שער ג' :בארץ אהבתי
הקדמה למורה

שער ג':
בארץ
אהבתי

תולדותיו של עם ישראל כרוכות בתולדותיה של ארץ ישראל .על פי המסופר בתורה,
אברהם ,אבי העברים ,הגיע לארץ כנען בהוראת אלוהים ,קבע בה את משכנו וקיבל
הבטחות שהיא תהיה ארצו וארצם של צאצאיו .מכורח הנסיבות שהה עם ישראל
תקופות ארוכות מחוץ לארצו ,בגלות ,אולם הזיקה למולדתו הייתה חזקה מכדי
להתפוגג.
בשנים שבהם שהו היהודים הרחק מארצם ומאדמתם ,הם מצאו דרכים מגוונות
לבטא את זיקתם אליה – להביע את הגעגועים אליה ואת משמעותה בשבילם.
בשער זה מוצגים כמה ביטויים מהמסורת היהודית לזיקת העם לארצו :ביטויים
בסוגות ספרותיות מגוונות – תפילות ,שירי געגועים וסיפורי חסידים ,וכן מנהגים
המזכירים את הארץ ,את חורבנה ואת חורבן בית המקדש .שתי יחידות בשער הזה
מוקדשות לקשר לארץ המובע בשירים מתקופתנו אנו ,תקופה שבה חלק ניכר מעם
ישראל שב לארצו והקים בה מדינה ריבונית .יחידה אחת בשער עוסקת בתנועת
החסידות ובביטויי הזיקה לארץ ישראל המופיעים בספרות הייחודית לה.

פירוט היחידות בשער:
 .1געגועים לארץ ישראל המושג 'געגוע' ,משמעותו בהקשר לארץ ישראל
ולירושלים ,ועמידה על כמה מגילוייו.
 .2זוכרים בתפילות הזכרת ארץ ישראל והרצון לשוב אליה בברכות ובתפילות.
 .3זוכרים במנהגים מנהגים המזכירים את ארץ ישראל ואת חורבן בית המקדש.
 .4ניגון חדשישן שירים בני זמננו על ארץ ישראל ומקורותיהם.
 .5מתחברים בשירים שירים מתקופתנו העוסקים בכמה היבטים של הקשר בין
העם לארצו.
 .6תנועת החסידּות וארץ ישראל היחס לארץ ישראל בסיפורי חסידים.
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יחידה  :1געגועים לארץ
ישראל

שער ג':
בארץ
אהבתי

עמ'  120-117בספר הלימוד

מטרות יחידת הלימוד:
 התוודעות ליחסם של היהודים בגלות לארץ ישראל )דוגמאות משתי תקופות(.
 הכרת דרכים להבעת געגועים לארץ בתקופות קדומות.
משך לימוד היחידה :שני שיעורים.

מבנה היחידה:
פתיחה מהם געגועים?
חלק  :1על נהרות בבל געגועיהם של גולי בבל לארץ ישראל..
חלק  :2געגועים מרחבי העולם לימוד שיר של רבי יהודה הלוי.

פתיחה )עמ' (117
מהם געגועים?
קראו את סיפור המסגרת ואת ההגדרה המילונית למילה 'געגועים' )בצד שמאל( ומלאו
יחד את משימה א'.
נושא הגעגועים הוא פתיחה גם ליחידות הבאות :התחושה שחשו היהודים בגלות כלפי ארץ
ישראל ,כלפי ירושלים וכלפי המקדש החרבים .בהמשך נראה שעם העלייה לארץ התחלפה
תחושת הגעגוע בתחושות אחרות )כמו חיבה וקושי לעזוב(.
כתבו על הלוח את תשובות התלמידים לשאלה כיצד הם התמודדו עם געגועים .בהמשך
נפגוש דרכים מגוונות להתמודדות עם הגעגועים לארץ ישראל.

 .1על נהרות בבל )עמ' (119-118
געגועיהם של גולי בבל לארץ ישראל
קראו את סיפור המסגרת ואת הטקסט בתיבות הירוקות .בררו עם התלמידים מה הם יודעים על
בית המקדש.
בתולדות עם ישראל היו שני בתי מקדש :בית המקדש הראשון שבו אנחנו עוסקים כעת .על פי
המסופר בתנ"ך ,בספר דברי הימים ,מקדש זה נבנה בידי שלמה המלך ולכן הוא מכונה גם 'מקדש
שלמה' .ככל הידוע ,בית המקדש הראשון נבנה באמצע המאה העשירית לפני הספירה ונחרב בידי
נבוכדנצר מלך בבל בשנת  586לפני הספירה .בית המקדש השני נבנה לאחר שיבתם של חלק
מגולי בבל לארץ בשנת  538לספירה ונחרב בידי הרומים בהנהגת המצביא טיטוס בשנת 70
לספירה.
קראו יחד את המזמור מתהלים .השמטנו קטע מאחד הפסוקים כדי לא להכביד במילים קשות ,והנה
ּׁשירֵי צִּיֹון" .החלק
ׁשירּו לָנּו ִמ ִ
ׂש ְמ ָחה ִ
ׁשיר וְתֹו ָללֵינּו ִ
ִברֵי ִ
ׁשֹובינּו ּד ְ
ׁש ֵאלּונּו ֵ
ׁשם ְ
הפסוק במלואוּ" :כִי ָ
הראשון של הפסוק הוא ,למעשה ,שתי צלעות מקבילות ,והצלע השנייה חסרהּ" :תֹו ָללֵינּו" הם
מאתנו שובינו שנשיר להם דברי שיר,
ׁשֹובינּו" .בדרך ארוכה יותר היה אפשר לומר :כי שם ביקשו ִ
" ֵ
ותוללינו ]ביקשו שנשיר להם[ דברים שמחים .בחלק האחרון מצוטטים דברי השובים ,ובהם נאמר
ּׁשירֵי צִּיֹון" ,כלומר ,שירים שנהגתם לשיר
ׁשירּו לָנּו ִמ ִ
אילו דברי שיר הם ביקשו מהגולים לשיר להםִ " :
ׁשיר ה'".
בארץ ישראל .את השירים האלה מכנים הגולים עצמם )בפסוק הבא( " ִ
באתר 'הזמנה לפיוט' אפשר להאזין לכמה לחנים של הפסוקים האלה .בכמה מהם )הנוסחים
השלישי והרביעי של יהודי בבל>עיראק( אפשר לחוש בבירור בקינה ובצער .כמו כן ,אפשר לשמוע
גרסה המושרת מפי הנער מידד טסה .כדאי להקשיב ולבחור את הגרסה המתאימה יותר לכיתתכם.
משימה ב' )עמ'  119למעלה( מתאימה לעבודה בזוגות ,ומומלץ לסכם במליאה בעיקר את הדיון
בחברותא .בפסוקים האלה שני מסרים עיקריים :הראשון )בארבע השורות הראשונות( הוא
שהגולים אינם יכולים לשיר את השירים משום שהשירה מכאיבה להם ,והשני )בשלוש השורות
האחרונות( מציג שבועה של הגולים שלא ישכחו את ירושלים.
המשך
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המשך

את השבועה אפשר לפרש בשלוש דרכים) :א( אפשר לראות בה עדות
שהגולים האמינו שלא ישכחו את ירושלים לעולם ,ולכן לא היססו
בשכחת יד ימין ובהדבקת הלשון לחך) .ב( אפשר לראות
להישבע ִ
בשבועה מעין הצהרה שירושלים חשובה להם כמו יד ימין וכמו היכולת
לדבר ולאכול) .ג( אפשר לראות בה גם עדות שהגולים חששו שהם
עלולים לשכוח את ירושלים ,ולכן הצהירו על 'עונש' קשה.
משימה ג' )עמ'  119למטה( עוסקת בציור 'על נהרות בבל' המופיע
לצדו .המשימה מתאימה לעבודה עצמית וגם לעבודה בזוגות .בציור
אפשר להבחין שכלי הנגינה מונחים לצדם של האנשים ,או על ברכיהם,
ושהם אינם מנגנים בהם; פיהם חתום ופניהם מושפלות .כמה מהאנשים
מתבוננים קדימה בפנים חולמניות ,כאילו הם נזכרים במשהו מהעבר,
כמה מהם נראים עצובים ואף זעופים .כפי שמתואר בפסוק ,בפינה
השמאלית העליונה אפשר לראות כינור תלוי על עץ )'כינור' במקרא הוא,
כנראה ,מה שאנו מכנים היום 'נבל' ,ולא הכלי שאנו מכנים 'כינור'(.
בתחתית הציור נראה הנהר שעל גדותיו הגולים יושבים ובוכים.

 .2געגועים מרחבי העולם )עמ' (120
קראו במליאה את הטקסט שבתיבה הירוקה )עמ'  120למעלה( .הדגישו לפני
התלמידים את רצף האירועים ההיסטוריים :עד עתה דיברנו על חורבן בית המקדש
הראשון ועל הגולים לבבל .חלק מגולי בבל חזרו לארץ ישראל והקימו את בית המקדש
השני ,אך גם הבית השני נחרב ,ותושבי הארץ גלו בשנית .בגלות זו אנו עוסקים עתה.
רבי יהודה הלוי חי בגלות ספרד כאלף שנה אחרי היציאה לגלות השנייה.
קראו יחד את שירו של רבי יהודה הלוי )עמ'  120באמצע( וודאו שהתלמידים הבינו
אותו .מלאו במליאה את משימה ד' שלצדו.
שימו לב שהמשורר מביע אהבה לירושלים ,אהבה המתבטאת בכינויי החיבה שבהם
הוא מכנה אותה .המשורר מביע גם געגועים לירושלים .הכינויים מציינים את יופייה של
העיר ,את חשיבותה לעולם ואת חשיבותה לאלוהים ,המכונה "מלך רב".
הערה :בהמשך ספר הלימוד ,ביחידה 'ירושלים שמות רבים לה' )עמ'  ,(189מובאים
שמות החיבה האלה של ירושלים ועוד רבים אחרים .אפשר להזכיר כמה מהם גם כעת,
ולהסביר שירושלים הייתה אהובה לאורך הדורות ולכן ניתנו לה כינויים רבים.
המשורר מדגיש שבעיניו ירושלים היא עדיין העיר היפה והחשובה ביותר בעולם ,משום
שבשבילו ,בהיותו יהודי ,לא חשוב מצבה הנוכחי של העיר ,אלא מהותה.
סיפור המסגרת )עמ'  120למטה( מסכם את היחידה ומעביר את הדיון לתקופתנו .היום
יש דרכים אחרות להביע געגועים לארץ כשנמצאים רחוק ממנה .מייקל מבטיח לסמן
'לייק' לישראל .כדאי לשאול אם לתלמידים יש רעיונות נוספים לביטוי געגועים )אולי
מנסיונם האישי(.

פעילות העשרה
אפשר להזמין את התלמידים לכתוב שיר געגוע לישראל )לארץ ,למדינה( – כפי שהיה
כותב ,למשל ,ילד כמו מייקל שכבר מכיר את הארץ.
אפשר להשמיע לתלמידים את השיר 'סן פרנסיסקו על המים' של אריק איינשטיין,
ולשאול אילו תחושות עולות בשיר ,ובאילו מילים מתאר הכותב את הגעגועים שהוא
מרגיש )"אני מרגיש רחוק"( .אפשר להשוות את התחושות שמתאר הכותב הזה
לתחושות שהעלו התלמידים בתחילת השיעור.
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עמ'  123-121בספר הלימוד

שער ג':
בארץ
אהבתי

מטרות יחידת הלימוד:
 הכרת תפילות המזכירות את ארץ ישראל.
 הבנה שתפילות שנאמרו בגלות חיזקו את הקשר של היהודים שם לארץ ישראל.
משך לימוד היחידה :שיעור אחד.
מבנה היחידה:
חלק  :1הארץ הטובה הזכרת ארץ ישראל בברכת המזון.
חלק  :2קבצנו יחד לארצנו הזכרת הארץ בתפילת העמידה.
סיכום

 .1הארץ הטובה )עמ' (122-121
הזכרת ארץ ישראל בברכת המזון
קראו את סיפור הפתיחה )בתחילת עמ'  (121ומלאו במליאה את משימה א'.
התשובה לשאלה תתבהר לתלמידים במהלך הלימוד ,בינתיים הם מוזמנים להעלות
השערות.
הצעה לגיוון במשימה :בקשו מהתלמידים לדמיין שחבר טוב שלהם עומד לנסוע לחוץ
לארץ לשנתיים .הם רוצים מאוד שהוא לא יישכח אותם במהלך התקופה הזאת ,וכאשר
יחזור ירצה לחדש אתם את הקשר .מה יעשו? מובן שיכולים להיות רעיונות רבים :לתת
לו תצלום שלהם ,להביא לו מתנה שיתלה על הקיר או ישים במקום גלוי ,לשלוח לו
מכתבים ,לטלפן אליו מדי פעם בפעם ,לשמור על קשר דרך דואר אלקטרוני ו'פייסבוק'
ועוד .הרעיונות היעילים ביותר הם הרעיונות שיכולים לשמור על הקשר לאורך כל
התקופה – כך יגדל הסיכוי שהחברות תוכל להתחדש כשהחבר ישוב.
העם היהודי שמר את זיכרון ארץ ישראל במהלך שנות הגלות בכמה דרכים.
ביחידה זו נכיר ברכה אחת ותפילה אחת שארץ ישראל מוזכרת בהן.
קראו במליאה את תיבת הטקסט הירוקה )באמצע עמ'  (121ואחר כך את הברכה
שבתיבה הכתומה .את משימה ב' )בתחילת עמ'  (122אפשר למלא בעבודה עצמית או
בזוגות ולסכם את התשובות במליאה.
בברכה מודים על הארץ ,על יציאת מצרים ועל המזון .שלושת הדברים האלה קשורים זה
בזה .הברכה נכתבה כשבני ישראל ישבו על אדמת הארץ .הם הודו על הארץ שהם
יכולים לעבד ולהוציא ממנה את מזונם ,גם בזכות היותם חופשיים ויושבים בארץ משלהם
לאחר יציאת מצרים .גם לאחר שבני ישראל גלו מהארץ הם המשיכו לברך את הברכה
הזאת ולהזכיר את חשיבות הארץ לעם ישראל.
הדיון בחברותא :אפשר לומר שלארץ ישראל יש חשיבות גם אם לא גרים בה –בעבר
היא הייתה מושא משותף לגעגועים ,וכיום ,כשכל יהודי יכול להגיע אליה ,היא מקום
מפגש וגורם מאחד לכל עם ישראל ,מקום שהכול יכולים להרגיש בו 'בבית' גם אם אינם
גרים בו בקביעות.
עוד על ברכת המזון :חלקים מברכת המזון מופיעים כבר בתורה .לפי
המסורת ,חלקים אחרים נוספו במשך השנים על ידי משה ,יהושע ,דוד ,שלמה
וחכמי יבנה .לפי המסורת נוסח ברכת המזון נחתם על ידי עזרא הסופר ובית
דינו לפני כ> 2,500שנה .אין בידינו מקורות המבססים את המסורות האלה,
אך הנוסח הבסיסי של הברכה היה מגובש כבר בתקופת חז"ל המאוחרת,
לפני כ> 1,500שנה.
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 .2קבצנו יחד לארצנו )עמ' (123-122
ארץ ישראל מוזכרת גם בתפילה .קראו את הטקסט בתיבה הירוקה )אמצע עמ'  (122ואת הקטע מתוך
תפילת העמידה )על רקע כתום( .את משימה ג' התלמידים יכולים למלא לבד או בזוגות ואחר כך לסכם
את התשובות במליאה .הבקשה הראשונה היא בקשה לחירות והשנייה – לקיבוץ גלויות ,כלומר בקשה
שיהודים יחזרו מהארצות שהם יושבים בהן לארץ ישראל ויתאספו בה .השאיפה היא שעם ישראל לא רק
יתקבץ כולו בארץ ,אלא גם שלא ישלוט בו שלטון זר ושהוא יהיה עם חופשי ועצמאי.
עוד על תפילת העמידה :בתפילת העמידה  19ברכות )במקור היו בה  18ברכות ,ומכאן כינויה 'תפילת
שמונה>עשרה'( .כמה מהברכות הן ברכות הודיה ושבח לאלוהים ,אך רובם הן בקשות אישיות ולאומיות.
למשל ,בקשה לרפואה ,בקשה לבניין בית המקדש ובקשה לגשם .קטע התפילה המובא כאן הוא מן
הבקשה לקיבוץ גלויות .תפילת העמידה תוקנה בתקופת חז"ל ,לפני כאלפיים שנה.
בתחילת עמ'  123מופיע תחריט של אפרים משה ליליין 'מהגטו לציון' .עותקים של איור זה חולקו
שם התמונה מזכיר שבערים גדולות
למזכרת למשתתפי הקונגרס הציוני החמישי בבזל ,תרס"בֵ .1902 ,
רבות בגלות גרו היהודים ברבעים נפרדים )לעתים מרצון ,לעתים הדבר נכפה עליהם( .רבעים אלו כונו
'גטאות' .ליליין איחל לבני עמו שבמקום לשבת בגטו מאחורי גדר תיל ,יהיו חופשיים בארצם.
מלאו יחד במליאה את משימה ד' שלצד התמונה .שאלה  1עוסקת בסמלים המופיעים בתמונה:
האיש הזקן :כך ראו הציונים את היהדות הגלותית – כפופה ,זקנה ,כבולה.
האיכר :זו הייתה דמותו של הציוני הגאה בעיניי האמן :חופשי ,זקוף ,צעיר ,עובד את אדמתו ומפרנס את
עצמו .החיים בארץ הם חיי חופש ועבודת אדמה ,לעומת החיים בגלות שהם חיי ניוון ו ֶכלֶא פיזי ורוחני.
'המלאך הציוני' :בחזית בגדו של המלאך רקום מגן דוד ,המעיד שהמלאך מסמל את הציונות ומכוון את
בני העם שבגלות לציון.
השמש הזורחת :השמש הזורחת במזרח מסמלת את ארץ ישראל ,שגם היא במזרח )ביחס לאירופה(.
השמש רומזת שבארץ ישראל יזרח אור על היהודים ,כלומר שיהיה להם טוב שם .קרני האור מאירות
שטח גדול ,ואולי יש בכך רמז שהחיים בארץ ישראל ישפיעו לטובה לא רק על היהודים בארץ אלא גם על
היהודים הרבים מחוץ לגבולותיה.
שדה שיבולים :מסמל צמיחה ועבודת אדמה ,שעל פי האידאל הציוני מאפיינים את החיים בארץ ישראל.
ַח ִמים" ,לקוח גם הוא מתפילת
ְׁשּוב ָך ְלצִּיֹון ְּבר ֲ
ְת ֱחזֶינָה ֵעינֵינּו ּב ְ
המשפט המופיע בתחתית התחריט" :ו ֶ
העמידה' .ציון' היא ,כמובן ,שמה של ארץ ישראל )וגם של ירושלים( במקורות ,ומכאן גם שמה של
ההשקפה והתנועה – 'ציונות' .כדאי לקרוא גם את המידע על הצייר בתיבת 'כדאי לדעת' שבעמ' .123
אפשר להניח שלמארגני הקונגרס היה חשוב לכלול בתמונה את המילים מהתפילה כדי להציג את
הציונות כהגשמת החלום העתיק.
אפשר להפנות את התלמידים לחפש במרשתת )באינטרנט( עוד מידע על האמן ליליין ,ואפשר גם
לכוון אותם בשאלות מסוימות ,כמו :את מי השווה ליליין למשה רבנו? )– את הרצל .הוא צייר את דיוקנו
של הרצל באיור המתאר את משה רבנו(; מה רצה לומר בהשוואה הזאת? )– אפשר לשער שליליין רצה
לומר שכמו משה רבנו ,הרצל היה מנהיג גדול שהנהיג את העם באחת התקופות החשובות ביותר
בתולדותיו ופעל להשבת העם לארצו(.
בהקשר זה אפשר לדון גם בכוחה של האמנות להעביר מסרים ,כמו שאפשר לעשות גם בנאום או
במאמר .לעתים מסרים המועברים באמצעים חזותיים )למשל ,דרך יצירות אמנות( 'חזקים' יותר
ממסרים המועברים בדרכים אחרות .אפשר להציג לתלמידים אמצעים נוספים להעברת מסרים :פסלים
ומייצגים ,שירים ,סיפורים וכדומה ,ולדון ביתרונות ובחסרונות של כל אמצעי.

סיכום
המשימה המסכמת מקשרת בין כל המקורות שפגשנו ביחידה .אפשר לומר שאם יהודי 'ממוצע' שחי
בגלות ושמר מצוות התפלל שלוש פעמים ביום ואכל שתי סעודות שיש בהן לחם ,הוא הזכיר את ארץ
ישראל לפחות חמש פעמים ביום .ייתכן שלא בכל פעם הוא חשב על המשמעות העמוקה של
הכיסופים לארץ ישראל ועל השאיפה לעצמאות מדינית ,אך מכל מקום הוא הזכיר את הארץ וזכר
אותה ,והביטוי "ותחזינה עינינו בשובך לציון" היה בוודאי שגור בפיו וחלק מהווייתו.
אף שתפילת העמידה וברכת המזון תוקנו לפני זמן רב ,יהודים שומרי מסורת אומרים אותן עד היום,
בארץ ובעולם .לשתיהן יש משמעות גם היום :כיום ,כשאנו חיים בארץ ישראל ונהנים מיבולּה' ,ברכת
הארץ' נושאת שוב את משמעותה המקורית – ברכה על הארץ שאנו חיים בה .וכך באשר ל'ברכת
קיבוץ גלויות' שבתפילת העמידה – היא נכתבה בתקופת הגלות ,אולם גם היום יהודים רבים חיים
בחוץ לארץ ,ואנו מקווים שכל אחד מהם שירצה בכך יוכל למצוא במדינת ישראל את ביתו.
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עמ'  128-124בספר הלימוד

שער ג':
בארץ
אהבתי

מטרות יחידת הלימוד:
 הכרת מנהגים המזכירים את ארץ ישראל
 הכרת מנהגים המזכירים את חורבנה של ארץ ישראל
 הכרת המושגים :מזרח ,זכר לחורבן
משך לימוד היחידה :שני שיעורים.

מבנה היחידה:
חלק " :1אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" הזכרת חורבן הארץ ובית המקדש בחופה.
חלק  :2זוכרים גם ביוםיום מנהגים המזכירים את ארץ ישראל.

" .1אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" )עמ' (125-124
הזכרת חורבן הארץ ובית המקדש בחופה
כבר בפתח היחידה ,עם קריאת הכותרת של חלק זה ,אפשר לשאול את התלמידים
אם הם זוכרים מתי קראנו את המשפט הזה .אם אף אחד אינו זוכר ,המשיכו
בקריאת סיפור המסגרת והטקסט מתהילים בתיבה התכולה .שאלו אם מישהו נזכר
כעת במקור .מי אמר את הטקסט הזה? )במקרה הצורך ניתן להפנות לעמוד ,118
יחידה  1בשער זה(.
זוהי ,כמובן ,שבועתם של גולי בבל שלא לשכוח את ירושלים .ואכן קטע זה הוא חלק
מטקס הנישואין .קראו את הטקסט בתיבה הירוקה שבתחילת עמ'  125המסביר
את משמעות המנהג ,ובצעו במליאה את משימה א' המופיעה לצדו.
למורהֶ :עקרון הזכרת אסון בעת שמחה רווח ביהדות בלי קשר לחורבן בית
המקדש וירושלים .הזיקה בין ניפוץ כוס לאבל על חורבן ירושלים נעשה אצל חז"ל
רק כמאה שנים ויותר לאחר חורבן הבית .הערות כתובות של חכמים בנוגע לכך
ניתן למצוא רק מתקופת ימי הביניים .מנהג אחר המתקשר ישירות לשבועה
"אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" הוא הנחת אפר שריפה על ראש החתן.
במנהג זה יש במובן מסוים פירוש מילולי של שבועה "אעלה את ירושלים )=אפר
מירושלים( על ראש שמחתי" .מנהג זה נפוץ פחות בימינו.
חשיבות מנהגים אלה היא החיבור בין הפרטי ללאומי .חשוב שנזכור כי גם כאשר
אנו חווים שמחה בממד הפרטי ,בממד הלאומי השבר עדיין קיים.
מנהגי האבלות נמשכים גם היום למרות שירושלים כבר בנויה ומורחבת,
כזכר לחורבן בית המקדש.
 לקריאה נוספת על מקורות המנהג של שבירת הכוס בחופה ,אתר דעת.

 .2זוכרים גם ביוםיום )עמ' (128-125
מנהגים המזכירים את ארץ ישראל
בחלק זה קובץ של מנהגים המעלים את זיכרון ארץ ישראל בכמה מישורים :עצם זיכרון קיומה,
זיכרון חורבן בית המקדש והזכרת מקומה של הארץ.
חסידה ,חסידה
קראו במליאה את הטקסט בתיבה הירוקה באמצע עמ'  125המספר על מנהג יהודי אתיופיה.
בצעו את משימה ב' המופיעה אחריו בזוגות וסכמו במליאה .אם תלויה בכיתה מפת העולם ניתן
להציג את מסלול הנדידה החורפי של החסידה הלבנה .המסלול עובר מעל ארץ ישראל בדרך
מאירופה הקפואה לאפריקה החמה )ובכיוון ההפוך בקיץ( .שימו לב שגם בקרב יהדות אתיופיה
השם 'ירושלים' סימל את ארץ ישראל.
המשך
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קראו ביחד את שירו של חיים אידיסיס )בתחילת עמ'
 .(126השיר מבטא את האופן שבו החסידה סימלה
את הקשר של יהודי אתיופיה עם הארץ.
אפשר להשמיע לתלמידים את השיר המופיע ברשת.
השיר הובא בחוברת בנוסח מקוצר ,הנה הבית האמצעי
ֶת ֶקת ֲח ִסי ָדה ֵאינָ  ָצה ַמ ר
שהושמט:
נִ ְ ֶענֶת ַעל ַרגְ ָל וְ ע ד ְמ ַעט ַ ְחזֹר
ָנִ י$ָ #נָ"ְ #ד ָלה
ַ' ֶ& ֶרֶ %אל ַהֹר ַ' ֶ& ֶרֲ ַ %עצֹר
ְ' ִצ) ( ִעיר ָהא ר

אתיופיה

הבית הראשון )המופיע בחוברת( מתאר את המסע
החורפי של החסידה לישראל ומשם מעל הנילוס )מעל
מצרים( בדרכה לאפריקה ,לאתיופיה ,שם מצפים לה
כבר אנשי הקהילה היהודית המכונים 'ביתא ישראל',
ומבקשים ממנה לספר את מה שראתה .בדרכה חזרה הם שולחים דרישת שלום לירושלים
ותוהים אם היא תזכור אותם ,כי הם עצמם זוכרים אותה היטב.
המשיכו בקריאת סיפור המסגרת שלאחר השיר .ענבר מזכירה את המנהג להכריז "לשנה
הבאה בירושלים הבנויה" בסוף ליל הסדר )בחלק מעדות אשכנז הדבר נהוג גם בסוף יום
הכיפורים( .בצעו את משימה ג' )בתחתית עמ'  (126במליאה ,וכתבו על הלוח את תשובות
הילדים .בעבר היו מילים אלו תפילה לבנייתן של ירושלים וארץ ישראל פיזית ,ולגאולתן
מהשיממון והעזובה שהיו נתונות בה .מילות התפילה היוו סמל לתחייה רוחנית של העם
ולשיבה לארץ ישראל .רבים קישרו את האמירה לבניית בית המקדש מחדש ,דבר המבטא את
פסגת ההתקשרות לאל .כיום ,כשהעיר ירושלים בנויה ,שוקקת ופורחת ניתן לראות בתפילה זו
ביטוי לתקווה של עם ישראל לעתיד ,יהיו שיגידו :ירושלים כמאחדת את העם היהודי ,ירושלים
כסמל לשלום בין כל העמים ,ירושלים כמרכז רוחני משפיע ומשמעותי ,ועוד.
'מזרח'
קראו את סיפור המסגרת בסוף עמ'  ,126שם מזכיר מייקל את כיוון התפילה בבית הכנסת.
קראו יחד את הטקסט בתיבה הירוקה שבעמוד הבא )המקור למנהג מופיע גם בחוברת זו
בשער האגדה והמדרש ,בעמ'  .(87כדאי לשאול ילדים שהיו בבית הכנסת אם הם זוכרים מה
ניצב בקיר שאליו מתפללים – זהו ארון הקודש ובו ספרי התורה .כדאי לזכור שאצל עדות
המזרח הישיבה היא לרוב בצורת ח' ,כך שבשעת הישיבה לא כולם פונים למזרח ,אולם
תפילת העמידה – שהיא מוקד התפילה – נאמרת לכיוון זה.
מעניין לדעת :בעדות רבות הקרבה לכותל המזרח הייתה נחשבת יוקרתית יותר ,ולכן זכו
לשבת שם מכובדי העדה ועשיריה .כך הפך המונח 'כותל המזרח' לביטוי לדבר יקר ערך.
בצעו את משימה ד' ביחידים או במליאה בהתאם לתנאים שברשותכם – מפת קיר
או אטלסים.
זכר לחורבן
כבר הזכרנו מנהגים שמטרתם להזכיר את חורבן ירושלים ובית המקדש
בשעת שמחה – אפר על ראש החתן ,שבירת כוס בחתונה .יש עוד כמה
מנהגים הנוהגים בכל השנה .קראו את תיבת הטקסט הירוקה בתחתית
עמ'  127ואת הקטע מהתלמוד בעמוד שלאחריו .משימה ה' יכולה
להתבצע ביחידים או בזוגות .מנהג זה רווח עד היום בעיקר אצל שומרי
מצוות :בעת סיוד הבית משאירים מעל לפתח ריבוע שאינו מסויד.
הריבוע הזה מכונה 'זכר לחורבן' .משמעות המנהג דומה מאוד למנהג
שבירת הכוס בחתונה :החיבור בין הבית הפרטי לבית הלאומי .גם
כאשר הבית שלנו בנוי ויפה ,אנו זוכרים את בית המקדש שחרב.
המשך
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נפוליון מתרשם
קראו את הסיפור על נפוליון וודאו הבנה .שאלו את התלמידים :האם דברי נפוליון התגשמו? אין
ספק שיש מתאם בין המאמץ לשמר את זכר הארץ וירושלים לבין השיבה אליה בתקופתנו.
הציונות לא הייתה קמה לולא המנהגים ,התפילות והמסורות על ציֹון.
משימה ו' היא משימה מסכמת ליחידה וקשורה גם לסיפור זה.

פעילות יצירה להעשרה :ה'מזרח'
בפעילות זו אפשר לשתף את המורה לאמנות
ה'מזרח' הוא פריט יודאיקה ,ובמהלך השנים נהגו לעצב אותו בצורה אמנותית ויפה )דוגמה
עכשווית ניתן למצוא בספר בעמ' .(127
 ישנם כמה אלמנטים נפוצים בעיצוב ה'מזרח' ,למשל :אריות )סמלה של ירושלים( ,מנורה
)סמל לבית המקדש( ,עמודי המקדש ,חומת העיר ובתיה ,מוטיבים צמחיים ועוד.
 ישנן כמה טכניקות ששימשו ליצירת ה'מזרח' ,ובראשן ציור צבעוני )בצבעי מים או שמן(
ומגזרות נייר עם או בלי צביעה ,טכניקה שהחלה להתפתח אצל היהודים בגרמניה במאה
ה.17-

פתיחה
בחרו באחת הטכניקות הנזכרות והציגו לתלמידים דוגמאות המצויות ברשת:
ציור:
 ציור על נייר מהמאה ה :18-בשילוב אריות וציפורים .מעל המילה 'מזרח' מופיע 'נוטריקון
בדיעבד' )כלומר ,ראשי תיבות למילה קיימת( נפוץ אף הוא – מצד זה רוח חיים.
 איור בדיו מהמאה ה :19-הדיו יוצר צבעים מונוכרומטיים ,אך ריבוי העיטורים משווה מראה
מעוטר ומהודר .כאן יש הרבה אלמנטים לא שגרתיים :תפילין ,מזוזה ,הכוהן הגדול ,ספרי
קודש ועוד.
 ציור על נייר ,אלזס ,המאה ה :19-ציור קלאסי של שני אריות על עמודי המקדש.
 ציור לא שגרתי ,צרפת ,המאה ה :19-כד פרחים ועליו הכיתוב 'מזרח'.
מגזרת נייר:
 מגזרת נייר צבעונית מהמאה :19-כאן נוסף על האריות והציפורים יש בעלי חיים רבים –
צבאים ,דגים ועוד .המילה 'מזרח' מופיעה משובצת בתוך פסוק "ממזרח שמש עד מבואו".
 דוגמה נוספת למגזרת נייר צבעונית מאותה תקופה.
 מגזרת נייר מהמאה ה :19-כאן הרקע נותן את הצבע ,ובין האלמנטים המסורתיים –
ציפורים ,מנורה ומוטיבים צמחיים.

יצירה
הציעו לתלמידים חומרים המתאימים לטכניקה הנבחרת:
לציור – שמיניות בריסטול וצבעי מים ,גואש או אקריליק ,מכחולים דקים.
למגזרת הנייר – דפי  4Aלבנים ,מספריים ,דבק סטיק או פלסטי ושמיניות בריסטול צבעוניות
להדבקה מתחת למגזרת.
אפשר להדפיס דוגמה להעתקה לטובת התלמידים המתקשים בציור.
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עמ'  132-129בספר הלימוד

שער ג':
בארץ
אהבתי

מטרות יחידת הלימוד:
 הכרת שירי ארץ ישראל שמשובצים בהם ביטויים מהמקורות
 הבנת משמעות החיבור בין ישן וחדש בהקשר של מדינת ישראל המתחדשת
משך לימוד היחידה :שני שיעורים.

מבנה היחידה:
הצעה לפתיחה
חלק  :1בונים מדינה הכרת מקורות השיר "וזוהי רק ההתחלה" מאת נעמי שמר.
חלק  :2מטיילים בארץ הכרת מקורות השיר "קום והתהלך בארץ" מאת יורם טהרלב.
סיכום

הצעה לפתיחה
אפשר לפתוח את השיעור בהשמעת אחד מן השירים המופיעים ביחידה.
שאלו את התלמידים מה הקשר בין השיר שהם שומעים למה שלמדנו עד כה .לאחר
שיענו המשיכו לחוברת הלימוד.

 .1בונים מדינה )עמ' (130-129
קראו את סיפור המסגרת ואת תיבת הטקסט הירוקה בעמ'  .129השמיעו את השיר או
שירו אותו )אפשר להשמיע דרך הקישור :וזוהי רק ההתחלה בביצוע להקת פיקוד
המרכז( .גם אם התלמידים אינם מכירים את השיר כולו ,אולי יהיה מי שיזהה את הפזמון
החוזר )וזוהי רק ההתחלה לה לה.(...
קצת על השיר :ככל הנראה כתבה נעמי שמר את השיר לרגל חגיגות ה 25-למדינת
ישראל )יש לכך רמז בבית השלישי( .לאורך השיר מתארת נעמי שמר קשיים שניתן
להבינם כקשיי בניית בית אך גם כקשיי ההקמה של המדינה :עבודת הבנייה והייסוד
)"חומר ולבנים"( ,המלחמות )"צרות עם השכנים"( והתקוות )"יפציע יום חדש"( .הפזמון
גם הוא משתמע לשתי פנים – מצד אחד הוא מרמז כי אלו רק קשיים של התחלה ועוד
נכונו לנו תקוות וחגיגות ,ואולם ניתן להבין את הביטוי "זוהי רק ההתחלה" כביטוי פסימי
המזהיר כי הרע מכל עוד לפנינו.
לצד השיר מופיעים מקורות מהתנ"ך שמהם לקחה הכותבת חלק מהביטויים המופיעים
בשיר .קראו אותם )לא כל המקורות מופיעים בחוברת .למשל הביטוי "והמרבה דעה הוא
יֹוסיף ַמכְאֹוב" מספר קהלת א' ,י"ח(,
ְיֹוסיף ּדַעַת ִ
גם ירבה מכאוב" מבוסס על הפסוק "ו ִ
ובצעו את משימה א' )בתחילת עמ'  (130בעבודה פרטנית או במליאה ,בהתאם לרמת
התלמידים.
קצת על המקורות:
 מקור " 1וימררו המצרים את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים" – ההקשר הוא
שעבוד מצרים .הכותבת מדמה את בניין הבית והארץ לעבודת פרך .ההבדל המהותי
הוא ששם מדובר בעבדות ואילו כאן זו בחירה.
 מקור " 2ארץ זבת חלב ודבש" – את הביטוי הזה פגשו כבר התלמידים ביחידת
המבוא לספרות האגדה והמדרש ,והוא מתייחס דווקא לטוב שבארץ ולפריון שלה .בכך
מצביע הביטוי לא על הקשיים בלבד אלא גם על הרווח.
 מקור " 3מחוטב עציך עד שואב מימיך" – ביטוי זה חוזר כמה פעמים בתנ"ך בנוגע
לפשוטי העם .הכותבת מדגישה עד כמה הקמת המדינה דורשת מאמץ פיזי ,ואי
אפשר להיות בררניים מדי ולשאוף רק לעבודות 'נקיות' .לצערנו ,היום התרחקנו
מהעידן הזה ,ופעמים רבות "חוטבי העצים" שלנו הם פועלים זרים.
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 .2מטיילים בארץ )עמ' (132-130
קראו את סיפור המסגרת והשמיעו את השיר "קום והתהלך בארץ" .אם התלמידים מכירים
את השיר ,עודדו אותם להצטרף בשירה) .אפשר להשמיע דרך הקישור :קום והתהלך בארץ
בביצוע להקת פיקוד צפון(
קצת על השיר :הכותב מעיד כי מטרת השיר הייתה לעודד את הישראלים לטייל בארץ במסע
רגלי .שימו לב שבשורת הפתיחה עשה הכותב שינוי בפסוק המקורי" :קום והתהלך בארץ".
השיר נעשה פופולרי ,ויורם טהרלב מספר כי פעמים רבות מצטטים אנשים את התורה בניסוח
שלו ,עם ה-ו' הנוספת) ...ניתן לקרוא את דברי יורם טהרלב על השיר באתרו( .לאחרונה ,עם
התרבות רכבי השטח במסלולי הטיולים ,נכתב שיר הלועג לתופעה ושמו "קום והתעלף
בארץ".
השיר מוצג בחוברת בתחתית עמ'  130ובתחילת עמ'  .131קראו את המקורות המופיעים
לצד השיר ובצעו את משימה ב' המופיעה מיד אחריו.
קצת על המקורות:
 מקור " 1וה' אמר אל אברם...קום התהלך בארץ ...כי לך אתננה" – היה זה לאחר מסעו
הארוך של אברם )הוא אברהם( אל ארץ כנען ,מסע שהזכרנו ביחידה "בדרכים מגוונות"
)עמ'  ,81שער האגדה( .אלוהים שולח את אברהם להכיר את הארץ שהוא עומד לגור בה,
וכך בדיוק מחבר השיר מציע לכל אחד מאתנו לעשות!
 מקור " 2אעברה נא ואראה את הארץ הטובה – "...בתורה מסופר כי אלוהים העניש את
אהרן ומשה על שלא האמינו בו בלב שלם )אין פירוט למאורע מסוים( ,ולכן לא נכנסו לארץ
שהובילו את עם ישראל אליה .משה מבקש לראות את הארץ מקרוב )"אעברה נא"( אולם
אלוהים מאפשר לו לראותה רק מרחוק ,מהר נבו שבעבר הירדן .וכיצד יודע משה שהארץ
טובה? משום שלפני כן )במדבר ,י"ג( הוא שלח מרגלים שיעידו על טיב הארץ ,והם הביאו
מפירותיה הטובים.
שימו לב שהשיר מדגיש את הניגוד בין הארץ של העבר לזו של היום ,הנמצאת "מתחת
לאספלט" .בעת טיול אפשר לפגוש גם בארץ הישנה ובחלומה הישן .החלום יכול להיות
המגורים בארץ בשלווה ובלי איומים .בהמשך השיר מוזכרות גם המלחמות שהתרחשו
במקומות בארץ שהיום הם שלווים.
העשרה :שביל ישראל
שביל ישראל הוא ביטוי מעשי לרעיון שמובע בתורה ,ציווי אלוהים
לאברהם ,ואותו מביע גם השיר "קום והתהלך בארץ" .זוהי דרך מוסדרת
ומסומנת שלאורכה ניתן להתהלך בארץ.
מידע :אברהם תמיר ,הוגה שביל ישראל ,היה עיתונאי ואיש טבע .את
ההשראה לשביל קיבל מטיולים בהרי האפלצ'ים בארצות הברית .בתכנון
השביל הושם דגש על מגוון הנופים והאתרים בארץ .השביל אינו עובר
ברמת הגולן ,בירושלים וביהודה והשומרון .אתרים מרכזיים שבהם הוא
עובר :הכינרת ,שמורת הכרמל ,קיסריה ,תל אביב ,בית גוברין ,מכתש
רמון ,עובדה והרי אילת.
משימה ג' )באמצע עמ'  (132מתאימה לביצוע כעבודת בית.
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סיכום
שזירת ביטויים מהמקורות בשירים מחברת את השומע להיסטוריה של העם והארץ.
אדם השומע מקור עתיק שזור בשיר מודרני עשוי להרגיש קשר חזק יותר להיסטוריה שלו
ושל עמו ,ואולי גם זיקה בין העבר להווה .כך הופכת חוויית ההקשבה לשיר לעשירה
ומשמעותית יותר בעבורו.
המשימה המסכמת )בתחתית עמ'  (132שולחת את התלמידים לחפש שירים נוספים
שבהם משובצים קטעים מהמקורות .להלן הצעות לשירי ארץ ישראל שמופיעים בהם
ציטוטים מהמקורות :ארץ ישראל יפה )דודו ברק( ,שיר ארץ )נתן יונתן( ,פה בארץ
חמדת אבות .ישנם גם שירים המבוססים על המקורות :אליעזר ורבקה )נערה טובה
יפת עיניים(ָ ,גליָת ,אני אוהב אותך לאה ,ועוד.
אפשר לסכם את היחידה בחיבור ליחידות הקודמות :ראינו שיש דרכים מגוונות
להתחבר לארץ ישראל – לזכור אותה ,להתגעגע ולהתאבל .כיום איננו מתגעגעים כל
כך ,והדרך שלנו להתחבר לארצנו היא בשירים.

112

יחידה  :5מתחברים בשירים
עמ'  140-133בספר הלימוד

שער ג':
בארץ
אהבתי

מטרות יחידת הלימוד:
 הכרת משמעות השירה בצוותא
 הכרת שירים בני זמננו העוסקים בארץ ישראל ובעם ישראל
 הכרת מגוון גישות לעם ולארץ כפי שהן באות לידי ביטוי בשירים אלה
משך לימוד היחידה :כשני שיעורים.

מבנה היחידה:
הצעה לפתיחה
חלק  :1לשיר בצוותא משמעותה של השירה בצוותא וחשיבותה
חלק  :2שירי ארץ ישראל אוסף שירים על ארץ ישראל ועם ישראל
סיכום

הצעה לפתיחה
קראו את סיפור המסגרת וודאו שהתלמידים יודעים מהי שירה בציבור .אפשר לשאול אם
יש תלמידים שהשתתפו פעם באירוע של שירה בציבור ,ולבקש מהם לתאר את האירוע.
לאחר מכן כתבו על הלוח 'שירה בציבור' והציעו לתלמידים לזרוק אסוציאציות .התמקדו
במילים המתארות את האווירה של השירה בציבור – יחד ,כיף ,חברות ,התלהבות ועוד.
מדוע לדעת התלמידים נוצרת אווירה כזו דווקא בשירה בציבור? )אפשר כמובן להתייחס גם
לביטויים שליליים שאולי יעלו – מזיעים ,צפופים ,מעצבן ,מיושן וכדומה .חלק גדול מביטויים
אלו הם הצד השני של המטבע של אותו 'יחד'( .סכמו שיש משהו שונה לגמרי בשירה
בציבור לעומת שירה לבד או האזנה לשירים בבית.

 .1לשיר בצוותא )עמ' (133
משמעותה של השירה בצוותא וחשיבותה
קראו את הטקסט בתיבה הירוקה ובתיבה החומה בעמ' .133
על נתיבה בן יהודה :סופרת ,עיתונאית ושדרנית ירושלמית )אין כל קשר לאליעזר בן יהודה(,
אישיות צבעונית ומיוחדת שאף לחמה בפלמ"ח .במהלך חייה הגנה בלהט על עקרונותיה ,גם
אם לא היו פופולריים .למשל ,היא קידמה את הדיבור בשפה לא תקנית ואף פירסמה מילון
לעברית מדוברת ,וכן פעלה רבות לשימורו של הזמר העברי.
כתבו על הלוח את מילותיה של בן יהודה :כוח גדול במינו .למה היא מתכוונת? מיד נראה.
בצעו במליאה את משימה א' בהמשך העמוד .בן יהודה מייחסת לשירה בציבור יכולת לעורר
את הציבור ,לשּכֵר )כלומר להביא לשיכרון חושים ,להתלהבות( ,ללכד ,לעודד ולחזק את
האמונה .אם התלמידים יהיו ספקנים לגבי חלק מהיכולות ,אפשר לתת דוגמאות איך שירה
מחזקת את האמונה ,למשל ,כשכולם יחד שרים "אנו נתגבר" ,אתה מאמין שזה יהיה כך ,וזה
משכנע ומדרבן .לפני קום המדינה תחושת חוסר הביטחון בעם הייתה נפוצה יותר ,ובמצב
ההוא הייתה נטייה להתאגד ,להתחבר ולשיר ביחד .אפשר להזכיר כי בתקופה זו לא לכולם
הייתה טלוויזיה ,והיו הרבה פחות ערוצים ותכניות ,וכמובן שלא חלמו עוד על מחשבים.
גם הנסיבות האלה תרמו לפופולריות של השירה בציבור .בשאלה
 3מוזכר תיאור המתאים בדיוק לעם במדינת ישראל המורכב
ממקבץ של יחידים מתרבויות שונות השואפים להתגבש
ולהתאחד .בהמשך היחידה נכיר כמה שירים המתאימים לשירה
בצוותא והנוגעים כולם לארץ או לעם ישראל.
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 .2שירי ארץ ישראל )עמ' (140-134
אוסף שירים על ארץ ישראל ועם ישראל
קראו את סיפור המסגרת בתחילת עמ'  134ובצעו במליאה את משימה ב' שלאחריו.
אם התלמידים ביצעו את המשימה המסכמת מהיחידה הקודמת הם יכולים להזכיר את
השירים שעליהם כתבו .הראו שגם נושא אחד כמו 'ארץ ישראל' יכול לבוא לידי ביטוי
בדרכים מגוונות.
קראו את הטקסט שבתיבה הירוקה )בתחתית עמ'  (134והפנו את התלמידים
למשימה ג' שלצדו.
שימו לב :חלק זה מתאים להתבצע בקבוצות .החלק בנוי מחמש חטיבות .בכל אחת
שני שירים העוסקים בנושא אחד )רוב השירים אינם מובאים במלואם( .ואלה הנושאים
)לנוחותכם מצורפים קישורים לשירים(:
 השייכות לארץ )כאן ,ארץ(
 מקומות בארץ )כנרת ,אם אתה בסביבה(
 שיר הלל לעם ישראל )לחיי העם הזה ,חי(
 השאיפה לשלום )מחר ,שלום על ישראל(
 ארץ אהובה – ומורכבת )ללכת שבי אחריך ,אין לי ארץ אחרת(
חלקו את התלמידים לקבוצות .כל קבוצה תבחר באחד הנושאים ותבצע את המשימה
שלצדם .לאחר מכן ערכו סיכום בכיתה .המשימה היצירתית )המופיעה במשימה ג'
בעמ'  134למטה ,ומתייחסת לכל השירים( יכולה להתאים לעבודה בבית ,והתוצרים
יוצגו בשיעור הבא.
פירוט הנושאים שהשירים עוסקים בהם:
 השייכות לארץ )עמ' (135
השיר "כאן" מדגיש את הפנים הרבים של תחושת השייכות לארץ .בעצם יש בו תשובות
רבות מאוד לשאלה אחת :למה אתה קשור לארץ?
לעומתו ,השיר "ארץ" מזכיר גם את הצד השני של השייכות :חוסר הברירה ,הכורח
להישאר בארץ גם כשקשה משום שאנחנו קשורים אליה כל כך .הדימוי של הורים
וילדים )"היא לנו אם ואב"( ממחיש את עוצמתו של הקשר הזה ,קשר שאינו בר-ניתוק
בטוב וברע.
 מקומות בארץ )עמ' (136
תחת נושא זה מובאים שני שירים המתארים נופים שונים :נוף טבע ונוף עירוני .על אף
השוני שבין השירים ,ניתן למצוא גם מכנה המשותף להם :שניהם מתארים מראה
מנומנם ,שלו ,רגוע .האם התלמידים מכירים שירים על מקומות בארץ שמציגים אופי
שונה? )למשל ,יש שירים על תל אביב כמו "לא נרדמת תל אביב" ,על העיר העתיקה
בירושלים כמו "יא ליל" או "ירושלים שלי"(.
 שיר הלל לעם ישראל )עמ' (137
התקופות הקשות שעברו על עם ישראל הן ההשראה לשירים מהסוג הזה.
בשיר "לחיי העם הזה" פותח הכותב בתכונה שלילית של העם דווקא – הפילוג ,בשביל
להתמקד באיחוד שהוא התוצאה של הקשיים והרדיפות.
השיר "חי" מביע את הרעיון שעל אף הסכנות שעבר העם הוא עודנו חי ,כנגד כל
הסיכויים ותקוות שונאיו.
 השאיפה לשלום )עמ' (138
נוכח המלחמות שעברה מדינת ישראל ,מובעת בשירים רבים השאיפה לשלום .השיר
"מחר" מביע את התקווה הזאת בכמה אמצעים ,למשל ,באמצעות הנגדה :אוניות
המלחמה ישמשו למסחר .וגם ,למשל ,באמצעות דימוי מהמקורות" :ארי בעדר צאן
ְפיר
ְעגֶל ּוכ ִ
ָמר ִעם ְּגדִי יִרְּבָץ ,ו ֵ
ְאב ִעם ּכֶבֶׂש ,וְנ ֵ
ינהג" על פי חזון השלום של ישעיהו" :וְגָר ז ֵ
נֹהג ָּבם" )ישעיהו י"א ,ו'( .גם השיר "שלום על ישראל" מביע
ַער ָקטֹן ֵ
ַחּדָו ,וְנ ַ
ּומרִיא י ְ
ְ
תקווה דומה לגבי העתיד.
המשך
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 ארץ אהובה – ומורכבת )עמ' (139
לצד שירים המביעים אהבה לארץ ,יש שירים המביעים אהבה מעורבת באכזבה,
בכעס ועוד .שני השירים שהבאנו הם של אהוד מנור ,שבהיותו אח שכול טעם גם
מן הקשיים שיש בחיים בארץ ,והביע אותם בשיריו.
למשל ,בשיר "ללכת שבי אחרייך" הוא מביא צירופים של הפכים בתוארו את
הארץ :מרור ודבש ,לכאוב ולהתאהב ,נוראה ויפה.
על השיר "אין לי ארץ אחרת" סיפר אהוד מנור כי נכתב כפועל יוצא של תחושותיו
בעקבות מלחמת ההתשה )אז נפל אחיו( .הוא הרגיש כי שולחים צעירים למות בלי
לתת את הדעת למחיר הכבד של מותם .עם זאת ,את השיר עצמו כתב רק
בתקופת מלחמת לבנון ,אז צפו ועלו רגשות אלה .ואכן ,לצד האהבה שמובעת
בשיר לארץ ולשפתה ,מוטח גם כעס וקריאה לשינוי.

סיכום
קראו את סיפור המסגרת המסכם את היחידה )בתחילת עמ'  (140וסכמו בעל פה:
האם השירים מעוררים תחושות או רגשות גם אצל התלמידים?
משימת הסיכום בתחתית עמ'  140מתאימה ליחידים או לזוגות .ניתן לתת אותה
גם לבית .כדי לסייע להם במציאת שירים ,הציעו להם להיכנס לאחד מאתרי
השירים ברשת ולחפש באמצעות מילות החיפוש :ארץ ,מולדת ,ישראל ,מקומות
מסוימים בארץ.
הצעות לשירים:
 הו ,ארצי מולדתי
 אומרים ישנה ארץ
 בארץ אהבתי
 שיר השיירה
 עין גדי
 ירושלים של זהב
 רק בישראל
 אל ארץ צבי
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וארץ ישראל
עמ'  146-141בספר הלימוד
ללמוד

שער ג':
בארץ
אהבתי

מטרות יחידת הלימוד:
 היכרות עם עולם החסידות ועם סיפורים חסידיים
 הבנת מקומה של ארץ ישראל במשנה החסידית והתמקדות בחסידות ברסלב
משך לימוד היחידה :שני שיעורים.

מבנה היחידה:
חלק  :1תנועת החסידּות היכרות עם מאפייני התנועה ועם הסיפור החסידי
חלק  :2סיפורים חסידיים על ארץ ישראל קריאת שני סיפורים ודיון בהם
חלק  :3סיפורי פלאות דוגמה לסיפור המשלב מרכיבים על-טבעיים
חלק  :4רבי נחמן מברסלב על ארץ ישראל בתורתו של רבי נחמן
סיכום השער

 .1תנועת החסידות )עמ' (141
היכרות עם מאפייני התנועה ועם הסיפור החסידי
קראו את סיפור המסגרת )עמ'  141למעלה( .לפני קריאת טקסט המידע אפשר
לשאול את התלמידים אם הם מנחשים את מי פגשו ארבעת הילדים .אם מישהו
אומר "חרדים" ,כדאי להדגיש שהחסידים אמנם שייכים לקבוצה שמכונה כיום
חרדים ,אך הקהילה החרדית מונה כמה זרמים ,והחסידות היא רק אחת מהם .קראו
את טקסט המידע )בתיבה הירוקה( .סכמו על הלוח את המידע שקראתם על תנועת
החסידות והחסידים .כדאי להיעזר בהגדרות המופיעות לצד הטקסט.
עוד על תנועת החסידות :מייסד תנועת החסידות הוא רבי ישראל המכונה "הבעל
עׁש"ט .מוצאו מאוקראינה והוא התגורר בפולין' .בעל שם'
הּב ְ
שם טוב" או בקיצור – ֶ
הוא כינוי לאדם שעוסק בריפוי באמצעות קמיעות ולחשים ,ובשלב מסוים עסק בכך
הבעל שם טוב .הדרך המקובלת לעבוד את האלוהים בחברה היהודית באותה
עׁש"ט העדיף לעבוד את האל
הּב ְ
תקופה הייתה לימוד תורה ,ובעיקר תלמוד בבליֶ .
באמצעים אחרים ,רגשיים יותר .הוא נהג להתבודד הרבה בטבע ,להתפלל וללמוד
תורות קבליות במטרה להגיע למדרגה רוחנית גבוהה .אט-אט הצטרפו אליו
עׁש"ט
הּב ְ
תלמידים רבים ומאמינים שהזדהו עם תפיסתו .עם התפשטות תפיסתו של ֶ
ברחבי מזרח אירופה ,רבים בזרם המרכזי התנגדו לשיטתו בתוקף ,ומאוחר יותר
שם שמקובל עד היום .לעתים הם מכונים 'ליטאים',
כונו בפי החסידים 'מתנגדים' ) ֵ
כיוון שבליטא היתה ההתנגדות תקיפה יותר ,בהנהגתו של הגאון רבי אליהו מווילנה,
המכונה הגר"א( .עד ימינו מפולגת החברה החרדית המזרחית-אירופית לשתי
הקבוצות האלה – חסידים ומתנגדים.
בצעו במליאה את משימה א' )בתחתית עמ'  .(141הסיפורים הם מקורות מרכזיים
מאוד בעולמה של החסידות ללימוד מידות ראויות ואורחות חיים .בסיפורים מיוצגים
ערכים כגון ענווה ,חסידות )דבקות בעבודת אלוהים( ,הסתפקות במועט ,יראת
שמים ועוד.
לרוב ניצב במרכז הסיפור 'צדיק' ,בד"כ אדמו"ר כלשהו
)אדמו"ר=אדוננו מורנו ורבנו( ,והוא המודל שיש
לשאוף אליו .לעתים במרכז הסיפור מעשייה נִסית
ומופלאה שמלמדת על חשיבות האמונה ויראת ה'.
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 .2סיפורים חסידיים על ארץ ישראל )עמ' (143-142
קריאת שני סיפורים ודיון בהם
לאחר קריאת סיפור המסגרת והתיבה הירוקה שבחלקו העליון של עמ'  142קראו במליאה
את הסיפור "טובה הארץ מאוד>מאוד".
כדאי לדעת כי רבי יעקב שמשון משפיטובקה נסע ארצה בתקופה שבה המסע היה ארוך
ומסוכן ,ומעטים העזו לעשותו .אגב ,הוא נסע חזרה בשביל לאסוף כספים לטובת
הקהילות היהודיות ,ולבסוף שב ארצה ואף נקבר פה.
בצעו ביחד את משימה ב' )בתחתית עמ' .(142
ַּפתחו דיון סביב שאלה  :3לדעתכם ,האם רבי יעקב שמשון פעל כראוי? מצד אחד ,יצר
הרבי רושם מוטעה כביכול על הארץ ,ואולי אנשים שיסעו אליה בעקבותיו יתקשו מאוד
להתקיים בתנאים הקשים .מצד שני ,אולי עדיף לא ליצור תחושה רעה כלפי הארץ בקרב
מי שבגולה ומתגעגע ונכסף לארץ .קיימת כמובן האפשרות שהוא רצה לתקן את הרושם
שיצר מראהו הכחוש ,שנבע אולי מתלאות הדרך הארוכה ולא מהחיים בארץ עצמה.
קראו את תיבת הטקסט הירוקה בעמ'  .143את הסיפור "לארץ ישראל לא בורחים" אפשר
לקרוא בקבוצות קטנות ולבצע את משימה ג' )באמצע העמוד( .ודאו שהתלמידים מבינים
את הסיפור.
זהו מודל קלאסי לסיפורי חסידים רבים :חסיד מבקש מהרבי עצה והרבי עונה לו תשובה
לא צפויה עם אמירה מוסרית חדה .אגב ,רבי יחזקאל הלברשטאם עצמו )שמוצאו
בגליציה ,אזור אוקראינה/פולין ,וחי בשנים  (1898-1813חי תקופה מסוימת בארץ ישראל.

 .3סיפורי פלאות )עמ' (145-144
דוגמה לסיפור המשלב מרכיבים על-טבעיים
בחלק זה מופיע סיפור שהמוטיבים שבו אינם חסידיים :רעיון העז שהוליכה לארץ ישראל מופיע
כבר בתלמוד הירושלמי ,אך בחסידות לקחו את הסיפור הזה ,שינו את התקופה והתאימוה
לזמנם ,ואת הדמות הפכו לחסיד .הם גם הוסיפו יסודות השכיחים בחסידות )בעקבות הקבלה(:
שדים ורוחות.
קראו את תיבת הטקסט הירוקה בעמ'  ,144ולאחריה את הסיפור הממשיך לעמ'  .145סיפור זה
ומפנה מעט
'מזמין' המחזה בגלל היסודות הדרמטיים שבו – היעלמות העזים ושובן ,מסע מפחיד ִ
טרגי בסוף .כדאי לבקש מהתלמידים לקרוא את הסיפור בעצמם עוד קודם ,ולהציע לקבוצת
תלמידים להמחיזו לקראת השיעור.
בצעו את משימה ד' )בתחתית עמ'  (145במליאה .הסיפור ממציא מסע מופלא לארץ ישראל,
משום שהדרך הנהוגה מאירופה ארצה הייתה רצופה סכנות ,ונדרש לשם כך מסע באונייה.
למורה – ניתוח המעשייה :הדמויות הראשיות בסיפור עניות מרודות המשוועות לגאולה חומרית,
רמז לעם ישראל בגולה המשווע לגאולה רוחנית ,לעלייה לארץ .העזים נעלמות כדי לסמל מצב
רע יותר ,והדבקות באמונה באלוהים היא זו שמצילה את בני הזוג.
המשך
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שובן הראשון של העזים מסמל את 'אתחלתא דגאולה' )ובעברית' :תחילת הגאולה' – ביטוי
למאורעות ראשונים המבשרים את בוא הגאולה( .הן מלאות חלב ,וחלבן אף מרפא חולים.
לאחר שישה ימים שההתרחשות שבה ונשנית ,ביום השביעי חל שינוי )כמו בבריאת
העולם( ,אז מחליט החסיד לעקוב אחרי העזים .הדרך מלאה מכשולים המעמידים את
אמונתו באלוהים בניסיון .במכשולים אלו מובע הרעיון כי רק אמונה תמימה ודבקות ברצון
לשינוי יביאו את הגאולה לעם ישראל ,ומי שנשאר בחוץ לארץ בגלל הנוחות ,מפסיד את
הגאולה .ארץ ישראל עצמה מתוארת כאור בקצה המנהרה :כולה כליל השלמות – שמי
תכלת ,נער עם חליל.
הסיום מחזיר את ההתרחשות למציאות הקשה :האמונה היא נחלת החסיד בלבד ,ואילו
אשתו שוחטת את העז .כל בני הקהילה נמצאים אשמים ,ובהכרח הם יישארו מחוץ לארץ,
כיוון שלא ניצלו כראוי את ה'אתחלתא דגאולה' שנקרתה בדרכם .לא נותר אלא לחזור
בתשובה ולהתפלל לגאולה נוספת.
מעניין להשוות את האגדה למדרש המופיע בעמ'  :63גם שם יש עז הנמצאת בארץ ישראל
וחלבה נוטף מרוב עושר .כיוון שסוף הסיפור קשה מעט ,ניתן להציע לתלמידים לשנות את
הסוף לסוף טוב ,לאור העובדה שכיום מדינת ישראל קיימת וקל להגיע אליה.

 .4רבי נחמן מברסלב )עמ' (146
על ארץ ישראל בתורתו של רבי נחמן
קראו את טקסט המידע במסגרת הירוקה )בתחילת עמ'  .(146הציעו לתלמידים
לעבוד בזוגות על משימה ה' סביב אמרותיו של רבי נחמן.
את אמירה א' ניתן לפרש בשתי דרכים עיקריות :מבחינה מעשית – ההגעה לארץ
ישראל חשובה לו כל כך ,שכל המקומות שהוא נוסע אליהם אינם אלא תחנות בדרך
ליעד האמיתי – ארץ ישראל .מבחינה רעיונית – ארץ ישראל במחשבתו תמיד ,לאן
שרק יפנה.
אמירה ב' מתבררת לאור ההבנה עד כמה מרכזית השמחה בתפיסתו של רבי נחמן:
כל השמחה של החסיד מקורה בארץ ישראל.
סיפור המסגרת המסכם )עמ'  146למטה מימין( מהווה הזדמנות לאמפתיה כלפי
אנשים שלרוב מקבלים יחס מזלזל – במקרה זה חסידי ברסלב הרוקדים ברחובות.

סיכום השער
בשער זה ערכנו היכרות עם טקסטים ומנהגים בתרבות היהודית המחברים את עם
ישראל לארצו וללאומיותו הן בגלות הן לאחר השיבה ארצה .פגשנו תפילות שנאמרו
בגלות ונאמרות עד היום ,מנהגים המזכירים את חורבן בית המקדש ,שירים וסיפורי
חסידים.
בקשו מהתלמידים להיזכר בטקסטים ובמנהגים שלמדנו עליהם בשער זה )שבועה
שלא לשכוח את ירושלים ,שבירת הכוס בחתונה ,אפר על ראש החתן ,תפילה לקיבוץ
גלויות ,הזכרת הארץ בברכת המזון ,פניית יהודי אתיופיה לחסידה ,תפילה לכיוון
ירושלים ותליית 'מזרח' על הקיר ,השארת קטע בלתי מסויד לזכר החורבן( .כעת
הציעו לתלמידים לכתוב שיר ,תפילה ,סיפור ,לצייר ציור וכדומה המביעים את הקשר
שלהם לארץ.
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