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 תן דעתך שלא תקלקל" 
 שאםותחריב את עולמי, 

קלקלת, אין מי שיתקן 
                        אחריך"

 )י"ג( ז, א קהלת רבה פרשה
 



2 

 
 

                       לרציונ

                          ערכ"ת טיולים 
 רכים של זהות אישית ויהודית.ע 
 גשות כמו אהבת הארץ וקשר הדוק לארץ. ר 
 בוד האדם כישראלי המכבד את ערך הדמוקרטיה ואזרחי המדינה.כ 
 שת ההיסטורית עם הפנים לעתיד.רבות השומרת על המור ת

 
"ראה את מעשה האלוהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו' )=עיוות אותו(: בשעה שברא הקב"ה 
את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן 

 "ך, אין מי שיתקן אחריוכל מה שבראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת
 (ג"י)א , קהלת רבה פרשה ז

 
והרצון להגן עליה,  אחד מהערכים המובילים המופיע בפרופיל ביה"ס שקמה הוא חינוך הילדים לאהבת הארץ ולנופיה

 אבן דרךלשמור עליה, לטפח אותה ולחיות בה מבלי לעזבה. שאיפתנו זו מגולמת בציטוט מקהלת רבה המהווה בעינינו 

שעמו אנו ניגשים אל מלאכת הלימוד והחינוך. בהיגד זה אנו מבקשים להדגיש את מקומו של האדם בעמדו מול הטבע 

התלמיד עם הטבע שכן בתוכו הוא חי  -לא לפגוע ובכך אנו כורכים את האדםואת אחריותו לשמור ולא לקלקל, להגן ו

 וממנו הוא יונק. גישה זו קשורה באופן הדוק אל היהדות, הציונות והזהות האזרחית דמוקרטית.

. הטיול הוא מרכיב מרכזי בתהליך של עיצוב זהותם של תלמידי בית ספרנו מרחב למידה גלוקאלי מהווה טיול בית ספרי 

 והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין התלמיד לארצו.

דרך רגליו. הטיול  ,לומד להכיר את נוף מולדתו והאתרים בה, ית דרכה סופג התלמיד ידע היסטוריטיול הוא חוויה רגש

 .יאה מהשגרהמזמן לתלמיד הנאה מהטבע ויצ

כן לתרום מידיעותיו ותחושות הזהות שלו מו כאזרח מתוך אמונה כי יהיההיא אישית וחברתית בעתיד לתלמיד התרומה 

 למשפחתו לקהילתו ולמדינה בה הוא חי.

מסע בשבילי הזמן למעל עולם טוב דעת"  -חברה  -התפיסה החינוכית של בית הספר מגולמת בגורם המארגן "אדם 

יה, ממש כמו בהיגד . דרך הטבע ודרך הסביבה, נוכל לתרגם את רוח הרעיון של תיקון עולם לתבניות התנהגות ועשייותר

 מקהלת רבה.

הדרך להתבוננות פנימה אל הרגש של כל אחד ואחד מהמטיילים בשבילי ארצנו, והוא שמצמיח את  הפותחמסע ה

  ומבנה באופן הדרגתי את זהותו של התלמיד. 

י תחושת בעל אזרחיםאנו מאמינים שבאמצעות הפעילויות שישיגו מטרות אלה נוכל להגשים את החלום ולגדל דור של 

  .לגדל את ילדיהם בהושייכות רוצים לחיות, ליהנות, 

במוצר מארגי זה, אנו מעמיקים בתהליכים של בירור והבניית זהות, באמצעות המפגש הישיר בין התלמיד לבין סוגיות, 

 הטבע והסביבה מזמנים לנו.ההיסטוריה דילמות ושאלות, ש
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 טבלה מארגית

 

 חזון בית הספר
 (לאן)

 -האישי בתחום 
 חברתי

בתחום 
 הלימודי

בתחום התרבותי  יבתחום הארגונ בתחום הפיזי
     קהילתי -

" שקמה"בית ספר 
מקיים מרחב 
חינוכי מקצועי 

המדגיש , ותומך
את ערך כבוד 

אנו . האדם
מאמינים כי 

העצמה אישית 
באמצעות מימוש 
עצמי תוך חתירה 

, למצוינות
מאפשרת 

לתלמידינו לגלות 
ולמצות את 

שרונות הכי
 .הטמונים בהם
קהילת שקמה 

תהא מושתתת על 
שורשי המורשת 
היהודית ואהבת 

תקדם , הארץ
מעורבות חברתית 
קהילתית ליצירת 

, חברה ראויה
 , ערכית ודמוקרטית
למען עולם טוב 

 .יותר
 :ערכים נבחרים

, כבוד האדם
, אהבת הארץ
מעורבות 
חברתית 
, קהילתית
 .מצוינות

 /גורם מארגן
 :ותגרעיני מומחי

שיתוף , העצמה
, פעולה
 .שיח/הקשבה

 :נוסחת העבודה
דעת -חברה-אדם

מסע בשבילי 
 .הזמן

 

מרכיבי זהות 
קולקטיביים 

, ציונית, יהודית)
, דמוקרטית
ישראלית 
 (:אזרחית

יצירת מפגש בין . 1
התלמיד לבין 

. מקומות מכוננים
מקומות המוזכרים 

. היסטוריה -ך "בתנ
מקומות לזיכרון 

ודי עם רקע יה( יד)
 ."הגלבוע: "למשל

הכרות עם  .2
המפעל הציוני 

תוביל להעמקת 
ההזדהות בין 

התלמידים לבין 
ההיסטוריה של 

, אנדרטאות: ארצו
, עליות, קיבוצים
 .מלחמות

הכרות עם  .3
מוסדות השלטון 

הכנסת בית 
 .המשפט

הכרות עם  .4
תרבויות סמלים 

מקומות ב וביקור
יחשף השונים. 

התלמיד לפניה 
 השונות של

החברה 
 .הישראלית

העלאה ודיון  .5
בדילמות אישיות 
וחברתיות בנושא 

תיקון עולם 
בהקשרים של 

 .סביבה ואדם, טבע

המטרות 
 :הלימודיות

התלמיד . 1
את  ישפר 

, הבנת הנקרא
יחשף לטקסטים 

ים ימידע :שונים
, מפעילים

 שירים וסיפורים
על פי 

המיומנויות 
יביע הנדרשות ו

דעה אישית 
 .מנומקת

 ילמדלד הי .2
על המקום אליו 
הוא הולך לבקר 
וישווה בין מה 
שרואה בשטח 

לבין מה 
 . שנחשף בכיתה

הילד יזדהה  .3
עם הסיפור 

חוויה )המקומי 
, זיהוי (רגשית

הזדהות 
והקשרי 
 .משמעות

הכרות דרך  .4
ביקור במקומות 

השייכים 
וקרובים גם 
למיעוטים 

הכרות , בארץ
עם צורות ישוב 

, כפרי)שונות 
 (עתיק, יעירונ

התלמידים יפעלו 
מתוך בעצמם 

 מקורות מידע
ויפעילו אחרים 

( למידת עמיתים)
לפני הטיול בזמן 

 .הטיול ולאחריו
יבדקו ויסמנו את 
מסלולי הטיולים 

במפות ויאששו את 
השבילים בשטח 

 .במהלך הטיול
יתייחסו גם לדרגות 

קושי שונות  של 
 .המטייל

יערכו תערוכה של 
התוצרים לאחר 

וידריכו הטיול 
תלמידים אחרים 

 .בתוצריהם

הציר המארגן הוא 
תיקון סביב הערך 

 עולם
אותנטי התהליך 

 ורלוונטי יעסוק
בבעיות הקשורות 

לעולם האמיתי 
ויעלה שאלות 

ודילמות רלוונטיות 
וכאלה שלתלמידים 

 .אכפת מהן
תהליך העבודה ה

 דורש עבודת צוות,
שיתופי פעולה 
 .ולמידת עמיתים
כל אלה יובילו 

העצמת התלמיד ל
העצמה שמותאמת 

 .לחזון הבית ספרי
 

הצגת  .1
של  התוצרים

התלמידים יהיו 
חלק מתערוכה 

 בית ספרית 
לפני הטיול  .2

יערכו הרצאות 
של תלמידי 

הכיתה 
בהקשר למקום 

  הטיול. 
בזמן הטיול  .3

יהיו ההורים 
חלק משמעותי 

בליווי הטיול 
ויהיו שותפים 

מלאים 
לפעילות 

החברתית 
תרבותית 
 .הטיולבמהלך 

4.  
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 תוכנית קבועה -ית השנתית בשכבות תוכנ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

שכבת חטיבה 
 צעירה

 )גן +א'(  
 

 שכבת ו' שכבת ה' שכבת ד' שכבת ג' שכבת ב'

נאות 
קדומים/נקודה 

 כפרית
 הנושא:

מסע בעקבות 
בעלי מלאכות 

 חקלאיות.
 

 

 מקווה ישראל
 
 

 הנושא:
מסע בעקבות 
הקשר בין אדם 

 ואדמה

 

 מקורות הירקון
 
 

 הנושא:
מסע בעקבות 

 המים
 

 

 הסטף
 
 

 הנושא:
מסע בעקבות 
סיפור היסטורי 

 תנכי

 

 הגלבוע
 
 

 הנושא:
 מסע בעקבות

 -אדמה  -אדם 
 צמח

 קיסריה
 
 

 הנושא:
 

 מסע בין תרבויות
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 קבות בעלי מלאכותמסע בע - נאות קדומים/נקודה כפרית  - חטיבה צעירהשכבת 
 

 מסיק זיתיםבוצר ענבים, רועה צאן, חרש ברזל,  -קוצר תבואה, כורם  -בעלי מלאכה: חקלאי 
 

 תרבות -תנ"ך  –טבע 
 

 

 
 

 
 
 
 
                                                       

                           
                              

 
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 

כה-ת פרק כה' יטבראשי  
יגדלו הנערים ויהיו עשו איש יודע צייד איש שדה 

 ויעקב איש תם יושב אוהלים
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 דף מדרש תמונה  –מפגש ראשון 
 שיח בכיתה ו  מקצועבעלי  התבוננות בדף

 
 מה עבודתם?  –במה ההורים שלכם עוסקים המורה תשאל  

 המורה תציג את הדף לתלמיד ותשאל
 מה אתם רואים בתמונה? אלו בעלי מקצוע?  .1
 האם המקצועות האלה קיימים היום?  .2
 חדשים יהיו לדעתכם בעתיד? ואלו מקצועות לא יהיו יותר?  אלו מקצועות .3

 

 מפגש שני
 האוצר היקר ביותר

 
 לאיכר אחד הייתה חלקת אדמה והיו לו שלושה בנים שלא אהבו לעבד אותה.

 יום אחד חלה האב, ולא יכול היה לעבד את אדמתו והיא נשארה עזובה. 
בניו ואמר להם :"בני אני הולך למות והשארתי לכם אוצר טמון בחלקת כאשר הרגיש האב שהוא נוטה למות, קרא ל 

 האדמה. חפשו ומצאו אותו ואז תוכלו לחיות חיי אושר".
אחרי מות האב נזכרו הבנים בדבריו והלכו לחפש את האוצר. חפרו באדמה עד שחרשו אותה כולה, אבל לא מצאו בה 

מר האח הגדול: "את האוצר לא מצאנו, אבל מה דעתכם לזרוע את דבר. חזרו האחים הביתה עצובים וישבו להתייעץ. א
 האדמה, מאחר שהיא כבר חרושה? הסכימו כולם לרעיון הזה והלכו וזרעו אותה.

 באותה שנה נתנה האדמה יבול טוב. והבינו האחים שאין אוצר יקר מהאדמה עצמה. 
 

 שאלות לאחר קריאה ולאחר לימוד בעלי המלאכה 
 
 צר, מתי הבינו זאת הילדים?האדמה היא או. 1
 . מה רצה הסיפור ללמד אותנו על ערך הנתינה? 2
 .  מתחת לסמל שהוא פרח הצלף נרשם טבע תנך תרבות האם יש קשר בין המילים הללו?3
 . איזה סמל היית ממציא למקום כזה?4
 . למרות הקדמה עדיין קיימים בעלי מלאכה אלה? האם משהו השתנה בדרך עבודתם?6
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 ת ב' שכב
 מסע בעקבות הקשר בין אדם לאדמה" -מקווה ישראל 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 " )רמב"ן, סה"מ מצוות עשה ד'(שהאדם והאילן, העם והעץ יתלכדו ולא יתפרדו"

 הקשר בין העם לעץ. העם הקשור לאדמתו, הומשל לעץ הנטוע בארצו בידי האל 

לת את שמות ט"ו(. וכך, חובת הנטיעה מסמ -)"תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך" 

 נטיעתו של העם בשטחו: 

כשם שמתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק  -"וכי תבואו אל הארץ ונטעתם 

 הקב"ה אלא במטע שנאמר 

"ויטע אלוקים..." אף אתם לכשתכנסו לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה" 

 )ויקרא כ"ה ג'(. 

 נטיעת האל את עמו בארצו היא חידוש הברית על הארץ:

 שת את הארץ...ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות".לר "שנצטוינו 

יֶצר ה ָעָפר , ָהָאָדם-ֱאֹלקים ֶאת' ַויִּ
ַאָפיו, ָהֲאָדָמה-ִמן ַפח בְּ ַמת , ַויִּ שְּ נִּ

ים  ; ַחיִּ
י ָהָאָדם הִּ ֶנֶפש ַחָיה, ַויְּ ַטע ה. לְּ ' ַויִּ

ֵעֶדן-ַגן,ֱאֹלקים ֶקֶדם--בְּ  ;                                                              מִּ
. ָהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר -ֶאת, ַוָיֶשם ָשם
ַמח ה ן, םֱאֹלקי ' ַוַיצְּ  , ָהֲאָדָמה-מִּ

ֶאה-ָכל ַמרְּ ָמד לְּ טֹוב , ֵעץ ֶנחְּ וְּ
ַמֲאָכל ים--לְּ ֵעץ ַהַחיִּ תֹוְך ַהָגן, וְּ  , בְּ

ֵעץ  ַקח ה. ... ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, וְּ ' ַויִּ
 ; ָהָאָדם-ֶאת, ֱאֹלקים

ְלָעְבָדּה , ֵעֶדן-ַוַיִנֵחהּו ְבַגן
' בראשית ב              ּוְלָשְמָרה

 (:ו"ט-ז)
 

 סופר ומחזאי, בראייה מודרנית אומר עמוס קינן
 ":להבין את האדמה"בטקסט  (1927-2009)

להבין את האדמה זאת אומרת מה לגדל, היכן ומדוע. כדי "
שמש ועל על ה להבין את האדמה צריך קודם כל להסתכל

 –השמים, להסתכל ולבדוק את האדמה, לראות מה היא אוהבת 
לא מה שאתה רגיל לו. רק אחרי שתבין מה היא אוהבת ומה היא 

לא אותה אליך  –רוצה ומה היא יכולה, ותתאים את עצמך אליה 
 אתה יכול לבנות עליה את החיים שלך. –

 

ראדמה מאת: אהוד מנו  
  .אדמה, אני קשובה לקולך
  .אדמה, תמיד ולאן שאלך

  ,אדמה, השביל בו אפסע הוא שבילך
  .אמא אדמה

 
  .אדמה, רגלי מהלכות יחפות
  .אדמה, פנייך חמות ועוטפות

  ,אדמה, עיניים חומות בי צופות
  .אמא אדמה

 
  ,הן באתי ממך, מחיקך, אדמה

 ואת עתידה לשכך - אדמה 
  ,את כל כאבי, את לילותי, את ימי

 עולם ומלואו לך מודה - אדמה 
 ואנו עצי השדה - אדמה 

  .ממך ואלייך אם כל חי, אמציני
 

  .אדמה - נותנת פריה לכולם
  .אדמה - טובה ותמימה לעולם

  .אדמה - למדי נא את בנך האדם
 .אמא אדמה

 

 חוני המעגל ועץ החרובים
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 שאלות

                                                                                             טו'-ראשית ב' פסוקים ז'ב

ָנַטע ַבַגן ַיֲעֹבד ָהָאָדםש   ֱאֹלִהים ָרָצה ַמּדּועַ . 1  ?  ָעָליו ְוִיְשֹמר ש 

             את גן עדן? . מה ההבדל בין לעבוד ולשמור2

 . אם היית צריך לצייר איך היית רואה את גן עדן בציורך?    3

 סמל מקווה ישראל   

 יית מוסיף או גורע? התבונן בסמל של ביה"ס מקווה ישראל. תאר מה אתה רואה, ממה הוא מורכב. מה ה .1

                             מה לדעתך הסמל מרמז על המקום? .2

 

                                                                                           עמוס קינן "להבין את האדמה"

 . מה הכוונה שהחקלאים צריכים להבין את האדמה שבה הם מגדלים?   1

 

 אהוד מנור  –אדמה 

 הקשב לשיר של אהוד מנור בביצועה של עופרה חזה .1

 איזה שורה מהשיר אהבתם במיוחד ומדוע? .2

 איזה קשר אתם חשים לאדמה בעקבות השיר? .3

 

                                                                                    '(ד עשה מצוות מ"סה, ן"רמב" )יתפרדו ולא יתלכדו והעץ העם, והאילן שהאדם

 . העולים החדשים שהגיעו לארץ ידעו שהם צריכים לעסוק בחקלאות למה? מהי החשיבות בנטיעת עצים?1

 . יש תמונות שרואים את העולים החדשים ברדתם מהמטוס מנשקים את אדמת ארץ ישראל מדוע?2
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 קריאת סיפור ודיון

 חולון סמוכה ונראית לכרך הגדול, ום נמצאת מקווה ישראל בלב גוש דןהי :מספר אחד המורים שעבד בבית הספר

מלווה אותך , שם מתחילה שדרת הדקלים המפורסמת, כשמתקרבים לשער הכניסה הצפוני. ובמרחק קצר מתל אביב

 נשכחת המולת הכרך, כשהשדות הירוקים נפרשים מימין ומשמאל, אולם בהליכה מתונה מן השער. רעש מחריש אוזניים

 .ואט אט עוטפת אותך השלווה הכפרית

. זה היה כמה שנים לאחר שהשתחררתי מהשירות הצבאיישראל.  לפני כשלושים וחמש שנה עבדתי זמן מה במקווה

מאז שסיימתי את עבודתי . קיבלתי כאן דירה כפרית קטנה ובמשך כשנה הדרכתי תלמידים בגן הבוטני של בית הספר

קרני השמש . עמדתי שוב בפתח הגן, בשעת בוקר מוקדמת, בבוקר יום שישי שעבר והנה, שם לא חזרתי לבקר במקום

השכיחו מן הלב את הקרבה , השבילים והמבנים הישנים, שחדרו מבעד ערפלי הבוקר והאירו את החורשה, הראשונות

 3,300-תיו על פני כדונם ואילו היום נפרשים בנייניו ושדו 2,600-כשנוסד בית הספר היה שטח אדמותיו כ. לעיר הגדולה

 .דונם ריאה ירוקה ענקית בלב המטרופולין המאוכלס ביותר בארץ

ובהם קברו של קרל נטר, בית הכנסת )שתוכנן על ידי נטר, אך נחנך רק לאחר מותו( ובתים , אתרים רבים יש במקווה

תיו לאחר שנערך בו שיקום זכרתי את ציור התקרה המרהיב, אך הפעם ראי. כמו בית ההנהלה המפתיע ביופיו, מקוריים

 יסודי. זו אחת התקרות המצוירות היפות שאני מכיר.

וכמוסד עם מורשת צרפתית לא נפקד , על ידי חברת "כל ישראל חברים" שמרכזה היה בפריס, כזכור, מקווה ישראל נוסד

ום ושורשי העצים חללים מרשימים שנחצבו בסלע הכורכר אכסנו בעבר את חביות היין שהופק במק. מקומו של היקב

 .קישטו את הסלע כמו בציור יפני

פה היה לבקר במקווה ישראל אחרי כל . יששורשי האוויר שלו נפרשים על שטח ניכר, ישבתי בצל הפיקוס הבנגלי הענק

 ...הלוואי שיישאר כך. כך הרבה שנים ולראות שלא השתנה בה הרבה

  

 שאלות לשיחה ולדיון:  

 עת? מה ריגש אותך בסיפור ששמ .1

 פנו אל פרופיל בית הספר )תלוי בכיתה( ומצאו משפטים או מילים המתארים את רגש השייכות לאדמה.   

. הכותב מתאר את יופיו של המקום, שמות העצים, שמות של אנשים, מה אתה חושב שגרם לו לזכור הכל? מה דעתך 2

 על מחשבות אלה?

ת שלא השתנה בה הרבה. הלוואי שיישאר כך...מה הקטע רוצה . בסוף הקטע הוא כותב: " כל כך הרבה שנים ולראו3

 שאנחנו נבין?

 .  מדוע חשוב לשמר את המקום כך? 4

 .  לאיזה מקום בארץ אתה מרגיש קשר ושייכות נסה להסביר מדוע?5

 :לאחר הביקור במקווה ישראל

אתה ממליץ או לא ממליץ היזכר במראות, בריחות, בצבעים וכד' וכתוב המלצה לחברים שלא בקרו שם. מדוע 

 לבקר במקווה ישראל. 
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 שכבת ג' 
 מסע בעקבות המים -מקורות הירקון 

 
 
 
 
 
 
 

            
  
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                        
                                                        

                                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 
 
 

נחל הירקון חוצה את העיר תל אביב. הוא מתחיל בתל אפק ליד ראש העין ונשפך לים 
 התיכון.

החלו לשאוב מי שתייה מהירקון לנגב דרך המוביל הארצי, כמות מי המעיינות  1955 -ב
הזורמים בו הלכה ופחתה. בשנים הבאות החלו להזרים שפכים תעשייתיים וביתיים אל 

אושרה תוכנית לשיקום הנחל  1996בשנת  מור של המים.הנחל שגרמו לזיהום ח
תהליך השיקום והשימור נמשך עד היום. ויקיפדיה  מעיינות הירקון עד לשפך הנחל לים.

 ערך נחל הירקון
 

   המאבק על הבארות היה חלק מההתמודדות של האבות:
 אברהם, יצחק ויעקוב שהיו נוודים בעלי מקנה רב ולכן

על  ם היו תלויים במים. המקרא מספר על מריבות בעלותחייה
הבאר ועל סתימת בארות כדרך להרחקת רועי האבות                                              

אברהם  מאזור מסוים: " וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי
 (17אביו סתמום פלישתים וימלאות עפר." )בראשית כו 

 רועי אברהם ולוט )בראשית יג( שבגלל זה או על ריב בין 
 נפרדו דרכיהם.                          )מידע מקראנט(

הסבר את המשפט "בלי 
 מים אין חיים". 

העלו רעיונות בקבוצה 
איך נשמר את משק 

 המים בישראל. 

 בול המים שלי

                                       ארץ ישראל ענייה במקורות מים, החקלאות בא"י הייתה מאז
 ומתמיד תלויה בגשמים, כפי שמעיד המקרא: 

ְשָתּה )=לרשת אותה("ְוָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבר   ְשֶתה  -… ים ָשָמה ְלר  ם ת  ְמַטר ַהָשַמי  ל 
ם" )דברים יא   (. 11ָמי 

גשמים בעתם, בעונתם, היו הברכה שהבטיח אלוהים לבני ישראל תמורת שמירת 
 "והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי. .. ונתתי מטר ארצכם בעתו. ..  הברית:

וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה הישמרו לכם פן יפתה לבבכם. .. 
 טז( -מטר".  )דברים יא,יג

 

י ָיבֹא ֹחם ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲענָ  ְרֶאה[ כ  ם ְוַעל יּוַבל ְיַשַלח ָשָרָשיו ְולֹא ירא ]י  ְשַנת"ְוָהָיה ְכֵעץ ָשתּול ַעל ַמי  ַבֹצֶרת לֹא  ן ּוב 
י." יש ֵמֲעׂשֹות ֶפר  ְדָאג ְולֹא ָימ   )ירמיהו פרק יז', ח'(   י 

 
בֹול ְוֹכל ֲאֶשר ַיֲעֶׂשה ַיְצל   תֹו ְוָעֵלהּו לֹא י  ֵתן ְבע  ְריֹו י  ם ֲאֶשר פ   יַח.""ְוָהָיה ְכֵעץ ָשתּול ַעל ַפְלֵגי ָמי 

ם  השם "ֵמי ַהַיְרקֹון" מוזכר עוד בספר יהושע כגבול בין נחלת שבט דן עם שבט מנשה. "ּוֵמי ַהַיְרקֹון ְוָהַרּקֹון, ע 
 ַהְגבּול מּול ָיפֹו" יהושע יט, פסוק מו.

https://he.wikipedia.org/wiki/שבט_מנשה
https://he.wikipedia.org/wiki/שבט_דן
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 "בול המים שלי"
 
 . מים הם מקור החיים, כיצד מתארים את ישראל בציור הבול?1
 . מה עושים בישראל כדי שלא יחסרו מים?2
 . איזה סמל אתה מזהה בבול מדוע הוא מופיע כך?3
 לבול הסבר המים, צרפו בנושא ערוכהת נערוך מים, יחד בנושא בול . ציירו4

                                  כך.                                                                                                                           שלכם הבול את לצייר בחרתם מדוע
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             ספר ירמיהו ותהילים              
 . בטקסט התנכי השוו את האדם לעץ מה הקשר ביניהם?                                1
יהיה לו מספיק  . למה הכוונה בברכה שמברכים בתנך את האדם שתמיד2

                                           מים?      
                             זיהום מי הירקון והטיהור שלו                                   

 . כיצד שאיבה ממי הירקון עזרה לתושבים אך גם פגעה בהם?                        1
 . מה מצב הירקון כיום?                                                                   2
                                                                                                                                                                חשיבות הבאר 
 מה הקשר בין הטקסט לבין מקורות הירקון? 1 
  . מדוע אברהם הרגיש שהוא קשור למקום ששם חפר את בארותיו?                   2 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 נחל הירקון
"ושאבתם מים בששון ממעייני 

 הישועה"
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 שכבת ד' 

 צמח -אדמה-אדם –מעיינות הסטף 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אדריאנוס המלך עם 
בדרכו גיסותיו, היה 

להלחם. בדרכו מצא זקן 
נוטע תאנים. שאלו 
אדריאנוס: "בן כמה 
אתה?" ענה "בן מאה". 
שאלו: "ואתה טורח 
ונוטע? וכי תאכל?" ענה 
הזקן: "אני נוטע ואם 

 –אזכה אוכל, ואם לאו 
יאכלו בני".. כעבור שלוש 
שנים חזר אדריאנוס 
באותה דרך, ופגש בזקן. 
נטל הזקן סלסלה ומילא 

אנים יפות. בביכורי ת
הגיש לאדריאנוס ואמר: 
"זיכני המקום לאכול 
מפרות נטיעותי". נטל 
אדריאנוס את הסלסלה 
והחזירה לזקן כשהיא 
מלאה בזהובים. בא הזקן 
שיבח וסיפר כל אותו 

 .המעשה לאשתו ולבניו
 )אגדת חז"ל(

י ָלֵחם -ָתצּור ֶאל-כִּ ים ְלהִּ ים ַרבִּ יר ָימִּ עִּ
ית ֶאת-ָעֶליָה ְלָתְפָשּה, לֹא ְנֹדַח -ַתְשחִּ ֵעָצּה לִּ

י מִּ --ָעָליו ַגְרֶזן ֶמּנּו תֹאֵכל, ְוֹאתֹו לֹא כִּ
ְכֹרת: ָפֶניָך   תִּ י ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה, ָלבֹא מִּ כִּ
י-ַרק ֵעץ ֲאֶשר. ַבָמצֹור ֵעץ -לֹא-ֵתַדע, כִּ

יָת --ַמֲאָכל הּוא ית, ְוָכָרָת; ּוָבנִּ ֹאתֹו ַתְשחִּ
יר-ָמצֹור, ַעל ְמָך -ֲאֶשר  ָהעִּ וא ֹעָשה עִּ הִּ

ְלָחָמה ְדָתּה.--מִּ  כ'-, י"טכ' דברים ַעד רִּ

בין אילו סוגי עצים עושה הטקסט אבחנה? 
כיצד אתה מבין אבחנה זו? מדוע צריך 

עצים בשעה של מצור? על פי הפסוקים, 
 כאשר אתה כובש אסור לפגוע בחלק

 מהעצים. מה היא עמדתך בנושא?
 

 אהוד מנור" / שבעת המינים"
  רץ תאנה וזית

  גפן על קירות הבית
  לב שמייםותמר מיתמר עד 

  שמש בחיטה, באורן
  הר של שעורה בגורן

  .ורימון אדמדם לחיים
 

  אח... שבעת מינים
  וזימרת הארץ בגנים

  אח... שבעת מינים
  .ופרחים כחולים ולבנים

 
  בני יעקב היטו כתף ושכם
  ובזיעת אפם הוציאו לחם

מן הגיא, מן ההר, מן העמק 
 .מן החוף, מן המדבר, הזרוע

שלום "אמרו איש לאחיו 
  "עליך

  ,"מה טובו אהליך"ובלילות 
  בסוף הקיץ צל עבים

  .ואחרי החורף שב האביב
 

  לו ראינו, לו רצינו
 .לו היינו יחד משתנים

 אות בסטף:לחק
אתר הסטף ממוקם בצדו המזרחי 
של הר איתן, בפאתיה המערביים של 

, שבהם צונח מדרון ירוק ירושלים
אל נחל שורק, שני המעיינות 
הנובעים מתוכו משקים מדרגות 
חקלאיות )טראסות(, זכר לתרבות 

בת אלפי שנים שכמעט  עברית
ואבדה מן העולם. כאן מגדלים ממש 
כמו בני ישראל בשעתם גני ירק 
מושקים ובוסתנים שאינם דרושים 

 –זית, שקד וגפן  –השקיה 
מראה ירוק ורענן המעניקים לנוף 

 )ויקיפדיה( .במשך כל ימות השנה
 

 

כיצד אתם מבינים את 
אמירת הזקן? האם 

 הייתם נוהגים כמותו?
אילו שתי עמדות כלפי 
נטיעת עצים מובאות 

 ?עמדתכם יבסיפור? מה

.על פי השיר, מה היא 1
חשיבות שבעת המינים 

 לחקלאות בארץ ישראל?
. באילו חגים עולים על 2

שולחננו צמחים משבעת 
 המינים?הסבירו.

. בערב שבת בשולחן 3
שבת האם מופיעים חלק 

משבעת המינים? פרטו 
 והסבירו.

. חשבו על 4
פתגמים/ביטויים 

שמוזכרים בהם שבעת 
 .נו דוגמאותהמינים. ת



13 

 
 

 

 'שכבת ה

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כי"תנ - מסע היסטורי הגלבוע

היא הקינה שנשא דוד על  קינת דוד
ן לאחר מותם בקרב מול שאול ויהונת

 הפלשתים שנערך על הר הגלבוע. 

ָרֵאל, ַעל ִבי, ִישְּ ָבמֹוֶתיָך, ָחָלל: -ַהצְּ
לּו ִגבֹוִרים  ,ַגתַתִגידּו בְּ -ַאל. ֵאיְך, ָנפְּ

חּוֹצת-ַאל רּו בְּ ַבשְּ לֹון תְּ קְּ -ֶפן :ַאשְּ
ִתים, ֶפן ִלשְּ נֹות פְּ ָנה בְּ ַמחְּ -ִתשְּ

נֹות ָהעֲ  ָנה בְּ ֹבַע, . ֵרִליםַתֲעֹלזְּ ָהֵרי ַבִגלְּ
ַאל-ַאל ֵדי --ָמָטר ֲעֵליֶכם-ַטל וְּ ּושְּ

רּוֹמת ַעל, ָמֵגן ִגבֹוִרים ,תְּ --ִכי ָשם ִנגְּ
ִלי ָמִשיַח ַבָשֶמן ִמַדם , ָמֵגן ָשאּול, בְּ
ֶקֶשת --ֲחָלִלים, ֵמֵחֶלב ִגבֹוִרים

ֶחֶרב  הֹוָנָתן, לֹא ָנשֹוג ָאחֹור; וְּ יְּ
ָשאּול . ָתשּוב ֵריָקם ָשאּול, לֹא

ִעיִמם ַהנְּ  ,ִויהֹוָנָתן, ַהֶנֱאָהִבים וְּ
ָרדּו;  מֹוָתם, לֹא ִנפְּ ַחֵייֶהם, ּובְּ בְּ

ָשִרים ַקּלּו, ֵמֲאָריֹות ָגֵברּו בנות, . ִמנְּ
ָרֵאל ֶכיָנה; -ֶאל--ִישְּ ָשאּול, בְּ

ֶכם ָשִני, ִעם ִבשְּ ֲעָדִנים, -ַהַמלְּ
ֶכןַהַמֲעֶלה ֲעִדי ָזָהב, עַ  בּושְּ ֵאיְך . ל לְּ

ָחָמה תֹוְך ַהִמלְּ לּו ִגֹבִרים, בְּ --ָנפְּ
הֹוָנָתן, ַעל ִלי -ַצר ָבמֹוֶתיָך ָחָלל-יְּ

הֹוָנָתן ָת ִּלי, --ָעֶליָך, ָאִחי יְּ ָנַעמְּ
ָך ִלי,  ַאָתה ַאֲהָבתְּ לְּ ֹאד; ִנפְּ מְּ

לּו ִגבֹוִרים,  ֵמַאֲהַבת ָנִשים ֵאיְך ָנפְּ
ָחָמה ֵלי ִמלְּ דּו כְּ  .ַויֹאבְּ

 כ"ז.-שמואל ב', א', י"ז
 

דוד מקלל את הגלבוע בכך שלא ירד בפסוק כ"א מסופר ש
 עליו גשם. 

האם הקללה הזו  :ל ובדקוהביטו במפת הצומח של ישרא
כתבו מסקנותיכם במחברת והוסיפו את  ?התממשה

 דעתכם על הקשר בין הקללה לבין התוצאה.

 מאפייני המקום:
הר הגלבוע מתאפיין באקלים ים. תיכוני זהו סוג של 

ים הנמצא במדינות השוכנות לחופיו של הים אקל
התיכון.הקיץ יבש החורף גשום וישנם הרבה ימי 

 שמש.
הטמפרטורות הנוחות מאפשרות תנאי מחייה נוחים 

 במשך רוב השנה.
 

הגלבוע מתאפיין בצמחייה בה שולטים שיחים 
 ס"מ יחד עם צמחים עשבוניים. 50שגובהם עד 

ן הרבה במשך השנה הצמחייה דלילה בגלל שאי
 מים באזור. 

אפריל( מתמלא -בתקופת החורף והאביב ) פברואר
הגלבוע בג מאות צמחים היוצרים יחד מרבדי פריחה 

 מרהיבים של כלניות נוריות צבעוני ופרגים.
הפרח הייחודי הגדל במקום זה הוא אירוס הגלבוע 
הפורח בסוף מרץ ותחילת אפריל. פרח זה בסכנת 

וגן במסגרת החוק הכחדה ועל כן הפך להיות מ
 להגנת הצומח.

בגלבוע נמצא בעלי חיים רבים כמו זאבים, חזירי 
וקיפודים. בר, ארנבים, שפני סלע עטלפי פירות 

גם יונקים קטנים כמו עכבר הבית ונברן  נמצא
 החוואיועופות כמו  זוחלים: נחשיםגם  השדה. נמצא

 והצופית.
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 מחבר לא / "על הרי הגלבוע"
  ידוע

 על הרי הגלבוע
 שורות נערים

 הה! שורות נערים עברים הולכים
 

 עברו שנים רבות
 מערכה

 הוי! מלחמת עם הייתה פה
 

 חלוצים מספרים פה
 חלל נפל

 הוי! חלל נפל גיבור עברי.

 לאה נאור \"בהר הגלבוע"
  יבש הקיץ בעתו

  בהר הגלבוע
  נשען שאול על חניתו

  בהר הגלבוע
  רק נער גר עימו

 . רק נער מבני עמלק
 

  יבש וחם, יבש וחם
 . הקיץ בעמק

  צבעה פחםהאדמה 
  בקיץ בעמק

 
  אולי היה שרב

  אולי זו היתה שעת שקיעה
  אולי שקיעת זהב

 . כמו היום באותה השעה
 
 

  נפרש העמק לרגליו
  בהר הגלבוע

  היה הקיץ כמו עכשיו
  בהר הגלבוע

  מנגד הר תבור
  והר החרמון במרחק

 
  כאילו לא עברו שנים

  בהר הגלבוע
סלעים  -אותם סלעים 

  שחונים
  הר הגלבועב
 

 ...אולי היה שרב
 

 משימה

 קינה. והעתיקו את הפרוש לערךעברי ו-פנו למילון עברי  .1

 אתם מזהים ב"קינת דוד"?קיימים ואילו היבטים של קינה היבטים של קינה  אילו .2

מקורות בררו מי היו הנופלים? בססו את טענתכם מתוך על מה ועל מי מקונן דוד?  .3

 .מידע 

 באיזו מידהעל הקינה של דוד? האם אתם מכירים קינות נוספות?  ובמה תוכלו לכת .4

 כזו? אתם מזדהים עם כתיבה 

 במקומו של דוד? מה הייתם כותבים כותבים קינה  הייתםאם  .5

 כיצד אנו נוהגים היום כאשר נפטר אדם חשוב מן העולם? .6

הספר ומצאו קשרים והקשרים בינו לבין קינתו של -בסיום הלימוד, פנו אל פרופיל בית .7

 דוד.
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 'שכבת ו

 תנ"כי-טוריסמסע הי –קיסריה 

 

 קיסריה בתקופה הרומית

רבי אבהו וריש לקיש היו באים לעיר זו קיסרין. אמר לו 

רבי אבהו לרבי שמעון בן לקיש: אנחנו באים לעיר של 

לקט חול  חירופים וגידופים. ירד לו ריש לקיש מן חמורו,

ונתן בפיו של רבי אבהו. מהו כן? אין הקב"ה רוצה במי 

 שאומר לשון הרע על ישראל. 

 דחוקת תשס,  ,ילקוט שמעוני

רבנן דקיסרין אמרו: על אחינו שבקיסרין, שלא יגביהו 

 שררה אלו על אלו. 

 ויקרא רבה כ, ד

מה מבקשים שני המקורות הללו לספר לנו על תושביה  .1

ת שלטון רומי? מה נוכל להבין של העיר קיסריה תח

על אופי האנשים ועל אופי החברה? היעזרו במקורות 

 המידע שבדף.

כיצד אתם מבינים את ההיגד "עיר של חירופים  .2

וגידופים"? איזו מין עיר זו וכיצד נראים לדעתכם 

 החיים בה?

מדוע מכניס ריש לקיש חול לפיו אבהו? מהי טענתו  .3

 ס?העיקרית ולמה בדיוק הוא מתייח

מהי עמדתכם כלפי המעשה וכלפי האמירה של ריש  .4

לקיש? כיצד תוכלו להבין אותה על רקע התקופה שבה 

 נאמרו הדברים?

מה חושבים רבני קיסריה על אחיהם היהודים? מה  .5

 הם מבקשים שיקרה בעיר ובעיקר בקרב היהודים?

מהי מידת ההזדהות שלכם עם האמירה של רבני  .6

 תם אומרים במקומם?קיסריה? איזו אמירה אתם היי

 
 

הורדוס לכבוד המלך היהודי השם קיסריה  ניתן ע"י 

 אוגוסטוס הקיסר הרומי.

מהומה התגלעה בקיסריה, שם נפלה קטטה בין "

. היהודים טענו לזכותם היוונים היהודים ליושבי העיר

על העיר כי מייסדה המלך הורדוס היה יהודי. היוונים 

יר היה יהודי, אך יושבי העיר הודו אמנם שבונה הע

טענו שהעיר שייכת להם, שכן לו רצה המייסד 

להועידה ליהודים לא היה מציב בה פסלים ולא מקים 

התנצחות עברה להתנגשות בנשק. הבה מקדשים. 

שלטונות העיר התאמצו לבלום את המהומה, תפסו 

לקו אותם המדי פעם את מחרחרי הריב התוקפניים, 

רר ביתר שאת את בשוטים ואסרו אותם. המאסר עו

 ,הנציב הרומי באותם ימים ,להט המריבה עד שפליקס

שלחם כנציגים ובחר את הנכבדים מבין שני הצדדים 

יוספוס  ."אל נירון הקיסר כדי שכל צד יטען לזכויותיו

 "תולדות מלחמת היהודים ברומאים" /פלביוס 

על איזה תרבויות מסופר בקטע המידע ומה  .1

 ת ביניהם?הייתה המחלוק

ערכו רשימה ובה שתי עמודות המשוות את  .2

התרבות היוונית לתרבות היהודית. התייחסו 

לאמונה באל/באלילים; לרעיון של הצבת פסלים; 

ללבוש; לשפה; למנהגים אחרים; לשבת; 

להתייחסות אל הגוף; לתחרויות ספורט; 

למלחמות גלדיאטורים, וכד'. בסיום כתבו מהי 

יעים וכיצד היא קשורה המסקנה שאליה אתם מג

 למלחמה בין היהודים ליוונים בקיסריה.

איזה שם תוכלו לתת לסוג כזה של מלחמה?  .3

 מדוע מכנים אותה "מלחמת תרבות"?

כיצד לדעתכם ניתן לפתור מחלוקת והבדלים  .4

 תרבותיים כל כך עמוקים?

איזה  מה ניתן ללמוד מן הימים ההם לזמן הזה? .5

 לקח נוכל לקחת מהלימוד?
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שחנה סנ /כה לקיסריה" "הלי  

  אלי, אלי
  שלא יגמר לעולם

 ,החול והים
 ,רשרוש של המים
 ,ברק השמיים
 .תפילת האדם

 
 ,החול והים

 ,רשרוש של המים
 ,ברק השמיים
 .תפילת האדם

הוא שיר  ,'הליכה לקיסריה' שכתבה חנה סנשהשיר 

שהפך ברבות הימים לכפיוט בסידור התפילה בבתי 

ומעין תפילה ישראלית הכנסת הפלוראליסטיים 

 הנאמרת באירועי זיכרון והתכנסות. 

מה מבקשת סנש לרמוז לנו בשיר זה? מדוע היא  .1

מציינת דווקא את הדברים הללו ומתפללת שלא 

 ייגמרו לעולם?

כיצד עומדים הדברים הללו מול הסיפור על תושבי  .2

קיסריה? איזו תרבות נשקפת משירה של שנס 

 ה בוחר? מדוע?ואיזה ממקורות המידע? מה את

מה תוכלו לכתוב על אישה המבקשת דברים  .3

 כאלו? איזה אופי יש לה לדעתכם?

הסוגה של שיר זה נקראת "פיוט", האם אתם  .4

-מסכימים עם הקביעה הזו? בדקו במילון עברי

 עברי וגלו מה חושבים על כך חבריכם.

השיר הזה נכתב על שפת הים, איזה עדויות לכך  .5

 אתם מוצאים בשיר?

אתם את התפילה שלכם כמו חנה סנש: מה כתבו  .6

תבקשו? למה תתפללו? מה תרצו שיקרה בעולם 

לטובה? בסיום הכתיבה ערכו תערוכה במבואת 

הכיתה של כל התפילות שלכם. הזמינו חברים 

מכיתות אחרות לקרוא את שכתבתם והסבירו 

להם למה בחרתם דווקא את זה ומה חשוב לכם 

 ת הללו.שיקרה. שאלו גם אותם את השאלו

 

, התרבות הישראלית הופכת היום יותר ויותר

להיות " הכפר הגלובלי"בעקבות מה שקרוי 

, זו צומחת בשל אמצעי התקשורת. ברסליסטיתיאונ

, הייחודית אך גם בשל ביקורת רבה על התרבות

 כלל עולמיח אתוס לא בהכר. בלבושה הדתי בייחוד

היהודית קיים גם רעיון  בתפישה. ייחודינוגד אתוס 

. קיימים מוטיבים כלל אנושיים רבים". תיקון עולם"

, הצד החיובי בתהליך זה הוא ההיפתחות לעולם

. ההפריה ההדדית בין תרבויות לאומיות שונות

ויש , פעמים רבות גולשת תרבות לאומית ללאומנות

, בין היתר, המולידות, מוקותבכך סכנות מוסריות ע

מבחינה זאת ניתן לראות בחיוב . שוביניזם ומלחמות

כדי שלאדם , עם זה. התפתחות המבטלת גבולות

". אני"צריך שיהיה , תהיה אוריינטציה אל הזולת

איני מאמינה בהסרת גבולות ללא ביטויים של זהות 

זה נכון גם . ללא שונות של שפה, ישראלית אותנטית

העושר . אישי וגם במישור הלאומיבמישור ה

אם אתה תופש כל בן , התרבותי מאפשר פתיחות

 .וכך בכל תרבות, כך גם ביצירה. אדם כשונה

המחלקה "מחשבות ישראל", : בתוך, טובה אילן

 2003 ,לחינוך יהודי ציוני

 

 מהי טענתה העיקרית של הכותבת?  .1

כיצד באה לידי ביטוי התרבות הישראלית  .2

 על פי דעתה? 

ה קורה לזהות שלנו כאשר היא נפגשת מ .3

 עם תרבות אחרת?

מהי מידת ההזדהות שלכם עם המשפט:  .4

"כדי שלאדם תהיה אוריינטציה אל הזולת, 

 צריך שיהיה "אני"? 
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 –סידיים ומתייוונים ח: מפגש בין תרבויות

 מול הסתגרות ונאמנות למסורת פתיחות לערכי העולם המערבי אל

שאלת המידה הנכונה שבין פתיחות להסתגרות מלווה את החברה היהודית וכל חברה מסורתית 

אחרת מאז ומעולם. כל חברה אשר גיבשה במהלך התפתחותה טקסים, רעיונות ואורחות חיים, 

לע מתח בין חרדה לאובדן הייחודיות שלה אשר נוצקה למרכיבים הללו בזהותה. בדרך כלל מתג

מבוגרים לצעירים, שמרנים לליבראלים כאשר נחשפים חברי הקהילה ובני אותה תרבות לרעיונות 

חדשים. המאבק שלזכרו אנו חוגגים את חג החנוכה היה אף הוא מאבק על זהות, מאבק בין 

 הרצון לאמץ התנהגויות וערכים של העולם היווני/הלניסטי אשר שיקפו קידמה והתפתחות ובין מי

ששאפו לשמר את ערכי המסורת היהודית, הן משום ערכם הסגולי, והן משום שתמכו בזהות 

הייחודית של היהודים והבדילו אותם משאר העמים. לתרבות המערבית כוח משיכה עז ורעיונות 

 -שניתן להטמיעם בתוך המחשבה היהודית המסורתית, ואולם חלק מאורחות החיים היווניים

ופן מהותי את התרבות היהודית. כמו למשל הערצת הגוף, התיאטרון מערביים, סותרים בא

 צניעות, לימוד ועיון.והספורט אל מול תרבות של 

 כתבו מהי הדילמה המופיעה •

 בקטע? אילו ערכים מתנגשים בתיאור? אילו ערכים נפגשים כאן? •

 מהו הערך שאתם מחזיקים בו? כיצד תנמקו את בחירתכם דווקא בערך זה? •

היהודית כאשר מתרחש מפגש בין תרבויות? היעזרו כיצד נוכל אנחנו לשמור על זהותנו  •

 גם בטקסט הנוסף בדף זה.
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מסכים  היגד
במידה 
 מועטה  

מסכים  מסכים 
במידה 

 רבה

מסכים 
במידה 
רבה 
 מאוד 

כל ילד בישראל צריך לצאת 
 לטיולים בארץ מהסוג הזה 

    

הטיול עזר לי להכיר את הסיפור 
 ההיסטורי של המקום

    

ד להכיר את התרגשתי מאו
 המקום )היסטוריה, צמחיה וכד'( 

    

אני מרגיש שהאהבה שלי לארץ 
 התחזקה בעקבות הטיול

    

הייתי ממליץ לחברים לבקר 
 במקום הזה

 

    

בעקבות הביקור אני רוצה 
 להמשיך לחקור על המקום

    

אני חושב שהארץ שלנו יפה 
 ומיוחדת

 

    


