - היצירה 

שעליה מבוסס הלחן של 
'התקווה'. כשנשאלו מדוע, הם 

היו עונים בהיתממות: "לא ידענו 
שגם סמטנה ברשימה השחורה" 
(כלומר, שאסור להשמיע אותו).

(על פי אסתרית בלצן, התקווה - עבר, 
הווה, עתיד, הוצאת ת"ל, משרד החינוך, 

ירושלים תשס"ט, עמ' 59) 

ם •
מכאן ומש  •
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הקהל הרב שראיתם הם בני ישראל שיצאו לא מזמן 
ממצרים. הזמן: יום שישי, כמה שעות לפני כניסת 

השבת, וכפי שהורה משה רבנו, בני ישראל מלקטים 
שתי מנות מכיוון שבשבת לא ירד ָמן. האנשים בלבוש 
המיוחד הם הנשיאים שעמדו בראש כל שבט. לאורך 

ההיסטוריה היהודית כונו בתואר 'נשיא' כמה וכמה 
מנהיגים בעם ישראל, ובכל תקופה היה לנשיא תפקיד 

אחר במקצת.

 ,�מייקל ותמר המתינו לענבר ואור
והציצו בינתיי� באתר החדשות. 

הכותרת הראשית הייתה: 
”נשיא המדינה ייפגש היו� במעונו בירושלי� ע� נשיא צרפת״.

”את יודעת״, אמר מייקל לתמר, ”א0 פע� לא הבנתי מה בדיוק ההבדל בי� ראש הממשלה לנשיא המדינה 
במדינת ישראל. מה תפקידו של כל אחד מה�?״

תמר כבר התיישבה ליד המחשב והתחילה לחפש תשובות לשאלות של מייקל. 
”תראה״, אמרה, ”מתברר שכבר בתקופת התנ״) היו בע� ישראל נשיאי�״. אבל עוד לפני שהספיק מייקל 

להצי& בצג, נשמע צפצו0 מ� המחשב. ענבר ואור� הצטרפו ברגע האחרו�, וכול� יחד נסקו אל על...

1      נשיאים בתנ״ך
הילדי� מצאו את עצמ� במדבר. 

מסביב� הייתה המולה גדולה, והמוני אנשי� ליקטו משהו מהאדמה. בי� המלקטי� 
הסתובבו אנשי� בגלימות צבעוניות ובמחרוזות ססגוניות והזכירו למלקטי�: ”יו� שישי 

היו�, עליכ� ללקט שתי מנות! כ) ציווה משה בש� האלוהי�״. 
”נראה שיש לה� תפקיד מיוחד״, לחשה תמר למייקל, ”מעניי� מיה�״.

”יש לכ� מושג באיזו תקופה נחתנו?״ שאל אור� בטו� מעשי. ”חכו רגע״, אמרה ענבר 
ופתחה את המחשב הנייד, ”בואו ונראה״. 

על הצג הופיעה הכותרת:

1 יחידה 

נשיאים בישראל
לאורך הדורות

מדבר סיני, קצת אחרי יציאת מצרים
לפני יותר מ�3,000 שנה

, אמרה ענבר  חכו רגע  . � מעש

יחידה 1

שראל 
שיאים בי

נ

לאורך הדורות

פרק ב׳     כבוד הנשיא
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    משימה א׳

ִקראו את ההגדרה למילה   .1
יא׳. מילה אחת חוזרת  ’ָנש>ִ

חמש פעמי� בהגדרה. 
ִמצאו את המילה והסבירו 

כיצד היא קשורה 
לתפקידו של הנשיא 

במדינת ישראל. 

עיינו בהגדרה לפועל   .2
א׳. כיצד הוא מתקשר  ’ִנּש>ָ

לתפקיד הנשיא?

ה
מ

י ש
מ

   משימה ב׳

לפניכ� שלושה קטעי� מהתורה המתארי� את הנשיאי� ואת תפקידיה� 
בתקופת נדודי בני ישראל במדבר. 

העתיקו למחברותיכ� את המילי� המתארות את תפקידי הנשיא בתקופה   •
תבו במילי� שלכ� מה היו התפקידי� האלה. ההיא. ּכִ

ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: 
ֵאֶּלה ְׁשמֹות ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִיְנֲחלּו ָלֶכם ֶאת ָהָאֶרץ*, 

ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון. ְוָנִׂשיא ֶאָחד ָנִׂשיא 
ֶאָחד ִמַּמֶּטה* ִּתְקחּו ִלְנחֹל ֶאת ָהָאֶרץ.

(במדבר, פרק ל"ד פסוקים ט"ז–י"ח)

פירושי מילים:
ִיְנֲחלּו ָלֶכ� ֶאת ָהָאֶר; - 

 �יחלקו את האר& בי
השבטי� ובי� המשפחות 

ה — משבט ּטֶ ִמּמַ

שך בעמוד הבא
המ

יא נָשִֹ
ראש, ראש לשבט או לעדה או . 1

לעם, שליט. 
כינוי לחכם שעמד בראש . 2

הסנהדרין.
מי שנבחר לעמוד בראש המדינה.. 3
יושב ראש, מנהיג.. 4

א  נִָשֹּ
התרומם, גַָבה. . 1
היה רם ונכבד, היה במעלה גבוהה. . 2

(מילון אבן–שושן)

1

ה •

דר
• הג
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שך מהעמוד ה
המ

נוסף על התפקידים האלה, 
במהלך הנדודים במדבר הודיעו 

נשיאי ישראל לשבטיהם מתי 
להתחיל לצעוד בדרך ומתי 

לעצור. הם גם ניהלו את 
המלחמות שהיו לבני ישראל 

עם כמה עמים במדבר.

ֵאֶּלה ַהְּפֻקִדים* ֲאֶׁשר ָּפַקד* מֶֹׁשה 
ְוַאֲהרֹן ּוְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל... ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף 

ים  ּוְׁשֶׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמּׁשִ
(בנים מעל גיל עשרים הכשירים לשרת בצבא).

(במדבר, פרק א' פסוק מ"ד)

פירושי מילים:
ִדי� —  ק� ה ַהּפְ ֵאּלֶ

אלה תוצאות הִמפקד
ַקד — ָסַפר ּפָ

ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות* מֶֹׁשה ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן... 
ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם ֶאת ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבַח... 

ָנִׂשיא ֶאָחד ַלּיֹום... 
ַיְקִריבּו ֶאת ָקְרָּבָנם ַלֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח.

(במדבר, פרק ז' פסוקים א'–י"א)

פירושי מילים:
ּלֹות — ביו� שסיי� יֹו� ּכַ ּבְ

ה
מ

י ש
מ

    משימה ג׳

1.   על פי כל התפקידי� האלה, מה אפשר לדעת על מעמד� של הנשיאי� 
בעיני הע�? 

2.  ִחשבו על מנהיגי� שאת� מכירי� או שאת� שומעי� עליה� בחדשות. 
מה התפקידי� שלה�?

יחידה 1

שראל 
שיאים בי

נ

לאורך הדורות

2

3
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2      נשיא הסנהדרין
"מעניי�", הרהרה תמר בקול, "לא ידעתי שבתקופת הנדודי� במדבר היו מוטלי� על הנשיאי� תפקידי� 

חשובי�". "ואותי מעניי�", אמר מייקל, "א� היו נשיאי� ג� לאחר שבני ישראל הגיעו לאר& ישראל 
והתיישבו בה, וא� כ� — במה ה� עסקו?" 

פתאו� הרגישו הילדי� שוב את משב הרוח המוכר. ה� עצמו את עיניה� ואחזו ידיי�. 
שוב הרגישו את רגליה� ניתקות מ� הקרקע, ולאחר כמה שניות נחתו על האר& בחבטה. 

אב".  "אאו&'!" גנחה תמר וליטפה את גבה, "הפע� זה ּכָ
הילדי� נעמדו והביטו סביב�. מול� התנוסס בית המקדש המפואר.

ירושלים, בית המקדש השני
לפני כאלפיים שנה 

"התקדמנו בער) אל0 שנה מאז שבני ישראל נדדו במדבר", העיר מייקל, "מה, ג� בתקופת בית 
המקדש היו נשיאי�?" לִצד� הבחינו הילדי� בדלת גדולה ומרשימה. תמר לא התאפקה והציצה 

פנימה. "בואו", היא האיצה באחרי�, "ניכנס פנימה!" הארבעה נכנסו ומצאו את עצמ� באול� מפואר 
ומרשי�. השולחנות באול� היו מסודרי� בחצי עיגול, וסביב� הסבו אנשי� רבי� עטּוֵיי גלימות. 

בראש האול� ישב חכ� שנראה חשוב במיוחד. חכ� אחר ניגש אליו ובידו כוס משקה ח�, ואמר לו: 
"בבקשה, אדוני הנשיא רב� גמליאל". "נראה לי שקיבלנו תשובה", אמרה ענבר וחייכה אל מייקל.

בתורה כתוב: 

ָנִׂשיא ְבַעְּמ א ָתאֹר*. 

(שמות, פרק כ"ב פסוק כ"ז)

פירוש מילה:
לֹא ָתאֹר - לא תבזה, 

לא תקלל

ה
מ

י ש
מ

   משימה ד׳

פסוק זה עוסק במעמד� של הנשיאי� ובכבוד�.

על פי הפסוק, אי) צרי) להתנהג כלפי הנשיא?  •

   דונו בחברותא:

אסור לקלל כל אד�. א� כ), מדוע צרי) לאסור במיוחד לקלל את הנשיא?   •
ִחשבו על שתי סיבות לפחות.
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הסנהדרין
נכנסתם לאולם שבו ישבה הסנהדרין. 'סנהדרין' היא מילה ביוונית, ופירושה 

'ישיבה ביחד'. הסנהדרין הייתה בית דין - בית מדרש גבוה ללימוד תורה, 
וכן הסמכות המחוקקת העליונה. 'הסנהדרין הגדולה' ישבה בבית המקדש 

בירושלים, והיו בה ִשבעים דיינים. באותה תקופה היו גם בתי דין קטנים יותר, 
כמו 'הסנהדרין הקטנה'. ישבו בהם פחות דיינים, והיו להם פחות סמכויות. 

אחרי חורבן בית המקדש השני עברה הסנהדרין לגליל. בגליל היא נדדה בין 
כמה ערים, ולבסוף קבעה את מושבה בטבריה. בראש הסנהדרין עמד נשיא.

ה
מ

י ש
מ

   משימה ה׳

אחד מתפקידיו של נשיא הסנהדרי� היה 
לייצג את היהודי� כלפי חו&.  

על סמ) כל מה שקראת� על הסנהדרי� נסו   •
?�לשער: אילו כישורי� נדרשו מנשיא הסנהדרי

ה
מ

י ש
מ

3      פאר והדר למנהיגים - בעד ונגד
"ראית� את רב� גמליאל?" שאלה תמר, "הוא נראה כמו מל)!" 

"זה לא מפתיע", אמר אור�, "נשיא הסנהדרי� היה קצת 
דומה למל)".

"מעניי� אי) נראו בני משפחתו. הא� ג� ה� היו לבושי� 
בבגדי� מפוארי� ומיוחדי�?" תהתה ענבר. "אני לא מבי� מה 

ההתלהבות", אמר מייקל, "את� מזכירי� לי את ה'הּו!ָהא' סביב 
משפחת המלוכה באנגלייה". "אתה צודק, ג� ממשפחת המלוכה 
באנגלייה אני מתלהבת!" אמרה תמר, "תמיד אני שמחה לראות 

את הארמו� המפואר, את הבגדי�, את הכובעי� ואת הכרכרות... 
 �אגדה!" ענבר ואור לכמה דקות אני מרגישה כמו ּבְ

הנהנו בהסכמה.
"אני מבי� שאת� נהני� מהיופי ומהפאר", ענה מייקל, "אבל 
הפאר הזה הוא בדיוק הבעיה! הרי הנסי), הנסיכה והמלכה 

 "...�אמורי� לייצג את כל הע�, ולכ

 משימה ו׳   

ִחשבו — איזו   •
בעיה עלול 

לעורר הפאר של 
בית המלוכה? 

ע� מי את� 
מסכימי� — ע� 

מייקל או ע� יתר 
הילדי�?

יחידה 1

שראל 
שיאים בי

נ

לאורך הדורות
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4      יחס מיוחד למנהיגים ולמכובדים - בעד ונגד
ִמשָנה ניסו חכמי� לקבוע בכמה כס0 יש לפצות אד� שנפגע. למשל, אד� שהושפל בציבור.  ּבַ

בי� השאר, עלתה השאלה א� אד� מכובד צרי) לקבל פיצוי גבוה יותר מאד� רגיל.

לפי דעה אחת במשנה: 

ַהּכֹל ְלִפי ְּכבֹודֹו.
(משנה, מסכת בבא קמא, 

פרק ח' משנה ו') 

כלומר, אד� בעל מעמד 
גבוה בחברה צרי) 

לקבל פיצוי גבוה יותר 
מאד� רגיל.

רבי עקיבא חלק על דעה זו ואמר:

ֲאִפּלּו ֲעִנִּיים ֶשְּבִיְשָרֵאל רֹוִאין אֹוָתם (מתייחסים אליהם) 
ְּכִאּלּו ֵהם ְּבֵני חֹוִרין (אנשים חופשיים, עשירים ומכובדים) 
ֶשָּיְרדּו ִמִּנְכֵסיֶהם (שאיבדו את כספם),ֶשֵהם (כיוון שהם) 

ְּבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב (ראויים לכבוד מעצם היותם 
צאצאי אברהם, יצחק ויעקב).

(משנה, מסכת בבא קמא, פרק ח', משנה ו')

:�חכמי� תיארו את היחס הראוי לנשיא הסנהדרי

כשהנשיא נכנס כל העם עומדין; 
ואינן יושבין, עד שיאמר להם ְשבו. 

(תוספתא, מסכת סנהדרין, פרק ז')

ה
מ

י ש
מ

    משימה ז׳

על איזה יחס מעידה הדרישה לעמוד כאשר נשיא הסנהדרי� נכנס?   .1

מה הקשר בי� עמידה לבי� היחס שהיא מייצגת?  .2

   דונו בחברותא: 
כפי שראינו, כבוד למנהיג יכול להתבטא לא רק בבגדי� מפוארי� אלא ג�   •

בהתנהגות כלפיו. ג� בישראל של ימינו נהוגי� יחס מיוחד וגינוני כבוד 
כלפי נשיא המדינה (קמי� כשהוא נכנס, פוני� אליו בתואר 'כבוד 

הנשיא' ועוד). הא� ִמנהגי� אלו חשובי�, או שמא כדאי לבטל 
אות�? נמקו את עמדתכ�!

ד ִמ
ש ָר

ד ִמ
ש ָר

ד ִמ
ש ָר



±∑∏

ה
מ

י ש
מ

   משימה ח׳

רבי עקיבא חשב שצרי) לנהוג כלפי עניי� כאילו היו אנשי� עשירי� 
ומכובדי� שנעשו עניי�. 

על מה ביסס רבי עקיבא את גישתו?  .1
כיצד קשורה הקביעה שכל היהודי� ה� צאצאי אות� האבות לשאלה   .2

במשנה? 
שערו באיזו דעה מתו) שתי הדעות שבמשנה היה מייקל תומ).  .3

בתקופת המשנה אד� עשיר היה אד� מכובד. נסו לחשוב על סיבות אחרות   .4
לכבד אנשי�. 

   דונו בחברותא: 

דמיינו שאד� קרא קריאות גנאי לעבר הנשיא והשפיל אותו בציבור. הא�   •
מעשה זה חמור יותר ממי שהשפיל אד� פשוט ולא מוכר, או שמא שני 

המקרי� חמורי� באותה מידה?

"מעניי� א� נשיאי המדינה בימינו חושבי� שה� ממשיכי� את הנשיאי� מהעבר — מתקופת התנ") 
ומתקופת הסנהדרי�", תהתה ענבר בקול. "אני מקווה שכ�", ענתה תמר, "בעיניי יפה שבחרו לקרוא 
לבעל התפקיד הזה בתואר של מנהיג מהעבר. הרי יכלו לבחור תואר אחר. לדעתי, הבחירה בתואר 

נשיא מראה ש..."

     משימה ט׳ 

השלימו את דבריה של תמר .  מדוע   .1
בחרו מייסדי המדינה בתואר 'נשיא', 

ששימש בתקופת התנ") ובתקופת 
הסנהדרי�? איזה מסר יש בכ)? 

ביחידה זו למדנו על תכונות וכישורי�   .2
שנדרשו מהנשיאי� לאור) הדורות. 

אילו מה� נדרשי�, לדעתכ�, 
מנשיאי� וממנהיגי� אחרי� 

בימינו? 
ה

מ
י ש

מ יחידה 1

שראל 
שיאים בי

נ

לאורך הדורות
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בית הנשיא, ירושלים, שנות האלפיים

הפעם לא חזרתם בזמן, הגעתם לירושלים ואתם עומדים בחזיתו של ’משכן הנשיא׳. במשכן הנשיא 
מתגוררים הנשיא ומשפחתו. במשכן נמצאת גם לשכת הנשיא (המשרד שלו), וכאן הנשיא מארח 
את אורחיו מהארץ ומהעולם. סמכויותיו של הנשיא ותפקידיו מפורטים ב׳חוק יסוד: נשיא המדינה׳.

2 יחידה 

נשיא מדינת 
ישראל

”היה מעניי� ללמוד על הנשיאי� בעבר. 
מתי נלמד על הנשיאי� בימינו?״ שאלה 

ענבר, והתגובה לא איחרה לבוא — הילדי� 
חשו שוב במשב הרוח על פניה�.

בראש המדינה עומד נשיא.1.מעמד
מקום מושבו של נשיא המדינה הוא ירושלים.2.מקום המושב

בחירה ותקופת כהונה
[תיקון: תשכ"ט-2, תשנ"ט] 

נשיא המדינה נבחר על ידי הכנסת לשבע שנים; (א)3.
תקופת כהונתו תיחשב לפי הלוח העברי.

כשירות
[תיקון: תשנ"ט]

כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר (מתאים) 4.
להיות מועמד לכהונת נשיא המדינה.

   מתוך ׳חוק יסוד: נשיא המדינה׳ 

    משימה א׳

מדוע נקבע שהנשיא יגור בירושלי� ולא,  .1
למשל, בתל אביב?

החוק קובע שנשיא יכול לכה� רק תקופת   .2
כהונה אחת. מהי, לדעתכ�, הסיבה 
 �להגבלה הזאת? הסבירו מה היתרו

.�שבכ) ומה החיסרו

 �”מהחוק הזה אני מבי
שהנשיא הוא ראש 

המדינה״, אמר מייקל. 
”רגע״, קטעה אותו תמר, 

”ככל הידוע לי, במדינת 
ישראל ראש הממשלה 

מנהל את המדינה, לא?! 
אז מה עושה הנשיא?״

פרק ב׳      כבוד הנשיא

ומשם • ן  א
• מכ
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1     הנשיא והעם

   משימה ב׳

תפקיד הנשיא במדינת ישראל הוא תפקיד ייצוגי בעיקרו. הנשיא 
מייצג את מדינת ישראל ולכ� הוא מעי� סמל שלה.

התבוננו בתצלומי� שלפניכ�. 

הנשיא החמישי, יצחק נבון, ורעייתו 
אופירה בביקור בבית ספר באופקים

הנשיא השישי, 
חיים הרצוג, וחיילת 
בטקס קבלת הפנים 

לחיילים מצטיינים 
בבית הנשיא ביום 
העצמאות. לימינו 
של הנשיא אשתו 

אורה (1986)

הנשיא 
הרביעי, 
אפרים קציר, 
בחגיגות 
המימונה 
בירושלים, 
1977

נשיא המדינה התשיעי, שמעון פרס, בביקור במסגד 
שהוצת בכפר טובא זנגריה שבגליל. לביקור הצטרפו 

הרבנים הראשיים לישראל ואנשי דת בכירים - 
נוצרים, מוסלמים ודרוזים (אוקטובר 2011) 

שרטטו במחברותיכ� טבלה דומה לטבלה הזאת ומלאו אותה:  .1

עם מי 
נפגש 

הנשיא?

מהו האירוע 
או מהי סיבת 

הפגישה?

מדוע חשוב שהנשיא 
ישתתף בפגישה הזאת 

או בפגישות דומות לה? 
איזה מסר הוא מבקש 

להעביר בכך?

1 תצלום 
2 תצלום 
3 תצלום 
4 תצלום 

על פי התצלומי�,   .2
מה� תפקידי הנשיא 

במדינת ישראל?

הא� נפגשת� אי!פע�   .3
ע� נשיא המדינה? 

הא� את� מכירי� אד� 
שנפגש ִאתו?

א� כ�, באילו נסיבות?

2

4

3

יחידה 2

נשיא מדינת 

ישראל



±∏±

ב‘
ש

דר
מ

ה
ה ו

ד
אג

ה
לי 

בי
ש

ב
ג‘

תי
ב

ה
א

ץ 
אר

ב
ד‘

ה
לי

מ
ס

ה ו
ינ

ד
מ

ה
א‘

גג
חו

ם 
ע

פירושי 
מילים:

קו תפר — גבול 
וג� מקו� 

מפגש 
קיטוב — ניגוד 

חרי0
ְלַאחוֹת — 

לתפור, לחבר, 
לאחד

כך תיאר יצחק נבון, הנשיא החמישי של מדינת ישראל,
את תפקידו של הנשיא:

בית הנשיא הוא קו התפר* של כל הניגודים שיש בארץ. יש קיטוב* 
בין עדות מזרח ואשכנז, דתיים וחילונים, וָתיקים ועולים חדשים. שם 
יש אפשרות ְלַאחֹות* אותם למרות הניגודים. בית הנשיא הוא אחד 

המקומות המעטים שהוא בית חרושת להבנה הדדית. 
זו הרגשת אחריות כבדה מאוד, אבל גם סיפוק גדול. הכרתי את 

כל שכבות האוכלוסייה - יהודים שבאו מ–102 ארצות ודוברים 81 
שפות. איך מגבשים את כל אלה לעם אחד? בזה ראיתי את תפקידי. 

מצד אחד, למצוא את המשותף לכולם, בין שבאו מגרוזיה 
ובין שממרוקו. והמשותף, בדרך כלל, הוא העבר, ההיסטוריה, 

התנ"ך. ועם זאת, לאפשר את הביטוי של כל שבט וְֵעדה 
בישראל, ולתת ביטוי למיוחד שלה, למורשת שלה, לשירה 

שלה. אלה שני דברים שנראים סותרים, אבל למעשה הם משלימים.

(על פי ריאיון עם יצחק נבון: רונית מזרחי, זמן ירושלים, 22 במאי 2009)

2     הנשיא מייצג אחדות
”פע� אימא שלי הסבירה לי שראש הממשלה עומד בראש המפלגה שזכתה בבחירות, והוא מייצג 

השקפת עול� ועמדה פוליטית מסוימת. לעומת זאת, הנשיא נבחר בגלל אישיותו ומעשיו, והוא אמור 
 .�להימנע מלהביע את דעתו בענייני� פוליטיי�״, אמר אור

”זה הגיוני. כ) הוא יכול לייצג את כל הע�, ולא רק את מי שחושב כמוהו״, הוסיפה ענבר, ”במדינה כמו 
שלנו, מדינה שבה לכל אחד יש דעה בכל נושא ויש הרבה ויכוחי� ומחלוקות, חשוב שאד� אחד ייצג את 

הדעות שמקובלות על כול�״. 

   משימה ג׳

על פי דבריו של יצחק נבו�, מהו תפקיד הנשיא במדינת ישראל?   .1

 ?�אילו קבוצות בע� מזכיר יצחק נבו  .2

במשפטי� המודגשי� נבו� מציע שתי דרכי� משלימות להתמודד ע� מגוו� הקבוצות   .3
?�בע�. מה

דמיינו אתכ� פוגשי� ילדי� שחושבי� אחרת מכ� ושאורח החיי� שלה� שונה   .4
משלכ�, ואת� נדרשי� לייצג אות�. אילו קשיי� יכולי� להיות בתפקיד הזה?

התבוננו שוב בתצלומי� שבעמוד הקוד�. אילו תצלומי� מציגי�,   .5
לדעתכ�, את התפקיד שתיאר נבו�? נמקו את תשובותיכ�.
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   מתוך ׳חוק יסוד: נשיא המדינה׳

לנשיא המדינה נתונה הסמכות ָלחֹון עבריינים 
ולהקל בעונשים על ידי ַהְפָחָתָתם או ֲהָמָרָתם 

(ַהחָלָפָתם בעונש אחר).

3     החנינה
על צג המחשב הופיע קטע מתו) 'חוק יסוד: נשיא המדינה': 

ֲחנִינָה
מחילה (סליחה) . 1

לנידון, ַהְמָתקת 
העונש או ויתור 

על עונש
רחמים, חסד. 2

(מילון אבן–שושן) ”נראה לי מוזר, ואפילו לא הוג�, שנשיא יכול לבטל החלטה 
של בית משפט, או להקל בעונש� של עברייני�!״ אמרה 

ענבר בכעס.

ה
מ

י ש
מ

   משימה ד׳

בתפילה זו אנחנו מבקשי� מאלוהי� 
לשפוט אותנו בחסד ולהעניק לנו ’חנינה׳, 

כלומר, לבטל את העונשי� שמגיעי� לנו על פי 
החוק והצדק. 

איזו מילה בתפילה מזכירה את בקשת   .1
החנינה? 

מדוע לפעמי� נכו� לסלוח לאד� ולתת לו   .2
חנינה? הציעו שתי תשובות לפחות (ִחשבו ג� 

על עצמכ� — לעתי� כועסי� עליכ�, ואפילו 
מענישי�, א) בסו0 סולחי� ומוותרי�. מדוע?)

מה דעתכ� על סמכות החנינה? הא� את� חושבי� שהיא ראויה, או מתנגדי� לה, כמו   .3
ענבר? נמקו את עמדתכ�.

   דונו בחברותא: 

אילו שיקולי� צרי) הנשיא להביא בחשבו� כאשר הוא שוקל א� לחו� אד� מסוי�?  • 

ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו, ָחֵּננּו ַוֲעֵננּו 
(ענה לנו)...

ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים (לא 
עשינו די מעשים טובים כדי 

לַזּכֹות אותנו).

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד 
ְוהֹוִׁשיֵענּו (והצילנו).

(מתוך תפילת ראש השנה)

יחידה 2

נשיא מדינת 

ישראל

ם •
מכאן ומש  •

ה •

דר
• הג

תפילה •
• מן ה
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יצחק בן–צבי, הנשיא השני, 
ורעייתו רחל מבקרים בצרפת 

עזר וייצמן, הנשיא השביעי, ומלכת 
אנגלייה, אליזבת השנייה (לונדון, 1995)

זלמן שזר, הנשיא השלישי, 
נפגש עם פאולוס השישי - האפיפיור הראשון 

שביקר בישראל (מגידו, 1964) 

4     הנשיא והעולם
”תראו! המחשב מעלה תצלומי� של נשיאי המדינה בכל מיני מקומות באר& ובעול�״, קראה ענבר, 

”אני משערת שג� ה� קשורי� לתפקידי הנשיא״.

משימה ה׳

על פי התצלומי�   .1
האלה, מהו תפקידו 

הנוס0 של נשיא מדינת 
ישראל? 

מדוע, לפי דעתכ�, תפקיד זה   .2
מהותי?

*     לקראת היחידה הבאה
לפניכ� רשימת הנשיאי� שכיהנו במדינת ישראל 

מאז הקמתה ועד היו�, שלא בסדר כהונת�:

   

סדרו את השמות לפי הסדר הנכו� • היעזרו בספרי� 
ובִמרֶשֶתת (אינטרנט), מומל& במיוחד להיעזר באתר 

www.knesset.gov.il :הכנסת

חיים וייצמן אפרים קציריצחק בן�צבי

חיים הרצוגזלמן שזר משה קצב

יצחק נבון עזר וייצמן השמעון פרס
מ

י ש
מ

   משימה ו׳                 

פניו של הנשיא פונות פנימה — אל   .1
תושבי ישראל, למוסדות המדינה 
וכו׳, וג� החוצה — למדינות אחרות 
ולמוסדות בי� !לאומיי�. על פי מה 
שלמדת�, מנו שלושה מתפקידיו 

של הנשיא הנוגעי� לענייני פני�, 
ושניי� מתפקידיו הקשורי� 

ליחסי החו& של ישראל. 

אילו היית� את� הנשיא,   .2
איזה תפקיד היה הקשה לכ� 

ביותר, ואיזה תפקיד היה 
המהנה ביותר? נמקו את 

תשובותיכ�.
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3 יחידה 

להכיר מקרוב 
את הנשיאים 1     ביקור בתערוכת

נשיאי המדינה 
ענבר נכנסה לכיתה והמתינה לחבריה. היא התיישבה על 

הכיסא, נשענה לאחור והתמתחה. הלוואי שהייתי נשיאת 
המדינה, הרהרה לעצמה, מעניי� א� אי!פע� הייתה נשיאה 

במדינת ישראל... 
לפתע נכנס אור� לכיתה ופנה אליה נרגש: ”ענבר, את חושבת 

שאני מתאי� להיות נשיא המדינה?״ 
”אמממ... אני צריכה לחשוב על זה״, ענתה ענבר, מופתעת 

במקצת, ”איזה צירו0 מקרי�! ג� אני חשבתי על כ), כלומר, 
חשבתי א� אני מתאימה להיות...״ 

באותו הרגע נכנסו תמר ומייקל, צג המחשב הבהב בכחול 
ובצהוב, וכל העיניי� הופנו אליו בסקרנות.

תמר, אורן, ענבר ומייקל, הגעתם למשימה האחרונה בנושא 
נשיא המדינה. 

כפי שכבר למדתם, רצוי שהנשיא הנבחר יהיה בעל תכונות 
וכישורים מיוחדים. היום תפגשו שניים מהנשיאים שכיהנו במדינת 

ישראל עד כה. כך תוכלו להכיר אותם טוב יותר ולעמוד על 
ייחודם.

בעוד דקות ספורות תגיעו לתערוכת נשיאי המדינה. כל קיר 
בתערוכה מוקדש לאחד מנשיאי מדינת ישראל.

הפעם עליכם למלא משימה בזוגות: כל זוג יתמקד בנשיא אחד. 
ִעמדו ליד תמונת הנשיא שעל הקיר, לחצו על כפתור ההפעלה, 

הקשיבו לדברי הנשיא ומלאו את המשימות שיוטלו עליכם.
בהצלחה! 

משב הרוח הגיע ונשא אות� אל על. ה� נופפו זה לזה לשלו� וריחפו כל זוג לדרכו. אחרי 
זמ� קצר ה� נחתו באול� גדול. כפי שציפו, כל זוג מצא את עצמו מול קיר שהוקדש 

לנשיא אחר. 

שא

יחידה 3

מקרוב 
להכיר 

את הנשיאים

פרק ב׳      כבוד הנשיא
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כדאי לדעת

 .�תמר ואור� עמדו מול הקיר שהוקדש לנשיא המדינה הראשו� — ד״ר חיי� וייצמ

ד״ר חיים וייצמן (1952-1874)
ד״ר חיי� וייצמ� נבחר לנשיא הראשו� של מדינת ישראל. הוא כיה� בשני� 1949–1952.

חיי� וייצמ� היה מדע� במקצועו ופעיל חשוב בתנועה הציונית לפני הקמת המדינה.

פירושי מילים:
הרמת קר� — שיפור, הפיכה לדבר 

חשוב
ַחִיל — כוח, הצלחה 

ניָווַשע — ניָנֵצל   
ְלִנְגֵעי הֱאנֹושּות — לצרותיה� של 

בני האד�
ְצָדָקה  ֶביָה ּבִ ָ �ֶדה ְוש ּפָ ט ּתִ ּפָ ְ �ִמש ִצּיֹו� ּבְ

— ציו� (ירושלי�, אר& ישראל)
 תשוחרר, הגולי� ישובו אליה והיא 

נה שוב בזכות המשפט והצדק תיּבָ

בטקס השבעתו אמר ד״ר חיים וייצמן:

הבה ונשקוד קודם כול להגדיל את כוח יצירתנו 
על ידי הרמת קרן* המדע והמחקר במדינת 

ישראל. מדע ומחקר הם יסודות היצירה האנושית 
כולה. את כל הַחיִל* שעשינו במדע ובמחקר 

ְּבֶקרב אומות העולם עלינו לגייס עכשיו לבניין 
מולדתנו. אך עם כל החשיבות המכרעת של 

המדע, לא בו בלבד ניוָוַשע*... 
כל ימיי עמלתי וחתרתי לעשות את המדע 

והמחקר יסוד למפעלנו הלאומי. אבל ידעתי גם 
ידעתי כי מעל למדע יש ערכים נשגבים אשר 

רק בהם ַמרֵּפא ְלנִגְֵעי הֱאנֹושּות*, ֶעְרֵכי צדק 
ויושר, שלום ואחווה. ”ִצּיֹון ְּבִמְשָּפט ִּתָּפֶדה וְָשֶביָה 

ִּבְצָדָקה*" (ישעיהו, פרק א' פסוק כ"ז).

(י"ח בשבט תש"ט, 17 בפברואר 1949)

בזכות מקצועו ומעמדו היה מצבו 
הכלכלי של חיי� וייצמ� טוב מאוד, והוא חי 

ברווחה יחסית למי שחי באר& ישראל בתקופה 
ההיא. כשנבחר לתפקיד נשיא המדינה הבהיר 
וייצמ� שאינו מעוניי� לקבל משכורת מהמדינה 

על מילוי תפקיד הנשיא, א) המדינה סירבה 
לבקשה זו. לבסו0 הסכי� וייצמ� לקבל משכורת, 

מתו) מחשבה על הנשיאי� שיבואו אחריו.  

ומשם • ן  א
• מכ
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   משימה א׳

מדוע אמר הנשיא וייצמ� ”את כל החיל שעשינו במדע ובמחקר בקרב   .1
אומות העול� עלינו לגייס עכשיו לבניי� מולדתנו״? מה יש ”עכשיו״ לע� 

ישראל, שלא היה לו קוד�?

הנשיא וייצמ� דיבר על חשיבות המדע, א) ג� על המגבלות שלו. לפי דעתו,   .2
בניי� האר& וקידו� האנושות תלויי� לא רק במדע אלא במשהו אחר. במה?

ענבר ומייקל עמדו מול הקיר שהוקדש לנשיא המדינה התשיעי — שמעו� פרס. 

שמעון פרס (נולד ב-1923)
שמעו� פרס הוא הנשיא התשיעי של מדינת ישראל. פרס מכה� בתפקידו משנת 2007. 

שמעו� פרס היה חבר כנסת במש) 48 שני�, וכ� שר בממשלה וראש ממשלה.

פירושי מילים:
כמיהתו הכמוסה — 

שאיפתו הסודית
למצות את המאחד –

 להפיק את מה שאפשר 
מהמשות0

לדר' אר; — 
להתנהגות ראויה

לא חלמתי להיות נשיא. חלומי כנער היה להיות רועה 
צאן או משורר של כוכבים. משנבחרתי, זכות היא לי, 

ואיני מזלזל בה, לבטא את כמיהתו הכמוסה* ושאיפתו 
הגלויה של העם לקיים צדק, למצות את המאחד* ולכבד 

את המייחד. אני יודע שנשיא אינו מושל, אינו שופט, אינו 
מחוקק, אבל מותר לו לחלום. להציב ערכים, לנהוג ביושר 

ובחמלה, בעוז ובחסד...
על הנשיא להביט באומץ אל התמונה הגדולה... המסע 

המרתק ביותר במאה ה–21 יהיה להחזיר לטבע את 
איזונו. זו הזדמנות נדירה בשבילנו לרתום את היצירתיות 

והתבונה הישראלית, בשיתוף שכנינו, כדי ליצור אזור 
חדש ונוף חדש לארצנו ובסביבתנו. לשוב לדרך ארץ*, 

לכיבוד תורה, לאהבת ספר. הישגיה הספרותיים של 
ישראל אינם נופלים מהישגיה המדעיים. ובמקביל להם, 

הם ראויים לסיוע ולתנופה. 

(כ"ט בתמוז תשס"ז, 15 ביולי 2007)

מתוך דבריו של שמעון פרס בנאום ההשבעה שלו בכנסת: 

יחידה 3

מקרוב 
להכיר 

את הנשיאים

ומשם • ן  א
• מכ
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משימה ב׳

מה משות0 לרועה צא� ולמנהיג?    .1

נסו להיזכר במנהיג אחד לפחות בתולדות ע� ישראל שהיה רועה צא� בתחילת דרכו.  .2

מדוע מנהיג צרי) להיות אמי&?  .3

על פי דברי שמעו� פרס, מה� האתגרי� של מדינת ישראל בתקופה הזאת?  .4

   משימה ג׳

   עבדו בזוגות:

הילדי� התמקדו בשני נשיאי�. במדינת ישראל היו, כידוע, עוד נשיאי�.  

בחרו נשיא אחד שלא עסקנו בו ביחידה זו והכינו ’קיר׳ שיוקדש לו.

על ה’קיר׳ יופיעו:

משפט מבוא על הנשיא ובו ג� שנות כהונתו  •

תמונה של הנשיא  •

ציטוט קצר מדבריו   •

פרט מעניי� נוס0 שלמדת� עליו   •

נשיאי מדינת ישראל
הנשיא הראשו� — חיי� וייצמ�  |  הנשיא השני — יצחק ב�!צבי  |  הנשיא השלישי — זלמ� שזר  
הנשיא הרביעי — אפרי� קציר  |  הנשיא החמישי — יצחק נבו�  |  הנשיא השישי — חיי� הרצוג
הנשיא השביעי — עזר וייצמ�  |  הנשיא השמיני — משה קצב  |  הנשיא התשיעי — שמעו� פרס

 

כדאי לדעת

שמעו� פרס פעיל בפוליטיקה 
הישראלית יותר מ!66 שני�! 
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2     למי שמתכנן להיות נשיא...
לאחר שסיימו את משימת�, נפגשו הילדי� שוב. ”נו, אי) היה לכ�?״ שאלה ענבר. 

”אהמממ... היה מעניי�״, השיב אור�, ”וג� למדתי משהו חשוב מאוד: כל אד� מסור ומוכשר יכול להיות 
נשיא — איש מדע, איש צבא, מדינאי, סופר או משורר...״

”או ילד שמדבר בלי סו0!״ צחקה תמר וסחפה עמה את כול�.  
לפתע הבהב צג המחשב, וקולו של נשיא המדינה שמעו� פרס בקע ממנו:

לילדים שמעוניינים להיות נשיאים כשיגדלו אני ממליץ לקרוא הרבה, 
להיות ביקורתיים, לא לקבל דברים כמובן מאליו ולפעול למען המחר. 

תמיד לראות ולבדוק מה אפשר לחֵדש. לא לפחד לקחת סיכונים, להיות יצירתיים, 
ותמיד להשתדל לעשות דברים שאף אחד לא עשה לפניהם.

(על פי ענת בלזברג, ”כשאגדל אהיה... נשיא המדינה", גלילאו צעיר 52 [מאי 2008], עמ' 13)

ה
מ

י ש
מ

   משימה ד׳

בחרו תכונה אחת   .1
מרשימת התכונות שחשוב 

שיהיו לנשיא, לפי הנשיא פרס, 
והסבירו מדוע היא חשובה למי 
שרוצה למלא את התפקיד הזה.

הא� יש תכונות שהיית� מוסיפי� 
לרשימה?

עכשיו שאת� מכירי� טוב יותר את   .2
 �תפקיד הנשיא, הא� היית� רוצי� לכה

בתפקיד זה כשתגדלו? הא� היית� 
רוצי� למלא תפקיד הנהגה אחר? אילו 

תכונות אופי יש לכ� שיכולות לעזור 
לכ� למלא את התפקיד הזה? אילו 

כישורי� את� צריכי�, לדעתכ�, לחזק?

”שמעת�?״ שאלה תמר והעבירה את מבטה מענבר 
למייקל ובחזרה לענבר, ”קדימה חבר׳ה! קיבלת� עצה 

מהנשיא — אז מי רוצה להיות נשיא או נשיאה?״ 

מעניי� אתכ� לראות את 
משכ� נשיאי ישראל?

היכנסו לאתר של נשיא 
מדינת ישראל: 

 www.president.gov.il
ותוכלו לסייר ’סיור 

וירטואלי׳ במשכ� הנשיא!  

את� רוצי� לפגוש את 
הנשיא?

בכל שנה בחול המועד 
סוכות מתקיי� בבית 

הנשיא ’בית פתוח׳, יו� 
שבו מוזמני� אזרחי� 

לבקר בבית הנשיא 
וללחו& את ידו!

עד
ת

ו� 
 �

יחידה 3

מקרוב 
להכיר 

את הנשיאים
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ירושלים 
שמות רבים לה

זו הייתה שאלה מסקרנת ובלתי צפויה. "רגע", התפרצה ענבר, "אנחנו לא אמורי� ללמוד על ירושלי�?" 
כול� משכו בכתפיה�, ולבסו0 אמר אור�: "אולי ענבר צודקת, אבל בואו נראה לא� זה יוביל אותנו". רגע 

קצר הביטו הילדי� זה בזה בשתיקה, ואז אמר מייקל: "בסדר, אני אתחיל. לפעמי� אבא שלי קורא לי 
ֶמסי, מפני שאני מערי& את הכדורגל� ֵלאו מסי, ואולי", הוא הוסי0 במבוכה, "ג� משו� שהוא חושב שג� 

אני מוכשר במיוחד בכדורגל".
"סבתא שלי קוראת לי ַצַהְיֵנש — ש� באמהרית שמשמעותו 

שמש", אמרה תמר, "היא קוראת לי כ) משו� שהיא אומרת 
שאני מכניסה אור ושמחה לחייה, כמו השמש. זה הכינוי שאני 

הכי אוהבת, ו... הכינוי הזה חשוב לי מעוד סיבה",
היא הוסיפה בביישנות, "אני שמחה שיש לי ג� ש� 
באמהרית. אני מרגישה שזה עוד חלק בזהות שלי".

צפצו0 עלה מהמחשב, ולש� שינוי הופיעה 
על הצג שאלה:

האם יש למישהו מכם שם חיבה או כינוי מיוחד?

    משימה א׳

תבו אות�. ליד כל ש� כתבו מי קורא לכ� בש� זה.  א� יש לכ� כינויי� או שמות חיבה ּכִ  .1

הא� את� אוהבי� את הכינויי� הללו? את כול�? הסבירו את תשובתכ�.  .2

א� אי� לכ� שמות חיבה, הא� היית� רוצי� שיהיו לכ�? א� כ�, למה?  .3

כתבו ש� חיבה מוצלח של חבר או חברה, של ב� משפחה או של  .4
חיית מחמד. הסבירו מדוע הוא מוצלח לדעתכ�.

ה
מ

י ש
מ

לעתים קרובות שמות החיבה של אדם מגלים לנו פנים מסוימים באישיותו, 
רומזים להתנהגות אופיינית שלו, למשהו שהוא אוהב, לכישרון מיוחד שיש לו 

או ליחס הזולת כלפיו. 

ני 

פרק ג׳      ירושלים בירת ישראל
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יחידה 1

ירושלים שמות 

רבים לה

ה
מ

י ש
מ

משימה ב׳                                                       

ִמצאו ברשימה לפחות ש� אחד המעיד שאלוהי� קשור במיוחד   .1
לעיר ירושלי�. 

מצאו ברשימה ש� המעיד שירושלי� גבוהה.  .2

מצאו ברשימה ש� המעיד שירושלי� יפה מכל עיר אחרת.  .3

ִרשמו במחברותיכ� שלוש משימות המתחילות במילי� האלה:  .4
מצאו ברשימה ש� המעיד ש...

כעת החליפו את המשימות ע� החברה או החבר היושבי� לִצדכ�, 
וַמלאו את המשימות שלה או שלו.

מה אפשר ללמוד מכ) שלירושלי� יש שמות רבי� כל כ)?   .5
הציעו לפחות שתי תשובות.

חשבו על הדברי� שאת� יודעי� על ירושלי�,   .6
והמציאו לירושלי� עוד שני שמות.

במהלך השנים כונתה העיר ירושלים 
בשמות שונים. ישנם מדרשים 

המציינים שלירושלים יש שמות רבים. 
כמה שמות יש לירושלים? ִקראו את 

המדרש הזה:

ע' (=70) שמות לירושלים.

(מדרש במדבר רבה, 
דפרשה י"ד, סימן י"ב) ִמ

ש ָר

במקורות הידועים לנו לא נמצאה רשימה מסודרת של ִשבעים שמותיה 
של ירושלים, כפי שכתוב במדרש. ברשימה שלפניכם כמעט שבעים שמות 

שנאספו ממקורות שונים: 

ֶאֶבן ַמֲעָמָסה  ֶאְפָרָתה  ֲאִריֵאל  ַאְרמֹון  ֵאֶֹשת נְעּוִרים  ֵּבית ְּתִפָּלה  ָּבמֹות  
ָּבָֹשן   ּגְִבַעת ַהְּלבֹונָה  ּגֹוָלה  ּגֵיא ָחזֹון  ּגִיָלה  ּגְִלָעד  ּגַן ֱאלִֹהים  ַּדְלתֹות ָהַעִּמים  

ָּדרֹום  ְּדרּוָֹשה  ַהר ּגָבֹוַּה  ַהר ַהּמֹר  ַהר מֹוֵעד  ַהר ַהּקֶֹדֹש  ַהר ְמרֹום יְִשָֹרֵאל  
ַחְדָרְך  ֶחְפִצי ָבּה  ַטּבּור ָהָאֶרץ  יְבּוס  יְִדידּות  ה' יְִרֶאה  ה' ְֹשָמּה  יָם 

יַַער ַהּנֶגֶב  יְֵפה נֹוף  יְרּוָֹשֵלם  יְַרְּכֵתי ָצפֹון  ַּכָּלה  ְּכִליַלת יִֹפי  ִּכֵּסא ה'  ַּכְרֶמל  
ְלָבנֹון  ִמגְָּדל ֵעֶדר  מֹוִרּיָה  ְמנּוָחה  ְמצּוָדה  ִמְקָּדִֹשים  ָמרֹום  ְמשֹֹושֹ ָּכל ָהָאֶרץ  

נֲַחָלה  סּוָרה  ֵעֶדן  ִעיר ָּדוִד  ִעיר ַהּיֹונָה  ִעיר ַהֶּצֶדק  ִעיר ה'  ִעיר לֹא נֶֶעזְָבה  
ִעיר ֶֹשחְֻּבָרה ָלּה יְַחָּדו  ֲעָקָרה  ִצּיֹון  ִקְריַת ֶמלְֶך ַרב  ַרָּבִתי ַּבּגֹויִים  ַרָּבִתי ַעם 

ָרִתי ַּבְּמִדינֹות  ֵֹשם ָחָדֹש ֲאֶֹשר ִּפי ה' יֳִּקֶבּנּו. ָרֵחל  ָרָמה  ְשֵֹדה יַַער  ָֹשֵלם  שָֹ

 ,�"הי", אמר אור
"עדיי� לא סיפרתי 

לכ� על ש� 
 �החיבה שלי". "ת
לי לנחש", אמרה 

תמר, " 'ידעני'? 
 "?'�'אינשטיי

שם •
מ
ו אן 

• מכ
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קדושתה של 
ירושלים

1     מדוע ירושלים קדושה?
”היה מעניי� לשמוע שלירושלי� יש שמות רבי� כל כ).
אולי זה מעיד שיש לה מעמד מיוחד״, אמר אור�. ”אתה 

צודק״, אמר מייקל, ”השאלה היא מדוע יש לירושלי� מעמד 
מיוחד כל כ)״. ”אולי משו� שהיא עיר בירה?״ תהתה ענבר. ”אני מרגיש 

שיש כא� עוד משהו״, התעקש מייקל. ”אולי המעמד המיוחד של ירושלי� 
קשור לקדושה שלה״, הציעה תמר.

”אולי זה באמת העניי�״, אמר מייקל, ”ידוע שירושלי� נחשבת קדושה, 
אבל אני לא בטוח שאני יודע מה מקור הקדושה שלה״.

באותה שנייה הרגישו הארבעה את תחושת הריחו0 
המוכרת. כשנחתו, מצאו את עצמ� הילדי� מול בית 

 ,�המקדש בירושלי�. ”נראה שזאת התשובה לשאלת), מייקל״, אמר אור�. ”א� הגענו לכא
סימ� שהקדושה נבעה מבית המקדש שהיה כא�״. ”ששש!״ לחשה תמר, ”את� לא רואי� 

שהגענו באמצע טקס כלשהו?״

היא הצביעה על קבוצת אנשי� שהיו לבושי� בבגדי� מיוחדי�, ה� צעדו לכיוו� בית 
המקדש ונשאו בידיה� תיבת זהב מהודרת. ”זה ארו� הברית״, לחש אור� בהתרגשות, 

”אחד החפצי� החשובי� ביותר בבית המקדש״.

הגעתם לירושלים שלפני כ�3,000 שנה, לטקס ’חנוכת הבית׳ — בית 
המקדש הראשון. בתקופה ההיא הייתה ירושלים בירתה של ממלכת 

ישראל המאוחדת. דוד המלך התכוון לבנות את בית המקדש, אך על פי 
המסופר בתנ״ך, אלוהים אסר עליו לעשות זאת מפני שהיה מעורב יותר מדי 

במלחמות, ולכן בנו, שלמה המלך, הוא שבנה את בית המקדש הראשון. 

ה
מ

י ש
מ

    משימה א׳

מדוע, לדעתכ�, מנע אלוהי� ממי שהיה מעורב במלחמות רבות   •
לבנות את בית המקדש? מה אפשר ללמוד מכ)? 

פרק ג׳      ירושלים בירת ישראל
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2     חנוכת בית המקדש הראשון 

לאחר שהסתיימה בניית בית המקדש, ערך שלמה המלך ’חנוכת בית׳ 
חגיגית ובה נשא תפילה לאלוהים: 

תפילת שלמה:

ָּבנֹה ָבִניִתי ֵּבית ְזֻבל* ָל, ָמכֹון ְלִׁשְבְּת עֹוָלִמים...
ִלְהיֹות ֵעיֶנ ְפֻתחֹת ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה ַלְיָלה ָויֹום

ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם*, 
 ִלְׁשמֹע ֶאל ַהְּתִפָּלה  ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּד

ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה. 

(מלכים א׳, פרק ח׳ פסוקים י״ג, כ״ט)

תגובת האלוהים:

ַוּיֹאֶמר ה׳ ֵאָליו: ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלְת
ְוֶאת ְּתִחָּנְת* ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני                          

ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִנָתה
ָלׂשּום* ְׁשִמי ָׁשם ַעד עֹוָלם,

ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים.

(מלכים א׳, פרק ט׳ פסוק ג׳)

פירושי מילים:
ל — בית ר� ונישא ית ְזב� ּבֵ

� —  ש� יכבדו אותי,  ָ �ִמי ש ְ �ִיְהֶיה ש
יישאו את שמי 

ְתָ' — בקשת), תפילת) ִחּנָ ּתְ
ּו� — לשי� ָלש+

ה
מ

י ש
מ

    משימה ב׳

מה ביקש שלמה מאלוהי�?  .1

הא� נענה אלוהי� לבקשתו? הוכיחו   .2
את תשובתכ� בעזרת הפסוקי�.

ֹנה ָבִניִתי...  שלמה אמר בתפילתו: ”ּבָ  .3
ָ)״. לאלוהי� אי� גו0, הוא  ְבּתְ ִ ָמכֹו� ְלש�

אינו נמצא או ’יושב׳ רק בבית המקדש, 
ולכ�, כידוע, אפשר להתפלל אליו בכל 

מקו�. א� כ), מדוע צריכי� בית מקדש? 

הא� הרגשת� פע� רגש של קדושה?   .4
א� כ�, הא� ההרגשה הייתה 

קשורה למקו� מסוי� או 
לנסיבות מסוימות? ספרו 

על כ).  יחידה 2

קדושתה של 

ירושלים
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3     טבורו של עולם

בגלל קדושתו של בית המקדש וחשיבותו הרבה האמינו אנשים שבית 
המקדש אינו רק מקום קדוש מאוד אלא גם מרכז העולם!

פירושי מילים:
ַטּבּורֹו — הטּבּור שלו, המרכז שלו

ַהֵהיָכל — האול� המרכזי בבית המקדש
ָהָארֹו� — ארו� הברית, החפ& הקדוש ביותר בבית המקדש

ה — סלע גדול שהיה שקוע באדמה במרכזו של  ִתּיָ ְ �ֶאֶב� ַהּש
בית המקדש והמקדש נבנה עליו 

ת — נוצר, נבנה ּתַ ְ �ש ה�

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַטּבּורֹו* ֶׁשל עֹוָלם, 
ֶׁשּיֹוֶׁשֶבת ְּבֶאְמָצִעיתֹו, 

ִוירּוָׁשַלִים ְּבֶאְמַצע ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבֶאְמַצע ְירּוָׁשַלִים, 
ְוַהֵהיָכל* ְּבֶאְמַצע ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ְוָהָארֹון* ְּבֶאְמַצע ַהֵהיָכל
ִתָּיה* ִלְפֵני ַהֵהיָכל ֶׁשִּמֶּמָּנה  ְוֶאֶבן ַהּׁשְ

ֻהְׁשַּתת* ָהעֹוָלם.

(מדרש תנחומא, פרשת קדושים, סימן י׳)

ד ִמ
ש ָר

כדאי לדעת

על פי המסורת, עֵקדת 
יצחק נערכה על אב� השתייה 

המוזכרת באגדה הזאת. 

מפת התלתן, היינריך בונטינג, 1585 (לפני כ–500 שנה).
במפה עתיקה זו ירושלים עומדת במרכז העולם (בתוך 

העיגול) וסביבה שלוש יבשות — אפריקה, אירופה ואסיה.
מובן שמפה זו אינה מציגה את היבשות כפי שהן נראות 
באמת, אלא מבטאת את התפיסה שירושלים היא מקום 

מרכזי וחשוב 

ה
מ

י ש
מ

משימה ג׳                     

לפי אגדה זו, ירושלי� ואר&   .1
ישראל ה� מרכז העול�.

לְ מה הכוונה? 

הא� את� מרגישי� שישראל   .2
בכלל וירושלי� בפרט ה� מרכז 

העול�? הסבירו את תשובתכ�. 

  משימה יצירתית

הציעו איור למדרש.   •
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4     כיצד בחר האל את מקום המקדש?
”אותי מעניי� לדעת למה החליטו לבנות את המקדש בירושלי� דווקא״, אמרה תמר. 

”אני זוכר שלמדנו בשיעור תנ״) שעל פי המסורת, מקו� המקדש הוא המקו� שבו הייתה עקדת יצחק״, 
אמר אור�, ”וא� כ), המקו� הזה נחשב קדוש עוד לפני שנבנה בית המקדש״.

בתנ״ך לא מסופר במפורש מדוע בחר דוד המלך בירושלים לבירה, ומדוע 
נבנה בית המקדש במקום שנבנה. חוקרים שחקרו את השאלות האלה 

העלו סיבות מגוונות, ויש החושבים שהר הבית - המקום שבית המקדש 
נבנה בו - נחשב קדוש כבר מתקופה קדומה מאוד.

מעניין להכיר אגדת עם נפוצה המציעה הסבר אחר לשאלה מדוע נבנה 
בית המקדש במקום שנבנה.

מקום בית המקדש

במקום שעליו עמד בית המקדש חיו לפני שנים רבות שני אחים. האח הצעיר היה נשוי 
והיו לו שלושה ילדים, ואילו הבכור היה ערירי, לא הייתה לו אישה ולא היו לו ילדים.

שני האחים עבדו יחד בשדה, יחד חרשו ויחד זרעו. הגיע זמן הקציר. האחים קצרו את 
החיטה וחילקו אותה לשני חלקים שווים: חלק אחד לאח הבכור, הערירי, והחלק השני 

לאח הצעיר ולמשפחתו. 
לילה אחד שכב האח הבכור במיטתו ולא הצליח להירדם. הוא חשב בלבו: אחי הוא 

בעל לאישה ואב לילדים שהוא צריך לדאוג להם; הוא צריך להאכיל אותם, להשקות 
אותם ולהלביש אותם. ואני — ערירי. אני צריך לדאוג רק לעצמי. לא טוב שאנו מחלקים 

את התבואה בינינו שווה בשווה, ראוי שאחי יקבל חלק גדול יותר. קם האח הבכור 
ממיטתו, יצא לשדה, לקח חיטה מהעֵרמה שלו והעביר אותה לערמה של אחיו.

גם האח הצעיר לא יכול להירדם בלילה ההוא. הוא חשב בלבו: לי יש אישה וילדים, 
וכשאהיה זקן ולא יהיה לי כוח לעבוד, יוכלו ילדיי לעזור לי. מה יעשה אחי כשיהיה זקן? 

לא טוב שאנחנו מחלקים את התבואה בינינו שווה בשווה, ראוי שאחי יקבל חלק
גדול יותר. 

קם האח הצעיר ממיטתו, יצא לשדה, לקח חיטה מהערמה שלו והעביר אותה לערמה 
של אחיו.

בבוקר קמו שני האחים, יצאו לשדה והנה שתי הערמות שוות! התפלאו האחים, אך 
לא אמרו דבר. בלילה השני שוב יצאו האחים לשדה, שוב העביר כל אחד מהם חיטה 

מהערמה שלו לערמה של אחיו, ובבוקר שוב היו שתי הערמות שוות. וכך היה גם 
בלילה השלישי.

שך בעמוד הבא
המ

יחידה 2

קדושתה של 

ירושלים
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    משימה ד׳

הציעו ש� לסיפור.   .1

מה דעתכ� על התנהגות� של האחי�? הא�, לפי דעתכ�, אפשר לצפות מבני אד�   .2
שינהגו כ), או שמא זו ציפייה גבוהה מדי? 

אילו היית� פוגשי� את אחד האחי�, מה היית� אומרי� לו? (ציינו לאיזה אח את�   .3
פוני�)

הא� אי!פע� נהגת� בדר) דומה ע� אחיכ�, ע� חבריכ� או ע� אד� שאינכ� מכירי�   .4
היטב? א� כ�, תארו את המקרה ותארו את הרגשתכ�. א� לא, הא� היית� רוצי� 

לנהוג כ) בעתיד? מדוע?

   דונו בחברותא:

על פי האגדה, איזה מסר רצה אלוהי� למסור לבני האד� כאשר   •
החליט שהשדה של שני האחי� יהיה למקו� קדוש?

ד׳     משימה

בלילה הרביעי שוב יצאו האחים אל השדה. כל אחד מהם לקח חיטה מהערמה שלו 
וניגש לערמה של אחיו. באמצע הדרך נפגשו... כשהבינו מה קרה, התחבקו האחים 

ובירכו את האלוהים.
כאשר ראה האל את מעשה האחים החליט שזהו המקום המתאים לרוח אלוהים לשרות 

בו, ולימים שם בנה שלמה המלך את בית המקדש. 

(אגדת עם ערבית, על פי יונה ברזילי, חגי ישראל - ירושלים העיר, המחלקה לחינוך מבוגרים, משרד החינוך 
והתרבות, ירושלים 1976)
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    משימה ה׳                                          

תארו את הבניי� המרשי� ביותר שראית� אי!פע�. איפה הוא היה? מה הפ) אותו   .1
למרשי� כל כ) בעיניכ�?

?�כיצד הרגשת� כאשר ראית� את הבניי  .2

הא�, לדעתכ�, יש קשר בי� מראה המבנה (מבפני� ומבחו&) לבי� התחושה   .3
והאווירה שנוצרות כשמבקרי� בו? הסבירו את הקשר.

אפשר להבין את הבלבול. אכן, אתם נמצאים באותו המקום, בהר הבית, 
הר המוריה, במקום שבו עמד בית המקדש, אך עברו כמה מאות שנים. בית 

המקדש שראיתם קודם, בית המקדש הראשון, נחרב בידי נבוכדנצר, מלך בבל, 
ואחרי שבעים שנה נבנה באותו המקום בית המקדש השני. בתחילה נבנה 

הבית השני מאבנים פשוטות, אך מאוחר יותר שיפץ אותו המלך הורדוס והפך 
אותו לבניין גדול ומפואר. על בית המקדש השני ששיפץ הורדוס אמרו:

5     בית המקדש השני
פתאו� הרגישו הילדי� רוח חזקה. הפע� הייתה ההרגשה שונה במקצת מהרגיל, ה� 

ריחפו במעגלי� א) לא התקדמו כלל!

”זה היה מוזר... נדמה לי שנשארנו באותו מקו�, אז בשביל מה הרוח והריחו0... סת� כדי 
ער של) באמת נראה פרוע,  להרוס לנו את התסרוקת?״ שאל מייקל. תמר צחקה: ”הש>ֵ

אפילו יותר מהרגיל, אבל משו� מה נראה לי שלא זאת הייתה הכוונה. תראו, המקו� הוא 
אותו מקו�, אבל הכול נראה אחרת!״ צג המחשב הבהב, ומיד הופיעה תגובה לשיחת�:

ִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ִּבְנַין הֹוְרדֹוס, 

א ָרָאה ִּבְנָין ָנֶאה ִמָּיָמיו. 

(תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, 
דף ד׳ עמוד א׳)

ד ִמ
ש ָר

חלק מדגם בית המקדש השני מימי 
הורדוס. הדגם נבנה על פי מקורות 

כתובים המתארים את הבית בתפארתו

יחידה 2

קדושתה של 

ירושלים
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אלפי אנשים מאלפי ערים, 
אלה דרך היבשה ואלה דרך הים,
ממזרח וממערב, מצפון ומדרום,

מגיעים בכל חג אל בית המקדש כאל 
מקלט משותף, 

אל נמל מוגן מפני סערות החיים… 
והם מבקשים למצוא בו את השקט,

להיפטר מן הדאגות... לנוח מעט 
ולבלות את זמנם בחדווה ובגיל.

בלב מלא תקוות טובות הם עושים 
את החופשה החיונית הזאת בקדושה 

ובמתן כבוד לאל:
הם גם קושרים קשרי ידידות עם 

אנשים שלא הכירום עד כה...                                                 

(פילון האלכסנדרוני, על החוקים לפרטיהם, כרך 
א', תרגמה סוזן דניאל–נטף, הוצאת כתבים, 

ירושלים תש"ס, סעיפים 70-69)

משימה ו׳                        

על פי התיאור, אילו תפקידי� היו   •
לבית המקדש? 

  משימה יצירתית בקבוצות

התבקשת� להכי� הצגה על העלייה   •
לרגל לירושלי�. 

המציאו ארבע דמויות והתמקדו  א. 
בה�. תארו כל דמות: שמּה, גילה, 

מאי� הגיעה, אילו מחשבות 
עולות בראשה בהגיעה לעיר. 

תבו שתי תמונות מ� ההצגה,  ּכִ ב. 
ובכל אחת מה� הפגישו 

לפחות שתיי� 
מהדמויות. 

בשלושת הרגלים - בפסח, בשבועות ובסוכות - הגיעו לבית המקדש המונים 
מכל רחבי הארץ ואפילו מארצות אחרות. הם כונו 'עולי רגל'.

כך תיאר הפילוסוף היהודי פילון (לפני כמעט אלפיים שנה) את ירושלים 
בזמן העלייה לרגל: 

 �”נדמה לי שהתחלתי להבי�״, אמר מייקל, ”קדושתה של ירושלי� אינה קשורה למקו� הזה או לבניי
הזה דווקא אלא...״ ”אלא לכל הדברי� המיוחדי� שקרו בירושלי�״, השלימה תמר את דבריו, ”ה� ֶשָעשּו 

אותה לקדושה!״ 
”ולי נראה״, אמרה ענבר, ”שאולי ג� במקו� עצמו יש קדושה, בלי קשר למה שקרה בו״. 

ה
מ

י ש
מ

    משימה ז׳

מייקל וענבר מציגי� שתי עמדות שונות   •
זו מזו. ע� איזו עמדה את� מסכימי�?

קרה בו״.

ם •
מכאן ומש  •
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ירושלים 
חורבן בית המקדש, 
לפני כאלפיים שנה

1
לאורך הדורות

ריח עש� עמד באוויר וקולות מלחמה נשמעו 
מסביב. "וואו, היו� זה היה מהיר, בקושי הספקנו להתיישב מול המחשב וכבר אנחנו 

בעול� אחר!" אמרה ענבר. "איפה אנחנו?" שאלה תמר, "קצת מפחיד פה..." 
הילדי� ניצבו על גבעה קטנה. על ההר שמול� עלה באש מבנה מפואר. "אני חושב 

 "?�שאנחנו שוב בבית המקדש!" קרא אור�. "זה נורא!" נחרד מייקל, "מה קורה כא
"בטח הגענו לזמ� שבו נחרב בית המקדש השני", אמרה ענבר. "תראו, יש כא� חלק

אחד שנשאר כמעט בשלמותו".
מ� המחשב נשמע צפצו0 והופיעה הודעה:

 3 יחידה 

ִגלגוֶליה של 
עיר הבירה

(חלק א)

אתם צודקים, הפעם הגעתם לרגע 
חשוב מאוד בהיסטוריה היהודית, 

לרגע שבו נהרס בית המקדש השני 
בידי הצבא הרומי ומפקדו טיטוס. בית 

המקדש נחרב כמעט עד היסוד, ורבים 
מהיהודים הוגלו מארץ ישראל. הקיר 

שענבר הצביעה עליו הוא אחד הקירות 
התומכים של בית המקדש, אתם בוודאי 

מכירים אותו בשם 'הכותל המערבי'. 
קיר זה הוא השריד הגדול ביותר שנותר 

מהמבנים של בית המקדש.

הילדי� הרגישו שוב במשב רוח על פניה�. הנו0 השתנה, 
א) נראה שה� לא זזו ממקומ�. "בטח קפצנו לתקופה 

אחרת, א) נשארנו באותו מקו�", זיהתה ענבר את התחושה. 
"מעניי� באיזו תקופה אנחנו, המקו� נראה די עלוב..."

חורבן בית המקדש השני. ציור של 
ניקולה פוסין, צרפת, המאה ה–17

שה. 

של ש ש ק
ה פוסין, צרפת, המאה ה–17

יחידה 3

ִלגולֶיה של 
ג

הבירה (א)
עיר 

פרק ג׳      ירושלים בירת ישראל
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משימה א׳ 

מה היה מצבה של ירושלי� על פי   .1
המכתב?

הרמב"� לא כתב אי) הרגיש נוכח   .2
מראה העיר. דמיינו כיצד 
הרגיש וִכתבו את המש) 

המכתב.

במכתב לבנו תיאר הרמב"ן את ירושלים 
בתקופה ששלטו בה המוסלמים:

בירושלים עיר הקודש אני כותב אליך 
ִספרי (איגרת) זו.

ומה אגיד לכם בעניין הארץ, 
כי רבה העזובה וגדול השיממון,

ירושלים יותר ֲחֵרָבה מן הכול,
ואין (ַעם) ישראל בתוכה.

(מתוך: אברהם יערי, אגרות ארץ ישראל, מסדה, 
רמת גן תשל"א, עמ' 85)

ירושלים
ימי הביניים, לפני כ �750 שנה

כמו בארץ ישראל כולה, גם בעיר ירושלים שלטו שליטים רבים לאורך השנים: פרסים, יוונים, 
רומים, ביזנטים (הנוצרים הראשונים), מוסלמים, צלבנים...

רוב השליטים פיתחו את ירושלים והעיר שגשגה, אולם החלק היהודי של העיר הוזנח לאורך 
תקופות ארוכות. 

בתקופות מסוימות לא הורשו יהודים להתקרב לכותל, ולעתים נאסר עליהם אפילו להיכנס 
לירושלים.

כדאי לדעת

 �רמב"ן — רבי משה ב

נחמ�, מגדולי חכמי ישראל 
בספרד בימי הביניי�. 

הגיע לאר& ישראל ולירושלי� 
בשנת 1267.

ם •
מכאן ומש  •
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מדוע, לדעתכ�, היה   .1
ליהודי� חשוב לבוא 

לירושלי� ולהתפלל ליד 
הכותל, א0 על פי שהוא 

'רק' קיר אבני�?

בחרו דמות אחת הנראית   .2
בתצלו� וכתבו מה 

היא מרגישה 
וחושבת.

לפתע הרגישו הילדי� במשב הרוח. 
במהרה ה� מצאו את עצמ� שוב 
מול הכותל, אבל הפע� בסמטה 

צרה, מוקפי� באנשי� רבי� שעמדו 
והתפללו. מ� המחשב נשמע צפצו0 

והוא סיפק לה� מידע נוס0:

הכותל המערבי
ירושלים, לפני כמאה שנה

במאות השנים האחרונות הלך הכותל ונהיה 
חשוב ליהודים יותר ויותר. בשנים ששלטו 
בארץ התורכים (השלטון העותמני, 1517-
1917), יכלו היהודים לבוא לגור בירושלים 
ולבקר בה, ורבים מאוד פקדו את הכותל 

המערבי וזכרו בעצב את בית המקדש 
שחרב. כך קיבל הכותל את הכינוי 'כותל 

הדמעות', על שם הדמעות שהזילו היהודים 
על חורבן בית המקדש.

"כמה תהפוכות עבר מקו� אחד קט�!" אמר מייקל בפליאה, "בשביל היהודי� היה המקו� הזה שיא 
הפאר, אחר כ) הוא נחרב לגמרי; לאור) תקופות ארוכות הוא היה עזוב ושומ�, א� כי העיר מסביב 

נבנתה והתפתחה".

ה
מ

י ש
מ

משימה ב׳ 

בכל הדורות זכרו היהודי� את ירושלי� ממקו� מושב� 
בגלות. ירושלי� הפכה סמל לימי הפאר של הע� היהודי 

ולתקווה לעתיד טוב יותר. 

חזרו לעמ' 128-120 והיזכרו במנהגי� ובתפילות הקשורי�   •
לירושלי� ומבטאי� את היותה סמל בעבור היהודי� בגלות. כתבו 

במחברת שלושה מנהגי� או תפילות.

יחידה 3

ִלגולֶיה של 
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הבירה (א)
עיר 
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כשהרגישו הילדי� במשב הרוח המתקרב, ה� לא התקשו לנחש לא� יגיעו. כשהתפזר 
 �הערפל מצאו את עצמ� בפינת אול� גדול ומלא מפה לפה. דוד ב�!גוריו� עמד על יד הדוכ

ונא� בלהט. "נראה לי שהגענו בדיוק לנאו� ההכרזה של ב� !גוריו� על ירושלי� כעיר 
בירה", לחשה ענבר בהתרגשות. 

ירושלים, 1949
הישיבה ה�93 של הכנסת הראשונה 

2     ירושלים בירת ישראל
כשחזרו הילדי� לכיתה אמרה תמר: "א� כ), אני משערת שע� קו� מדינת ישראל הגיעו המוני יהודי� 

לכותל ולעיר העתיקה". מ� המחשב נשמע צפצו0 והופיעה התגובה: 

הדברים לא היו פשוטים כל כך! 
אף על פי שבשנת 1948 קמה מדינת ישראל, המציאות בירושלים הייתה 

מורכבת. בהסכמים שנחתמו עם סיום מלחמת העצמאות, חולקה השליטה 
בירושלים בין ישראל לירדן (אחת ממדינות ערב שלחמה נגד ישראל 

במלחמת העצמאות). חלקים מירושלים נותרו בשליטת ירדן, ובהם 
העיר העתיקה ובה הכותל המערבי. השליטה בשאר חלקי העיר נמסרה 

למדינה החדשה - ישראל. אף על פי שמדינת ישראל שלטה רק בחלקים 
מירושלים, הכריז דוד בן�גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, 

בתמיכת הממשלה והכנסת, שירושלים היא בירת מדינת ישראל.

אנו רואים חובה להצהיר שירושלים היהודית היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל — 
כשם שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית, מאמונת ישראל ומנִשמת ַעמנו. 

ירושלים היא לב–ִלָּבה של מדינת ישראל... 
אומה אשר קיימה בנאמנות במשך אלפיים וחמש מאות שנה את השבועה שנשבעו 
הגֹולים הראשונים על נהרות בבל, שלא לשכוח את ירושלים — אומה זו לא תשלים 

לעולם עם הפרדת ירושלים. 

(י"ד בכסלו תש"י, 5 בדצמבר 1949)

ם •
מכאן ומש  •
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קראו את הקטעי� מנאומו של ב�!גוריו�, וענו על השאלות 
במחברותיכ�:

ב�!גוריו� מצהיר בנאומו שירושלי� היא חלק בלתי נפרד מכמה   .1
תבו לפחות שלושה מה�:  דברי� הקשורי� לע� ישראל. ּכִ

ירושלי� היא חלק בלתי נפרד מ  

ירושלי� היא חלק בלתי נפרד מ  

ירושלי� היא חלק בלתי נפרד מ  

בחרו אחד מהדברי� שהזכיר ב�!גוריו� שאת� מזדהי� עמו ביותר. הסבירו את 
בחירתכ�. 

ב�!גוריו� מדמה את ירושלי� ללב. מדוע, לדעתכ�, הוא בחר בדימוי הזה?   .2

ב�!גוריו� מזכיר שבועה שנשבעו הגולי�, היהודי� שגורשו מאר& ישראל   .3
אחרי חורב� בית המקדש הראשו�. הא� את� זוכרי� את מילות השבועה? א� 

לא, חזרו לעמ' 118. כתבו את מילות השבועה במחברותיכ�.

"היה מרגש לשמוע את ההכרזה על ירושלי� כבירת ישראל", אמר אור�. "כ�", אמרה תמר, 
"אבל ג� אחרי שהוכרז שירושלי� תהיה הבירה, ירושלי� נשארה מחולקת, וישראלי� לא 

הורשו להגיע למקומות הקדושי� ליהדות בעיר העתיקה. מעניי� אי) חיו במציאות מסובכת 
כל כ)". מייקל מיהר להגיב: "אני חושב שאנחנו יכולי� לנחש מה נלמד ביחידה הבאה".

יחידה 3
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 4 יחידה 

ִגלגוֶליה של 
עיר הבירה

חלק ב
1     עיר חצויה 

"מה קורה? מתי מתחילי�?" שאלה ענבר כשנכנסה לכיתה 
והתיישבה בדריכות בכיסאה. "מה דחו0 כל כ)? את צריכה 

לצאת מוקד� היו�?" שאל אור�. "למע� האמת", אמרה 
ענבר,  "אני סקרנית מאוד לדעת אי) התנהלו החיי� בעיר חצויה".

צפצו0 קצר נשמע מצד המחשב, ועל הצג הוצגה תיבת המידע:

כאמור, בשנים שלאחר מלחמת העצמאות, הייתה ירושלים עיר מחולקת. 
החלק המזרחי של העיר ובו העיר העתיקה וגם הכותל המערבי, היה בשלטון 
ירדן, והחלק המערבי ובו השכונות היהודיות - בשלטון ישראל. באמצע העיר 

עבר גבול שּכונה 'הקו העירוני'. את הגבול סימנו גדרות תיל, עמדות צבא 
ושדות מוקשים, ומובן שלא היה אפשר לעבור מצד אחד לאחר. 19 שנה הייתה 

העיר ירושלים עיר שסועה, ועם זאת ירושלים המערבית גדלה והתפתחה. 

שלט בצדו 
הישראלי של 

הגבול בירושלים 
המזהיר מפני 

מעבר לצד הירדני. 
בשלט כתוב: 

סכנה!
שטח אויב לפניך 

אין מעבר! 

כדאי לדעת

במהל) שרטוט 'הקו העירוני' 
 �בירושלי� ב!1948 נוצרו שטחי הפקר בי

 .�ישראל  לירד
שטח הפקר הוא שטח בי� שתי מדינות 

שאינו שיי) לא0 אחת מה�, ושלאיש 
משו� צד אסור להיכנס אליו. 

הקו העירוני בירושלים 
(משורטט בירוק)

ירושלים 
הישראלית

שטחי 
הפקר

צור 
באהר

בית 
צפאפא

ירושלים 
הירדנית

הר 
הצופים

רמת 
רחל

תלפיות

ארמון 
הנציב ג׳בל 

מוכבר

העיר 
העתיקה

מוסררה

שייח׳ 
ג׳ראח

פרק ג׳      ירושלים בירת ישראל
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הביטו בתצלו� השלט ובמפה הצבעונית של הקו העירוני בעמוד הקוד� וענו על השאלות:

בדקו במפה — בתחומי איזו מדינה נמצא כל אחד מהמקומות האלה:  .1

קיבו& רמת רחל (הצמוד לירושלי�)  •
שכונת שייח' ג'ראח  •

הכפר הערבי בית צפאפא  •
הר צופי�   •

אד� צרי) להגיע מירושלי� הישראלית להר הצופי�, היכ� עליו לעבור? שערו כיצד   .2
התגברו תושבי ירושלי� המערבית על הבעיה והצליחו להגיע להר הצופי�.

מהי המציאות המתוארת בתצלו�? כיצד, לדעתכ�, השפיעה מציאות זו על   .3
חיי התושבי� בעיר ועל תחושותיה�?

   סיפור אִמתי על שטח ההפקר, נזירה ושיניים תותבות
בית החולים הצרפתי סן לואי עמד בתחומי ירושלים הישראלית, אולם קירותיו המזרחיים 

ניצבו על גבול שטח ההפקר ממש.
בוקר אחד בשנת 1954 קמה אחת הנזירות שעבדה בבית החולים, פתחה את החלון כדי 

לצפות בנוף, פיהקה ו... מערכת השיניים התותבות שלה נפלה מפיה אל שטח ההפקר.
שיניים תותבות עולות ממון רב, והנזירה רצתה מאוד לקבל את שיניה בחזרה. היא פנתה 

בבכי אל אב המנזר, אב המנזר פנה אל נציג ישראלי והוא פנה אל ועדה מטעם האו"ם 
שפנתה לירדנים...

סיפורה של הנזירה הקשישה נגע ללב כולם, והכול הסכימו לשתף פעולה ולעזור. 
למחרת בבוקר הוקמה חוליית חיפוש מיוחדת שהורכבה מנציג ישראלי, נציג ירדני ונציג 

של האו"ם. הם חתכו את גדרות התיל, נכנסו לשטח 
ההפקר ולאחר חיפוש קצר מצאו את האבדה.

זה היה אירוע יוצא דופן ומרגש, וצלם הוזמן במיוחד 
להנציחו. בתצלום נראים חברי צוות החיפוש המשותף 

והנזירה ובידה, כמובן, 'גיבורות הסיפור' - השיניים 
התותבות. 

(All About Jerusalem מתוך האתר)

יחידה 4
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    משימה ב׳

מדוע המקרה הזה היה מיוחד ומרגש כל כ)?   .1

דמיינו שני ילדי� שהיו שכני� לפני חלוקת העיר, ולאחר החלוקה ה� גרי� משני צדדיו   .2
של הקו העירוני, האחד — ילד יהודי הגר בשטח שבשלטו� ישראל, והשני — ילד ערבי 

החי בשטח שבשלטו� ירד�. אולי ה� יכולי� לצעוק זה לזה משני עברי הגבול, א) אינ� 
יכולי� להיפגש, לשחק יחד או לבקר זה בביתו של זה.

בחרו אחת מהמשימות האלה:  •
-  ציירו קומיקס קצר המתאר את הקשר בי� הילדי�: מה ה� חושבי� זה על זה, על 

מה ה� חולמי�.
תבו שני מכתבי� שכותבי� הילדי� זה לזה ותארו בה� את תחושותיה�  -  ּכִ

ואת תקוותיה�.

"אני זוכר שלמדתי על הפריצה המרגשת של חיילי צה"ל לירושלי�", אמר מייקל, 
"א� יש רגע שהייתי רוצה מאוד להגיע אליו, זה הרגע הזה!" 

באותו רגע שוב הרגישו הארבעה שה� עומדי� לרח0, ומייקל הספיק ללחוש 
בחיו) רחב: "יש!" 

עוד לפני שהתפזר הערפל ה� שמעו את המילי�:

 2     מלחמת ששת הימים

19 שנה לאחר מלחמת העצמאות וקום המדינה, בשנת 1967, פרצה 
מלחמה נוספת בין ישראל ומדינות ערב (מצרים, ירדן, סוריה ולבנון). 

המלחמה נמשכה שישה ימים ולכן היא נקראת 'מלחמת ששת הימים'. אף 
על פי שהייתה קצרה, הייתה זו מלחמה קשה - רבים מכל הצדדים נהרגו, 

נפצעו ונלקחו בשבי. 
במלחמת ששת הימים כבשה מדינת ישראל שטחים רבים: סיני ורצועת 
עזה (בדרום הארץ), רמת הגולן (בצפון הארץ) ויהודה ושומרון (במרכז 

הארץ), וגם את שטחי ירושלים המזרחית שהיו עד אז בשלטון ירדן. 
ירושלים, בירתה של מדינת ישראל, הייתה לעיר אחת מאוחדת.
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    משימה ג׳

מדוע היה חשוב לשדר� לציי� שהוא אינו אד� דתי?   .1

הרב הצבאי הראשי, שלמה גור�, הצטר0 לכוח הצנחני� והגיע ִאת� אל   .2
הכותל. הוא נשא עמו שופר וספר תורה. מיד כשהגיעו לכותל בירכו הרב 

והצנחני� 'שהחיינו' ושרו את 'התקווה'. לאחר מכ� אמר הרב הראשי 'קדיש' (תפילה 
לזכר הנופלי�) ותקע בשופר. 

הסבירו מדוע היה חשוב לחיילי� ולרב הצבאי לעשות כל אחד מהמעשי� האלה, ומה   •
כל מעשה מסמל:  •  ברכת 'שהחיינו'  •  שירת 'התקווה'  •  תקיעה בשופר  •  אמירת 

'קדיש' (תפילה לזכר הנופלי�)

"השעה 10:20, השבעה ביוני. ברגע זה, יחד ע� סג� הרמטכ"ל 
בג'יפ ואלו0 הפיקוד, אנו עוברי� את שער האריות..." 

"אנחנו שומעי� את שידור הרדיו שדיווח על שחרור ירושלי� 
העתיקה", לחש מייקל בהתרגשות. "השדר� מתאר את כניסת 

החיילי� דר) שער האריות. את� זוכרי� שהשמיעו לנו את זה 
בטקס בבית הספר?"

 �כאשר התפזר הערפל מצאו הארבעה את עצמ� צועדי� בי
חיילי� ומפקדי�. לפניה� צעד איש שהרכיב אוזניות ואחז 

במיקרופו�. הארבעה אחזו זה בזה והשתדלו לשמור על הקצב 
כדי שלא להידחק לאחור. למרות הרעש שמסביב ה� יכלו 

לשמוע את דבריו של השדר� שלפניה�: 
"אנחנו בתו) העיר העתיקה. החיילי� צמודי� לקירות". 
הארבעה הביטו סביב. מכל עבר קראו חיילי�: "לכותל, 

לכותל". ברקע נשמעו קולות ירי, והשדר� המשי) בהתרגשות: 

ה
מ

י ש
מ

"אני יורד ברגע זה, ברגע 
זה, אני יורד במדרגות 
אל הכותל. אינני אדם 
דתי, מעולם לא הייתי, 
אבל זהו הכותל, ואני 

נוגע באבני הכותל 
המערבי!"

ברקע נשמעו קולות 
שופר וקולותיהם 

של חיילים מברכים: 
"שהחיינו וקיימנו והגיענו 

לזמן הזה".
(מתוך דבריו של שדרן 'קול 

ישראל' רפאל אמיר שהוקלטו 
בעת שליווה את הצנחנים 

בדרכם לכותל המערבי במלחמת 
ששת הימים, 7.6.1967.)

הרב הצבאי הראשי, שלמה גורן, 
תוקע בשופר ליד הכותל המערבי

כדאי לדעת

נוהגי� לבר) ברכת 'שהחיינו' 
במועדי� ובאירועי� מיוחדי�. באמירת 
הברכה מודה האד� לאלוהי� על שזכה 

להגיע לרגע מיוחד. נוסח הברכה הוא 
ה ה', ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ) ָהעֹוָל�,  רּוְ) ַאּתָ "ּבָ
ה".  ַמ� ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ֶ ש� יחידה 4

ִלגולֶיה של 
ג

הבירה (ב)
עיר 

ת •

עדו
 •
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על הרגעים הראשונים ליד הכותל סיפר הצנחן משה עמירב:  

אני נזכר בחיוך איך חיפשנו אותו — את הכותל. רצנו שם, 
חבורת חיילים מתנשפים, תועים ברחבי הר הבית, מחפשים 

קיר אבן ענקי...
לאט–לאט התחלתי להתקרב אל הכותל ִּבְדִחילוּ  ּוְרִחימו ּ*, 

כשליח ציבור* העובר ובא אל התיבה*. התקרבתי אליו, שליח 
של אבא וסבא, ואבא של סבא ושל כל הדורות מכל הגָלויות 

שלא זכו לכך, ולכן שלחו אותי לכאן. מישהו אמר 
שם 'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה', ולא יכולתי לומר 

'אמן'. רק שמתי ידי על האבן והדמעות שירדו מעיניי לא שלי 
היו... דמעות כל עם ישראל הן היו, דמעות של תקווה ותפילות, 

וניגוני חסידים, וריקודים יהודיים, דמעות שצרבו ושרפו את 
האבן האפורה והכבדה. 

(סיפורו של הצנחן ד"ר משה עמירב, מתוך אתר הקרן למורשת הכותל המערבי)

     משימה ד׳                        

הכותב מספר שהוא ניגש אל הכותל   .1
כשליח. שליח של מי? מדוע, לדעתכ�, 

הוא הרגיש כ)?

 �לאיזה מעמד דתי מדמה הצנח  .2
את הִקרבה לכותל? מה רצה 

להביע בהשוואה הזאת?

3     ירושלים שלאחר המלחמה, ויום ירושלים 

לאחר מלחמת ששת הימים באו יהודים מכל רחבי הארץ והעולם לבקר בעיר 
העתיקה בירושלים והתרגשו להגיע אל הכותל. שירים רבים נכתבו בתקופה זו 

על העיר ירושלים, על התקופה שהייתה מחולקת, על איחוד העיר, על המלחמה 
ועל התקווה לשלום. לפניכם הפזמון של אחד השירים המוכרים ביותר מאותה תקופה.

פירושי מילים:
ְדִחילּו ּוְרִחימּו  —  ּבִ
ביראה ובאהבה, 

בחרדת קודש

שליח ציבור  —  
חז� המשמש נציג 

הקהל בתפילה מול 
האל

 �תיבה —  השולח
שעליו מניחי� 

את ספר התורה 
בבית הכנסת ומולו 

מתפלל שליח 
הציבור

ומשם • ן  א
• מכ
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הכותל
מילים: יוסי גמזו
לחן: דובי זלצר

ַהּכֶֹתל ֵאזֹוב* וְַעֶּצֶבת*,  
ַהּכֶֹתל עֹוֶפֶרת וָָדם.

יֵ ׁ  ֲאנָ ִׁ  ים ִעם ֵלב  ׁ ֶ ל ֶאֶבן,
יֵ ׁ  ֲאָבנִים ִעם ֵלב ָאָדם.

פירושי מילים:
 �ֵאזֹוב — כינוי לטחב, צמח קט

�הגדל ג� על גבי קירות אב
ֶבת — עצבות ַעּצֶ

   משימה ו׳

ה
מ

י ש
מ

   משימה ה׳                

הסבירו כיצד המילי� 'אזוב',   .1
'עצבת', 'עופרת' ו'ד�' קשורות 

לכותל או מתארות אותו.

הסבירו מה הכוונה במשפטי�:   .2
"יש אנשי� ע� לב של אב�" ו"יש 

אבני� ע� לב אד�".

הא� ביקרת� אי!פע�   .3
בכותל? א� כ�, תארו 

מה הרגשת�.

יחידה 4

ִלגולֶיה של 
ג

הבירה (ב)
עיר 

לאחר איחוד העיר
הוחלט לציין בכל שנה 

ביום כ"ח באייר, היום שבו 
כבשו חיילי צה"ל את מזרח ירושלים ואת 

העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, את 
יום ירושלים. 

בשנת 1998 קיבל יום זה תוקף חוקי, 
כשנחקק 'חוק יום שחרור ירושלים' ונקבע 

שיום זה יהיה חג לאומי. מטרת היום היא 
לזכור ולחגוג. ביום ירושלים נערכים טקסי 
זיכרון לחיילים שנפלו בקרבות בירושלים, 

וכן נערך טקס זיכרון ליהודי אתיופיה 
שניספו בדרכם לארץ ישראל. ביום ירושלים 

נערכים גם אירועים חגיגיים, ובהם צעדה 
המונית ממרכז העיר אל הכותל המערבי.

ה
מ

י ש
מ

חפשו בִמרשתת   .1
(באינטרנט) שלוש 

פעילויות שנערכו ביו� 
ירושלי� השנה, וִכתבו תיאור 

.�קצר של כל אחת מה

תכננו את קישוט הכיתה לכבוד יו�   .2
ירושלי� (ִחשבו על תמונות, ִאמרות 

וכדומה).

   דונו בחברותא:
יש המתנגדי� לקיומו של יו�   •

ירושלי�. ה� טועני� שיש באר& 
עוד ערי� ומקומות בעלי חשיבות 

היסטורית ודתית גדולה, שאינ� 
זוכי� ליו� מיוחד, ולכ� אי� סיבה 

שלירושלי� יהיה יו� מיוחד. יש ג� הטועני� שמשו� שירושלי� אוחדה בעקבות מחלוקות 
וקרבות קשי�, אי� סיבה לחגוג ביו� הזה. לעומת זאת, אחרי� מדגישי� את קדושתה של 
ירושלי� לע� היהודי ואת היותה בירת מדינת ישראל, ולכ� תומכי� בקביעת יו� שמטרתו 

לחגוג את איחודה של העיר ואת ייחודה. ומה דעתכ� בנושא? נמקו את עמדתכ�.

ומשם • ן  א
• מכ
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ירושלים
עיר מורכבת

"את� יודעי�", אמר מייקל, "לפני שבוע הגיעו חברי� שלנו מאנגלייה לביקור באר&, ומה שה� הכי רצו 
לעשות הוא לבקר בירושלי�. ותתפלאו לשמוע — ה� אינ� יהודי� בכלל, אלא נוצרי�". "מה?" שאלה 

תמר, "אתה רוצה להגיד לי שירושלי� חשובה ג� לנוצרי�?" באותו רגע שוב התערפל הכול... 

1 ירושלים קדושה 
לשלוש דתות

ָזה
ִ
רו

ִ
לו

ִ
ִוָיה דו

שנות האלפיים

הארבעה מצאו את עצמ� בסמטה צרה, סמטה אופיינית בירושלי� העתיקה. ה� הביטו 
בקיר שלִצד� והבחינו בשלט. ענבר קראה בקול: "ִוָיה דֹולֹורֹוָזה. מה זה? מה פירוש 

המילי� האלה?" היא שאלה. "זה ביטוי בלטינית ופירושו 'דר) הייסורי�'", התנדב מייקל 
לתרג�. "זו דר) שקשורה לנוצרי� ולישו, אבל אני לא 

זוכר את כל הפרטי�", הוא התנצל בחיו). המחשב 
צפצ0 וכול� פנו אליו.

ירושלים והנצרות
ירושלים היא עיר חשובה בתולדות 

הנצרות ובה אתרים קדושים רבים לדת זו.
שני האתרים הקדושים ביותר לנוצרים נמצאים בעיר 

ָזה
ִ
רו

ִ
לו

ִ
העתיקה בירושלים והם הִוָיה דו

וכנסיית הקבר הקדוש.
ָזה (דרך הייסורים) 

ִ
רו

ִ
לו

ִ
לפי המסורת הנוצרית, הִוָיה דו

היא הדרך שעבר ישו* בדרכו אל מותו. 
כנסיית הקבר הקדוש שברובע הנוצרי היא המקום 

שבו, על פי המסורת, נקבר ישו. ה'ויה דולורוזה' מובילה 
אל כנסיית הקבר.

לאורך כל השנים וגם היום באים נוצרים מכל העולם 
לבקר באתרים אלו ובאתרים אחרים בעיר.

ישו — מייסד הדת הנוצרית והדמות המרכזית בה. 
על פי האמונה הנוצרית, ישו הוא ב� האלוהי�. 

ה
מ

י ש
מ

משימה א׳

מדוע ירושלי� 
קדושה לנוצרי�?

פרק ג׳      ירושלים בירת ישראל
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ירושלים והאסלאם
ירושלים היא אחת משלוש הערים הקדושות למוסלמים (הערים 

ה וְמִדיָנה שבערב הסעודית). האחרות הן ֶמּכָ
בירושלים נמצאים כמה אתרים חשובים לאסלאם, ובראשם 

כיפת הסלע (המסגד בעל כיפת הזהב הניצב מאחורי הכותל)
ומסגד אל אקצא ('המסגד הקיצון', שכיפתו בצבע אפור מוכסף).

כיפת הסלע ניצבת על הר הבית ובמרכזה 'אבן השתייה', שממנה, 
על פי המסורת המוסלמית, עלה הנביא מוחמד* לשמים עם סוסו. 

מסגד זה היה לסמל הדת המוסלמית. 
גם מסגד אל אקצא נמצא על הר הבית. המסורת המוסלמית 

מספרת ששם שהה הנביא מוחמד בלילה שלפני עלייתו השמיימה. 
לפי המסורת המוסלמית, בתחילה הורה מוחמד למאמיני הדת החדשה 

ה. להתפלל לכיוון ירושלים, ומאוחר יותר שוָּנה כיוון התפילה לֶמּכָ

ה
מ

י ש
מ

    משימה ב׳

מדוע ירושלי� קדושה למוסלמי�?  .1

   דונו בחברותא:

הא�, לדעתכ�, חשוב שיהודי� יבקרו באתרי� הקדושי� לדתות   •
אחרות? א� כ�, מדוע?

כיפת הסלע
שנות האלפיים

"אני יודע שירושלי� קדושה ג� למוסלמי�", אמר אור�, "אבל אני לא יודע למה".
הערפל התחיל לכסות אות�, וה� חשו במשב הרוח המוכר. זמ� לא רב אחר כ) מצאו 

את עצמ� ארבעת החברי� במקו� חדש. ה� הסתכלו ָסביב וגילו ליד� ֶגֶר� מדרגות גדול 
המוביל אל ארבעה שערי�. מאחורי השערי� התנוסס מבנה גדול מעוטר בצבעי תכלת, 

חו� וכחול, ובראשו כיפה מוזהבת.
"ֵהי", אמרה ענבר בהתרגשות, "הגענו לכיפת 

 ."�הסלע! א0 פע� לא הייתי כא
"למה דווקא לכא�?" הרהר אור� בקול.

הצפצו0 המוכר נשמע מ� המחשב:

הנביא מוחמד — 
מייסד דת 

האסלא�, נחשב 
לנביא החשוב 

ביותר באסלא�. 

יחידה 5

ירושלים עיר 

מורכבת
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2  המצב בירושלים היום

"מעניי�", אמרה ענבר, "העיר הלא!גדולה הזאת קדושה לכל כ) 
הרבה אנשי� בעול�, הא� זה לא גור� לבעיות?" 

ענבר צודקת, וזאת הסיבה שב'חוק יסוד: ירושלים', חוק המגדיר את תפקידיה 
ומאפייניה של ירושלים בהיותה עיר הבירה של מדינת ישראל, יש סעיף מיוחד 

העוסק במקומות הקדושים.

   מתוך 'חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל' (1980) 
סעיף 1: ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל.

...
סעיף 3: שמירת המקומות הקדושים:

המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול 
לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם 

כלפי אותם המקומות.

    משימה ג׳

תבו במילי� שלכ� שני דברי� שהחוק  ּכִ  .1
הזה מבטיח.

כיצד מבטא החוק את יחסה של מדינת ישראל   .2
לירושלי�? 

השלימו: מדינת ישראל רואה בירושלי� את...
ע� זאת, היא מבטיחה...

   דונו בחברותא:

ַדמיינו שאת� בני דת אחרת החיי� בתקופה שאחרי   •
מלחמת ששת הימי�, לאחר שכל חלקי ירושלי� 

עברו לשלטו� מדינת ישראל. כיצד היית� מרגישי�? 
כתבו לפחות שני רגשות שהיו עולי� בכ�.

ה
מ

י ש
"יפה בעיניי שיש בחוק מ

סעי0 כזה", אמר מייקל, 
"החוק הזה מראה 

שהמדינה מחויבת לשמור 
על כל המקומות 

הקדושי�".
"אני מסכימה", אמרה 

ענבר, "ולדעתי יש בחוק 
הזה אפילו יותר מכ): 
הוא מעיד על תפיסה 

שצרי) לכבד ג� את בני 
הדתות האחרות ואת 

האמונות שלה�".

ם •
מכאן ומש  •
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   משימה ד׳

 �המקומות הקדושי� לשלוש הדתות נמצאי� בעיר העתיקה, בשטח קט  
מאוד יחסית, ונדרשות התחשבות ורגישות כדי להצליח ולשמור על כבוד� 

ועל רגשותיה� של בני כל הדתות. 

ִחשבו על שלוש דוגמאות להתנהגות המכבדת מקו� קדוש.  .1

חשבו על שלוש דוגמאות להתנהגות העלולה לפגוע במקו� קדוש.  .2

"את� יודעי�?" הרהרה ענבר בקול, "השיעור היו� גר� לי לחשוב שאנחנו לא מכירי� מספיק את 
בני הדתות האחרות, ואולי זו הזדמנות וג� חובה שלנו להכיר טוב יותר את המוסלמי� ואת הנוצרי�. 

ירושלי�, כפי שלמדנו, קדושה לכול�, אז יש לנו בסיס משות0 להידברות!" 

   Kids for Peace (ילדים למען שלום) 
"יהודי, מוסלמי ונוצרי נפגשים..." לא, זו אינה התחלה של בדיחה, אלא תחילתו 
של תיאור התכנית Kids for Peace - תכנית המפגישה ילדים יהודים, נוצרים 

ומוסלמים בירושלים. במפגשים נערכות פעילויות חברתיות והילדים לומדים יחד 
על שלוש הדתות ועל האמונות, המנהגים והמקומות הקדושים לכל אחת מהן. 

טל, נועה ותום, ילדים יהודים מירושלים, מספרים על חוויות מהמפגשים של 
Kids for Peace. המפגשים נערכו בשכונה ערבית בעיר:

"כשאימא שלי לקחה אותי בהתחלה, קצת נבהלתי כי לא ידעתי לאן נוסעים. 
מסביבי היו כרזות גדולות כתובות בערבית. חשבתי לעצמי: מה אני עושה כאן? 

הרגשתי מאוד לא נוח, אבל התרגלתי, וזה כבר לא מפריע לי".
"אנחנו עושים פעילויות רבות כמו בניית מגדלים מבלונים, וכשעובדים ביחד רואים 
שילדים הם ילדים, לא משנה מאין הגיעו ומה הדת שלהם. הם יכולים ליהנות יחד".

שך בעמוד הבא
המ

יחידה 5

ירושלים עיר 

מורכבת
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    משימה ה׳

ִחשבו על שלוש שאלות שהיית� רוצי� לשאול את הילדי� המוסלמי�   .1
והנוצרי� אילו היית� משתתפי� בתכנית כזאת.

ִחשבו על דבר אחד שלדעתכ� חשוב שילדי� בני דתות אחרות ידעו   .2
על ילדי� יהודי� בישראל.

"אני חייבת להודות", פתחה תמר, "שבתחילת הלימוד 
היו�, כששמעתי שירושלי� קדושה לעוד דתות, קצת 
התאכזבתי. את� יודעי�, רציתי שירושלי� תהיה רק 
שלנו, היהודי�... אבל בהמש) הבנתי שאולי האהבה 

והכבוד המשות0 לירושלי� יכולי� להוביל לקשר, 
להבנה ואולי ג� לפיוס בי� בני כל הדתות".

"כשאימא שלי סיפרה לי על התכנית די חששתי, וגם - דוגרי - לא היה לי ברור 
למה אני צריכה ללכת לשם, לא חסרים לי חברים וחברות. אבל אימא שלי הסבירה 

לי שבמדינת ישראל אנו חיים יחד יהודים, מוסלמים וגם נוצרים, ולכן ראוי שנכיר 
זה את זה". 

"בזכות המפגשים גיליתי שאף על פי שאנו שונים, כולנו ילדים ואנחנו נהנים 
מדברים דומים. ברור שיש הבדלים בין הדתות, אבל יש גם הרבה דמיון. כשמכירים 

באופן אישי קל יותר להבין ולכבד גם את מי שלא מאמין בדיוק באותם דברים 
שאנחנו מאמינים בהם. 

(על פי שיחות עם ילדים שהשתתפו בתכנית)
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מקומות חשובים 
בירושלים

"למדנו הרבה על ירושלי�", אמרה ענבר, "מעניי� מה עוד 
יש ללמוד עליה".

1  מוסדות השלטון

אמנם אתם כבר יודעים לא מעט על ירושלים, אבל עדיין לא ביקרתם בכמה 
מקומות חשובים בעיר. אחד המאפיינים של עיר בירה הוא שנמצאים בה 
מוסדות השלטון המרכזיים של המדינה. שוכנים בה גם ארגונים ומוסדות 

אחרים, וכן מבנים ואתרים בעלי משמעות דתית, תרבותית ולאומית.

ה
מ

י ש
מ

   משימה א׳

אילו מוסדות, אתרי� או מבני� חשוב, לדעתכ�, שיהיו בעיר בירה? ִחשבו   .1
על שלושה מקומות מכמה סוגי�, והסבירו מדוע חשוב שיהיו בבירה דווקא. 

מנו שלושה מבני�, אתרי� או מוסדות שאת� יודעי� שנמצאי� בירושלי�.  .2

באותו רגע ממש הרגישו הארבעה את תחושת הריחו0 המוכרת ואחזו ידיי�. כול� כבר 
ניחשו לאיזו עיר ה� עפי�, א) ה� לא ידעו איפה ינחתו בדיוק.

כשנחתו, מצאו את עצמ� הילדי� ברחבה גדולה שבקֶצָה עמד בניי� גדול. "הי, זו הכנסת!" 
קרא אור� בהתרגשות. 

הכנסת היא בית המחוקקים 
של ישראל. תפקידה 

המרכזי של הכנסת הוא 
לחוקק את חוקי המדינה, ולכן היא נקראת 
גם 'הרשות המחוקקת'. 120 חברי הכנסת 

מייצגים מגוון רחב של דעות. הם דנים 
בנושאים שעל סדר היום, מציעים הצעות 
חוק בכל התחומים, ועורכים הצבעה על 

כל הצעה. בכנסת נערכים טקסים רשמיים, 
ומבקרים בה מנהיגים מן העולם.

יחידה 6

שובים 
מקומות ח

בירושלים

פרק ג׳      ירושלים בירת ישראל
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זהו בית המשפט העליון. תפקידם של בתי המשפט בישראל הוא לשפוט 
ולהכריע בסכסוכים על פי חוקי המדינה ומתוך שמירה על הצדק והמוסר. 

בניין בית המשפט העליון הוא בניין מיוחד; באמצעות צורת הבנייה שלו, עיצובו, 
החומרים שמהם הוא בנוי והעיטורים שבו, ניסו מתכנניו לשקף גם את חשיבות 

מערכת המשפט והצדק וגם את הקשר בינו לבין ירושלים, בירת ישראל.

מנורת הכנסת היא אנדרטה 
המוצבת מול הכנסת. על המנורה 
תבליט המציג כשלושים אירועים, 

דמויות ומושגים חשובים בתולדות עם ישראל. 
כך נוצר מעין אלבום תמונות של ההיסטוריה 

היהודית בכל הדורות.
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   משימה ב׳

הכנסת קרויה על ש� 'הכנסת הגדולה' — המוסד העליו� של חכמי   .1
ישראל בתקופת בית המקדש השני, מוסד שבו תוקנו תקנות הנוגעות לחיי 

היהודי�. מדוע החליטו לקרוא כ) לבית המחוקקי� של מדינת ישראל?

אילו היית� חברי כנסת, באילו נושאי� היית� בוחרי� לחוקק חוקי�? מדוע?  .2

הילדי� התקדמו מעט לכיוו� ג� מטופח. "תראו, הנה מנורה", אמרה ענבר. 

ה
מ
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מ

    משימה ג׳

מדוע, לדעתכ�, בחרו להציג אירועי� חשובי� בתולדות ע� ישראל מול הכנסת?   .1

ִחשבו על שלושה אירועי�, אישי� או רעיונות שלדעתכ� ראוי שיופיעו בתבליט   .2
העוסק בתולדות ע� ישראל ומדינת ישראל. חשבו על אירועי� ודמויות 

מהתנ"), מההיסטוריה היהודית, מהמסורת היהודית, וג� על אירועי� 
ודמויות הקשורי� למדינת ישראל. הסבירו מדוע בחרת� בה�.

המחשב אותת לחבורה להמשי) במעלה ההר. במהרה ראו לפניה� עוד בניי� גדול. 

נֹו ֶאְלַקן, 1956 ָסל ֶבּ מנורת הכנסת, הּפַ
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    משימה ד׳

לפניכ� כמה מאפייני� של בניי� בית המשפט העליו� המשקפי� ה� את 
תפקידיו, ה� את חשיבות מיקומו. ִקראו את המאפייני�, הביטו בתמונות 

ובמקורות וענו על השאלות. 

"ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים 
ִּתֶּתן ְל ְּבָכל 

ְׁשָעֶרי... ְוָׁשְפטּו 
ֶאת ָהָעם ִמְׁשַּפט 

ֶצֶדק" 

(דברים, פרק ט"ז 
פסוק י"ח)

ד ִמ
ש ָר

הכניסות לאולמות 
המשפט בנויות 
בצורת שערי�, 

בהשראת פסוק 
מספר דברי� 

שממנו אנו לומדי�, 
שבתקופת המקרא 

היו השופטי� 
יושבי� בשערי 
העיר — בכניסה 

לעיר.

המבואה (רחבת 
הכניסה) שלפני 

אולמות המשפט 
מעוצבת על פי 

הרעיו� 'חדש 
מול יש�' — הקיר 
הימני הוא קיר 

לב� מודרני, ואילו 
הקיר השמאלי 

בנוי מאבני� 
ירושלמיות גדולות.

מה המסר העולה מכ)   .1
שבתקופת התנ") 

ישבו השופטי� 
בשער העיר? 

רמז: בשער העיר 
עוברי� אנשי� רבי�, 

וכל מי שמגיע לעיר 
עובר דרכו.

מדוע היה חשוב   .1
 �למתכנני הבניי

 �לבטא את הרעיו
 ?'�'חדש מול יש
מה רצו להביע 

בכ)? 

מה מזכיר לנו קיר   .2
האבני�? מדוע 

החליטו מתכנני 
הבניי� לבנות קיר 

כזה?

1

2
שך בעמוד הבא

המ

יחידה 6
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"שמת� לב שהכנסת ובית המשפט העליו� קרובי� 
מאוד זה לזה?" שאל מייקל. "הספקנו בחמש דקות 

."�בדיוק להגיע מש� לכא

בכניסה לבית 
המשפט מוצג לוח 

פסיפס שהובא 
מבית כנסת עתיק 

בגליל. בפסיפס 
נראי� זוג אריות. 
האריה היה סמלו 

של שבט יהודה 
(שבתחומי נחלתו 
נמצאת ירושלי�), 
ִסמלּה של מלכות 

יהודה בתקופת 
בית המקדש 

הראשו�, והיו� 
הוא סמלה של 
העיר ירושלי�.

ִחשבו על תכונותיו   .1
של האריה, 

ושערו מדוע בחרו 
בו לייצג את 

שבט יהודה ואת 
ירושלי�.

כאמור, האריה   .2
מופיע בסמלה של 

העיר ירושלי� 
היו�. התבוננו 

בסמל. מה� 
שלושת הרכיבי� 

בו? מדוע נבחר כל 
אחד מה�?

3

אתם צודקים, וזה לא במקרה. באזור זה, הנקרא 'קריית הלאום', נמצאים 
המבנים העיקריים של שלוש הרשויות של מדינת ישראל:

הרשות המחוקקת - הכנסת  •
הרשות המבצעת (הממשלה) — משרד ראש הממשלה וכמה משרדי   •

ממשלה אחרים (הממשלה מכונה 'הרשות המבצעת' משום שהיא דואגת 
ליישום החוקים שהכנסת מחוקקת) 

הרשות השופטת - בית המשפט העליון  •

שלוש הרשויות הן מוסדות השלטון המרכזיים במדינת ישראל, הן מנהלות את 
ענייני המדינה ודואגות לתפקוד תקין של המשטר הדמוקרטי.
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תבו במחברותיכ� במילי� שלכ� אילו מוסדות שלטו� הנמצאי� בירושלי� הוזכרו  ּכִ  .1
ביחידה, ומה תפקידו של כל מוסד. 

מדוע, לדעתכ�, היה חשוב למנהיגי המדינה הצעירה לקבוע שכל המוסדות האלה   .2
יקומו בירושלי�?

   דונו בחברותא:

הא�, לדעתכ�, אכ� חשוב שמוסדות השלטו� האלה יהיו בעיר הבירה   •
ולא בעיר אחרת? א� כ�, מדוע? א� לא, מדוע לא?

משימה ה׳

2 זיכרון והנצחה בירושלים

לשמחת�, שוב הרגישו הילדי� שה� מתחילי� לרח0, ועד מהרה הבינו שה� עוד לא 
חוזרי� לכיתה. ה� נחתו ברחבה גדולה שבקצה האחד שלה ניצבה אב� שחורה גדולה. 

"ג� המקו� הזה מוכר לי", אמר אור�, ותמר זיהתה: "זה הקבר של הרצל שלידו עורכי� את 
טקס הדלקת המשואות. היינו כא� ביו� העצמאות!"

נכון, הגעתם להר הרצל. כאן נמצאים קברו של בנימין זאב הרצל, חוזה 
המדינה, 'חלקת גדולי האומה' שקבורים בה מנהיגי העם והמדינה, ובית 

הקברות הצבאי של מדינת ישראל, שבו קבורים חיילים רבים שנפלו 
במלחמות ישראל. 

בהר הרצל הוקמו גם אנדרטאות המנציחות קבוצות ואירועים מיוחדים, 
לדוגמה, האנדרטה לזכר נפגעי פעולות האיבה, אתר ההנצחה לזכר יהודי 

אתיופיה שנספו בדרכם לישראל ועוד. 
בהר הרצל נערכים טקסי הזיכרון הרשמיים של מדינת ישראל: ביום הזיכרון 

לחללי מערכות ישראל נערך בבית הקברות הצבאי טקס הזיכרון המרכזי, 
ובערב יום העצמאות נערך ברחבת קברו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, 

טקס הדלקת המשואות.
'יד ושם' — מוסד ההנצחה הרשמי לשואה ולגבורה — שוכן גם הוא על שלוחה 
של הר הרצל, ושם מתקיימים הטקס הפותח את אירועי יום הזיכרון לשואה 

ולגבורה בערב יום השואה, ועצרת הזיכרון המרכזית למחרת. יחידה 6

שובים 
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   משימת סיכום                                             

בתכנית בי�!לאומית מיוחדת כותבי� זה לזה ילדי� מכל רחבי העול� 
על עיר הבירה במדינה שלה�. הכיתה שלכ� משתתפת בתכנית. 

ספרו לחבריכ� לעט על ירושלי�, בירת ישראל. 

הקפידו שבמכתב יהיו –

חמש עובדות שלדעתכ� חשוב שמי שאינו מכיר את ירושלי�   •
כלל ֵידע עליה. 

שלושה טיעוני� שיסבירו מדוע ירושלי� מתאימה   •
להיות בירת ישראל. 

ה
מ

י ש
מ

   משימה ו׳

מדוע חשוב שבעיר הבירה   .1
יהיו ג� אתרי הזיכרו� החשובי� 

לע� ולמדינה, ושיתקיימו בה טקסי 
הזיכרו� הרשמיי�? 

קראו באינטרנט על הר הרצל. בחרו מבנה,   .2
אנדרטה או פרט בהר שמסקר� אתכ� 

במיוחד, וכתבו עליו סיכו� קצר. בסיכו� 
כתבו את מי מנציח המקו� וא� יש בו מבנה, 

צורה או כיתוב מיוחדי�, והסבירו מדוע 
בחרת� דווקא בו. אפשר לצר0 תמונה.

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי פעולות האיבה 

בהר הרצל
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נפרדים *
מייקל היה עסוק באריזת החפצי� שלו לקראת החזרה 

לאנגלייה. ענבר, תמר ואור� ישבו עמו בחדר והתבוננו 
בו. "אני לא מאמי� שהשנה עברה מהר כל כ), ואנחנו כבר נפרדי�..." אמר מייקל. "נשמור על קשר בדואר 

אלקטרוני", הבטיח אור� והזכיר לכול�: "עכשיו צרי) ג� להחזיר את המחשב הנייד". "ג� הוא יחסר לנו",
הוסיפה תמר בחיו), אבל בקולה נשמע ג� צער. המחשב לא היה יכול להישאר אדיש למפג� החיבה הזה 

והגיב בהבהוב:

אמנם אנחנו נפרדים, אבל את המסעות האלה אתם יכולים להמשיך
גם בלעדיי!

טוב, אולי לא תוכלו לנסוע בזמן ממש - אבל תוכלו לצאת לסיורים, לקרוא 
ספרים ולחפש מידע במרשתת (רשת האינטרנט), וכך להכיר מקומות ואירועים הקשורים 

לארץ שלנו ולעם שלנו. 
גם אני אתגעגע לתקופה הקסומה שביליתי במחיצתכם, ולכן החלטתי להזכיר לכם בקצרה 

כמה מהמקומות שביקרנו בהם יחד.

בעמוד הבא מופיעי� מקומות שבה� ביקרנו במהל) השנה. דפדפו בספר ומצאו את   .1
היחידות שמקומות אלו מופיעי� בה�. מצאו לפחות שני מקומות מכל שער! כתבו 

במילי� שלכ� באיזה הקשר ביקרנו בכל מקו� ומקו�.
ִחזרו למקו� אחד שעניי� אתכ� בכל שער וכתבו:  .2

מה חידשה לכ� היחידה הזאת?  •
כיצד מתקשר נושא היחידה לחיי� שלכ� היו� במדינת ישראל?  •

הא� יש לכ� שאלה שלא נענתה בנושא הזה או בנושא אחר?  א� כ�, מהי?  •
לו היה לכ� מחשב קסו�, כמו לארבעת הילדי� שפגשנו, לאיזו תקופה   .3
בהיסטוריה היהודית, מקו� או אתר באר& היית� רוצי� לחזור? את מי 

היית� רוצי� לפגוש? הסבירו את בחירתכ�.

סיכום

סיכום

 וארצי 
עמי

במנהרת הזמן

ה
מ

י ש
מ

משימה
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גלות בבל
לפני כ�2,500 שנה

משכן הנשיא, ירושלים

שנות האלפיים

חופה, ליון, צרפת

לפני כמאה שנה
בית המקדש השני, ירושלים

לפני כאלפיים שנה

שנות האלפייםערב שירה בציבור, שפת הכינרת

ישיבת הממשלה הזמנית, תל אביב

1948

טיש חסידי, צפת
שנות האלפיים

הכותל המערבי, ירושלים

1967

שער ד'     המדינה וסמליה שער ג'     בארץ אהבתי

ארמון אחשוורוש ואסתר
שושן, לפני כ�2,500 שנה

בני ברק, ארץ ישראל

לפני כ�1,700 שנה

מוזאון יד ושם

ירושלים, שנות האלפיים

ארם נהריים
לפני כ�4,300 שנה

אודסה, רוסיהירושלים, שנות האלפייםטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות

1903

מערה ליד מודיעין
167 לפני הספירה

גוש חלב, ארץ ישראל
לפני כאלפיים שנה

שער ב'     בשביֵלי האגדה והמדרששער א'     עם חוגג

מוזאון יד ושם

ירושלים, שנות האלפיים





קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התצלומים, התמונות, השירים וקטעי הפרוזה 
המופיעים בספר עמי וארצי במנהרת הזמן ולקבל את הסכמתם להכללת היצירות בספר זה. בעלי הזכויות 

הבודדים שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

כל הזכויות על השירים בעמ' 108, 126, 131-129, 139-135, 208 שמורות לאקו"ם ולמחבריהם.

התצלומים בעמ' 150, 180 )הרצוג(, 180 )קציר(, 183, 185, 200, 206, 207 - באדיבות ארכיון התצלומים הלאומי.

התצלום בעמ' 21 - באדיבות דוד דייגי. 

הקטע בעמ' 33 - באדיבות עם עובד, הוצאה לאור. 

הקטע והתצלום בעמ' 43 - באדיבות יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, וסופיה אנגלסמן. 

הקטעים והתצלומים בעמ' 45-44 - באדיבות יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, ומשפחות ברק, אדלר, ארנון, בר־ישע 
ורומנו־קופר.

התצלומים בעמ' 54, 53, 52, 49, 48 - באדיבות דידיה סבג. 

.www.gefenpublishing.com הקטע בעמ' 101-100 - באדיבות הוצאת גפן בית הוצאה לאור בע"מ

Look and Learn, www.lookandlearn.com התמונה בעמ' 119 - מקור: אתר

.mazalart@zahav.net.il התמונה בעמ' 127 - באדיבות חנן מזל. איור מקורי: חנן מזל. © 2009 ח. מזל אומנות בע"מ

הקטע בעמ' 133 - באדיבות הוצאת כתר. 

התצלום בעמ' 141 - מקור: ויקיפדיה, צילום: אלי סגל.

התמונות בעמ'  153-152 - באדיבות ארכיון המדינה. 

התצלום בעמ' 156 - מקור: ויקיפדיה, צילום: ד"ר אבישי טייכר. 

.Brian Negin :תצלום המנורה בבית שערים בעמ' 157 והתצלום בעמ' 215 - מקור: ויקיפדיה, צילום

התצלום בעמ' 158 - מקור: ויקיפדיה, צילום: בית השלום. 

.Bill Graham :תצלום מגן דוד על קיר בית כנסת בעיירה מוגדור בעמ' 163 - מקור: ויקיפדיה, צילום

 .Damzow :תצלום דגל ישראל בחצי התורן בעמ' 164 - מקור: ויקיפדיה, צילום

 .MathKnight and Zachi Evenor :תצלום דגלי ישראל על בית בעמ' 164 - מקור: ויקיפדיה, צילום

Jude Freeman http://www.flickr. :תצלום המשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף בעמ' 164 - מקור: ויקיפדיה, צילום
.com/photos/subactive/4355088653

 .www.walla.co.il התצלום בעמ' 165 - באדיבות אתר וואלה

הקטע מהספר 'עד דגל הדיו', מאת אברהם אדן, בעמ' 166-165 - באדיבות ההוצאה לאור של משרד הביטחון ואברהם אדן.

תצלום פסל דגל הדיו בעמ' 166 - מקור: ויקיפדיה, צילום: י"ש. 

תצלום הנשיא פרס במסגד שהוצת בעמ' 180 - באדיבות קובי גדעון\פלאש90

תצלום הנשיא נבון באופקים בעמ' 180 - באדיבות מרכז להבה, אופקים. מאלבום ארכיון מנהל החינוך אופקים.

קטע מריאיון עם הנשיא נבון בעמ' 181 - באדיבות רונית מזרחי, אתר nrg מעריב.

.David Shankbone :התצלום בעמ' 187 - מקור: ויקיפדיה, צילום

הסיפור בעמ' 195-194 - באדיבות האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך. 

 .Deror Avi :התצלום בעמ' 196 – מקור: ויקיפדיה, צילום

התמונה בעמ' 198 - באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים © כל הזכויות שמורות למוזיאון ישראל.

המפה בעמ' 203 - בהשראת מפה של תמר הירדני, ויקיפדיה.

הקטע בעמ' 207 - באדיבות פרופ' משה עמירב.

 .Berthold Werner :התצלום בעמ' 209 - מקור: ויקיפדיה, צילום

התצלום בעמ' 210 - מקור: ויקיפדיה, צילום: אריאל הורוביץ. 

 .Assaf Shtilman :התצלום בעמ' 212 - מקור: ויקיפדיה, צילום

התצלומים בעמ' 217-216 - באדיבות בית המשפט העליון. 







להתראות!


