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 רציונאל

 גם כך. בה הדוברים של האנושית התרבות את ומשמרת יוצרת שפה כל, טיבה מעצם

 תעודת את עבורו ומהווה היהודי העם של תרבותו את ומשמרת יוצרת העברית השפה

 בהתחדשותו מרכזי יסוד מהווה העברית הלשון תחיית תהליך. התרבותית זהותה

 .ישראל עם של והתרבותית הלאומית

 בתלמוד, במשנה, במקרא  וראשיתם מאוד עד עמוקים העברית השפה של שורשיה

 והיא, הלאומית לשפה השונים רבדיה על העברית הפכה התחייה בתהליך.  ובמדרשים

 בה ומשחקים מדברים הגן ילדי, היומיום חיי מתנהלים שבה וגמישה דינאמית שפה

 סיפורת, וזמר שירה כעת נכתבים בעברית. דעת בה רוכשים הספר בית ותלמידי

.  זו בשפה ונלמד נכתב, נערך ענפיו כל על המדעי המחקר גם. וכתובה דבורה ותקשורת

 למספר יחסית עצום מספר זהו, מיליון כעשרה הוא כיום בעולם העברית דוברי מספר

 . בראשיתו היה השפה תחיית תהליך כאשר, שנה כמאה לפני העברית יודעי

 מן רבדים הטמעת של תוצאה םינה כיום העברית השפה של ומורכבותה עושרה 

 משפות ביטוייםו מושגים, מילים סיפוחכן ו, המקרא לשון על בנוסף והתלמוד המשנה

 מול ומתעדכנת גבולותיה את בהמרחי עדיין השפה. שנים לאורך ושונות רבות

 מהווה השפה .בשם להם לקרוא שיש ומוצרים תופעות בפניה המציגה המציאות

 משמעותי חלק מהווה רבדיה על העברית השפה ולכן, האדם של בזהותו חשוב מרכיב

 .דובריה בזהות

אחד התחומים בהם נוכחת השפה מתחדשת תדיר ומשפיעה על עיצוב זהותנו הוא 

וד שירים " הינו תוכנית של לימקול הנשמה תהלליההמוצר "והפזמון. תחום הזמר 

בהתאם ללוח השנה העברי, המבקש לאפשר לתלמיד להתחקות אחר זהותו אגב 

ציוני. בהתאם -יהודי-הקול הישראלי-למידה חוויתית ופעילה של שירים מרכזיים בפס

מכמה קו בו יעסחדש ו עברי אחת לחודשיים שירלתוכנית זו, ילמדו התלמידים 

(, לימוד תמלילן ומלחין)לימוד על יוצרי השיר , לימוד המנגינה, לימוד הטקסט: זוויות

רקע היסטורי,  –לימוד הסיפור העומד מאחורי השיר על הדמויות המופיעות בשיר, 

 .לאומי, ציוני, יהודי, אחר

 ובעיצובבירור וון ספרותי של שירה העוסק במגהתוכנית תחשוף את התלמידים ל

בדגש על הגורם יהודית, ציונית ואזרחית, ו זהות אישית עפ"י שלושת הערוצים:

 יהדות בריבוי קולות. –המארגן 



 
 
 
 
 

 .ומחזור הזמנים העברי , ערכיםהשפה העברית י הזהות המרכזיים במוצר הםרכיב

 .המוצר יבוא לידי ביטוי בשיעורי שפה ומפתח הל"ב עפ"י  ערך החודש

 

 על-מטרות

 ,של טקסטים מולחנים העוסקים בתכנים מתחומי היהדותלימוד חווייתי  .1

 .הציונות והאזרחות

 .זהות בקרב התלמידים סביב השירים הנלמדים-יצירת שיח .2

 .אאירועי שיו טקסים, חגים, טיוליםב -שילוב השירים בחיי בית הספר  .3

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 תווהמפת מ -יה -קול הנשמה תהלל

וצר פרספקטיבה כוללת לתכנון מפת המתווה למוצר המארגי מעניקה למובילי המ

ובקרה על שלבי פיתוח המוצר בהלימה למטרות משרד החינוך והליבה הערכית שלו 

 ובהתאם לתוכניות הלימודים של בית הספר.

 למפות ארבעה צירים מארגנים:  

ראייה הוליסטית של חיי ביה"ס המשקפת את מטרות ויעדי מסמך מתנ"ה  .א

 אלית.ישר-ואת ערכי המטה לתרבות יהודית

 דמוקרטים.-,ציוניים ואזרחייםמקורות יהודייםטקסט עברי ומפגש עם   .ב

 רעיונות וכלים לעשיה חברתית המשפיע על עיצוב הזהות. .ג

 הערכת ההשפעה של המוצר על זהות התלמיד. .ד

צירים אלו מתפרטים לשמונה נתיבים מעשיים. כל נתיב מעלה שאלות קונקרטיות 

יה" ניעזר בשאלות -"קול הנשמה תהלל בתכנון המוצר. לטובת תכנון המוצר

 המתעוררות בהתאם למפת המתווה, כמובא להלן:

 'קול הנשמה' עפ"י מתווה המנהל הפדגוגי .1

 ?אילו מטרות ויעדים של מתנ"ה נוכל להשיג באמצעות המוצר 

חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת  :מטרה
 אותייחודיים ברוח מגילת העצמ

 אמצעים להשגת המטרה:

 לפתוח את היום באווירה נעימה, משמעותית. 

  לזמן שיח על נושאים שונים מעולמם של הילדים, על אקטואליה וערכים

 .העולים מהשירים על פי התאמה גילית

  ישראלית-היהודיתמהתרבות ומהמורשת מגוונים לחשוף וללמד שירים. 

  יםעם מטבעות לשון ייחודי התלמידים דרך ההיכרותשל להעשיר את שפת 

 בשפה העברית.

 לזמן חוויות מוסיקליות בית ספריות. 

 יעדים:

 ולקידום סובלנות והצמיחה האישית לחיזוק החוסן אקלים מיטבי טיפוח 

 האחר. והכלת

 וחברתית אישית מעורבות וקידום והחברתי הערכי, הרגשי החינוך העמקת. 

 



 
 
 
 
 

 ת מסרים הנובעים מערכי כיצד  נשתמש בשירים הנלמדים כאמצעי להפצ
 ביה"ס?

רשת וללשון יוצר מרחב תחומי בין המוזיקה, לספרות, להיסטוריה, למו-חיבור הרבה

 .ומשמעותי להבנת השיר על כל היבטיו ולהיכרות עם התרבות והמורשת למידה גדול

, מוזיקלי-באמצעות השירים הללו נצליח לקשור את התלמידים לעושר התרבותי

ולמורשתם ולחזק את ערכי השייכות הזדהות והשתייכות לארץ לטעת בהם הרגשת 

 וקבלת האחר.

 

 השפעת 'קול הנשמה' על עיצוב זהות התלמידים .2

 ?באילו סוגיות נעסוק  באמצעות השירים הנלמדים 

 חופש הביטוי וריבוי דעות

 קבלת האחר

 לשון הרע

 תפילה, בקשה והודיה

 חלוציות

 ומותכיסופים לא"י, מסירות נפש, הגשמת חל 

 ישראלית-הקול המזרחי, תרבות ארץ

 הכרת הטוב

 ?באילו דילמות נעסוק באמצעות שירים הנלמדים 

  ?"החברה הישראלית עפ"י מודל בן גוריון שביקש  –"כור היתוך" או "קערת סלט
מודרני של ריבוי קולות, טעמים -ליצור חברה אחידה או עפ"י המודל הפוסט

 וץ האהבה(וגוונים? )על רקע שיר השיירה וניצ

 בטחון החיים מול יציאה למסע לכיבוש חלומות חדשים )על  -? חלום מול הגשמה
 רקע השיר "מסע לא"י"(

 ?מדינת כל  :דילמת חוק השבות – מדינת כל אזרחיה או בית לאומי ליהודים
אזרחיה או בית לאומי ליהודים )על רקע השירים "יואל משה סלומון" ו"המסע 

 לא"י(

  על רקע השיר "ניצוץ האהבה"(  -פרטית  כללית או אמתאמת(  

  ?האם צריך להודות על הרע כשם שמודים על הטוב? )על רקע  -להודות על הרע
 השיר "מודה אני"(



 
 
 
 
 

 

 ?על אילו רכיבי זהות ישפיעו תכני השירים הנלמדים 

, קבלת האחרבמוצר יהיו ערכים )הכרת הטוב,  הדומיננטייםרכיבי הזהות 

ת נפש ונחישות(, מחזור הזמנים העברי )חגים ומועדים, כות, מסירויאחדות ושי

 ספריים( והשפה העברית )מסורתית ומתחדשת(.-ימי זיכרון, ימים בית

 מקור יהודי  .3

 ?איזה שורה/ות נצטט ממקור יהודי שישקף את המוצר  

  שני קולות עולים ושואלים לב אל לב

  שני קולות גולים מייחלים עד כאב

  לך השמיעאת קולך השמיעי את קו

  שני קולות רוצים להשתלב

  שני קולות שאת דרכם עכשיו מבקשים

  שני קולות אשר לעד אינם מתעקשים

  את קולך השמיעי את קולך השמיע

  שני קולות בסוף הם נפגשים

 )שני קולות/ אהוד מנור(

 

 הערכה ומשוב.  4       

 ות אילו כלים ומחוונים נפתח לבדיקת השפעת תכני השירים על זה
 התלמידים?

יצירת מחוון שמכיל את שלל המטרות של התוכנית, ובהתאם לו יבנה שאלון 

 ובסוף השנהבתחילת השנה לפני הפעלת המוצר לתלמידים פעמיים:  יועברש

 .לאחר סיום הפעלתו

 

 תרבות ישראל ומורשתו. 5       

 ישראלית  נוכל להשיג באמצעות המוצר-אילו מטרות של תרבות יהודית? 

 ותמטר



 
 
 
 
 

  טיפוח שייכות, הזדהות ואחריות של התלמידים לתרבותם, לעמם ולמורשתם

 .ישראלית -היהודית

 כישת ידע וכלים שתאפשר לתלמידים לפתח באופן אוטונומי זהות והשקפת ר

 עולם פלורליסטית וסובלנית כיהודים, כישראלים וכבני אדם.

 עודד עידוד היווצרותה של תחושת בית בתרבות היהודית שתאפשר ות

תלמידים להעמיק את היכרותם עם היהדות, לשאוב ממנה מקורות להשראה 

 .ומשמעות לחייהם, וליטול חלק פעיל ביצירתה והתחדשותה

 

 ?אילו טקסטים הלקוחים מתרבות ישראל ומורשתו יהיו בשירים הנלמדים 

 שירה ופיוט עבריים בזיקה לארץ ישראל 

 נייםתפילת האדם: סידור, פיוט ושירי תפילה מודר 

 שירה ציונית 
 מודרנית-שרה עכשווית 

 

 . מפת"ח הלב וכישורי חיים6

 חינוכיות-כיצד לימוד תכני השירים הנלמדים עשוי לתמוך בתוכניות ערכיות 

 מטרות

 * העצמת חברת התלמידים 

 עידוד התנהגות הערכית בחיי היומיום *

 חיזוק תחושת השייכות ותחושת המסוגלות של היחיד והקבוצה *

 

 רופיל ונראות בששת תחומי החיים. פ7

  כיצד נערוך את החיבורים בין השירים הנלמדים לבין הליבה הערכית של

 ביה"ס?

לשונית, היסטורית, תרבות ומורשת(, -למידת הטקסט )ספרותית –לימודי

למידה מוסיקלית של הלחן )שירה, ניגון, ליווי(ולמידה תנועתית )ריקוד 



 
 
 
 
 

לות ומדגישים את ערכי הליבה: שייכות, בהתאם לשיר( המאפשרים ריבוי קו

 קבלת האחר, עצמאות ואחריות

עיסוק בדילמות חברתיות רלבנטיות הלקוחות מהטקסטים בשירים  –חברתי

 דעות, ושבטבורו הערכים של בית הספר.-המזמנות דיון פתוח ורב הנלמדים,

הכרת תמלילנים ומלחינים ישראלים היוצרים תרבות ישראלית  –תרבותית

אזרחי של החברה -ציוני-ומתחדשת האורגת את הפסיפס היהודי ישנה

 הישראלית.

יישום של מגוון פעולות בשטח ביה"ס המעניקות נראות למוצר –פיזי 

והמביאות לידי ביטוי את גרעיני המומחיות של ביה"ס: העצמה עצמית, 

 עבודת צוות ויצירתיות. 

 להלן:

ו, שיוצב במקום מרכזי בשטח יצירת פלקט חודשי עם השיר ומידע על יוצרי *

 בית הספר

 יצירת פלקטים כיתתיים *

 השמעת השיר בפעמון בית ספר *

 ביצוע השירים בטקסים ובאירועי שיא *

הכנת תוכנית פעולה בראשית כל שנה המביאה לידי ביטוי את גרעיני –ארגוני 

בתוכנית הפעולה השנתית יתבצע שיבוץ כיתה עבודת צוות. המומחיות ובעיקר 

אחראית בכל חודש לביצוע השיר בטקסים, ארגון הלימוד לאורך השנה, 

חלוקת תפקידים בביצוע המשימות שיש בהפקת השיר: הפלקט החודשי, 

  הפלקט הכיתתי, לימוד הניגון והטקסט.

השמעת השירים ועיסוק בטקסטים ובערכים הנלמדים מתוכם  –קהילתי 

ימי זיכרון, טיולים שנתיים,  באירועים קהילתיים לאורך השנה כגון: טקסים,

 טקס בנות מצווה, אירועי שיא.

 . זמן ומקום8

 ?אילו חיבורים צריכים להתקיים בין מעגל השנה לתכני השירים 

 להביא לידי ביטוי חגים ומועדים, ימי זיכרון, אירועי שיא בבית הספר



 
 
 
 
 

 חיבור בין שיר לחודש מסוים בהתאם למועדי החודש ותכניו, ערכי מפתח הלב.

 אילו חיבורים אפשריים בין מקומות בא"י לבין תכני השירים? 

 .מתן ביטוי לעיר ב"ש ולעיר ירושלים

מתן ביטוי וזיקה רגשית לחבלי ארץ שונים בארץ: ההר, המדבר, מקורות מים 

 ך.)כנרת(, אתרים היסטוריים בזיקה לתנ

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 השפעה על ששת תחומי החיים

 התחום הלימודי:

 הספר בית חזון ערכים גורם המארגןה נוסחת העבודה

 עבודת צוות

תבוא לידי ביטוי 

בשיתוף פעולה 

בעבודה על ביצוע 

השירים לקראת 

אירועים, טקסים 

 וכו'

 יהדות בריבוי קולות 

יילמדו קולות שונים 

מפיהם של משוררים, 

תמלילנים, מלחינים 

 ומבצעים שונים.

 

 שייכות

ערך השייכות יבוא 

ידי ביטוי בלימוד ל

ל סיפורים ש

טיביים מתוך קולק

-הנראטיב היהודי

דמוקרטי -ציוני

ובביצוע משותף של 

השירים המעצים 

את תחושת 

 ה'ביחד'.

"בנטעים מיתרים מעמיקים 

במקורות היהדות והציונות 

-תוך מתן ביטוי לריבוי

מתוך לימוד  -קולות" 

השירים בקריאה, כתיבה 

האזנה דיבור ושירה 

ובאמצעות חשיפה 

גוון סוגות לטקסטים ממ

ותקופות תתבצע העמקה 

במקורות היהדות והציונות 

 ביטוי לריבוי הקולות. ויינתן

 :מטרות בתחום הלימודי

  התלמיד יפתח מיומנויות של קריאה

עצמאית וביקורתית מסגנונות שונים 

 .ומתקופות שונות

  התלמיד יכיר מגוון סוגות ליריות בשירה

 העברית כפי שהם משתקפים בשירים.

 יד ירכוש באמצעות השירים התלמ

של השפה:  אופניותהנלמדים חמישה 

 .קריאה, כתיבה, האזנה, דיבור ושירה

 

 :אזרחית-ציונית-טרות להבניית זהות יהודיתמ

  התלמיד ייחשף למגוון שירים העוסקים

בהיבטים יהודיים ציוניים ואזרחיים תוך מתן 

דגש לריבוי קולות ביהדות ויצירת מרחב 

 חשבות וערכים.לבירור עמדות מ

  התלמיד יזדהה עם רכיבי הזהות

הקולקטיביים שמופיעים בתוך הטקסטים 

הספרותיים ויתחבר לתרבות, לזיכרון, לשפה 

 .העברית לסמלים וכו'

  התלמיד יברר את רכיבי הזהות האישית שלו

אל מול רכיבי הזהות הקולקטיביים באמצעות 

 .סוגיות ודילמות

 פעולות להשגת המטרות

  :שירים למיד יקרא טקסטים, ילמד על התמלילנים/מלחינים, ילמד את הרקע להתידע

 )היסטורי, לאומי, ספרותי(

 :יכתוב כתיבה אישית, יאזין לשירים, ישיר את השירים  חוויה 

  :שיר, יסייר במקומות המופיעים בשירים-ישיר בצוותא את השירים, יפיק פלקטעשייה 

 



 
 
 
 
 

 התחום הפיסי:

 הספר בית חזון ערכים המארגןהגורם  נוסחת העבודה

 יצירתיות

התלמיד יתחבר 

ליצירתיות שבשירים, 

לשפה של השיר, 

לתרבות, לזיכרון, 

לסמלים לרעיונות 

ולדעות. התלמיד יכיר 

את הצדדים 

-האומנותיים

ספרותיים של השיר, 

יתנסה בכתיבה 

אישית ויבטא 

יצירתיות גם בשירה 

 .ונגינה

 יהדות בריבוי קולות 

יחשפו התלמידים י

למגוון שירים 

העוסקים בהיבטים 

 ,שונים: יהודים

אזרחיים וציוניים 

תוך מתן דגש על 

ריבוי קולות ויצירת 

למידה -מרחבי

-כיתתיים וחוץ

כיתתיים שיאפשרו 

בירור עמדות 

מחשבות וערכים של 

 .התלמיד

 עצמאות ואחריות

התלמידים יעשירו את 

הידע שלהם באופן 

עצמאי בשיעור 

בהפסקה ובשעות 

הפנאי במרחבי 

הלמידה 

האינטראקטיביים 

שייבנו בנושא שיר 

 .החודש

מטפח מיתרים' -"'נטעים

מצוינות לימודית 

ואישית בסביבה 

 - טכנולוגית משתנה"

לוחות בבית הספר יוצבו 

בהם יפורסם שיר החודש 

הנלמד. הלוח יכלול מידע 

על מחברי השיר, הרקע 

שלו, הסיפור העומד 

מאחוריו, מילות השיר, 

שור לשיר באמצעים קי

עת השיר טכנ', השמ

בצלצול ביה"ס למשך 

 חודש.

 תחום הפיסי:מטרות ב

  גיבוש עבודת צוות ביישום מגוון

פעולות בשטח ביה"ס להענקת נראות 

 למוצר.

  יצירת חלוקת תפקידים שתאפשר

לכל כיתה ולכל תלמיד להביא את 

כישוריהם לידי ביטוי בהפקת 

 המרכיבים הפיסיים של המוצר.

 ידוד נטילת האחריות היוזמה ע

 .הארגון והיצירתיות של התלמידים

 

 

 :אזרחית-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

  התלמיד ייחשף למגוון שירים העוסקים

בהיבטים יהודיים ציוניים ואזרחיים תוך 

מתן דגש לריבוי קולות ביהדות ויצירת 

 מרחב לבירור עמדות מחשבות וערכים.

 כיבי הזהות התלמיד יזדהה עם ר

הקולקטיביים שמופיעים בתוך 

הטקסטים הספרותיים ויתחבר לתרבות, 

 .לזיכרון, לשפה העברית לסמלים וכו'

  התלמיד יברר את רכיבי הזהות האישית

שלו אל מול רכיבי הזהות הקולקטיביים 

 .באמצעות סוגיות ודילמות

 פעולות להשגת המטרות

  :ופעל בביה"ס, ילמד על קורות חייו של התלמיד ידלה מידע על השיר מהלוח המידע

 המחבר. 

 :התלמיד יקשיב לשיר ויתחבר לשפת השיר ולרעיונותיו חוויה 

  :וילמד על הרקע האומנותי שלהם. התלמיד יקרא מידע על מחברי השירעשייה 

 



 
 
 
 
 

 התחום החברתי:

 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

 העצמה עצמית

שיח מברר הזהות 

יזומן מתוך העיסוק ש

בטקסטים הנלמדים 

יסייע בגיבוש עמדה 

אישית בסוגיות 

שונות, יחזק את 

הבנתו של התלמיד 

לגבי מקומו ותפקידו 

במרקם החברתי 

בכתה ובבית הספר 

ויתרום בגיבוש 

 עוצמתו הפנימית.

יהדות בריבוי 

 קולות

ביטוי למגוון  יינתן

של קולות, דעות 

ועמדות בסוגיות 

ת חברתיות ערכיו

ומוסריות שיעלו 

מתוך הסוגיות 

והדילמות 

שבשירים 

 הנלמדים.

 שייכות

ערך השייכות יבוא 

לידי ביטוי בלימוד 

של סיפורים 

קולקטיביים מתוך 

-הנראטיב היהודי

דמוקרטי -ציוני

ובביצוע משותף של 

השירים המעצים 

 את תחושת ה'ביחד'.

בבית ספר 'נטעים מיתרים' "

בצוותא תלמידים  מתחנכים

חילוניים , מסורתיים ודתיים

תרבותי מתוך -מרקע רב

וכבוד, אהבת הרע ויון שו

 - וקבלת האחר"

עיסוק בדילמות חברתיות 

וערכיות שונות הנובעות מתוך 

הטקסטים של השירים 

יאפשרו חיזוק ועידוד של ערכי 

ביה"ס כמו שייכות וקבלת 

האחר ויזמנו שיח  מברר זהות 

שיסייע בשימור הרקמה 

-יפס הרבהעדינה של הפס

תרבותי המרכיב את חברת 

 התלמידים.

 תחום החברתי:מטרות ב

  עיסוק בדילמות חברתיות

ימד מומוסריות הנובעות מתוך ה

 .הטקסטואלי של השירים

 עבודה  -פיתוח קשרים חברתיים

 בקבוצה.

 ות עצמאיות עפיתוח עמדות וד

שיסייעו לתלמיד בגיבוש עוצמה 

 .אישית

 :אזרחית-וניתצי-מטרות להבניית זהות יהודית

  התלמיד ייחשף למגוון שירים העוסקים

בהיבטים יהודיים ציוניים ואזרחיים תוך 

מתן דגש לריבוי קולות ביהדות ויצירת מרחב 

 לבירור עמדות מחשבות וערכים.

  התלמיד יזדהה עם רכיבי הזהות

הקולקטיביים שמופיעים בתוך הטקסטים 

הספרותיים ויתחבר לתרבות, לזיכרון, לשפה 

 .רית לסמלים וכו'העב

  התלמיד יברר את רכיבי הזהות האישית שלו

אל מול רכיבי הזהות הקולקטיביים 

 .באמצעות סוגיות ודילמות

 פעולות להשגת המטרות

  :התלמיד יעסוק בדילמות חברתיות וערכיות ויגבש דעה לגביהןידע 

 :וון דרכים יביע דעה, יתווכח עם חבריו, יענה על שאלות, יכתוב את דעתו במג חוויה

 ישיר, יופיע על במה בטקסים ואירועים., יצירתיות

  :ישתתף בדיוני דילמה, יעלה טיעונים שיצדיקו את עמדתו, ילמד להסיע ולנמק את עשייה

 .דעותיו



 
 
 
 
 

 :יהתחום הקהילת

 הספר בית חזון ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

 עבודת צוות

באמצעות עבודה 

משותפת יאורגנו 

ות אירועי תרב

קהילתיים שחושפים 

את התלמידים 

ומשפחותיהם, צוות 

ביה"ס ותושבי 

השכונה לריבוי 

הקולות והאפשרויות 

הקיימים בעולם 

 .היהודי

 יהדות בריבוי קולות

דרך החשיפה 

לשירים, למחברים 

ולסיפורים האנושיים 

ביטוי  יינתןשבהם, 

למגוון הקולות 

השונים בקהילה 

כהשתקפות של 

ה המגוון שקיים בחבר

 כולה.

 קבלת האחר

האזנה והכלה של 

מגוון הקולות 

משמע( -)תרתי

המרכיבים את 

-הפסיפס האנושי

תרבותי של -חברתי

הקהילה ופיתוח 

מיומנויות של זיהוי, 

הקשבה והערכה של 

 השונה והאחר.

 

"בנטעים מיתרים 

מעמיקים במקורות 

היהדות והציונות תוך מתן 

 –קולות" -ביטוי לריבוי

תית בירור זהות קהיל

באמצעות חשיפה לשירים 

בטקסים, באירועי שיא 

בית ספריים בשיתוך 

ההורים, בחלחול הסוגיות, 

הדילמות והמסרים 

הנלמדים מהשירים, 

 מהתלמידים אל ההורים

 מטרות בתחום הקהילתי:

  באמצעות אירועי  תיחשףהקהילה

תרבות וקהילה למגוון שירים 

העוסקים בהיבטים יהודיים ציוניים 

תוך מתן דגש לריבוי  ואזרחיים

 .קולות ביהדות

  חברי הקהילה ייחשפו לקולות שונים

 .ביהדות הבוקעים מתוך השירים

  חברי הקהילה יקבלו הזדמנות

לבירור רכיבי זהותם האישית 

והקולקטיבית באמצעות הסוגיות 

 .והדילמות העולות מהשירים

 :אזרחית-ציונית-טרות להבניית זהות יהודיתמ

 וון שירים העוסקים התלמיד ייחשף למג

בהיבטים יהודיים ציוניים ואזרחיים תוך 

מתן דגש לריבוי קולות ביהדות ויצירת 

 מרחב לבירור עמדות מחשבות וערכים.

  התלמיד יזדהה עם רכיבי הזהות

הקולקטיביים שמופיעים בתוך 

הטקסטים הספרותיים ויתחבר לתרבות, 

 .לזיכרון, לשפה העברית לסמלים וכו'

  את רכיבי הזהות האישית התלמיד יברר

שלו אל מול רכיבי הזהות הקולקטיביים 

 .באמצעות סוגיות ודילמות

 פעולות להשגת המטרות

  :לשירים מלחינים, ילמד את הרקע ה/כותביםההתלמיד יקרא טקסטים, ילמד על ידע

  )היסטורי, לאומי, ספרותי(.

 :שיא בית -טקסים ובאירועייכתוב כתיבה אישית, יאזין לשירים, ישיר את השירים ב חוויה

 ספריים בשיתוף הקהילה.

  :מדובר בעשייה חברתית למען האחר. אפשר לחשוב על  ,ישיר בצוותא את השירעשייה

 הנקודה הזאת ולגבש אותה.

 



 
 
 
 
 

 התחום הארגוני:

 חזון בית הספר ערכים הגורם המארגן נוסחת העבודה

 עבודת צוות

ייושם בתחום הארגוני 

בשיבוץ כיתה 

בכל חודש  אחראית

לביצוע השיר באירוע 

החודש הבית ספרי, 

ובשת"פ שיתבקש 

מתלמידי הכתה 

ללמוד את השיר 

מהיבטים שונים 

 לטובת ביצועו.

 יהדות בריבוי קולות

יבוא לידי ביטוי 

בתחום הארגוני 

בהכנת תוכנית 

העבודה השנתית 

המעניקה מקום בכל 

חודש למגוון הקולות 

בביה"ס כפי שהם 

 משתקפים בשירים

ובדילמות הערכיות 

 הנובעות מהם

 עצמאות ואחריות

יבוא לידי ביטוי בנטילת 

 –האחריות של כל כתה 

לארגן  –מחנכת ותלמידים 

את פעילות החודש של 

המוצר )פלקט בית ספרי, 

טקס חודשי, חג( על בסיס 

הלימוד הכיתתי וגילוי 

היוזמה והיצירתיות של 

 התלמידים.

-"בית ספר 'נטעים

מארג מיתרים' הינו 

אנושי מגוון בכל 

תפיסה ערכית ציונית 

ואזרחית, המחנך 

 לאורח חיים יהודי"

 

 מטרות בתחום הארגוני:

  הצוות החינוכי יפעל תוך שיתוף

פעולה סבלני וקבלת האחר לבנית 

 תוכנית לימודים חברתית.

  הצוות החינוכי, הקהילה והתלמידים

יפעלו להוצאה לפועל של תוכנית 

ך חלוקת מאורגנת ומסודרת תו

תפקידים ברורה הקבועה מראשית 

 השנה ועד אחריתה.

 

 :אזרחית-ציונית-טרות להבניית זהות יהודיתמ

  התלמיד ייחשף למגוון שירים העוסקים

בהיבטים יהודיים ציוניים ואזרחיים תוך 

מתן דגש לריבוי קולות ביהדות ויצירת 

 מרחב לבירור עמדות מחשבות וערכים.

  הזהות התלמיד יזדהה עם רכיבי

הקולקטיביים שמופיעים בתוך 

הטקסטים הספרותיים ויתחבר לתרבות, 

 .לזיכרון, לשפה העברית לסמלים וכו'

  התלמיד יברר את רכיבי הזהות האישית

שלו אל מול רכיבי הזהות הקולקטיביים 

 .באמצעות סוגיות ודילמות

 פעולת להשגת המטרות

  :שירים לחינים, ילמד את הרקע להתלמיד יקרא טקסטים, ילמד על התמליננים/מידע

 )היסטורי, לאומי, ספרותי(.

 :שיא בית -רים בטקסים ובאירועייכתוב כתיבה אישית, יאזין לשירים, ישיר את השי חוויה

 ספרים בשיתוף הקהילה.

  :ישיר בצוותא את השירעשייה. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 התחום התרבותי:

 חזון בית הספר  ערכים  הגורם המארגן נוסחת העבודה

באה לידי ביטוי  -תיותיציר

בהנמקת התלמיד את 

בחירותיו, ובעיצוב המיצג 

שמכין במהלך המעבר 

בתחנות )מה בחרתי ומדוע, 

 מה אכניס לתיבה שלי(

על ידי בחירה  –העצמה

אישית של התלמיד מתוך 

 הרלוונטיות לחייו וזהותו.

בחירה רבת 

אפשרויות לפתרון 

הדילמה תוך 

השענות על טקסטים 

ואזרחי  ציוני, יהודי

)קטעים היסטוריים, 

 מן מקורות ושירה(.

דרך  –שייכות 

בחירת מעגלי 

שייכות שהתלמיד 

----נשען עליהם )אני

----שכונה---משפחה

 מדינה(----עיר

למצוא את המאחד 

ואת המייחד ולבחון 

 נקודות השקה.

בנטעים מיתרים 

מעמיקים במקורות 

יהדות וציונות תוך 

מתן ביטוי לריבוי 

 קולות.

א בטקסטים מתבט

המהווים קרקע 

 -להנמקת הבחירה

 תימוכין.

 מטרות בתחום התרבותי:

  מפגשים /מעברים /צמתים בהן תתקיים

דילמה או חלק מהדילמה )תלוי שכבת גיל, 

 כל מסלול בגוון אחר(.

  התנגשות בערכים המחדדת את הקונפליקט

הפנימי בין שייכות לעצמי )פרט( ושייכות 

 לעמי )קולקטיב(.

  יבחר בערך עמו מזדהה וינמק את התלמיד

 בחירתו.

  התלמיד יטפח תחושת שייכות לעם ישראל

מתוך נקודות השקה של ה"אני" בתוך 

 "עמי".

-ציונית-מטרות להבניית זהות יהודית

 :אזרחית

 הפרט  תחושת השייכות של העצמת

 .עם ישראל אל

  בנית  –פיתוח שפת דילמה אחידה

 זרימה וסמנטיקה.

 ינת הדילמה.הקניית דיאגרמה לבח 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 מערכי

 השיעור

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 לּו יְִהי

             עֹוד יֵׁש ִמְפָרׂש ָלָבן ָבאֶֹפק
 וִאם ִפְתאום יִזרח מאוֶפל   

                      מּול ָענָן ָׁשחֹר ָכֵבד
 ַעל רֹאֵשנו אֹור כֹוָכב 

                     לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
ָֹל ֶׁשנְַבקׁש   ִהילּוי –כ

                     וְִאם ַבַחּלֹונֹות ָהֶעֶרב
 ַאז ֵתן ַשלווָה וַתן ָגם כֹוח

                     אֹור נֵרֹות ַהַחג רֹוֵעד
 ְלכֹל ֶאֶלה ֶשנאָהב 

ָכל לּו יְִהי -ֶׁשנְַבֵקׁש  ָכל
    .          לּו יְִהי –ֶׁשנְַבֵקׁש 
            

לּו יְִהי, לּו יְִהי, ָאנָא, לּו יְִהילּו 
 יְִהי, לּו יְִהי, ָאנָא, לּו יְִהי

לּו יְִהיָכל  –ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 ִהייְ  לּו –ֶׁשנְַבֵקׁש 

 
 

 ה קֹול ֲענֹות ֲאנִי ׁשֹוֵמעַ מַ 
ִפים  קֹול ׁשֹוָפר וְקֹול תֻּ

 לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 לּו ִתְׁשַמע ְבתֹוְך ָכל ֵאֶּלה

 ַגם ְתִפָּלה ַאַחת ִמִפי
 לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 

 לּו יְִהי, לּו יְִהי, ָאנָא, לּו יְִהי
 לּו יְִהי –ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 

 
 לּו יְִהילּו יְִהי, לּו יְִהי, ָאנָא, 

 לּו יְִהי –ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 

 ְבתֹוְך ְׁשכּונָה ְקַטנָה מּוֶצֶלת
 ַביִת ָקט ִעם ַגג ָאדֹם

 לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 ֶזה סֹוף ַהַקיִץ סֹוף ַהֶדֶרְך

 ֵתן ָלֶהם ָלׁשּוב ֲהלֹום

 ילּו יְהִ  -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 

 

 

עובד רשאי להתפלל במהלך יום "

 "עבודתו בהתאם לדרישת דתו

 

 

 

 

 פילה אישית מול תפילה כלליתת

 נעמי שמר לו יהי/לשיר  1דף לימוד 

 כיתה א'

 

   

 פתיחה : 

  הקשב לשיר "לו יהי" ותוך כדאי

ההאזנה מה אתם חושבים 

אתם שומעים את המילה "לו כש

 יהי? -

 דעתך, האם בשיר מובעת ל

תפילה אישית או כללית? סמן 

שורות מתוך השיר את השורות 

 שתומכות בדעתך והסבר.

 

 

בוננתם לאחר שהקשבת לשיר וקראתם והת

 בטקסטים נסה לחשוב:

 ?מהי תפילה לדעתך 

  על מה לדעתך האיש בתמונה

מתפלל? )על עצמו או על חבריו 

 לנשק(

 חבר יותר לאיזה תפילה אתה מת

 בדף התפילות שכאן? מדוע?

  אם היה באפשרותך להתפלל  תפילה

אחת האם היית מקדיש אותה 

לתפילת לתפילה אישית או 

 הכלל?מדוע?

 מיוחד שבו אתה  האם גם לך יש זמן

 מעדיף להתפלל?

  ,ה פונהלמי אתבמידה ואתה מתפלל 

 בשעת תפילה?

 

 
 תפילה לשלום המדינה

 ָבֵרְך, צּור יְִׂשָרֵאל וְגֹוֲאלֹו, "ָאִבינּו ֶׁשַבָשַמיִם

ַחת ֵראִׁשית ְצִמי, יְִׂשָרֵאל-ְמִדינַת-ֶאת

ָּלֵתנּו ָהֵגן ָעֶליָה ְבֶאְבַרת ַחְסֶדָך ּוְפרֹׂש . ְגאֻּ

ַכת ְׁשלֹוֶמָך ּוְׁשַלח אֹוְרָך וֲַאִמְתָך  ָעֶליָה סֻּ

וְַתְקנֵם ְבֵעָצה , ָׂשֶריָה וְיֹוֲעֶציהָ , ְלָראֶׁשיהָ 

 ".טֹוָבה ִמְּלָפנֶיָך



 
 
 
 
 

 לּו יְִהי

             ׁש ִמְפָרׂש ָלָבן ָבאֶֹפקעֹוד יֵ 
 וִאם ִפְתאום יִזרח מאוֶפל   

                      מּול ָענָן ָׁשחֹר ָכֵבד
 ַעל רֹאֵשנו אֹור כֹוָכב 

                     לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
ָֹל ֶׁשנְַבקׁש   ִהילּוי –כ

                     וְִאם ַבַחּלֹונֹות ָהֶעֶרב
 ַאז ֵתן ַשלווָה וַתן ָגם כֹוח

                     אֹור נֵרֹות ַהַחג רֹוֵעד
 ְלכֹל ֶאֶלה ֶשנאָהב 

 –ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
                .          לּו יְִהי

לּו יְִהי, לּו יְִהי, ָאנָא, לּו יְִהילּו יְִהי, 
 נָא, לּו יְִהילּו יְִהי, אָ 

 –לּו יְִהיָכל ֶׁשנְַבֵקׁש  –ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 ִהייְ  לּו
 
 

 ה קֹול ֲענֹות ֲאנִי ׁשֹוֵמעַ מַ 
ִפים  קֹול ׁשֹוָפר וְקֹול תֻּ

 לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 לּו ִתְׁשַמע ְבתֹוְך ָכל ֵאֶּלה

 ַגם ְתִפָּלה ַאַחת ִמִפי
 יְִהי לּו -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 

 לּו יְִהי, לּו יְִהי, ָאנָא, לּו יְִהי
 לּו יְִהי –ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 

 
 לּו יְִהי, לּו יְִהי, ָאנָא, לּו יְִהי

 לּו יְִהי –ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 

 ְבתֹוְך ְׁשכּונָה ְקַטנָה מּוֶצֶלת
 ַביִת ָקט ִעם ַגג ָאדֹם

 לּו יְִהי -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 
 ַקיִץ סֹוף ַהֶדֶרְךֶזה סֹוף הַ 

 ֵתן ָלֶהם ָלׁשּוב ֲהלֹום
 ילּו יְהִ  -ָכל ֶׁשנְַבֵקׁש 

 

 

 

 

 

 

 "לעולם לא ניתנת לך משאלה,

 מבלי שיינתן לך הכוח להגשימה,

 אך ייתכן שתצטרך

 )ריצ'ארד באך( לעמול לשם כך". 

 

 

 )ריצ'ארד באך(

 

 

 שאלה מול הגשמה

 נעמי שמר לו יהי/לשיר  2 דף לימוד

 כיתה א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 עם איזה טקסט הזדהית במיוחד? מדוע?

 

 

 

 

 

 

לאחר שהקשבת לשיר וקראתם 

 והתבוננתם בטקסטים 

  צבע את השורות מן השיר

 המביעות משאלות, בקשות. 

  לדעתך צריך לבקש למה

 משאלות?

  כל אחד יכול האם לדעתך

 לבקש משאלה?

 אתה נוהג לבקש וממי  מתי

 משאלות?

  האם לדעתך אפשר לבקש

 אלה על כל דבר?מש

  ספר תאר ושתף בחוויות

 מה הרגשת? –המשאלה 

   האם גם צריך לעשות מעשים

כדי שהמשאלה שלך 

 תתגשם?

  האם החלוצים בתמונה

 מגשימים משאלה? איך?

  האם בשיר מציעה המשוררת

לעשות מעשה להגשמת 

המשאלות? הוסיפו בית 

המציע דרכי פעולה להגשמת 

 המשאלות.

 

 

ָפנֶיָך יְִהי ֲאבֹוֵתנּו, ֶשּתֹוִליֵכנּו לְָּשלֹום  יֱאֹלֵהנּו וֱֵאֹלהֵ  ה' ָרצֹון ִמלְּ

ְַּתִציֵלנּו ֶרה ּוֶפגַע ָרע.  ...ו ְּאֹוֵרב ַבֶדֶרְך, ּוִמָכל ִמקְּ ִמכַף כָל אֹויֵב ו

ֵעינֶיָך  נֵנֹו לְֵּחן ּולְֶּחֶסד ּולְַּרֲחִמים בְּ ְּתְּ ֵצנּו לְָּשלֹום. ו חֹוז ֶחפְּ ְַּתגִיֵענּו ִלמְּ ו

ֵעינֵי ָכל רֹוֵאינּו. ָברּוְך ִפָלה ה' ַאָּתה ּובְּ  .שֹוֵמַע ּתְּ

 פתיחה : 

  "הקשב לשיר "לו יהי

ולאחר ההאזנה כתוב  

קשה בדף המצורף ב

 )הלוואי ש...(משאלה 

  האם לדעתך מספיק

להביע את המשאלה כדי 

שהיא תתגשם או שגם 

 צריך להתאמץ בעבורה?

משאלה היא 

תקווה או רצון 

לדבר מה.  

 )ויקיפדיה(

 

 

 

 

 פתיחה : 

הקשב לשיר "לו יהי" ולאחר ההאזנה *

כתוב  בדף המצורף בקשה 

 (...שהלוואי )משאלה

ת *האם לדעתך מספיק להביע א

המשאלה כדי שהיא תתגשם או שגם צריך 

 להתאמץ בעבורה?



 
 
 
 
 

 "מי האיש?" על השיר 1 ף לימודד

 כיתה ב'                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :פתיחה

בתחילת השיר שואלים: מי האיש 
החפץ חיים. כלומר, מי האיש שרוצה 
לחיות חיים טובים וארוכים, לאהוב 

 את ימיו ולראות תמיד טוב....

 בואו נחשוב על השאלה...

מה לדעתכם יש לאיש שיש לו .א
 חיים טובים?

מה אתם הייתם רוצים שיהיה .ב
חיים שלכם יהיו לכם כדאי שה

 טובים?
מה לדעתכם ניתן לעשות כדאי .ג

 לחיות חיים טובים?
מה אתם הייתם עושים כדאי .ד

 להשיג חיים טובים?
 מה לדעתכם מאריך חיים?.ה
מה אתם יכולים לעשות על מנת .ו

 לחיות חיים ארוכים?
איזה מעשה לדעתך יכול לשפר .ז

לאדם את ההרגשה שיש לו 
 חיים טובים?

 
 

 "מי האיש"

 לד מתוך תהילים: מילים
 ברוך חייט: לחן

 
   ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ ַחִיים; -ִמי

 .ֹאֵהב ָיִמים, ִלְראֹות טֹוב 

 ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע;

 .ָפֶתיָך, ִמַדֵבר ִמְרָמהּוְש 

 טֹוב;-סּור ֵמָרע, ַוֲעֵשה  

 .ַבֵקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו

https://www.youtube.com/watch?v=xkMPnj2Po

PE 

 בערים שונות  טייל ְמ  ֶׁשָהָיה כר()מוַמֲעֶשה ְברֹוֵכל 
 

ִמי ְואֹוֵמר: )קורא בקול גדול( ְוָהָיה ַמְכִריז 
 ?ַסם ַחִיים רוצה

 
 ָהיּו ִמְתַכְנִסים ּוָבִאים ֶאְצלֹו,כולם 

 ְואֹוְמִרים לֹו: ֵתן ָלנּו ַסם ַחִיים.
  

 ָאַמר לֹו: בֹוא ּוְמֹכר ִלי.שמע וַיַנאי  ביַר 
 

הֹוִציא לֹו ֵסֶפר ְתִהִלים ְוֶהְרָאה לֹו ָפסּוק: "ִמי 
 ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִיים" 

ָך "נ  ָמה ָכתּוב ַאֲחָריו: והראה לו  ׁשוֹנ  ֹצר ל 
 ֵמָרע" 

 מה משמעות המשפט 
ָך ֵמָרע"  ׁשוֹנ  ֹצר ל   ?"נ 

 

האם גם אתה חושב כמו רבי ינאי שסם 

החיים הוא לנצור את לשונך מרע? 

אולי היית ממליץ על "סם חיים"? 

 מהו?
 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1869&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1869&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=198&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=198&lang=1


 
 
 
 
 

השיר והסיפור מלמדים 

על שישמור אותנו כי מי 

שפה מכבדת ונאותה ולא 

ידבר דברים רעים על אדם 

אחר יזכה לחיים טובים 

וארוכים! 

 

 "מי האיש?"על השיר  2 ף לימודד

 כיתה ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. כתבו בדף נפרד מה 2
לדעתכם ההסבר של כל 

 משפט:

ָךא.  ׁשוֹנ  ֹצר ל   ֵמָרע נ 

ָפֶתיָך ב. נצוּר ִמַדֵבר  ש 
ָמה  .ִמר 

 טוֹב-ַוֲעֵשה סּור ֵמָרע  ג.

ֵפהּו ד. ָרד   ַבֵקׁש ָׁשלוֹם ו 

 

 

 

 "מי האיש"

 לד מתוך תהילים: מילים
 ברוך חייט: לחן

 
   ָהִאיׁש, ֶהָחֵפץ ַחִיים; -ִמי

 .ֹאֵהב ָיִמים, ִלְראֹות טֹוב 
 .ּוְשָפֶתיָך, ִמַדֵבר ִמְרָמה ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע;   

 .ַבֵקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּוטֹוב; -סּור ֵמָרע, ַוֲעֵשה  

Pnj2PoPEhttps://www.youtube.com/watch?v=xkM 

 זה דבר נורא! -לשון הרע

זה מושג המתאר אמירה הפוגעת בכבוד או  -לשון הרע
 בשם הטוב של אדם, קבוצה או ארגון. 

האיסור לדבר לשון הרע מופיע במקורות רבים ביהדות 
 כמו בתהילים.

איסור לשון הרע. אזרח  -במדינות רבות ישנו חוק
 שעובר עליו עלול להישפט.

 שאלות בירור:

 מה מרגיש חבר שנאמר עליו משהו רע? .1

. האם לפעמים בלי כוונה יוצא לך לומר דברים לא 2
 נעימים על חבר או לחבר?

. מה אתה היית מרגיש לו היו אומרים עליך דברים 3
 לא נעימים?

. . האם לדעתך יש מצבים שבהם מותר לומר דברים 4
 לא נעימים  על חבר?

דוף את למה לדעתך  השיר מסיים בבקשה לר.5
 השלום?

 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1869&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1869&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=198&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=198&lang=1


 
 
 
 
 

 על השיר 1 דף לימוד
 "המסע לארץ ישראל" 

 כיתה ג'
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 ,שירו של רבי יהודה הלוי -"ִלִבי ְבִמְזָרח" 

 ֹוף ַמֲעָרבִלִבי ְבִמזְָרח וְָאנִֹכי ְבס

 ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶׁשר אַֹכל וְֵאיְך יֱֶעָרב

 ֵאיָכה ֲאַׁשֵּלם נְָדַרי וֱָאָסַרי, ְבעֹוד

 ִצּיֹון ְבֶחֶבל ֱאדֹום וֲַאנִי ְבֶכֶבל ֲעָרב

 יֵַקל ְבֵעינַי ֲעזֹב ָכל טּוב ְסָפַרד, ְכמֹו

 יֵַקר ְבֵעינַי ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר נֱֶחָרב!

 ֵעינַי ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר נֱֶחָרב!יֵַקר בְ 

  .לפעמים אדם מרגיש שהוא נמצא במקום אחד והלב שלו במקום אחר

 למה לדעתך הוא מרגיש כך?

 המטרה המשותפת בין השיר של יהודה הלוי לשיר המרכזי? מה 

 

 

 

 

           

  פתיחה:

 מהו מסע בשבילך?

האם השתתפת במסע 

כלשהו? במידה וכן תשתף 

 את חבריך.

קראו ושמעו את השיר וענו 

 על השאלות:

  שאלות לדיון:

אילו רגשות עורר  •

 בכם השיר?

מרגיש לדעתך  איך •

האדם הנמצא 

 במסע? 

כיצד היית מרגיש  •

עם היית במסע כמו 

 שמדובר בשיר?

בחר/י שורה/בית,  •

אשר התחברתם 

אליהם והסביר/י 

מדוע הוא ריגש 

 אתכם?

אילו זיכרונות מעורר  •

בך השיר לאחר 

 ו?שמיעת

איזה חלום עומד  •

 להתגשם בשיר?

מה היית עושה למען  •

 הגשמת חלום?

 

 

 



 
 
 
 
 

 על השיר 2 דף לימוד

 ראל"מסע לארץ ישה" 

 כיתה ג'
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האזנה וצפייה בסרטון של שלמה 

 גרוניך.

 "המסע לארץ ישראל"

 לשירונטקישור    קישור לסרטון 

 

 

           

 פתיחה:

קראו ושמעו את השיר וענו 

 על השאלות:

 מהו געגוע בשבילך? •

האם קרה לך  •

למשהו?  שהתגעגעת

 ספר

למי אתה חושב  •

שהאנשים בשיר 

 מרכזי התגעגעו?ה

מה מעודד את  •

אנשים במסע 

שמדובר בשיר 

המרכזי "מסע לארץ 

 ישראל"?

מה מעודד אותך  •

בדרכך? בכל מיני 

סיטואציות שאתה 

 נתקל.

 

ָתעּו ַבִמְדָבר ִביִשימֹון 

ָדֶרְך ִעיר מֹוָשב ֹלא ָמָצאּו: 

)ה( ְרֵעִבים ַגם ְצֵמִאים 

ַנְפָשם ָבֶהם ִתְתַעָטף: )ו( 

וִַיְצֲעקּו ֶאל ה' ַבַצר ָלֶהם 

ִציֵלם: )ז( ִמְמצּוקֹוֵתיֶהם יַ 

וַַיְדִריֵכם ְבֶדֶרְך יְָשָרה 

ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוָשב: )ח( 

יֹודּו ַלה' ַחְסדֹו וְִנְפְלאֹוָתיו 

ִלְבֵני ָאָדם. )מתוך 

 תהילים פרק קז'(.

מה הרגישו אלה  •
שתעו במדבר 

בתהילים פרק 
 קז'? 

היכן אתם רואים  •
את הרגש הזה 
 בשיר המרכזי?

מה היית אומר  •
יימו לאנשים שס

 מסע כל כך קשה?

איך היית מקבל  •
 אותם?

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיתה ד' - הבלדה על יואל משה סלומוןעל השיר  1דף לימוד

?מה מתאר הפסל של יואל משה סלומון שנמצא כעת בפתח תקווה 

  מדוע יש לו כנפיים ומה הן מביעות?

  האם לדעתך גיבור השיר הוא אכן גיבור? מדוע? 

  אילו תכונות של גיבור יש ליואל משה סלומון?

 קצת היסטוריה...

 לדיון: שאלות

 כיצד הרגישו חמשת הרוכבים בדרכם להשיג את  נסו לדמיין
 מטרתם?

  איזה סוג של מטרה ניסו להשיג?

 ח-יהושע א ו

ר כ ֶׁ ֲאש  יו ּכַּ ּתִּ ם ְנתַּ ם ּבו ָלכֶׁ ְגְלכֶׁ ף רַּ ְדרְך ּכַּ ר ּתִּ ֶׁ ל ָמקום ֲאש 

ים  ת ָימִּ ֶׁ לש  ְ עוד ש  י ּבְ ם ֵציָדה ּכִּ ינּו ָלכֶׁ ה:ָהכִּ ֶׁ ל מש  י אֶׁ ְרּתִּ ּבַּ ּדִּ

ר אַּ  ֶׁ ץ ֲאש  ת ָהָארֶׁ ת אֶׁ ֶׁ ש  ה ָלבוא ָלרֶׁ ּזֶׁ ן הַּ ְרּדֵ ּיַּ ת הַּ ים אֶׁ ם עְברִּ ּתֶׁ

ּה:  ּתָ ְ ש  ם ְלרִּ ם נֵתן ָלכֶׁ  ה' ֱאלֵהיכֶׁ

ע לארץ כנען לבין חמשת נסו לערוך השוואה בין כניסת יהוש

 הרוכבים:

  כיצד התכוננו , מה רצו להשיג? האם חששו?

  כיצד אתה היית מרגיש עם כניסה למקום חדש והפיכתו לשלך?

  תן דעתך על החששות של הנכנסים למקום החדש ממה חששו?

 מיהו יואל משה סלומון?

היכנסו לקישור וקראו את סרקו את הברקוד, 

 ענו: המאמר.

  מהי תרומתו של האיש למדינת ישראל?

יואל משה  הבלדה על
 סלומון

 

 שלום חנוך לחן:יורם טהרלב מילים:

  בבוקר לח בשנת תרל"ח

  עת בציר הענבים

  יצאו מיפו על סוסים

  הרוכבים.חמשת 
 

  שטמפפר בא וגוטמן בא,

 וזרח ברנט

 ויואל משה סלומון,

 עם חרב באבנט.
 

  איתם רכב מזרקי

  הדוקטור הכסוף,

  לאורך הירקון הרוח

  שר בקני הסוף.
 

  ליד אומלבס הם חנו

  בלב ביצות וסבך

  ועל גבעה קטנהטיפסו

  לראות את הסביבה
 

  אמר להם מזרקי

  אחרי שעה קצרה:

  ציפורים איני שומע

  וזה סימן נורא.
 

  אם ציפורים אינן נראות

  המוות פה מולך,

  כדאי לצאת מפה מהר,

  הנה אני הולך.
 

  קפץ הדוקטור על סוסו

  כי חס על בריאותו,

  והרעים שלושתם יצאו

  לשוב לעיר איתו.
 

  אמר אז יואל סלומון

  ושתי עיניו הוזות:

  "אני נשאר הלילה פה

  על הגבעה הזאת".
 

  והוא נשאר על הגבעה,

  ובין חצות לאור

  פתאום צמחו לסלומון

  כנפיים של ציפור.
 

  לאן הוא עף, לאן פרח

  אין איש אשר ידע,

 אולי היה זה רק חלום

 אולי רק אגדה.
 

  אך כשהבוקר שוב עלה

  מעבר להרים,

  העמק הארור נמלא

  ציוץ של ציפורים.
 

  ויש אומרים כי עד היום

  לאורך הירקון

  הציפורים שרות על יואל

 .משה סלומון

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=513&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיתה ד' - הבלדה על יואל משה סלומוןעל השיר  2 דף לימוד

 1952-חוק הכניסה לישראל, תשי"ב

 עולה או על פי אשרה לפי חוק זה. מי שאיננו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל על פי אשרת)א( 

 .מי שאיננו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה ישיבתו בישראל על פי רשיון ישיבה לפי חוק זה  )ב( 

 .1952לפניכם חוק הכניסה לארץ ישראל שנכתב לראשונה בשנת 

 לפיכך צריך אישורים מיוחדים להיות אזרח בישראל.

 ?מדוע לדעתך צריך אישור מיוחד להיות אזרח בישראל 

 יסה לארץ?כיצד קשור יואל משה סלומון לחוק הכנ

  ראותאם ציפורים אינן נ

  המוות פה מולך,

 כדאי לצאת מפה מהר

 הנה אני הולך

 

  הציפורים ומדוע מזרקי רוצה  מסמלות לדעתךמה
 לברוח מהמקום?

  כיצד אתה מרגיש במקום בו הציפורים מצייצות? איזו
 תחושה זה נותן?

 בשיר אנו רואים את נחישותו של החלוץ יואל משה סלומון. 

 חישות של יואל משה הביאו הוכחה מהשיר שתמחיש את הנ

 הקמת המושבה פתח תקווה. –סלומון לבצע את המשימה 

 המושבה פתח תקווה נקראת "אם המושבות"

 ?מדוע? מה המשמעות של אם 

 .נתחו את משמעות השם פתח תקווה 

  ספר איזו תקווה היתה ליואל משה סלומון
 ולחמשת הרוכבים?

 ניתן לראות בסיום השיר שקרה נס.

 שאכן קרה כך? הסבר. במהו הנס? האם אתה חוש 

 ?כיצד אנו יודעים שיואל משה סלומון הצליח במשימתו 

הסנה הבוער באש,  גם בתנ"ך אנו עדים לניסים למשל:

 ם.קריעת ים סוף ועוד נוספי

 

ַאְך  ַוֵיָרא" ַלַבת ֵאׁש ֵאָליו הַמל  ֶנה ִמּתוְֹך ב  א ,ַהס  ִהֵנה  ַוַיר  ו 
ֶנה ֵאיֶננּו ַהס  ֶנה ֹבוֵער ָבֵאׁש ו   ()שמות ג: ב ל"ֻאכָ  ַהס 

רּוַח ָקִדים " ַוֵיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידוֹ ַעל ַהָים ַויוֶֹלְך ה' ֶאת ַהָים ב 
ָלה ַוָיֶש  עּו ַהָמִים. ַעָזה ָכל ַהַלי  ם ֶאת ַהָים ֶלָחָרָבה ַוִיָבק 

ַהַמִים ָלֶהם ֹחָמה  תוְֹך ַהָים ַבַיָבָׁשה ו  ָרֵאל ב  ֵני ִיש  ַוָיֹבאּו ב 
ֹמאָלם  ()שמות יד "ִמיִמיָנם ּוִמש 

 ?מה אני מרגיש כשאני שומע על נס 

 ?פרשנים רבים מפרשים את הניסים שמסופר עליהם. מדוע 

 נס? ספר עליו. האם קרה לך 

 ?מהו הנס שקרה בשיר "הבלדה על יואל משה סלומון 
 לסיכום:

 ?האם אהבת את השיר 

  בשיר? מדוע?מה החלק שדיבר אליך בעיקר 

 ?מה אתה חושב על החלוצים בשיר 

 .מהו גיבור בעיניך? מנה את תכונות הגיבור 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיר השיירה
 עלי מוהר מילים:

 
 

  בלשונות רבות מספור דיברנו
מעט בכלל שלא וזה את זה כ

  הכרנו
  ומקומות רבים מאוד עזבנו

  ורק מקום אחד רצינו ואהבנו
  ומקומות רבים מאוד עזבנו
  ואל הארץ, אל הארץ באנו.

 
  ונמשכת שיירה

  מן המאה שעברה
  רחוקים כבר היוצאים

  איכרים וחלוצים
  שעמלו עבדו בפרך

  בלי לראות את סוף הדרך
  ועכשיו עוברים אנחנו

  ו ולא נחנולא שקטנ
  לא ימשיכו בלעדינו

  זוהי הרפתקת חיינו.
 

  מגטאות ומחנות הגחנו
  אל הביצות ואל הישימון הלכנו
  מקצות ערב, מרוסיה ופולניה
הדלקנו אור גם בדימונה גם 

  בדגניה.
  מקצות ערב, מרוסיה ופולניה
הדלקנו אור גם בדימונה גם 

  בדגניה.
 

  ומכל הגלויות
  ועם כל הבעיות

  נוצר וארץ קמה עם
  ושפה אשר נרדמה

  שוב התחילה מתעוררת
  ומדברת ומדברת

  מסביב יהום הסער
  רב הקושי והצער

  אבל יש על מה לשמוח
  יש עוד אומץ, יש עוד כח.

 
  איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל 
  חסרונותינו

  וגם הנגב עוד יהיה פורח
  ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.

  הנגב עוד יהיה פורחוגם 
  ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.

 
  ומכל הגלויות

  ועם כל הבעיות
  מסביב יהום הסער

  רב הקושי והצער
  אבל יש על מה לשמח

  יש עוד אומץ, יש עוד כח.
  ונמשכת שירה

  מן המאה שעברה
  רחוקים כבר היוצאים

  אכרים וחלוצים
  שעמלו עבדו בפרך

  בלי לראות את סוף הדרך
  ועכשיו עוברים אנחנו

  לא שקטנו ולא נחנו
  לא ימשיכו בלעדינו

 זוהי הרפתקת חיינו.

 

 

  
 

 פתיחה

קיימים אזכורים היסטוריים ולשוניים  "בשיר השיירה"
 ממקורות אחרים.

 קראו את המקורות וחשבו על הקשר ביניהם ובין השיר.

 / ו' ל"ל 'הכיתה  -על שיר השיירה 1 דף לימוד

 המנון הפלמ"ח

 , מסביב יהום הסער

 ; חאך ראשינו לא יש

 תמידתמיד אנחנו  -לפקודה 
 .פלמ"חה אנו, אנו,

 

 , ממטולה עד הנגב

  - מן הים עד המדבר

 , לנשק -כל בחור וטוב 

 . שמרכל בחור על הִמ 

מהם לדעתך  -
אנשי הערכים של 

 לפי השיר? הפלמ"ח

למה לדעתך היוצר  -
הכניס שורה מהמנון 

 הפלמ"ח לשירו?

                                        "וגם הנגב עוד יהיה פורח           
 ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח"

 מתוך "שיר השיירה"

 
 נסה לחשוב מיהו ה"זקן"? -

מה דעתך על הערכים שבהם מאמין "הזקן"  -
 לפי משפט זה?

"רחוקים כבר היוצאים                                                                        
                                                                                             חלוצים רים ואיכ

 שעמלו עבדו בפרך..."

 מתוך "שיר השיירה"

 

את הירדן לפני ה' עד הורישו  חלוץועבר לכם כל 
 ה...מפניו . ונכבשה הארץ לפני  יביוואת א

 'במדבר ל"ב , כ

 

 של החלוצים בשיר? ומהו חלוץ לפי המקור המקראי? מהם הערכים -

 האם לדעתך יש גם היום חלוצים? -

 הסבר במה אתה חלוץ. -
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 / ו' ל"ל 'הכיתה  -על שיר השיירה 2 דף לימוד

 שיר השיירה
 עלי מוהר מילים:

 
 

  בלשונות רבות מספור דיברנו
וזה את זה כמעט בכלל שלא 

  הכרנו
  ומקומות רבים מאוד עזבנו

  ורק מקום אחד רצינו ואהבנו
  ומקומות רבים מאוד עזבנו
  ואל הארץ, אל הארץ באנו.

 
  ונמשכת שיירה

  מן המאה שעברה
  רחוקים כבר היוצאים

  איכרים וחלוצים
  שעמלו עבדו בפרך

  בלי לראות את סוף הדרך
  נחנוועכשיו עוברים א

  לא שקטנו ולא נחנו
  לא ימשיכו בלעדינו

  זוהי הרפתקת חיינו.
 

  מגטאות ומחנות הגחנו
  אל הביצות ואל הישימון הלכנו
  מקצות ערב, מרוסיה ופולניה
הדלקנו אור גם בדימונה גם 

  בדגניה.
  מקצות ערב, מרוסיה ופולניה
הדלקנו אור גם בדימונה גם 

  בדגניה.
 

  ומכל הגלויות
  כל הבעיותועם 

  עם נוצר וארץ קמה
  ושפה אשר נרדמה

  שוב התחילה מתעוררת
  ומדברת ומדברת

  מסביב יהום הסער
  רב הקושי והצער

  אבל יש על מה לשמוח
  יש עוד אומץ, יש עוד כח.

 
  איך ישראל צומחת מסביבנו

היא חזקה יותר מכל 
  חסרונותינו

  וגם הנגב עוד יהיה פורח
  יה שמח.ועוד נדאג שהזקן יה

  וגם הנגב עוד יהיה פורח
  ועוד נדאג שהזקן יהיה שמח.

 
  ומכל הגלויות

  ועם כל הבעיות
  מסביב יהום הסער

  רב הקושי והצער
  אבל יש על מה לשמח

  יש עוד אומץ, יש עוד כח.
  ונמשכת שירה

  מן המאה שעברה
  רחוקים כבר היוצאים

  אכרים וחלוצים
  שעמלו עבדו בפרך

  את סוף הדרך בלי לראות
  ועכשיו עוברים אנחנו

  לא שקטנו ולא נחנו
  לא ימשיכו בלעדינו

 זוהי הרפתקת חיינו.

 

 

  
 

 פתיחה

 לאחר שכבר קראת ולמדת את שיר השיירה,                                    

 בשיר?      "השונות"ונקודות  האחדות"מה דעתך על נקודות " -

ַק  ׁשוֹ  ע ת  ֵחרּו ל דוֹ  גָ  ר פָ  ב  ָש   ֵתנּו ל  ָק  ו  ַק   ֵתינּו ֻליוֹ  גָ  ֵבץ א ֵנס ל   ד חַ  יַ   ֵצנּו ב ו 

ֵהָר  בַ  ֵמאַ  ה מ  פוֹ  כַ  ע ר  אַ  ץ ֶר  אָ  הָ  ת נ  ֵצנּו ל  ַק  תָ  ְך אַ  רּו . בָ  ר  ֵחי ֵבץ ה ה', מ   ִנד 

ָר    וֹ  מ עַ   .ֵאל ִיש 

 עשרה, סידור התפילה מתוך תפילת שמונה

 

 סידורהתפילה, מתוךתפילתשמונהעשרהמתו

 

 

 בא לידי ביטוי ערך ה"אחדות" בתפילה זו?כיצד -

 מהי חשיבות תפילה זו בעיניך? -

 

 הקשב למילות השיר 

 וסמן את השורות שאהבת

 בעקבות "מדיניות כור ההיתוך" שהנהיג דוד בן גוריון פורסמו שלטים אלה:

 האם לדעתך שינוי שמות משפחה מעודד אחדות? שונות? או שניהם?-

 מדינת ישראל לעשות כדי לגבש את העם? מה אתה היית מציע למנהיגי -

 דברי היוצר והזמר קובי אוז                                                                                           

 לא מאמין בזה שכל אחד מאיתנו צריך להיות . אני לא מאמין בכור היתוך" 

 ,אחד יהיה עגבנייה. קרא קערת סלטאני מאמין במה שנ. ממוצע של כל העדות

 אני לא מאמין בזה שאני. מזה יצא סלט טוב, אחד יהיה גזר, אחד יהיה מלפפון 

 אז הם יצטרכו להיות יותר טוניסאים , טוניסאי ונמצא בלהקה של קיבוצניקים 

 , החברים בלהקה יישארו מה שהם. לא. ואני אצטרך להיות יותר קיבוצניק

 ". ומזה יוצא לנו סלט טעים ,ואני נשאר מה שאני

 (המינהל לחברה ונוער" / מכור ההיתוך לסלט ירקות: "מתוך)

 

 ?? של משפחתךשלך "מרכיבי הסלט"חשוב וברר, מהם  -
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 מודה אני
 אבי אוחיון :מילים

 אסף צרויה :לחן
 

  מודה אני כל בוקר
  שהחזרת את נשמתי

  מודה אני על בגד
  ופישהנחת על ג

  שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי
 

  מודה אני כל בוקר
  על האור על עצם היותי

  מודה אני על לחם
  שהנחת לשולחני

  שלא אהיה רעב שלא אדע כאב
 

  על אין ספור חיוכיי מודה אני
  על כל כישרונותיי ועל כל שיריי

  את כולם אקדיש לך
  דע לך דע לך שמודה אני לך

 
  אלייך אקרא יה אצעק לך אדיר שמך

  לך חיי לך ליבי ותודתי
  אליך אקרא יה אליך אקרא יה

   
   
   
   
   

  מודה אני כל בוקר
  על כוחי על אבי ועל אמי

  מודה אני על גשם שנתת בשדותיי
  לדאוג לאוהביי נתת לי חיי

 
  על יום המנוחה מודה אני

  על שפע וברכה על המשפחה
  כל כולי רק בזכותך

  לך שמודה אני לךדע לך דע 
 

  אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה
  לך חיי לך ליבי ותודתי

  אליך אקרא יה אליך אקרא יה
 

  על כל כישלונותיי מודה אני
  על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי

  הם כולם לטובתי
  אין אחר בליבי רק לך מודה אני

 

 שאלות לדיון

.מה אתם מרגישים ועל מה אתם 1
ם אומרים או שומעים חושבים כשאת

 את המילה "תודה"?

. קראו את המקורות גבשו את 2
דעתכם  מתי, למי ועל מה אנו צריכים 

 להודות?

. מה הן יתרונותיה של הכרת 3
 הטובה?

 . למי היא מועילה?4

 . אילו דברים מעוררים רצון להודות?5

 

 מהי הכרת תודה?א. 

תודה, אסירות תודה, הודיה או הערכה 

היא רגש או עמדה המכירה בתועלת 

שהתקבלה או תתקבל, או הבעתם של 

 ו עמדה אלה. רגש א

הבעת תודה נחשבת לאחד מכללי 

 הנימוס בחברות רבות.

תודה היא אחד המושגים או אחת 

החוויות המשמעותיות והמוערכות 

ביותר בדת בפילוסופיה ובספרות, 

ונחשבת כבר מאות שנים למידה 

טובה, לפעילות רצויה או הכרחית 

מבחינה מוסרית או למצווה דתית. 

 . )ויקיפדיה(

 

התפיסה 

המקובלת 

ביהדות  כי 

השבח וההודיה 

נם לה' אי

 –מיועדים אליו 

אלא לאדם 

 -הנושא אותם

הם מרגילים 

את האדם 

לזהות את הטוב 

סביבו ולהודות  

עליו. היכולת  

לחוש בטוב 

סביבו תתפתח 

להרגל והוא 

ילמד להסתכל 

על "חצי הכוס 

המלאה" וכך 

האדם יהיה 

מאושר יותר 

ונעים ביחסו 

 לזולת.  

ההודיה על 

הטוב תשפר את 

יחסיו 

החברתיים 

רעות ותרבה 

 בעולם. 

 

"להודיה יש קשר פנימי עם ענווה. ב. 
היא מכירה בכך שמי שאנחנו ומה 

שיש לנו קיימים הודות לאחרים ומעל 
הרב ג'ונתן לכל, הודות לאלוקים".  

  סאקס.

 

ה. במערכת המידות הבונות  את 
האישיות תופסת מקום מרכזי מידת 

רת הטוב`. היא מהווה מפתח `הכ
ראשי לבנין עולמו הרוחני הפנימי של 
האדם, הן במישור יחסיו עם הבריות 

 והן במסגרת עבודת הבורא שלו. 

 

ג. "הכירו במתנותיכם והודו למקור 
שלהן. כיוון שאם אתם יודעים ממי 
אתם מקבלים, אתם תמיד יכולים 

  לחזור ולבקש עוד". 

 הרב נח ויינברג זצ"ל. 

 

  'הכיתה  -מודה אני על השיר 1דף לימוד 
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 דה לאלוקים בחיי האדםהכרת תו

כמובן שאדם שזוכר להכיר טובה לכל מי שגמל עמו 
חסד, אפוף ברגשות תודה תמידיים לבורא העולם על 
כך שהוא ברא אותו ומעניק לו חיים, פרנסה ובריאות 
בכל רגע מחייו. לא לחינם הדבר הראשון  אותו אנו 

 אומרים עם הקימה מהשינה הוא: 

קיים שהחזרת בי נשמתי "מודה אני לפניך מלך חי ו
בחמלה רבה אמונתך": הודאה והכרה בחסדיו של 

 האלוקים.

  

 

הטוב צריכה להיות על פי השקפת התורה, הכרת 
מושרשת  באדם, לא רק כלפי אנשים, אלא כלפי כל 

-הייתה לו ממנו איזושהי טובתדבר, שיש לו, או ש
 הנאה.

  

 

 שאלות לדיון

דונו בקבוצה גבשו את דעתכם על  •
מידת הכרת הטוב והציגו זאת 

במליאה העלו נימוקים  לעמדותיכם 
 מתוך הטקסטים.

מהיכן נובעת היכולת שלנו להגיד  •
 תודה?

 איך לומדים להגיד תודה?  •

מה מונע מאתנו לפעמים לומר  •
למצבים  תודה? הביאו דוגמאות  

 נוספים שבהם צריך לומר תודה.

 

כל ימיו מקבל האדם טובות מהקב"ה. טובות אלו 
מחייבות מסכת ארוכה של הודיה כלפי שמים. וכך 

אמר דוד המלך נעים זמירות ישראל "ברכי נפשי את 
ה' ואל תשכחי כל גמוליו, הסולח לכל עוונכי, הרופא 
לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד 

 ד'( -)תהלים ק"ג, ב' ורחמים".

  

 

להוקיר את פועלם  –חוק הוקרה   השנה אושר
שנתנו ותרמו למערכה ותרומתם  של  אזרחים 

)במלחמה( בצד אנשי הביטחון לחיזוק תחושת 
השייכות לעם ישראל ולעודד הרתמות לעזרה בשעת 

 מדינה.חירום ל למען ביטחון ה

 מה דעתכם על החוק  שאושר בימים אלו? •

האם יש צורך בחקיקת חוקים כאלה? נמקו   •
 את עמדתכם 

  

 

 כמה תודה צריך להגיד?

בתפילת "נשמת" אנו אומרים: "ואילו פינו מלא שירה 
כים ולשוננו רינה כהמון גליו... אין אנחנו מספיקים 
ם להודות לך ה' אלוקינו... על אחת מאלף אלפי אלפי
ורבי רבבות פעמים, הטובות שעשית עם אבותינו 

 ועמנו".

ההודאה על הטובה הינה חלק מזערי של גמול עבור 
 רוב הטובה שאנו מקבלים מאת הבורא.

 )מתוך סידור התפילה( 

  

 
אפילו לאלו שעינו "לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו". 

אותנו! רמה גבוהה במיוחד של הכרת הטוב נדרשת מאתנו: 
אפילו כאשר סבלנו צרות צרורות, עדיין עלינו להכיר במי 
שגמל לנו טובה. למרות שהמצרים העבידו אותנו בפרך 

נאסר עלינו לתעב אותם. רש"י מביא את  והתעללו בנו, עדיין
הסיבה לכך: "שהיו לכם אכסניה בשעת הדחק." הם אירחו 

אותנו בארצם, ולמרות שהפגינו כלפינו יחס בלתי אנושי 
 עדיין יש לנו להכיר להם טובה מסויימת. 

 בפרשת "כי תצא" )דברים כג, ח( 

מכאן נובע הפתגם הנפוץ: "בור ששתית ממנו, אל תזרוק בו  
 אבן." 

  

 

 תודה בדיבור

בתקופת בית המקדש, לאחר קציר היבול היו מביאים 
ביכורים במעמד מיוחד. חלק מן הטקס היה דברים 

שאמר בעל השדה ובו הוא הודה לקדוש ברוך הוא על כך 
ַעָּתה  שהוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לו יבול מבורך. "ו 

ִרי ָהֲאָדמָ   ה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִלי ה'". ִהֵנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית פ 

  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מודה אני

 אבי אוחיון :מילים

 אסף צרויה :לחן
 

  מודה אני כל בוקר
  שהחזרת את נשמתי

  מודה אני על בגד
  שהנחת על גופי

  שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי
 

  מודה אני כל בוקר
  על האור על עצם היותי

  מודה אני על לחם
  שהנחת לשולחני

  שלא אהיה רעב שלא אדע כאב
 

  אין ספור חיוכיי מודה אניעל 
  על כל כישרונותיי ועל כל שיריי

  את כולם אקדיש לך
  דע לך דע לך שמודה אני לך

 
  אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה

  לך חיי לך ליבי ותודתי
  אליך אקרא יה אליך אקרא יה

   
   
   
   
   

  מודה אני כל בוקר
  על כוחי על אבי ועל אמי

  שנתת בשדותיי מודה אני על גשם
  לדאוג לאוהביי נתת לי חיי

 
  על יום המנוחה מודה אני

  על שפע וברכה על המשפחה
  כל כולי רק בזכותך

  דע לך דע לך שמודה אני לך
 

  אצעק לך אדיר שמך אלייך אקרא יה
  לך חיי לך ליבי ותודתי

  אליך אקרא יה אליך אקרא יה
 

  על כל כישלונותיי מודה אני
  י פחדיי ומכשולייעל אכזבותי

  הם כולם לטובתי
  אין אחר בליבי רק לך מודה אני

 

 יש סעיף נוסף  –בחוק  זיכרון השואה והגבורה 

לחסידי אומות העולם להנציח ולהקים יד זיכרון 
הבעת תודה   ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים.

של מדינת ישראל לחסידי אומות העולם . חסידי 
על פי הצו 'ואהבת לרעך כמוך' אומות העולם נהגו 

מצפונם לא נתן להם לעמוד מנגד ולראות בשוויון 
נפש את גורל היהודים. הם  פעלו כפי שראוי היה 

לפעול כלפי אזרחים ששלטון רשע גזר עליהם 
כליה. דרכי עזרה והצלה נעשו במאמצים 

ובהקרבה, בשל אצילות  נפש ובראיית חובה 
ן בסכנה.חסידי אנושית לבוא לעזרת הזולת הנתו

אומות העולם מציינים נקודות האור היחידות, 
שרשמו יחידים בני האומות שבאו בשלטון היטלר 

  והגרמנים, ואת האכזריות כלפיהם.

  

 

   למדני אלוהי  / לאה גולדברג

  למדני אלוהי, ברך והתפלל

  ,על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל

  ,על החירות הזאת: לראות, לחוש, לנשום

  .לדעת, לייחל, להכשל

 
  למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל

  ,ם בוקר ועם לילבהתחדש זמנך ע

  ,לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום

   .לבל יהיה עלי יומי הרגל

  

 שאלות לדיון 

 מה  מבקשים המשוררים וממי  הם מבקשים ? מדוע לדעתך הם מבקשים ? •

 מה המשמעות של המשפט "לבל יהיה עלי יומי הרגל."  במה קשור להכרת הטוב? •

 אות בכל יום את החידוש?באיזה משפט מבקשת המשוררת  להצליח לר •

 הביעו את דעתכם האם הכרת הטוב היא צורך של אחד או של שני הצדדים? •

 מהם דרכי הביטוי להגיד תודה? איך אתם מבטאים תודה? •

מדוע לדעתכם יש להודות על דבר טבעי כל כך המתרחש בכל יום? הרי כל יום אנו מתעוררים זה  •

 ס חציית ים סוף או הצלה מאוייב או סכנה אחרת.לא נס כביכול מיוחד שיש לברך עליו כמו נ

 

 'הכיתה  -מודה אני על השיר 2דף לימוד 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=9746&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=9746&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7744&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7744&lang=1


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה -מדרש 

ה ולקח עמו, חמור, תרנגול פעם אחת יצא רבי עקיבא לדרך רחוק
 ונר.

מדוע לקח את החמור? כדי שיוכל לרכוב עליו כשיתעייף, ויניח 
עליו משאו.  ומדוע את התרנגול? כדי שיעיר אותו השכם בבוקר 

 לתפילה.

ואת הנר למה לקח עימו?  כדי שיוכל להדליקו בלילה וללמוד 
 תורה.

ה חושך, הלך רבי עקיבא דרך ארוכה, וכאשר הגיע הלילה ונעש
הגיע לעיר אחת ורצה לנוח בה, חיפש מלון אך לא היה, ביקש רבי 
עקיבא מאנשים לתת לו מקום ללון, אמרו לו: אין מקום, לך הלאה 

. 

עמד ברחוב, בחושך ובקור ואיש לא הזמינו לביתו, ובכל זאת אמר: 
כל מה שעושה השם, הכול לטובה הוא.  לא רצה הרבי להישאר 

עים הם, יצא לשדה, בחר מקום מתחת בעיר הזאת שאנשיה ר
לעץ, הדליק הנר, האכיל את התרנגול ואת החמור וישב ללמוד 

תורה, למד עד ששכח שהוא לבד.  פתאום שמע שאגה גדולה וראה 
אריה  גדול מגיע מן היער הקרוב וטורף את החמור שלו. עוד הוא 
ת נבהל  והנה בא חתול וטרף את התרנגול,  ואז באה רוח וכיבתה א

 הנר, נשאר רבי עקיבא עומד לבד ביער בחושך גמור.

לא היה לו חמור, לא חתול ולא נר. אמר: כל מה שעושה השם, 
הכול לטובה הוא. ואז, פתאום הוא שומע רעש גדול מן העיר, 

קריאות וצעקות, מה קרה? אויבים נכנסו לעיר ולקחו איתם את 
קיבא , אנשי העיר בשבי, בדרכם עברו בשדה ששם עמד רבי ע

 אבל, בגלל החושך לא ראו אותו, וכך ניצל מידם.

אמר רבי עקיבא: עכשיו ידעו כולם, כי מה שעושה השם, עושה 
 היה נוער. -הכל לטובה. אילו לא אכל האריה את החמור

אילו  לא אכל החתול את התרנגול, היה קורא בקול ואילו לא כבה 
 ים גם אותי.הנר, היה מאיר את החושך, ואז החיילים היו לוקח

 הודה רבי עקיבא לשם והמשיך לדרכו לבדו, עם אמונתו. 

 

 מדרש נחום איש גמזו

 נחום איש גמזו

ומפני מה קראו לו נחום איש גמזו? מפני שעל כל דבר שהגיע לו 
היה אומר "גם זו לטובה". פעם אחת בקשו ישראל לשגר דורון 

 לקיסר. אמרו מי ילך? ילך נחום איש גמזו, שמלומד בניסים הוא.

ו מלוא ארגז אבנים טובות ומרגליות. הלך ולן בפונדק נתנו ביד
 ופתחו את הארגז ונטלו כל מה שבתוכו ומילאוהו עפר.

כשהגיע לקיסר, פתחו ארגזו וראו שהוא מלא עפר. אמר המלך: 
 מלגלגים עלי היהודים, בקש להרגו. אמר: גם זו לטובה!

בא אליהו ונדמה לקיסר כאחד משלהם, אמר: שמא עפר זה 
ברהם אביהם הוא: שכשהיה אברהם זורק עפר נעשו מעפר א

נעשו חיצים, שנאמר: "יתן כעפר חרבו כקש נדף  -חרבות, קשין
 קשתו"

היתה מדינה אחת שלא יכול המלך לכבשה, בדקו בה את העפר 
וכבשוה. הכניסוהו לגנזי המלך ומילאו ארגזו אבנים טובות 

 ונדק.ומרגליות ושגרוהו בכבוד גדול. בחזירתו לן באותו פ

 אמרו לו: מה הבאת עמך שעשו לך כבוד גדול כל כך?

 אמר להם: מה שנטלתי מכאן הבאתי לשם.

 -סתרו ביתם והביאו עפרו למלך. אמרו לו: אותו העפר שניתן לך
 משלנו היה. בדקוהו ולא מצאו כך, והרגום. 

 שאלות לדיון

 האם גם אתם, כמו רבי עקיבא, חושבים שכל מה שקורה לנו הוא לטובה? נמקו. •

להיתקל  בקשיים על מנת לזהות את הטוב, להכיר נוטים אנחנו מדוע לדעתכם,  •
  טובה ולהודות?

 הטוב לאחר מצפה לתודה?גבשו ונמקו את דעתכם האם עושה  •

ניתן להביע תודה בדרכים שונות כמו  בדיבור. בקידה, בלחיצת יד בחיבוק ועוד  •
 הציעו דרכים נוספות  לאמירת תודה.

 



 
 
 
 
 

 ?קבלת האחר בכל מחיר

 "ניצוץ האהבה"דף לימוד על השיר 

 כיתה ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחה:

*אילו תחושות ומחשבות 

עולות בכם כאשר אתם 

נפגשים עם מישהו השונה 

 מכם בתכלית?

* יש הטוענים שגיוון דעות 

הוא דבר מצוין ויש 

ר אותו בלי הגבלה, לאפש

ויש הטוענים שיש בו גם 

נזקים. קראו את 

המקורות, גבשו את 

דעתכם ונמקו אותה על 

 סמך המקורות.

מדינת ישראל תהא "

פתוחה לעליה יהודית 

ולקיבוץ גלויות; תשקוד 

הארץ לטובת על פיתוח 

תהא כל תושביה; 

על יסודות  תמושתת

החירות, הצדק והשלום 

לאור חזונם של נביאי 

ישראל; תקיים שויון 

זכויות חברתי ומדיני 

גמור לכל אזרחיה בלי 

הבדל דת, גזע 

פש דת, תבטיח חו  ומין;

מצפון, לשון, חינוך 

)מגילת  ת"ותרבו

 העצמאות(

 

 אהוד בנאי ודקלון /ניצוץ האהבה

 לחן: עממי; מילים: אהוד בנאי

 

 כל כך גדול השוני  ,כל אחד חי בעולם אחר

 כל כך גדול השוני , כל אחד חי בעולם אחר

 איש לא מרגיש כמוני , את מה שאני מרגיש בפנים

 איש לא מרגיש כמוני , את מה שאני מרגיש בפנים

 אני חושב שטוח , את מה שאתה חושב עמוק

 אני חושב שטוח , את מה שאתה חושב עמוק

 אני רואה פתוח , מה שאתה רואה סגור

 אני רואה פתוח , מה שאתה רואה סגור

 אתה רואה שחור , שאני רואה לבןאת מה 

 אתה רואה שחור , את מה שאני רואה לבן

 עליך זורח אור , כשיורדת עלי החשיכה

 עליך זורח אור , כשיורדת עלי החשיכה

 לי זו האימה , מה שבשבילך חלום

 לי זו האימה , מה שבשבילך חלום

 לך זו מלחמה , מה שבשבילי שלום

 לך זו מלחמה , מה שבשבילי שלום

 הן גם אתה תגיע , למקום אליו אני הולך

 הן גם אתה תגיע , למקום אליו אני הולך

 אל אותו הרקיע , כל הדרכים הרי עולות

 אל אותו הרקיע  כל הדרכים הרי עולות

 הן גם אני אגיע  אל המקום אליו אתה הולך

 ן גם אני אגיע האל המקום אליו אתה הולך 

 יע אך בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יתנ

 אך בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יתניע

אבל אם ראה "...

אוכלוסין של בני אדם, 

אומר ברוך חכם הרזים, 

כשם שאין פרצופותיהן 

שוין זה לזה, כך אין 

דעתן שוה, אלא כל 

אחד ואחד יש לו דעה 

בפני עצמו, וכן הוא 

אומר לעשות לרוח 

משקל )איוב כח כה(, 

משקל של כל אחד 

ש תנחומא, ואחד. )מדר

 פרשת פינחס סימן א(

 

לאחר שהקשבת לשיר 

 וקראת את הטקסטים: 

מה ניתן ללמוד מכך  *

שיש כ"כ הרבה 

 פרצופים שונים בעולם?

איך יתכן לדעתך שאנשים  *

רואים אותו מצב בצורה 

 הפוכה? )דוג'(

*האם בהכרח מישהו צודק 

והשני טועה? האם אפשרי 

 ששניהם צודקים? כיצד?

, בשם חופש האם,לדעתך *

הביטוי ראוי לתת במה לכל 

דעה? לאיזה דעה לא ראוי 

 לתת חופש ביטוי לדעתך?

*האם לדעתך מגילת 

העצמאות של מדינת ישראל 

תומכת בגיוון דעות 

 בחברה? נמק והוכח דבריך.

*האם לדעתך אכן יש 

בחברה הישראלית גיוון 

דעות? נמק דעתך 

בהתייחסות לאחד 

 הטקסטים.

 

מחשבתית בכל מערכת "

בריאה חשוב שיהיו דעות 

שונות ומחלוקות. ריבוי הדעות 

מפרה את החשיבה, מעמיק 

את העיון ותורם לליבון ראוי 

של הסוגיא. היהדות אינה 

אנשים  -מעודדת 'אומרי הן' 

חסרי מחשבה עצמית 

המחפשים להצדיק בכל מצב 

את הדעה המקובלת. דרך זו 

עלולה להוביל לניוון 

דות הקופאת אינטלקטואלי וליה

אמנם, מצד שני  .על שמריה

ישנה סכנה בריבוי דעות, שמא 

בשל סברות שונות ומתחלפות 

תאבד או תטשטש יכולת 

)הרב יעקב סביר,  ."ההכרעה

 אתר "ישיבה"(

 

 



 
 
 
 
 

 סלט ירקות או מרק?

 הקול המזרחיעל 

 "ניצוץ האהבה"דף לימוד על השיר 

 כיתה ו'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתיחה: 

*אילו תחושות ורגשות 

  עולים בכם כאשר אתם

שומעים מוסיקה 

אתם האם מזרחית? 

מכירים מישהו שמרגיש 

 שונה מכם?

*יש הטוענים שהחברה 

-בישראל היא רב

תרבותית ויש בה קולות 

שונים של ביטוי ויצירה, 

אבל הללו לא באים 

לידי ביטוי במערכת 

החינוך. מה דעתך? 

האם יש צורך בשינוי 

ובתיקון? כיצד? נמק 

דעתך בהסתמך על 

 אחד הטקסטים.

 

 

 

 

מדינת ישראל תהא 

פתוחה לעליה יהודית 

ולקיבוץ גלויות; תשקוד 

הארץ לטובת על פיתוח 

כל תושביה; תהא 

על יסודות  תמושתת

החירות, הצדק והשלום 

לאור חזונם של נביאי 

ישראל; תקיים שויון 

זכויות חברתי ומדיני 

גמור לכל אזרחיה בלי 

הבדל דת, גזע 

תבטיח חופש דת,  ; ומין

מצפון, לשון, חינוך 

)מתוך מגילת  ותרבות

 העצמאות(

 ודקלון אהוד בנאי /ניצוץ האהבה

 לחן: עממי; מילים: אהוד בנאי

 כל כך גדול השוני  ,כל אחד חי בעולם אחר

 כל כך גדול השוני , כל אחד חי בעולם אחר

 איש לא מרגיש כמוני , את מה שאני מרגיש בפנים

 איש לא מרגיש כמוני , את מה שאני מרגיש בפנים

 אני חושב שטוח , את מה שאתה חושב עמוק

 אני חושב שטוח , מוקאת מה שאתה חושב ע

 אני רואה פתוח , מה שאתה רואה סגור

 אני רואה פתוח , מה שאתה רואה סגור

 אתה רואה שחור , את מה שאני רואה לבן

 אתה רואה שחור , את מה שאני רואה לבן

 עליך זורח אור , כשיורדת עלי החשיכה

 עליך זורח אור , כשיורדת עלי החשיכה

 מה לי זו האי, מה שבשבילך חלום

 לי זו האימה , מה שבשבילך חלום

 לך זו מלחמה , מה שבשבילי שלום

 לך זו מלחמה , מה שבשבילי שלום

 הן גם אתה תגיע , למקום אליו אני הולך

 הן גם אתה תגיע , למקום אליו אני הולך

 אל אותו הרקיע , כל הדרכים הרי עולות

 אל אותו הרקיע  כל הדרכים הרי עולות

 הן גם אני אגיע  הולך אל המקום אליו אתה

 ן גם אני אגיע האל המקום אליו אתה הולך 

 אך בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יתניע 

 אך בלי ניצוץ האהבה שום דבר לא יתניע

"דע כי כל רועה ורועה 
יש לו ניגון מיוחד, לפי 
העשבים ולפי המקום 
שהוא רועה שם, כי כל 
עשב ועשב יש לו 
שירה, ומשירת 
העשבים נעשה ניגון 
של רועה... כמה יפה 
ונאה כששומעין השירה 

אוד שלהם! וטוב מ
ביניהם לעבוד את ה׳ 
ביראה." רבי נחמן 

 מברסלב

 

לאחר שהקשבת לשיר 

 וקראת את הטקסטים:

*שתף את חברך במוצא 

המשפחה שלך. האם תוכל 

לספר על מנהגים מיוחדים, 

אוכל, מוסיקה שההורים 

 הביאו מארץ המוצא?

*האם לדעתך חשוב לאפשר 

למנהגים הללו לבוא לידי 

ביטוי בחיי בית הספר בו 

 אתה לומד? נמק דעתך

דימוי אתה מתחבר  *לאיזה

יותר: מרק או סלט ירקות? 

למה החברה סביבך דומה 

יהודי ספרד והמזרח תובעים "

ביטוי להוויה מזרחית ייחודית. 

לא נגזים אם נאמר כי 

הזדעזענו לנוכח מיעוט 

ההתייחסות באשר לזהות 

היהודית המזרחית במערכת 

החינוך הפורמלית והבלתי 

פורמלית. בבדיקה מעמיקה 

 של המצב הקיים בתכניות

הלימודים מתגלה חסר עמוק 

בכל שטחי הלימוד: במחקר 

ה, האקדמי, בהיסטורי

בספרות, בהגות, בלימודי 

אזרחות, הן בחינוך ה

הממלכתי והן בחינוך 

" )מתוך דו"ח דתי-הממלכתי

 ועדת ביטון(

 

 

אני לא מאמין בכור היתוך. לא 

מאמין בזה שכל אחד מאיתנו 

צריך להיות ממוצע של כל 

העדות. אני מאמין במה שנקרא 

עגבניה,  קערת סלט. אחד יהיה

אחד יהיה מלפפון, אחד יהיה 

גזר, מזה יצא סלט טוב. אני לא 

מאמין בזה שאני טוניסאי ונמצא 

בלהקה של קיבוצניקים, אז הם 

יצטרכו להיות יותר טוניסאים ואני 

אצטרך להיות יותר קיבוצניק. לא. 

החברים בלהקה יישארו מה 

שהם, ואני נשאר מה שאני, ומזה 

קובי אוז, )יוצא לנו סלט טעים". 

20.6.97 ) 

 



 
 
 
 
 

 יה"-תהללקול הנשמה "המוצר  מדידת יכולת ההשפעה שלמחוונים ל

 ציונית ואזרחית דמוקרטית על זהות יהודית,

 

 

 

 6 5 4 3 2 1 שאלון היגדים להורים

 מספר המצביעים

       בני מבקש להכיר שירים עבריים בזמנך הפנוי? . 1

       בני מעיד כי בעקבות השירים שלמד שומע יותר שירה עברית? . 2

       אני שומע את בני ביתי שר את שירי התוכנית קול הנשמה בבית? . 3

בני מעיד כי למד לימוד שיעור מיוחד ומשמח מלימוד של שיעור  . 4
 שגרתי בבית ספר?

שיר, היה )דוגמאות לבחירה: היה שירה ביחד, כולם שרו את אותו 
 משמח לשיר יחד(

      

תוכנית קול השתתפותו בשות בעקבות בני משתמש במילים חד . 5
 נשמהה

      

       אני מזהה בשפתו של בני מילים מהשירים בתוכנית הכל בנשמה. 6

       בעקבות החשיפה לתוכנית אני בני מכיר   אוצר מילים רחב יותר. . 7

בעקבות החשיפה לתוכנית בני התעניין בסיפורים הקשורים  8

 לסיפור היהודי ציוני ישראלי

      

       בני מספר למשפחה על שירים שנמדנו בתוכנית . 9

בעקבות התוכנית בני סיפר בבית על משוררים ודמיות חדשות  . 10

 שלמד בתוכנית.

      

ורך השנה העברית יותר בני מבקש להיות חלק מחגים לא . 11

 ך כללמבדר

      

שאלה באופן: באיזה אופן  לדעתך תהליך הלמידה של שירים  . 13
עבריים וחשיפה ליוצרים ומלחינים תרמה לבנך. במה מתבטא 

 הקשר?

      

בעקבות החשיפה לאירועים בית ספרים וטקסים, התחזקה בעניי . 14

 החשיבות לחינוך / למידה של שירים עבריים ישראלים.

      

       אני מרגיש שינוי בהתנהגות בני בעקבות לימוד הקול בנשמה .15

 יש הקשר בין התוכנית קול הנשמה לבין הערך קבלת האחר .16
 במה הקשר?        

      



 
 
 
 
 

 

 

 

  

 6 5 4 3 2 1 לתלמידיםשאלון היגדים 

במסגרת התוכנית גרמה לך לרצות להכיר שירים  יההשירים שלמדת . 1

 דומים בזמנך הפנוי?

      

       בעקבות השירים שלמדתי אני שומע יותר שירה עברית? . 2

במה היה שונה בדרך הלימוד של השירים, מלימוד של שיעור שגרתי  . 3

 בבית ספר?

)דוגמאות לבחירה: היה שירה ביחד, כולם שרו את אותו שיר, היה משמח 

 לשיר יחד(

      

       האם למדת מילים חדשות בעקבות החשיפה שלי לשיר? . 4

       אוצר מילים רחב יותר. /הבעקבות החשיפה לתוכנית אני מכיר . 5

       .ת לאחרים על שירים שלמדנו בתוכנית/אני מספר . 6

       .בעקבות התוכנית הכרתי משוררים ודמיות חדשות . 7

       .בעקבות הלמידה אני מרגיש יותר שייך למדינת ישראל . 8

       .בעקבות הלמידה אני מרגיש שייך לחברה הישראלית . 9

       .בעקבות הלמידה אני מרגיש שייך לסיפור הישראלי .10

       ?יש הקשר בין התוכנית קול הנשמה לבין הערך קבלת האחר .11



 
 
 
 
 

"המוצר "קול הנשמהפעלת הלו"ז שנתי ל

תאריך/טוו
ח 

 תאריכים
 מספר שיעורים ושילובם בשגרת חיי ביה"ס ו-שיר ד ג-שיר א נושא-תת

 תשרי 
-אלול

 ספטמבר
 

שיתוף 
 והשתתפות

שיר 
 השיירה

שיר 
 השיירה

 ;2 –מחול )הכנה לטקס(
 ;2-שפה )טקסט השיר(

 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(
 2-אומנות )הכנת הפלקטים בית ספרי וכיתתי(

 חשוןן
-ספטמבר
 אוקטובר

מעורבות 
 חברתית

שיר 
 השיירה

שיר 
 השיירה

 ;2 –מחול 
 ;2-חברתי )דפי לימוד( 

 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(
 2-מפתח הלב

 כסליו
-אוקטובר
 נובמבר

 

החפץ  שונות
 חיים

 ;2 –מחול )הכנה לטקס( מודה אני
 ;2-שפה )טקסט השיר(

 2 –שירה וניגון( -מוזיקה )לימוד השיר 
 2-בית ספרי וכיתתי( -אומנות )הכנת הפלקטים 

 טבת
-נובמבר
 דצמבר

ניהול 
 קונפליקטים

החפץ 
 חיים

 ;2-; חברתי )דפי לימוד( 2 –מחול  מודה אני
 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(

 2-מפתח הלב

 שבט
-דצמבר

 ינואר

מסע  אחריות
 לא"י

יואל 
משה 

 סלומון

 ;2 –מחול )הכנה לטקס(
 ;2-שפה )טקסט השיר(

 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(
 2-אומנות )הכנת הפלקטים בית ספרי וכיתתי(

 אדר
-ינואר

 פברואר

מסע  נתינה
 לא"י

יואל 
משה 

 סלומון

 ;2 –מחול 
 ;2-חברתי )דפי לימוד( 

 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(
 2-מפתח הלב

 ניסן
-פברואר

 מרץ

אחדות 
 ושונות

ניצוץ  לו יהי
 האהבה

 ;2 –מחול )הכנה לטקס(
 ;2-שפה )טקסט השיר(

 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(
 2-)הכנת הפלקטים בית ספרי וכיתתי(אומנות 

 אייר
 אפריל-מרץ

ניצוץ  לו יהי כבוד
 האהבה

 ;2-; חברתי )דפי לימוד( 2 –מחול 
 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(

 ;2 –מחול  2-מפתח הלב
 ;2-חברתי )דפי לימוד( 

 2 –מוזיקה )לימוד השיר שירה וניגון(
 2-מפתח הלב

 סיוון
 מאי-אפריל

 * * * צוותעבודת 

 תמוז
 יוני-מאי

ביטחון 
 ובטיחות

* * * 

 

  יתווספו שירים למאגר התכנית תוך כדי הלמידה לאורך השנים)*( 


