
תכנית חינוכית ליציאה לטיולים שנתיים ברוח המארג

רק מי ששורשיו באדמה 
יכול בבטחה לפרוש  כנפיים

)יורם טהרלב(""



הטיול השנתי הוא מרחב משמעותי לידיעת הארץ ולהכרתה. מרחב זה 
מאפשר לתלמיד לברר את זהותו תוך חיבור לערכים מובילים.

ברמה  זהות  לשיח  כהזדמנות  הטיול  את  תופסים  גלילי  בתיכון  אנו 
האישית וברמה הקולקטיבית ברוח  הפרופיל הבית ספרי.

־לאורך הטיול והפעילויות המקדימות לו יעשה שימוש בטקסטים המש
לבים מקורות ציוניים, דמוקרטיים ויהודיים כחלק מתהליך בירור הזהות.

מאז ומעולם קיים חיבור עמוק ויחסי גומלין שלא ניתן לנתקם בין האדם 
לאדמה. אפילו מבחינה מילולית השניים חולקים שורש משותף.

, גלה למצרים והחל את מסעו לכוון  עם ישראל עוד בטרם הפך לעם 
ארץ ישראל אשר מהווה בסיס עמוק לזהותו ולאופיו. הארץ אינה מהווה 
רק בית אלא מחויבות. המקום מחייב את העם היושב עליו להיות מסוגל 

לשמר את זהותו הייחודית.

הרציונאל

 “האדמה היא מקור החיים והיצירה והתרבות והעצמאות האמיתית” 
                                                                                                     )א. ד. גורדון(

בחותמו  אותנו  טבע  הוא  ישראל.  ארץ  טבע  הוא  לנו  העצמי  “הטבע 
טביעה שלא תמחה לא מגופנו ולא מרוחנו, כל עוד אנחנו מרגישים בנו 
השפעה  כל  בפני  לעמוד  בה  כוח  די  זו  עצמות  עצמיים.  חיים  של  זיק 
מבחוץ, מרוח טבע אחר, כל עוד היא בת חורין ופועלת, מעכלת על פי 
גם  ועמה   - הלאומי  צורתנו  טשטוש  מבחוץ.   בולעת  שהיא  מה  דרכה 
האישית של אישי האומה, כי הא בהא תליא- טשטוש צורתנו צפוי לנו 
בארצות פיזורינו, כל עוד הן בשבילנו גלות, כל עוד אנחנו רק נפעלים 
מחייהם של אחרים, מושפעים מיצירתם של אחרים, כאין יכולת לסגל 
לנו מהם מה שיש לסגל על פי דרכנו, באין לנו כוח קניין עצמי, באין לנו 

מקור חיים ויצירה עצמיים, לשלם בעדו משלנו... 
בקרב  ומתרחבת  הולכת  העצמית  שהכרתנו  ובמידה  השעה  מאותה 
שעבודתנו  ובמידה  ומתעמקת,  הולכת  העצמית  והרגשתנו  העם 
ובאותה  השעה  מאותה   - ומתקדמת  הולכת  ישראל,  בארץ  לתחייתנו 
המידה אין ארצות העמים, שבני עמנו פזורים שם, בשבילנו גלות, כי אם 
גרים  אחרים  עמים  שבני  כדרך  שם,  גרים  עמנו  שבני  מגורים,  ארצות 
בארצות שמחוץ לארצם. אז אין עוד היהודים, הגרים באותן הארצות, רק 
נפעלים, רק מושפעים, כי אם גם פועלים ומשפיעים, משפיעים לא רק 
מה שקיבלו מהאחרים וטחנוהו בסברתם או בדמיונם, כי אם משפיעים 
הגולה‹,  בארצות  התחייה  ›עבודת  גורדון,  )א.ד.  מעצמותם.”  משלהם, 

בתוך: גורדון, האומה והעבודה הספרייה הציונית תשי”ז(

הטיול יביא לידי ביטוי מרכיבים של ידע, חוויה ועשייה.

בהיבט הידע
 שילוב בין תחומי הדעת הרלוונטיים לאיזור ולנושאים אותם מזמן הטיול. 
הטיול,  מקום  של  ההיסטורי  לרקע  התלמיד  חשיפת  יאפשר  זה  היבט 
למאפיינים הגיאוגרפיים, לדמויות משמעותיות תוך עיסוק בדיוני דילמה.

בהיבט החווייתי
התלהבות  בלי  האפשר,  ככל  קטן  מאמץ  מתוך  לטפס  יש  הרים  "על 
יתרה. האמת של טבעך העצמי היא הצריכה להכתיב לך את הקצב. אם 
אתה קצר רוח- הגבר את הקצב, אם אתה נעשה קצר נשימה- האט. יש 
להעפיל בהר מתוך איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימה. אז, כאשר אינך 

־מקדים לחשוב על דברים, פוסקים צעדיך מהיות אמצעי להשגת המ
טרה, וכל אחד מהם נעשה למאורע בפני עצמו. סלע זה יש לו קצוות 
מסוכנים, סלע זה אחוז בהר בצורה רופפת, מנקודה זו רואים פחות טוב 

את השלג אף כי הוא נמצא קרוב יותר אליו.
ואלה דברים שתמיד יש להבחין בהם. חיים הנחיים רק למען איזושהי 
מטרה עתידה- הם חיים רדודים! צלעות הר הן המזינות את החיים ולא 
פסגתו. עליהן מתרחשות צמיחתן של דברים. אולם, כמובן, ללא הפסגה 
לא תוכלנה להתקיים צלעות ההר- הפסגה היא המגדירה את מהותן 

של הצלעות" )מתוך: ״זן ואמנות אחזקת האופנוע״ רוברט פרסינג(

בהיבט העשייה 
־התלמידים יהיו שותפים פעילים בבניית הטיול ובתכננו וכן ישתלבו בפ

עילויות והדרכות לאורך ימי הטיול והערבים. כמו כן, הטיול ישלב פעילות 
התנדבותית, תרומה לקהילה כחלק ממטרות הטיול.
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מטרות

מטרות לימודיות:
יצירת מרחב משמעותי לידיעת הארץ:

כל טיול יעסוק  בשלושה צירים משמעותיים:
אדם: דמויות ואוכלוסיות המייצגות את המקום אליו הולכים ואת איזור 

הטיול.
זמן: אירועים שונים בהיסטוריה הרלוונטיים למקום.

מקום: גאוגרפיה, טופוגרפיה, צמחיה, קיימות.
עידוד מסוגלות אישית:

הצבת מטרות, חתירה למימושן וביצוע המטרות הלכה למעשה	 
פיתוח האחריות האישית של התלמיד מתוך מעורבותו בתהליך	 

מטרות זהותיות:
פיתוח תחושת ערך עצמי של התלמיד וגיבוש זהותו בהיבט הערכי  	 

באמצעות הטיול השנתי ובדגש על ערך לימוד אהבת הארץ.  
באמצעות הטיול נוכל לייצר עבור התלמיד מרחבים של בירור  	 

זהות שבהם נציב טקסטים ושאלות המייצרות קשר בין רכיבי זהותו    
הפנימית לבין רכיבי הזהות הקולקטיביים של עמנו. שאלות אלו    

יחייבו   את התלמיד לברר בכל פעם מחדש את עמדותיו, דעותיו,    
מחשבותיו וערכיו, אל מול רכיב הזהות הקולקטיבי אשר עימו הוא    

נפגש לפני, במהלך ואחרי הטיול.  



טבלה
מארגית

גרעיני המומחיות )איך(הגורם המארגן )מה(ערכים )למה(חזון בית הספר )לאן(

“ערכים הומניסטיים, יהודיים, 
ישראלים ודמוקרטים”

“תחושת מסוגלות...עצמאי...
רחב אופקים מחובר למורשת 

עמו וארצו”
“כולנו מחויבים לרמה 
מקצועית...חינוך ערכי 

וחברתי”

אחריות ומעורבות 
חברתית

“א אח אחר אחרי אחריו 
אחריות” - לוקחים אחריות

מצויינות
“בין ציונות למצויינות”

חינוך ערכי וחברתי וחשיבה מחוץ כי באדם אאמין כי עודני מאמין בך
לקופסא ופתיחות

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית אזרחית:

יצירת מערכת לימוד חווייתית המזמינה את התלמיד 	 
להביע דעות, עמדות וערכים כחלק מרכיבי הזהות האישית 

שלו בדגש על ערך עצמי.

יצירת פעילות והתנסות במרחב האישי- רגשי בדיסיפלינות 	 
שונות

שינוי עמדות בהתייחסות לרכיבים קודניטיביים, 	 
התנהוגתיים ורגשיים.

הגדרות תחומי חיים:
לימודי: שילוב בין תחומי דעת )ביולוגיה, גאוגרפיה, היסטוריה, תנ”ך, מחשבת, 

מתמטיקה, חנ”ג, ספרות, אזרחות, לשון( שיבוא לידי ביטוי בהכנה, בטיול עצמו 
ובעיבוד.

לעתים התכנים ארוגים ושלובים למשל ביקור בקבר בן גוריון כולל הכנה 
היסטורית בה לומדים התלמידים על האירועים שהתרחשו במקום וכן על דמותו 

של בן גוריון כמנהיג ואיש חזון ועוסקים בדילמות העולות מפועלו.
מכאן שהטיול מזמן מספר תחומי דעת: היסטוריה, גאוגרפיה, אזרחות ועוד.

למותר לציין, בטיול עצמו ישתלבו התלמידים בהנחיה/העברת פעילות/הדרכה.

חברתי: פעילות חווייתית בעלת ערך חברתי לגיבוש הכיתה  והשכבה ומעורבות 
התלמידים בתהליך.

לקראת יציאה לטיול יתקיים מפגש עם הנהגת השכבה על מנת לייצר השתתפות 
מרבית ופעילה של התלמידים בקביעת תכנית ערבי הטיול, חלוקת אחריות 

ומשימות.

תרבותי: הטיול יאפשר לתלמידים להיחשף לעולמות תוכן תרבותיים מגוונים דרך 
מפגש עם מקומות חדשים, אוכלוסיה מקומית כמו מפגש עם בדואים, עם תושבי 

עוטף עזה, קיבוץ תוך התמקדות במאפיינים ייחודיים לאוכלוסיה או למקום למשל: 
במסגרת ביקור בקיבוץ געתון נערך מפגש עם להקת המחול הקיבוצית במסגרתו 

שמעו התלמידים את סיפורה של מייסדת הלהקה, ניצולת שואה, צפו בחזרות 
ובמופע של חברי הלהקה. מפגש מסוג זה מחדד את תחושת המסוגלות וחשיבות 

ההתמדה ומשמעת ככלי להשגת מטרות.

קהילתי: שילוב פעילות התנדבותית כחלק מתכנית המעורבות החברתית בבית 
הספר בהתאם לאפשרויות הקיימות באזור הטיול.

פיסי: המימד החיצוני מהווה פלטפורמה לבירור הזהות. בכך שהתלמידים נחשפים 
למקומות בעלי משמעות ערכית והחשיפה אליהם מאפשרת בירור זהות, זאת ע”י 

שאילת שאלות, חשיפה לידע, חיבור אישי, מעורבות התלמידים בתהליך. 
בסיום תהליך העיבוד של הטיול יופק תוצר פיסי שיהווה סיכום ורפלקציה של תכני 
הטיול, הערכים המובילים… הפלקט יעוצב בהתאם לפרופיל הבית ספרי ויתכתב 

איתו ברמה הגרפית וברמת התוכן. והפלקט יתלה במרחב הציבורי.

ארגוני: חלק מהתוכן יועבר ברמה כיתתית וחלקו ברמה שכבתית.

אישי: רפלקציה אישית שתביא לידי ביטוי את האופן בו הטיול השפיע על תחושת 
הערך העצמי של התלמיד.



גרעיני המומחיות )איך(הגורם המארגן )מה(ערכים )למה(חזון בית הספר )לאן(

“ערכים הומניסטיים, יהודיים, 
ישראלים ודמוקרטים”

“תחושת מסוגלות...עצמאי...
רחב אופקים מחובר למורשת 

עמו וארצו”
“כולנו מחויבים לרמה 
מקצועית...חינוך ערכי 

וחברתי”

אחריות ומעורבות 
חברתית

“א אח אחר אחרי אחריו 
אחריות” - לוקחים אחריות

מצויינות
“בין ציונות למצויינות”

חינוך ערכי וחברתי וחשיבה מחוץ כי באדם אאמין כי עודני מאמין בך
לקופסא ופתיחות

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית אזרחית:

יצירת מערכת לימוד חווייתית המזמינה את התלמיד 	 
להביע דעות, עמדות וערכים כחלק מרכיבי הזהות האישית 

שלו בדגש על ערך עצמי.

יצירת פעילות והתנסות במרחב האישי- רגשי בדיסיפלינות 	 
שונות

שינוי עמדות בהתייחסות לרכיבים קודניטיביים, 	 
התנהוגתיים ורגשיים.

הגדרות תחומי חיים:
לימודי: שילוב בין תחומי דעת )ביולוגיה, גאוגרפיה, היסטוריה, תנ”ך, מחשבת, 

מתמטיקה, חנ”ג, ספרות, אזרחות, לשון( שיבוא לידי ביטוי בהכנה, בטיול עצמו 
ובעיבוד.

לעתים התכנים ארוגים ושלובים למשל ביקור בקבר בן גוריון כולל הכנה 
היסטורית בה לומדים התלמידים על האירועים שהתרחשו במקום וכן על דמותו 

של בן גוריון כמנהיג ואיש חזון ועוסקים בדילמות העולות מפועלו.
מכאן שהטיול מזמן מספר תחומי דעת: היסטוריה, גאוגרפיה, אזרחות ועוד.

למותר לציין, בטיול עצמו ישתלבו התלמידים בהנחיה/העברת פעילות/הדרכה.

חברתי: פעילות חווייתית בעלת ערך חברתי לגיבוש הכיתה  והשכבה ומעורבות 
התלמידים בתהליך.

לקראת יציאה לטיול יתקיים מפגש עם הנהגת השכבה על מנת לייצר השתתפות 
מרבית ופעילה של התלמידים בקביעת תכנית ערבי הטיול, חלוקת אחריות 

ומשימות.

תרבותי: הטיול יאפשר לתלמידים להיחשף לעולמות תוכן תרבותיים מגוונים דרך 
מפגש עם מקומות חדשים, אוכלוסיה מקומית כמו מפגש עם בדואים, עם תושבי 

עוטף עזה, קיבוץ תוך התמקדות במאפיינים ייחודיים לאוכלוסיה או למקום למשל: 
במסגרת ביקור בקיבוץ געתון נערך מפגש עם להקת המחול הקיבוצית במסגרתו 

שמעו התלמידים את סיפורה של מייסדת הלהקה, ניצולת שואה, צפו בחזרות 
ובמופע של חברי הלהקה. מפגש מסוג זה מחדד את תחושת המסוגלות וחשיבות 

ההתמדה ומשמעת ככלי להשגת מטרות.

קהילתי: שילוב פעילות התנדבותית כחלק מתכנית המעורבות החברתית בבית 
הספר בהתאם לאפשרויות הקיימות באזור הטיול.

פיסי: המימד החיצוני מהווה פלטפורמה לבירור הזהות. בכך שהתלמידים נחשפים 
למקומות בעלי משמעות ערכית והחשיפה אליהם מאפשרת בירור זהות, זאת ע”י 

שאילת שאלות, חשיפה לידע, חיבור אישי, מעורבות התלמידים בתהליך. 
בסיום תהליך העיבוד של הטיול יופק תוצר פיסי שיהווה סיכום ורפלקציה של תכני 
הטיול, הערכים המובילים… הפלקט יעוצב בהתאם לפרופיל הבית ספרי ויתכתב 

איתו ברמה הגרפית וברמת התוכן. והפלקט יתלה במרחב הציבורי.

ארגוני: חלק מהתוכן יועבר ברמה כיתתית וחלקו ברמה שכבתית.

אישי: רפלקציה אישית שתביא לידי ביטוי את האופן בו הטיול השפיע על תחושת 
הערך העצמי של התלמיד.

משוב

מפגש מקדים עם מורים )במסגרת ישיבת רכזי מקצוע(

מטרה:
1. עידוד מעורבותם של המורים המקצועיים בטיול

2. עידוד מעורבותם של התלמידים בטיול דרך המורים המקצועיים

מהלך:
https://www.ted.com/talks/kiran_bir_sethi_teaches_

kids_to_take_charge?language=he#t-217895

מדוע בחרנו להראות את הסרטון?	 
איך אני כמורה יכול להביא לידי ביטוי את תחום הדעת שלי לטיול?  	 

לתרום מתחום הידע שלי להצלחת הטיול?/ באיזה אופן ביכולתי    
לשתף ולרתום תלמידים בתהליך זה?  

כל רכז בשיתוף צוות המקצוע יבנה מערך שיעור מסודר ומובנה.  	 
השיעור יהיה  רלוונטי לשכבת הגיל ולאזור הטיול ובהתאם ללוח    

זמנים מוגדר.  

תוצרים:
המערכים ירוכזו בתיק טיולים ויהוו בסיס משמעותי להכנה לטיול  	 

ולטיול עצמו.  
התכנים יועברו בפרק זמן רלוונטי לקראת הטיול )כשבועיים( וכן  	 

במהלך השיעור עצמו.  
התכנים יועברו על יד מורים או תלמידים תוך העדפת שילוב  	 

התלמידים.  

שיעור חינוך לקראת הטיול:

מטרות:
1. תיאום ציפיות

2. עידוד מעורבותם של התלמידים בטיול
3. חשיפה למידע רלוונטי לטיול

מהלך:
פתיח: אלכס חולה אהבה	 

"כשאני חושב על טיול אני חושב על…"	 
המורה ימיין את תשובות התלמידים לפי:	 

    תחום חברתי
    תחום לימודי

    תחום מעורבות

התלמידים יתחלקו לקבוצות בהתאם לתחום העניין בו הם   	 
רוצים לפעול

כל קבוצה תעבוד על דף בברוח תבנית זו:	 

תחום ________________________________________

מטרתנו בתחום זה היא: _____________________________

)לדוגמה: מטרת התחום החברתי יכולה להיות היכרות עם כלל תלמידי 

השכבה(

כיצד ניתן להשיג מטרה זו?

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_________________________________ השותפים?  מיהם 

____________________________________________

אמצעים נדרשים: _________________________________

____________________________________________

כל קבוצה תציג את התוצר

המורה ירכז ויסכם את התוצרים שיועברו לישיבת המחנכים.



דף
מקורות

קבר בן גוריון

“בן גוריון פרש לשדה בוקר. כשנשאל מדוע בחר דווקא 
בשדה בוקר מכל ישובי הנגב השיב: “לא הלכתי לשדה 

בוקר למען היות סמל ומופת לנוער בישראל. באתי הנה 
מפני שאהבתי המקום, אהבתי הבחורים שהעזו והעפילו 
להקים ישוב בלב מדבר, אהבתי עבודת האדמה ורציתי, 

כל עוד יש לי כח פיזי מספיק, לחזור לעבודת האדמה 
ולהשתתף בעצמי בהפרחת השממה, שאני רואה בה היעוד 

האנושי העליון. עשיתי הדבר למעני מתוך תענוג ואהבה.” 

שאלות:

תארו שלוש תכונות של בן גוריון כפי שמצטייר מהקטע

מה היית רוצה לשאול את דוד בן גוריון בעקבות קריאת 
הטקסט?

מהי אחריות על פי תפיסתו של בן גוריון? מה דעתך על 
תפיסתו ?

מהי אחריות לדעתך? לתפיסתך?

באילו מצבים בחייך  את\ה מגלה אחריות? תנו דוגמא 

מדוע צריך אחריות? מדוע אנו צריכים מנהיגים? מה 

הקשר בין מנהיגות לבין אחריות? האם כל מנהיג חייב 
להביע גם אחריות?

 איזו חברה נשקפת מתוך הקטע בהיבט של אחריות
ומנהיגות? מהי עמדתך כלפי האמירות הללו? 

איזה תפקיד אתה רואה לעצמך בהקשר של אחריות? 

מנהיגות? נסה לחשוב על מעשה ברוח זה של בן גוריון 
בחיי השגרה שלך כאן ועכשיו

כיצד לדעתך מתחבר הטקסט לפרופיל הייחודי הבית 
ספרי שלנו?

מצפה רמון

עם צאתו בשליחות אל החלל בחר אילן רמון לקחת עמו כמה חפצים 
אישיים של בני משפחתו, מספר פריטים סמליים בעלי משמעות עבורו 

ועבור כולנו: דגל מדינת ישראל, דגל חיל אוויר, דגלי הערים רמת גן 
ובאר שבע בהן גדל, ציור שצייר הילד פיטר גינז שנרצח באושוויץ 

בשנת 1944, חולצה של הארגון למלחמה בתאונות הדרכים, מזוזה 
מיוחדת וספר תורה קטן של ילד ממחנה השמדה.

פריטים אלה מייצגים כל אחד מאיתנו ומשקפים את הערכים הייחודיים 
של העם היהודי ושל מדינת ישראל. באדם טבועה מימי בראשית 

השאיפה להגביה עוף, להרחיק את מעבר מגבלות אנוש. אנשי צוות 
המעבורת קולומביה יצאו בשליחות למען האנושות כדי לקדם את 

איכות החיים של המין האנושי.
בפתיחת ישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה אריאל שרון: שעה זו 
מחזקת את תחושת שותפות הגורל, זהות הערכים והחזון המשותף 

של כולנו שהתגשמו במסעו של אלוף משנה אילן רמון אל החלל.

שאלות:

מה מסמלים עבורכם הפריטים שלקח עמו אילן רמון לחלל? 

איזה קשר אתם חשים אליהם?

איזו דמות מצטיירת בעיניכם? איזה ערכים ומחשבות נושא אדם 
שלוקח חפצים כאלו אל החלל? מהי עמדתכם כלפי המעשה 

הזה?

חשבו אלו פריטים הייתם אתם לוקחים אתם? נמקו את 
בחירתכם.



שאלות מבררות זהות

1. אילו מחשבות מעלה בכם הטקסט?

2. איזה שאלות הטקסט מזמין אותך לשאול?

3. עד כמה הטקסט הזה שייך לכם/ן?

4. איזו משמעות יש לטקסט לחיי החברה ועתידה?

5. מה תוכלו לומר על הרלוונטיות של הטקסט הזה
    לימינו, למרות שחלפו שנים רבות מכתיבתו?

6. מה היית בוחר להסביר/ללמד אחרים?

אל ארצי
מילים: רחל

לחן: דודי מור

לא שרתי לך ארצי, 
ולא פארתי שמך 
בעלילות גבורה 

בשלל קרבות. 
רק עץ ידי נטעו 

חופי ירדן שוקטים, 
רק שביל כבשו רגלי 

על פני שדות. 

אכן דלה מאוד, 
ידעתי זאת, האם, 

אכן דלה מאוד 
מנחת בתך 

רק קול תרועת הגיל 
ביום יגה האור, 

רק בכי במסתרים 
עלי ענייך.

קום והתהלך בארץ
יהודה אליאס 

מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר קלינגר

קום והתהלך בארץ 
בתרמיל ובמקל. 

וודאי תפגוש בדרך 
שוב את ארץ ישראל. 

יחבקו אותך דרכיה 
של הארץ הטובה, 

היא תקרא אותך אליה 
כמו אל ערש אהבה. 

זאת אכן אותה הארץ, 
זו אותה האדמה 

ואותה פיסת הסלע 
הנצרבת בחמה. 

ומתחת לאספלט 
לבנייני הראווה, 

מסתתרת המולדת 
ביישנית וענווה. 

קום והתהלך בארץ... 

וכרמי עצי הזית 
ומסתור המעיין 

עוד שומרים על חלומה 
וחלומנו הישן. 

וגגות אודמים על הר 
וילדים על השבילים, 

במקום שבו הלכנו 
עם חגור ותרמילים. 

קום והתהלך בארץ... 



עוד לא תמו כל פלאייך

מילים: יורם טהרלב
לחן: רמי קלינשטיין

 

ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה 
מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה 
קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה 

פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה. 

בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה 
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. 

נביאה בבגדינו את ריח הכפרים 
בפעמון ליבנו יכו העדרים, 

ישנה דממה רוגעת 
וקרן אור יפה, 

ולאורה נפסעה ברגל יחפה. 

עוד לא תמו כל פלאייך...

שאלות מבררות זהות

1. מה מרגש אתכם במיוחד?

2. כיצד תוכלו למצוא קשרים והקשרים 
לחייכם/ן כאן עכשיו?

3. כיצד תוכלו להשפיע על הסביבה 
האישית/הקרובה לאור למידתכם 

החדשה?

4. מה לא זיהינו בטקסט וכדאי להוסיף?

בסיום הלמידה קרא את פרופיל 
ביה”ס ומצא/י בו היגדים/חיבור 

לערכים/לגורם המארגן והסביר/י:

- איזה קשר ניתן לראות בין 
הנלמד לבין הכתוב בפרופיל?

- כיצד ניתן לפרש את הקשר 
הזה?

- מה ניתן לקחת מהלימוד הזה 
לחייך שלך?



בארץ אהבתי השקד פורח

מילים: לאה גולדברג

לחן: מוני אמריליו

בארץ אהבתי השקד פורח 
בארץ אהבתי מחכים לאורח 

שבע עלמות שבע אמהות 
שבע כלות בשער. 

בארץ אהבתי על הצריח דגל 
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

בשעה טובה בשעה ברוכה 
המשכיחה כל צער. 

אך מי עיני נשר לו ויראנו 
ומי לב חכם לו ויכירנו 

מי לא יטעה מי לא ישגה 
מי יפתח לו הדלת? 

בארץ אהבתי על הצריח דגל 
אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל 

בשעה טובה בשעה ברוכה 
המשכיחה כל צער. 

אך מי עיני נשר לו...




