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בני אדם שנוסעים כאחד בספינה, אפילו יש להם "
זה על זה, מאחר שזימנם המקום למקום אחד 
 "מעבירים על מידותיהם ונוהגים זה בזה אחווה

 (שי עגנון מתוך הספר "תמול שלשום")

 

 

 כפר גלים, בית הספר "גלים"

 ה אזורית חוף כרמלמועצ



 
 

2 
 

 

 

 תוכן עיניינים:

 

 2 ................................................................................................................................ תוכן עיניינים:

 3 .............................................................................................................................. רציונל התכנית:

 6 .................................................................................................. פריסת הליבה הערכית של התכנית:

 6 ................................................................ מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית ואזרחית דמוקרטית:

 7 ..................................................................... וארגוני( חינוכי ערכי –לימודי  -חברתי -התחומים )אישי

 8 ............................................................................................................................. ערכים מובילים:

 8 ....................................................................................................... רכיב הזהות האישי והקולקטיבי

 10 ............................................................................................ הטיולים והמסעות בבית הספר פריסת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 )ד'"ר סוס("אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" 

 רציונל התכנית:

בשבילי ארצנו במטרה להכיר את נופי המולדת, לחזק את תחושת ההשתייכות ולטפח זהות  המסע השנתי

מרכיב מרכזי מסע הוא אנו מאמינים שה .כותרת של בית הספרהוא אחת מגולות ה אישית ולאומית,

לבין  ובתהליך עיצוב הנוער והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הנוער לארצו אך גם ביחסים שבינ

 .ועצמ

כים תהלי באמצעות  דמוקרטית,ו ישראליתציונית,  ,: השפעה על הזהות האישית יהודיתמטרת העל

 .ובפעילויות חוץ כיתתיות במהלך השנה במסע שנתי לכל שכבה םששיא

המולדת בעיני . הפעילויות והחוויות עם החברים במהלך הטיול מקבלות משמעות עמוקה בדרך ההתנסות

בני הנוער היא גם החברה הישראלית, והסיפור המתגבש במהלך הטיול על רקע נופי הארץ צורב בזיכרון 

אנו מקומו של הטיול ככלי חינוכי ערכי.  נו להדגיש אתחשוב להתלמידים חוויה ייחודית מעצבת, ומכאן 

את ההרמוניה והאהבה בין אדם לאדם, בין  תלמידינוהכרח ליצור במחשבתם, בלבם ובמעשיהם של רואים 

האדם לטבע, ובין האדם לעמו. בהליכה בשבילי הארץ נטפח את אהבת המולדת. כך נחנך דור אשר עתידה 

  .שראל יהיו יקרים ללבווגורלה של ארץ ישראל ומדינת י

אי אפשר להבין ולהכיר את העם היהודי בלי לדעת את עצמנו. ידיעת הארץ דרושה לנו קודם כל למען "

שעשו אותנו לעם ות,  פה עוצבה רוח עמנו, פה נוצרו יצירותיה הגדול .תולדותיה, מבניה וגודלה של ארצנו

לא ייכונו בלי  -גם ביטחוננו ושלומנו  ו.ביטחוננידיעת הארץ דרושה לנו עוד יותר למען קיומנו ו ם.עול

 (דוד בן גוריוןיה" )שנדע את כל שבילי ארצנו וסגולות

האם ניתן לחנך את ילדינו להיות: "אדם אוהב אדם אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל 

לא יצאו אל הנוף  מטרות החינוך, אם הםמזו רק אחת שהמכבד את מורשתו ואת זהותו התרבותית..."? 

 ?הפתוח, אל אתרי ההתרחשות ויחוו שם באופן בלתי אמצעי את הסיפורים והאירועים הקשורים בארץ

התנסות  נותהליך חינוכי ומעורבות מכוונת בסביבה חברתית תומכת מאפשרים לתלמידיאנו מאמינים ש

השתייכותו ל ורת השבט"להיות חלק מסיפור "מד להםחווייתית מרגשת. הסיפורים והטיולים מאפשרים 

את תחושת ההשתייכות והזיקה למורשתו  ותחזקאת רגש ההזדהות  שתעציםהלאומית. תחושה 

התרבותית. לפיכך, טיולים וסיורים לאורכה ולרוחבה של הארץ יהוו את המסגרת והכלי בעיצוב הזהות 

 .הלאומית בקרב התלמידים
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הוא סטרילי. שולחנות העבודה )אלה שהיו פעם מעץ צבוע בין כותלי בית הספר המפגש ביני לבין חברי "

אישי. ילדים עדיין חורצים -ירוק והיום פשוט פורמיקה( עדיין מלמדים את הילד את גבולות המגע הבין

בשולחן קו עבה, בינם לבין שכנם לספסל ואומרים זה לזה "אני עד כאן, אתה מכאן". בטיול מיטשטש 

זר לו לעבור מכשול קשה. חולקים אוכל זה עם זה, פורסים לרעב לחם החיץ. אחד מושיט לשני יד, עו

בסולידריות שאין לה תחליף, במהלכו של קטע קשה, ויש קטעים קשים, לומדים להכיר ולהתחשב 

בחולשותיו של הזולת. או לכבד את תכונותיו האישיות. בטיול, בחוץ, במרחב שבין קו האופק למרחבי 

ם. אלה שביום יום נדחקים לעתים לשולי החברה, כי מלכת הכיתה או מלך הרקיע מתגלים ילדים חבויי

)אברהם בורג מתוך   ".הבנים מאפילים עליהם, הופכים לרגע למוליכי דעת קהל ודמויות אהודות ואהובות

 (1994עיתון "הארץ", מאי 

מסעות בהיבטים נוספים  .פעילות 'שוברת שגרה' מזמנת חוויה משמעותית ומשפיעה על המשתתפים

ועזרה  את רקמת היחסים החברתית והקשר המשותף למעורבות יםמחזקה כיםתהליל קשוריםוהטיולים 

הטיול כמו כן, . אמתיאנו מאמינים שהטיול מזמן גיבוש חברתי, היכרות מעמיקה יותר וחיבור  .הדדית

נים ובכך להגביר ובהעברת התכ מזמן לבני הנוער להיות מעורבים חברתית ולקחת חלק בתכנון הפעילויות

 את השתייכותו לביה"ס.

בני אדם שנוסעים כאחד בספינה, אפילו יש להם זה על זה, מאחר שזימנם המקום למקום אחד "

 )שי עגנון מתוך הספר "תמול שלשום"( ה".ונוהגים זה בזה אחוו םמידותיהמעבירים על 

של התלמיד אל  ינטראקציותהמפגש הבלתי אמצעי באתרי התרחשות במהלך מסע או טיול מעצים את הא

החזון הבית ספרי שם לו למטרה שבוגרי  מול עצמו, עם הקבוצה החברתית שעמה הוא חווה ועם התוכן.

בית הספר יובילו את ערכי אהבת האדם, הכבוד והערבות ההדדית בחברה הישראלית. החוויות בטיול 

 מאפשרות לזמן אינטראקציות שיתמכו בחזון זה.

מתוך מאמץ קטן ככל האפשר, בלי התלהבות יתרה. האמת של טבעך העצמי היא  על הרים יש לטפס"

האט.  -הגבר את הקצב, אם אתה נעשה קצר נשימה -הצריכה להכתיב לך את הקצב. אם אתה קצר רוח

יש להעפיל בהר מתוך איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימה. אז, כאשר אינך מקדים לחשוב על דברים, 

אמצעי להשגת המטרה, וכל אחד מהם נעשה למאורע בפני עצמו. סלע זה יש לו  פוסקים צעדיך מהיות

קצוות מסוכנים, סלע זה אחוז בהר בצורה רופפת, מנקודה זו רואים פחות טוב את השלג אף כי הוא נמצא 

  .קרוב יותר אליו

רדודים!  הם חיים -ואלה דברים שתמיד יש להבחין בהם. חיים הנחיים רק למען איזושהי מטרה עתידה

צלעות הר הן המזינות את החיים ולא פסגתו. עליהן מתרחשות צמיחתן של דברים. אולם, כמובן, ללא 

רוברט פרסינג,  ("הפסגה היא המגדירה את מהותן של הצלעות -הפסגה לא תוכלנה להתקיים צלעות ההר

 )מתוך: ״זן ואמנות אחזקת האופנוע״
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ומימוש  ות ומאפשרות למשתתפים מיצוי יכולת וכישרון, ביטוימעוררות סקרנ לטיול הפעילויות המתלוות

מפגש  החוויה יוצרת .ותחושת הזדהות "הרפתקת זהות"לבני הנוער  מזמניםעצמי. המסעות והטיולים 

שלושת ההיבטים:  עמוק ומרגש המוליד יצירה חדשה ומצמיחה. חוויה משמעותית זו, אשר מעורבים בה

אדם, היא מתפתחת ומקבלת משמעות  לאירוע חשוב בחייו של שויה להפוךעהרגשי, הפיזי והקוגניטיבי, 

אנו חותרים להותיר חותם לטווח הארוך בתלמידים, להפוך את הידע הנרכש  .מסכום מכפלת הממדים

 –, כך אנו מובילים ביסוד המארגן שקבענו מהתנסות בחוויה משמעותית לנכס לכל החיים עבור תלמידינו

"גדול העושה מאהבה יותר מן  .גשמה עצמיתהנהיגות, מצויינות, מינוך אישי, ח -ה בגלים צומחים בחממ"

  העושה מיראה"

חשיבות שבלקיחת אחריות של הצוות והתלמידים על ההבנה בבתכנית זו נבעה מ להעמיק הבחירה

ה מציב היציאה לפעילות מחוץ לביה"ס ערכית בבית הספר.-הטיולים והמסעות, כחלק מהעשייה החינוכית

מאמין והחינוכי של בית הספר ואת המורים כמחוללים  את הפעילות בשדה כמוקד משמעותי באני

ערכיים והלימודיים המשמעותיים בכלל ולהכרת הארץ , חברתיים  ם,ייהחינוכומובילים של התהליכים 

 .בני הנוער באופן חווייתי ומיוחד בפרט ואהבת המולדת בקרב

ת, ערכית הבית ספרי-חברתית-החינוכיתיורים להכרת הארץ ובין ההוויה כדי לבנות מארג חיבורים בין הס

מצד אחד, לתכנית החינוכית המובנית של משרד החינוך  .חיבוריםה אנו מבינים את חשיבות יצירת

מאמין החינוכי" הל"אני הנקראת "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת", ומצד שני ליצור התאמה 

הייחודית שאותה אנו מפתחים באהבה ולתכנית הלימודית והחברתית  אנו מובילים, לערכים ש"גלים"של 

 (בנג'מין ד'יזראלי) סוד ההצלחה הוא דבקות במטרה"" .רבה

ן "טיול נכון": ולתכנהיבטים ארבעה ( מגדיר אלי שיש 2011) "במאמר "מהכרת הארץ לאהבת מולדת

משימתו החשובה של הצוות החינוכי תלויה יטחוני. ב-ערכי, הארגוני, הכלכלי והבטיחותי -חברתי-הפדגוגי

בהגדרת מטרת הטיול, כמוה כהצבת "מצפן" המכוון לסינון נכון בין האפשרויות ולמיקוד הצוות החינוכי 

 לבחירה נכונה יותר של מסלולי הסיור, התכנים והפעילויות אשר ישולבו במהלכו ובסיכומו. 

ות נכונות, דיוק בכיוון להשגת היעדים ביעילות ובמועילות. מטרות מוגדרות היטב מסייעות בקבלת החלט

התוצאות וההשלכות. הגדרת המטרות על ידי ועדת  "הבחירות של הצוות החינוכי משפיעות על "איכות

 לממש חזונו.הטיולים הבית ספרית הצוות החינוכי בשיתוף תלמידים והורים תאפשר לבית הספר 
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 תכנית:פריסת הליבה הערכית של ה

האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו רק מה שספגה אוזנו עודה רעננה "

 (שאול טשרניחובסקי) ילד" רק מה שספגה עינו טרם שבעה לראות כל אשר פגע במשעולי טללים

 חזון בית הספר

 לאן?

 ערכים

 למה?

 הגורם המארגן

 מה?

 גרעיני המומחיות

 )נוסחת עבודה(

 ך?אי

בוגרי ביה"ס יובילו  -

את ערכי האמונה, 

הכבוד והערבות 

ההדדית בחברה 

 הישראלית.

בית הספר הוא בית  -

רב תרבותי המאמין 

 הזדמנויות. ןבשוויו

בגלים החינוך  -

והדוגמה האישית יתוו 

את דרכם של 

 למצוינותהתלמידים 

אישית ולהצטיינות 

 לימודית וחברתית.

 

חיזוק הערבות  -

יתופי ההדדית וש

הפעולה בקרב בני 

 הנוער.

חיזוק המעורבות  -

החברתית והכרת 

המאחד והמייחד את 

 הפרט בחברה.

חיזוק יחס של כבוד  -

ואחריות לסביבה 

הטבעית וזיקה לארץ, 

 לנופיה, לחי ולצומח.

 

  –צומחים בחממ"ה 

 חינוך אישי

 מצוינות

 מנהיגות

 הגשמה עצמית

 

באמצעות אירועים 

חינוכיים מחוץ 

 –י ביה"ס לכותל

 תחווייתילמידה 

בזיקה ישירה להווייה 

ערכית -החינוכית

 בביה"ס.

 בחירה

 עבודת צוות

 שינוי והתחדשות

 

 :זהות יהודית, ציונית ואזרחית דמוקרטיתמטרות להבניית 

 .ראיית התלמיד כחוליה בשרשרת הדורות יהודית ישראלית עם קשר הדוק של עם למולדתו 

 כות למדינה, לקהילה, לקבוצה.חיזוק הזהות הישראלית והשיי 

 .טיפוח מנהיגות בקרב התלמידים 

 .טיפוח הקשר בין התלמידים לעצמם ובין התלמידים למבוגרים 

 .חיזוק סובלנות וערבות הדדית בין התלמידים 
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 חינוכי ערכי וארגוני( –לימודי  -חברתי -התחומים )אישי

 
 התחום האישי:

 ם, סיפורים, סרטים, תמונות, ידע אישי.חיבור אישי ורגשי לטיול באמצעות טקסטי 

 אישית מצוינות,  העצמה אישית כמשתתף פעיל בתכנון וביישום. 

 .ביטוי אישי בעל פה, בכתב וביצירה  

 .פיתוח מיומנויות למידה, כישורי חיים, מיומנויות אישיות, חברתיות 

 

 התחום החברתי:

  ערכי החברות, שיתוף הפעולה מפגשים מונחים ע"י המחנכים לפני הטיול ואחריו בהדגשת

 והערבות ההדדית.

  ערב, צילום המסע, תורנויות וכו'. תוכניתבחירת חולצה, הכנת  –הכנת הטיול בשיתוף התלמידים 

 .תלמידים מלמדים תלמידים. הובלת תכנים/מסלולים בהנהגת תלמידים 

 .מפגשים עם אנשים משמעותיים במסלול 

 יום. מעגל שיח קבוצתי לפתיחת יום ולסיכום 

 

 התחום הלימודי:

 .למידה בין תחומית של הנוף, הטבע והאדם בארץ ישראל 

 ובהוויה  למידה בשדה של סוגיות )תהליכים ונקודות מפנה( בתולדות העם בארץ ישראל

 הישראלית העכשווית .

 .המחשת פרקים מוגדרים מתוך מגוון המקצועות הנלמדים בבית הספר 

 ול כחלק מתרבות הפנאי.רכישת מיומנות וצרכנות נבונה בטי 

 .)'בתחום התבוני )קוגניטיבי(: חקר מושגים נלמדים )תל ארכאולוגי, מכתש וכד 

 .)בתחום המיומנות: תרגול מתודות ושיטות עבודה )שימוש במפות לסוגיהן 

 הנלמדאו נמצא המושג  האירועערכי: המצאות במקום בו התרחש -בתחום האפקטיבי. 

 

 ערכי:-התחום החינוכי

  חיזוק תודעה לאומית בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ ישראל. -לאומי חינוך 

  חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה. –חינוך חברתי 

 חיזוק יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח. -חינוך סביבתי  
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 התחום הארגוני:

 ת, שכבה שכבה, בהתייחסות לציר המארגן והתכנים הנלמדים. מתן דגש תוכנית הספירלי

 לרצף החינוכי עם היסודיים ותנועות הנוער.

 .הכנסת עצירות/תכנים/פעילויות/סוגיות במהלך הטיול שיכניסו חוויית משמעות לטיול 

  תכנון ופעילויות בבית הספר טרם היציאה .  מחויבהטיול הוא שיא בתהליך ולכן 

 למידה מבוססת מקום ואנשים, למידה פעילה. –ת לימודיות פרקטיקו 

  השפעה/מעורבות. –התייחסות לקהילה 

  משובים/הערכה. –קיום רפלקציה 

  תיק טיולים מסודר. – ביטחוניותהתייחסות לסוגיות בטיחותיות 

 ערכים מובילים:

 אהבת הארץ 

 ערבות הדדית 

 דוגמא אישית 

  קבוצתית/ אישית  ומצוינותאחריות 

 לחבר, לאחר, לסביבה( כבוד( 

 זהות של מקום. :רכיב הזהות האישי והקולקטיבי
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 איזוהי הדרך הטובה?  – טובת הכלל מול טובת הפרט

 (רבן יוחנן בן זכאי)?" "איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם

 

 מה עושה אדם לטוב יותר?

 זה?העושים אותו לכ מסוימיםהאם יש תכונות או מעשים 

 האם אדם טוב הוא אדם שטוב לו, או שמא דווקא אחד שמוכן לוותר על טובתו האישית למען טובת הכלל?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אופייני   Vעופות נודדים טסים במבנה 

לאורך כל המסע. בחוד המבנה נמצא 
המנהיג, הנושא בנטל העיקרי של ההובלה. 
הטיסה במבנה זה מקנה לכל אחד מחברי 

הלהקה את היתרון של הפחתת החיכוך עם 
אוויר. העופות המבוגרים והחלשים טסים ה

מאחור, ואילו בראש החץ, שם התנגדות 
האוויר היא החזקה ביותר, עפים החזקים 

והצעירים. כאשר המנווט בראש החץ 
מתעייף, הוא זז ממקומו ועוף אחר מחליף 

אותו בתפקידו. בצורה זו הנדידה שלהם 
 מהירה מטיסה של עוף יחיד

מובילה לאורך כל  ההייתמה היה קורה אם ציפור יחידה 

 המסע? 

מסרבת להוביל  ההייתמה היה קורה אם אחת מהציפורים 

 בתורה? 

מהם היתרונות ומהן המחויבויות של חיים בלהקה? האם הם 

 מתקיימים גם בחברת בני האדם?

 פרי שלנו?מהו החיבור לפרופיל הבית ס

למה התחברת בטקסט? מה מדבר אליך ומדוע? היכן נתקלת 

 ?במצב דומה? כיצד פעלת

 

 כולנו בסירה אחת –על הערבות 
 )מדרש ויקרא רבה ד(

תני ]=שנה, אמר[ חזקיה: נמשלו ישראל לֹשה. מה 
שה הזה לוקה ]=מקבל מכה[ על ראשו או באחד 

אחד מהן  –, כך הן ישראל מאבריו וכל אבריו מרגישין
. תני ]=שנה, אמר[ רבי שמעון בר מרגישיןחוטא וכולן 

בספינה. נטל אחד  שביןיויוחאי: משל לבני אדם שהיו 
מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו: מה 

אתה יושב ועושה?! אמר להם: מה אכפת לכם, לא 
 ומציפין עוליןתחתי אני קודח?! אמרו לו: שהמים 

 עלינו את הספינה.

 סט?הטק\איזה מצב מתאר הקטע

מה דעתכם על מעשיו של האיש הקודח? האם 
 הכעס כלפיו מוצדק? 

האם אתם יכולים לראות מצב דומה בחברה 
 הישראלית?

 איזה חיבור אתם מזהים לפרופיל הבית ספרי?

 מי אתם מזדהים בקטע? \עם מה

 מהו החיבור של הסיפור לחיים שלכם?

באיזה מצב דומה נתקלתם בכיתה? במשפחה? 
 כיצד פעלתם?

 

 -אך אם לא נחצוב לנו בארות -...מים רבים יביא לנו הסער 
 לא יהיו לנו מים חיים! -בארות 

 הטוב? בילילבארצנו החרבה עומדים אנו כעת ושואלים: אי דרך 
 צער הפרט והאומה... עדיין -התנים שומעים אנו את הד הצער 

 גם בארצנו גם בנפשנו... איך להחיות -קוצים וברקנים בכל 
 כל אלה? איך תתגבר על כל זה הנפש? מאין תשאב כוחות

 ברגעי ֵלאּות, יגיעה, אם לא תהיה לה חדשים? במה תתאחז
 פשית, באר מים חיים?מרגוע נ-סביבת אור וחום תמידי, פינת

 הוא הוא המקלט -המשפחה בעבר או הקבוצה בחיינו לעתיד 
 והתמידי, אשר יציל את נפש האדם במלחמתו הבטוח האמיתי

 הקשה נגד כוחות התוהו.
 89-90’ עמ” על גבול הדממה“צבי שץ, 

מתי ”? מים חיים“הוא הצלה  מתי היחד
אובססיבי, מוגזם? האם הרצון  מעיק, היחד

 ”יחד”י להישראלי יהוד

מקורו בחרדת נטישה? האם אתם 
היהודי הישראלי?  מרגישים את היחד

 איפה? והאם ומתי זאת תחושה

 ומתי זה צפוף ומעיק? מבורכת? האם

 



 
 

10 
 

 

 פריסת הטיולים והמסעות בבית הספר
 

"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את הקשר לארץ ישראל מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה. 

ך, כאשר אתה כגם הנידחים ביותר.  -להעפיל אל פסגות הריה, לסייר בשביליה  לחצות את עמקיה,

החדשים,  ויישוביהמסייר ברגל ברחבי הארץ, מתבשם מנופיה ורואה במו עינייך את שרידיה הקדומים 

 (זאב וילנאי)  ".לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ הזו האמתיאתה מרגיש את הקשר 
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 דילמהסוגיה/שאלה/ אזור שכבה

שפלת יהודה  ז

 וירושלים

 מהי ירושלים עבורי?

 רב תרבותיות בירושלים. סובלנות דתית?

 בלנות וקבלת האחרולאמץ ס-רב תרבותיות גליל ח

 סובלנות בשיח פוליטי /חברתי

 ירדן. ויתור תמורת שלום-ישראל-סוריה –משולש הגבולות 

 זהות של מקום חוף כרמל 

 זמאבק אסדות הג –משאבי הטבע 

 עם אנשים מיוחדים ייחודייםמפגשים 

 ערך החיים מול האמונה}מצדה{ מדבר יהודה ט

 הפרחת השממה –המדבר 

 ערך חיים מול אמונה }גמלא{ רמת הגולן י

החזרת רמת  -ערך חיוני? לרווחת הפרט והחברה  –שלום 

 הגולן ? בדרך לשלום....

/ ירושלים  נגב יא

)יד ושם והר 

הרצל( / מסע 

 ישראלי

 סוגיית השבת –אני והיהדות 

 משואה לתקומה

 .  שרות משמעותי למען המדינה? כן/לא1ביקור בבה"ד 

/  הרי אילת יב

 מסע ישראלי

ערך חיוני? לרווחת הפרט והחברה ביחסי ישראל  –שלום 

 ישראל מצרים ירדן

 "מסתננים על חשבוננו? "

 תעסוקה? גירוש? אכיפה?

 גליל "בדרכם" 

 שביל השמונה

 קרב גבול הלבנון מורשת

 זכרון

 ערכי רעות ואהבה
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 נספחים:

 תרבותיּות בישראל-רב

דף לימוד זה הוא חלק מסדרת דפי לימוד שנכתבו על ידי המדרשה באורנים עבור פרויקט 'נפגשים בשביל 

 .'ישראל

 

אמירה כזו גם אם כיום נחשבת  -האידיאולוגיה של כור ההיתוך היתה, למעשה, מחויבת המציאות   [...]

לכפירה בעיקר כמעט. בלי יצירה של תרבות משותפת, גם אם מלאכותית ומכוונת, כולל הכפייה של 

ההגמוניה "האשכנזית" על הדור הראשון של המהגרים, לא היה אפשר להקים חברה לאומית יהודית 

  [...] חדשה

"יוצאי עדות המזרח", העלו  דובריה של האופוזיציה התרבותית, בייחוד הדוברים שבאו מקרב מה שמכונה

 :את הטענות האלה

התחייה של התרבות העברית )הגבוהה( התבססה על המורשת האירופית בלבד והתעלמה כמעט כליל מן 

המורשת של עדות המזרח;מעט המורשת התרבותית של עדות המזרח שאומצה על ידי התרבות העברית 

רח הודרו מן המוסדות המרכזיים של תכנון קיבלה מעמד נמוך של תרבות פולקלור;אנשי עדות המז

התרבות וייצורה. ההגמוניה התרבותית האירופית נוצלה לשימור ולהנצחה של שליטת האליטות 

 ."אקונומי הנמוך של "המזרחים-המסורתיות ושל מעמדם הסוציו

ברית תרבותיות בארצות ה-לטענות אלה צירפו הדוברים בשלב מאוחר יותר טענות שאומצו מתנועת הרב

תרבותיות, והתבססו על שתי טענות -ומן הפוסטמודרניזם. בדבריהם ביקשו להעניק לגיטימציה לרב

 :מרכזיות

כל המסורות התרבותיות הן שוות ערך, ולכן אין להעדיף את המסורת האירופית על פני המסורות 

 .בגלל הרלטיביזם הערכי, אין מקום לתרבות הגמונית אחת האחרות;

נות אלה היא שלא יכול להתקיים מסד תרבותי משותף לכל הישראלים, מפני שעצם המסקנה משתי טע

השאיפה לקיומו מניחה ריבוד תרבותי והעדפה של מערכת ערכים אחת על פני אחרות. כהצעה חלופית 

תרבותיות, שמייחסת חשיבות לא לנכסי התרבות המשותפים, אלא להבדלים -הציעו את התפיסה של הרב

ילו המנטליים, דווקא. דוברי העמדה הזאת פוסלים את השאיפה לתרבות הגמונית אחת, התרבותיים, ואפ

תרבותי, שבעצם -קיום. רק מבנה רב-ומציעים במקומה פדרציה של תרבויות שיתקיימו בקונפליקט או בדו

הגדרתו אינו יוצר מסד משותף, יעשה צדק עם התרבויות של ארצות המוצא ויעניק שוויון תרבותי לכל 

רחי המדינה. הלאומיות, מעצם טיבה, מדכאת את "האחרים", אם הם בני אותו לאום ואם הם בני אז

 ...לאום אחר, ולכן תרבות לאומית המבססת את הזהות הלאומית פסולה מעיקרה

 2002/ אביב 20פרופ' זהר שביט, מתוך: "לחזור אל הליבה התרבותית" בתוך: "פנים", גליון 

 

 יום קיימת תרבות הגמונית לאומיתהאם לדעתכם בישראל של ה? 

 מה המחיר שאתם מוכנים לשלם כדי לבנות תרבות משותפת לחברה הישראלית? 
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 הבבא סאלי מעולם לא הכריז מדינה

ָלָדה ל פְּ ֵמר שֶׁ ֵבית הֹוַרי, ַעל ַמסְּ  ,בְּ

מּוָנה ָתה ַפַעם תְּ  :ָתלְּ

מּור ֵשָער ָלָבן  .ָזֵקן סְּ

ַרץ ָפִנים  .ִנמְּ

לּוי ַק  תגְּ פֶׁ קֶׁ  .רְּ

ָרֵאל ְך ִישְּ לֶׁ  .מֶׁ

ָרֵאל ְך ִישְּ לֶׁ  .ָדִוד מֶׁ

ִדיָנה ִריז מְּ  .ַהַבָבא ָסאִלי ֵמעֹוָלם לֹא ִהכְּ

ב גֶׁ  ֲאָבל ֵלְך ָשָמה ַבנֶׁ

ֹבָרְך בּוק ַעַרק מְּ ָך ַבקְּ נּו לְּ  ִיתְּ

ש פֶׁ ָטֳהַרת ַהנֶׁ  לְּ

ִריאּות ַהגּוף  .ִלבְּ

ָלף מּוַנת ַהָקדֹוש ִבקְּ  ָהֵבא ִמָשם תְּ

ָלָדה ל פְּ ֵמר שֶׁ לֹות ַעל ַמסְּ  ,ִלתְּ

גָֻלה  סְּ

ד ֵעיָנא ִביָשא גֶׁ  .נֶׁ

 2003סמי שלום שטרית, הבבא סאלי מעולם לא הכריז מדינה, מתוך: שירים באשדודית, הוצאת אנדלוס,

 

  של בן גוריון או של הבבא סאלי -איזו תמונה נפוצה היום יותר? 

 הם השונותמה מייצגות, לדעת סמי שלום שטרית, תמונותי? 

 האם לדעתכם קיים בית שבו תלויות זו לצד זו שתי התמונות? האם הייתם רוצים בית כזה? 
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 בשבוע הסביבה ט"ו בשבט בשביל חוף הכרמלסיור 

 )מתאים גם לסיורים אחרים העוסקים במשאבי הטבע(

 משאבי הטבע של ישראל -דיון 

  .לוקת תמלוגי הגז שהתגלו לא מזמן בישראלבימים אלו מתנהל דיון סוער בעניין ח

 בחוף הכרמל מתקיים מאבק עיקש באסדות הגז.

  :דף המקורות עוסק בשאלות הרחבות שמאחורי דיון זה

  ?למי שייכים משאבי הטבע של מדינת ישראל

 ?מהו הצעד הנכון לעשות למען הדורות הבאים –כיצד אנו יכולים להיות "זהירים בנטיעות" 

 חלק א

 ו זהירים בנטיעותהי

פי שתמצאו אותה מלאה -על-אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: אף -  "וכי תבאו אל הארץ ונטעתם"

טוב לא תאמרו: נשב ולא נטע אלא הוו זהירים בנטיעות: כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו -כל

י מה אני עומד ומתייגע שלא יאמר אדם אני זקן, כמה שנים אני ח אחרים אף אתם היו נוטעים לבניכם.

לאחרים? למחר אני מת!... לפיכך אמר להם הקב"ה לישראל אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב לא 

 יבטל אדם מן הנטיעות, אלא כשם שמצא ,עוד יוסיף ויטע, אפילו יהיה זקן

 מדרש תנחומא, פרשת קדושים, ויקרא רבה פרשה כה

  מעביר? מה המסר המרכזי שהוא –תנו כותרת למדרש 

 ? מה אנחנו "נוטעים" למען הדורות הבאים 

 "לדורנו ולדורות הבאים אחרינו ?  באילו נטיעות אנחנו "מקצצים 

 הרחבה: מהי קיימות?

מושג הקיימות מתייחס להיבטים המשפיעים על סיכויי ההשרדות וההמשכיות של המין האנושי, וכפועל 

מערכות סביבתיות והחברתיות שתומכות בהמשכיות זו. יוצא מזה, או כערך בפני עצמו, גם דאגה עמוקה ל

מסיבה זו קיימות עוסקת בכל תחומי החיים של המין האנושי.הקיימות מנסה לעודד עיצוב של הטכנולוגיה 

ושל החברה כך שבני האדם יוכלו למלא את צרכיהם ולהגשים את הפוטנציאל המירבי שלהם, תוך שמירה 

ינים והיכולת לקיים אידאלים אלו במשך תקופה ארוכה מאוד. קיימות על המערכת האקולוגית, מגוון המ

מרמת היחיד, עבור בקהילות ושכונות  -משפיעה על כל רמה ורמה של ארגון חברתי או עיצוב טכנולוגי 

 ויקי(-וכלה בעולם כולו. )מתוך אקו

 מעבר עמוד

 ואולי לא היו הדברים

ָבִרים ֵמעֹוָלם, אּוַלי לֹא ָהיּו ַהדְּ  וְּ

ִתי ִעם ַשַחר ַלָגן,א ַכמְּ  ּוַלי ֵמעֹוָלם לֹא ִהשְּ

ֵזַעת דֹו בְּ ָעבְּ   ַאָפי? -לְּ

ִדים  יֹוקְּ ָיִמים ֲאֻרִכים וְּ  ֵמעֹוָלם, בְּ

ל ָקִציר,  שֶׁ

רֹוֵמי ֲעָגָלה ֲעמּוַסת ֲאֻלמֹות  ִבמְּ

ִשיר?    לֹא ָנַתִתי קֹוִלי בְּ
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ָטה ת שֹוקְּ ֵכלֶׁ ִתי ִבתְּ  ֵמעֹוָלם לֹא ָטַהרְּ

ֹתם  ּובְּ

ִלי... ת שֶׁ רֶׁ ל ִכנֶׁ ִלי,  שֶׁ ת שֶׁ רֶׁ  הֹוי, ִכנֶׁ

ִתי ֲחלֹום?  ָהִיית, אֹו ָחַלמְּ   הֶׁ

 תרפ"ז 

 1974רחל בלובשטיין, שירת רחל, סד, הוצאת דבר, 

  "רחל? מה הפך את הכנרת להיות "של 

 ינטרנט, תנו דוגמאות לדברים נוספים שהשיוך שלהם אלינו לא מונע מהם להיות גם של אחרים )א

   למעשה כל מה שהוא נחלת הכלל( -ים, אויר

 הרחבה: נחלת הכלל

היא סוג מיוחד של רכוש המשותף לכלל הציבור. נחלת הכלל כוללת לא רק  רכוש ציבורי או נחלת הכלל

נכסי טבע, כמו המים והאוויר, אלא גם את חוף הים, הרחוב, וגם נכסי ידע ותרבות. חז"ל השתמשו באופן 

וי "רשות הרבים". מונחים אלה מבטאים תובנות שרווחו בעבר על אודות חשיבותם וטיבם של דומה בביט

נכסים המשותפים לכלל הציבור ואשר בעלות פרטית עליהם, גידורם או מכירתם, נתפסו כעניין שאין 

 ויקי( –להעלותו על הדעת, או שיגרמו נזק לציבור. )מתוך אקו 

 חלק ב

 תקנות יהושע בן נון

תנאים" שהגמרא מייחסת ליהושע בן נון עוסקים בעיקר בשינוי הדרמטי המתחולל בחיי העם "עשרה ה

במעבר משנים של שהייה במדבר אל אתגרי ריבונות והישרדות כלכלית בארצו. קיים חשש אמיתי שדווקא 

מחנה צרכי פרנסה מעיקים ובניין נחלות, כל אחד במשפחתו ובשבטו, יביאו לפירוד בין מי ששכן עד עתה ב

אחד סביב משכן ה'. "תקנות יהושע" קובעות שיחד עם חלוקת הארץ לנחלות פרטיות יש חובה לשמור על 

 יסוד השותפות הבסיסית של העם הנחלת הכלל שבארץ המיוחלת.

 דף פ"א, מוסף שבת מקור ראשון יז' אדר תשס"ט –הרב דב ברקוביץ, הדף היומי, מסכת בבא קמא 

 מעבר עמוד

  ה תנאים התנה יהושע:תנו רבנן: עשר 

 א. שיחיו מרעין בחורשין.

  ב. ומלקטין עצים בשדותיהם.

 ג. ומלקטין עשבים בכל מקום חוץ מתלתן, קומטים נטיעות בכ"מ חוץ מגרופיות של זית.

  ד. ומעיין היוצא בתחלה )מחדש( בני העיר מסתפקין ממנה.

 א יפרוס קלע ויעמיד את הספינה.ה. ומחכין )מטילין חמה לצוד דגים( בים של טבריא ובלבד של

 ו. נפנין לאחורי הגדר אפילו בשדה מלאה כרכום.

 ז. ומהלכין בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה.

 ח. ומסתלקין לצידי הדרכים מפני יתידות הדרכים.

 והתועה בין הכרמים מפסיג )מנתק הזמורות כדי לעשות לו דרך לצאת( ועולה מפסיג ויורדי. ט.

 י. ומת מצוה קונה מקומו.

 תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף פ"א
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 כמה דוגמאות ל"תנאים" שהתנה יהושע בכניסה לארץ:

מותר לרעות צאן בחורשות של אחרים וללקוט גזם משדותיהם לשם הסקה ועשבי בר למאכל בהמה חוץ 

דש ברכוש הפרטי; מותר מבשדות תלתן שהיה גידול יקר; כל תושבי העיר מסתפקים ממעין היוצא מח

לדייגים מכל השבטים לדוג בים כנרת על אף שהייתה בנחלת שבט נפתלי; מותר להולכי דרכים להתפנות 

מי שאין לו  –מאחורי גדר לשם צניעות גם ברשות פרטי ואפילו בשדה של תבלין יקר ככרכום; ומת מצווה 

 "קונה" את מקום קבורתו גם בתוך שדה חברו. –קוברים 

 דף פ"א, מוסף שבת מקור ראשון יז' אדר תשס"ט –ב ברקוביץ, הדף היומי, מסכת בבא קמא הרב ד

   )מה היסוד המשותף להן? –נסו להבין את עשר התקנות )או חלקן  

 ?מפני אלו "סכנות" תוקנו תקנות יהושע בן נון? על מה הן באו להגן 

 ?איזה בסיס אמוני עומד בלב התקנות 

 סיכום

 יון סוער בעניין חלוקת תמלוגי הגז שהתגלו לא מזמן בישראל.בימים אלו מתנהל ד

 המאבק עוסק בשתי שאלות יסוד:

  למי שייכים משאבי הטבע של מדינת ישראל? .1

   מה הצעד הנכון לעשות למען הדורות הבאים? –כיצד אנחנו יכולים להיות "זהירים בנטיעות"  .2

  

 דיון:

ות, יום הדין הסביבתי. פתחנו במדרש תנחומא על אנו נמצאים סמוך לט"ו בשבט, ראש השנה לאילנ

מוטלת  על הדור הנוכחי מסמלות את השפע, את המשאבים הקיימים בארץ. חשיבות הנטיעות אשר

האחריות להמשך קיומו של העולם למען הדור הבא אחריו. האם אנחנו מסוגלים לקצץ בנטיעות? להפקיר 

 את המשאבים השייכים לכלל אזרחי המדינה?
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 הפרחת השממה -המדבר 

דיון במשמעות המושג 'הפרחת השממה' דרך התייחסות למדבר כמושג גיאוגרפי ומנטלי. מה מייצג המדבר 

 )מתוך אתר מדרשת(                   ?ומה השפעתו על נפש האדם ועל עם ישראל ומדינת ישראל

 לו: הפרחת השממה-שעיהו לבי

 :יהומתוך נבואת ישעמקור 

ת ]..[ ִכי" ַרח ַכֲחַבָצלֶׁ ִתפְּ ָתֵגל ֲעָרָבה וְּ ִצָיה וְּ ָבר וְּ ֻששּום ִמדְּ ָהָיה ַהָשָרב -יְּ ָחִלים ָבֲעָרָבה. וְּ ָבר ַמִים ּונְּ עּו ַבִמדְּ קְּ ִנבְּ

ַחת עֹוָלם ַעל ִשמְּ ִרָנה וְּ ַמבּוֵעי ָמִים ]..[ ּוָבאּו ִציֹון בְּ ִצָמאֹון לְּ ָנסּו ָיגֹון רֹאָשם; שָ -ַלֲאַגם וְּ ָחה ַיִשיגּו וְּ ִשמְּ שֹון וְּ

 'י-ישעיהו פרק ל"ה, פסוקים א                                               ."ַוֲאָנָחה

 דיון:

 ?מהי הנבואה המתוארת בפסוקים שלפניכם

 ?'האם התיאור המפורט תורם להבנת המושג 'הפרחת השממה

 מקור:

ה, ַהִמ " ל ֹמשֶׁ רּו אֶׁ הֹוִציָאנּו ַויֹאמְּ ָבר? ַמה זֹאת ָעִשיָת ָלנּו לְּ ָתנּו ָלמּות ַבִמדְּ ַקחְּ ַרִים לְּ ִמצְּ ָבִרים בְּ ִלי ֵאין קְּ בְּ

ָרִים כִ  ת ִמצְּ ָדה אֶׁ ַנַעבְּ נּו וְּ ַרִים ֵלאֹמר, ֲחַדל ִממֶׁ ִמצְּ יָך בְּ נּו ֵאלֶׁ ר ִדַברְּ ה ַהָדָבר ֲאשֶׁ ָרִים? ֲהלֹא זֶׁ תִמִמצְּ  י טֹוב ָלנּו ֲעֹבד אֶׁ

ָבר ַרִים ִמֻמֵתנּו ַבִמדְּ  יב-שמות פרק יד, פסוקים יא                                                                       ."ִמצְּ

 דיון:

 ?על מה מתלוננים בני ישראל בפני משה

 ?כיצד הם מתייחסים בדבריהם למדבר

 .כחים בוויכוחנסו לדמיין את עמדתכם כלפי הטענות הללו, לו הייתם נו

 מקור:

 :'הגדרות למושגים 'מדבר' ו'שממה

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

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

 ויקימילון מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי                                                                         

 דיון:

 ?'האם ניתן להגדיר את המדבר כ'שממה

 ?כיצד מתקשרת ההגדרה המילונית לתלונות של בני ישראל בפני משה ולנבואת ישעיהו

 .'הציעו הגדרה אחרת למושג 'מדבר
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 מקור:

 :מתוך נבואת ירמיהו

רּושָ " ֵני יְּ ָאזְּ ָקָראָת בְּ לּוֹלָתִיְך ָהֹלְך וְּ עּוַרִיְך, ַאֲהַבת כְּ ד נְּ סֶׁ ִתי ָלְך חֶׁ ֵתְך -ַלִם ֵלאֹמר, כה אמר ה' ָזַכרְּ כְּ  לֶׁ

ַבר עּו דְּ רּוָעה ]..[ ִשמְּ ץ לֹא זְּ רֶׁ אֶׁ ָבר בְּ ָכל -ַאֲחַרי ַבִמדְּ ָרֵאל-ה', ֵבית ַיֲעֹקב וְּ חֹות ֵבית ִישְּ פְּ  .ִמשְּ

ם בִ  אּו ֲאבֹוֵתיכֶׁ ל ֹכה ָאַמר ה', ַמה ָמצְּ לֹא -י ָעוֶׁ ָבלּו? וְּ ל ַויֶׁהְּ בֶׁ כּו ַאֲחֵרי ַההֶׁ  ִכי ָרֲחקּו ֵמָעָלי ַוֵילְּ

שּוָחה ץ ֲעָרָבה וְּ רֶׁ אֶׁ ָבר בְּ ָרִים, ַהמֹוִליְך ֹאָתנּו ַבִמדְּ ץ ִמצְּ רֶׁ ה ֹאָתנּו ֵמאֶׁ רּו ַאֵיה ה' ַהַמֲעלֶׁ  ָאמְּ

ת  ָמוֶׁ ַצלְּ ץ ִצָיה וְּ רֶׁ אֶׁ ץ לֹא ָעַבר ָבּה ִאיש -בְּ רֶׁ אֶׁ לֹא בְּ ץ-וְּ רֶׁ ל אֶׁ ם אֶׁ כֶׁ תְּ  ָיַשב ָאָדם ָשם. ָוָאִביא אֶׁ

ָיּה וטּוָבּה ֱאֹכל ִפרְּ ל לֶׁ מֶׁ  'ז -ירמיהו פרק ב פסוקים ב'                         ."ַהַכרְּ

 דיון:

 ?כיצד מתייחס ירמיהו למדבר

 ?האם נבואתו תואמת את מושג המדבר בנבואת ישעיהו

 ?מהי תכליתו של המדבר, על פי הנבואות

 מקור:

 :מדברי דוד בן גוריון

 .מדינת ישראל אינה סובלת מציאות מדבר בתוכה"

 ".עלול המדבר לחסל את המדינה -אם המדינה לא תחסל את המדבר 

 , דוד בן גוריון1955משמעות הנגב", "

 דקה ישראלית, גלי צה"ל   על הפרחת השממה -דוד בן גוריון 

 דיון:

 ?ביחס למדבר למה התכוון דוד בן גוריון בדבריו

 .ערכו השוואה בין דבריו של הנביא ישעיהו לדברים של בן גוריון על המדבר

 ?כיצד יכולה המדינה לחסל את המדבר

 מקור:

 :מתוך שיר של נעמי שמר

 מאהבתי"

 הלכתי אל בורות המים

 בדרכי מדבר

 [..] בארץ לא זרועה

 רק אהבתי

 נתנה לי צל בקיץ
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 ובסערת החול הנוראה

 רק אהבתי

 נתה לי עיר וביתב

 היא חיי, והיא

 "מותי מדי שעה

 מתוך השיר: "אל בורות המים", נעמי שמר

 דיון:

 ?מה יחסה של נעמי שמר למדבר

 ?לאן פניה מועדות לפי השיר

 ?האם כיוונה תואם את חזונו של בן גוריון
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 "בשביל המדינה"-מסע יא' 

 אני והיהדות )סוגיית השבת( -יחידת הפעלה 
"האם ליהדות יש איזושהי משמעות בשבילי". יש לשער שלמרות שהם  –ך לשאול את עצמו כל תלמיד צרי

 , חלקם מגיעים מבתים מסורתיים. מתרבות חילוניתחילוניים או חלק 

 חשוב שהם ישאלו בצורה נוקבת:

 האם הם יהודים מכפייה או מרצון? .1

 למה הם יהודים? .2

 איזה השפעה יש לעובדת היותם יהודים על חייהם? .3

היא דבר יפה.  –כמו היהדות  –רגועה ומקבלת. דיבור גלוי על כך שהשבת  –ש ליצור אוירה מיוחדת י

 ומורכב וכל אחד מאתנו יכול )אולי צריך( לקחת ממנה מה שהוא מוצא לנכון.

 שיתוף התלמידים )במידה וירצו( בהכנת הטקסטים לשבת.

 (דקות 30לימוד ) –פרשת "וירא" 

כי כבדה מאוד. ארדה נא ואראה, הכצעקתה הבא אלי  –ועמורה כי רבה: וחטאתם "ויאמר ה', זעקת סדום 

לא, אדעה. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני ה' בראשית פרק  –עשו כלה: ואם 

 כב'. –יח' כ' 

 הבה ונתבונן מה אמרו חכמים על חטאיהם של אנשי סדום:

 יס אורחים.על פי מדרש אנשי סדום נמנעו מלהכנ

ארצם של אנשי סדום הייתה משופעת בעצי פרי, עשירה באוצרות טבע. אנשי סדום לא רצו לחלוק 

בעושרם אם אורחים מזדמנים שעברו בארצם ורצו לשכוח מקיומם של זרים. כעונש, החליט אלוהים 

 להעניש אותם ולהשכיח אותם מהעולם.

 על פי תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, ק"ח.

 מתאר את יחסם הנורא של אנשי סדום לעניים: עוד מדרש

אנשי סדום היו מחלקים צדקה לעני, וכל על מטבע היה נותן המטבע רושם את שמו. כדי להשיב לעצמו 

את המטבע מאוחר יותר. העני לא קיבל מאנשי סדום אוכל ושתייה ומת ברעב כעבור זמן קצר. פעם אחת 

 לו מזון בסתר, כשהיא מחביאה את האוכל בכד שלה.ריחמה בחורה צעירה על אחד העניים ונתנה 

לאחר שלושה ימים כשהעני מת ברעב, הבינו אנשי סדום כי משהו מאכיל אותו בסתר. הם גילו מיהי 

הצעירה שסייעה לעני וכעונש, מרחו את גופה בדבש ונתנו לדבורים לעקוץ אותה למוות. כעונש אלוהים 

 השמיד את סדום עירם.

 י, מסכת סנהדרין ק"חעל פי תלמוד בבל
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 מדרש אחר מאותו מקור מתאר את  היחס המעוות של אנשי סדום לערך השוויון:

הייתה לאנשי סדום מיטה מיוחדת שבה היו משכיבים אורחים. הם שאפו להתאים את המיטה. אם 

הייתה קומתו נמוכה מאורך המיטה היו מותחים אותו ואם הייתה קומתו גבוהה מאורך המיטה היו 

 צרים אותו.מק

 מעגל מרכזי:

 .להניח כרטיסיות ולבקש לסדר בין ערכים יהודים לערכים ישראלים 

  סבב שני: לבקש שינסו לסדר כקבוצה מה הערך היהודי הכי חשוב לדעתם ומה הכי פחות חשוב

 לנסות להגיע להסכמה כללית אפילו שזה קשה.

  יהודי ? זה שהוא שומר שבת? לקחת את מה שהם מעלים ולהוביל לכיוון של דיון: מה מגדיר

כשרות? נולד לאמא יהודייה? זה מולד או מבחירה ? מה מקשר אותנו ליהדות ? האם העובדה 

שאני י בארץ ולכן מחובר/ת למסורת/לתרבות היהודית מספקת או שיש הכרה לחיבור האישי? יש 

ם ? אנחנו עצמנו או דברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להיחשב כיהודים ? מי מגדיר אותנו כיהודי

 ההלכה ?

 .לפזר את הציורים  ולקחת מכל אחד את הציור שהוא מתחבר אליו בהקשר ליהדות 

  לבקש לשתף איפה הם מתחברים ליהדות , מה מחבר אותו ואיפה היא באה לידי ביטויי בחיי היום

במה? אם  –יום ואם בכלל. האם ההגדרה של באה לידי ביטוי ומימוש בחיי היומיום שלי ? אם כן 

 האם אני חושב שזה צריך להשתנות ? –לא 

 

 נקודות נוספות לדיון:

  איך אני מגדיר את הזהות שלי ? על ידי חיבור/על ישי עשייה/על ידי דברים שאני אוהב )למשל

 חנוכה( /על פי איזה אידיאל ?

 . האם העברת המסורת/ התרבות לדורות הבאים היא חלק מהגדרת הזהות היהודית 

 הדות באה "רק" לשמור על העם שלנו כשהוא בגלות ? האם יש לה ערך עצמי בעיני ? אם האם הי

 מהו ? –כן 

 ? כיצד נדאג להמשך העברת המסורת 

 ? אילו עוד מרכיבים לוקחים חלק בהגדרת הזהות היהודית שלך 

 ? האם צריך והאם ניתן להגדיר זהות יהודית משותפת 

 דות ? מהי יהדות בשבילי ?מה עושה אותי יהודי? איך אני קשור ליה 
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 ין ולסיים עם הקטע "נצחיות" של מאר טו– 

המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשאון הדר ויפעה, עד שהועם הזוהר והם שקעו ועברו 

מן העולם היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם. עוררו רעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נשאו 

 מה, אך הוא נשרף באש של עצמו ועתה הם יושבים בצל, או אבדו בכלל. –ת לפידם לזמן ברמה א

היהודי ראה את כולם, היכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אינו מראה סימני שקיעה, לא האטה 

בני תמותה בעולם, מלבד היהודים כל הכוחות חולפים אך הוא נשאר,  בכישוריו, וערנותו לה קהתה כולם

 מה סוד נצחיותו.
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 בין שואה לתקומה –יחידת הפעלה 

 לדבר על החיבור בין יד ושם להר הרצל  –השביל המחבר 

 מעגל פתיחה:

מקריאים את חזון העצמות היבשות ומספרים שמקריאים את זה בפתיחה של כל טקס ביום 

 העצמאות.

 על מה הקטע מדבר ? בוא נפשט אותו ביחד.

יא מלאה עצמות... והעבריני עליהם, סביב סביב והנה רבות מאוד על פני "...וינחני בתוך הבקעה: וה

חיל,  –הבקעה והנה יבשות מאוד... והנבאתי, כאשר ציוני ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם 

מאוד. ויאמר אלי , בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה....." )חזון העצמות  –גדול מאוד 

 יד(.-לז, א היבשות, יחזקאל

 למושג "בכי תמרורים" יש שתי משמעויות:

 מרירות, כאב, עצב. .1

 בכי שמכוון אותי לאנשהו ולא בכי לשם הכאב. –לשון תמרור  .2

 

נאום  –"ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני הוא ה', דיברתי ועשיתי 

 ה'."

מות, תחשבו על הרעיון הזה. העצמאות קמים הבקעה מלאה בעצמות ומגיע רוח ומחיה את העצ

 מחיה את האדם.  -לתחייה 

סיפור חזון  העצמות היבשות דומה  לסיפורה של מדינת ישראל. "יד ושם" מסמל בקעה מלאת עצמות 

לא סתם זה ממוקם במקום נמוך. זהו המקום הכי נמוך שהגענו אליו כעם. אבל מיד ושם אנחנו עולים 

 מלא עצמות. )בקעה מקום נמוך שמלאה בעצמות אל מול הר מלא בעצמות.(למעלה להר הרצל, הר 

זה מה שכל כך מדהים בהר הזה הוא לא סתם בית קברות הוא הר שמסמל כיוון , מסמל חזון. הוא הר 

 שמסמל תקומה,  מסמל ניצחון.

עצמותינו  פסוק יא: "  ויאמר, אלי בן אדם, העצמות האלה כל בית ישראל המה: הנה אומרים, יבשו

 נגזרו לנו." –ואבדה תקוותנו 

כשנפתלי הרץ אמבר כותב את "התקווה" הוא עונה לחזון העצמות היבשות. הם אומרים "אבדה 

 לא, לא אבדה !" הר הרצל מסמל את "לא אבדה תקוותנו". –ואנחנו עונים  –תקוותנו" 

המדינה אמר לו: סימן זה יהא "משל לאב ובן שהיו מהלכין בדרך ונתייגע הבן ואמר לאביו היכן היא 

 בידך, אם ראית בית קברות לפניך הרי המדינה קרובה לך"
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בית הקברות מעיד לנו על המדינה. הוא קורא לנו להסתכל על המדינה ועל תקומתה וקורבנותיה ועל 

 מי שהיא היום.

 מה לדעתכם הרוח שלנו ? הרוח שבזכותה קמנו לתחייה ?  -שאלה לתלמידים

 צל  ננסה לחשוב מה הרוח שהובילה את אותם אנשים שנבקרו?בסיור בהר הר

 

 "בשביל השמונה"-מסע יב' 

 זיכרון דרך שירים -1יחידת הפעלה 

 

 השירים:

 שיר לשלום/ יעקב רוטבליט

 הרעות/ חיים גורי

 מגש הכסף/ נתן אלתרמן

 / שמואל הספרי73חורף 

 מאיר אריאל( -דופק על דלתי מרום/ בוב דילן )תרגום

 

 , לשכפל מספר עותקים מכל שיר.בהמשךמצורפות  מילים

 לבקש מהתלמידים לבחור את הפסקה שהם הכי מתחברים אליה מהשירים. .1

 דיון קצר של שיתוף.

 להשמיע ביצוע של אחד השירים. .2

 מה המסר של כל שיר? .3

 אם איזה מסר אתם מזדהים יותר?

 

 המסרים )ניתן כמובן לפרש בכל דרך נוספת(:

 כמיהה לשלום. השארת העבר והנופלים מאחור -שיר לשלום

 אחוות הלוחמים היא הדבר החשוב ביותר בלחימה ולכן גם בזיכרון -הרעות

 לזכור את ההקרבה של הנופלים כי עליהם נבנתה המדינה -מגש הכסף

 למרות המלחמה הנוראית לא הצלחנו להביא שלום וכל דור נאלץ להתגייס -73חורף 

 רגע הנפילה –חיר המלחמה מ -דופק על דלתי מרום

 

 השמעת שיר נוסף. .4

 דילמה לסיכום? .5
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 שיר לשלום

 יאיר רוזנבלום: לחן      יענקל'ה רוטבליט: מילים

  ותתנו לשמש לעל

 , לבוקר להאיר

  הזכה שבתפילות

 . אותנו לא תחזיר

 

  מי אשר כבה נרו

 , ובעפר נטמן

  בכי מר לא יעירו

 . לא יחזירו לכאן

 

  איש אותנו לא ישיב

 , מבור תחתית אפל

  כאן לא יועילו

  לא שמחת הניצחון

 . ולא שירי הלל

 

  לכן, רק שירו שיר לשלום

  אל תלחשו תפילה

  לוםמוטב תשירו שיר לש

 . בצעקה גדולה

 

  תנו לשמש לחדור

 . מבעד לפרחים

 , אל תביטו לאחור

 . הניחו להולכים

 

 , שאו עיניים בתקווה

  לא דרך כוונות

  שירו שיר לאהבה

 . ולא למלחמות

 

  - אל תגידו יום יבוא

 ! הביאו את היום

  כי לא חלום הוא

  ובכל הכיכרות

 ...לוםלכן, רק שירו שיר לש    ! הריעו רק שלום

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=528&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=447&lang=1
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 טוק טוק טוק על דלתי מרום

  מאיר אריאל

 בוב דילן: מילים ולחן

 מאיר אריאל: תרגום

 

  אמא בואי והסירי את כוכב רב הסמל הזה מעלי

  אין לי על מי להסתלבט איתו כאן

  הנה מתאפללות עיני

  דופק לי על שער הגן

 

  טוק טוק טוק

  על דלתי מרום )אני דופק לי...(

  טוק טוק טוק

  על דלתי מרום )לא דופק...(

 knoking' on heaven's door 

 like so meny times before 

 

  אמא שימי ארצה את תותחי

  אין לי כח עוד ללחום

  ענן שחור ארוך נוחת עלי

  דופק לי על דלתי מרום

 

  טוק טוק טוק

  על דלתי מרום )אני דופק לי...(

 

 knock knock knockin' on heaven's door 

 like so many times before 

 

 in the groundMama, put my guns  

 I can't shoot them anymore. 

 That long black cloud is comin' down 

 דופק לי על דלתי מרום

 

 

 

 

 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=605&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=179&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=605&lang=1
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 הרעות
 חיים גורי: מילים

 סשה ארגוב: לחן

 

 

  על הנגב יורד ליל הסתיו

  ומצית כוכבים חרש חרש

  עת הרוח עובר על הסף

 . עננים מהלכים על הדרך

 

  כבר שנה לא הרגשנו כמעט

  איך עברו הזמנים בשדותינו

  כבר שנה ונותרנו מעט

 . מה רבים שאינם כבר בינינו

 

  אך נזכור את כולם

  את יפי הבלורית והתואר

  כי רעות שכזאת לעולם

  לא תיתן את ליבנו לשכוח

  אהבה מקודשת בדם

 . את תשובי בינינו לפרוח

 

  הרעות נשאנוך בלי מילים

  אפורה עקשנית ושותקת

  מלילות האימה הגדולים

 . את נותרת בהירה ודולקת

 

 

  הרעות כנערייך כולם

  שוב בשמך נחייך ונלכה

  כי רעים שנפלו על חרבם

 . ותירו לזכראת חייך ה

 

 ונזכור את כולם

 

 

 

 

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=395&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=762&lang=1
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 חורף שבעים ושלוש

 שמואל הספרי: מילים

 אורי וידיסלבסקי: לחן

 

  לושאנחנו הילדים של חורף שנת שבעים וש

  חלמתם אותנו לראשונה עם שחר, בתום הקרבות

  הייתם גברים עייפים שהודו למזלם הטוב

  הייתן נשים צעירות מודאגות ורציתן כל כך לאהוב

  וכשהריתם אותנו באהבה בחורף שבעים ושלוש

 . רציתם למלא בגופכם את מה שחיסרה המלחמה

 

  כשנולדנו היתה הארץ פצועה ועצובה

  בקתם אותנו, ניסיתם למצוא נחמההבטתם בנו, חי

  כשנולדנו ברכו הזקנים בעיניים דומעות

  אמרו הילדים האלה הלואי לא ילכו אל הצבא

  ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב

 . כשהבטחתם לעשות בשבילנו הכל להפוך אויב לאוהב

 

  הבטחתם יונה

  עלה של זית

  הבטחתם שלום בבית

  ריחותהבטחתם אביב ופ

  הבטחתם לקיים הבטחות

  הבטחתם יונה

 

  אנחנו הילדים של חורף שנת שבעים ושלוש

  גדלנו, אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק, קסדה על הראש

  גם אנחנו יודעים לעשות אהבה, צוחקים ויודעים לבכות

  גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, גם אנחנו חולמים תינוקות

  דרוש, ולכן לא נאייםולכן לא נלחץ, ולכן לא נ

  כשהיינו קטנים אמרתם: הבטחות צריך לקיים

 

 

  אם דרוש לכם כח ניתן, לא נחסוך, רק רצינו ללחוש

  אנחנו הילדים של החורף ההוא שנת שבעים ושלוש

 

 ...הבטחתם יונה

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=988&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=70&lang=1
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 מגש הכסף

 תן אלתרמןנ: מילים

 נורית הירש: לחן

 

  והארץ תשקוט, עין שמיים אודמת

 . תעמעם לאיטה על גבולות עשנים

  ...- קרועת לב אך נושמת -ואומה תעמוד 

 ... לקבל את הנס האחד אין שני

 

  רהיא לטקס תיכון. היא תקום למול סה

 . ועמדה למולם עוטה חג ואימה

  אז מנגד יצאו נערה ונער

 . אט יצעדו הם אל מול האומה -ואט 

 

 , לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים

 . בנתיב יעלו הם, הלוך והחרש

  לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים

 . האש -הפרך וליל קו  -את עקבות יום 

 

 , עייפים עד בלי קץ, נזירים ממרגוע

  - טפים טללי נעורים עברייםונו

 . דם השניים יגשו, ועמדו עד בלי נוע

 . ואין אות אם חיים הם או אם ירויים

 

 . אז תשאל האומה, שטופת דמע וקסם

 , ואמרה: מי אתם? והשניים שוקטים

 , יענו לה: אנחנו מגש הכסף

 . שעליו לך ניתנה מדינת היהודים

 

 . צל –כך יאמרו ונפלו לרגלה עוטפי 

 .שאר יסופר בתולדות ישראלוה

 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=743&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=714&lang=1


 
 

30 
 

 

 מה לזכור?  -2יחידת הפעלה 

, במהלך מלחמת לבנון השנייה, נהרגו תשעה לוחמי גדוד ההנדסה של אוגדת המילואים 2006באוגוסט,  9-ב

 של הצנחנים "עוצבת האש", בעת לחימה בכפר הלבנוני דבל:

 רס"ן נתי יהב

 סרן יוני שמוכר

 רס"ל ראשון אשי נוביק

 דן רס"ל אלעד

 רס"ל גלעד זוסמן

 רס"ל בן סלע

 רס"ל עידן קובי

 רס"ל עדי סלים

 רס"ל נאור קאלו

 באוגוסט במהלך פעולת חילוץ בבינת ג'בל. 8-נהרג ב -סמ"ר אורן ליפשיץ

 

 דיון: .1

מהו לדעתם הדבר החשוב ביותר לזכור בסיפורי נופלים? )אופי, משפחה, מתי ואיך נפל, תחביבים,  -

 וכו'( מה אמרו עליו לאחר לכתו

 מהי החובה שלנו כעם כלפי הנופלים? האם זיכרון המלחמה או זיכרון האדם? -

 האם הטקסים הנערכים היום בבתי הספר/בטקסים רשמיים מבטאים את חובת הזיכרון? -

איך אתם הייתם מעצבים את הזיכרון סביב הנופלים? איך הייתם בונים את הטקסים? משלבים  -

על דרך ההנצחה של עמותת "בדרכם" שבחרו להנציח את  בתוכניות הלימוד? )אפשר לדבר גם

 עולם הערכים של הנופלים דרך טיולים(.

אולי מחיר הזיכרון גבוה מידי? אולי הוא מעודד הקרבה גם כשלא צריך? אולי הוא מצייר את  -

 המלחמה כדבר טוב שכל אחד צריך לשאוף לקחת בו חלק?

 

 

 

 

 

 


