
ם י מ י  ג ל פ
כעץ שתול על פלגי מים 
ם ו ק מ ל  ש ת  ו ה ז

הר וגיא
בית חינוך
ף ת ו ש מ

הר וגיא
בית חינוך
ף ת ו ש דוא"ל: hvg@sulam.co.ilמ סקיבוץ דפנה, גליל עליון 04-6901200

יי
יו

לי
 ב

ער
ס

ל 
יכ

מ
ב: 

צו
עי

א… ָהָאָדם ֵאינוֹ ֶאלָּ
שאול טשרניחובסקי

א ַקְרַקע ֶאֶרץ ְקַטנָּה, ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאלָּ

ְבִנית נֹוף־מֹוַלְדּתֹו, א תַּ ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאלָּ

ה, ְפָגה ָאְזנֹו עֹוָדּה ַרֲעַננָּ סָּ ַרק ַמה־שֶּׁ

ְבָעה ִלְראֹות, ְפָגה ֵעינֹו ֶטֶרם שָׂ סָּ ַרק ַמה־שֶּׁ

עֹוֵלי־ְטָלִלים ֶיֶלד ִמשְׁ ַגע בְּ ר פָּ ל ֲאשֶׁ כָּ

ל ּגּוׁש ְוִעי־ֲאָדָמה, ל ַעל כָּ ט, ִנְכשָׁ ִמְתַלבֵּ

ֵסֶתר ַנְפׁשֹו ּוְלבֹא־ֵדַע ָערּוְך עֹוד בְּ בְּ

יֹומֹו י יֹום בְּ ַח, ָעָליו ַיְקִטיר ִמדֵּ ִמְזבֵּ

לֹות. ַמִים, ְלכֹוָכב ּוַמזָּ ִלְמֶלֶכת־ַהשָּׁ

ְרבֹות ַהיִָּמים ּוְבִמְלֶחֶמת־ֵיׁשּות, ְוַאְך בִּ

ת, – ֶרשֶׁ ת־ֵסֶפר ַחיָּיו הֹוְלָכה ִמְתפָּ ּוְמִגלַּ

ר שֶׁ ֶלה פֵּ ּוָבאּו ֶאָחד ֶאָחד, ְוִיגָּ

אֹות, ל ַהבָּ ל אֹות ָואֹות ְוֵסֶמל ֵסֶמל כָּ כָּ

ִריָָּתּה, – ית בְּ ֵראשִׁ חְֹקקּו ָעֶליָה בְּ שֶׁ

ְבִנית־נֹוף מֹוַלְדּתֹו. א תַּ ָהָאָדם ֵאינֹו ֶאלָּ

ִית נוֹפוֹ ֶשל ַהבַּ
דורית שבח )2012(

ִית נֹופֹו ֶשל ַהבַּ
ר ְעּגּוֵע ְמֵשכֵּ הּוא גֵּ
ֶאל ְצָבִעים ְוֵריחֹות

ֶכת ּוְפִריחֹות ֶאל ַשלֶּ
ֶאל קֹולֹות ּוְרָעִשים
ִנים ַוֲאָנִשים, ֶאל פָּ

ֶאל ַמה ֶשֶנְחַרת ְוָזכּור
ָבר ָשַכְחנּו, ְוֶאל ַמה ֶשכְּ
ֶאל ַמה ֶשָעטּוף ְוָשמּור
ְוֶאל ַמה ֶשִאּתֹו ָצַמְחנּו.

ֶאל ְצחֹוק ּוְשָמחֹות
ֶאל ֶעֶצב ַוֲאָנחֹות,

ב ִניֵמי ַהלֵּ ֶפש ֶשבְּ ת ַהנֶּ ֶאל ֶעְרגַּ
הּוא נֹוֵשם ְואֹוֵהב. ל ַמה שֶּ ְוֶאל כָּ

" ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל־ַּפְלֵגי ָמִים 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא־ִיּבֹול   

ְוֹכל ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח "  
תהלים פרק א, פסוק ג  



הגליל / רוביק רוזנטל
מתוך הזירה הלשונית

"כשמזכירים את המילה גליל אנחנו חושבים על שני דברים שונים. או שאנו חושבים על השיעור האחרון 

בגיאומטריה, או שאנו חושבים על טיול שעשינו לצפון הארץ. האם יש קשר בין המילים האלה? 

כנראה שיש, אבל הוא לא כל כך פשוט.

בגיאומטריה גליל הוא גוף הנדסי ששני הבסיסים העגולים שלו שווים. בתנ"ך פירוש המילה הוא עמוד, 

יׁש" )ה 14(, כלומר, הידיים  ְרשִׁ תַּ ִאים בַּ ִליֵלי ָזָהב ְמֻמלָּ ובמגילת שיר השירים מתואר הגבר האהוב:  "ָיָדיו גְּ

שלו דומות לעמודים של זהב. גליל בתנ"ך הוא גם ציר של דלת. גליל קשור כאן לשורש גל"ל, ומתאר 

משהו עגול או שיש לו תנועה של סיבוב. בשורש הזה אנו מכירים מילים רבות. למשל, גל בים נקרא כך 

בזכות התנועה המעוגלת שלו. מגילה נקראת כך כי אנו מגוללים אותה כשאנו פותחים או סוגרים אותה... 

בשפות שמיות שונות אנחנו מוצאים גם את המילה גליל במשמעות של אזור בארץ. 

ִליל" )א ט 11(.  ֶאֶרץ ַהגָּ ִרים ִעיר בְּ לֹמֹה ְלִחיָרם ֶעשְׂ ֶלְך שְׁ ן ַהמֶּ בספר מלכים כתוב: "ָאז ִיתֵּ

מהי ארץ הגליל ? בתנ"ך מדובר על גליל הגויים, האזור שבו גרים הגויים. הפרשנים השונים מנסים 

להסביר את המילה הזו. רש"י מסביר שגליל הגויים היא כל ארץ ישראל, שהיתה "גוללת אליה את כל 

הגויים", כלומר, אוספת אותם אליה... ובכל זאת לא לגמרי ברור מדוע 'גליל' פירושו אזור, גם בשפות 

אחרות כמו ארמית סורית. אפשר לשער שהאזור נראה להם כאילו הוא נפרש ונגלל לכל רוחב העין, אבל 

זו השערה בלבד. 

במשנה מחלקים את האזור הצפוני לשניים: הגליל העליון והגליל התחתון. החלוקה הזו מקובלת עד 

היום, ואליה מוסיפים גם את הגליל המערבי, וכך מחלקים את צפון הארץ לשלושה גלילים או אזורים. 

לאזור הצפוני מזרחי של הגליל העליון קוראים גם אצבע הגליל. הסיבה לכך היא שבמפות של מדינת 

ישראל נראה האזור הזה כמו אצבע שיוצאת מהשטח הרחב יותר המכיל את כל הגליל.

הגליל הוא חלק אהוב מאוד בארץ ישראל, ונכתבו עליו שירים רבים. המשורר נתן אלתרמן כתב שיר 

שחוברה לו גם מנגינה:  "ליל גליל, ליל גליל,/ רוח בא קל קליל,/ ליל גליל, לילה ליל,/ רוח, רוח, רוח ליל". 

אהוד מנור כתב שיר על טיול בגליל. הוא מתחיל במילים: "קח מקל, קח תרמיל,/ בוא איתי אל הגליל,/ 

בוא אתי ביום אביב/ נהלך סביב, סביב". 

יוסף טרומפלדור, שנהרג בהגנה על תל חי בשנת 1917, זכה לכינוי 'יוסף הגלילי'.

בתכנית זו אנו שואפים להעמיק את הזיקה של התלמידים לאזור בו אנו חיים.

בגליל העליון, עם כיבוש הארץ על ידי יהושע בן-נון והתנחלות השבטים, התיישבו 

שבטי אשר במערב, נפתלי במזרח ושבט הדן שבנחלתו שוכן ביה"ס "הר-וגיא". גם 

בתקופת המשנה והתלמוד הייתה באזורנו התיישבות יהודית, שהלכה והדלדלה עד 

לחורבן הבית השני. ממלחמת העולם הראשונה ואילך יושב הגליל העליון מחדש, 

ואט אט הוקמו בו ערים, מושבות, מושבים וקיבוצים, שמתוכם מתקבצים לבית הספר 

תלמידים רבים.

אנו שואפים לכך שהתלמידים יכירו את ההיסטוריה והגיאוגרפיה של הגליל, את הנוף 

האנושי ואת הטבע הסובב אותנו, המהווים את רכיב הזהות של המקום. 

הערך המרכזי שאותו אנו שואפים לפתח באמצעות תכנית זו הוא ערך השייכות, הן 

בקרב תלמידינו והן בקרב מורינו - שייכות, כאמור, לבית הספר, לאזור בו אנו חיים, 

ולתולדותיה של המדינה.

אנו מקווים שבזכות התכנית שיצרנו, מילותיו של שאול טשרניחובסקי "האדם אינו 

אלא תבנית נוף מולדתו" תקבלנה משמעות, שתהיה רלוונטית עבור תלמידנו.

"האדם שייך למקום מתוך כך שכל אדם נולד וגדל במקום מסוים,

יהא זה על אדמה כזו או אחרת, בצבע כזה או אחר, 

בחלקת מקום באחת מיבשות העולם.

 ושם, אל המקום המוכר, שהוא נוף ילדותו, הוא חווה הרגשה של שייכות". 

 על שייכות למקום / מיכל ארבל.

המוצר כולל שתי תוכניות יחודיות ויוצאות דופן:

הראשונה – משמר הירדן – המושבה האבודה , החוקרת את תולדותיה של משמר 

הירדן ומהווה חלק מלימודי הגיאוגרפיה ומתכנית ההערכה החלופית.

השנייה – הפקה במשפט עברי המהווה חלק מלימודי המגמה ומשלבת באופן יחודי 

בין תיאטרון וטקסטים יהודיים מהמשנה והגמרא ועד לימינו. 

תודות
למפתחי המוצר בצוות הנהגת מארג בבית הספר:

אורית וילסון, שוש וינברגר, אורי גולן ונעמה יפרח 

לאנשי צוות מארג: 

אלישבע בולג מנחה שנה א'-ב',  עמיחי צור מנהל חינוכי במארג – כל ישראל חברים 

ומנחה בית הספר, חיים פרג – מנהל תחום שנת האות וסופרוויזר של בית הספר,

שוקי יניב אלחדד - מנהלת החטיבה לזהות יהודית ב"כל ישראל חברים".

לדורית שבח על ההגהה.

לאודליה רחבי על עימוד התכנים.

הקדמה


