
"..ְוָהָעם, ָעלּו ִמן-ַהַּיְרֵּדן, ֶּבָעׂשֹור, ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון;
ַוַּיֲחנּו, ַּבִּגְלָּגל, ִּבְקֵצה, ִמְזַרח ְיִריחֹו.
ְוֵאת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה,

 ֲאֶׁשר ָלְקחּו ִמן-ַהַּיְרֵּדן--ֵהִקים ְיהֹוֻׁשַע, ַּבִּגְלָּגל.."
 )יהושוע ד', יט-כ(

חוברת המוצר המארגי

עיצוב גרפי: סטודיו פאן
צילום: פני אלימלך 050-7755878

© כל הזכויות שמורות

 “האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו” 
)טשרניחובסקי(
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רציונל

ַלחֶֹדׁש  ָעׂשֹור  ּבֶ ן  ִמן-ַהּיְַרּדֵ ָעלּו  "ְוָהָעם 
ְיִריחֹו." ִמְזַרח  ְקֵצה  ּבִ ל  ְלּגָ ּגִ ּבַ ֲחנּו  ַוּיַ  ָהִראׁשֹון; 

)יהושע ד', יט'( 

עידן חדש בהיסטוריה של העם היהודי החל עם 
בני ישראל את נהר הירדן באזור הגלגל,  חציית 

התהוותה  זו  זמן  בנקודת  עם,  נולד  כאן 
של  למורשתו  הירדן  בקעת  בין  הדוקה   זיקה 

העם היהודי.
עבר  בתולדות  שזורים  רבים  תנכיי”ם  אירועים 
הירדן. אחד מהם הוא סיפורו של הנביא אלישע 
 אשר ריפא במי הירדן את נעמן ממחלת הצרעת. 

ֵלאֹמר:  ַמְלָאְך  ע,  ֱאִליָשׁ ֵאָליו  ַלח  "ַוִיְּשׁ
ב  ְוָיֹשׁ ן,  ַיְּרֵדּ ַבּ ָעִמים  ַבע-ְפּ ֶשׁ ְוָרַחְצָתּ  ָהלֹוְך, 
 .)10 ה'  ב',  )מלכים  ּוְטָהר".  ְלָך,  ְרָך  ָשׂ  ְבּ

והמרפא  הטוהרה  סגולות  על  למדים  אנו  מכאן 
שניתנו לנהר הירדן. 

סיפור נוסף הוא סיפורו של אליהו הנביא )מורו 
זאת  והוא עשה  של אלישע( שנאלץ להסתתר, 

בנחל כרית שעל הירדן ועורבים דאגו לכלכלתו: 

ִמֶזּה,  ֵלְך  ֵלאֹמר.  ֵאָליו  ְדַבר-ְיהָוה,  "ַוְיִהי 
ִרית,  ְכּ ַנַחל  ְבּ ְרָתּ  ְוִנְסַתּ ֵקְדָמה;  ָך  ְלּ ּוָפִניָת 
ה;  ֶתּ ְשׁ ִתּ ַחל  ֵמַהַנּ ְוָהָיה,  ן.  ַהַיְּרֵדּ ֵני  ַעל-ְפּ ר  ֲאֶשׁ
ם". ָשׁ ְלָך  ְלַכְלֶכּ יִתי,  ִצִוּ  ְוֶאת-ָהֹעְרִבים 

)מלכים א' יז' 4-2(.

הנהר  לו  זורם  יריחו,  והעיר  שאן  בית  בין  שם, 
מפריד  )ה“זור”(,  הירדן  גאון  במדרגת  בנחת 
הרי  לבין  הישראלי,  בצד  ובנימין  שומרון  הרי  בין 
שתיחומה  למרות  שממזרח.  הנישאים  הגלעד 
הנוכחי נוצר מתהליכים מדיניים, מהווה הבקעה 
יחידה גאוגרפית מיוחדת ומוגדרת לעצמה. מאז 
מלחמת ששת הימים, מכונה החלק הדרומי של 
נהר הירדן “הבקעה”. מלחמת ההתשה שנמשכה 
שנים,  כשלוש  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות 

העניקה לה את השם “ארץ המרדפים”.
השר  מתווה  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  מיד 
יהודית  להתיישבות  כוללת  תכנית  אלון  יגאל 
“תכנית  שמו  על  הנקראת  הבקעה,  בשטחי 

מטרות המוצר

11 המקומית . זהותו  את  יברר  התלמיד 
במרחבי  וביקור  העמקה  לימוד,  דרך 
הגאוגרפיה,  את  יכיר  הבקעה. 
והצמחים  החיים  בעלי  ההיסטוריה, 
המקום  זהות  ברכיב  מרכזי  כבסיס 

ושייכותו לבקעת הירדן.

21 ואכפתיות . אחריות  יגלה  התלמיד 
יבסס  ובכך  אותו,  הסובב  כל  כלפי 
את תחושת השייכות לבקעת הירדן, 

לקהילה וכחלק ממדינת ישראל.

31 התלמיד יחווה באופן פיזי את הבקעה, .
הטיול,  באתרי  ויטייל  ילמד  יכיר, 
המורשת וההיסטוריה בבקעת הירדן, 
וכך יעמיק בברור זהותו כתושב בחבל 

ארץ זה.

41 מעולם . טקסטים  יכיר  התלמיד 
היהדות, האזרחות והציונות הקשורים 

בבקעת הירדן.

אלון”, והיא משמשת קו-מנחה לפעולותיהם של 
ממשלות ישראל בבקעה מאז ועד היום.
רוב היישובים קמים כהיאחזויות נח”ל. 

שמות חלק מהיישובים נקבע על ידי אלוף הפיקוד 
הי”ד, שהיה  )גנדי(  זאבי  רחבעם  השנים,  באותן 
ועודד  הארץ  ובתולדות  ישראל  במורשת  בקיא 

במרץ הקמת יישובים בבקעת הירדן. 

מתוקף היותנו אנשי קהילה וחינוך המחנכים את 
התלמידים  בקרב  להעלות  תפקידנו  הבא,  הדור 
וגילו  עידוד  ידי  על  החברתית,  המודעות  את 
אכפתיות ואחריות כלפי כל הסובב אותנו. מטרתן 
של פעולות אלו לחזק את תחושת ההשתייכות 
להפוך  ובכך  ישראל,  ולמדינת  לבקעה  לקהילה, 
הבקעה  מרחבי  יותר.  טובים  לאזרחים  אותם 
טומנים בחובם אתרים ומסלולי טיול המאפיינים 

ומדגישים את ייחודו של האזור והמרחב. 

מחשבה  מתוך  נולד  הבקעה",  "בשבילי  מוצר 
יחידי  ספר  בית  הנו  "גפנים",  יסודי  ספר  שבית 
ישראל.   במדינת  ומיוחד  ייחודי  ארץ  חבל  בלב 
שהנם  הספר,  בית  שילדי  טבעי  אך  זה  יהיה 
יעסוק  הראשונים,  למתיישבים  ושלישי  שני  דור 
ויכיר מקרוב את אזורינו – המקום בו הם גדלים, 
במוקד  אישית.  זהות  ומגבשים  מתפתחים 
האנשים  בין  הזיקה  עומדת  הבקעה"  "בשבילי 
לבין המקום שבו הם חיים, מתוך כך נעמיק את 
החיבור  הספר.  ולבית  למקום  השייכות  תחושת 
רגשי  הוא  בו  היושבת  ולקהילה  לבקעה  שלנו 
ההרים  הנשימה,  עוצר  הטבע  הנוף,  שורשי. 
על  משפיעים  נושמים  שאנו  והאוויר  המבריקים 

הילדים באורח חייהם.

"בשבילי הבקעה" יעסוק במגוון תחומים הקשורים 
ועד  המקרא  מתקופת  הבקעה,  של  להיסטוריה 
ימינו. כמו כן, במורשת קרב וחשיבותה הביטחונית 
ההתיישבות,  צורות  הנוף,  צורות  הבקעה,  של 
המייחדים  החקלאיים  והגידולים  הצומח  החי, 
ומאפיינים את אזורינו. התחומים המגוונים הללו 
למקום,  שייכות  תחושת  התלמיד  אצל  ייצרו 
וזיקה למדינה  זה  היכרות עמוקה עם חבל ארץ 

ולהיסטוריה שלה ובשיאה של התחושה- גאווה. 
הלימוד  לנושאי  התלמיד  של  חשיפתו  במהלך 
אחריות  תחושת  תתפתח  במוצר,  הקיימים 

לסביבה הקרובה מתוך כבוד למורשת.
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תחום לימודיתחום פיזיתחום תרבותיתחום ארגוניתחום חברתיתחום קהילתי
 מטרות להבניית זהות, יהודית, ציונית,

אזרחית

* תושבים מספרים - 
הזמנת הורים וחברי 

קהילה ללימוד, לחוויה 
 ולעשייה משותפים 

)ראשית ההתיישבות 
בבקעה, מורשת קרב(. 

* הפצת העלונים במחיר 
 סמלי במוקדים מרכזיים 
)תחנת דלק, “קפה קפה”, 

אלמוג, בית שאן(

* תלמידי כיתות 
ו' מפעילים ילדים 
משכבות נמוכות 

יותר )ד'( במשחקי 
הקופסה.

 * הפסקה פעילה 
   בנושא הבקעה.

* ועדת טיולים 
למידה בחברותא, 

קבוצות עבודה 
מעורבות שכבתי, 

למידה שיתופית

* טיול - אנדרטת הנ”ד, קסאר אל יהוד, 
גשר אלנבי. 

בכל התכנסות בראש חודש יצוינו 
תאריכים/אישים/ אירועים הקשורים 

לבקעה. 
)בכל חודש תציג הכיתה שלמדה נושא 

שקשור לחודש זה(.

* מרכזי למידה ברחבי ביה”ס:
* שולחנות מידע

* שילוט בחצר
* מעמדים קבועים 

 * הפצת תהליך הלמידה בפורטל 
   הבית סיפרי.

* עלון טיולים לכל תלמיד
 * מרכזי המידע כוללים קטעי מידע 

   על יישובים, 
   מידע על מורשת קרב

   אנשים חי וצומח
    מרכזי המידע יכללו 

   ברקודים ושמע.

* כרזות ובהן פסוקים מהמקורות 
 הקשורים בבקעת הירדן

)תלויים בפטיו(

* לכל שכבה שני משחקים 
כיתתיים )רביעיות, מונופול, סולמות 

וחבלים(

* תנ”ך - סיפורים ופסוקים 
מן התנ”ך, מקורות יהודיים  - 
מעבר בני ישראל את הירדן - 

ספר יהושע.

* מולדת - צורות התיישבות 
)קיבוץ, מושב( הקמת היישובים 

וההבדלים הדמוגרפיים בין 
היישובים ולאורך השנים.

* גאוגרפיה - תצורות נוף, 
רכיבים פיסיים, סוגי סלעים, 

גבולות מדיניים ואזורי אקלים.

* מתמטיקה - מספרי תושבים 
לאורך השנים, הבדלים בין 

היישובים במספרי התושבים, 
מרחקים גאוגרפיים )ביחס לבית 
הספר(, המרה של יחידות אורך. 

תצוגה בדיאגרמה של הנתונים.

* שירים הקשורים בבקעה.

* מורשת - מורשת קרב: 
אנדרטת הנ”ד וליל הגשרים - 

גשר אלנבי.

* היסטוריה - אתרים בבקעה 
בראי ההיסטוריה. קאסר אל 

יהוד - ישו, גשר אלנבי - הסכם 
השלום עם ירדן.

* הכרות עם אתרים בבקעה המשויכים 
למורשת ההיסטורית - מורשת קרב כבסיס 

לחיזוק תחושת השייכות למורשת העם, 
גאווה לאומית וכבוד ללוחמים.

* הכרות עם אתרים בבקעה המשויכים 
להיסטוריה המקראית )אנדרטת הנ”ד, 

גשר אלנבי, קסאר אל יהוד( כבסיס לחיזוק 
תחושת השייכות לעם היהודי ולשורשיו.

* הכרות עם צורות התיישבות שונות 
בבקעה )גלגל, נתיב הגדוד, נערן, ייט”ב 
ונעמה( מתוך רצון להעמיק את הזהות 

הציונית של התלמיד.

* הכרות עם הדמוגרפיה ביישובים 
 הנלמדים כבסיס לחיזוק תחושת 

השייכות לקהילה.

* הכרת המאפיינים הגאוגרפים המיוחדים 
לבקעת הירדן: גאולוגיה, טופוגרפיה מתוך 
רצון ליצור אצל התלמיד מודעות לסביבה 

 שבה הוא חי שמהווה חלק מאזור 
גדול יותר.

* השלמת ציר הזמן ההיסטורי )מכיתה ה'( 
- התייחסות לאתר קאסר אל יהוד וגשר 

אלנבי - הסכם השלום.

* הכרות עם טקסטים מן המקורות השונים 
הקשורים לאתרים שבהם נבקר )בתחומי 

היצ”א( כדי לעורר ולהעמיק את הדיון 
בשאלות הנוגעות לנו כאזרחי הבקעה.

* תלמידי השכבה ייצרו חידות, שאלות, 
משחקים שיועברו במהלך הטיול.

* הנהגות התלמידים יפעילו שכבות נמוכות 
יותר בטיולים.

* התמודדות עם דילמות הקשורות לאזור 
בו אנו חיים, מתוך רצון לעורר אצל התלמיד 

העמקה בזהות הציונית אזרחית שלו.

שכבת כיתות ו'   טבלה מארגית
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מסלול טיול

איך נפלו גיבורים
על גבעה זו מצאו 

את מותם 54 לוחמים 
בהתרסקות מסוק בעת 

תרגיל משולב.

אנדרטת הנ”ד )תאונת מסוק אווירית(

אתר הטבילה )קאסר אל יהוד(

קובת א-נג'מה )כיפת הכוכבים(

“ויעמדו הכוהנים נושאי 
הארון ברית ה' בחרבה 

בתוך הירדן הכן, וכל 
ישראל עוברים בחרבה 
עד אשר תמו כל הגוי 

 לעבור את הירדן”, 
“מי הירדן יכרתון המים 

היורדים מלמעלה 
ויעמדו נד אחת” 

)יהושע ג' כ”ג(

לפני היציאה לטיול...

התבוננו במסלול הטיול – התייחסו לתמונות ולציטוטים המופיעים ליד וכתבו:
1. מהם האתרים שבהם נטייל השנה?

2. מה ידוע לכם על אתרים אלו?

3. האם ביקרת באחד מן האתרים? מה ראיתם? מה זכור לכם ביותר?

4. שאלו שאלה אחת או יותר, המעניינת אתכם לפני היציאה לטיול.

5. האם חשוב שנטייל באתרים אלו? הסבירו את עמדתכם:

6. באיזו דרך הייתם מעוניינים ללמוד על אתרי הטיול?
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מטרות השיעור:
1. התלמידים ילמדו על מורשתו של עם ישראל דרך האתר.

2. באמצעות ההיכרות עם האתר יפתחו תחושת כבוד לעמים החיים לצדנו.
3. התלמידים יזהו את נקודות ההשקה של הדתות )הנוצרים והיהודים( על פי 

המסורות השונות.

פתיחת השיעור: 
הסבר קצר על מקום הימצאו של האתר, )לאורך כביש 90, קרוב לעיר יריחו(.

רקע קצר על מלחמת ששת הימים ועל כיבוש שטח בקעת הירדן : בתקופה זו 
נסגר האתר והפך לשטח צבאי סגור. האתר נפתח פעמיים בשנה למבקרים 

נוצרים בתיאום צבאי. בשנת 2011 נפתח האתר למבקרים וניתן לבקר בו ללא 
 תיאום עם הצבא. מדינת ישראל השקיעה משאבים וביצעה שיפוצים, 

על מנת שהאתר יהיה ראוי להגעת מבקרים מכל העולם.

צפייה בסרטון "פתיחת אתר קאסר אל יהוד" .
 שאלה במליאה: 

 האם מישהו ביקר באתר? האם מישהו ראה אותו בזמן שנסע 
לאורך כביש 90?

הסבר קצר למושגים צליינים,ישו, יוחנן המטביל.

עבודה בזוגות: )כתבו ב"יומן המסע שלי בשבילי הבקעה"(

 צפו שוב בשני הסרטונים הנמצאים בעזרת הקישורים הבאים 
)ברקוד ביומן מסע(

פינת טיול - קאסר אל יהוד, פתיחת האתר קאסר אל יהוד

עיינו בקטעי המידע המופיעים בדף וענו על השאלות:
1. מה פירוש השם "קאסר אל יהוד")שני פירושים(?

2. מדוע נחשב אתר זה קדוש לנוצרים? מהו המנהג הדתי המתקיים שם?
3. אילו דמויות מן הדת הנוצרית מתקשרות לאתר זה?

3. מהי חשיבות האתר ליהודים )שני אירועים חשובים(?
4. כמה שנים היה סגור האתר? מדוע?

5. איזו מדינה נמצאת מן העבר השני של האתר?
6. אילו פעולות ביצעה מדינת ישראל לפני פתיחת האתר? מנו שניים לפחות

7. מהם היתרונות בפתיחת האתר מחדש? מנו שניים לפחות.
8. מה דעתכם על פתיחת האתר לציבור הרחב?

קאסר אל יהוד – אתר הטבילה בבקעת הירדן

עבודה בקבוצות:מערך שיעור

לפניכם קטע ממגילת העצמאות של מדינת 
ישראל )אפשרות לדיון בקבוצות(

קראו וענו על השאלות.

כיצד מתקשר קטע זה לזכותו של העם הנוצרי 
לקיים את אמונתו בארצנו?  

סמנו את המשפט המחזק את הטענה כי עלינו 
כמדינה לאפשר את החופש הדתי של הנוצרים 

באתר "קאסר אל יהוד". 
 * האם לדעתכם מדינת ישראל צריכה להשקיע

   באתר זה משאבים? מדוע?
 * מה משיגה מדינת ישראל מפתיחת האתר 

  "קאסר אל יהוד" לקהל הרחב?
 * מדוע חשוב שאנו, ילדי בית הספר גפנים, נבקר

  באתר "קאסר אל יהוד"? 
 * הציגו את עמדתכם הקבוצתית. 

  )גם אם יש דעות שונות(

סיכום במליאה:

דיון בשאלות: 

האם חשוב שאתר הטבילה יהיה פתוח לקהל הרחב 
ומדוע?  מדוע חשוב שנבקר באתר?

אפשרות נוספת לסיכום או לקראת הטיול: המחזה 
של האירועים החשובים שהתרחשו באתר זה – הן 

בהיבט היהודי והן בהיבט הנוצרי.

"...מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית 
ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת 
כל תושביה; תהיה מושתת על יסודות החירות, 
הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; 
תקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל 

אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש 
דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על 

המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה 
לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות..."

הוא אתר  הירדן  נהר  גדות  על  הטבילה  אתר 

ע"פ  בו  כמקום  מזוהה  לנוצרים.   מקודש 

יוחנן  ע"י  ישו  הוטבל  הנוצרית,  המסורת 

המטביל.

אתר הטבילה "קאסר אל יהוד" הנו אתר בעל 

ונחשב  הנוצרי  בעולם  ביותר  רבה  חשיבות 

כשלישי בקדושתו לעולם הנוצרי.

על פי מסורות שונות מיוחס האתר גם כמקום 

חציית בני ישראל את הירדן בעלותם ממצרים, 

לאחר 40 שנות נדודים במדבר: 

"ויעמדו הכוהנים נושאי הארון ברית ה' בחרבה 

בחרבה  עוברים  ישראל  וכל  הכן,  הירדן  בתוך 

עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן", "מי 

ויעמדו  מלמעלה  היורדים  המים  יכרתון  הירדן 

נד אחת" )יהושע ג', כ"ג(.

פרידתו  הוא  זה  לאתר  המיוחס  נוסף  אירוע 

האש  במרכבות  ועלייתו  מאלישע  אליהו  של 

ויגלם  אדרתו  את  אליהו  "וייקח  השמיימה 

ויכה את המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם 

בחרבה" )מלכים ב', ב',  ח'(

עד 1967, תחת שלטון ירדני, היה המקום שוקק 

חיים וצליינים ותיירים רבים היו פוקדים אותו.  

הימים(  ששת  מלחמת  1968)לאחר  בשנת 

נסגר האתר והגישה אליו לא התאפשרה עקב 

היותו ממוקם בתוך שטח צבאי סגור.

נהר  של  המערבית  הגדה  על  נמצא  האתר 

הירדן במרחק של כ 10 ק"מ ממזרח לעיר יריחו.  
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1. מה פירוש השם “קאסר אל יהוד” )שני פירושים(?

2. מדוע נחשב אתר זה קדוש לנוצרים? מהו המנהג הדתי המתקיים שם?

3. אילו דמויות מן הדת הנוצרית מתקשרות לאתר זה?

4. חשיבות האתר ליהודים )שני אירועים חשובים(

5. כמה שנים היה סגור האתר? מדוע?

6. איזו מדינה נמצאת מן העבר השני של האתר?

7. אילו פעולות ביצעה מדינת ישראל לפני פתיחת האתר?
מנו שתיים לפחות

8. מהם היתרונות בפתיחת האתר מחדש? מנו שניים לפחות.

9. מה דעתכם על פתיחת האתר לציבור הרחב?

יומן מסע

קאסר אל יהוד - אתר הטבילה -  עבודה בזוגות
יומן מסע

קאסר אל יהוד - אתר הטבילה )אפשרות לדיון בקבוצות(

לפניכם קטע ממגילת העצמאות של מדינת ישראל
קראו וענו על השאלות.

“...מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת 
כל תושביה; תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. 

תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש 
דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות ותהיה נאמנה 

לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות...”

* כיצד מתקשר קטע זה לזכותו של העם הנוצרי לקיים את אמונתו בארצנו?

* סמנו את המשפט המחזק את הטענה כי עלינו כמדינה לאפשר את החופש הדתי של 
הנוצרים באתר “קאסר אל יהוד”.

* מדוע חשוב שאנו, ילדי בית הספר גפנים, נבקר/נלמד על אתר “קאסר אל יהוד”?

* הציגו את עמדתכם הקבוצתית )גם אם יש דעות שונות(.

פינת טיול - קאסר אל יהוד פתיחת האתר קאסר אל יהוד



דף לימוד בנושא זיכרון - אנדרטת הנ”ד
36 שנים לאסון הנ”ד )פורסם בתאריך 10.05.2013(

36 שנים עברו מאז שנפל מסוק היסעור מטייסת “מובילי הלילה” שנשא נ”ד 
חיילי צה”ל. במהלך האימון של חטיבת הצנחנים בבקעת הירדן פגע המסוק 

במדרון גבעה והתרסק. בעיצומו של לילה חשוך ב-10 במאי 1977 השתתף 
מסוק יסעור )CH-53( מטייסת “מובילי הלילה” שבבסיס תל-נוף בתרגיל של 

הירדן. כחלק מהתרגיל, הוטסו בגובה נמוך 44 לוו  חטיבת הצנחנים בבקעת
חמים מגדוד “אפעה”, נוסף על שלושת אנשי צוות המסוק ועוד שבעה אנשי 
חיל-האוויר שצורפו לאימון, ביניהם גם מפקד הטייסת המיועד, סא”ל יהושע 

)שוקי( לבנת )וייס( ז”ל.
זמן לא רב לאחר ההמראה פגע המסוק במדרון של גבעה, שלימים קיבלה 

את הכינוי גבעת הנ”ד. המסוק התרסק, וכל 54 חיילי צה”ל שהיו בתוכו נספו. 
מסוקי התובלה הכבדה המסוגלים לשאת לוחמים רבים וכלי רכב, הוגבלו 

לאחר האסון בהטסת 33 לוחמים בלבד, נוסף על שלושת אנשי הצוות. 
כשנה לאחר האסון הוקמה אנדרטה על הגבעה שבה מצאו הנ”ד את מותם. 
האנדרטה, שעוצבה על ידי הצייר אריה מוסקוביץ', הוקמה ביזמת משפחות 

הנופלים. שמותיהם של החללים חרוטים על לוחות אבן שיוצרים את 
האותיות נ”ד, ולצדם תיאור האסון וסמל חיל-האוויר וחטיבת הצנחנים. מתוך 

אתר חיל האויר(

האם היכרת את אסון הנ”ד לפני הקריאה?
האם ביקרת באתר ההנצחה?

האם לדעתך חשוב לבקר באתר זה למרות שעברו כמה עשרות שנים? מדוע?
איזו החלטה התקבלה בצה”ל לאחר אסון זה? מה דעתך על החלטה זו?

רון?  ֶטֶקס ִזכָּ ְוֵאיְך עוְמִדים בְּ
פּוִפים ְזקּוִפים אוׂ כְּ

ל ֵאֶבל, ּול שֶׁ ִרשּׁ אֶהל או בְּ ְמתּוִחים כְּ
ֶות, ָנה ֶנֶגד ַהמָּ ַהְפגָּ ִמים אֹו ראׁש מּוָרם בְּ ֲאשֵׁ ל כַּ פָּ ראׁש ֻמשְׁ

ִתים ֵעיֵני ַהמֵּ עּורֹות ּוְקפּואֹות כְּ ֵעיַנִים פְּ
ְפִנים, אֹו ֵעיַנִים ֲעצּומֹות, ִלְראֹות ּכֹוָכִבים בִּ

ַצֳהֵרי ַהיֹום ָעה ַהּטֹוָבה ִלְזּכֹר? בְּ ּוָמה ַהשָׁ
ִים ין ָהַעְרבַּ ַחת ַרְגֵלינּו, אֹו בֵּ ל ָחבּוי ִמתֵּ ַהצֵּ שֶׁ כְּ

ַגְעּגּוִעים ל ִמְתָאֵרְך כְּ ַהצֵּ שֶׁ כְּ
מֹו ֱאלִֹהים? ְכִלית, כְּ ית ְולֹא תַּ ֵאין ָלֶהם ֵראשִׁ שֶׁ

)יהודה עמיחי(

מהן האפשרויות השונות לעמוד בטקס זיכרון על-פי השיר?
אילו תחושות מבטאת כל עמידה או מחווה?

עם איזו תחושה אתם מזדהים? מדוע?
מה אתם מרגישים כשאתם עומדים בטקס זיכרון?

מֹוֶתיָך ָחָלל ֵאיְך ָנְפלּו  ָרֵאל ַעל ּבָ ִבי ִיְשׂ ַהּצְ
ּבֹוִרים: ּגִ

חּוצֹות  רׂ�ּו ּבְ ַבְשּ ידּו ְבַגת ַאל-ְתּ ּגִ ַאל-ַתּ
ים ִתּ ִלְשׁ נֹות ּפְ ַמְחָנה ּבְ ְשׂ ן-ִתּ ְקלֹון ּפֶ ַאְשׁ

נֹות ָהֲעֵרִלים: ֲעלְֹזָנה ּבְ ן-ַתּ ּפֶ
ְלּבֹוַע ַאל-ַטל ְוַאל-ָמָטר ֲעֵליֶכם   ֲהֵרי ָבּגִ
ּבֹוִרים ם ִנְגַעל ָמֵגן ּגִ י ָשׁ רּומֹות ּכִ ֵדי ְתּ ּוְשׂ

ן: מׁ�ֶ ָשּ יַח ּבַ ִלי ָמִשׁ אּול ּבְ ָמֵגן ָשׁ
ּבֹוִרים ם ֲחָלִלים ֵמֵחֶלב ּגִ ִמַדּ

ת ְיהֹוָנָתן לֹא ָנׂשֹוג ָאחֹור ֶקֶשׁ
ׁשּוב ֵריָקם . אּול לֹא ָתּ ְוֶחֶרב ָשׁ

ַחֵיּיֶהם ִעיִמם ּבְ ֱאָהִבים ְוַהּנְ אּול ִויהֹוָנָתן ַהּנֶ ָשׁ
ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו

ֵברּו: ִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ּגָ ִמְנָשׁ
[---]

ְלָחָמה תֹוְך ַהִמּ ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבִֹרים ּבְ
מֹוֶתיָך ָחָלל: ְיהֹוָנָתן ַעל-ּבָ

ַצר-ִלי ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָתּ ִלי ְמֹאד
ים ָך לִי ֵמַאֲהבַת נָשִׁ ָתה ַאֲהבָתְ נִפְלְאַ

ֵלי ִמְלָחָמה: ּבֹוִרים ַוּיֹאְבדּו ּכְ ֵאיְך ָנְפלּו ּגִ
)שמואל ב, א, יז-כז (קינת דוד

 “המעט שאנו, החיים, יכולים לגמול 
לחברנו המתים - 

 הוא הזיכרון ההולך אחריהם ואתנו” 
)יצחק רבין.(

האם זיכרון יכול ללכת אתנו ? כיצד?

בית הספר ע”ש הנ”ד במעלה אפרים פעל 
עד לשנת 2007. בית הספר נקרא על שמם 
של 54 הנופלים באסון המסוקים בבקעה. 

שמו של בית הספר ניתן לו לזכרם של 
הנופלים. בכל שנה מתקיימת אזכרה  
במקום האסון ליד קיבוץ ייט”ב, ואליה 

מגיעים משפחות הנופלים, אנשי צבא, 
ותלמידי בי”ס הנ”ד )בעבר( וכיום תלמידי 

בי”ס גפנים”.

באיזו דרך הנציחו בבית ספר הנ”ד את 
הנופלים? מה דעתך על דרך הנצחה זו?

האם בבית ספר גפנים מנציחים את זכר 
הנופלים? תאר כיצד.

אנדרטת הנ”ד ניצבת מדרום לקיבוץ 
ייטב, בגבעת הנ”ד 

האנדרטה בנויה מלוחות אבן, הניצבים 
זה בצד זה ויוצרים את צורת האותיות 

נ”ד. על לוחות שיש, הקבועים בה, 
מופיעים סמלי חיל האוויר והצנחנים. 

 על לוח נוסף נאמר: 
“איך נפלו גיבורים” – משפט הלקוח 

מתוך קינת דוד. 

* איך דוד היה רוצה לזכור ולהנציח 
את דמותם של שאול ויהונתן, שנפלו 

בקרב? העתיקו מילים וביטויים 
המתארים זאת.

* גם היום, למעלה מ -3,000 שנה 
לאחר שחוברה, קינת דוד עדיין נאמרת 

בטקסים לזכר הנופלים. האם יש 
להמשיך במנהג זה לדעתכם? ציינו

נימוקים בעד ונגד.

מילים: פלורה לוי
לזכרם של הנופלים ואחי דוד לוי

השיר נכתב בימי השבעה  

היסעור 
מסוק מספר שלוש – ממריא

רעש...קולות מנועים
חיילים בביטנו עמוסים בכלים

יושבים בדממה מבצעים התרגיל
רעש...קולות מנועים

וקולות פעימות ליבות צנחנים
 סיבוב...תקלה...המסוק מנמיך
פחד...חרדה...תפילה חרישית
גבעה בבקעה מזמינה המסוק

כאומרת לו “בוא אותך אחבוק”
המסוק מנמיך ואותה לא אוהב

לכן בציפורניו כעטלף מגרד
הוא שורט הקרקע וזועק:

“לא! לא!
חכי לי עוד רגע! 

הצנחנים שלי עוד פה
עזבי, שחררי, ידייך אותי מטנפות

אנא , אחזור אחר-כך אחזור!!!
 וגבעה בבקעה אומרת בכעס
“אותך רציתי מיום בו הופעת”
היא חובקת אותו בזעם בזעם

לא מאהבה אל מטירוף הדעת
 ובכפלו של קרקע על גבעה בבקעה

נכנע המסוק ונפל בחיקה
ובכי עצור מחלקיו של יסעור

נשמע למרחק עד אל תוך הקיבוץ
...זועקות הן על אותן נשמות צעירות

שלקחה האדמה ובדמם רחצה
את אותה הגבעה שהיתה שוממה

 ועתה...
אותה הגבעה בבקעה הירדן

הפכה לגל עד לך הרואה
לעולם על תשכח ולו לשניה

ברגעים של שמחה
וברגעים של דממה

זכור ואמור “מה חבל ונורא
שעל אחת הגבעות אי שם בבקעה 

נפלו בדממה חמישים וארבעה.....
בשיר מוזכר קיבוץ, לאיזה קיבוץ הכוונה?

מהן התחושות העולות מקריאת השיר?
העתיקו את הקטעים שנגעו לליבכם

באיזו דרך הונצח דוד? מה דעתך על דרך זו?

דרכי הנצחה:
ספר זיכרון, סרט זיכרון, הנצחה במרחב 
הפיזי, אתר הנצחה באינטרנט, הנצחה 
במבני דת, הנצחה תרבותית, מפעלים 

חברתיים, הנצחה במוסדות חינוך, 
הנצחה בפעילות ספורט.

באיזו דרך בחרו להנציח את נופלי הנ”ד?
האם השתתפת באחת מדרכי הנצחה 

אלו? באיזו?
 האם בבית הספר קיימות פינות זיכרון? 

באיזו דרך הונצחו החללים?



"ֶאת ֵעיֵניָך ָׂשא ִמְזָרָחה  ּומּוְלָך ׁשֹוֶקֶטת ָנָחה ֶאֶרץ ַהִּבְקָעה ַעל ְׁשֵּתי ְּגדֹוֶתיָה" )יורם טהרלב(
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במהלך טיול ט”ו בשבט נבקר באנדרטת הנ”ד.
אתר זה מנציח את הנופלים אשר נפלו באסון המסוקים.

אנו תלמידי כיתה ו', בוגרי בית הספר, נערוך טקס קצר לזכר 54 הנופלים.

הכנות לטקס:

 קריאת יזכור

 תקציר אירוע האסון

 סיפורי נופלים )ניתן לבחור מתוך אתר האינטרנט “כותבים על חברים”(.

 הציעו בכיתה רעיונות נוספים הניתנים לביצוע בטקס )נרות, פרחים וכד'(.

 לסיום הטקס – עמידת דום ושירת התקווה.

חלקו תפקידים ביניכם בכיתה.

בהצלחה !

יומן מסע

מבקרים באנדרטת הנ”ד

אתר ההנצחה באינטרנט
http://www.may76.co.il

חזרה מן הטיול...

לאחר שטיילנו, ראינו, קראנו, חקרנו ולמדנו... 
בחרו שתיים מן השאלות במאגר וענו עליהן: 

שתפו את חבריכם בכיתה.

* איזה שלב מכל שלבי הלמידה על אתרים אלו עניין אותך ביותר? )הלמידה בכיתה, הטיול, 
סרטונים, מצגות וכד'(

* האם היית ממליץ על טיול לאתרים אלו לבני משפחתך או לתלמידים בכיתות    
   שונות בבית הספר? נמק את דעתך.

* מהם הדברים החדשים אשר למדת על אתרים אלו?

 לאחר שביקרתם באתר הנצחת הנ”ד, ולאחר שערכתם טקס זיכרון במקום, 
ענו על השאלות הבאות:

1. מהו תפקידו של הזיכרון? מה הוא מבקש לעשות לפנימיותו של האדם?

 2. האם אתם מכירים מועדים/זמנים נוספים שאותם חשוב לזכור? כתבו אילו, 
   ומדוע לדעתכם חשוב לזכור אותם.


