
 
 
 

 

מֹוךְַָָּּאְרֵצךְֶָָּּאתְָּוָאַהְבת ָָּ" ָּ"כ ָ
 

ָמעו ת" י ָכו תָּיֹוֶצֶרתַָּמש ְ ֶרְךָָּהַרְגַלִים.ָּ-ָּ"ש ַ ַעם,ָּד ֶ ַ ְָּוַהפ 

 

ים" ָֹׁרש ִׁ ם ש   "ּוְכָנַפיִׁ
ים  שמוש ַאְמנֹון: ִמל ִ

 

ים ים ָהֵעצִׁ ידִׁ ל ַמְפסִׁ ךְ  ּכָ ה ּכָ  ַהְרּבֵ

ֵהם ֶׁ ש  ים ּכְ קּועִׁ ֲאָדָמה ּתְ  ּבָ

ים ְוֵאיָנם לִׁ ת ְלַרֵחף ְיכוֹׁ ְראוֹׁ  ְולִׁ

ת ַער אֶׁ ל ַהּיַ דוֹׁ ֵהם ַהּגָ ֶׁ ק ש  ּנוּ  ֵחלֶׁ ּמֶׁ  מִׁ

ים רִׁ ּפֳּ ַעל ַהּצִׁ ֶׁ  ָהֵעץ ש 

כוּ  ּזָ ֶׁ ם ַלֵהן ְוֵיש   ש  ָנַפיִׁ  ,ּכְ

ת ת ֲחֵסרוֹׁ יָזה אֶׁ ְרַקע ָהֲאחִׁ ּקַ  ּבַ

ְניהן ים וקִׁ לּויִׁ יהָ  ּתְ ֲחָסדֶׁ ל ּבַ ֶׁ  ְסָעָרה רּוחַ  ש 

ְסנוֹׁ  ל ּוְבחוֹׁ ֶׁ  ָהֵעץ ש 

ר ֵסתֶׁ ּבְ ֶׁ ָנָפיו ש  ת ֵהן ּכְ סוֹׁ  חוֹׁ

ן ַעל ְהיֶׁה ,ּכֵ אֶׁ ֶׁ ש  ל ּכְ דוֹׁ  ּגָ

י ה ֲאנִׁ צֶׁ ת רוֹׁ ְהיוֹׁ  לִׁ

ם ָאָדם ים עִׁ ָֹׁרש ִׁ ם ש   .ּוְכָנַפיִׁ
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 הומטרת חוברת מלווה טיול

 

ציוני, אזרחי  תכנית לקידום מצוינות בחינוך יהודי, -בית ספר נילי שותף בתכנית מארג

בכל תחומי החיים של בית הספר )לימודי, קהילתי, תרבותי, פיסי וארגוני(.  ,ודמוקרטי

 .מטרת התכנית הינה להשפיע על עיצוב זהות יהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד

 

בכל שנה מחדש אנו יוצאים אל מסע המעשה החינוכי. כל הדרכים במסע זה מובילות 

בוגרים בעלי ערכים, הלוקחים אחריות  לגיבוש זהותם של תלמידינו, מתוך שאיפה שיהיו

 .על הדרך האישית בה הם צועדים ומרגישים שייכים למקום בו הם חיים

 

בית ספרנו בחר להוביל ולקדם את החינוך לאהבת הארץ, תוך הכרתה ולקיחת אחריות 

, מיקומו לטיול את המסלול המיועד נכירכלפיה. כחלק מן התכנית נקיים תהליך למידה ובו 

ונכיר  שירי הארץנלמד מהגיאוגרפי, הקשר בין המקום לעם היהודי ולארץ ישראל. בנוסף, 

 משורריה. את 

 

יגרום לתלמיד לאהוב את ארצו, להביע המוצר "ואהבת את ארצך כמוך" אנו מאמינים ש

 הקשורותאחריות כלפיה, לפעול למענה ולקדם מטרות חברתיות, קהילתיות ואזרחיות 

 .זהותו תעוצבבארצו ובמולדתו ומתוך כך 

 

ָרֵאל ֶאֶרץ" ֵראת יִשְׂ ֻתֶבלֶת ִהיא ִכי, ֵתֵבל נִקְׂ ָכל מְׂ ָכל. בְׂ  ֶשבְׂ

ָרֵאל ֶאֶרץ ֲאָבל, ָבַאֶחֶרת ֶשֵאין ָמה ָבַאַחת יֵש ָהֲאָרצֹות  יִשְׂ

ָרה ֵאינָּה  ".ָדָבר ָחסְׂ

 ) רבי שמעון בר יוחאי(
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 יעדי התכנית

 

 .חינוך לאומי: חיזוק התודעה הלאומית בזיקה לתולדות העם ולמורשתו בארץ ישראל •

 .המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברהחינוך חברתי: חיזוק  •

חינוך סביבתי: חיזוק יחס הכבוד והאחריות לסביבה הטבעית והזיקה לארץ, לנופיה,  •

 לחי ולצומח.

 
 יעדים בתחום הלימודי

 .תחומית של הנוף, הטבע והאדם בארץ ישראל-למידה בין •

למידה של סוגיות,  יכלולתהליך הלמידה סביב הטיול )לפני, במהלך ואחרי(,  •

תהליכים ונקודות מפנה בתולדות העם בארץ, המפעל הציוני וההוויה הישראלית 

 .העכשווית

התכנים אליהם ייחשפו התלמידים בטיול יהיו בהלימה לתכנית הלימודים ולחזון הבית  •

 ספרי, ויתרמו לפיתוח הזהות הציונית, היהודית והאזרחית של התלמיד.

 
 חברתי – שייעדים בתחום האי

התהליך לקראת הטיול יתרום לפיתוח זהותו של התלמיד כאדם בעל יכולת לפעול  •

 בשיתוף פעולה, תוך כבוד לסביבה ולזולת, בהתאם לרוח חזון בית הספר.

 .העצמה אישית תוך היענות לשונות בין התלמידים •

 .טיפוח מנהיגות אצל התלמידים •

 
 שירג-יעדים בתחום החווייתי

 .חווייתי עם הנוף, עם הטבע ועם מגוון התרבויות בארץ ישראליצירת מפגש  •

 .יצירת חוויות אישיות וחברתיות משותפות לכיתה ולשכבה כקבוצה חברתית •

 גיוון הלימודים בדרך פעילה ויצירת חוויות לימודיות מגוונות. •

פיתוח מרכיב הקשר הרגשי של התלמיד לנופי הארץ, לאתריה ולתולדותיה, כחלק  •

 הציונית, היהודית והאזרחי.מזהותו 
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 " שם המוצר: "ואהבת את ארצך כמוך
  

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 הזולת והסביבה. כלפי –חינוך לאחריות, סובלנות 

"בית הספר יטפח את הזהות היהודית,  ציונית, אזרחית ויעמיק 

 את הקשר והשייכות לקהילה, לעם ולמדינה".

המוצר מחזק ומעמיק את 

האחריות והשייכות 

הקולקטיבית של תלמידי 

 הספר.-בית

 שייכות יוצרת משמעות

התכנים הנלמדים והחוויה 

יוצרים משמעות שמפתחת את 

השייכות לתלמידים תחושת 

 כחלק מהבניית זהותם.

 תוכנית לשילוב בין תחומי הדעת. ✓

עבודה מקדימה, כתיבת  –ביטוי אישי  ✓

 (חוברת מלווה טיולפרוטפוליו )

 הדרכות –עבודת צוות  ✓

טיול בית ספרי  –שיתופי פעולה עם הקהילה  ✓

 וטיולים בתוך היישוב.

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
התלמיד יפיק מידע באופן עצמאי/ אישי/ קבוצתי ויציג, ילמד וילמד מחבריו את נושא  .1

 ותוכן הטיול ובכך תבוא לידי ביטוי ערך האחריות.
התלמיד יגלה משמעויות רלוונטיות של הטיולים הבית ספרים לחיו כדי להעמיק את  .2

 תחושת השייכות שלו לבית הספר, לעם , לארץ ולמדינה.

תלמיד לאדמת ארצו, לנופיה, לתרבותה, לאישים ולדמויות, מחזק את תחושת מפגש בין  .3

 השייכות כחלק מהבניית הזהות.

 הלימודיהתחום 

 
תוכן הטיולים ומסלולם  יבחרו בהלימה לתוכנית הלימודים בתחומי הדעת  .1

השונים, יהיה קשר רציף בין התכנים הנלמדים בכיתה ובין תחומי הדעת השונים 

 הנושאים אליהם יחשפו התלמידים בטיולים.לבין האתרים ו

תהליך הלמידה סביב הטיול )לפני, במהלך, ואחרי( יביא לידי מימוש של תפקודי  .2

 הלומד השונים. )ניתן להשתמש בזאת כהערכה חלופית(.

ההיבטים שילוו את תהליך הלמידה סביב הטיול יהיו בתחומים הבאים: ידיעת  .3

ר, צומח וחי, היכרות עם צורות נוף שונות, הארץ, קריאת מפה, אקלים ומזג אווי

 הכרות עם צורות התיישבות שונות, ההיסטוריה מהעת העתיקה ועד ימינו.
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 " שם המוצר: "ואהבת את ארצך כמוך
 

 

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 .ושייכות, לאחריות חינוך

 ויעמיק אזרחית, ציונית,  היהודית הזהות את יטפח הספר בית"

 ".ולמדינה לעם, לקהילה והשייכות הקשר את

ויפתח את האחריות של התלמיד ללמידה בכך שהתלמידים יהיו 

שותפים בבניית הלוחות בעזרת משימות שיגרמו להם להפנים 

 את התכנים המוצגים.

המוצר מחזק ומעמיק את 

תחושת השייכות והאחריות 

הקולקטיבית של תלמידי 

 ביה"ס, 

 משמעות יוצרת שייכות

המוצגים בסביבות  התכנים

 הלמידה הפיזיות יוצרים

 תחושת את שמפתחת משמעות

 כחלק לתלמידים השייכות

 .זהותם מהבניית

סביבת העבודה תעוצב בדרך שתשקף את  ✓

 יול. תהליך הלמידה המלווה את הט

בסביבה יחשפו הילדים למידע מזמן לפני  ✓

הטיול ויוצגו תוצרים בעקבות הטיול תוך 

שילוב של עבודה בתחומי הדעת השונים כגון: 

 גאוגרפיה, אומנות, עברית, היסטוריה.

 

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
הלמידה. התכנים שיוצגו על קירות הסביבה הלימודית תשמש ככלי לפיתוח וקידום  תהליכי  .1

 בית הספר ישקפו את ההיבטים יהודי, ציוני ואזרחי הבאים לידי ביטוי בתוכניות הטיולים.

 הסביבה הלימודית תהווה בסיס ללמידה )ללא מילים( .2

 כלומר: חשיפה לתכנים חזותיים כגון: תמונות, מפות, גרפים וציורים. .3

 הפיסיהתחום 

 
ובמסדרונות, חצרות והלובי, אתר בית הספר פלזמה  לוחות בבית הספר בכיתות .1

במסדרון יציגו תכנים המרחיבים את הידע הנלמד בהקשר לנושאים אליהם 

 יחשפו התלמידים במהלך הטיול. מפות, קישורים לאתרים רלוונטיים, תמונות.

הקירות יכללו משימות שיפעילו את התלמידים בתוצרים מגוונים אשר בסופו של  .2

 על הלוח וישמשו כסביבת למידה.  דבר יוצגו 



 
 

           

 

7 
 

 " שם המוצר: "ואהבת את ארצך כמוך
 

 

 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 .מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

קהילת ביה"ס וקהילת היישוב  יהיו שותפים פעילים לפיתוח  •

תהליכי הלמידה. ההיבטים יהודי, ציוני ואזרחי הבאים   וקידום

 לידי ביטוי בתוכניות הטיולים.

 הסביבה הלימודית תהווה בסיס ללמידה )ללא מילים( •

כלומר: חשיפה לתכנים חזותיים כגון: תמונות, מפות, גרפים 

 וציורים.

התחום התרבותי מעצים את 

שיתופי הפעולה בתוך קהילת 

את  בית הספר ובכך מעצים

 תחושת השייכות

שייכות יוצרת משמעות בציר 

התרבותי תבוא לידי ביטוי 

בשפה האחידה של צוות 

ביה"ס, בשגרות שיתקיימו 

לאורך השנה כחלק מתוכנית 

אירועים כוללת, כל אלו יחד 

יחזקו את זהותו של התלמיד 

 בהיבט האזרחי, ציוני ויהודי.

תתגבש שפה אחידה בכל הקשור להערכות  ✓

 טיול.לקראת 

יוגדרו נהלים שייחיבו את כלל קהילת בית  ✓

 הספר.

 חשיפה של התלמידים למגוון אתרים. ✓

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 הקניית הרגלי התנהגות בטיול, שמירת הניקיון והסביבה. .1
הטיול יחשוף לתכנים המעשירים את עולמם התרבותי של התלמידים בתחומים של הזהות  .2

 היהודית הציונית והאזרחית.

 התרבותיהתחום 

 
נהלים אחידים ליציאה לטיול, שיהפוך ליצירה תרבותית מתמשכת /כתיבת חוזר .1

 בבית הספר.
שילוב של מגוון אתרים מקומות מידע כלפי התלמידים: מוזיאונים, מסלולי  .2

 הליכה, אתרי מורשת וכו'.
 יהודיים, ציוניים ואזרחיים.האתרים יבחרו מתוך  שיקול דעת ורצון לשלב אתרים  .3
 שירים מהתרבות היהודית והציונית שיוטמעו באמצעות הטיולים. .4
במהלך הטיול ילמדו את סמל המדינה בכניסה לכנסת ישראל, המנורה על בתי  .5

 .כנסת ברחבי הארץ, דגל ישראל וכד'(
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 " שם המוצר: "ואהבת את ארצך כמוך
 

 

  

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

קהילת ביה"ס וקהילת היישוב  יהיו שותפים פעילים לפיתוח  •

וקידום  תהליכי הלמידה. ההיבטים יהודי, ציוני ואזרחי הבאים 

 לידי ביטוי בתוכניות הטיולים.

 

 תהווה בסיס ללמידה )ללא מילים(הסביבה הלימודית  •

 

כלומר: חשיפה לתכנים חזותיים כגון: תמונות, מפות, גרפים 

 וציורים.

 את מעצים החברתי התחום

תחושת השייכות של 

התלמידים כלפי בית הספר 

בו הם לומדים וכלפי היישוב 

בו הם גרים, בנוסף לכך, 

התחום החברתי מעודד את 

התלמידים לאחריות אישית 

 יבית.וקולקט

 בציר משמעות יוצרת שייכות

בחוויות  ביטוי לידי יבוא החברתי

שיצברו התלמידים לאורך 

 השנים בביה"ס.

חוויות אלו יעצימו את תחושת 

השייכות שלהם לביה"ס 

 ולמקום בו הם גרים.

התלמידים יהיו שותפים פעילים בתכנון  ✓

 הטיול. )צוות טיולים בית ספרי(

ימו "למידת כהכנה לטיולים, התלמידים יקי ✓

 חקר" על המקום המתוכנן.

תלמידי ביה"ס יפעילו את חבריהם לקראת  ✓

הטיול, במהלכו ובסיומו כחלק מהרפלקציה 

 שתתקיים.

תלמידי ביה"ס ייקחו חלק פעיל בבניית מאגר  ✓

פעילויות ותפקידים אשר מטרתם לחזק את 

 הנושא החברתי באמצעות הטיולים.

    

 , אזרחיתציוניתמטרות להבניית זהות יהודית, 

 
התלמידים יעבדו בצוותי עבודה להכנה לקראת ובמהלך הטיול במטרה ליצור למידה  .1

 משמעותית ובכדי להכין אותם לקראת הטיול.
 חיזוק הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה. .2
 התהליך דורש שיתופי פעולה, כבוד הדדי, הקשבה  וסובלנות בכדי להשיג את מטרות הטיול .3

 החברתיהתחום 

 
 התלמידים יעבדו בצוותים קטנים/ קבועים בהכנות לקראת. .1
 הצוותים יחולקו ע"פ דרישות התלמידים/ הצוות ע"פ גילם וצרכיהם. .2
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 " שם המוצר: "ואהבת את ארצך כמוך
 

 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 .ושייכות, לאחריות חינוך

, ציונית,  היהודית הזהות את יטפח הספר בית"

, לקהילה והשייכות הקשר את ויעמיק אזרחית

 ".ולמדינה לעם

 בכך ללמידה התלמיד של האחריות את ויפתח

 בעזרת הלוחות בבניית שותפים יהיו שהתלמידים

 התכנים את להפנים להם שיגרמו משימות

 .המוצגים

 

התחום הארגוני מזמן התנסות ביישום 

 הערכים הבאים: 

אחריות: התלמידים יעבדו בשיתוף פעולה, 

לכל תלמיד יש תפקיד, התלמידים יהיו 

אחראים ללמידה לפני, במהלך ולאחר 

 הטיול.

שייכות: תחושת השייכות במעגלים השונים 

 תתגבש במהלך עבודת הצוות המשותפת.

החשיפה לתכנים הנלמדים תתרום 

 להתפתחות תחושת השייכות לעם ולמדינה.

 משמעות יוצרת שייכות

בציר הארגוני תבוא לידי ביטוי 

בתוכנית ספיראלית המאופיינת 

לאורך השנים בעבודה 

 במסגרות למידה מותאמות

לתהליכי הלמידה לקראת 

 הטיול.

 

 

הלמידה לקראת הטיול ולאחריו תתקיים  ✓

בקבוצות בהן לכל תלמיד יהיה תפקיד מוגדר 

 המהווה חלק ממכלול הלמידה.

לכל תלמיד/ קבוצה יוגדר תפקיד אותו יצטרכו  ✓

 למלא  במהלך הטיול.

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 שיתוף התלמידים בתהליכי הלמידה תוך לקיחת אחריות.  .1
 הרלוונטי.התלמידים ילמדו את מסלול הטיול, אזור גיאוגרפי ומידע כללי אודות האתר  .2
 לדוגמא: התלמידים יחולקו לקבוצות עבודה, כל קבוצה תחקור ותלמד על אזורים ואו דמויות  .3
 ולאחר מכן יפרו האחד את השני. ) ג'יקסו( .4

 הארגוניהתחום 

 
 למורה ולתלמיד.  חוברת מלווה טיול .1
התיק יכיל: מחברת כרוכה עם משפט רלוונטי, מפת ארץ ישראל, כל תלמיד  .2

ולי ים שהוא עבר לאורך השנה, בתיק יצורפו תמונות ממסלימלא את הטיול
 .(...)כמפורט בנספח הטיולים, כללים ליציאה לטיול

חלוקת הכיתה לקבוצות, מספר הקבוצות תלוי במספר התלמידים  –ועדת טיולים  .3
 בכיתה בסך הכל כארבעה תלמידים בקבוצה.

הקשורים לתוכן  לפני הטיול תתייחס הלמידה להיבטים הציוני, אזרחי ויהודי .4
הטיול במקוון אפשרויות: שיר, מפת הארץ, אישיים חשובים, טקסטים מדעיים, 

 תמונות וסרטונים.



 
 

           

 

10 
 

 " שם המוצר: "ואהבת את ארצך כמוך
 

 

 חזון בית הספר 

 )"לאן"(

 ערכים 

 )"למה"(

 הגורם המארגן

 )"מה" תוכני(

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

 .ושייכות, לאחריות חינוך

 ויעמיק אזרחית, ציונית,  היהודית הזהות את יטפח הספר בית"

 ".ולמדינה לעם, לקהילה והשייכות הקשר את

על ידי שיתופי  לקהילה התלמיד של השייכות  את ויפתח

הכוללת את כל  –הפעולה בין קהילת היישוב )תושבי היישוב 

 מסגרות החינוך הקיימות ביישוב וכלל התושבים( לבית הספר. 

 הטיולים תכלול גם טיולים בתוך היישוב. תוכנית

טיולים אלו מהווים נדבך משמעותי בהבניית תחושת השייכות 

 לקהילה.

 

 

 מזמן הקהילתי התחום

שיתופי פעולה במעגלים 

השונים ומביא לידי ביטוי 

 ומעצים את ערך השייכות.

 

 משמעות יוצרת שייכות

 ביטוי לידי תבוא הקהילתי בציר

מגוונים בין בשיתופי פעולה 

קהילת היישוב לקהילת בית 

הספר כחלק מתהליך הלמידה 

 המלווה את הטיול.

תושבים מתוך הקהילה בעלי 

ענין והתמחות רלוונטיים ייקחו 

חלק פעיל בתכנון הטיולים 

 וביצועו.  

תושבים מתוך הקהילה בעלי ידע רלוונטי ייקחו 

חלק פעיל בתהליך הלמידה לקראת הטיול, הדבר 

א לידי ביטוי בהכנת הצוות/ התלמידים יכול לבו

לקראת הטיול, הוספה של סיפורים אישיים, 

 הרצאות המעשירות את תכני הטיול.

    

 , אזרחיתמטרות להבניית זהות יהודית, ציונית

 
 הקהילה תיקח חלק פעיל בתהליך הלמידה המלווה את הטיול. .1
והאזרחיים ותתרום ללמידה הקהילה תהווה מקור לידע בהיבטים היהודיים, הציוניים  .2

 משמעותית, ליצירה ופיתוח של תחושת השייכות.

 

 מעורבות הורים וגורמים קהילתיים - הקהילתיהתחום 

 
יתרמו מיכולותיהם בתהליך הלמידה המלווה את הטיול: הרצאות,  -חברי הקהילה .1

 הרצאות, הפעלות, ליווי בשטח, עיבוד וסיכות הטיול בדרכים מגוונות.
 ההנהגות הכיתתיות בתהליך המתמשך.רתימה של  .2
העיסוק בהיבטים היהודי, ציוני ואזרחי יזכו להעמקה מתוך הרצאות והפעלות  .3

 שיתנו חברי הקהילה בעלי ענין וידע רלוונטי.
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 וכלליםנהלים 

 נהלים וכללי בטיחות

אישור בוזאת חל איסור על שימוש בטלפונים ניידים למעט צילום במהלך הטיול,  •

 המורה בלבד. 

 חלה חובה להגיע לבושים בחולצת בית ספר. •

 היציאה לטיול מותנית בנעלי הליכה סגורות. •

        במהלך כל הטיול.יש לחבוש כובע  •

 ליטרים של מים. שלושהיש להצטייד ב •

   יש להישמע להוראות המדריך, המאבטח והצוות החינוכי. •

 
  כללי התנהגות

 חל איסור על אכילה ושתייה ממותקת באוטובוס. •

  האכילה מותרת רק בזמנים ובמקומות המוגדרים לכך. •

  בשטח.יש לשמור על ניקיון הסביבה, אין לזרוק אשפה  •

 , בצמחייה ובבעלי החיים.אין לפגוע בטבע •

 יש לכבד את כללי המקום בו אנו מבקרים. •

 

ה" עָׁ שָׁ א בְּ רָׁ בָׁ בָׁ  שֶׁ ת ה"ַהקָׁ ם אֶׁ דָׁ אָׁ ִראשֹון הָׁ לּו הָׁ טְּ ִזירּו נָׁ חְּ הֶׁ ל ַעל וְּ ֵני כָׁ ן ַגן ִאילָׁ  ֵעדֶׁ

ַמר אָׁ ֵאה: לֹו וְּ ַעשיי רְּ ה מָׁ ִאים ַכמָׁ ִחין נָׁ שּובָׁ ל ֵהן ּומְּ כָׁ ה וְּ אִתי מָׁ רָׁ בָׁ ָך, שֶׁ ִבילְּ  ִבשְּ

אִתי רָׁ ָך ֵתן;  בָׁ תְּ ֹּא ַדעְּ ל ֵקל שֶׁ ַקלְּ ִריב תְּ ַתחְּ ת וְּ ִמי אֶׁ ִאם, עֹולָׁ ֵקל שֶׁ ַקלְּ  ִמי ֵאין תְּ

ַתֵקן יְּ יָך שֶׁ  ".ַאֲחרֶׁ

 ()קהלת רבה פרשה ז', י"ג
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 מההתייחסות לחוברת ולש

 

בפעם הראשונה חשוב לשוחח עם הילדים )לפני או אחרי חלוקת החוברות 

"ואהבת את ארצך כמוך", מה מטרת החוברת? מה  -לתלמיד( על משמעות השם 

 .בהםרכזו את השערות התלמידים ודונו  .תכיל חוברת זו לדעתם? ועוד

 

 לתלמיד חלוקת תפקידים

 בדיקת ציוד לפני הטיול .1

 ביום הטיול האווירבדיקת מזג  .2

ומעקב טלפוני  איסוף אישור הורים .3

 בעת הצורך

 צלם לתיעוד הטיול .4

 צוות שתייה .5

 צוות הוואי ובידור .6

 -אחראי נוכחות במהלך הטיול  .7

 "מספרי ברזל להתפקד"

 צוות הדרכה בטיול .8

 

 
  מפת ארץ ישראל

שוחחו עם התלמידים על מפת ארץ ישראל בכללותה, התייחסו לשושנת הרוחות, 

 גבולות מדינת ישראל והערים המרכזיות. 

דפי הגזירה בסוף החוברת סמנו על גבי המפה את המקום בו בקרתם בעזרת 

 .לתלמיד
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 דפי תיעוד/תצפית לביקור במוזיאון

 
בסוף החוברת מצורף דף לתיעוד/תצפית בעקבות ביקור במוזיאון. עליכם 

 להנחות את התלמידים בשאלה/שאלות לקראת/במהלך/בסיום הביקור. 
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 משירי ארץ ישראל

 
ללא קשר לשירים שתבחרו ללמד במסגרת הטיול/סיור. חשוב להתייחס בפעם 

 הראשונה לשיר "קום והתהלך בארץ", המופיע בכריכת החוברת לתלמיד. 

 להלן המשימה:

 .ר שיר מתאים לאזור הטיול ולתכניולקראת כל טיול, על המורה לבחו •

תוכלו לבחור שיר מתוך המאגר או שיר אחר  .מאגר שירים מומלץ םלרשותכ •

. חלקו לילדים דף עם מילות השיר ובקשו מהם להדביקו במחברת םהמתאים בעיניכ

 הטיולים במקום המיועד לכך.

 למדו את השיר בכיתה, תוך התייחסות לשאלות הבאות: •

 אתרו בשיר מידע אודות אזורים, מקומות/ אתרים, דמויות, תופעות ועוד.   .1

 אילו רגשות מובעים בשיר ובהתייחס למי או למה ?   .2

 בחרו קטע קצר מתוך השיר. הדגישו אותו.   .3

 הסבירו ונמקו את בחירתכם.

 אתם מוזמנים להוסיף ציור מתאים.

 

 

 

•
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 "קום והתהלך בארץ"

 יורם טהרלבמילים: 
 

  בתרמיל ובמקל. קום והתהלך בארץ

  שוב את ארץ ישראל. וודאי תפגוש בדרך

  הטובה,של הארץ  יחבקו אותך דרכיה

  כמו אל ערש אהבה. היא תקרא אותך אליה

 
  זו אותה האדמה  זאת אכן אותה הארץ,

  הנצרבת בחמה. ואותה פיסת הסלע

  לבנייני הראווה, ומתחת לאספלט

  ביישנית וענווה. מסתתרת המולדת

 
  קום והתהלך בארץ...

 
  ומסתור המעיין וכרמי עצי הזית

  הישן.וחלומנו  עוד שומרים על חלומה

  וילדים על השבילים, וגגות אודמים על הר

  עם חגור ותרמילים. במקום שבו הלכנו

 
   קום והתהלך בארץ...

 

  

•

 

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

השיר נכתב ללהקת פיקוד צפון בשנות השמונים, בעת חידוש הלהקות הצבאיות. הוא 

השטח, -רכבימנסה לעודד את הישראלי להכיר את הארץ ברגליים. היה זה לפני עידן 

 ,השורה הפותחת. המגיעים היום לכל מקום שפעם חשבנו כי אפשר להגיע אליו רק ברגל

אנשים רבים אינם פר בראשית, אך יש בה שינוי קטן, לקוחה מס ",קום והתהלך בארץ"

ו החיבור, אנשים רבים כבר "בלי ו -" קום התהלך בארץ"ך כתוב "מבחינים בהבדל. בתנ

 .מהפסוק המקראי לחלק אות ו'הפכו את ה

 

 מילים קשות לביאור:

 מיטה -ערש 

 חתיכת -פיסת 

 נשרפת -נצרבת 

 יופי -ראווה 

 צנועה -ענווה 

 מטעי זיתים -כרמי 

 מחבוא -מסתור 

           ציוד צבאי -חגור  
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 שיר בוקר

 נתן אלתרמן :מילים

  בהרים כבר השמש מלהטת

 , ובעמק עוד נוצץ הטל

 , אנו אוהבים אותך, מולדת

 . בשמחה, בשיר ובעמל

 
  ממורדות הלבנון עד ים המלח

 , נעבור אותך במחרשות

 , אנו עוד ניטע לך ונבנה לך

 . מאדאנו ניפה אותך 

 
  נלבישך שלמת בטון ומלט

 , ונפרוש לך מרבדי גנים

  על אדמת שדותיך הנגאלת

 . הדגן ירנין פעמונים

 

 , המדבר, אנו דרך בו נחצובה

 , הביצות, אנחנו ניבשן

 , מה ניתן לך עוד להוד ושובע

 . מה עוד לא נתנו וניתן

 
 , בהרים, בהרים זרח אורנו

 , אנו נעפילה אל ההר

  מאחורינוהאתמול נשאר 

 . אך רבה הדרך למחר

 

 , אם קשה היא הדרך ובוגדת

 , אם גם לא אחד יפול חלל

 , עד עולם נאהב אותך מולדת

 ! אנו לך בקרב ובעמל

 רקע היסטורי

 יה החמישית ותפיסת נוף הארץיהעל

למדינה. בין השנים ה החמישית היא הגדולה בעליות הציוניות בתקופה שקדמה יהעלי

רופה ובעיקר יעלו לארץ כרבע מיליון עולים. העולים הגיעו מארצות מרכז א 1933-1939

בגרמניה, פעולות הדיכוי בהן נקטו דחפו את  עלו הנאצים לשלטוןמגרמניה. בשנים אלו 

והם תרמו  השכלה רחבהתה ילארץ. לעולים הי היהודים לעזוב את גרמניה וחלקם עלו

יה, הכלכלה, יהיהודי באותה תקופה בתחומי התעש של הישוב המואץ לפיתוחרבות 

ההתיישבות העירונית יתה בפיתוח יהתרבות וההשכלה הגבוהה. תרומתם הרבה ה

. בד בבד החלה גם תל אביבובעיקר להתפתחותה של העיר העברית הראשונה  בארץ

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=743&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=743&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=743&lang=1
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החקלאיים גדל פי ישבות החקלאית בארץ ומספר הישובים יהתפתחות ניכרת גם בהת

 ש.ושל

"המדבר אנו  לשנותוהעולים החדשים תפסו את נוף הארץ הטבעי כבלתי מפותח שיש 

דרך בו נחצובה, הביצות אנחנו ניבשן...", "נלבישך שלמת בטון ומלט". רק כעבור שנים 

החלה להתפתח בארץ התפיסה שיש לשמר את נוף הארץ הטבעי. שמירת הטבע כערך, 

למען נוכל לאהוב את המולדת כפי שהיא ולא רק  -מח, החי, הנחלים שימור המדבר, הצו

 בעמל.

 רקע לכתיבת השיר

כאחד השירים המלווים את הסרט "לחיים  1934השיר נכתב בידי נתן אלתרמן בשנת 

לפני הקמת המדינה ומודגשים בו רעיונות   ה החלוציתיהעשיחדשים". בסרט מתוארת 

עבודה, אהבת הארץ, חקלאות וגאולת הקרקע וכמובן מרכזיים שליוו עשיה זו: קידוש ה

 "מה עוד לא נתנו וניתן". מחויבות הפרט למפעל החברתיהבניה המואצת. עוד מודגשת 

 השיר הולחן כשיר לכת נמרץ וחגיגי והושר על ידי תלמידי בית הספר וחניכי תנועות הנוער.

 

 

  



 
 

           

 

19 
 

   לצפון באהבה

 דודו ברק :מילים

  כשהשמש חיוך אחרון לחרמון

 , תשלח ביום רוח של סתיו

  יצלצל טלפון בפיקוד הצפון

 . זה אנחנו מעבר לקו

  את, אני והחורף נזמין אז ארמון

 , על הר ערפל וענן

  שם חצב וכרכום יפרחו בהמון

 . ישלחו בלבןחיוכים 

  אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון

 , עד כינרת ועד לרמה

 , נזמר והשיר יעפיל לעמון

 . יהדהד עד מדבר השממה

  במזחלת של קרח לצליל פעמון

 , שירנו עולה בשלווה

  נטפס על גלבוע תבור ועצמון

 . ושירת חיילים מלווה

  מלווה את שירת הצפון הרחוק

  של ארץ נושבת וקור

  ותדליק את ליבנו לצחוקתחמם 

 . ותמיס מצב רוח אפור

 ... אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון

 , יום יבוא והשמש יציץ חייכני

 , ירדו השלגים מהרים

  ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני

 . בשבילים הכחולים, הקרים

  את, אני והחורף הביתה חוזרים

 , שלום לך, ממלכת הכפור

  חיילי הצפון נתראה בהרים

 . בשנה הבאה נחזור

 ...אלף שיר לצפון מגולן עד חרמון

 
 קע היסטוריר

ונכלל באלבומים "לצפון באהבה" ו"מהצפון באהבה" של להקת פיקוד  1969הוקלט בשנת 

מפקד פיקוד צפון ולימים  בהמשך לבקשתו של דוד אליעזר בשן אליה הצטרף יגאל  ,צפון

לבנון והשיר הופך להמנון המלחמה, השיר מושמע  פורצת מלחמת 2006ביולי  הרמטכ"ל.

גרסת כיסוי וזוכה ל  ,על רקע השיר ,, מופק ג'ינגל לשידורי המלחמהללא הפסקה

בתום המלחמה יוצא לאור אלבום אוסף שירי מלחמה הזוכה . בביצועה של שרית חדד

, בין השירים ניתן למצוא את שתי בשןעל שם להיטו של יגאל  לשם "לצפון באהבה"

 הגרסאות של השיר. 

 .ג'במצעד החיילות של רשת  עשירידורג השיר במקום ה 2009בשנת 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=287&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=287&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=287&lang=1
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 השר משה מונטיפיורי

 חיים חפר :מילים

  מונטיפיורי בן שמוניםוכשהיה השר 

  אז באו לביתו המלאכים הלבנים

 : עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו

 " הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו"

 

 : וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק

  סלחו לי רבותי, אך באמת אני עסוק"

  כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם

 ? הנה פוגרום ברוסיה, איך לא אבוא אצלם

 "? לא אני יעזור פה לכולם כי מי אם

 
  והוא עלה למרכבה ו"דיו" לסוסים אמר

  ופה מתן בסתר ושמה נדבה

  פה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה

  ולכל היהודים שמחה וגאווה

 ! וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר

 
  וכשהיה השר מונטיפיורי בן תשעים

 " אמרו לו: "תעלה, כי שם למעלה מבקשים

 ? השר: "הגידו איך אוכלשאל אותם 

 ? איך עלילת הדם בדמשק תבוטל

 , הלא צריך ללכת לפחה הנבזה

  ל'גיד לו: תתבייש ואיך מרשים דבר כזה

  ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש

  מן מתנה גדולה, אך שאיש בה לא ירגיש

 "? אז מי אם לא אני לתורכי את זה יגיש

 ... והוא עלה למרכבה

  יפיורי בן מאהוכשהיה השר מונט

  אמר: "מספיק לי כבר, הנשמה שלי שבעה

  הלכו מליונים לירות ופרנקים ובישליק

 " אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק

 

  אמרו לו: "כבודו, רק יבוא ויסתכל

  צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל

  להגביה ת'כותל המערבי

  לנווה שאננים יהודים יש להביא

 "? מורי, יא לבביומי אם לא אתה יא 

 

 ... והוא עלה למרכבה

  וכשהיה השר בן מאה ועוד שנה

  נִשקוהו מלאכים בנשיקה האחרונה

  וכך את העיניים עצם הוא בבקשו

 . רק אבן ירושלמית מתחת לראשו

 

  עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון

  גמר השר משה את מסעו האחרון

  אך יש עוד אנשים המוכנים להיִשבע

  ם בלילה כשחושך בסביבהשלפעמי

 .ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=396&lang=1
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 רקע

 .ביצע אותו חיים חפר יהורם גאון נכתב על ידיהשיר "השר מונטיפיורי " 

השיר מביע את ההערכה העצומה שחש העם היהודי כלפי פעילותו ועזרתו של השר משה 

 מונטיפיורי . 

בעל , תסריטאי, מחזאי, פזמונאי ,משורר( היה 2012 – 1925)חי בן השנים  -חיים חפר 

 י. זמר עברל פרס ישראל( ו1969) עיתונותל פרס סוקולוב, חתן טור

 

 רקע על משה מונטיפיורי

 יהודי שתדלןו נדבןהיה  , 1885 ביולי 28 –1784 באוקטובר 24 ,חיים מונטיפיורי רסר, ש

  תרומתו הייתה בתחומים בארצות שונות. יהודיםמאנגליה, שהקדיש את חייו לסיוע ל

מונטיפיורי   רבים למען יהודי הגולה, התיישבות, בניית מפעלים, תחבורה, בריאות וחינוך.

במשמעותו העברית המקורית, כתואר  שר –ידוע גם בתואר "השר משה מונטיפיורי" היה 

 כבוד לאיש ציבור נכבד ורם מעלה. )מתוך ויקיפדיה(

 

 מידע על המושגים

דמשק, לפניכם רשימת מושגים הלקוחים מהשיר: פוגרום ברוסיה, מתן בסתר, עלילות 

 נדבה, אבן ירושלמית, טלית, פחה, בקשיש, קבר רחל, הכותל המערבי ונווה שאננים.

והכינו טבלה בעמודה אחת כתבו את המושג ובעמודה שנייה את    wordפתחו קובץ 

 ההגדרה.

      את ההגדרות עליכם למצוא באמצעות חיפוש מושכל באתרי האינטרנט השונים. 

 הם משה מונטיפיורי מדובר בשיר?על אילו אירועים שקשור אלי

  

https://he.wikipedia.org/wiki/1925
https://he.wikipedia.org/wiki/2012
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C_%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/24_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1784
https://he.wikipedia.org/wiki/28_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1885
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%AA%D7%93%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%AA%D7%93%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A9%D7%A8#.D7.A9.D6.B7.D7.82.D7.A8
https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A9%D7%A8#.D7.A9.D6.B7.D7.82.D7.A8
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 ההר הירוק תמיד

 יורם טהרלב מילים:

  פקחתי את עיני, היה אז חודש שבט,

  ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת

  ותכלת השמיים וענן יחיד

  את ההר הירוק תמיד. -וראיתי 

 

  במשחקי ילדות קלי השכרון

  רדפתי פרפרים, החלקתי במדרון

  ועת חיפשתי לי מסתור ללב תמים

  אל ההר הירוק תמיד. -אז ברחתי 

 

  ההר הירוק כל ימות השנה,

  אני עוד חולם ושואל

  לנשום רוחותיך כבראשונה,

  לשכב בצילך כרמל.

 

 

  בשנות הנעורים, בשנות האהבה

  טיפסנו בשביליו, ידי בתוך ידה

  השקפנו למרחק, לעבר העתיד

  על ההר הירוק תמיד. -וחלמנו 

 

  הלכנו לצבא, גדולים ונבוכים,

  מתוך המלחמות חזרנו כאחים

  הבאנו על כפיים רע וידיד

  מול ההר הירוק תמיד. -ונפרדנו 

 

  ההר הירוק כל ימות השנה...

 

  וילדינו כבר היום הם עלמים,

  שערם הלבין מרוב ימים. -רינו הו

  אך צעירים נהיה כל בוקר, עת נביט

  אל ההר הירוק תמיד. -אל אחינו 

 

  ההר הירוק כל ימות השנה...

 

 

  

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

 עקיבא נוףו המקורותמן  :מילים

 

 , שישו את ירושלים, גילו בה

 . גילו בה כל אוהביה

 , שישו את ירושלים, גילו בה

 . גילו בה כל אוהביה

 

 , על חומותייך, עיר דוד, הפקדתי שומרים

 . כל היום וכל הלילה

 , דוד, הפקדתי שומרים על חומותייך, עיר

 . כל היום וכל הלילה

 

 , אל תחת ואל תירא עבדי יעקב

  כי יפוצו משנאיך מפניך

 , אל תחת ואל תירא עבדי יעקב

  כי יפוצו משנאיך מפניך

 

 ... שישו את ירושלים

 

  שאי סביב עינייך וראי כולם

  נקבצו, באו לך

  שאי סביב עינייך וראי כולם

  נקבצו ובאו לך

 

 ...את ירושלים שישו

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=655&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=821&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=821&lang=1
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 רקע היסטורי

התפרסם עקיבא נוף כזמר וכתמלילן. אחד משיריו המפורסמים היה  70-בתחילת שנות ה

 . 1971"שישו את ירושלים", שזכה במקום השני בפסטיבל הזמר החסידי השני בשנת 

בכתיבת השיר עקיבא נוף בחר פסוקים שונים מספר ישעיהו המתארים את ירושלים 

ומפארים את שמה בביטויי שמחה ואהדה. לדוגמא, "שמחו את ירושלם, וגילו בה כל 

 אוהביה; שיש אתה משוש, כל המתאבלים עליה" )ישעיהו סו', פס י'( 

 

 שאלות על השיר

 כיצד מתוארת הרגשת הביטחון של ירושלים? .1

 מדוע, לדעתכם, זכה שיר זה לתהילה בכל העולם?   .2

בשיר "שישו את ירושלים" בולטת באופן מיוחד צורת הציווי בגוף שני רבים. היא  .3

מופיעה במספר שורשים: שו"ש, גי"ל, נש"א, רא"י/ה. צורת הציווי, שהיא צורה מודלית, 

 השלילי "ַאל ַתַחת גיל. הציוויוי שישימביעה בשיר את רצונו של הדובר כי הנמען יפעל 

 " נושא אופי של המלצה, הצעה או הנחיה. ִתיָרא וְַאל

את כל צורות הציווי בשיר ומיינו אותן לשתי קבוצות: ציווי על דרך השלילה; העתיקו  .4

ציווי ללא מילת שלילה. מהו ההבדל, לדעתכם, בין שתי הקבוצות מבחינת המסרים 

 שהכותב רוצה להעביר לקוראים?

 של ישעיהו: נבואת נחמה .5

ר ֲאנִי בֹוֵרא:  ִכי ִהנְנִי בֹוֵרא אֶׁת-ִשישּו וְגִילּו ֲעֵדי-ִאם-ִכי ִ -ַעד, ֲאשֶׁ ם ִגיָלה, וְַעָמּה יְרּוָשַל

)ישעיהו  יִָשַמע ָבּה עֹוד, קֹול ְבִכי וְקֹול זְָעָקה-וְַגְלִתי ִבירּוָשַלִם, וְַשְשִתי ְבַעִמי; וְלֹאָמשֹוש. 

 י"ט(.-"חס"ה, י

יָה; ִשישּו ִאָתּה ָמשֹוש, ָכל-יְרּוָשַלִם וְִגילּו ָבּה, ָכל-ִשְמחּו אֶׁת ַהִמְתַאְבִלים ָעלֶׁיָה.  -אֲֹהבֶׁ

ם, ִמזִיז ְכבֹוָדּה יָה; ְלַמַען ָתמֹּצּו וְִהְתַענְַגתֶׁ ם, ִמשֹד ַתנְֻחמֶׁ " )ישעיהו ְלַמַען ִתינְקּו ּוְשַבְעתֶׁ

 (. י"א-ס"ו, י'

 מהן הסיבות לשמחת ירושלים על פי נבואות הנחמה של ישעיהו ועל פי השיר? • 

 השוו בין נבואות הנחמה לבין השיר: מה דומה ומה שונה? • 
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 אילו מסרים מעביר השיר לגבי הקשר שלנו לירושלים? .6

האגדה מספרת כי באחד הלילות, בעת נסיגתו של נפוליאון בונפרטה מרוסיה בשנת  .7

נתקל הקיסר בבית שמתוכו הבהב אור נרות. נפוליאון התקרב אל החלון  ,1812

קבוצת אנשים יושבים על הרצפה, ספרים בידיהם, והם  -ומבעדו ראה מחזה מוזר 

ה להוציא אליו את וקוראים בהם לאור נרות בנעימה נוגה, ובוכים. בונפרטה הסקרן ציו

הקהילה היהודית במקום. הרב  רבּה של -מנהיג הקבוצה הזאת. האיש הזדהה כיהודי 

הסביר לנפוליאון כי הוא ובני קהילתו מתאבלים על חורבנו של בית המקדש. "מתי 

חרב בית המקדש הזה?" תמה נפוליאון. "לפני אלף ושמונה מאות שנה", אמר הרב. 

"על בית שחרב לפני אלפיים שנה, מתאבלים אתם כל שנה?" התפלא הקיסר, 

ישוב ויבנה  -וגל לשמר את זכר מולדתו שנים רבות כל כך ולפמלייתו אמר: "עם שמס

 אותה".

לאור האגדה: כיצד ניתן להבין את המקורות מהתנ"ך ואת השיר מאת עקיבא נוף • 

 בדרישתם לשמוח בשמחת ירושלים?

 

 מילים קשות

יָך יָפּוצּו"  "ְמַשנְאֶׁ

 "ָלְך ּוָבאּו, נְִקְבצּו"
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 עוד לא תמו כל פלאייך

 יורם טהרלב :יליםמ

  ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה

  מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה

  קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה

 . פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה

 
  הרחק מאור חמהבצל עצי החורש, 

  יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה

  אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום

 . מולדת ללא תואר וצועני יתום

 
  עוד לא תמו כל פלאייך

  עוד הזמר לו שט

  עוד לבי מכה עם ליל

 : ולוחש לו בלאט

  את לי את האחת

  את לי את, אם ובת

  את לי את המעט

 . המעט שנותר

 
  בבגדינו את ריח הכפריםנביאה 

 , בפעמון ליבנו יכו העדרים

  ישנה דממה רוגעת

 , וקרן אור יפה

 . ולאורה נפסעה ברגל יחפה

 ..עוד לא תמו כל פלאייך

 

 רקע

עצב  , התפעמות  ורוך, ועם זאת גם חרדהלפנינו שיר אהבה למולדת, לארץ. השיר מלא 

 לימים של טוהר ותום ביחסים שבין העם למולדתו. -לזמנים שחלפו וגעגועים 

הארץ מואנשת לדמות אישה. בבתים הראשונים היא מתוארת באמצעות רמיזות ודימויים 

ה אך גם יכאהובה וככלה,  ואילו בפזמון החוזר היא אם ובת. על פי תיאוריה היא יפיפי

 ם, אך פלאיה נתונים בסכנה.דלה: יחפה, בלי כותונת, ללא תואר. היא רבת פלאי

הדובר בשיר לפעמים הוא המשורר הפרטי, המדבר בגוף ראשון יחיד על אהבתו, ולפעמים 

הוא נוקט לשון רבים המייצגת את העם כולו. הדימוי העצמי כ"צועני יתום" מביא אל  השיר 

 את המוטיב של היהודי הנודד.

יים רבים: פתיחת שערים, הכמיהה להתחברות עם הארץ מקבלת בשיר ביטויים סמל

וכן, כמיהה …"(. הכאת שורשים, לחש אינטימי הנשמע כשבועת אמונים )"את לי את האחת

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=513&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=513&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=513&lang=1
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או חזרה  ליציאה משותפת אל הטבע האידילי, הבלתי מנוגע, הצבוע בצבעי שיר השירים,

 אל תקופת התום הרומנטית של הציונות העובדת בימיה היפים.

שמו של השיר, מחזיקה בתוכה מתח רב שבין שני ניגודים: הפתיחה לפזמון, המחוזקת גם ב

מצביעה על …" מצד אחד יש פלאים בארץ האהובה, אבל ההקדמה "עוד לא תמו כל 

 הפלאים  הללו הולכים ואוזלים. -תהליך שלילי 

ועלה ארצה בגיל שמונה. עוד טרם  1962רמי קלינשטיין נולד בארצות הברית בשנת 

התגייס לצה"ל  1980בשנת  בית הספר התיכון הקים להקה.בהתפרסם עסק במוזיקה, ו

פרסומו הגדול הגיע בשנת  ".80והיה למנהל המוזיקלי של הלהקה הצבאית "צה"ל 

,כאשר הלחין את שירו של יורם טהרלב "עוד לא תמו כל פלאייך", שהפך ללהיט ,1985

שלו, הפיק,  גדול בביצועה של "להקת פיקוד הצפון". במהלך הקריירה ארוכת השנים

 אלבומים לאמנים שונים. 17-עיבד והלחין יותר מ

 

 משימות

 זה השם שהמשורר קרא לשירו.  -"עוד לא תמו כל פלאיך" 

 .כל אחד מחוויותיו ומן הקשר האישי שלו עם המולדת -הביאו דוגמאות ל"פלאי הארץ" 
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 מהמקורות להעשרה והרחבהמשפטים 

את תחושת השייכות של התלמידים  מוצר הטיולים שם לו למטרה להעמיק

לארצם. תהליך הלמידה המוצג במוצר זה מהווה נדבך משמעותי בגיבוש זהותו 

 של התלמיד.

כחלק מתהליך זה מוצגים להלן ציטוטים מתוך המקורות היהודיים, אותם 

 מומלץ ללמד לקראת היציאה לטיול, בהתאם לשכבת הגיל המתאימה.

 

  א' ִכָתה

ן ְבגַן וַיַנִיֵחהּו ָהָאָדם אֶׁת ֹלִהיםא   ה' וְיִַקח"  ."ּולְשֹוְמָרה לָֻעְבָדה ֵעדֶׁ

 (ט"ּו, ב', ָבָראִשית)

 

 ב' ִכָתה

ץ ֵאין ִאם" ץ ֵאין ָמָטר ֵאין וְִאם ָמָטר ֵאין אֶׁרֶׁ  ".ָאָדם ֵאין ְשנֵיהֶׁם ֵאין וְִאם אֶׁרֶׁ

 (י"ג ָפְרָשה, ַרָבה ְבָראִשית)

 

 ג' ִכָתה

ץ" ֵעָרה ִחָטה אֶׁרֶׁ ן, וְשֶׁ ץ; וְִרמֹון ּוְתֵאנָה וְגֶׁפֶׁ  ."ּוְדַבש, ָשַמן זַיִת-אֶׁרֶׁ

 (ח' ,ח', ְדָבִרים) 

 

 ד' ִכָתה

ה ֵעץ ָהָאָדם כִי"  ."ַהָשדֶׁ

 (.י"ט, כ' ְדָבִרים)            
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 -ה' ִכָתה

ץ הֹולְֵך ֲאנִי, הֹולְֵך ֲאנִי ֲאשֶׁר ָמקֹום כָל"  ".יְִשָרֵאל לְאֶׁרֶׁ

ְסלַב נְַחָמן ַרִבי)  (ִמְברֶׁ

 

 כיתה ו'

ד-וַיהוָה ָאַמר אֶׁל" ַהָמקֹום -ןלֹוט ֵמִעמֹו, ָשא נָא ֵעינֶׁיָך ּוְרֵאה, מִ -ַאְבָרם, ַאֲחֵרי ִהָפרֶׁ

ֶׁגְָבה, וֵָקְדָמה וָיָָמה-ַאָתה ָשם-ֲאשֶׁר ץ ֲאשֶׁר-כָל-כִי אֶׁת .  ָצפֹנָה וָנ ַאָתה רֹאֶׁה, -ָהָארֶׁ

ְתנֶׁנָה, ּולְזְַרֲעָך, ַעדלְָך   ."עֹולָם-אֶׁ

 (ט"ו -י"ג, י"ד ָבָראִשית)

 

 כיתה ז'

ת" ץ לְעֹולָם עָֹמדֶׁ  ".דֹור הֹלְֵך וְדֹור ָבא, וְָהָארֶׁ

 (קהלת א', ד')                                           

 

ֶאֶרץ ָרֵאל בְׂ  -יִשְׂ

ם" ם-קָ י ָהעָ ְהּוִד י ּה ַה ה בָ בָ ּצְ ִתית ָהרּוָחנִית ְדמּותֹו, עֻ ָד ינִית ַה ִד ְמ ְַה ּה, ו י בָ , ַח

ֵי י ְמלַכְִתית קֹוְמִמיּות ַח ּה ַמ ר בָ ָצַ י, י ִכְֵס ִים ַתְרבּות נ י ִמ ֻא ְכָלַל לְ ִים ו נֹוִשי  א 

ְהֹוִריש ת כֻּלֹו לָעֹולָם-ו ר אֶׁ ים ֵספֶׁ ִר ָפ י ַהְס ִח ִצְ נ  ".ַה

 (מתוך מגילת העצמאות) 
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 תלמידחוברת מלווה טיול ל - נספח

 

  

 ."הטיולים לתלמיד"בדפים הבאים תמצאו את חוברת 

 :שימו 

החוברת לתלמיד המצורפת כאן כוללת את המבנה המייצג 

של החוברת שמקבל התלמיד ומטרתה להציג בפני המורה 

את תהליך הלמידה, מופיעים בה חלקים מייצגים בלבד 

 ולכן :

  לתיעודבלבד,  אחדדף מוצג שכבת גיל כל ב •

 דפי תיעוד. 4בחוברת לתלמיד קיימים .  הטיול/הסיור

מספרי העמודים בדף תיעוד הטיול,  -לאור הנאמר לעיל•

תואם את מספרי העמודים של החוברת שיקבל התלמיד 

 ולא לחוברת המייצגת, המצורפת להלן.  
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מֹוךְַָָּּאְרֵצךְֶָָּּאתְָּוָאַהְבת ָָּ" ָּ"כ ָ
 

י ָכו ת" ָמעו תָּיֹוֶצֶרתָּש ַ ַעםָּ-ָּ"ַמש ְ ַ ֶרךְָּ,ְָּוַהפ  ָּ.ָהַרְגַלִיםָּד ֶ

 

ךְ  קּום" ְתַהּלֵ ץ ְוהִׁ ָארֶׁ  "ּבָ

ים  יורם טהרלב: ִמל ִ

 

ךְ  קּום ְתַהּלֵ ץ ְוהִׁ ָארֶׁ   ּבָ

יל ְרמִׁ ּתַ ל ּבַ ּקֵ  . ּוַבּמַ

אי ְפּגֹׁש   ּוַוּדַ ךְ  ּתִׁ רֶׁ ּדֶׁ   ּבַ

ּוב ת ש  ץ אֶׁ רֶׁ ָרֵאל אֶׁ ש ְ  . יִׁ

קוּ  ְתךָ  ַיְחּבְ יהָ  אוֹׁ ָרכֶׁ   ּדְ

ל ֶׁ ץ ש  רֶׁ ָבה ָהאֶׁ  , ַהּטוֹׁ

יא ְקָרא הִׁ ְתךָ  ּתִׁ יהָ  אוֹׁ   ֵאלֶׁ

מוֹׁ  ל ּכְ ש   אֶׁ רֶׁ  . ָאֲהָבה עֶׁ

 

ָתהּ  ָאֵכן זֹׁאת ץ אוֹׁ רֶׁ  , ָהאֶׁ

ָתהּ  זוֹׁ    ָהֲאָדָמה אוֹׁ

ָתהּ  ת ְואוֹׁ ּסַ ַלע ּפִׁ   ַהּסֶׁ

ת בֶׁ ְצרֶׁ ה ַהּנִׁ ַחּמָ  . ּבַ

ַחת ּתַ   ָלַאְסַפְלט ּומִׁ

ְנְיֵני   ,ָהַרֲאָוה ְלבִׁ

ת רֶׁ ּתֶׁ ְסּתַ ת מִׁ דֶׁ לֶׁ   ַהּמוֹׁ

ית נִׁ ָ ְיש   .ַוֲעָנָוה ּבַ

ךְ  קּום ְתַהּלֵ ץ ְוהִׁ ָארֶׁ  ...ּבָ

 

 

 ____: כיתה  __________________ה: /שם התלמיד

 

 

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

 תלמידים יקרים, 

תכנית לקידום מצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי בכל  -בית ספר נילי שותף בתכנית מארג

 תחומי החיים של בית הספר )לימודי, קהילתי, תרבותי, פיסי וארגוני(.

 זהות יהודית, ציונית ואזרחית של התלמיד.מטרת התכנית הינה להשפיע על עיצוב 

אתם התלמידים יוצאים במהלך שנותיכם בבית הספר לטיולים שונים, ברחבי הארץ. 

בטיולים אלו אתם לומדים להכיר את הארץ דרך הרגלים, ואנו, הצוות החינוכי, הצועד 

רחית תגבשו את זהותכם היהודית, ציונית והאזתצעדו אתכם, מקווים כי בשבילים בהם 

 ותבחרו לקחת אחריות  על הארץ בה אתם חיים. 

 צאו לדרכים, הביטו סביבכם, למדו להכיר ולאהוב את הארץ.

במחברת זו אתם מוזמנים לתעד את החוויות ואת תהליך הלמידה שתעברו בטיולים 

 .הספרבמסגרת בית 

 

  

 

ָרֵאל ֶאֶרץ" ֵראת יִשְׂ ֻתֶבלֶת ִהיא ִכי, ֵתֵבל נִקְׂ ָכל מְׂ ָכל. בְׂ  ֶשבְׂ

ָרֵאל ֶאֶרץ ֲאָבל, ָבַאֶחֶרת ֶשֵאין ָמה ָבַאַחת יֵש ָהֲאָרצֹות  ֵאינָּה יִשְׂ

ָרה  ".ָדָבר ָחסְׂ

 ) רבי שמעון בר יוחאי(
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 נהלים וכללים

 

 נהלים וכללי בטיחות

באישור וזאת חל איסור על שימוש בטלפונים ניידים למעט צילום במהלך הטיול,  •

 המורה בלבד. 

 חלה חובה להגיע לבושים בחולצת בית ספר. •

 היציאה לטיול מותנית בנעלי הליכה סגורות. •

 יש לחבוש כובע במהלך כל הטיול.        •

 ליטרים של מים. שלושהיש להצטייד ב •

 יש להישמע להוראות המדריך, המאבטח והצוות החינוכי.   •

 

 כללי התנהגות 

 חל איסור על אכילה ושתייה ממותקת באוטובוס. •

 האכילה מותרת רק בזמנים ובמקומות המוגדרים לכך.  •

 יש לשמור על ניקיון הסביבה, אין לזרוק אשפה בשטח.  •

 אין לפגוע בטבע, בצמחייה ובבעלי החיים. •

 י המקום בו אנו מבקרים.יש לכבד את כלל •

 

 

ה" עָׁ שָׁ א בְּ רָׁ בָׁ בָׁ  שֶׁ ת ה"ַהקָׁ ם אֶׁ דָׁ אָׁ ִראשֹון הָׁ לּו הָׁ טְּ ִזירּו נָׁ חְּ הֶׁ ל ַעל וְּ ֵני כָׁ ן ַגן ִאילָׁ  ֵעדֶׁ

ַמר אָׁ ֵאה: לֹו וְּ ַעשיי רְּ ה מָׁ ִאים ַכמָׁ ִחין נָׁ שּובָׁ ל ֵהן ּומְּ כָׁ ה וְּ אִתי מָׁ רָׁ בָׁ ָך, שֶׁ ִבילְּ  ִבשְּ

אִתי רָׁ ָך ֵתן;  בָׁ תְּ ֹּא ַדעְּ ל ֵקל שֶׁ ַקלְּ ִריב תְּ ַתחְּ ת וְּ ִמי אֶׁ ִאם, עֹולָׁ ֵקל שֶׁ ַקלְּ  ִמי ֵאין תְּ

ַתֵקן יְּ יָך שֶׁ  ".ַאֲחרֶׁ

 ()קהלת רבה פרשה ז', י"ג
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 ארץ ישראלמפת 

 . בולות הארץ ויישובים מרכזיםהמציגה את גלפניכם מפת ארץ ישראל  •

  .דף הגזירה בסוף החוברתקרתם בעזרת יסמנו על גבי המפה את המקום בו ב •
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ה תָּ ים - א' כִּ ם צֹוֲעדִּ ים עִּ ירִּ  ַהשִּ
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ימֹות ְקבֹות ְמשִּ יר ְבעִּ  ַהשִּ

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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עּוד ּיּול תִּ  טִּ

 

ֻמּיֹות ֶשל ּופְֻׂעּלֹות ַתֲהלִיִכים, ַרֲעיֹונֹות נּו ֲאלֵיֶהן דְׂ ַשפְׂ ַמֲהלְַך נֶחְׂ  ַהִטּיּול בְׂ

ִפים ַשקְׂ זֶהּוֵתנּו ֶבִטיםיהֵ  ַהמְׂ ִביל בְׂ ַמקְׂ ִמים ּובְׂ  .זֹו זֵהֹות לְִׂפתּוחַ  תֹורְׂ

 

ְָׂמנִים לְַׂתֵעד ּולְַׂסֵכם ֶאת ֲחוָיֹוֵתיֶכם ַאֶתם ַהָבִאים ַבַדִפים ְֶׂאת ַתֲהלִיְך  ֻמז ו

ֶתם  .ַהּלְִׂמיָדה ֶשֲעַברְׂ

 

ָהיְָתה  ֵמַהִטיּול ֲחוָיָה ַעל ַסְפרּו .1 ת שֶׁ דֶׁ ֵתֲארּו ְבֵפרּוט אֶׁת ַהָמקֹום, . ָבֲעבּוְרכֶׁם ְמיֻחֶׁ

 .ַהִמְשַתְתִפים וְִהְתַרֲחשּות

ִחֵבר ֵמַהִטיּול ַרְעיֹון אֹו נֹוֵשא ַעל ָסְפרּו .2  .ָהִאיֵשי לְעֹולְַמכֶׁם אְֶׁתכֶׁם שֶׁ

ִהְתַרֵחש רּועַ יָהאֵ  ָמה .3 ר, ַבִטיּול שֶׁ ן ֲעלֵיכֶׁם ִהְשִפיעַ  ֲאשֶׁ  ?לָכֶׁם זָכּור אֹו ְמיָֻחד ָבאֹפֶׁ
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ה תָּ  א' כִּ

 ______________________________________: ________ל ִטיּול /ִסיּור ִתעּוד

 ______________________ :ַתֲאִריְך

ם וְַהַמְסלּולִים ָהֲאָתִרים  :ִבַקְרנּו ָבהֶׁ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ ________________________________ 

ַבֲעמ' ַהְשֵאלֹות ע"פ ִסיּור /ַהִטיּול אֶׁת ַסכְמּו  .8 שֶׁ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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ה תָּ ים - 'ב כִּ ם צֹוֲעדִּ ים עִּ ירִּ  ַהשִּ
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ימֹות ְקבֹות ְמשִּ יר ְבעִּ  ַהשִּ

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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עּוד ּיּול תִּ  טִּ

 

ֻמּיֹות ֶשל ּופְֻׂעּלֹות ַתֲהלִיִכים, ַרֲעיֹונֹות נּו ֲאלֵיֶהם דְׂ ַשפְׂ ַמֲהלְַך נֶחְׂ  ַהִטּיּול בְׂ

ָקִפים זֶהּוֵתנּו ֶבִטיםיהֵ  ִמשְׂ ִביל בְׂ ַמקְׂ ִמים ּובְׂ  .זֹו זֵהֹות לְִׂפתּוחַ  תֹורְׂ

 

ְָׂמנִים לְַׂתֵעד ּולְַׂסֵכם ֶאת ֲחוָיֹוֵתיֶכם ַאֶתם ַהָבִאים ַבַדִפים ְֶׂאת ַתֲהלִיְך  ֻמז ו

ֶתם  .ַהּלְִׂמיָדה ֶשֲעַברְׂ

 

ָהיְָתה  ֵמַהִטיּול ֲחוָיָה ַעל ַסְפרּו .1 ת שֶׁ דֶׁ ְבֵפרּוט אֶׁת ַהָמקֹום, ֵתֲארּו . ָבֲעבּוְרכֶׁם ְמיֻחֶׁ

 .ַהִמְשַתְתִפים וְִהְתַרֲחשּות

ִחֵבר ֵמַהִטיּול ַרְעיֹון אֹו נֹוֵשא ַעל ָסְפרּו .2  .ָהִאיֵשי לְעֹולְַמכֶׁם אְֶׁתכֶׁם שֶׁ

ִהְתַרֵחש ָהֵארּועַ  ָמה .3 ר, ַבִטיּול שֶׁ ן ֲעלֵיכֶׁם ִהְשִפיעַ  ֲאשֶׁ  ?לָכֶׁם זָכּור אֹו ְמיָֻחד ָבאֹפֶׁ
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ה תָּ  'ב כִּ

 ______________________________________: ________ל ִטיּול /ִסיּור ִתעּוד

 ______________________ :ַתֲאִריְך

ם וְַהַמְסלּולִים ָהֲאָתִרים  :ִבַקְרנּו ָבהֶׁ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ ________________________________ 

ְבַעמּוד ַהְשֵאלֹות ע"פ ִסיּור /ַהִטיּול אֶׁת ַסכְמּו  .20 שֶׁ

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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 צועדים עם השירים - 'גכיתה 
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 משימות בעקבות השיר

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 
 

           

 

45 
 

 תיעוד טיול

 

יות אליהם נחשפנו במהלך הטיול רעיונות, תהליכים ופעולות של דמו

 משקפים היבטים בזהותנו ובמקביל תורמים לפיתוח זהות זו.

 

ואת תהליך יכם חוויותלתעד ולסכם את ם מוזמנים בדפים הבאים את

 .םהלמידה שעברת

 

למקום, לנוכחים  ובטיול. התייחס לכםעל חוויה משמעותית שהייתה  וספר .1

 במפורט את החוויה.       ו. תארםולתכנים אליהם נחשפת

 . כםאת בחירת ונמק

 ספרו על תוכן או רעיון אליו נחשפתם ומתקשר לזהותכם.  .2

באופן מיוחד  עליכםבטיול, אשר השפיע  םלתוכן/ רעיון אליו נחשפתהתייחסו 

 את אופן ההשפעה. ורי)אירוע, דמות, תופעה גיאוגרפית ועוד(.  הסב
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 'גכיתה 

 ______________________________________________תיעוד סיור/ טיול ל: 

 ______________________ :תאריך

: לולים בהם ביקרנוהאתרים והמס

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ ________________________________ 

 .32סכמו את הטיול/סיור ע"פ השאלות שבעמ' 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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 צועדים עם השירים - 'דכיתה 
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 משימות בעקבות השיר

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 תיעוד טיול

 

יות אליהם נחשפנו במהלך הטיול רעיונות, תהליכים ופעולות של דמו

 משקפים היבטים בזהותנו ובמקביל תורמים לפיתוח זהות זו.

 

ואת תהליך  יכםחוויותלתעד ולסכם את  ניםמוזמ םבדפים הבאים את

 .םהלמידה שעברת

 

למקום, לנוכחים  ובטיול. התייחס לכםעל חוויה משמעותית שהייתה  וספר .1

 במפורט את החוויה.      רו . תאםולתכנים אליהם נחשפת

 . כםאת בחירת ונמק

 ספרו על תוכן או רעיון אליו נחשפתם ומתקשר לזהותכם.  .2

באופן מיוחד  עליכםבטיול, אשר השפיע ם לתוכן/ רעיון אליו נחשפתו התייחס

 את אופן ההשפעה. ורית, תופעה גיאוגרפית ועוד(.  הסב)אירוע, דמו
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 'דכיתה 

 ______________________________________________ תיעוד סיור/ טיול ל:

 ______________________ :תאריך

: לולים בהם ביקרנוהאתרים והמס

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ ________________________________ 

 .39סכמו את הטיול/סיור ע"פ השאלות שבעמ' 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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 צועדים עם השירים - 'הכיתה 
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 משימות בעקבות השיר

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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   תיעוד טיול

 

רעיונות, תהליכים ופעולות של דמויות אליהם נחשפנו במהלך הטיול 

 בזהותנו ובמקביל תורמים לפיתוח זהות זו. משקפים היבטים

 

את תהליך יכם ולתעד ולסכם את חוויותם מוזמנים בדפים הבאים את

 ם.הלמידה שעברת

 

למקום, לנוכחים  ובטיול. התייחס לכםעל חוויה משמעותית שהייתה רו ספ .1

 במפורט את החוויה.       ו. תארםולתכנים אליהם נחשפת

 . כםאת בחירת ונמק

 ספרו על תוכן או רעיון אליו נחשפתם ומתקשר לזהותכם.  .2

באופן מיוחד  עליכםבטיול, אשר השפיע  םלתוכן/ רעיון אליו נחשפת והתייחס

 את אופן ההשפעה. ורי)אירוע, דמות, תופעה גיאוגרפית ועוד(.  הסב
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 'הכיתה 

 ______________________________________תיעוד סיור/ טיול ל: ________

 ______________________ :תאריך

: לולים בהם ביקרנוהאתרים והמס

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 .46סיור ע"פ השאלות שבעמ' סכמו את הטיול/

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________ ______________________________ 
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 צועדים עם השירים - 'וכיתה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

           

 

56 
 

 משימות בעקבות השיר

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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   תיעוד טיול

 

רעיונות, תהליכים ופעולות של דמויות אליהם נחשפנו במהלך הטיול 

 בזהותנו ובמקביל תורמים לפיתוח זהות זו. משקפים היבטים

 

ואת תהליך יכם לתעד ולסכם את חוויותם מוזמנים בדפים הבאים את

 .םהלמידה שעברת

 

למקום, לנוכחים  ובטיול. התייחס לכםעל חוויה משמעותית שהייתה  וספר .1

 במפורט את החוויה.      ו . תארםולתכנים אליהם נחשפת

 . כםאת בחירתו נמק

 . אירוע הקשור להיבט ציוני, יהודי או אזרחי שנחשפתם אליו בטיולכתבו  .2
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 'וכיתה 

 ______________________________________תיעוד סיור/ טיול ל: ________

 ______________________ :תאריך

: לולים בהם ביקרנוהאתרים והמס

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ ________________________________ 

 .53סיור ע"פ השאלות שבעמ' סכמו את הטיול/

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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 צועדים עם השירים - 'זכיתה 
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 משימות בעקבות השיר

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 תיעוד טיול  

 

רעיונות, תהליכים ופעולות של דמויות אליהם נחשפנו במהלך הטיול 

 בזהותנו ובמקביל תורמים לפיתוח זהות זו. משקפים היבטים

 

ואת תהליך יכם לתעד ולסכם את חוויותם מוזמנים בדפים הבאים את

 .םהלמידה שעברת

 

למקום, לנוכחים  ובטיול. התייחס לכםעל חוויה משמעותית שהייתה  וספר .1

 במפורט את החוויה.      ו . תארםולתכנים אליהם נחשפת

 . כםאת בחירתו נמק

 . אירוע הקשור להיבט ציוני, יהודי או אזרחי שנחשפתם אליו בטיולכתבו  .2
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 'זכיתה 

 ______________________________________תיעוד סיור/ טיול ל: ________

 ______________________ :תאריך

: לולים בהם ביקרנוהאתרים והמס

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ ________________________________ 

 .60סיור ע"פ השאלות שבעמ' סכמו את הטיול/

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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 צועדים עם השירים - 'חכיתה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

           

 

64 
 

 משימות בעקבות השיר

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 תיעוד טיול  

 

רעיונות, תהליכים ופעולות של דמויות אליהם נחשפנו במהלך הטיול 

 משקפים היבטים בזהותנו ובמקביל תורמים לפיתוח זהות זו.

 

ת תהליך ואיכם לתעד ולסכם את חוויותם מוזמנים בדפים הבאים את

 .םהלמידה שעברת

 

למקום, לנוכחים  ובטיול. התייחס לכםעל חוויה משמעותית שהייתה  וספר .1

 במפורט את החוויה.      ו . תארםולתכנים אליהם נחשפת

 . כםאת בחירתו נמק

 . כתבו אירוע הקשור להיבט ציוני, יהודי או אזרחי שנחשפתם אליו בטיול .2

 

 

 

  



 
 

           

 

66 
 

 'חכיתה 

 ______________________________________________ תיעוד סיור/ טיול ל:

 ______________________ :תאריך

: לולים בהם ביקרנוהאתרים והמס

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ ________________________________ 

 .67סיור ע"פ השאלות שבעמ' סכמו את הטיול/

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 
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 כיתה א' -ביקור במוזיאון תיעוד 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 למפת ארץ ישראל דף גזירה -נספח 

 


