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רציונל - ים המלח "חלום של מקום"
האופי המיוחד של ים המלח - "נקיקים נסתרים, ים המלח נושק להרים 

ותמרים" )יאיר סיגל(.
השומע - שוכח
הרואה - זוכר
העושה - מבין

קונפוציוס
"פיתוח בר קיימא הוא פיתוח העונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של 

הדורות הבאים לספק את צרכיהם " )וועדת ברונטלר - האו"ם, 1987(.
"פיתוח בר קיימא משמעו סביבה ואורח חיים שבכוחם לשרוד לאורך זמן, מתוך 
השארת מרחב פעולה רחב ככל האפשר לדורות הבאים" )ים המלח בין שימור 

לפיתוח - צפריר, ר. 1997(. רכיב הזהות הדומיננטי במוצר זה הוא - מקום.
על המוצר ים המלח חלום של מקום:

במסגרת המוצר יעסקו התלמידים ביזמות ובפיתוח רעיונות, מתוך הלימה 
לייחודיותו ולמאפיינים המייחדים את סביבת ים המלח. הסוגיה בה נעסוק עם 

התלמידים תהיה שימור מול פיתוח, איך אנו יכולים לשמור על המקום תוך כדי 
פיתוחו והתאמתו למאה ה-21. נרצה להביא את התלמידים לשמור על הסביבה 

הטבעית האקולוגית כדי לטפח אצלם את המודעות ל"שומרי הטבע"- לכבד 
את הסביבה המקומית ויחד עם זאת, ליזום פרויקטים המתאימים לתקופתנו, 

תוך שמירה על הקיים. התלמידים ייחשפו לפרויקטים של יזמות מקומית. 
אנו מאמינות כי דרך פעילות של יזמות בעבודת צוות, בשיתוף פעולה 

בחקירת הידע באופן חוויתי ובעשייה, תתעצם בתלמידים הרגשת השייכות 
שלהם למקום.

בחזון בית הספר מודגש הרעיון להטמעת אופייה וייחודה של סביבת ים המלח 
ותחושת הזהות והשייכות של התלמיד:

"...בית ספר יטפח ועצים את זהותו של התלמיד כאדם, כיהודי, כציוני וכישראלי 
בדגש על מרכיבי הזהות המקומית, הטמעת אופייה וייחודה של סביבת ים 
המלח וחיזוק תחושת השייכות של התלמיד לסביבתו הפיסית והאנושית".

"מכאן, שהזהות המתהווה בהווה 
חייבת לעגן את עצמה במקורות 

העבר, ואין המחנך והמתחנך 
כאחד רשאים או יכולים 

להתנתק ממנה" 

)דוד, א. 2009(.

"הזהות הינה תוצר המפגש הדינאמי, המתהווה תמיד, בין 
המכלול הרחב ביותר של התרבות לתוכה נולד האדם לבין 

ההתנסויות, הרגשות, האמונות, ההתנהגויות והבחירות 
שלו ביחס לתרבות הזו בהווה ובעבר. המפגש הזה 

מתרחש אצל כל יחיד, אך בהיותו מתרחש אצל יחידים 
רבים התוצאה המצטברת היא התהוות זהות קולקטיבית"  

)דוד, א.  2009(.
זהותו של האדם נבנית נדבך על נדבך, החל מגיל 

הינקות והיא הופכת לאינטנסיבית יותר ויותר בתקופת 
הילדות והנערות. כבית-ספר יסודי, המבקש להבנות את 

זהות התלמיד סביב הערכים החרותים בחזוננו, סביב 
שייכות ומעורבות חברתית, מצאנו לנכון לשים במרכזה 

של העשייה החינוכית-ערכית-לימודית את ההשפעה 
וההעמקה על זהותו של התלמיד. 

בבית ספר "מגילות" הגורם המארגן הוא -
"מגילות במעגלי הזהות מגבשים את מלח הארץ" חשוב 

לנו ליצור דיאלוג מתמיד בין התלמיד וסביבתו הטבעית 
על מנת להעמיק, להעשיר ולברר את זהותו האישית. 

אנו נעסוק במעגלי הזהות השונים, במטרה להביא את 
התלמיד לעיצוב זהות יהודית, ציונית, אזרחית, תוך יצירת 

 תחושת השייכות שלו לסביבתו הפיסית והאנושית. 
"ככל שתחושת השייכות של האדם לחברה תהיה טובה 

יותר, כך יהיו טובים יותר תפקודיו בחברה... תחושת 
שייכות גבוהה תורמת להרגשת ערך עצמי גבוה = בטחון 

עצמי" )אדלר, א.(. 

המטרה היא חיזוק ביטחונו של התלמיד תוך כדי זריעת 
הניצנים הראשונים בדרך לבירור ולגיבוש זהותו האישית 

והקולקטיבית. 
באזור ים-המלח, במקום הנמוך בעולם, ניתן למצוא 

שילוב נדיר של תופעות ייחודיות, תנאי קיצון בהיבטים 

גיאוגרפים, פיזיים, גיאולוגים, אקלימיים ואנושיים. תנאים 
אלו הביאו להתפתחות מגוון חי וצומח ייחודי ומעניין, 

ולהיווצרות הרכבי מינרלים אשר אין למצוא כמותם 
בעולם. בנוסף, אזור ים-המלח אוצר בתוכו שכיות חמדה 

בינלאומיות בתחומי התרבות, הדת וההיסטוריה האנושית, 
וביניהן: מגילות ים-המלח ומצדה )סבג, א.(.

מוצר זה הינו מוצר מתפתח. במסגרת מוצר דור א', אנו 
נתמקד בשכבת ד'. שכבת ד' תכיר את סיפור העומק 

של גילוי מגילות ים המלח. התלמידים יעמיקו בסיפור 
ההיסטורי של המגילות הגנוזות, ובחשיבות הגילוי כמתן 

תוקף לזכותנו הטבעית וההיסטורית בארץ ישראל. כתוצר 
לפרויקט, התלמידים ייזמו תכנית הדרכה לילדים ולהורים.
בפיתוח מוצר דור ב' - שכבת ה', תכיר ותחקור את צמחי 

המדבר והאקולוגיה הייחודית לים המלח בעבר ובהווה. 
התלמידים ייזמו מוצר ייחודי שלהם, המתבסס על תהליכי 

החקר המדעי. 

שכבת ו'  תעסוק בפרויקט  "אהבה". הילדים ייחשפו 
לתעשייה מודרנית המושתתת על שימוש מושכל במשאבי 

ים המלח. התלמידים יכירו את מפעל אהבה שבמצפה 
שלם, המהווה דוגמא מיוחדת למפעל מקומי בעל אופקים 

בינלאומיים. התלמידים ייזמו  הכנת מוצר ייחודי לפי נושא 
 נבחר, בעזרת אנשי המו"פ )מחקר ופיתוח( של 

"מעבדות ים המלח".



45

מגלים את מגילות

5

שם המוצר
רכיב 
זהות

שיח יהודי אזרחיסוגיהמטרה
קשר לפרופיל 

בית הספר

ים המלח חלום 
של מקום.

 כיתה ד' -
"מגלים את 

המגילות"

 כיתה ה' -
"צמחי המדבר" 

 כיתה ו'- 
"פרויקט אהבה" 

התלמידים יבינו את מקום
סיפור המגילות מקרה 

מבחן לייחודיותו של 
אזור  ים המלח. 

הוכחה לקיום העם 
יהודי במקום הזה מזה 

אלפיים שנה והקשר 
שלנו לארץ ישראל.

יוזמה חינוכית ערכית- 
מדריכים צעירים תוך 

למידה שיתופית. 

שימור מול פיתוח.

איך סיפור המגילות 
משפיע על הזהות 

שלי ?

"בארץ-ישראל קם העם היהודי, 
בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית 

והמדינית. בה יצר  העם נכסי 
תרבות לאומיים וכלל-אנושיים 

והוריש לעולם כולו את ספר 
הספרים הנצחי".

"לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת 
העם, נציגי הישוב העברי והתנועה 
הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי 

על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו 
הטבעית וההיסטורית ועל יסוד 

החלטת עצרת האומות המאוחדות, 
אנו מכריזים בזאת על הקמת 

מדינה יהודית בארץ ישראל, היא 
מדינת ישראל. " 

)מתוך מגילת העצמאות(
"בארץ ישראל קם העם היהודי ..." 

מתוך מגילת העצמאות .

ההבטחה מספר הספרים הנצחי: 
ר- ל-ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת-ּכָ "ּכִ
ה,  ֶנּנָ ה ֹרֶאה, ְלָך ֶאּתְ ַאּתָ

י  ְמּתִ ּוְלַזְרֲעָך, ַעד-עֹוָלם, ְוׂשַ
ֲעַפר ָהָאֶרץ:   ֶאת-ַזְרֲעָך, ּכַ

ר ִאם-יּוַכל ִאיׁש, ִלְמנֹות  ֲאׁשֶ
ם-ַזְרֲעָך,  ֶאת-ֲעַפר ָהָאֶרץ--ּגַ

ֶנה."   ִיּמָ
)בראשית י"ג: ט"ו-ט"(

טיפוח והעמקת 
הזהות מקומית - 
"מגילות במעגלי 

זהות מגבשים את 
מלח הארץ".

מתוך חזון ביה"ס:
"ביה"ס יטפח 

ויעצים את זהותו 
של התלמיד כאדם, 

כיהודי, כציוני 
וכישראלי בדגש 

על מרכיבי הזהות 
המקומית, הטמעת 
אופייה וייחודה של 

סביבת ים המלח 
וחיזוק תחושת 

השייכות של 
התלמיד בסביבתו 
הפיזית והאנושית"

"חלום של מקום"
תוכנית לכיתות ד' - ו' חיזוק הזהות המקומית הפיזית והאנושית.

כיתה ד' - "מגלים את המגילות"
מטרת על: שייכות לזהות המקומית הפיזית והאנושית. כביטוי לפרופיל 

הייחודי של בית הספר ולגורם המארגן שלו "מגילות במעגלי זהות מגבשים את 
מלח הארץ " 

מטרות משנה:
חשיבות גילוי המגילות לעם היהודי.

תוצר מדריכים צעירים.

מבנה התוכנית:
פרק א' - הכרת הסיפור ההיסטורי וחשיבות גילויו ההיסטורי 

לעם היהודי:
יחידה ראשונה - ארכיאולוגיה.

יחידה שנייה - הסיפור ההיסטורי של האיסיים, בהתייחסות לייחודיותו של 
מדבר יהודה.

יחידה שלישית - סיפור גילוי המגילות בקומראן. 
יחידה רביעית - המגילות.

פרק ב' – מדריכים צעירים
יחידה ראשונה - התמקצעות בחמישה תחומי ידע.

יחידה שנייה - פיילוט כיתתי, תלמידים מדרכים תלמידים.
יחידה שלישית - יום שיא- הדרכת ההורים באתר.

"מגלים את מגילות" תוכנית לכיתה ד'
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מבוא לתוכנית:

"מגלים את המגילות" - תוכנית לכיתה ד'
המוצר "מגלים את המגילות" נולד מתוך מחשבה, שבית הספר היסודי מגילות, 
הינו בית ספר יחידי בצפון ים המלח, יהיה זה אך טבעי שילדי בית הספר יכירו 

מקרוב את אזורינו. את מקור שמו של בית הספר ויחקרו את המקום בו 
הם גדלים, מתפתחים ומגבשים זהות אישית ושייכות מקומית. 

"מגלים את מגילות" יעסוק בהיסטוריה של המקום - מגילות קומראן, 
מתקופת בית שני ועד ימנו בהקשר לייחודיותו של המקום. 

סיפור המגילות הוא מקרה מבחן לייחודיותו של אזור ים המלח והוא 
ההוכחה לקיום העם היהודי בים המלח ובארץ ישראל מזה אלפיים שנה. 

מטרת על: שייכות לזהות המקומית הפזית והאנושית
מטרות משנה:

חשיבות גילוי המגילות לעם היהודי
יוזמה חינוכית ערכית - מדריכים צעירים תוך למידה שיתופית. 

ערכים
זהות מקומית, אישית וקולקטיבית, מעורבות חברתית ועבודת צוות. 

מבנה התוכנית:

 פרק א' - הכרת וחשיבות גילוי הסיפור ההיסטורי 
לעם היהודי

יחידה ראשונה - ארכיאולוגיה.
יחידה שנייה - הספור ההיסטורי של האיסיים בהתייחסות לייחודיותו 

של מדבר יהודה.
יחידה שלישית - סיפור גילוי המגילות בקומראן. 

יחידה רביעית - מגילות ים המלח.

פרק ב' - מדריכים צעירים
יחידה התמקצעות - התמקצעות בחמישה תחומי ידע:

1. ארכיאולוגיה
2. אורחות חיי האיסיים

3. מקווה מים במדבר
4. סיפור גילוי המגילות.

5. חשיבות גילוי המגילות.
יחידה שלישית - פיילוט כיתתי, תלמידים מדריכים תלמידים.

יחידה רביעית - יום שיא הדרכת ההורים באתר.

גורם 
מארגן

נוסחת 
עבודה

תחומי החיים
הרחבה, שילובים וחיבורים בכל תחומי החיים.

הגדלת הנראות בשגרת החיים.

קהילתילימודיחברתיארגוניתרבותיפיזיערך מקום

"ים המלח חלום של 
מקום"

"מגלים את מגילות"
"...בית ספר יטפח ועצים 

את זהותו של התלמיד 
כאדם, כיהודי, כציוני 

וכישראלי בדגש על מרכיבי 
הזהות המקומית, הטמעת 

אופייה וייחודה של סביבת 
ים המלח וחיזוק תחושת 

השייכות
של התלמיד לסביבתו 

הפיסית והאנושית".

 מגילות"
 במעגלי
 הזהות

 מגבשים
 את מלח

"הארץ

גרעיני 
מומחיות: 

עבודת צוות, 
שיתוף פעולה, 

יצירתיות, 
העצמה אישית. 

נראות פיזית.
מרחב לימודי 

חוץ כתתי, 
בעזרת בניית 
אתר מגילות 

בחצר בית 
הספר.

בכ"ט בנובמבר 
החלטת האו"ם 

על הקמת מדינה 
יהודית בארץ 

ישראל ובאותו 
היום נקנו שתי 

מגילות מקומראן.
70 שנה לגילוי 

המגילות.
הדרכת תלמידי 
ביה"ס והדרכת 

הורים.

למידה 
בחברותא, 

למידה 
בקבוצות, 

סיורים, 
מפגשים 

עם מומחים, 
תערוכות, 

בניית 
משחקים, 

הדרכה

ילדי כיתה 
ד' ידריכו 

את הכיתות 
הנמוכות 

באתר קומראן, 
למידה 

שיתופית.

התכנים:
מהי 

-ארכיאולוגיה
גניזה.

אורחות חיים 
של האיסיים.
השבר הסורי 

אפריקאי,
מאפייני מדבר 

ומדבר בצל 
גשם.

חשיבות גילוי 
המגילות.
המגילות 
הגנוזות.

תלמידי כיתה 
ד' ידריכו את 

הוריהם באתר 
הקומראן ואת 
תלמידי כיתה 

ג' כפיילוט.

טבלה מארגית - כלי לביצוע
שכבת ד' - "מגלים את המגילות"
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כיצד גילוי המגילות תורם לחיזוק רעיון 
הקמת עם ישראל בארץ ישראל?

דוגמא למערכי שיעור:

שיעור רביעי מתוך יחידה שלישית

שאלות:
בחר קטע מתוך הדף חברותא שחשוב לך במיוחד והסבר מדוע?. 1
דונו בקבוצה כיצד גילוי המגילות תורם לחיזוק רעיון הקמת עם . 2

ישראל בארץ ישראל?
כיצד סיפור המגילות תורם לזהות האישית שלך כתושב האזור?. 3
איך קשור הגורם המארגן של בית הספר לסיפור המגילות?. 4

הילדים ידונו בשאלה: 
כיצד גילוי המגילות תורם לחיזוק רעיון הקמת עם ישראל בארץ 

ישראל?

למידה באמצעות דף חברותא )נספח 4( 
הילדים יקראו את קטעי הקריאה באופן אישי.

כל תלמיד יבחר קטע מדף החברותא שהתחבר אליו 
ויספר בקבוצה מדוע.

התלמידים יענו על השאלה "כיצד גילוי המגילות תורם 
לחיזוק רעיון הקמת עם ישראל בארץ ישראל?"

חברי הקבוצה ישתפו את תלמידי הכיתה בתשובה 
אליה הגיעו.

דף חברותא - חשיבות גילוי    המגילות להיסטוריה ולעם היהודי

ה, ּוְלַזְרֲעָך, ַעד-עֹוָלם.  ֶנּנָ ה רֶֹאה, ְלָך ֶאּתְ ר-ַאּתָ ל-ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ י ֶאת-ּכָ "ּכִ
ר ִאם-יּוַכל ִאיׁש, ִלְמנֹות ֶאת- ֲעַפר ָהָאֶרץ:  ֲאׁשֶ י ֶאת-ַזְרֲעָך, ּכַ ְמּתִ ; ְוׂשַ

ֶנה."  ם-ַזְרֲעָך, ִיּמָ  ֲעַפר ָהָאֶרץ--ּגַ
)בראשית י"ג: ט"ו-ט"(

זהו נאומו של דוד בן גוריון בפני האו"ם, בחג הפסח של שנת 1947 בעדותו 
אל מול ועדת החקירה של האומות המאוחדות, וכך אמר:

"לפני כ- 300 שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה ''מייפלאואר'', ובה 
אנגלים שקצו בחברה ובמשטר האנגלי, וחיפשו חוף שומם לחלוטין להתנחל 
בו ולהקים עולם חדש, הם נחתו ב...אמריקה. והיו ראשוני המייסדים והבונים 

של ארץ ואומה זו, היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה )ועל כן כל 
ילד אמריקאי יודע שם זה מבית אביו, בית ספרו ועוד(. אבל תאב אני לדעת 
אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק יום ושעת הפלגת אניה זו, וכמה אמריקאים 
יודעים זאת, מה יודע ילד אמריקאי- ואף- מבוגר- כמה אנשים היו באניה זו, 

שמות משפחותיהם, מה לבשו, מה אכלו, מה מסלול הפלגתם ומה אירע להם 
כל הדרך, ממה ניזונו וכיצד שתו מים, היכן הנקודה בה עלו על חוף הארץ 

שייסדו אבותיו אלה, ובה הוא גר היום בזכותם?
והנה- לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה קודם הפלגת 

''מייפלאואר'', יצאו היהודים ממצרים, כל ילד יהודי בעולם- באמריקה, רוסיה 
הסובייטית, בתימן ובגרמניה- יודע בדיוק; אבות-אבותיו יצאו ממצרים 

בעלות השחר של החמישה עשר בניסן, מה לבשו?- מתניהם חגורים ומקלם 
בידם, הם אכלו מצות והגיעו אחרי 7 ימים לים סוף, הוא גם מכיר את מסלול 

המסעות וקורותיהם במשך 40 שנה; אכלו מן ושלו ושתו מים מבאר, הגיעו 
לארץ דרך הירדן מול יריחו, ואף שמות משפחותיהם לבית אבותם יצוטט מן 

החומש, עד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו שבעה ימים 
מחמישה עשר בניסן, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים 

מיום שיצאו לגולה ואילך, והם מסיימים בשני מאמרים; השתא- עבדי )השנה 
אנו עבדים( לשנה הבאה בני חורין, השתא- הכא )השנה אנו עדיין בגולה( 

לשנה הבאה בירושלים, בארץ-ישראל, כך טיבם של יהודים...

דויד בן גוריון
נציגי  העם,  מועצת  חברי  אנו  נתכנסנו,  "לפיכך 
סיום  ביום  הציונית,  והתנועה  העברי  הישוב 
זכותנו  ובתוקף  ארץ-ישראל,  על  הבריטי  המנדט 
עצרת  החלטת  יסוד  ועל  וההיסטורית  הטבעית 
האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת 
 מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל."  

)מתוך מגילת העצמאות(

"בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה 
דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי 

חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות 
לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את 
ספר הספרים הנצחי". )מתוך מגילת העצמאות(



דף חברותא   בנושא המדבר
נּו ָלמּות  ִמְצַרִים ְלַקְחָתּ ִלי ֵאין ְקָבִרים ְבּ ה, ַהִמְבּ ו"ֹיּאְמרּו ֶאל ֹמֶשׁ

ְצָרִים? ֲהלֹא ֶזה  נּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִמּ יָת ָלּ ר? ַמה ֹזּאת ָעִשׂ ְדָבּ ִמּ ַבּ
ּנּו ְוַנַעְבָדה  ְרנּו ֵאֶליָך ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר, ֲחַדל ִמֶמּ ַבּ ר ִדּ ָבר ֲאֶשׁ ַהָדּ

ר". ְדָבּ ִמּ ֵתנּו ַבּ י טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻמּ ֶאת ִמְצָרִים ִכּ
)שמות פרק יד, פסוקים יא-יב(

• על מה מתלוננים בני ישראל בפני משה?
• כיצד הם מתייחסים בדבריהם למדבר?

• נסו לדמיין את עמדתכם כלפי הטענות הללו, לו הייתם נוכחים בוויכוח

הגדרה מילונית למושג 'מדבר': 
אזור חולי וחם בו מעט מאוד משקעים ויצורים חיים.

הגדרה מילונית למושג 'שממה': 
מקום שומם, חרב ועזוב, ריקנות. )ויקימילון(

• האם ניתן להגדיר את המדבר כ'שממה'?
 • כיצד מתקשרת ההגדרה המילונית לתלונות של בני

   ישראל בפני משה ?
• הציעו הגדרה אחרת למושג 'מדבר'.

בנסיעה של יהודה עמיחי עם ארז ביטון העיוור לאחר הופעה 
בערד, בדרך לירושלים, ביקש ארז ביטון מעמיחי לתאר לו את 

מהות המדבר הנגלה בדרך. בתגובה החזיק עמיחי בידו של ארז 
ושתק כמה דקות. אז אמר לו ארז: "עכשיו אני מבין".

על הנגב / חיים גורי 
המקום הזה 

יש אנשים שאינם יכולים לחיות במקום הזה, 
צהוב להם מדי, 

שקט, שאפשר להשתגע. 
יש אנשים שאלוהים גדול עליהם. 

אבל יש גם אנשים 
שנדבקים לשקט הזה,

אינם יכולים לשוב להיפרד ממנו. 
אלה נשארים כאן.

מילים ולחן: שרון מאור ולהקת טאולה

המדבר מדבר אומר לך להיות שמח 
מזכיר לך שהכל פורח אצלך בלב

השיר - המדבר מדבר
• מה הסתירה שיש בשיר זה לגבי המדבר

https://www.youtube.com/
watch?v=IAg8GhMRVds

"במדבר נתגבשה האמונה הישראלית, ניתנו עשרת הדיברות, המשפטים 
 והחוקים ונכרתה הברית בין העם לאלוהיו. ספר דברים מדגיש פעמים רבות 

כי המדבר זכה להשגחה מיוחדת של האלוהים".
)גילי חסקין(

יפה הוא המדבר )מתוך: הנסיך הקטן/ א. דה סנט אכזופרי( 

יפה הוא המדבר, הוסיף הנסיך הקטן. 
צדק הנסיך הקטן, תמיד אהבתי את המדבר. אתה יושב לך על גבעת חול. 

אינך רואה דבר ודבר אינך שומע. ואף על פי כן, משהו טמיר קורן ומאיר 
בדממה. 

סוד יופיו של המדבר - העיר הנסיך הקטן - שהוא צופן אי שם בחובו 
מקור מים חיים. 

הנסיך הקטן עבר במדבר ולא פגש בדרכו אלא פרח יחיד בעל שלושה 
עלי כותרת, פרח דל ועלוב. 
"שלום", אמר הנסיך הקטן. 

"שלום", השיב הפרח. 
"היכן בני האדם?", שאל הנסיך הקטן 

באדיבות. 
הפרח ראה פעם שיירה שעברה 

במדבר. 
"בני האדם", אמר הפרח, "סבורני 

שמספרם לא עולה על ששה, שבעה. 
ראיתי אותם לפני שנים אך מי יודע 

היכן למוצאם? הם חולפים עם הרוח, 
אין להם שורשים ודבר זה מכביד 

עליהם מאוד." 
"שלום" אמר הנסיך הקטן 

"שלום", אמר הפרח. 
אלו יתרונות וחסרונות מונים הנסיך והפרח לחיים במדבר?	 

אנו תושבי ים המלח חיים במדבר - מדבר יהודה - 
לאחר שלמדתם את נושא המדבר ענו על השאלות:

מה היתרונות והחסרונות של מגורים במדבר על פי הטקסטים?. 1
מה ייחודיותו של מדבר יהודה על פי ניסיונכם האישי?. 2
באיזה מידה תרם לכם דף החברותא מידע על מהות המדבר וכיצד . 3

תרם לברור זהותכם? 
 מצאו את המשפט שיש בו חיבור למקום בו אנו חיים, . 4

בחזון בית הספר.

בבואות מדבר / אורי רדלר"טיול לדרום" אמן: שירית חורש  מדבר / אסתר זגל
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שיעור שני: מתוך יחידה רביעית
התלמידים יכירו את המגילות שנתגלו.

משחק "חפש את המטמון" - שמות המגילות שנתגלו.
התלמידים יקבלו את הרמז הראשון מהמורה, בכל 

הפתקים יהיו שמות המגילות שנתגלו בכתב סתרים. 
)נספח 1(.

רקע על סוגי מגילות שנתגלו:
ישנם 4 סוגי מגילות

כל כתבי התנ"כ - סוג כתבי קודש. דוגמה מגילת ישעיהו.
כתבים כיתתיים, מלשון "כת" - עדות קדומה על התנהלות 
קבוצה על פי תקנון. דוגמה מגילת סרך היחד. - סוג תקנון.

כתב סתרים - כדוגמת מגילת הנחושת. - סוג אוצר.
חזון - בני האור ובני החושך - כדוגמת מגילת מלחמה - 

סוג חזון. 

חלוקת הכיתה לקבוצות: 
כל קבוצה לומדת על מגילה אחת. מגילת ישעיהו, מגילת 

סרך היחד, מגילת המלחמה, מגילת הנחושת, מגילת פשר 
חבקוק, מגילת המקדש.)קטעי מידע נספח 2(

משחק רביעיות - כל קבוצה מכינה  ארבעה קלפים על 
המגילה שלמדו. 

 הקבוצות כולן יוצרות משחק רביעיות בנושא 
"המגילות הגנוזות" )נספח 2(.

נספח 1 יחידה רביעית - 
חפש את המטמון "שמות המגילות"

)בנוסף לחידות "שמות המגילות" המורה תיתן לתלמידים רמזים, היכן מוסתרים הפתקים הללו(

א. מגילת ישעיהו )נספח כתב עברי קדום(

מצאו את שם המגילה:

ב. מלחמת בני האור בבני החושך )מגילת המלחמה(
מצאו את שם המגילה:

+ת            בני ה-                        בבני ה- מ+

ג. מגילת המקדש
מצאו את שם המגילה:

   400 ,30 ,10 ,3 ,40
בית

ד. מגילת פשר חבקוק
מצאו את שם המגילה:

+שר

+ריםה

+

+וס

ה. מגילת הנחושת  
מצאו את שם המגילה:

ה = ת

+ תהנ+

ים

ו. מגילת סרך היחד
מצאו את שם המגילה:

הי +

א גל

+ ך

ה = ת
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א = 1
ב = 2
ג = 3
ד = 4
ה = 5
ו = 6
ז = 7

ח = 8 
ט = 9
י = 10

כ = 20
ל = 30
מ = 40
נ = 50
ס = 60
ע = 70
פ = 80
צ = 90
ק = 100
ר = 200
ש = 300
ת = 400

כתב עברי קדום 

מגילת ישעיהו 
מגילת ישעיהו השלמה היא אחת משבע המגילות הראשונות שהתגלו בשנת 

1947. מגילה זו היא הארוכה ביותר והשמורה ביותר מכל מגילות התנ"ך, והיא 
היחידה ששרדה כמעט בשלמותה. המגילה היא מן העתיקות בכל מגילות מדבר 
יהודה, היא מתוארכת לסביבות 125 לפנה"ס, והיא עתיקה באלף שנים מכתבי 

היד העתיקים ביותר של התנ"ך שהיו ידועים לנו לפני גילוי המגילות. בשונה 
מרוב מגילות ספרי התנ"ך בקומראן, המגילה כתובה 'כתיב מלא' והיא מלמדת 
כיצד נהגתה העברית בימי הבית השני. עשרים עותקים נוספים של ספר ישעיהו 

נמצאו בקומראן. התוכן של ספר ישעיהו דומה לאמונות המשיחיות של הקהילה 
שחייתה בקומראן, בנבואותיו על יום הדין ובנבואות הנחמה, בחזון אחרית 

הימים ובוא מלכות האלוהים. 
בספר ישעיהו דברי הנביא עצמו, שמקורם בימי בית המקדש הראשון, סביב 

שנת 700 לפנה"ס, ודברי נביא אחר, אשר חי כמאה וחמישים שנה מאוחר יותר, 
סביב ימי גלות בבל ושיבת ציון בתקופה הפרסית.

מספר נבואות המופיעות בספר ישעיהו הפכו לאבני פינה של התרבות היהודית-
נוצרית. אולי הידועה מכולן היא החזון על שלום אוניברסלי בקץ הימים: "...

א גֹוי ֶאל-ּגֹוי ֶחֶרב,  ׂ ים, ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות--לֹא-ִיָשּ תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִתּ ְוִכְתּ
ְולֹא-ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה. ")ד;2(.
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מגילת המלחמה 
מגילת המלחמה, הידועה גם בשם 'מלחמת בני אור בבני חושך' היא אחת משבע 

המגילות הראשונות שהתגלו בקומראן בשנת 1947. 
המגילה נכתבה בכתב עברי מרובע )מימי הורדוס( והיא מהמאה ה-1 לפנה"ס או 

ראשית המאה ה-1 לספירה. 
על רקע מסורת מקראית עתיקה, המספרת על מלחמת אחרית הימים, )כמו בספר 
יחזקאל ובספר דניאל( ספר זה מתאר עימות בין שתי קבוצות, בין 'בני אור' )הכינוי 

שבני כת קומראן מכנים בו את עצמם( בהנהגתו של 'שר האורים' )המכונה גם המלאך 
מיכאל(,  לבין 'בני החושך'( כינוי לאויבי בני הכת, יהודים ולא-יהודים(, בסיוע 

אומה המכונה 'כיתיים' )רומאים?( ובראשם בלייעל. העימות יארך 49 שנים, ויסתיים 
בניצחונם של בני אור והשבת עבודת המקדש והקרבנות על כנם. מגילת המלחמה 

מתארת מערכי קרבות, כלי נשק, את גילם של הלוחמים, טקטיקות קרב, והיא 
מזכירה ספרי הוראות ללוחמים יוונים ורומאים.

ייתכן שמגילת המלחמה משקפת מתח פוליטי שהיה קיים ביהודה בין הרומאים 
והיהודים, כזה שלימים הביא לפרוץ המרד בשנת 66 לספירה. המגילה גם זורה אור 
על ספר חזון יוחנן שבברית החדשה, שגם בו מתוארת מלחמת קץ הימים בין כוחות 

ארציים וכוחות שמימיים

מגילת פשר חבקוק 
פשר חבקוק הוא מגילה שלמה יחסית )אורכה 1.48 מ'( ואחת משבע המגילות 

הראשונות שהתגלו ב-1947. החיבור מפרש את שני הפרקים הראשונים של ספר 
חבקוק על פני 13 עמודות כתובות עברית, בכתב עברי מרובע )מימי הורדוס(. אולם, 
שם האל בן ארבע האותיות, שאסור להגותו, כתוב בכתב עברי עתיק, בשונה משאר 

הטקסט. המגילה תוארכה למחצית השנייה של המאה ה-1 לפנה"ס.
בחיבור זה הפסוקים מן הספר התנ"כי מועתקים קטעים-קטעים, בסדר שבו הם 

מופיעים בספר. כל קטע מלווה בפירוש, הנפתח במילה 'פשרו' או 'פשר הדבר על'. 
הפירוש מתאר אירועים בני זמנו של הכותב בסגנון ספרי הנבואה.

שני נושאים עיקריים נדונים בחיבור. האחד מתייחס למאבקי כוח דתיים בירושלים 
ולכהונה המשמשת במקדש, והשני להשלכות של הופעתם של רומאים )המכונים 

כשדים( על בימת ההיסטוריה. כמו ברוב החיבורים מסוג זה, שום אישיות היסטורית 
אינה מכונה בשמה המפורש, אך יש דמויות המכונות 'מורה הצדק' או 'איש הכזב', 

וזהותן טרם התבררה.
מגילה זו, שנשתמרה היטב, היא מקור מידע ראשון במעלה ללימוד על חיי הרוח של 

הקהילה הבדלנית בקומראן. היא זורה אור על התפיסה של הקהילה את עצמה.

מגילת המקדש 
מגילת המקדש התגלתה, כנראה, בשנת 1956 במערה 11 המצויה כ-2 ק"מ צפונית 

לח'רבת קומראן. המגילה כתובה בכתב עברי מרובע מתקופת סוף ימי הבית השני 
)המחצית הראשונה של המאה ה-1 לספירה( על גבי קלף דק ביותר )עשירית 

המילימטר(, הדק ביותר בקלפים שנמצאו במערות קומראן. 
מגילת המקדש מורכבת מ-18 גיליונות קלף, על כל אחד מהם שלוש או ארבע 

עמודות טקסט. אורך המגילה 8.146 מ' והיא הארוכה בכל המגילות שהתגלו 
במערות קומראן. מחציתה השנייה של המגילה הגלולה, שהייתה החלק הפנימי, 

שמורה טוב יותר מן הראשונה. 
לדברי החיבור הוא מוסר את פרטי הנחיותיו של האל )למשה?( לבניין המקדש 

והעבודה בו. נראה שהספר היה אמור להיות כעין 'תורה חדשה' ובו שילוב שיטתי של 
 הלכות עבודת המקדש וקרבנותיו )בעיקר מתוך ספר שמות, ויקרא ובמדבר(, 

עם גרסות חדשות של אותם חוקים, כפי שהם מופיעים בספר דברים בפרקים יב' 
– כג'. מתחם המקדש, כמתואר במגילה, היה אמור להיות מאורגן בשלוש חצרות 
מרובעות, חד-מרכזיות, בדומה למחנה ישראל במדבר. כשם שהמשכן עמד בלב 

מחנה ישראל, כך היה גם המקדש האוטופי, ובו מזבח השלמים ושאר כלי המקדש, 
צריך לעמוד בלבה של חצר פנימית; המקדש וכליו יכול אז להקרין קדושה על כלל 

עם ישראל וארץ ישראל, בדיוק כפי שעשה המשכן בימי נדודי ישראל במדבר.
חוקרים רבים מייחסים את מגילת המקדש לכת המתבודדת שחייתה בקומראן, ואילו 

אחרים דוחים כל קשר אתם ועומדים על כך שמקורו של החיבור בחוגים כוהניים )אולי 
צדוקיים(, וכי כוהנים קנאים שנמלטו מירושלים לפני שנהרסה בידי הרומאים בשנת 

70 לספירה, הם שהסתירו את המגילה במערה. 
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מגילת סרך היחד 
סרך היחד  הוא החטיבה העיקרית באחת משבע המגילות המקוריות שהתגלו 
במערה מספר 1 בקומראן בשנת 1947. הוא נכתב בכתב עברי מרובע )מימי 

החשמונאים( והועתק בין השנים 100 ו-75 לפנה"ס.
סרך היחד נמנה עם כתבי הכת של אנשי הקומראן, והוא מרכזי להבנת אורח חייה. 
המגילה עוסקת בנושאים כמו קבלתם של חברים חדשים לכת, ההתנהגות הנאותה 

במהלך הארוחות המשותפות ואף שאלות תאולוגיות )תורת הדת, האמונה 
והאלוהות(.

 מתוך המגילה מצטיירת תמונה של חיי קהילה סגפניים )הסתפקות במועט, 
הימנעות ממותרות ומתענוגות, התנזרות( הנשלטים על ידי מערכת חוקים חמורים, 

ההופכים את בני הקהילה ל'כהנים ברוח' אשר חיו את חייהם ב'מקדש שברוח'. 
חיי היום-יום של בני הקהילה עוצבו תוך חיקוי סמלי של חיי הכוהנים המשמשים 

בקודש, באמצעות תפילה ועל ידי הקפדה יתירה על טהרה, וכך העמידו ניגוד 
בוטה למקדש הגשמי – הטמא בעיניהם - בירושלים.

גילויו של סרך היחד בקומראן הוא העדות המוקדמת ביותר לקיומו של תקנון 
בתרבות המערב. חשיבותה של המגילה נעוצה בעובדה שהיא מציעה הזדמנות 

נדירה ללמוד על חייהם של אנשי הכת, שאנו מניחים שהיו איסיים, מתוך ספרותם 
שלהם. לפני גילוי המגילות, רק מעט היה ידוע על האיסיים מלבד העדויות 

הספורות במקורות הקלסיים )יוסף בן מתתיהו, פילון מאלכסנדריה ופליניוס הזקן(, 
בספרות אבות הכנסייה וכן כמה רמזים בספרות חז"ל. 

מגילת הנחושת 
מגילת הנחושת היא אחת ממגילות מדבר יהודה, מתוארכת למאה הראשונה לספירה. 

המגילה התגלתה בקומראן שהייתה בשלטון ירדן דאז, כיום היא שמורה במוזיאון 
בעמאן. 

בשונה מיתר המגילות הכתובות על גבי קלף, מגילה זו חרוטה על גבי נחושת והיא 
נראית על פניה ככתב-חידה, כ"מפת-שודדי-ים", הכתובה בכתב סתרים, המכילה 
פרטים רבים על אוצרות המקדש. ומופיעה בה רשימת אוצרות )60 או 64( הכוללים 
כמויות עצומות של זהב, כסף, מטבעות וכלים יקרי ערך, לצד מקומות מחבואם של 

אוצרות אלה )שמשקלם הכולל מוערך בכ-100 טונות(.
מיד עם פתיחת המגילה נוצרה מחלוקת בין חוקרי קומראן בשאלה אם האוצרות 

המתוארים בה הם אוצרות אמיתיים או שמא מדובר ביצירה דמיונית, החוקרים שטענו 
שהמגילה היא תיאור דמיוני הסתמכו על הכמויות העצומות של הזהב והכסף אשר 

טמונים ב כ -4,500 המפורטים במגילה.

מקומות מחבוא האוצר המוזכרים במגילה אינם ידועים ברובם. לא ידוע מקור האוצר 
ולמי היה שייך, אך ישנן מספר השערות בנוגע לטיב האוצר: אוצר פרעוני, אוצר 

בית המקדש הראשון או אוצר בית המקדש השני שהוסתר טרם נפילת ירושלים בידי 
הרומאים, אוצר שהיה שייך לכת שחיה בקומראן או אוצר שלא היה קיים כלל.

הפסקאות במגילה הן בעלות מבנה קבוע:
1. ציון המיקום

2. מידע נוסף עבור המיקום
3. הסבר לחפירה

4. המרחק )בדרך כלל מצוין באמות(
5. תיאור של הפריט המוחבא

6. הערות נוספות
7. שתיים או שלוש אותיות יווניות


