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רציונל 
“אי שם עמוק 
בתוך תוכנו, 
טמונים קולות 

וזיכרונות, 
 מראות רבים 
שכבר שכחנו, 
ספרי פלאים 

ומנגינות…”

מתוך:
 חלומות שמורים. 
מילים: אהוד מנור

לחן: מתי כספי

“לפעמים שיר הוא מפץ. ואם המפץ בורא עולם, הרי שהשיר, מכוח 
 הבריאה, מכוחו של הנברא, משמיע אותי ואותָך ואותְך. העולם, החוץ,

 בלי שמבקשים ממנו, ממשיך מצידו להישמע מבטן השיר.”
)ישורון, ה' )2013(, יונתה(

שירים פוגשים אותנו בכל עת ובכל מקום - באירועים משפחתיים, בחגים, 
במסגרות החינוך ועוד. השירים, והשירה מייצרים חוויות שמצטברות 

ונשזרות בחיי האדם, ומעצבות את זהותו.
מאז קיומו של עם ישראל במשך אלפי שנים מלווים אותו השירה 

והמוסיקה בכל מקום ובכל זמן.
לאורך ההיסטוריה היהודית שימשו השירה והניגון כערוץ תקשורתי לפנות 

אל האל, להתפלל אליו, לבקש את עזרתו בעת צרה ולהודות לו בעת 
שמחה.

כבר בספר בראשית, בסיפור בריאת העולם, אנו מתוודעים אל יובל אשר 
ּנֹור ְועּוָגב”  ֵפׂש ִכּ ל ֹתּ  היה מנגן בכינור ובעוגב. “הּוא ָהָיה ֲאִבי ָכּ

)ספר בראשית, ד', כ”א(.
ובהמשך מסופר על דוד המלך שניגן אף הוא בכינור וקרא לעם ישראל 

ֵנֶבל ָעׂשֹור  ְך ְבּ יָרה ָלּ יר ָחָדׁש ָאִשׁ להודות לאל בשיר ובכלי נגינה “ֱאלִֹהים ִשׁ
ְך” )תהילים, קמ״ד פסוק ט׳(. ָרה ָלּ ֲאַזְמּ

הפיוט שהתפתח מהתפילה מהווה את שירת הקודש העברית. שירה זו 
שהתפתחה בארץ ישראל החל במאות הראשונות לספירה ובמשך כל 
ימי הביניים, ונועדה לקשט את התפילה בבית הכנסת בעיקר בשבתות 

ובחגים.
במהלך השנים, עם תחילתה של התנועה הציונית גדל מספר התורמים 

לזמר העברי ובהתאם חל גיוון. תוכני הפזמונים עסקו בנושאי תקוות 
ציוניות וחלומות ציוניים והיללו את חייהם של בני הנוער היהודי 

האידאליסטים המתכוונים לבנות את ביתם ולהגן על ארץ מולדתם. 
מרבית השירים היו שירים פטריוטים שעסקו בתקומת ישראל, במלחמות 
ישראל, והתייחסו לחברות בין חיילים ועצב המוות בזמן המלחמה. מתוך 

כך צמחו הלהקות הצבאיות.
בהמשך החלו להיכתב שירים בעלי גוון אישי, פוליטי, מחאתי או סתם 

בידורי.
בחזון בית הספר גפנים כתוב: “צוות בית הספר יטפח בתלמידיו תחושה 

של מעורבות ושל אחריות כלפי הסביבה מורשת העם ומדינת ישראל. 
תחושות אלה יעצבו זהות יהודית ציונית ודמוקרטית וגאווה לאומית אצל 

תלמידי בית הספר”.
על מנת לחזק ולטפח את מרכיבי הזהות היהודית, ציונית, אזרחית ואת 
מרכיב השייכות בקרב תלמידנו, בחרנו ליצור שירון המאגד בתוכו מבחר 

שירים מבררי זהות שהם בעינינו נכסי צאן ברזל, שכן בניגוד לאירועים 
 ותקופות היסטוריות שנמוגים, המוזיקה נשארת. ככתוב במדרש ספרי 

 על פרשת האזינו: “גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, 
ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא”.

 ...”עולם מופלא 
של ילדותנו

 רדום בפנים 
צל צלילים 

איתנו הוא עד 
יום מותנו

 חבוי בתוך 
תילי מילים”. 

השירון מורכב משלושה אשכולות: 
אשכול היהדות – העם שלי   

אשכול הציונות – הארץ שלי   
אשכול בין אדם לחברו – החברים שלי   

בניית מערכי השיעור תעשה על פי מפה המורכבת מחמישה פרמטרים, 
המזמנים שיח מברר זהות בעקבות שיר:

הסיפור המסתתר מאחורי השיר• 
טקסטים מעולמות התוכן השונים )יהדות, ציונות ואזרחות(• 
רכיב הזהות בכל שיר• 
חיבור לליבה הערכית של בית הספר• 
שאלות מבררות זהות• 

השירון ילווה את תלמידי בית הספר מכיתה א-ו לאורך כל השנה באירועי 
בית הספר השונים. הוא מכיל מגוון רחב של שירים, שכאמור, מחולקים 

על פי אשכולות מתחומי היהדות, ציונות ואזרחות. 

מתוך מגוון השירים, ישירו תלמידי בית הספר במהלך ההתכנסויות הבית 
ספריות, עשרה שירים על פי הרשימה הבאה:

תשרי- אדון עולם
חשון- אני ואתה 

כסלו-  שווים 
טבת- ברקים ורעמים  

שבט- אלוהים נתן לך במתנה
אדר- אנשים טובים  

ניסן- שיר ישראלי 
אייר - אין לי ארץ אחרת 

סיון- שיר לאהבה
תמוז- יד ביד

 במהלך השנה, כל שכבת גיל תעמיק בלמידה של שלושה שירים 
)לפחות(, אחד מכל אשכול.

השירון יקרא “זמורות גפנים”. בשירון נפגוש אישים, דמויות ומקומות 
המהווים עבורנו חלק מההוויה היומיומית, וכן יופיעו בו שירים המנכיחים 
את נלמד והנעשה בחיי היום יום בבית הספר כפי שהם באים לידי ביטוי 

בליבה הערכית שלנו.
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טבלה מארגית 

תחום פיזיתחום קהילתיתחום חברתיתחום תרבותיתחום ארגוניתחום לימודישירון

מטרות
1. חיזוק וטיפוח מרכיבי הזהות היהודית, ציונית, 
 אזרחית ומרכיב השייכות שהוא הגורם המארגן 

של בית הספר בקרב תלמידנו.

2. זימון שיח מברר זהות יהודי אזרחי. 

3. היכרות עם שירים מתחומי תוכן שונים.

שפה- ניתוח השיר למאפיינים הספרותיים, היכרות עם 
המשורר/ מלחין/ מבצע השיר.

תנ”ך-חיבור השיר לסיפור או הדמויות התנ”כיות.

מולדת-לימוד הסיפור וההקשר ההיסטורי של השיר 
לתקופה.

גאוגרפיה- לימוד על מקומות ונופים בארץ ישראל 
המסופרים בשיר.

מפתח הל”ב-לימוד הערכים החברתיים העולים בעקבות 
השיר.

מוזיקה- לימוד הסגנון המוזיקלי, סוגי מקצבים וביצוע 
השיר.

שילובים ללוח השנה העברי ולארץ: לימוד סוגיות שתלויות 
בחגי ומועדי ישראל, בימי אבל וזיכרון וכד' העולים מן 

השיר.

בית ספרי- לימוד ביצוע 
שיר, ושירה משותפת 

בהתכנסות בית ספרית. 
השמעת שירים בצלצול בית 

הספר ובאירועים חגיגיים.

כיתתי- לימוד מעמיק של 
שלושה שירים.

רב שכבתי- ביצוע שירים 
על ידי מקהלת בית הספר.

ערבי שירה בציבור 
בשילוב עם מקהלת 
בית הספר ואמנים 

מהקהילה.
שילוב שירים מהשירון 

בטקסי ראש חודש.

קבוצות רב גילאיות 
)מקהלה(.

ערב שירה 
בציבור עם 

הקהילה

השירים יהיו 
תלויים ברחבי 

בית הספר.

שירון מודפס 
לכל תלמיד 

בבית הספר. 

זימון חשיבה / דילמה בסוגיות מהתחום היהודי אזרחי מטרות מתחום היצ”א
המתעוררות בעקבות השיר.

שירים בעקבות לוח השנה    
העברי בהתכנסויות. 

הנכחת הזמן העברי בשגרת 
חיי התלמידים בבית הספר. 

היכרות, לימוד ושירת 
שירים משלושת עולמות 

התוכן התחומים  
בטקסי בית הספר 

ובכיתות. 

שירה משותפת 
כחלק מסדר היום 

הבית ספרי, תוך 
היכרות עם סגנונות 

שירה שונים 
המאפיינים קהלי 

יעד בקהילת גפנים.

יצירת 
תרבות 

קהילתית 
משותפת 

בעזרת 
השירים.

“בית הספר יטפח בתלמידיו תחושה של מעורבות ושל אחריות כלפי 
הסביבה מורשת העם ומדינת ישראל. תחושות אלה יעצבו זהות יהודית 

ציונית ודמוקרטית וגאווה לאומית אצל תלמידי בית הספר”.

חזון בית הספר
(“לאן”)

כבוד - התלמידים ילמדו לכבד את המורשת והתרבות הישראלית ואת 
מגוון התרבויות בבית הספר בעקבות למידת השירים. 

ערכים
(“למה”)

הגורם המארגן של בית הספר גפנים הוא שייכות. בעזרת השירים 
התלמידים יעמיקו ויבררו את רכיבי הזהות השונים. 

הגורם המארגן
(מה” תוכני”)

העצמת התלמידים על ידי השתתפות במקהלת בית הספר. נוסחת העבודה
(“איך”)
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שאלות זהות ליבה ערכית
 רכיב זהות

מומשג

 טקסטים
 מעולמות

התוכן

 הסיפור מאחורי
השיר

איך אני מתחבר ל... שייכות זמן יהדות מתי נכתב

איפה זה פוגש אותי... כבוד מקום ציונות שם המשורר

האם ביקרתי שם... אחריות שפה אזרחות שם המלחין

האם קרה לי ש...  מצוינות, מימוש
עצמי

טקסים שם מבצע

למה אני מתנגד… סקרנות טבעית סמלים העמקה במשורר/
 מלחין/מבצע- רקע,
שירים אחרים שלו

עם מה אני מסכים... מעורבות ערכים גרסאות שונות

שיר נוסף שמזכיר לי 
את הרעיון המרכזי...

 סביבה, מורשת,
מדינה

מנהיגים מה הסיבה לכתיבתו

השיר מעורר בי...כי... שונות זיכרון

אני מזדהה... סובלנות

אצלנו במשפחה 
/ בבית / במושב / 

בבקעה...

אנשים טובים 
מילים ולחן: נעמי שמר

ּתִפְקְחּו אֶת הָעֵינַיִם, ּתִסְּתַּכְלּו סָבִיב 
ּפֹה וְׁשָם נִגְמַר הַחֹרֶף וְנִכְנָס אָבִיב 
ּבַּשָׂדֶה לְיַד הַּדֶרֶךְ יֵׁש ּכְבָר דגניות 
אַל ּתַּגִידּו לִי ׁשֶּכָל זֶה ֹלא יָכֹול לִהְיֹות

 
ֲאנָׁשִים טֹובִים ּבְאֶמְצַע הַּדֶרֶךְ 

ֲאנָׁשִים טֹובִים מְאֹד 
ֲאנָׁשִים טֹובִים יֹודְעִים אֶת הַּדֶרֶךְ 

וְאִּתָם אֶפְׁשָר לִצְֹעד.
 

אִיׁש אֶחָד קָנָה לִי סֵפֶר ּבֶן מֵאָה ׁשָנָה 
אִיׁש אַחֵר ּבָנָה ּכִּנֹור ׁשֶּיֵׁש ּבוֹ מַנְּגִינָה 

ָה טֹובָה אַחֶרֶת לִי נָתְנָה אֶת ׁשְמָּה  וְאִּשׁ
ּומֵאָז ֲאנִי ּבַּדֶרֶךְ ׁשָרָה ּבִמְקֹומָּה

 
ֲאנָׁשִים טֹובִים...

 
אִיׁש אֶחָד יִבְנֶה לִי ּגֶׁשֶר ּכְדֵי לֲַחצֹות נָהָר 

אִיׁש אַחֵר יַצְמִיחַ יַעַר ּבְמֹורָדֹות הָהָר 
ָה טֹובָה אַחֶרֶת, אִם יִהְיֶה קָׁשֶה  וְאִּשׁ

רַק ּתַצְּבִיעַ אֶל הָאֹפֶק וְתַבְטִיחַ ש –
 

ֲאנָׁשִים טֹובִים... 

ּומַּמָׁש ּכְמוֹ צִמְחֵי הַּבָר הַּבֹודְדִים 
הֵם עֹוצְרִים ּתָמִיד אֶת הַחֹולֹות הַּנֹודְדִים 

הָרָקִיעַ מִתְּבַהֵר, ּוכְבָר אֶפְׁשָר לִרְאֹות 
ֲאנָׁשִים עַל אֵם הַּדֶרֶךְ מַחְּכִים לָאֹות

 
ֲאנָׁשִים טֹובִים... 

על השיר
 השיר “אנשים טובים” מבשר על כניסתו של האביב. 
בכל בית הוא מתאר את האנשים השונים שפוגשים 

באמצע הדרך, איתם אפשר לצעוד. שיר זה נכתב במיוחד 
לערב שיזם העיתון “ידיעות אחרונות” בשנת 1981 והוקדש 

 בהוקרה לאנשי מופת ומתנדבים למען הזולת
)“אנשים טובים”(.

מארגני הערב בחרו תריסר אנשים טובים כאלה, הראויים 
להצדעה על עשייה ונתינה יומיומית ומייצגים את הטוב 

והיפה במציאות הישראלית. נעמי שמר נענתה בשמחה 
לפניית העיתון לכתוב שיר לכבוד האנשים שמתפנים 

מעיסוקיהם לטובת הזולת, והערב כולו קיבל את הכותרת 
“אנשים טובים באמצע הדרך”. הקהל שגדש את היכל 

התרבות בתל אביב קיבל את השיר בהתלהבות.
 

על הלחן
האופי העליז של השיר מתאר את חדוות העשייה 

והתרומה. השיר בנוי מבית ופזמון חוזר.
הבית מתקדם בדילוגים, מעורר את האנשים להתבוננות 
ופליאה מהטבע. הפזמון רצוף בעצירות הממחישות את 

השיקול דעת של האנשים לפני שמקבלים החלטה. 

מערך פעילות       אנשים טובים באמצע הדרך מפת מוצר
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מטרות השיעור
הכרות עם הסיפור שמאחורי השיר ועם המשוררת . 1

נעמי שמר.
הצגת הערך 'נתינה' בהלימה לשיר “אנשים טובים”.. 2
חיבור תוך זיהוי והזדהות של התלמידים עם אנשים . 3

טובים ומעשים טובים בסביבתם הקרובה.
למידת ערך הנתינה ביהדות.. 4

מהלך הפעילות:
שיעור ראשון - שיעור כפול:

פתיחה: 
1. הקרנת סרטון “תעביר את זה הלאה” 

2. דיון בעקבות הסרטון, אלו מעשים 
טובים זיהיתם בסרטון? 

גוף השיעור:
1. הצגת השיר “אנשים טובים” – שירה משותפת, הכרות 

עם סיפור הרקע לכתיבתו ועם המשוררת.
2. כל ילד יבחר לעצמו את מעשה טוב שהוא מזדהה עימו 

בשיר ויצייר אותו.
3. עבודה בדף החברותא )המורה תבחר את הטקסטים, 

מעולמות תוכן שונים, בהם תתמקד בשיעור(.

סיכום השיעור:
דיון- מהו הדבר החדש שלמדתי בשיעור בעקבות 

הטקסטים השונים שנלמדו? כיצד זה משפיע על התנהגותי 
בחיי היום יום.

משימה לבית: דף משימה- “כתיבת מעשים טובים במעגלי 
השייכות השונים”.

שיעור שני
1. שיתוף הכיתה במעשים הטובים שתועדו בשיעורי הבית.

2. כל קבוצת ילדים בוחרת מעשה טוב אחד שאותו היא 
תרצה לתעד בצילום.

3. משימת צילום בכיתה ובחצר בית הספר. ילדים 
המעוניינים יכולים לצלם תמונות גם ביישובם.

4. הכנת מצגת שיתופית כיתתית.

 משימה משפחתית: בחירת אדם מהקהילה, 
שהמשפחה רוצה להודות לו על מעשה טוב שעשה.

 הוספת שקופית למצגת השיתופית בה יתואר 
המעשה הטוב.

שיעור שלישי
אנשים טובים בבקעת הירדן ובמעלה 

אפרים )אמנות(.
הצגת האנשים הטובים מהבקעה 

וממעלה אפרים והכנת אות “האנשים 
הטובים” במסגרת שיעור אמנות.

משימה משפחתית: הענקת האות 
שהוכן בשיעור אמנות למבצע 

המעשה הטוב.

שיעור רביעי - סיכום
דיון כיתתי המברר את הנלמד במהלך 

שבוע הנתינה:
שחזור הדברים שהוצגו במהלך . 1

השבוע- מעשים טובים, טקסטים 
מעולמות התוכן השונים, הענקת 

האות לתושבי הקהילה, התחושות 
שהתעוררו בילדים ובבני 

משפחותיהם, שינוי התנהגותי 
שחל בילדים.

חיבור לליבה הערכית- כיצד . 2
הדברים שנלמדו והחוויות שחווינו 
)רואה, שומע, מרגיש( באים לידי 

ביטוי בליבה הערכית.
משימה קבוצתית: הכנת משחק . 3

זיכרון מאוסף המעשים הטובים 
שהוצגו במהלך השבוע. 

 שירה משותפת של השיר . 4
“אנשים טובים”.

)דף חברותא בעמוד 13-12(
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מטרות
הצגת הפסיפס הישראלי, הרב-גוניות ממנה החברה  

הישראלית מורכבת, רב תרבותיות מול כור ההיתוך 
שאפיין את שנותיה הראשונות של המדינה. 

כל תלמיד ימצא את עצמו בשיר, את החיבור שמייחד 
את הזהות שלו כחלק מהישראליות.

קבלת האחר- ההבנה שכל אחד מוסיף את עצמו 
לפסיפס ורק ככה הוא שלם.

הכרת המשורר אהוד מנור.

מהלך השיעור

1. פתיחת שיעור: מערכון העלייה של 'לול' )כ- 15 דקות(-
https://www.youtube.com/watch?v=msqZXJe-cFE 

דיון כיתתי בעקבות הסרטון: 
על מה מדובר במערכון? 

מדוע לדעתכם נבחר הנושא הזה למערכון? 
לאיזה חלק במערכון התחברתם? 

האם המערכון הזה פוגע? 

2. חשיפת השיר במליאה והשמעתו )5 דקות(.
https://www.youtube.com/watch?v=VtVOveFh76c

3. חלוקת דף חברותא ועבודה בזוגות )15 דקות(.

4. סיכום במליאה )10 דקות(.
העמקה בשאלות זהות במליאה הכיתתית.

 כל אחד מציג את הסמל שיצר המייצג 'ישראליות', 
ומצרף אותו לפסיפס שייווצר מסמלי כולם. 

)דף חברותא בעמוד 15-14(

מערך שיעור -  שיר ישראלי - כיתה ה’

שיר ישראלי

מערכון העליה



באתר מאקו פורסם 
בזכות הישראלי היפה הרכוש היקר הוחזר לתייר

נהג משאית אשפה מצא באזור ים המלח פאוץ' של תייר יפני 
מלא במזומנים, סמארטפונים, כרטיסי אשראי ועוד ציוד יקר ערך 

והחזיר אותו לבעליו. הנהג, שרון שלמה: “זו לא הפעם הראשונה שלי 
שהחזרתי תיקים ורכוש שתיירים שכחו בצד הדרך”.

שרון שלמה, 41, נהג משאית אשפה, נשוי ואב לשלושה ילדים 
מהישוב חמרה שבבקעת הירדן, הוא המלאך של התיירים 

המטיילים באזור ים המלח. התיירים, שלא פעם שוכחים ארנקים 
ותיקים יקרי ערך - יכולים להיות רגועים כאשר שלמה מוצא 

אותם, כי הוא תמיד דואג להחזיר להם אותם.

* מהו המעשה הטוב?  
* מה הוא קיבל בתמורה? 
* מה אתם הייתם עושים?

אנשים   טובים
כיתה    ב' )המשך מעמוד 9(

אנשים טובים 
מילים ולחן: נעמי שמר

ּתִפְקְחּו אֶת הָעֵינַיִם, ּתִסְּתַּכְלּו סָבִיב 
ּפֹה וְׁשָם נִגְמַר הַחֹרֶף וְנִכְנָס אָבִיב 
ּבַּשָׂדֶה לְיַד הַּדֶרֶךְ יֵׁש ּכְבָר דגניות 
אַל ּתַּגִידּו לִי ׁשֶּכָל זֶה ֹלא יָכֹול לִהְיֹות

 ֲאנָׁשִים טֹובִים ּבְאֶמְצַע הַּדֶרֶךְ 

ֲאנָׁשִים טֹובִים מְאֹד 
ֲאנָׁשִים טֹובִים יֹודְעִים אֶת הַּדֶרֶךְ 

וְאִּתָם אֶפְׁשָר לִצְֹעד.

אִיׁש אֶחָד קָנָה לִי סֵפֶר ּבֶן מֵאָה ׁשָנָה 
אִיׁש אַחֵר ּבָנָה ּכִּנֹור ׁשֶּיֵׁש ּבוֹ מַנְּגִינָה 

ָה טֹובָה אַחֶרֶת לִי נָתְנָה אֶת ׁשְמָּה  וְאִּשׁ
ּומֵאָז ֲאנִי ּבַּדֶרֶךְ ׁשָרָה ּבִמְקֹומָּה

 ֲאנָׁשִים טֹובִים...

 אִיׁש אֶחָד יִבְנֶה לִי ּגֶׁשֶר ּכְדֵי לֲַחצֹות נָהָר 
אִיׁש אַחֵר יַצְמִיחַ יַעַר ּבְמֹורָדֹות הָהָר 
ָה טֹובָה אַחֶרֶת, אִם יִהְיֶה קָׁשֶה  וְאִּשׁ

רַק ּתַצְּבִיעַ אֶל הָאֹפֶק וְתַבְטִיחַ ש –

 ֲאנָׁשִים טֹובִים... 

ּומַּמָׁש ּכְמוֹ צִמְחֵי הַּבָר הַּבֹודְדִים 
הֵם עֹוצְרִים ּתָמִיד אֶת הַחֹולֹות הַּנֹודְדִים 

הָרָקִיעַ מִתְּבַהֵר, ּוכְבָר אֶפְׁשָר לִרְאֹות 
ֲאנָׁשִים עַל אֵם הַּדֶרֶךְ מַחְּכִים לָאֹות

 ֲאנָׁשִים טֹובִים...

איש אחד הלך לחוף הים. בעודו הולך, הוא רואה ילדה קטנה מרימה 
כוכבי ים שנסחפו אל החוף וזורקת אותם חזרה למים.

הוא ניגש אליה ושואל: “מה את עושה?”
הילדה הקטנה ענתה: ”אתה לא רואה? אני מרימה כוכבי ים שנסחפו 

אל החוף וזורקת אותם חזרה לים!”
האיש גיחך ואמר: ”ילדה קטנה, את לא יכולה להציל את העולם... 

את ילדה קטנה, ואת יכולה ללכת רק קילומטר וחצי בכל יום 
והחופים בעולם גדולים...את לא תצליחי להציל את אוכלוסיית 

כוכבי הים ולא תשפיעי על החיים של אף אחד”.
הילדה הקטנה הרימה כוכב ים וזרקה אותו בכל כוחה לתוך הים, 

ואמרה: ”על החיים של כוכב הים הזה השפעתי!”
ככה זה, מעשה טוב אחד, יכול להשפיע על חיים שלמים של מישהו 

אחר!

* מהו המעשה הטוב 
שעשתה הילדה?

* מהו המעשה הטוב שאתם יכולים 
לעשות למען הסביבה?

“ְוָאַהְבָתּ 
מֹוָך“ ְלֵרֲעָך ָכּ
)ויקרא יט', פס' יח'(

מה כוונת הפסוק?
כיצד זה מתבטא בחיים שלכם?

ה  ְרא, ְוִהּנֵ א ֵעיָניו, ַוּיַ ּשָׂ ַוּיִ
ִבים ָעָליו;  ים, ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ׁשְ

ַתח ָהֹאֶהל,  ָרץ ִלְקָראָתם ִמּפֶ ְרא, ַוּיָ ַוּיַ
ח-ָנא ְמַעט-ַמִים  חּו, ָאְרָצה .... “ֻיּקַ ּתַ ׁשְ ַוּיִ

ַחת ָהֵעץ: ְוֶאְקָחה ַפת- ֲענּו ּתַ ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ְוִהּשָׁ
ם  ן ֲעַבְרּתֶ י-ַעל-ּכֵ ֲעֹברּו ּכִ ֶכם ַאַחר ּתַ ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלּבְ

 ” ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֲעׂשֶ ן ּתַ ֶכם ַוּיֹאְמרּו ּכֵ ַעל-ַעְבּדְ

מהו המעשה שעשה אברהם ?
איזה ערך מהליבה הערכית של בית 

הספר בא לידי ביטוי במעשיו 
של אברהם?

נולדה בשנת  1930 בקבוצת כנרת 
שבעמק הירדן.

הוריה, רבקה ומאיר ספיר ז”ל, היו חלוצי 
העלייה השלישית ומבוני הקבוצה.

נעמי למדה בבית החינוך האזורי בדגניה 
ובבית הספר התיכון בית ירח.בשנת 1951, 
בתום לימודיה באקדמיה למוסיקה, חזרה 

לכנרת כמורה למוסיקה.
משנת 1956 התגוררה בתל אביב וחיברה 

שירי זמר. על כלל יצירתה קבלה את 
“פרס ישראל”. הייתה נשואה למרדכי 
הורוביץ, משפטן וסופר, ואם לשניים - 
הללי שמר, ואריאל הורוביץ, זמר יוצר. 
נעמי שמר הלכה לעולמה בשנת 2004.

 אילו שירים נוספים של נעמי שמר
אתם מכירים?

נעמי שמר



דף חברותא    שיר ישראלי

*העתיקו את 
החלקים שאהוד מנור 
בחר להתייחס אליהם 
בדמותו של “הישראלי”.

* בחרו קטע מן השיר שאיתו אתם 
מזדהים וכתבו מדוע ואיך זה 

מתקשר לזהות היהודית 
ציונית שלכם?

)13 ביולי 1941 - 12 באפריל 2005(

מתרגם, שדרן רדיו ומנחה טלוויזיה ישראלי, 
חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי 

לשנת 1998, אחד מהפוריים שבפזמונאי 
ישראל, שהרבה גם בתרגום וכתיבה 

לתיאטרון ולבידור.

“שיר ישראלי”- מדגים את ה”יצירה 
הישראלית החדשה” – זו איננה “כור 

היתוך”, וגם לא “פסיפס”, אלא יצירה 
הממזגת יסודות מוסיקליים מתרבויות 

שונות, ויוצרת ביטוי מוסיקלי חדש.

בסביבת למידה זו נציג את הפסיפס שנוצר 
 מריבוי הזהויות של הישראלים. 

לפני שנים רבות דיברו על “כור היתוך” 
ממנו יצא ישראלי חדש. היום מעדיפים 

לדבר על הפסיפס המרכיב את הזהות של 
כל ישראלי, ושל החברה הישראלית.

אהוד מנור

ליבי במזרח / יהודה הלוי

סֹוף ַמֲעָרב י ּבְ י ְבִמְזָרח ְוָאנֹכִ ִלּבִ
ל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב ר אֹכַ ֶיֱעָרב ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאׁשֶ

עֹוד ם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ּבְ ּלֵ ֵאיָכה ֲאׁשַ
ֶכֶבל ֲעָרב ֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ּבְ ִצּיֹון ּבְ

מֹו ל טּוב ְסָפַרד, ּכְ ֵעיַני ֲעזֹב ּכָ ֵיַקל ּבְ
ִביר ֶנֱחָרב! ֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדּ ֵיַקר ּבְ

רבי יהודה הלוי נודע כגדול המשוררים העבריים 
בימי הביניים. רבי יהודה הלוי )ריה”ל( נולד בעיר 

טודלה שבספרד למשפחה עשירה ומשכילה 
בהיותו בן עשרים פלשו המוסלמים לספרד, 

והחלו מלחמות בינם לבין הנוצרים. רבי יהודה 
הלוי נאלץ לנדוד מאזור לאזור כדי להימלט הן 

 מסכנת המוסלמים הן מגזירות הנוצרים.
יהודה הלוי היה משורר ופילוסוף שכתב את 

ספר הכוזרי. לפרנסתו עסק במסחר וברפואה. 
בשנת 1140 החליט רבי יהודה הלוי לעזוב את 

ספרד ולעלות לארץ ישראל. אבל הוא הגיע רק 
עד מצרים – ושם כנראה נפטר.

 בשיר זה מתוארים הגעגועים והכיסופים 
לארץ ישראל.

התבוננו בעבודת האמנות בנושא 
“פסיפס ישראלי” של האמנית אביבה בייגל.

עבודה אישית: ציירו או כתבו סמל או מילה המאפיינים 
'ישראליות' בעיניכם.

גישת “כור ההיתוך”- אנשים מרקעים תרבותיים ודתיים 
שונים משתלבים יחד ומצמצמים את מאפייניהם 

התרבותיים המקוריים לכדי יצירת חברה אחידה
תרבותית )ויקיפדיה(.

הגישה “הרב תרבותית”- כל “מרכיב” בקבוצה שומר על 
שלמותו ו”טעמו” ובכך תורם לתוצר סופי מגוון ומוצלח 

)ויקיפדיה(.

איזו גישה לדעתכם מתאימה יותר לחזון שכתוב במגילת 
העצמאות?  הביאו דוגמה מתוך הטקסט.

שיר השיירה / עלי מוהר

“...ומכל הגלויות, ועם כל הבעיות,
עם נוצר וארץ קמה ובשפה אשר נרדמה

שוב התחילה מתעוררת, ומדברת ומדברת...”

“ויהי כל הארץ שפה אחת 
 ודברים, אחדים...”

)בראשית יא 1ׂ(

מדוע לדעתכם חשוב שנדבר 
באותה השפה?

* מה הדבר החדש שלמדתם מקריאת דף הלימוד?

* כיצד זה מתחבר לליבה הערכית של בית-הספר? 
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שיר ישראלי
מילים: אהוד מנור,  לחן: שלמה גרוניך

השלג שלך והמטר שלי
הוואדי שלך והנהר שלי

נפגשים סוף סוף
בחוף ישראלי

עם כל החלומות והגעגועים
עם כל הזיכרונות הטובים והרעים

בשיר חדש ישן שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב הנה מה טוב

ומה נעים.

במקצב יווני עם מבטא פולני...
בסלסול תימני עם כינור רומני...

מי אני? מי אני?
כן אני! אלי אלי!

שיר ישראלי.

העמק שלך וההר שלי
היער שלך והמדבר שלי

נפגשים סוף סוף בנוף ישראלי
עם כל החלומות והגעגועים

עם כל הזיכרונות הטובים והרעים
בשיר חדש ישן שמאחה את הקרעים

הנה מה טוב הנה מה טוב
ומה נעים.

במקצב...

ה- “למד” שלך וה- “חת” שלי
ה-”עין” שלי וה-”ריש” שלך

נפגשים סוף סוף עם תוף ישראלי
עם כל החלומות והגעגועים

עם כל הזיכרונות הטובים והרעים
בשיר חדש ישן שמאחה את הקרעים

הנה מה טוב הנה מה טוב
ומה נעים.

במקצב…


