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  שלום רב לכם תלמידות ותלמידים,

  

  

ישראלית -ם, שירים וקטעים הקשורים להיסטוריה היהודיתמכיל סיפורי לקט זה

  שלנו. 

  

טקסטים מקראיים לצד חומרים מודרניים; תהיה לכם הזדמנות  ותמצאו ב

של השפה העברית, המוכרים פחות; מובאים שירים שונים להיחשף למשלבים 

; ושזורים מספר טקסטים youtube - שמרביתם הולחנו, ותוכלו להאזין להם ב

  העולם, שתורגמו לעברית. מספרות

  

ספק שתתאהבו במגוון הרחב של הטקסטים המובאים כאן וכן מהעושר  נואין ל

שיח -הלשוני שלהם. לכל טקסט מסר רלוונטי לחיינו כיום. תוכלו לקיים רב

  כיתתי תוך כדי  הקפדה על סובלנות ועל נימוסים. 

  

  מהנה. ת לכם קריאה ומאחל ואנ

  

  

  שלכם,                

  

  י וסיסיציפ                            
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  )ֹאֶפק אּוִריֵאל(תרגם:  / ליין פארסונס יוֵֹדעַ  ֵאיְנ ְלעוָֹלם

  

  

  ,יֹוֵדעַ  ֵאיְנ ְלעֹוָלם

  .ֶׁשִּנִּסיתָ  ַעד

  ,ְמַנֶּסה ֵאיְנ ּוְלעֹוָלם

  .ֶּבֱאֶמת ִנִּסיתָ  ֵּכן ִאם ֶאָּלא

  ;ָהֶאְפֶׁשר ְּכָכל ִמְתַאֵּמן ַאָּתה

  .ְלְּת ְיכָ  בֵמיטַ ּכְ  עֹוֶׂשה ַאָּתה

  

  ,לכַ ּור ּתׁשֶ ל אֲ ּכָ  יתָ ִׂש ם עָ ִא וְ 

  –" ָּת לְ ׁשַ כְ נִ " ַוֲעַדִין

  ,ָּכ ִאם, ִהיא ָהֱאֶמת

  .ְּכָלל ָּת לְ ׁשַ כְ נִ  ֶׁשא

  

  ,ֲחלֹומֹוֶתי ֶאת ְלַמֵּמׁש ׁשֹוֵאף ַאָּתה ַּכֲאֶׁשר

  ,ִיְהיּו ֲאֶׁשר ִיְהיּו

  ;ַהְּׁשִאיָפה ִעם ָּגֵדל ַאָּתה

  ;ַהִהְתַנּסּות ִמן לֹוֵמד הַאָּת 

  .ָהֲעִׂשָיּה ִמּתֹו זֹוֶכה ַאָּתה
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  משימות

  

  תהליך למידה.כל ציינו ארבע ְדָרגות בסיסיות המופיעות בשיר, המחויבות ב  .1

  

  " במרכאות. הסבירו מדוע.נכשלתבבית השני מופיעה המילה "  .2

  

  .מהו הרעיון המרכזי בשיר? העתיקו את התשובה הנכונה  .3

  כל מי שמנסה, נחשב למצליח.  ב.    אדם אף פעם אינו נכשל.  א.

  כל התשובות נכונות.  ד.  חשוב לממש את החלומות.  ג.

  

  הסבירו את שלוש השורות האחרונות של השיר.  .4

  

  .ולבין הרעיון העיקרי של מבנה החיצוני של השירה ןהסבירו את הקשר בי  .5

  

ה האִמתית. התייחסו לטענה זו, הטענה בשיר היא כי ההתנסות היא הלמיד  .6

  והביעו את דעתכם עליה.

  

  מבנה פסקת טיעון        

  פתיח          

  חזרה על הטענה     

  מסכים / לא מסכים

  נימוק     

  הסבר     

  הוכחה / דוגמה     

  סיום          

  

אנחנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה. מה המסר שאתם יכולים לקחת   . 7

  מוטו בתהליך הלמידה השנה? שיהווה לגביכם   מהשיר, 

 רעיון

 מרכזי

 תומכים
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  / נתן יונתן ֵמָחָדׁש ַנְתִחיל ׁשּוב

   ;ׁשּוב ַנְתִחיל ֵמָחָדׁש, ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִחיִלים

   ׁשֹוֵרר, ֶהָעִלים, ַהְּמ ָהאֹוֵסףַהחֹוֵרׁש, 

   יםלִ לָ ְּט ַהּנֹוְפִלים ִעם ָהרּוַח, ְּפִניֵני הַ 

   .יםלִ לּוְּת יו הַ פָ ל חוֹ ְוַהַּגל ַהחֹוֵזר אֶ 

  

  ;ִחיִלים ַּכּמּוָבן ַּגם ַיְרֵחי ַהָּׁשָנהַמְת 

   ְוֶחְׁשָון ְוִכְסֵלו ִּתְׁשֵרי

    ַּבִּגָּנהְסָתו ָחָדׁש ֵריָחִני ִמְתַיֵּׁשב 

   .ְלַהִּביט ֵאי ַהֹחֶרף חֹוֵלף

  

   ְורֹוֶאה ֵאי ַּגֵּני ַהַּתּפּוַח נֹוָרא

   ֲעֵיִפים ַאֲחֵרי ַהָּקִטיף

   ָכה ַהְּקִריָרהֵאי ָהרּוַח ּפֹוֵלׁש ַלְּבֵר 

    ְוחֹוֵרׁש ַעל ָּפֶניָה ְקָמִטים

  

   ּוְכָבר ָּבא ְוחֹוֵבט ַהָּמָטר ֶׁשל ֵטֵבת

   יוחָ ָר פְ ּו ְׁשָבטְוַאֲחָריו ֹחֶדׁש 

   ַוֲאָדר, ַהְסָסן ֵאי ּפֹוֵתַח רֹוְכָסן

   ַהַחְמָסן ֶׁשל ִניָסן ַלָּׁשָרב

  

  

   ְנָטִפים ַאֲחרֹוִנים ֶׁשל ָמָטר ְוִאָּיר

   ס ַהַהרכֶ ֶר  ְודֹוֵרס ְּכָבר ּבְ ְמַלחֵ 

   עֹוד ִסיָון ַּכּמּוָבן

   ְוַתּמּוז ַהִּנְמָהר

   ְוַהּלּוַח ֶׁשָּלנּו הֹוֵל ְוִנְגָמר

  

   ָאז ָיבֹוא ֹחֶדׁש ָאב, ְמֹאָהב ִּבְדָרָכיו

   ַהּׁשֹוֵפ ֲאַגִּמים ֶׁשל ָזָהב ְּבִׁשְמׁשוֹ 

   ְוַהַּלְיָלה ָמֵלא ָצְרַצִרים ְוכֹוָכב

   יִצי ּוָפרּוַע ְוַחםֵק וְ 

  

    ָאז ֱאלּול, ַאֲחרֹון ַּבִּמְדרֹון ַהָּתלּול

   ַהָּטלּול ילוֹ ַצר ָיִמים ְונֹוֵׁשף ִעם לֵ ְק 

   עֹוד ְּתִקיָעה, עֹוד ְּתרּוָעה

   עֹוד ְׁשָבִרים ְוִעּגּול

   ָרה ִּתָּסֵגר ְּבַמְנעּולְב ַהָּׁשָנה ֶׁשעָ 

  

   ֶזה ַרע?ַמְתִחיִלים ֵמָחָדׁש. ָלָּמה א? ָמה 

   ַּבְּסִפיָרהַּגם ַהְּזַמן ִלְפָעִמים ִמְתַּבְלֵּבל 

   ַּגם ַהַּגל ֶאל ַהחֹוף ְמַבֵּקׁש ֲחָזָרה

   ִׁשיָרּהַּגם ֵּתַבת ַהִּזְמָרה ָׁשָרה ׁשּוב ֶאת 

  

    ׁשּוב ַנְתִחיל ֵמָחָדׁש, ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִחיִלים

   ְנַנֵּגן ֶאת ַהִּׁשיר ְּבאֹוָתן ַהִּמִּלים

   ִּליםּגַ עֹוָלם, ּכַ ן ִמְתַעְּיפֹות לְ ֶׁשֵאינָ 

    ַהָּׁשִבים ְּבִלי ָחדֹול

   ֶאל ַהָּים ַהָּגדֹול

  יםלִ לּוְּת ל חֹולֹות ַהחֹוִפים הַ אֶ 
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  משימות

  המשורר סוקר את חודשי השנה.  . 1

פי - שני מאפיינים לכל חודש עלוציינו רשמו את חודשי השנה המוזכרים,   

  השיר.

  דש שציינתם, שאינו מופיע בשיר.ציינו מאפיין נוסף לחו  

. האנשההמשורר מתאר את חודשי השנה מזווית ראייה אישית ובאמצעות   .2

  תארו כיצד "מואנש" כל חודש.

  ?ניסן לחודש אדרכיצד מתואר הניגוד בין חודש   .3

ההתחלה : מדגיש את שגרת החזרההמשורר בשני הבתים האחרונים   .4

ר לתהליך זה? הוכיחו את תשובתכם מחדש. מה, לדעתכם, יחסו של המשור

  מהשיר.

  .גלישהאחד האמצעים האמנותיים הבולטים בשיר הוא   .5

  (שימו לב לפיסוק.) מהי גלישה?  א.

  .מצאו גלישה בכל אחד מהבתים  ב.

   ?מה, לדעתכם, תפקיד הגלישה  ג.

מבנה מיוחד. ציינו אותו. מדוע, לדעתכם, נתן המשורר בשיר לבית השביעי   .6

  מבנה שונה?לבית זה 

  בשיר, העתיקו אותם, וציינו את תפקידם. דימויים הוזַ   .7

"שוב ו "סוף זה תמיד התחלה" האם יש רעיונות משותפים בין שני השירים   .8

  "? אם כן, מהם?נתחיל מחדש

  לאיזה חודש בשיר מוסיף המשורר אפיונים שאינם מן הטבע?   א.   . 10

  חודש זה?על מה מרמזים האפיונים הנוספים של   ב.

"שוב הסבירו כיצד האפיונים הנוספים של חודש זה מתקשרים לביטוי   ג.

  נתחיל מחדש".

בשיר? הוכיחו  ,אם כך ,מה תפקידם .במספר בתים לא מצוינים ירחי השנה  .11

  בעזרת ציטוט מהשיר.את תשובתכם 

  מהו נושא השיר?  .12

  .ב. מחזוריות היא דרך הטבע     .כל ההתחלות קשות  א.

  ל מתוכנן ומחושב מראש.וד. הכ      .ל שנה יש סוףלכ  ג.
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  חגיגיים לקראת החגים

  מהי "תשובה"?

עשרת של תשובה היא תפיסה של שיפור ותיקון. אחד הרעיונות של ראש השנה ו

  תשובה.ההוא  )בין ראש השנה ויום הכיפורים(הימים 

   .אסוציאציה של המונח 'חזרה בתשובה' ,פי רוב-על ,המושג 'תשובה' מעלה

השאלה היא  המילה תשובה שייכת למשפחת המילים "לשוב", כלומר "לחזור".

  לאן לחזור? למה לחזור?

, לעצמו יחסים שבין אדם לחברובהתנהלות הכרחית היא לובכן, הכוונה 

לחזור ולהתחבר אל החזרה היא  תיקון הדרך, חזרה למוטב, כלומר , ואלוהיולו

  .ונלעצמד פנימה, לחזור חהטוב הנמצא בתוך כל א

 אפשרו ,צריך ואפשר לעשות תשובה כל יום, כל יום הוא יום חדש ,למעשה

  להתחיל מחדש בכל יום.

שבין ראש השנה ליום הימים "עשרת ימי תשובה",  ,לפי המסורת היהודית

  בתפילת הימים הנוראים נאמר במפורש כי  .מיועדים לעשות תשובה ,הכיפורים

  .ע הגזרהתשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רו

 בימינובו משתמשים ש' 'לחזור בתשובהמונח ל' איננו זהה 'לעשות תשובההמונח 

  לאנשים שהפכו לדתיים מקיימי מצוות.  כשמתכוונים

כלומר עשיית , לפי אמונתוהמשמעות העיקרית היא לעשות תיקון כל אחד 

  סיון לתקן טעות שנעשתה. יתשובה היא למעשה נ

  

בהפטרה קוראים מספר  ו ,"ָבהׁשּו ַׁשָּבתנקראת " השבת שחלה בתוך ימי התשובה

  ".ַּבֲעווְֹנ ָכַׁשְלָּת  ִּכי יֱאהֶ  ה' ַעד ִיְׂשָרֵאל הבָ ׁשּו" י':-, ב'הושע י"ד

, אחרי התפילה. השופר בוקרמנהג ישראל לתקוע בשופר בכל בחודש אלול 

  להעיר, לעורר את הלב לתשובה. תפקידו

  

  לדיון

  תית, לדעתכם.שתהיה אמ כדייכה לכלול 'תשובה' נסו לכתוב מה צר  .1

  'לעשות תשובה'?כדי צריך להתאמץ  ,לדעתכםבאיזו מידה,   .2
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  / הרב יעקב רימר עם תחילת השנה

ֵּתן ָלנּו ַהְּיֹכֶלת ִלְׁשֹמַע  ֱאֵהינּו, ֶאת ֹּכֵחנּו ִלְׁשֹמַע. ה'ִעם ְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה, ַחֵּזק ָנא 

ְוִנְׁשַמע ֶאת ְקִריַאת ָהֶעְזָרה ֶׁשל  ינֹות ַהֵּתֵבל ְוֶאת ְּבִכי ַהֶּיֶלד ְוַאְנַחת ָהאֹוֵהב.ֶאת ַמְנּגִ 

ֵּתן ָלנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת ִּדְבֵרי ֵרֵעינּו , ַא ַּגם  ַהּבֹוֵדד ְוקֹול ְׁשִביַרת ְלָבבֹו ֶׁשל ַהֻּמֶּכה ִּביגֹונֹו.

ֱאֵהינּו, ִּכי  ה'ְוִנְׁשַמע ַּגם אֹוְת . א ֶנֶאְמרּו ְּבקֹולַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם ַוֲחלֹומֹוֵתיֶהם ֶׁש ֶאת

ְׁשַמע ֶאת ֶׁשָאנּו  ַהְּזכּות ְלַקּוֹות ִּכי ִּתְׁשַמע ַּגם ַאָּתה אֹוָתנּו. ַרק ִאם ִנְׁשַמע אֹוְת ֵיׁש ָלנּו

אי ְוַגם ָאנּו ִנְׁשַמע וַ ּולְ  ֵתינּוֱאֵהינּו ֶוֱאֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמוֹ  ה'נֹוְדִרים ְל ְּביֹום ֶזה 

   ְנָדִרים ֵאּלּו.

  

  משימות

הבקשה המרכזית של התפילה היא  .הוא מעין תפילה תםהטקסט שקרא  .1

   .יש לבקשה היבט חברתי והיבט דתי. עולשמ

  הסבירו כל אחד מההיבטים הללו.

  

הים לשלמה בחלום ושואל ונראה אל ,פסוק ה' ,'פרק ג ,ספר מלכים א'ב  .2

 טּפֹ ְׁש לִ  עַ מֵ וֹ ׁש ֵלב ְלַעְבְּד ְוָנַתָּת " :פסוק ט'בשלמה מבקש  ."ָל ֶאֵּתן ָמהו "אות

  " ...ְוַרע טוֹב ֵּבין ְלָהִבין ַעְּמ ֶאת

  . (האם מדובר בשמיעה פיזית?)"לב שומע"הסבירו את הביטוי 
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  ימים נוראים)(על פי ש"י עגנון,  דיסיסיפור ח –החליל 

  

ז"ל.  בימים נוראים בבית מדרשו של הבעל שם טוב ל להתפללכפרי אחד היה רגי

וס אפילו צורת האותיות, כל שכן לומר היה לו ילד אטום לב, שלא היה יכול לתּפ

  ביאו לעיר, מחמת שלא ידע כלום. ְמ  שום דבר שבקדושה, ולא היה אביו

א יאכל הכיפורים, כדי לשמרו של אביו עמו על יום לוֹ טָ כיוון שנעשה בר מצווה, נְ 

קטן, שהיה מחלל בו  ביום צום קדוש מחמת חסרון ידיעה. והיה לו לילד חליל

ונתנו בבגדו ואביו  תמיד בשעה שהיה יושב בשדה ורועה את הצאן. נטל את החליל

  ידע.  לא

היה הילד יושב כל יום הכיפורים בבית המדרש ולא התפלל, מפני שלא היה יודע 

: אבא, רוצה אני לחלל בחלילי. נתחלחל כלום. בשעת תפילת מוסף אמר לאביו

  הילד על כורחו.  אביו וגער בו. נתאפק

בנזיפה  בשעת תפילת מנחה חזר ואמר: אבא, הרשני לחלל בחלילי. גער בו אביו

והזהירו שלא יעז לעשות כן. וליטול אותו ממנו לא היה יכול, מחמת איסור 

  מוקצה. 

שני נא לחלל. כיוון שראה אביו תפילת מנחה חזר הנער ואמר: יהי מה, הר אחר

הראה לו על כיס  ד לחלל, אמר לו: היכן החליל?ומבקש מא של התינוק שהוא

בגדו. נטל אביו של התינוק את כיס בגדו והחזיק בידו את הכיס עם החליל, כדי 

ויחלל בו. עמד והתפלל תפילת נעילה, כשידו מחזקת בכיס  שלא יוציאנו הנער

  ובחליל. 

ומיד אביו, ונתן קול  מתוך הכיס בחזקה את החליל שמט הנערבאמצע התפילה 

את הקול, קיצר מכפי  הבעש"ט גדול בחליל, עד שתמהו כל השומעים. כיוון ששמע

   הרגלו.

, יאחר התפילה אמר: תינוק זה בקול חלילו העלה כל התפילות והקל מעלי

ת ישראל, יודע כלום, ומאחר שכל היום הקדוש ראה ושמע תפיל שתינוק זה אינו

ממש, ואש תשוקתו בערה בו כל פעם יותר ויותר  דשו כמו אשונתלקח בו ניצוץ ק

באמיתות נקודת לבו בלא שום פנייה,  עד כלות נפשו ממש, ובחוזק תשוקתו חילל

ידי זה -ברך, ועללפניו ית רק לשמו יתברך לבדו, והבל פיו הנקי נתקבל מאוד

  . העלה כל התפילות
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  משימות

  ומתי? ,שת עלילת הסיפורהיכן מתרח  . 1

  כיצד מתואר הילד בתחילת הסיפור?     א.  .2

  מה התכונות הבולטות בילד, כפי שהן משתקפות לאורך הסיפור?  ב.

  כתבו בלשונכם את דברי הבעל שם טוב לאחר שהילד חילל בחליל.  .3

 ,כיצד מתקשר המידע שמצאתם עליו .חפשו ומצאו מידע על הבעל שם טוב  .4

  יפור על מעשה הילד?לתגובתו בס

נקודת מפנה בסיפור (שינוי שחל  ,לדעתכם ,העתיקו את המשפט המהווה  .5

  הסבירו את בחירתכם. .פתאום)

משתווה לנגיעה  ינהבסיפור זה כל תפילתו הארוכה והרצינית של הציבור א  .6

  מה הסיבה לכך? .אחת בחליל מפי הילד

  מהו המסר שמעביר הסיפור?  .7

  מצאו דוגמות מתוך הסיפור. .החסידיהסיפור  לפניכם מאפייני  .8

  ולא המעשים. ,עקרונות החסידות: שמחה, הכוונה חשובה מודגשים  -

  הדמות בסיפור מוצגת כדמות מופת ומהווה דוגמה לקהילה.  -

  לסיפור החסידי מטרה חינוכית.  -

, )תורת הנסתר(כשיש יסוד פלאי, הוא מקושר בדרך כלל ל"קבלה"   -

  ה יודעים אותה, תורה שעוברת מאב לבנו.שרק יחידי סגול

ר הדמויות ית ,הצדיק-מלבד הרבי ,פי רוב- . עלאנונימיות הדמויות  -

  מופיעות בעילום שם.

  חשיבותו וערכו של האדם הפשוטמודגשים   -

  חשיבות הכוונה שבלב.מודגשת   -

  ".הצדיק הכפרי" :סיפור דומהכתב  שלום אשהסופר   .9

העיקר היא האמונה שבלב. מאמין " :שלום אש פי סיפורו אמר הסופר-על  

אלא הרגש שבלב.  ,אני כי לא הדפוסים החיצוניים מעידים על האמונה

לא הייתה זו תפילה מהפה ולחוץ.  –תפילה של ַעם הארץ וההדיוט מלבו 

  "לתפילה שתצא מלבו של אדם מתפלל אני.

ים דפוסהסבירו במילים שלכם, למה התכוון הסופר שלום אש באמרו "

  ", בהקשר לסיפור.חיצוניים

  מה המשותף בין שני הסיפורים?   .10
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  נּוּכֵ לְ מַ  ינּובִ ָא

  מתוך שחרית ליום כיפור

  

  

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ְסַלח ּוְמַחל ְלָכל ֲעֹונֹוֵתינּו

:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְׁשַלח ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְלחֹוֵלי ַעֶּמ  

  ִזָּכרֹון טֹוב ְלָפֶני:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָזְכֵרנּו ּבְ 

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַחִּיים טֹוִבים:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ְּגאּוָּלה ִויׁשּוָעה:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָּכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַּפְרָנָסה ְוַכְלָּכָלה:

  ֵאל ַעֶּמ:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָהֵרם ֶקֶרן ִיְׂשָר 

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַמֵּלא ֲאָסֵמינּו ָׂשָבע:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְׁשַמע קֹוֵלנּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ַקֵּבל ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ְּתִפָּלֵתנּו:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְּפַתח ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִלְתִפָּלֵתנּו:

  ינּו ַמְלֵּכנּו. ָנא ַאל ְּתִׁשיֵבנּו ֵריָקם ִמְּלָפֶני:ָאבִ 

:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהֹּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹון ִמְּלָפֶני  

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲחמֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינּו ְוַטֵּפנּו:

  ם א ְלַמֲעֵננּו:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ִא 

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַעְנ ְוהֹוִׁשיֵענּו:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ַרֲחֶמי ָהַרִּבים:

  ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֶׁשִּנְקָרא ָעֵלינּו:

  נּו ַוֲעֵננּו ִּכי ֵאין ָּבנּו ַמֲעִׂשים ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִׁשיֵענּו:ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו. ָחּנֵ 



10 

 

  נו מלכנו"יתפילת "אב

תפילת אבינו מלכנו היא תפילה הנאמרת בעשרת ימי תשובה. מקור לתפילה זו 

   .נמצא בגמרא

ביה יצא רבי אליעזר לרח ,יבורדוהחכמים גזרו תענית  ,כאשר הייתה שנת בצורת

החליפו רבי  .ולא ירדו גשמים - התפלל והתפלל .של עיר להיות שליח ציבור

 ָלנּו ֵאין נּוּכֵ לְ מַ  ָאִבינּו, ְלָפֶני ָחָטאנּו נּוּכֵ לְ מַ  ָאִבינּו" :עקיבא ואמר רק שתי שורות

שרבי עקיבא היה סולח הוא ההסבר לכך  .". מיד החל לרדת גשםַאָּתה ֶאָּלא לֶ מֶ 

  הים נוטה לסלוח.וכך האלו ,ולכל מי שפגע ב

במרכז הבקשות מ"אבינו מלכנו" עומדת הבקשה "כתבנו בספר..." והכוונה היא 

  לספר החיים. 

  

  רה זו הבקשה עוברת לעשה למעְנ. שימו משו

הסיבה כי לעתים לא מגיע לנו כי "אין בנו מעשים" ואז אנו נשענים על החסד, 

מעשים שאנו רוצים לעשות לטובת  אבל בתחילת השנה עלינו לחשוב על אותם

  עצמנו, עמנו והאנושות כולה ולא להסתפק בחסד. 
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  חג הסוכות וגמילות חסדים

 בין אדם למקוםבין שני סוגים מרכזיים של מצוות: מצוות  מבחיניםבתורה 

  .בין אדם לחברו(לאלוהיו) ומצוות 

הן מצוות  כל המצוות המחייבות את האדם להיטיב עם הזולת ולהתחשב בצרכיו

. במקומות רבים במקרא מודגשת החשיבות הרבה של מצוות  גמילות חסדיםשל 

שונות בין אדם לחברו, לדוגמה: שלושים ושש פעמים התורה מצווה על היחס 

   .הראוי כלפי הגר, היתום והאלמנה

 ָׁשהוֹ ְׁשל ַעל" :במשנה נאמר גם חז"ל הדגישו ביתר את חשיבות גמילות החסדים.

  " (מסכת אבות).ַחָסִדים ְּגִמילּות ְוַעל ָהֲעבוָֹדה ְוַעל ַהּתוָֹרה ַעל: עוֵֹמד ָהעוָֹלם ְּדָבִרים

  

  .לקיים בשתי דרכים אפשרגמילות חסדים 

  כסף, כמענק או כהלוואה ללא ריבית;: באמצעות מתן צדקהכ  א.

לדוגמה: הכנסת  ,לזולת שלא באמצעות מתן כסףנפשית -עזרה רוחניתכ  ב.

  ר חולים, לוויית המת וניחום אבלים.אורחים, ביקו

  

  נזקקיםהכל לעוזר וומך ס :סוכה

בסוכות, כמו בשבועות ובפסח ("שלוש הרגלים") . חג הסוכות נחשב לחג של צדקה

  מצווה התורה לעלות לרגל לבית המקדש.

  בסוכות קיימות שתי מצוות מרכזיות הקשורות לצדקה:

ו ומתמלא בשמחת העושר בשעה שהאדם אוסף את יבולי – הישיבה בסוכה

המצוי בידו, עליו לשבת בסוכה הזמנית והארעית, כדי לחוש פעם בשנה את חוסר 

טחון ולדעת כי אין לבטוח בעושר המצוי בידו כעת, ולזכור כי יש אנשים אשר יהב

ואולי כל השנה יושבים הם בבית ארעי,  ,אין ידם משגת את כל אשר יש בידו

  לתם לגור בבית קבע.באוהל או בסוכה כי אין ביכו

 ,לפי המסורת אורחים לסוכה. –בסוכות נהוג להזמין "אושפיזין"  – האושפיזין

מוזמנים אל הסוכה שבעה מאבותיו של עם ישראל: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, 

ליהם שבע "אושפיזות: "שרה, רבקה, רחל, משה, אהרון ודוד; ואפשר להוסיף אֲ 

לסוכה, צריך שאורחים נעלים אלה יבואו  יכדאבל  .לאה, בלהה, זלפה, ומרים

   .להזמין לסוכה גם אושפיזין מעניי העיר
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  ".ּוִבְּת ּוִבְנ ַאָּתה ּגֶ ְּבחַ  ְוָׂשַמְחָּת כתוב: "

 ןּכֵ  ַּגם ִלי ֵיׁש ּוְכֶנְגָּדם, ַוֲאִמָּת ַעְבְּד, ִּבְּת, ִּבְנ: ְל ֵיׁש ַּבִית ְּבֵני ַאְרָּבָעה: ה"הקב ָאַמר

 א ְוִאם, מּוָטב -  ֶׁשְּל ִעם ֶׁשִּלי ֶאת ְּתַׁשַּמח ִאם ְוָהַאְלָמָנה ַהָּיתֹום, ַהֵּגר, ַהֵּלִוי: ַאְרָּבָעה

  ".ְת חָ ְמ ִׂש  ַּגם ְּתֻבַּטל –ֶׁשִּלי ֶאת ְּתַׁשַּמח

  (מדברי הרמב"ם)

  

  

  / יפה בנימיני החבר של סבא

אין כמוהו. אבל סבי, יצחק כל נכדה אוהבת את סבא שלה ואומרת עליו ש

כיר אמר עליו רק דברי שבח. כולם כינו אותו "חכם עמנואל, היה אדם שכל מי שִה 

יצחק", וכיבדוהו מאוד, והוא היה מכבד את כל הבריות. שלא כהלל הזקן, שאמר 

"ואהבת לרעך כמוך", הוא היה חוזר ואומר, שזו לא חכמה גדולה לאהוב את מי 

כמה היא שתאהב כל אדם, ושתאהב אותו, כמו שאתה שהוא כבר חבר שלך, הח

  אוהב את עצמך, וזו כל התורה על רגל אחת, והשאר יש ללכת וללמוד.

איך קיים סבא יצחק את תורתו זו הלכה למעשה, נוכחתי לדעת במיוחד באותו 

אירוע בחול המועד סוכות, אותו אני זוכרת עד היום לפרטי פרטים, למרות שעברו 

  ז. ומעשה שהיה כך היה.שנים רבות מא

*  

היה זה בשנה השנייה למגורינו בעיר חולון, אליה עברנו לגור מירושלים. סבי 

ד את ירושלים, בה נולד ובה נולדו לו ילדיו, וגם אביו וגם סבו, אבי והזקן אהב מא

אביו, נולדו בה. אבל לא הייתה לו בררה. הוא נאלץ לעזבה ולרדת אתנו לשפלה, 

  כמו חולון, שהייתה אז באמת כמו שמה: רק חול וחול... ועוד למקום נידח

אני זוכרת, שנדהמתי לראות באיזו מהירות סבי הזקן רכש לו כבר מיד עם בואו 

לשכונה, שכונת גרין, כל כך הרבה חברים. אני, אפילו שהייתי שם כבר שנה 

שנייה, עדיין התקשיתי להשתלב בחברה החדשה. (אולי משום שלסבי הדתי היה 

ל הזמן "בית כנסת", ולי היה רוב הזמן רק "בית ספר"...) והנה באותה שנה כ

ביום שלישי של חול המועד סוכות, כמו בכל החג וימי חול המועד שקדמו לו, 

5 

10 

15 



13 

 

נכנסו ויצאו לסוכתנו המהודרת שהוקמה בחצר, אורחים רבים, ואלה היו בעיקר 

והשמחה זרחה חברים של סבא. השולחן היה מלא עוגות, שתייה וממתקים, 

", ומסביר, שבזכותם ַמָּטהמעיניו. הוא היה מכנה אותם "אּוְׁשִּפיִזין (אורחים) של 

", שהם גיבורי ההיסטוריה שלנו לפי ַמְעָלה ֶׁשל האושפיזיןמבקרים בסוכתנו גם "

  הסדר: אברהם, יצחק, יעֹקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.

החברים שלו, וכל אחד מבני  נּואבל אחר הצהריים של אותו היום, כשנפרדו ממ

  המשפחה היה איש איש בעיסוקיו, אמר לי סבא:

יפה'לה, אני רוצה לבקש ממך טובה. אני רוצה ללכת להתארח בסוכתו של אחד "

י." לא יהחברים שלי, אבל זה די רחוק, ואני מאוד מבקש ממך להתלוות אל

  חד יצאתי אתו לדרך.הייתה לי בררה. אני היחידה שהייתי אז בבית. בלי חשק מיו

ידו. הוא רך אותו לשלום והתכופף לנשק את יכל מי שפגש את סבא בדרך, נעצר, ב

היה מחזיר לו שלום לבבי, וממלמל בשבילו דברי ברכה. השכונה שלנו מלאה 

בסוכות. כל חצר סוכה. אני חושבת, אולי זה כבר כאן. אבל סבא ממשיך ללכת 

  כים... והולכים... בלי להיעצר. אנו הולכים... והול

כבר יוצאים מהשכונה שלנו, ונכנסים לשכונה אחרת... וגם שם המון סוכות...  ואנ

אבל סבא ממשיך הלאה... אנו נכנסים כבר לאזור החולות, המשתרעים מאופק 

עדיין הולכים... והולכים... והולכים... ממש כמו שבני ישראל  ואל אופק... ואנ

  הלכו במדבר...

ושבת, אולי סבי טעה בדרך... אבל הוא מרגיע אותי: "אל תדאגי, אני לרגע אני ח

יודע את הדרך. הייתי שם כבר בסוכות שעבר וכמה פעמים לאחר מכן." הדרך 

ים גבוהות, והחול לא יממש לא נגמרת... המון חול... סבא היה נועל תמיד נעל

י. אני יעל צעדומכביד  יקצרות. החול ממלא את נעלי יהפריע לו. אבל אני, נעלי

  ם, והולכת יחפה. מזל שהחול אינו לוהט כמו בקיץ...יחולצת את הנעלי

ק אני רואה קבוצה של בתים. כשאנו מתקרבים, אני לא רואה ווהנה סוף סוף מרח

שם שום סוכה. זאת אומרת שצריך להמשיך ללכת... מי יודע עוד כמה זמן תארך 

  כך מהר להתלוות אל סבא.הדרך הזו? אני כבר מתחרטת על שהסכמתי כל 

  גענו!!"אבל סבא מכריז פתאום: "ִה 

בינה מדוע הוא נעצר כאן. "סבא, אין כאן בכלל סוכות!!", אני אומרת, ולא ְמ 

  "הלא אמרת שאתה הולך לבקר חבר בסוכה?"
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"זו הפתעה!!" אומר סבא, כשהוא ניגש לאחד הבתים, שעל הדלת שלו תלוי שלט 

  וא דופק על הדלת.עליו כתוב: "משפחת צדקה". ה

  

הדלת נפתחת ובפתח עומד אדם זקן, שנראה לי במבט ראשון כמו אברהם אבינו, 

א כובע עגול גבוה כזה שמצויר בתמונות, היה לו זקן לבן וארוך. על ראשו התנשֵ 

ולבן ומעל בגדיו הלבנים הוא לבש גלימה לבנה, ועל מותניו הוא חגר חגורת בד 

  לבנה ורחבה.

ברוך הבא, חכם יצחק!!!" אומר הזקן בשמחה, ולוחץ בחום את ידיו  "ברוך הבא,

י המושפלות לרצפה נתקלות באבן גדולה, שמונחת כבר בפתח ישל סבא. עינ

ברות, אותן יהדלת, ואני מבחינה שעליה כתובים, למרבה הפתעתי, כל עשרת הד

  עורי התורה.ילמדתי כבר בכיתה בש

הקטנה. בכבוד! בכבוד! בואו, בואו "אני רואה שהבאת אתך גם את נכדתך 

כנסו!!" אומר הזקן ונותן לנו להיכנס לביתו לפניו, ואחר כך הוא סוגר את ית

  הדלת.

  סבא נכנס, ואני אחריו.

  :יואז... אני לא מאמינה למראה עיני

  מה זה? סוכה בתוך הבית? ועוד איזו סוכה!!!!

מים לאלו ששמנו גם כל קירות החדר, שהיה גדול מאוד, מקושטים בקישוטים דו

אנו בסוכתנו, אבל כאן יש שפע גדול כל כך של קישוטים, שבאור הנברשת היפה 

הם ממש מסנוורים אותי. תלויות שם שרשראות נייר נוצצות בשלל צבעי הקשת, 

אליהן מחוברים כדורי נוי מבהיקים. רצועות ארוכות של נייר זהב, נייר כסף, נייר 

שזורים יחד כצמה ומשתלשלים מהטבעות של  אדום ארגמן ונייר ירקרק דשא

  שרשרת הנייר.

לא י מן הקירות אל התקרה... מה אומר לכם, דבר כזה באמת ירימה את עינאני ְמ 

  ראיתי בחיים שלי!!!

אל התקרה צמודים ענפי ערבה וכפות תמרים, מבעדם מבצבצת התקרה הלבנה. 

משתלשלים חוטי  מה שמחזיק אותם צמודים לתקרה ז רשת של ברזל. מן הרשת

רות מכל המינים ומכל הצבעים: ברזל קצרים, שמחזיקים באופן צפוף המון ּפֵ 

תפוזים, אשכוליות, לימונים, קלמנטינות, אפרסקים, שזיפים, תפוחי עץ, אגסים, 

רות שאני לא יודעת בדיוק מה שמם. ביניהם אננסים, רימונים ועוד המון מיני ּפֵ 
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חצילים, כרוב לבן וכרוב אדום, פלפלים ירוקים, אני מזהה גם כמה ירקות, כמו: 

  צהובים ואדומים. ממש "חג אסיף" אמתי!!!

י מהתקרה המקסימה י"ואוו!!!", אני מתפעלת, ולא יכולה להסיר את עינ

  והמדהימה הזו.

המארח הזקן מושיב אותנו ליד השולחן ואומר: "שבו, אני כבר מביא לכם משהו 

  לשתות."

ואומר: "זו לא פעם ראשונה שאני  יאומרת לסבא, שמחייך אלי "איזה יופי!!" אני

רואה את זה. כבר הוזמנתי לבקר אצל מר צדקה בשנה שעברה, ומאז נעשינו 

  חברים קרובים."

ה ממש כמו גן עדין באמצע "סבא, זו באמת הפתעה, שלא ציפיתי לה!! זה נראֶ 

  החולות!!"

  :נרגעתי קצת מההתרגשות, ושאלתי את סבא בסקרנות

"סבא, מי זה האיש הזה? למה הוא הקים את הסוכה שלו בתוך הבית, ולא בחצר 

  שלו, זה בכלל מותר לו?"

" אומר סבא. "מר צדקה הוא חבר שלי. חכי עד שהוא יחזור, ,"ידעתי שתשאלי

  ."ואז תשאלי אותו את השאלות שלך

אני "מה, אתה לא יודע את התשובות? אני מתביישת לשאול אותו..." אמרתי. "

לה, אבל אני גם יודע שהמארח שלנו אוהב להסביר 'יודע את התשובות, יפה

  בעצמו את מנהגיו. אני רוצה לתת לו את הכבוד הזה של ההסבר."

דברי ההסבר של הזקן צדקה, וגם מה שהוסיף עליהם סבי יצחק, סיפקו לי לא רק 

  רן:תשובה לשאלתי, אלא גם מידע רב, שהיה בשבילי אז חדש, מדהים ומסק

  

הסביר לי, שפעם גם הם היו בונים סוכות בחוץ, אבל כבר לפני הרבה הזקן צדקה 

מאוד שנים, מאז שאויביהם הרבים היו מתנפלים עליהם, הורסים להם את 

הסוכות ובוזזים את כל מה שהיה בתוכן, הם החליטו להקים את הסוכה בתוך 

  הבית המוגן.

, "ובכל זאת אנו ממשיכים להקים כל "גם לנו גנבו פעם את כל הסוכה," אמרתי –

  שנה את הסוכה בחצר."

  " ענה הזקן, והסתכל על סבא. ,"כן, אבל אצלנו ממש הרסו את כל הסוכות
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"לצערנו, ההורסים היו יהודים, שראו בנו אנשים הְמַסּכִנים את הדת היהודית. 

לדרכנו. כבר מימי קדם, בימי עזרא ונחמיה, אלו שחזרו לארץ מגלות בבל, התנגדו 

הם כבר אז קראו לנו בבוז "ׁשֹוְמרֹוִנים", כי לדעתם, אנו היינו נוכרים, זרים, 

שמלך אשור הביא אותנו לארץ, והושיב אותנו בשומרון, במקום עשרת השבטים 

  מישראל, שאותם הוא הגלה לאשור ולבבל."

  לא ידעתי את כל הפרטים הללו. צדקה המשיך לספר:

כי לפי המסורת שלנו אנו קוראים לעצמנו "שומרים",  "אנחנו בעקבות אבותינו

שרידים מבני ישראל מעטים, שהשאיר מלך אשור בארץ, ואנו שומרים על התורה, 

כפי שהיא ניתנה על ידי אלוהים למשה רבנו מסיני. אנו גם לימדנו את התורה הזו 

  לכל הנוכרים, שהביא אז מלך אשור לארץ."

תלהבות, ושאלתי: "אז למה היהודים שחזרו "אז גם אתם יהודים!" קראתי בה

לארץ ראו בכם סכנה? להפך, הם היו צריכים לשמוח שנשארו מאחיהם בני 

  ישראל בארץ, והמשיכו כל הזמן הזה לשמור על התורה!" 

כיר את " אמר סבא בענווה, והזקן, שִה ,"תרשה לי, חברי צדקה, לענות לנכדתי

  והסביר לי לאט, אבל באריכות: יפנה אליסבא, הורה לו בידו שהוא מסכים. סבי 

בלו את מה שכתוב בחמשת חומשי התורה, י"נכון, השומרונים, כמונו היהודים, ק

ועד היום הם שומרים על השבת בדקדקנות, עושים ברית מילה לבניהם, שומרים 

את דיני הטהרה. הם גם חוגגים את חגי ישראל. אבל כאן שורש המחלוקת בינינו: 

אך ורק את מה שכתוב בחמשת החומשים של מקבלים עד היום הזה בלו ויהם ק

" סבי הדגיש מילים אלו והסתכל בחיוך על הזקן צדקה, התורה, ולא יותר!

  שהחזיר לו חיוך.

  אני לא הבנתי על מה הם מחייכים. סבי המשיך ואמר:

בימי "אנחנו היהודים צאצאי ממלכת יהודה. מאז שחזרנו בפעם הראשונה לארץ 

ונחמיה ועד היום אנו מקבלים לא רק מה שכתוב בתורה, אלא גם את כל עזרא 

ב', -ב' מלכים א' ו- מה שכתוב בנביאים ראשונים: יהושע, שופטים, שמואל א' ו

עורי התנ"ך (תורה, יַאת עוד תלמדי את כל זה בשובנביאים אחרונים, ובכתובים. 

משל, לא חוגגים את נביאים, כתובים). השומרונים לא רצו לקבל כל זאת. הם, ל

במגילת אסתר, ולא את חג החנוכה, שבכלל לא  ,חג פורים, שמוזכר ב"כתובים

  מוזכר בתנ"ך.
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כירו בעיר ירושלים, שדוד קבע אותה כבירת כל השבטים, והמשיכו "הם גם לא ִה 

לראות את המרכז שלהם בהר גריזים שבשומרון, כי זה הר הברכה לפי תורת 

  משה, שקדם לדוד.

מתחילים את השנה, לא בחודש תשרי, אלא בחודש ניסן, כי בתורה כתוב  "הם גם

  'החודש הזה לכם ראש חודשים'."

  סבא לגם מכוס המים שלפניו והמשיך:

בלו י"מה שהעמיק עוד יותר את המחלוקת בינינו היה, שהשומרונים גם לא ק

הם בעצם נו היהודים את כל מה שכתוב בתורה שבעל פה, במשנה ובתלמוד, שוכמ

דבריהם של חכמים גדולים מהתקופה של ראשית בית המקדש השני שלנו לאורך 

הרבה שנים. חכמים אלו פירשו את התורה וגיבשו דינים והלכות ברוח השינויים 

  שחלו עם הזמן."

" שאלתי, "למה היהודים כל כך התרגזו על ,בינה, סבא"אני עדיין לא ְמ 

הרי השומרונים בכל זאת שמרו על  השומרונים? מה היה כל כך אכפת להם?

בינה מדוע השומרונים התעקשו לקבל רק התורה, המשותפת לכולם? אני גם לא ְמ 

  את התורה?"

סבא ענה לי במשפט אחד: "תביני, לגבי היהודים הדתיים, כמוני למשל, התנהגות 

השומרונים היא סטייה מדרך היהדות, שגובשה ונשמרה בתורה שבכתב ובתורה 

  וכל סטייה נתפסת כְמַסֶּכֶנת את אחדות עמנו, העם היהודי." שבעל פה,

הוא לא הסביר לי מדוע כדי לשמור על אחדות עמנו צריכים ללכת בדרך של 

כפייה. לימים הבנתי בעצמי: סבי לא הסביר לי, כי דרך הכפייה לא הייתה הדרך 

  שלו.

  הזקן צדקה ענה לי על שאלתי בדברים שעוררו את הערצתי:

ו, כפי שאמרתי לך, קראו לעצמם שומרים, והיו גם שמרנים מאוד. הם "אבותינ

ראו בתוספת של היהודים סטייה, וגם הם חשבו שכל סטייה תסכן את אחדותם. 

  אבל אבותינו היו מיעוט. עד היום אנו מיעוט, וגם אנו כאבותינו שמרנים מאוד.

ב העברי אנו עד היום מדברים בשפה העברית הקדומה וכותבים בכת ,"למשל

לנו ספר תורה הקדום, ואת הכתב הזה אנו מלמדים את ילדינו, הבנים והבנות. יש 

עתיק מאוד, שנכתב בכתב הזה. אני לא יכול להראות לך את ספר התורה הזה, 

  "אבל אראה לך טבלה, ממנה לומדים הילדים שלנו את הכתב הזה.
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ד אחד היה כתוב רה בארון והוציא ממנה לוח קרטון, שמציהוא קם, ניגש למג

ב, שבהן אנו "למעלה: "אותיות בכתב אשורי", ומתחת היו בטור כל אותיות הא

כותבים היום עברית, אותיות כתב ואותיות דפוס. מנגד היה כתוב: "אותיות 

כרתי ולא בכתב עברי קדום, כתב שומרוני", ומתחתיו היו בטור אותיות, שלא ִה 

  ראיתי עד לאותו הרגע.

לומדים היום כמוך בבתי ספר רגילים של המדינה," אמר הזקן "הילדים שלנו  –

צדקה, "אבל אחרי הלימודים אנו מלמדים אותם בבית לקרוא ולכתוב בכתב 

שלנו. כך הם קוראים בעצם את כל התורה, תורת משה, וכשהם מסיימים הם 

תורה". זה מקביל למה שאתם היהודים קוראים "בר מצווה". אבל  ןנקראים "חת

גיע לגיל שלוש עשרה. אנו חוגגים לו טקס חוגגים בר מצווה רק לילד שִה אצלכם 

תורה" בכל גיל, כשהוא מסיים לקרוא את התורה בעצמו. ילדים שם שונים  ן"חת

שרונות שלהם, ואנו נותנים לכל ילד ללמוד לפי הקצב שלו יביכולת שלהם ובכ

ו שני המינים והזמן שלו. מה שאמרתי לגבי בנים שווה גם לגבי בנות. אצלנ

  לומדים שווה."

  הזקן צדקה לגם שוב מכוס המים והמשיך:

"אנו גם שולחים את בנינו לצבא הגנה לישראל, ושומרים על כל חוקי מדינת 

ישראל. את בוודאי שמעת על הנשיא השני של מדינת ישראל, מר יצחק בן צבי." 

  הנהנתי בראשי, והוא המשיך:

חקר את כל העדות בישראל, למד אצלי את העברית "יצחק בן צבי, זכור לטוב, ש

כיר רים. הוא ִה שלנו. הוא לא ראה בנו זרים ומתבוללים, ולא ראה בנו גֵ 

בזכויותינו להתקיים כעדה שומרונית על פי מנהגינו ודתנו. הרי כולנו מאמינים 

  באלוהי ישראל, לא כן, חכם יצחק?!"

קנים החברים התחבקו סבא קם מכיסאו, הזקן צדקה קם גם הוא. שני הז

  בחיבוק של חיבה.

"שימחת אותי מאוד, חכם יצחק, שבאת לסוכתי, ובמיוחד שמחתי, שהבאת 

  גיש לי.חן חופן סוכריות וִה דהפעם גם את נכדתך!" הוא חפן מעל השול

  " אמרתי, ולא סירבתי. שני החברים נפרדו לשלום.,"תודה

  

  נרגשת וסקרנית. הדרך חזרה הביתה עברה מהר יותר. כל הדרך הייתי
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שאלתי את סבא כל מיני שאלות, וסבא ענה כדרכו ברצון. הוא למשל הסביר לי, 

מן  הץ הדר" כפשוטו: כל תוצאעים את הכתוב בתורה "פרי ששהשומרונים מפר

אלא תולים בסוכה את  ,הם לא מסתפקים באתרוגשהיא מהודרת. לכן  ,הצומח

  כל מה שראיתי על התקרה.

את משמעות ארבעת המינים שלנו, ודיבר משהו על טעם ועל הוא גם הסביר לי 

ריח, והקביל את השוני בין ארבעת המינים לשוני שבין בני האדם, שאנו מצווים 

  לאגדם יחד ולברך על כולם.

ות לברך על ארבעת המינים, אם אני הוא גם הבטיח לי, שלמרות שבנות לא מצּו

  ארצה, הוא ירשה לי לעשות זאת.

  

באותו ה כמעט שלא עצמתי עין. כל הדברים החדשים שראיתי ושמעתי באותו ליל

  היום, ריגשו אותי מאוד.

  תתי.יחשבתי לספר את הסיפור הזה לבנות ּכ

  אבל מי יאמין לי?

  

  משימות

  , הדמות המרכזית בסיפור? נמקו את תשובתכם.לדעתכם י,מיה  . 1

  ומה ידוע לנו עליה מתוך הסיפור? ,מיהי המספרת  .2

מיוחד בדמותו של הסב מנקודת מבטה של המספרת? אפיינו אותו על פי מה   .3

  מראהו והתנהגותו ויחס האנשים אליו.

  מאיזו נקודת מבט מסופר הסיפור, הוכיחו.  .4

  מצאו תיאורים ועובדות בסיפור הממחישים שזהו סיפור ריאליסטי.  .5

דתו היו מדוע לדעתכם הצליח הסבא להסתגל מהר במקום החדש, ואילו לנכ  .6

  קשיי הסתגלות?

תארו  .שיא הסיפור מתרחש בקטע שבו מתגלים לילדה מראות שלא ראתה  .7

  למדה על השומרונים.ומה  ,מה ראתה

הסב מספר על ההבדלים בין היהודים לשומרונים, אבל מדגיש תחילה את   .8

  המשותף. מהו אותו מכנה משותף? 
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חמישה -ייחסו לארבעהבמה שונה הסוכה שלנו מהסוכה השומרונית? (הת  .9

  תבחינים.)

  וכתבו מספר עובדות עליהם. ,חפשו באינטרנט מידע על השומרונים  .10

  מה מקור שמם?  -

  ).מהם מאפייני השומרונים? (כתוב לפחות ארבעה מאפיינים  -

  כיצד נוצר הפילוג בין היהודים לשומרונים?  -

  מהם חמשת עיקרי האמונה של השומרונים?  -

  גים השומרונים? חוגשמהם החגים   -

  אילו ממנהגי חג הסוכות מוזכרים בסיפור?  .11

  כיצד מתבטאת בסיפור זה קבלת השֹונּות?  .12

  הסבירו את המילים המודגשות במשפטים שלפניכם.  .13

  ולכן כולם מעריכים אותו. שמכבד את כל הבריותשכני הוא אדם   -

  .ידחהנבטיולנו הרחוק לאפריקה הגענו לאחר שעות רבות לכפר   -

  יש שני פירושים: חכםלמילה  "חכם יצחק"האנשים מכנים את הסב:   .14

  כינוי לרב בעדות המזרח.   א.     

  תואר לאיש הנוהג עם האנשים בחכמה.  ב. 

  באיזה משני הפירושים באה לידי ביטוי חוכמתו של "חכם יצחק" בסיפורנו?  

  .ר- מ-שומהשורש  ט-ש-ק כתבו מילים מהשורש  .15

  .שמות תוארול פעלים, לשמות עצםל ליםהמי מיינו את
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  / יהודה בורלא הדינר הגזול

  

ה יָ לְ מעשה בבחור בן עניים מהעיר איזמיר, ראובן אלנקווה שמו, שהיה משמש כשּו

י (בנקאי) ידוע בעיר, ר' אברהם טולדו, והיה עובד את אדוניו ביושר. נִ לחָ אצל שּו

ונות שעות רבות, ומשגמר יום אחד ראה הבחור הלז, שהשולחני שקע בחשב

  בארגז הברזל, נעלו במפתח ויצא לענייניו. ממוןמלאכתו הניח כל ה

שייקח לו  השיאו יצרולכבד את המקום מצא דינר, שהיה חבוי.  שוליהכשבא ה

זה הדינר, דינר אחד. הרי לשולחני הרבה אלפים בארגז. לקחו ושבוע ימים 

  במקום סתר. החזיקו אצלו אבל לא פרטו, אלא החביאו אצלו

פתאום לעקור מביתו באיזמיר  אנוסובימים ההם אירע, שהשולחני היה 

נשמט שהייתה מהומה באותה עקירת פתע,  מחמתולהשתקע בקושטא הבירה. 

הדינר מדעתו של השוליה. לאחר ימים גמר בדעתו שיקנה באותו דינר מעט  עניין

ום הצלחתו גדולה , וינסה מזלו. קנה ומכר, וכל יכלי סדקיתסחורה, כגון 

  שה ובנה לו בית.ימקודמו. ובה בשנה כבר פתח חנות גדולה ונשא לו א

אשרי ; לית דין ולית דייןאין עין רואה,  –אמר הבחור בינו לבין עצמו  –אם כך 

ם של עשיר ויצא לו ׁשֵ  –גיע לגיל שלושים האיש אשר לו הדינר. עברו שנים וכבר ִה 

טיפין א לו, שלא היה נותן למעשה צדקה אלא גדול יצלי יכם גם ֵׁש  ברםגדול. 

 –ירדה עליו שואה גדולה; וטרם תחלוף שנה  –. ובעודו טובל בשפע עושרו טיפין

  .יצא נקי לגמרי מנכסיו

משראה עצמו בדרגה התחתונה הבין שכל הרעה שבאה עליו בשביל אותו דינר 

כי ה': למה אותו דינר גזול על סוד דר ּוִמְׁשּתֹוֵמם ָּתֵמּהַ גזול באה עליו, אלא שהיה 

על שכמו ט עניים הביא לו בתחילה ברכה גדולה? כמדי שנה היה נודד מעיר וילקּו

עד שהגיע לקושטא. חקר ודרש ונודע לו שאותו שולחני עלה לירושלים. נצטער 

  ויצא לארץ ישראל. אזר חילוהגביר העני אך 

ועד הסוף. הזמינו  שם פגש ברב בית כנסת וסיפר לו כל הקורות אותו מתחילה

הרב למחרת לבית דינו. כשבא, ישבו שני חכמים בבית הדין ואיש שלישי ישב 

מהצד. אמר לו הרב: האיש היושב לפניך, ר' שמעיה טולדו, הוא בנו יורשו של ר' 

מחילה והחזר את הדינר. מיד קם העני בחיל והשיב לו  אברהם טולדו. שאל ממנּו

  את הדינר.
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נים: הרי קיבלתי את שלי ואין לי לא טענה ולא טינה על ור' שמעיה אמר לרב

האיש הזה. ואחר הוסיף ואמר לעני: עכשיו קח ממני את הדינר בתורת מתנה מלב 

ובנפש. לא עברה שנה אחת עד כי חזר האיש לעשירותו. והיה מטופל בעושר 

  ובכבוד והיה ביתו פתוח לעניים וידו שלוחה לכל דורש.

  

  משימות

  .הלמשמעות כל מילהאחר קריאת הסיפור, התאימו בין ל  א.     . 1

  הפירוש שלה -טור ב'     המילה -טור א    

  םוִֹּפְתא ַרחכְ הֻ        - ׁשּוְלָיה  

  ָּכ ְּבֶׁשל       - ַהָּלז  

  ַקְמָצן      - סּונָא  

  ְמַעט, ְקָצת      - ֵמֲחַמת  

  ַהֶּזה ָהִאיׁש      - ִּכיַלי  

  ַהִּמְקצוֹעַ  ְלַבַעל עוֵֹזר    - ִטיִּפין ִטיִּפין  

  עוֵֹזר, ָנִדיב    - ֵחילוֹ  ָאַזר  

  ֹּכחוֹ ָאַסף    - ְׁשלּוָחה ָידוֹ   

  ּוְלִרְקָמה ִלְתִפיָרה ְקַטִּנים ֵעֶזר מּוְצֵרי       - ָממוֹן  

  ָרב ֶּכֶסף    - רוֹ ִיצְ  ִהִּׂשיאּו  

  אּוָלם, ֲאָבל     - ָהִעְנָין ִנְׁשַמט  

  ַהָּדָבר ִנְׁשַּכח    -  ִסְדִקית ְּכִלי  

  ֹזאת ַלֲעׂשוֹת לוֹ  ָּגַרם ַהֵּיֶצר       - םְּבָר   

  מטור א' בסעיף א'.ובו המילים  ,חברו סיפור קצר משלכם  ב.

  

מצבו, לשמו, התייחסו לפי הפתיחה? (-על ,מה ידוע לנו על גיבור הסיפור  .2

  .)עיסוקול

  

  מה היה המעשה שגרם להפרת השלווה בחייו של ראובן?  .3

  

30
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ייחסו אל את אובן גרמו לו לשנות את אופיו והצלחתו הגדולה ועושרו של ר  .4

  א הדבר?במה התבטֵ  .הזולת

  

פקר, כל אין חוק ואין שופט, העולם הֶ  ":לית דין ולית דיןרוש הפתגם "יפ  .5

  אחד עושה הישר בעיניו. כיצד מתאים פתגם זה למסופר בסיפור?

  

 לבאה הירידה הגדולה, ומצבו הגיע לשפ –" ובעודו טובל בשפע עושרו"  .6

  המדרגה, עד שנאלץ לחזר על הפתחים.

למה ייחס ראובן אלנקווה את סיבת נפילתו? האם צדק? הסבירו מה הייתה 

  הסיבה האמתית לנפילתו.

  

  ת המשפטים לפי סדר הופעתם בסיפור.העתיקו א  .7

  ל.ושנה אחרי שהתעשר ירד מנכסיו ונשאר בלי כ -  

  קש סליחה.לראובן להחזיר את הדינר לבעליו ולבהרב מציע  -  

  ראובן מצא דינר חבוי ליד שולחן העשיר. -  

  חזר מצבו הטוב. ,לאחר שהחזיר את הדינר וביקש סליחה -  

    

  מהו התיקון שעשה ראובן במעשיו; ומה היו תוצאותיו של התיקון?  .8

  

  מהם המסרים שמעביר לנו סיפור זה?  .9

  

את המאפיין  מצאו בסיפור שלושה מאפיינים של הסיפור העממי, ציינו  .10

  ולידו כתבו משפט מהסיפור המוכיח את המשפט.

  

  ." ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רועה הגזרה"  .11

  מה הקשר של הפסוק לסיפור זה ולחג הסוכות?

  

התעשר ראובן בתחילת הסיפור למרות הגנבה, והנפילה  ,לדעתכם ,מדוע  .12

  הגדולה באה בהמשך?
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  נתן יונתן "היא גם בוכה וגם צוחקת". את שירו שלאתם עומדים לקרוא 

        שערו מה נושא השיר, ועל מה הוא יספר.

  

  

  יוָֹנָתן ןָנתָ /  צוֶֹחֶקת ְוַגם ּבוָֹכה ַּגם ִהיא

  

    .א

  .ָצָמא ָאָבק, ֲחרּוִלים. ַּקִיץהַ  סֹוף ְּכָבר ָהָיה ֶזה

  :ָהֲאָדָמה ֹּכָחּה ִּבְׁשֵאִרית ִּבְּקָׁשה

  !ְלֶנָחָמה ַמֶּׁשהּו ִלי ֵּתן ,יָּגַוְעִּת  ֲאִני! ֵאִלי -

  

    .ב

  .זֹוֵהר, ַּדִּקיק ַטל ֶׁשל ְּתרּוָמה ֱאִהים ָלּה ָנַתן

  ַהּבֹוֵער ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ַעד, ַמֵהר אֹותוֹ  ָׁשתּו תקוֹ דּוְּס הַ  ְׂשָפֶתיהָ 

  ...ִׁשיר ְוא ַהַּטל ְׁשֵאִרית ֶאת ָנַטל

  

  .ג

  !ָקרּועַ  עֹוִרי ָּכל, ִנְׂשֶרֶפת ֲאִני: ָהֲאָדָמה ָּבְכָתה

  .ָהרּוחַ  ֶאת ֵאֶליהָ  ָׁשַלח

  ,ָּפתּוחַ  ְּבַצָּוארֹון, ְקִריָרה, ָעְבָרה ְוִהיא

  ָהֶאְצָּבעֹות-הִּבְקצֵ  אֹוָתּה ִלְּטָפה

  .ָּתחּוחַ  ָעָפר תוֹ ּילִ לּוְּת  ִהְׁשִאיָרה ְוַרק. ְוֶנֶעְלָמה

  

  .ד

  .המָ גְ עָ  ָיְרָדה ֹותַהָּׂשד ַעל –! הָ ּוּסּכַ : ֲעָנִניםלָ  ִצָּוה ֱאִהים ָאז

  .ָהֲאָדָמה ָׁשְכָבה המָ מּוְּד 

  .ַקִיץ ֶׁשל ַּגְרִעיִנים ָּבּה רּוִנְּק  ְקַטּנֹות ִצֳּפִרים ַרק

  

  .ה
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  ָהֲעָנִנים ָּבכּו. ָחַלף ָּבָרק. ָהַרֲחִמים תעַ ְׁש  ָּבָאה ָאז

  .ַהָּפִנים ַעל, ַהּגּוף ַעל ָיַרד ְנָדבֹות-ְוֶגֶׁשם

  תֶק ֶק שוֹ  ְּפָלִגים-ְּפָלִגים, ִמֹּבץ הכָ לָ כְ לְֻמ , ַרָּכה ָדָמהָהאֲ  ֶׁשָּכָכה ַעְכָׁשו

  ,ְּפַתָּיה ְקַטָּנה ַיְלָּדה ּוְכמוֹ 

  !ַהֹּכל ָׁשְכָחה ְּכָבר

  ...תצֹוֶחֶק  ְוַגם ּבֹוָכה ַּגם ִהיא ּוִמִּׂשְמָחה

  

  

  

    משימות

  

  לפניכם משפטי נושא. התאימו אותם לבתי השיר.   .1

  , אווירת סוף הקיץ, השמים מתכסים בעננים  , ירידת הטל, רוח סתיו  

  ירידת גשמי ברכה.  

  

השיר מציג את המעבר מהקיץ לחורף. ציינו את השלבים השונים המופיעים   .2

  בשיר (שישה שלבים).

  

. למי מדומה האדמה? העתיקו את כל דימוי בתיאור האדמה קיים  א.      .3

  ביטויים המתארים את האדמה.וההמילים 

  דוגמה נוספת לדימוי.הביאו   ב. 

  .האנשההביאו דוגמה ל  ג.

  

  בכל סעיף מצאו בשיר ביטוי מתאים.  .4

  ד. התחשבות.    ג. ירד גשם     ב. טיפשונית   א. גשם רב   

  

  הסבירו את המצב בו אנו גם בוכים וגם צוחקים.  .5
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  לזכרו –יצחק רבין 

  

  )לחן: אלכסנדר (סשה) ארגוב(חיים גורי /  ָהֵרעּות

  

 ֶגב יֹוֵרד ֵליל ַהְּסָתוַעל ַהּנֶ 

 .ֶחֶרׁש-ּוַמִּצית ּכֹוָכִבים ֶחֶרׁש

 עֹוֵבר ַעל ַהַּסף ָהרּוחַ ֵעת 

 .ַעל ַהֶּדֶר ְמַהְּלִכיםֲעָנִנים 

 

 ְּכָבר ָׁשָנה. א ִהְרַּגְׁשנּו ִּכְמַעט

 .ֵאי ָעְברּו ַהְּזַמִּנים ִּבְׂשדֹוֵתינּו

  - ְּכָבר ָׁשָנה ְונֹוַתְרנּו ְמַעט

 .ְּכָבר ֵּביֵנינּו ֶׁשֵאיָנםִּבים ָמה ַר 

 

 :ַא ִנְזֹּכר ֶאת ֻּכָּלם

 ,ֶאת ְיֵפי ַהְּבלֹוִרית ְוַהֹּתַאר

 ִּכי ֵרעּות ֶׁשָּכֹזאת ְלעֹוָלם

 .א ִּתֵּתן ֶאת ִלֵּבנּו ִלְשֹּכחַ 

 ַאֲהָבה ְמֻקֶּדֶׁשת ְּבָדם

 .ִלְפֹרחַ ַאְּת ָּתׁשּוִבי ֵּביֵנינּו 

  

  

 ְּבִלי ִמִּליםָהֵרעּות, ְנָׂשאנּו 

 .ֲאֹפָרה, ַעְקָשִנית ְוׁשֹוֶתֶקת

 ִמֵּלילֹות ָהֵאיָמה ַהְּגדֹוִלים

 .ַאְּת נֹוַתְרְּת ְּבִהיָרה ְודֹוֶלֶקת

 

 ֻּכָּלםָהֵרעּות, ִּכְנָעַרִי, 

 ,ְנַחֵּיך ְוֵנֵלָכה ִּבְׁשֵמׁשּוב 

 ִּכי ֵרִעים ֶׁשָּנְפלּו ַעל ַחְרָּבם

 .ֶכרֶאת ַחַּיִי הֹוִתירּו ְלזֵ 

 

  ְוִנְזֹּכר ֶאת ֻּכָּלם ...
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  משימות

  

העתיקו את התיאורים של  .השיר נכתב כשנה לאחר פרוץ מלחמת העצמאות  .1

  תוצאות המלחמה.

  

  .תחושת אחווה ורעות בין הלוחמיםהעתיקו את המשפטים המתארים   .2

  

שיר זה הפך לאחד הפזמונים המזוהים עם רצח יצחק רבין ומורשתו והפך   .3

  .במורשת הישראליתנכס צאן ברזל ל

  ? על מה עוד נהוג לומר זאת?ַּבְרֶזל ֹצאן ֶנֶכס יוהביט מה משמעות

  

כי זהו השיר האהוב עליו, והוא אף הושמע בעצרת  ,אחת- יצחק רבין ציין לא  .4

  השלום בה נרצח.

  יצחק רבין ז"ל רגשות עזים לשיר זה?חש  ,לדעתכם ,מדוע  

  .)ו של רביןהיעזר בקורות חייתוכלו ל(  

  

. העתיקו את המשפטים שיש האנשההאמצעי האמנותי הבולט בשיר הוא   .5

  שיר.הוהסבירו את תפקידו להדגשת משמעות  ,בהם אמצעי זה

  

  טחון שלו?ימנין נובע הב .הכותב בטוח שהחיים יזכרו את המתים  .6

  

  .היחד, על קיים דגש על הקבוצה "הרעות"בוודאי שמתם לב שבשיר   .7

  תיקו משפטים וביטויים המתארים את ה"ביחד".. העא

  השיתוף בקבוצה הוא בעל ערך רב? ,לדעתכם ,באילו מצבים  ב.

  

  לדיון

  מדוע לדעתכם הופכת הרעות לערך משמעותי בעת מלחמה? •

  (חבר טוב) בעיניכם, אילו תכונות אתם מצפים שיהיו לו? ֵרעַ מהו  •
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  קמצא ובר קמצא

  גיטין, דף נ"ה ע"ב) אגדה תלמודית (תלמוד בבלי, מסכת

  

מעשה שהיה באדם אחד בירושלים שעשה סעודה. אמר לבן ביתו לך והזמן את 

קמצא אוהבי. הלך וקרא לבר קמצא שונאו. בר קמצא וישב בין האורחים. בא 

והבחין בו האדם, אמר לו: הרי שונא אתה לי, ואתה יושב בתוך ביתי? קום צא לך 

  מתוך ביתי.

יישני ואני אשלם לך על מה שאוכל ואשתה." אמר לו: "לא ביקש ממנו: "אל תב

  תשב פה!"

  ביקש: "אשלם לך דמי כל הסעודה." אמר לו: "קום ולך!".

והיה שם רבי זכריה בן אבקולס ויכול היה לקום ולמחות בידי המארח, ולא עשה 

  זאת.

מיד יצא בר קמצא. אמר בליבו: "כל החכמים המסובים יושבים להם בשלווה, 

  אלשין עליהם."אני 

מה עשה? הלך לשליט הרומי ואמר לו: "כל הקרבנות שאתה שולח ליהודים 

שיקריבו, הם אינם מקריבים אלא מחליפים אותם בקרבנות חלופיים." השליט 

לא האמין ואף נזף בו על דבריו. הלך אליו שוב חזר על דבריו והפעם הציע: "אם 

  תדע שאיני משקר."  אינך מאמין לי, שלח אתי שליח ואת קרבנך ואז

קם בלילה ועשה בבהמות ששלח השליט מומים. ראה הכהן את המום ולכן הקריב 

קרבנות חלופיים במקומם. אמר שליחו של מלך רומא: "למה לא הקרבת את 

למחרת בא השליח וראה  קרבן המלך? אמר הכהן "מחר אקריב את קרבנו."

אינם מקריבים את ששוב לא הוקרב קרבן המלך. הודיע למלך שהיהודים 

  מיד שלח והחריב את בית המקדש. –קרבנותיו 

  

  

  שמו של אדם –קמצא  -

  שמו של אדם אחר (בר פירושו = בן). –בר קמצא  -

5 

10 

15 

20 
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  משימות

 .על "המרד הגדול"מידע חפשו בספר ההיסטוריה או במקורות מידע אחרים   . 1

  ו?מה היו הסיבות למרד, מתי התרחש, מי מרד במי ומה היו תוצאותי

  

  כיצד קרה ששונאו של עורך הסעודה הגיע לביתו?  .2

  

לא מוזכר שמו של בעל הבית? הרי אין ספק שחז"ל לא  ,לדעתכם ,מדוע  .3

  'השמיטו' אותו במקרה.

  

  ובמה חטאו החכמים? ,במה חטא בעל הבית  .4

  

רטו במפורש מה הרגיש בר קמצא כשגורש מבית בעל הבית יבאגדה לא פ  .5

  תחושותיו. מה היו ושער .בזמן האירוח

  

  מה הרעיון המרכזי שמועבר באגדה?  .6

  

  במי נזפו? –" ואף נזף בובמשפט: "  .7

  ד. בשליט הרומי  ג. בכהן    ב. בבר קמצא  א. בקמצא  

  

לשתוק ולעצום עיניים במקום לקום  ,מדוע בחרו החכמים שנכחו בסעודה  .8

  ולעשות מעשה?

  

  " .ָּדִמים ׁשוֵֹפ ְּכִאּלּו, ָּבַרִּבים ֲחֵברוֹ  ְּפֵני ַהַּמְלִּבין ָּכלחז"ל אמרו: "  .9

  הסבירו את הפתגם ואת הקשר לאגדה.

  

  ?כיצד מסבירה האגדה את חורבן בית המקדש  .10

  ב. מרד היהודים ברומא    א. קנאה בין עניים ועשירים  

  ד. שנאת חינם בין יהודים ליהודים           ג. העלבתו של אורח  

  

  היא באה לידי ביטוי בסיפור?כיצד  ."שנאת חינםהסבירו את הביטוי "  .11

  

  "? נמקו את תשובתכם.חינם" איננהשמוצדקת, שנאה  ,לדעתכם ,האם יש  .12

  

  את אירוע הרצח של ראש הממשלה? פי האגדה- אפשר להסביר על כיצד  .13
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  (תרגם: דן אלמגור) / ג' סטיוארט עץ הדובדבנים השבור

תום הלימודים," אמרתי למורה, לפרופסור הספר אחר -"איני יכול להישאר בבית

הרברט, "מוטב שאסּפוג מידך מלקות; אך אל נא תשאירני כאן! אבא ילקני בין 

  כך ובין כך כשאשוב הביתה באיחור של שעתיים!"

"הנך גדול מכדי שילקוך, דייב!" אמר פרופסור הרברט, "אך עליי להענישך על 

ידעתם זאת היטב! שאר החמישה  שטיפסת על עץ הדובדבנים. אתם, הנערים,

פרעו את עונשם בסך דולר אחד. אתה הנך היחיד שעדיין לא שילם בעד הנזק. 

  האם אינך יכול ללוות דולר מחבריך?"

"אינני יכול," עניתי, "יהיה עליי לשאת בעונש. אך אם יהיה זה עונש מהיר, לא 

משכתי דבריי, אכפת לי הדבר כלל. אינך ַמכיר את אבי, אדוני הפרופסור," ה

"אבא הוא אדם מן הדור הישן, ולעולם לא יבין את עניין עץ הדובדבנים על בוריו. 

  ספר תיכון!"- אני הוא הראשון מבני משפחתנו המבקר בבית

"עליך לשאת בעונש, דייב!" התעקש הפרופסור הרברט, "עליך להישאר שעתיים 

נט בעד כל שעה; כך שלם לך עשרים וחמישה סאחרי הלימודים ושעתיים מחר. אֲ 

תוכל לשלם את הכופר במעשה ידיך. עליך לשטוף את הרצפה, את הלוח ואת 

  החלונות."

לא יכולתי לבקש את הפרופסור הרברט להלוות לי דולר. אנוס הייתי להישאר 

  הצהריים. אין בררה.-הספר אחר-ולעזור לשמש בבית

לו בשובי הביתה?  ספרבשטפי את הרצפה הרהרתי: מה יאמר אבא על כך? מה אֲ 

מדוע טיפסנו על עץ הדובדבנים ושיברנוהו? למה עשינו כל זאת, שישה נערים 

  פוחזים שטיפסו על עץ הדובדבנים בעבור זיקית אחת? 

מדוע לא היה זה עץ חזק יותר? ולמה חרש בעל הגן, איף קרבאטרי, אותה שעה 

טיל עלינו עונש של ליד ביתו ותפס אותנו בקלקלתנו? מדוע אינו אדם טוב מכדי לה

  דולר לכל אחד בעד עץ דובדבנים קטן? 

הספר. שעה שלמה של הליכה נכונה לי. כל - בשעה שש בערב עזבתי את חצר בית

הדרך פיעמה בי המחשבה: "עליי למהר! למהר! לרוץ ביער האפל! עליי לטפס על 

 הגבעות החשופות! עליי לרוץ במורד הביתה! עליי למהר!" רצתי בשארית כוחי

  הביתה. –במורד הגבעה עד שִהגעתי לגדר האחו. חציתי בריצה את האחו הגדול 
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ֵהטלתי את ספריי בחצר, ומיהרתי לרפת. לא היה סיפק בידי להחליף את בגדי 

העבודה הטלואים. ראיתי את אבא מוביל תבן לבהמות. - הספר הנקיים בבגדי-בית

בא! אני אעשה זאת! זה היה תפקידי! מיהרתי לגדר וקראתי: "הנח זאת לי, א

  איחרתי מעט!"

"רואה אני," אמר אבא, התבונן בי במבט חודר, ועיניו ירו ברקים. "מה, לכל 

הרוחות, עיכב אותך עד עתה? האינך יודע מה רבה העבודה, שעליך לעשותה פה?! 

ניסיתי לעשות אחד מבני משפחתך למשכיל, והנה מה שענתה לי! לא שלחתיך 

  ן, כדי שתאחר בערבים!"הספר התיכו-לבית

הספר אחרי הלימודים!" אמרתי. לא יכולתי לכחש - "נאלצתי להישאר בבית

  הספר ולהיוודע מה האמת! -לאבא. הוא יכול ללכת לבית

  "ומדוע נאלצת להישאר שם עד עתה?"

מה, "יצאנו עם המורה לשדות לחפש "היה לנו היום שיעור בטבע," הסברתי בחֵ 

ע עונש של שישה דולרים. רים, שברו עץ דובדבנים. נקּברמשים. שישה מאתנו, הנע

אני הייתי היחיד שלא שילם. הפרופסור הרברט החליט לשלם לי דולר בעד 

עבודתי במשך ארבע שעות אחרי הלימודים, היום ומחר! כן, גם מחר יהא עליי 

  הספר." -להישאר בבית

  "הזוהי האמת? האמת כולה?"

  "כן, תוכל לברר זאת בעצמך!"

  כך באמת אעשה. את עצו של מי שברתם?""ו

  "."של איף קרבאטרי

"ואיך זה ִהגעתם עד לסביבתו של איף קרבאטרי?" שאל אבא בזעף, "והרי הוא 

ספר תיכון הוא -הספר. איזה מין בית- מתגורר במרחק ארבעה מילין מבניין בית

זה? כלום אין הם מלמדים אתכם מתוך ספרים ומחברות? לשם מה מתרוצצים 

  ם בשדות?"את

"אבא," הסברתי שוב, "האביב ָקֵרב. אנו לומדים בשיעורי הטבע על חיי הרמשים. 

היה עלינו לצוד פרפרים, נחשים, לטאות וצפרדעים ולאסוף צמחים שונים. היה 

בוקר בהיר, ויצאנו לחפש כמה יצורים מאלה. שישה נערים, ואני בתוכם, ראו 

ה. שברנו את העץ. איף קרבאטרי חרש לטאה על עץ הדובדבנים. טיפסנו כדי לתפס

בשדה הסמוך. הוא רץ לגבעה ושאל לשמותינו. חמשת הנערים האחרים שילמו 
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דולר כל אחד, אך לי לא היה כסף כלל. הפרופסור הרברט שילם במקומי, ועתה 

  הספר!-עליי לגמול לו בעבודה בבית

יצד עניים, אה?!" המהם אבא, "מחר אלמדם לקח! מחר אראה להם כ-"בן

  עניים!"-מתייחסים לבן

הספר! אנא, תן לי את חמישים - "אנא, אבא," חיננתי "אל נא תלך מחר לבית

  הספר!"-הסנט הדרושים, אך אל נא תבוא לבית

"הנך בוש באביך, דייב! בוש באביך הקשיש, הא? שכחת כמה יגיעות יגע לגדלך, 

מחר אלך  הספר התיכון, כדי שתיטיב את חייך!- שכחת כי הוא שלחך לבית

וֲאשוחח עם הפרופסור שלך. הוא לא יהין עוד להשאירך אחרי הלימודים מפני 

  לעבודה, בני!" –עניים אתה. ועתה -שבן

- המחשבות חלפו במוחי כבזק: "עליי לברוח מהר ככל שאוכל! אעזוב את בית

הספר! הוא ייטול את -הספר ואת הבית לעולמים! לא אוכל לבוא עם אבא לבית

וייֶרה בפרופסור הרברט! איני יודע מה מסוגל הוא לעשות עוד! אברח, הרובה, 

הספר עקר להרים. אוכל לספר -ספר לו, שביתואבא לא יוכל להשיגני! או אולי אֲ 

לו הכול; אך הוא לא יבין... הכול נשתנה מאז ילדותו. אוכל לספר לו על איסוף 

הספר התיכון -תצפרדעים וחרקים, אך הוא לא יבין! אם אברח, יחשוב שבי

והפרופסור הרברט גרמו לכך! אין כל אפשרות לברוח! הוא יפגע בפרופסור 

  הרברט! עליי להישאר בבית, להאכיל את הבהמות! אין דרך אחרת!"

כשסיימתי את עבודתי המפֶרֶכת, שלח הירח נוגהו, והשעה הייתה קרובה לחצות. 

וא אמר לה, כי יילך אכלתי ועליתי לחדרי. שמעתי איך שוחח אבא עם אימא. ה

  מחר בבוקר וילמד את הפרופסור הרברט לקח! 

ניסיתי לשכוח את דבריו, אולם הם חזרו והדהדו בראשי. ניסיתי ללמוד חשבון; 

- חזרתי על השיעור בטבע; אך כל הזמן קדחה בי המחשבה: "אבא ילך מחר לבית

מה יארע?"  הספר! הוא שונא את הפרופסור הרברט! הוא עלול לירות בו! מי יודע

ואז חלף רעיון מרגיע: "אולי תצטנן חמתו של אבא במשך הלילה, והוא ישכח את 

  ".מזימתו עד הבוקר

אולם למחרת היום, בארבע לפנות בוקר, כבר העירני אבא ויצאנו לעבודה. 

  כשסיימנו, כבר עלה השחר. סעדנו את ארוחת הבוקר.

הספר! לא ארשה שילמדוך -"ועתה, דייב," אמר אבא לבסוף, "התכונן ללכת לבית

  ור עצי דובדבנים! בוא!"פשית שכזו! לא ארשה להם ללמדך לשּביבצורה ט
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אבא לבש את מדי החג שלו, נעל מגפיים גדולים, נטל את רובהו ויצא עמי לדרך. 

הרחובות בעיירה היו ריקים מאדם. "מוטב כך," חשבתי, "אם ייֶרה בפרופסור, 

הספר. רק תלמידים מעטים נמצאו -ף ִהגענו לביתלא יהיו עדים רבים לכך!". לבסו

בו בשעה מוקדמת זו. אבא מיהר אל הפרופסור הרברט ושאל: "אתה כאן, 

  הפרופסור?"

  כן?"-"כן," ענה הפרופסור, "ואתה הנך אביו של דייב, הלא

  "כן!" אבא ֵהסיט את רובהו לכיוונו של הפרופסור, שהחוויר מהתרגשות.

ספר זה!" אמר אבא. "רציתי להשכיל את -ברים על בית"רצוני לדעת רק מספר ד

ספר תיכון! אתמול - בני דייב. הוא היחיד מבני משפחתנו הענייה שנשלח לבית

איחר לחזור הביתה והשאיר את כל העבודה על צווארי! הוא אמר שאתה שלחת 

אותו לצוד צפרדעים, רמשים וזיקיות, והוא שבר עץ דובדבנים ונאלץ להישאר 

  ים אחר הלימודים היום ומחר, כדי לפרוע את חובו. הנכון הדבר?"ְׁשָעתי

"אה..." מלמל הפרופסור הרברט "א... כן! הדבר נכון!" הוא ֵהעיף מבט חששני אל 

  רובהו של אבא. 

- ספר לרמשים, בית-ספר תיכון! זהו בית-"ובכן," גבר קולו של אבא. "אין זה בית

  ן!"ספר תיכו-ספר לצפרדעים! אך אין זה בית

  "לשם מה הבאת עמך את הרובה הזה?" שאל הפרופסור ברטט. 

"רואה אתה לוע זה, כאן, ברובה? לוע זה יפלוט אש אל פרופסור ממש כשם 

שיעשה כן לכל אדם אחר! אבל עכשיו אין צורך בו! מכה הגונה תספיק!" המשיך 

  אבא במהירות.

ל. ראיתי קודם לכן את כך. מעולם לא ראיתיו כה גדו-אבא ניצב מאיים וגדול כל

הפרופסור הרברט. הוא נראה בעיניי תמיד גבוה וגדול, אולם הפעם, בצד אבא, לא 

  נראה גדול כלל וכלל.

אתי רק את חובתי," אמר, "אני מצטער, מר טקסטון, אולם זו חובתי... זה "מילֵ 

  היה שיעור בטבע!"

טלים ילדים "שיעור בטבע?!" קרא אבא "שיעור צפרדעים! שיעור זיקיות! נו

אך  –צעירים מאת הוריהם המפרכים את גופם כדי לשלם את שכר הלימוד הגבוה 

  כדי לצוד זיקיות וצפרדעים?!"

  "סגור את הדלת, דייב!" הורה לי הפרופסור, משנשמעו צעדי התלמידים הקרבים.

90 

95 

100 

105 

110 

115 



34 

 

יצאתי החוצה וסגרתי את הדלת מאחוריי. התנדנדתי כעלה נידף ברוח. הרי אבא 

ת את הפרופסור הרברט! שמעתיו מתווכח בקול. הפרופסור ניסה עומד להכו

לַׁשּכך את כעסו של אבא. הוא הסביר לו, כי היה מוכרח לעשות את אשר עשה. 

לאט לאט נעשה קולו של הפרופסור בטוח, והוא החל לשכנע את אבא, כי צדק 

של אבא  ון! קולוובמעשהו. הן לא יכול להכותני, ובהלוותו לי כסף רק לטובתי נתכ

נתנמך, אך לפתע גבר שוב ושמעתיו מתרעם: "אולם לשם מה עליכם לצוד נחשים 

  וצפרדעים במקום ללמוד?"

אחר שמעתי את תשובתו המרגעת של הפרופסור: "יש לנו מטרה לימודית בכך, 

  מר טקסטון, אנו משמרים את הגופות באינקובטור לצורך לימודי הטבע!"

, "מעולם לא שמעתי על הנחת נחשים באינקובטור! "באינקובטור?" נדהם אבא

  האינקובטור נועד לטיפוח אפרוחים, ולא לשימור נחשים!"

  "השמעת מימיך על חיידקים, מר טקסטון?" שאל הפרופסור.

  "רשאי אתה לקרוא לי לסטר, אם תרצה," נתרכך קולו של אבא.

ר נעשה "בסדר, לסטר, השמעת מימיך על חיידקים?" גם קולו של הפרופסו

  ידידותי ביותר.

"חיידקים? כן, שמעתי עליהם, אך איננו מאמין בקיומם! בן שישים ושבע אני, 

  ומימיי לא ראיתי חיידק בעיניי!"

אפשר כלל לראות חיידק בעין עירומה!" חייך הפרופסור, "הישאר עמנו -"הרי אי

עתך, הספר עוד שעות מספר. אוכל להראותך דברים מעניינים ביותר! מה ד- בבית

  למשל, אם אראה לך את החיידקים שעל ִׁשניך?"

  "מה!" נתבהל אבא "רצונך לספר לי, כי יש חיידקים על ִׁשניי?!"

"ודאי," נתחייך הפרופסור, "וחיידקים דומים נמצאים גם בגופו של הנחש 

  הניצוד!"

  "אינני מאמין, אינני מאמין..." מלמל אבא נבוך.

עיניך, מר טקסטון!" אמר הפרופסור. לבסוף "הישאר עמנו מעט, ותראה זאת במו 

הספר. -הצליח לשכנע את אבא, שמלמל: "העולם נשתנה מאז למדתי אנוכי בבית

אז למדנו רק לקרוא ולכתוב. ואילו עתה מראים חיידקים בנחש שחור ועל 

  הִׁשניים! אכן, שינוי רב נתחולל מאז!" 

ו ואת הפרופסור ואבא נשאר לשעות הלימודים הבאות. שמחתי בראותי אות

הרברט מטיילים בידידות בחצר ומשוֲחחים כחברים ותיקים. הנערים והנערות 
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הרבים התבוננו בהשתוממות באבא החסון ובבגדיו המשונים. אולם אני לא 

בושתי באבא שלי. ידעתי, שאבא שלי טוב הוא, אך מנהגיו פשוטים ומוזרים לבני 

אה על אבי החסון והגבוה. אמנם העיר, שחייהם קלים בהרבה מחייו, והייתי ג

  מנהגיו פשוטים וגסים, אך הוא כן עם לבו ואומר את אשר יחשוב.

אל שיעור הטבע נכנסו הפרופסור ואבא שלובי זרועות כשהם משוֲחחים בערנות 

וברעות. "הכירו נא, נערים, את אביו של דייב," ִהציג הפרופסור את אבא לפני 

ניו. אבא מיֵלא אחר דבריו בהתעניינות. כולם, וביקשו לגעת בקיסם דק בִׁש 

הפרופסור הניח את טיפת הריר שבקצה הקיסם מתחת למיקרוסקופ והורה לאבא 

  להתבונן.

שוב מיֵלא אבא את דבריו בסקרנות וגחן אל המיקרוסקופ, בעצמו את עינו האחת. 

עיף מבט תוהה ואחר נשא את ראשו וקרא בהתרגשות: "הנה הוא! אני הוא הֵ 

  ואה אותו! מי מילל ומי פילל?! חיידק על ִשנו של אדם?!"ר

"יש מיליוני חיידקים כאלה בגופנו, לסטר," אמר הפרופסור הרברט לאבא 

לים." באותו רגע יַמזיקים ומהם מוע םהנדהם, שרכן שוב אל המיקרוסקופ, "מה

והרובה, שהיה צמוד אליו וחבוי מתחת  , ק אחד הכפתורים במעילו של אבאניתַ 

מעיל, בצבץ החוצה. הפרופסור הרברט מיהר לכסותו בטרם ייראה, אולם איחר. ל

גם אבא נבוך. ככלות הכול, מה צורך ברובה בשעת שיעור בטבע בין ידידים? אולם 

  פסיק את הדממה:רגל של שנים מנע את ניתוקו של אבא מרובהו. הפרופסור ִה הֶ 

חו. רצונך לראות את צלחנו לצוד נחש שחור, לסטר, כוונתנו לנת"אתמול ִה 

  החיידקים שמצאנו בתוכו?"

"לא," סירב לפתע אבא, "מאמין אני לכם. איני רוצה לראות בהרגכם יצור חי 

כנחש. איני שוטם את הנחשים השחורים; הם מועילים מאוד לנו, לכפריים. לא 

החיים הללו אינם ַמזיקים לנו, והם - הייתי מרשה לאיש להרגם בחצרי. הרי בעלי

  גן. מדוע אפוא נפגע בהם?" חסרי מ

הבחנתי במבטי אהדה בעיני חבריי. הם החלו לחבב את אבא על דבריו אלה. אדם 

נה רובהו בולט מתוך מעילו, מצא חן בעיניהם. כן ופשוט זה, שניצב לפניהם וְק 

הספר עד אשר נשמע -המורה המשיך להסביר לאבא את שיטות העבודה בבית

באותו יום. הכול יצאו את הכיתה בצהלה, אך  הצלצול שבישר את גמר הלימודים

אני ידעתי: עליי להישאר כאן עוד ְׁשָעתיים ולשטוף את הרצפות, את החלונות ואת 

  הלוח.
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"תוכל לסיים את מלאכתך ביום אחר, דייב!" שמעתי את קולו של הפרופסור 

הרברט, בגנחי על הסחבה הלחה. "אביך מחכה לך בחוץ. היום אתה רשאי ללכת 

  ו הביתה."עמ

  הנחתי את הדלי ואת הסחבה, נטלתי את ספריי ומיהרתי החוצה.

הספר!" אמר אבי; - "דומני, דייב, שעליך לעבוד היום ְׁשָעתיים נוספות בבית

סברתי לו, כי הפרופסור ִהתיר לי לדחות את יום העבודה, פסק: "לא! כל וכאשר ִה 

ם את קנס הדולר. הבה, הגש חוב יש לפרוע במועדו. נעבוד שנינו במשך שעה, ונשלי

  את הסחבה."

החילונו בשטיפה. גם הפצרותיו של הפרופסור והבטחותיו בדבר ביטול העונש לא 

הועילו. אבא עמד על דעתו: חייב אדם לפרוע חובותיו למועד הקבוע. "אנשים 

ישרים אנו, פרופסור הרברט," אמר אבא. "עכשיו אתה השוגה ואני הצודק. נערי 

שאת את עונשו." ואכן, גם לאחר שהלך הפרופסור לביתו, המשיך נענש וחייב ל

אבא לעבוד. מוזר היה לראותו אוחז במטאטא. מעולם לא השתמש במטאטא 

בבית: זה היה כלי עבודתה של אימא. אבא עבד קשה במשק, אך לא בשטיפת 

רצפות. לכן קשתה עליו עתה העבודה והוא נפתל בעקשנות על המטאטא הקצר. 

  ימנו את השטיפה ופנינו הביתה.לבסוף סי

"הפרופסור הרברט עלול ללכת ולהלשין עליך  ,"היודע אתה, אבא?" אמרתי

  במשטרה, כי איימת עליו ברובה!"

ב אותי ואני שיב אבא בביטחון, "אנו חברים. הוא מחּב"הוא לא יעשה זאת!" הֵ 

החסון ב אותו. רואה אתה, דייב? הפרופסור הרברט אמר, שאני האיכר מחּב

ביותר שראה בימיו! אולם זמני חלף, דייב! כיום אדם קטן אנוכי. ייתכן שידיך 

דיי. גם בגדיך יהיו נקיים יותר. אתה תיָראה הדּור יותר תהיינה רכות ועדיפות מיָ 

מאביך הקשיש. הימים שנועדו לי חולפים. הימים הבאים נועדו לכם, בני הדור 

ב וכן לכל אדם, פרע את חובותיך בזמנם; הצעיר. זכור, דייב, בהתבגרך היה אדי

זוהי  –החיים. אל תהרוג נחשים שחורים, דייב! - היה נוח ורחום לבעלי –ובעיקר 

אדם, - הספר שלך. נחשים שחורים, ְּכמוהם כבני- המגרעת היחידה שגיליתי בבית

  אין הם רוצים במלחמה. הם רוצים בשלום ובשלווה."

לה אפפה את ביתנו הקטן. נו הביתה. אפֵ כוכבים רעדו והרטיטו ברקיע כשִהגע

נכנסנו הביתה וסעדנו את לבנו בארוחה המוכנה. לאחר הסעודה ישב אבא ליד 

הספר, היום שלא - האח, חימם את ידיו והחל לספר לאימא על יומו המופלא בבית

  ייָׁשכח מלבו עד רגעיו האחרונים.
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  משימות

  לפניכם משפטים, הסבירו את המילים המודגשות.  .1

  אחר.לבית הספר, כדי שלא אֲ  נחפזתיוהבוקר התעוררתי מאוחר  -

    גילו במחקרם שיש בעלי חיים הניזונים מצמחים מסוימים  הביולוגים -

  בלבד.   

  מסביב לגננת בשעת הריכוז. דרגשי עץבגני הילדים יושבים הילדים על  -

  תם לטיול.בי רבות עד שהסכמתי לצאת ִא  הפצירו ייחבר -

  שהקבוצה שלנו תנצח בתחרות? לל ומי פיללמי מי -

  

  חברו למילים משפטים משלכם.  .2

  

  מהו הסיבוך שעולה כבר בפתיחה של הסיפור?  .3

  

  מדוע קיבלו דייב וחבריו עונש בבית הספר?  .4

  

  מהו העונש שהטיל המורה על דייב ועל חבריו? מה דעתכם על עונש כזה?  .5

  

  ים.כמה דברדייב מספר למורה על אביו   .6

  "אבא ילקני בין כך ובין כך, כשאשוב הביתה באיחור של שעתיים."  -

  כיר את אבי, אדוני הפרופסור.""אינך מַ   -

"אבא הוא אדם מן הדור הישן, ולעולם לא יבין את עניין עץ   -

  הדובדבנים על בוריו."

  כיצד מצטיירת דמותו של האב מתוך דברי דייב?  א.

  יחסו של דייב לאביו? מה אפשר ללמוד מתיאור זה על  ב.

  

  מורה מחולל מפנה ביחסו של האב למורה ולבית הספר.להמפגש בין האב   .7

נקודה שבה העלילה מפנה את כיוונה במידה רבה. המפנה  – נקודת מפנה

לעתים הְמספר מכין את הקוראים לקראת  .מפתיע בדרך כלל את הקוראים

  המפנה צפוי יותר.המפנה בשלבים ובאופן אטי או רומז על בואו, ואז 
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והציגו  ביחס האב אל המורה ואל בית הספר, תארו את שלבי ההתפתחות

  .נקודת המפנהאת 

  

שחל  שינויאת עמדות האב בסיפור ואת ה מחישיםמשלפניכם משפטים ה  .8

  את המשפטים בהתאם לרצף בסיפור: ומספר. בו

  אתה תעשה בדיוק מה שהוא אומר, הוא איש טוב. -  

  שתנה מהזמנים שלי.בית הספר ה -  

  לא מלמדים אתכם מתוך ספרים בבית הספר הזה? -  

  אז אני אומר לך שזה לא בית ספר תיכון, זה בית ספר מחורבן לחרקים. -  

  מי היה מאמין? ישר על השן של הבן אדם! -  

  אני בא אתך הבוקר לבדוק מה זאת אומרת ללמוד חרקים... -  

  ייתי רוצה לדעת...רק כמה דברים על בית הספר הזה שה -  

  איזה מן בית ספר זה בכלל? -  

  למה איחרת? תגיד או שאני מצליף בך על המקום. -  

  אני עלה נבול, דייב, אני כבר גמרתי. -  

  איך השתנה בית הספר מן הזמנים ההם. -  

  

פי שלושה תבחינים (תיאור חיצוני, - אפיינו את דמותו של אביו של דייב על  .9

  , דיבור). הדגישו את השינוי שחל בו במהלך הסיפור.התנהגות, דרך חשיבה

  

  דמויות העוברות מהפך  .10

האם קרה לכם, שדמותו של אדם קרוב ומוכר היטב התגלתה לפתע   א.

  באופן חדש ומפתיע? אם כן, ספרו על כך.

  האם נתקלתם בתופעה כזו בספרות או בקולנוע? ספרו על כך.  ב.

  

ד מאביו של דייב כמה עקרונות לחיים. ציינו גם פרופסור הרברט יכול ללמו  .11

  אותם.

  

  גיבור.- המספר בסיפורנו הוא מספר – דמות המספר  .12

  איזה תפקיד יש לו בסיפור, ומה מיוחד בו?   
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ֵעד, שהוא גם הגיבור הראשי בסיפור, המספר על עצמו, -: מספרמספר גיבור

  על אירועים בהם השתתף או על אירועים שנמסר לו עליהם.

  

  סיום הסיפור  .13

: סיום שאינו מוסר לקורא על גורלן של הדמויות ואינו פותר סיום פתוח

   את הבעיה שעלתה במהלך הסיפור.

: סיום הנותן מענה ופתרון לכל הבעיות והסיבוכים שעלו במהלך סיום סגור

  )הסיפורת מילון מונחיהסיפור.                                                (עפ"י י' אבן, 

  

  ? הסבירו את תשובתכם.סגוראו בסיום פתוח איך מסתיים הסיפור: בסיום   

  

  ?188מה תפקיד הנקודתיים בשורה   .14

  ד. לסייג  ג. להוכיח  ב. להסביר    א.לפרט  

  

  .שלוש נקודותלפניכם התפקידים של סימן הפיסוק   .15

השלימו מציינות  שהרעיון לא הובע עד הסוף, ועל הקורא ל שלוש נקודות

במחשבתו; שהמדבר מגמגם מתוך מבוכה; שיש בביטוי רמז או אירוניה 

  קלה; שיש המשך למשפט.

  .71ומה הן מציינות בשורה  99מה מציינות שלוש הנקודות בשורה כתבו 

  

  לדיון

  או מי עוד "נשבר" בסיפורנו? סיפורנו עץ הדובדבן  נשבר. מהב )1

 ותו על אף דבריו של דייב.המורה לא היה מוכן לוותר על העונש או לשנ )2

 מדוע נהג המורה בדרך זו?

  דייב חשש מביקורו של אביו בבית הספר, אך חששותיו לא התאמתו. )3

  מה הביא ליצירת שפה משותפת וכבוד הדדי בין המורה ובין האב?  א.

  כך בשיפוטו את אביו?-איך אפשר להבין, שדייב טעה כל  ב.

מוחבא רובה, הוא חוזר משם ובמעילו  ,אביב של דייב הולך לבית הספר )4

  שינוי שעבר על אביו של דייב?הה. מה אנחנו יכולים ללמוד מנתחושה שוב
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  מֹשל לי משל

  הנשר והעפרוני
  מתוך: חליל ג'ובראן. "הנודד"

  

  עפרוני ונשר נפגשו על סלע, בראש גבעה טרשית.

  אמר העפרוני: "בוקר טוב לך אדוני."

  בקול קלוש: "בוקר טוב."השפיל הנשר מבטו אל העפרוני ואמר 

  ל בסדר אצלך אדוני."ואמר העפרוני: "אני מקווה שהכ

ל בסדר אתנו. אבל האם אינך יודע כי אנו מלכי ו"איי" אמר הנשר, "הכ

  הציפורים, וכי אל לך לפנות אלינו לפני שאנו פונים אליך?"

  " אמר העפרוני.,"ואני חשבתי כי כולנו בני אותה משפחה

בתיעוב ואמר, "וכי מי זה אמר לך כי אנו בני אותה משפחה?" אמר ביט בו הנשר ִה 

לשמח ואני יכול לעוף גבוה כמוך, ואני יכול לזמר  –העפרוני, "אזכיר לך רק זאת 

  את יצורי הבריאה. ואילו אתה, אינך מביא שמחה או אושר ליצורי הארץ."

מה אחת התרגז הנשר ואמר בזעם, "שמחה ואושר! יצור חצוף שכמותך! במהלו

  קורי אני יכול להשמיד אותך. הרי ציפורני גדולה ממך."של מַ 

אז התרומם העפרוני באוויר, התיישב על גבו של הנשר והחל למרוט את נוצותיו. 

אבל לא הצליח  ,פטר מהעפרונייהנשר הנדהם מיהר להתרומם באוויר כדי לה

וד לגבו, שקלקל בכך. לבסוף חזר ונחת על אותו סלע, זועם על היצור הקטן הצמ

  את שלוות היום.

באותו רגע עבר צב קטן ליד הסלע וצחק למראה הנשר, צחוק כה רם עד שכמעט 

  והתהפך על גבו.

התבונן הנשר בצב ואמר, "זוחל אטי שכמותך, גוש עפר שכמותך, ממה אתה 

  צוחק?"

  והצב אמר, "מעולם לא ראיתי נשר ההופך לסוס, ורוכבו הוא ציפור זעירה."

  שר בזעם, "הסתלק לך לדרכך, זה עניין משפחתי ביני ובין אחי העפרוני!"ענה הנ
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  משימות

  בין מי למי מתנהל המפגש, והיכן?  .1

  

  ?"השפיל מבטו"מה פירוש הביטוי   .2

  ב. ִהביט עליו בזלזול      א. ִהביט עליו מגבוה  

  ג'  -ד. תשובות ב' ו      ג. ִהביט עליו מלמעלה  

  

  ני חשבתי כי כולנו בני אותה משפחה." העפרוני אמר לנשר: "וא  .3

  לאיזו משפחה התכוון?

  

  ?8בשורה  תיעובמה פירוש המילה:   .4

  ד. התנגדות למעשה  ב. דחייה, מיאוס, שנאה    א. בינוני, גרוע

  

  למה התכוון העפרוני כשאמר לנשר שאינו מביא שמחה ואושר לאחרים?  .5

  

  ת העפרוני?כיצד איים הנשר על העפרוני, ומה הייתה תגוב  .6

  

  שלושה הבדלים בין התנהגותו של הנשר להתנהגות העפרוני.-מצאו שניים  .7

  

  את מי מייצג הנשר במשל? ואת מי מייצג העפרוני?  .8

  

האם המפגש של הנשר עם העפרוני לימד אותו לקח? נמקו את תשובתכם.   .9

  (היעזרו בתשובתו לצב.)

  

  מהם המסרים שמעביר המשל?  .10

  

  כים באים לידי ביטוי במשל זה?אילו ער  .11

  

  מדוע הוסיף הכותב למשל גם את הצב?  .12

  
  מצאו פתגם או ביטוי מתאים למשל זה, נמקו את בחירתכם.  .13
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  סיפור עממי –צרור הענפים / האב והבנים 

  לאב זקן אחד היו חמישה בנים.

  הבנים רבו ביניהם כל הזמן.

  ם לא שמעו בקולו.קש מהבנים להפסיק לריב, אבל היהאב הזקן ּב

יום אחד לקח האב חמישה ענפים. הוא קשר את הענפים יחד לחבילה אחת, וקרא 

  לחמשת הבנים. פנה האב לבן הבכור ואמר לו:

  ולא הצליח. -  סהיסה וני" הבן הבכור נ."נסה לשבר את חבילת הענפים

האב פנה גם לבנים האחרים, אבל אף אחד מהם לא הצליח לשבר את חבילת 

  . פתח האב את החבילה, נתן לבן הצעיר ענף אחד ואמר לו:הענפים

  הבן הצעיר שבר בקלות את הענף. ""נסה לשבר את הענף.

אתם  ,י היקרים, אתם כמו הענפים. אם אתם חיים יחד בשלוםיאמר האב: "בנ

 ,חזקים כמו חבילת הענפים, ואף אחד לא יכול לשבר אתכם. אבל אם אתם רבים

  ".כול לשבר אתכםאתם חלשים, וכל אחד י

  בקו הבנים את האב הזקן ונשבעו לחיות יחד בשלום כל ימי חייהם.יח

  

  משימות

  ומה ביקש מהם אביהם? ,מה נהגו הבנים לעשות ,פי הסיפור-על  .1

  

  לא נשמעו הבנים לאביהם? ,לדעתכם ,מדוע  .2

  

  מדוע חוזרת המילה? .לשבור את הענפים ניסה וניסההבן הבכור   א.      .3

  בשורה? הקו המפרידה מציין מ  ב.

  ) תוצאה4(  ) סיבה3(  ) ניגוד2(    ) הסבר1(

  

  למה התכוון האב כשאמר: "אתם כמו הענפים"?  .4

  

  חפשו את מאפייני הסיפור העממי בסיפור.  .5

  

  מה המסר שרצה האב להעביר לבניו באמצעות צרור הענפים?  .6
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  / ג'ימס אגרימשל הנשר 

ר ציפור כלשהי. לכד נשר צעיר, הביאו אל ביתו ונתנו אח ָלתּוראיש אחד הלך ביער 

בקרב תרנגולותיו וברווזיו ויתר עופותיו, ומזון עופות נתן לו לאכלה, אף כי נשר 

  כנף.-היה זה, מלך בעלי

מקץ חמש שנים בא חוקר אחד לראותו, ואחרי עברו בגנו אמר: "הציפור הזאת 

  נשר היא, לא תרנגולת."

, "אך אילפתיו להיות תרנגולת. שוב אין הוא נשר, אלא "אמנם כן," אמר הבעלים

  רכה מקצה עד קצה."ושמונה אמות א התרנגולת היא זאת, גם אם מוטת כנפי

כן נשר הוא: לב נשר לו, ואני ארקיענו -פי-על-"לא," אמר חוקר הטבע, "אף

  למרומי שמים."

  "לא," אמר הבעלים, "תרנגולת היא זאת, ולעולם לא תעוף."

מו להעמידו במבחן. נטל חוקר הטבע את הנשר, הרימו, ובכוונה מרובה הם הסכי

אמר אליו: "נשר, נשר הנך; בשמים מקומך, ולא על האדמה הזאת, פרוש כנפיך 

  ועוף."

נפנה הנשר לכאן ולכאן, ואחר השפיל מבטו וראה את העופות אוכלים את אכלם 

  ומטה קפץ. –

  אמר הבעלים: "אמרתי לך כי תרנגולת היא."

  "לא," אמר חוקר הטבע, "נשר הוא. נסהו עוד הפעם ביום מחר."

  וכך לקחו ביום המחרת אל גג הבית ויאמר: "נשר, נשר הנך; פרוש כנפיך ועוף."

  אך שוב, בראותו את התרנגולות אוכלות, קפץ הנשר מטה ויאכל עמהן.

  ואז אמר הבעלים: "אמרתי לך כי תרנגולת היא זאת."

ל שלו, "נשר הוא, ועדיין לבו לב נשר; רק נסהו אך עוד "לא," עמד חוקר הטבע ע

  ידאה."-הפעם, ומחר יעוף

למחרת בבוקר השכים קום והוציא את הנשר אל מחוץ לעיר, למרגלות הר גבוה. 

השמש עתה זה זרחה וֵהֵפזה אור אל ראש ההר, וכל צוק סלע היה מתנוצץ בחדוות 

  הבוקר היפה הזה.

שר, נשר הנך; בשמים מקומך, ולא על האדמה הוא אחז בנשר ויאמר אליו: "נ

  הזאת; פרוש כנפיך ועוף!"
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ִהביט הנשר על סביבו ורעד כאילו חיים חדשים נפחו בו, אולם לא עף. אז הפנהו 

- חוקר הטבע היישר אל מול השמש. לפתע פרש כנפיו, ובצווחת נשר הרקיע מעלה

  כתרנגולת! מעלה ולא שב עוד לעולם. נשר היה זה, אף כי הוחזק ואולף 

אדם עוררנו לחשוב כי - אחיי, בני אפריקה, אנחנו נבראנו בצלם האלוקים, אך בני

תרנגולות הננו, ועדיין אנו חושבים שכך הננו; אבל נשרים הננו. פרשו כנפיכם 

  ועופו!

  

  משימות

  

  ?האיכר, חוקר הטבע, התרנגולת, הנשר ת מהדמויות:כל אח תמה מייצג  .1

  

  ח בין האיכר לחוקר? על מה התנהל הוויכו  .2

  

  .בחירתכם אתו ריהנשר נמנע מלעוף בפעמים הראשונות. מדוע? הסב  .3

  היה לו טוב בחברת התרנגולות, המוכרת לו מאז ומתמיד.  א.

  הוא פחד להישאר בלי האוכל והביטחון שבחייו כתרנגולת.  ב.

  הטבע, והתעצל לעוף.- הוא לא הבין את דבריו של חוקר  ג.

  ל להיות תרנגול.הוא פשוט התרג  ד.

  

  טבע מכאן הם הקובעים את גורלו של הנשר.- איכר מכאן וחוקר  .4

ומתרכז בחוקים  ,מבוסס על עובדותהעוסק במחקר מדעי  טבע-חוקר  

  הפועלים בטבע.

  את גישתו של כל אחד מהם. וריבמה שונה גישתו לנשר מזו של האיכר? הגד  

  

מדוע?   ון ל"בני אפריקה".מכּובסיום המשל מתברר, כי משל הנשר   א.       .5

  מהי ההקבלה בינם לבין הנשר?

חפשו מידע על אפריקה בתקופות קודמות, וכתבו לאיזו תקופה   ב.

מה השינוי המרכזי שחל באפריקה מאז לגבי  .מתאים המשל באפריקה

  תושביה השחורים. 
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  ומדוע? ,למי עוד הוא מתאים .משל הנשר מתאים לא רק ל"בני אפריקה"  .6

  

 אילו כתבו .נשיא דרום אפריקה , לשעברמצאו מידע על נלסון מנדלה  .7

  ומה הייתה תרומתו לבני אפריקה בתקופתו. ,פעולות עשה

  

היעזרו במידע שקראתם, והשלימו את הטבלה שלפניכם. עבדו בזוגות   .8

בטבלה "פירקנו" את המשל לחמישה חלקים. כל פעולה הקשורה בנשר, 

  . ריתבצות הפי העבדים בני אפריקה בארלפעולה שנעשתה כל תמרמו

    

  המשל

  ,הנמשל לפי הטקסט (חלקי)

  צות הבריתתייחס לארבה

  

  נמשל רחב יותר

      לכידת הנשר  .1

הפיכת הנשר   .2
לתרנגולת בעזרת 

  אילוף

אנשים בעלי   
אמצעים נוספים 
גורמים לאנשים 

לעבוד בתנאים 
ללא זכויות כמו 

  עבדים
הגילוי של חוקר   .3

  הטבע
ולם מבין שזכויות האדם הע

  השחור נרמסים
  

ניסיונות כושלים   .4
להחזיר את 

  הנשר להיות נשר

    

      ההצלחה  .5

  

  לפניכם שני פתגמים.  .10

  "בה משחיר.נוצותיה נשארות בלבנותן, אבל לִ  –יונה שהלכה אצל עורבים "  

  "ההרגל הוא טבע שני, שהופך לטבע ראשון."  

  כיצד הם קשורים לסיפור. כתבו אותם בלשונכם, והסבירו  

  

מצאו בסיפור מילים הבנויות מכינויים חבורים, פרקו אותן לכינויים   .11

  החבורים שלהן, ומיינו אותן לפעלים ולשמות.

  הפנה אותו.  –לדוגמה: ִהְפנהּו   
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  )תורגם ועובד בידי ח.נ. ביאליק( / ל. טולסטוי חמשת העיוורים

  

דרך יער עבות. רבץ לפניהם בדרך פיל וזי יד אחחמישה קבצנים עיוורים הלכו יחד 

והם לא ידעו. נכשלו בו ונפלו. חרדו חרדה גדולה והתחילו למשש  ,גדול מאוד

ולגשש סביבותם, לדעת מהו המכשול אשר לפניהם. עלתה ביד האחד אוזן מאוזני 

והינה רכה, מתקמטת ומתפשטת בידו כעין המטלית.  - הפיל. מעך ומשמש בה

שש ומצא את י, סמרטוטים לפנינו! גל של סחבות!" השני גיחיקרא ואמר: "א

ובחלקו עלה הזנב.  ,שש גם השלישייהבטן, צעק בקול: "תל! תל גבוה ומושפע!" מ

תפס  .שש ומצא רגליכריז על המציאה: "חבל עבות! נכשלנו בחבל!" הרביעי מִה 

בשנהבים אז התרגש החמישי, החזיק שופעת וכבדה!"  קֹוָרה! קֹוָרהבה וצרח: "

אשר עלו בידו, וצעק בכל כוחו: "שקרנים! חרבות צורים פגעו בנו! חרבות שנונות 

  בעלות פיפיות!"

ככה צעקו העיוורים ורבו בחוזקה וכמעט שבאו לידי מהלומות. כל אחד החזיק 

  בשלו בשתי ידיו, וכל אחד היה בעיני חבריו כשוגה ומשגה.

"אוי, עיוורים, עליהם ראש ואמר:   עבר עליהם פיקח אחד ושמע דברי ריבם. הניע

עיוורים! אילו היו לכם עיניים לראות את כל אשר לפניכם יחד, כי עתה נוכחתם 

פי הפרט הקטן והבודד -עלידין ן ולדעת עד כמה שגיתם כולכם. הן כל אחד מכם ד

ואולם באמת, הלא אין פה לפניכם לא תל ולא קורה, לא סחבות  .אשר תפסה ידו

   "ולא חרבות. ולא חבל עבות

שאלו העיוורים פה אחד והם משתאים ותאבים מאוד לדעת.  "ומה אפוא יש פה?

  קח, "השומעים אתם? פיל!"י" ענה הפ"פיל!
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  משימות

  

כל אחד מחמשת העיוורים מישש איבר אחר של הפיל וחשב שסיבת   א.    . 1

  שב כל אחד מהם.ציינו מה ח .נפילתם שונה היא

  מהעיוורים תשובה שונה? הסבירו.מדוע השיב כל אחד   .ב

  

  בשורה השלישית? מכשולמשמעות המילה מה   .2

  ד. דרך    וןשליג. כ    ב. גורם מפריע    א. אבן  

  

  .הבה ניישם את הרעיון של משל הפיל על חיינו  .3

היה אומר עליכם כל , מה כםשה אנשים שונים לתאר אתולו התבקשו שלאי  

  אחד מהם?

    

  ורים לעשות כדי להגיע לכלל הסכמה?מה הייתם מציעים לעיו  .4

  

  מהן המסקנות שתוכלו ללמוד ממשל זה? מהו הנמשל לחיים?  .5

  

כאן  אחר.בלי להבין למה מתכוון הצד האנשים מתווכחים לעתים קרובות   .6

  על פיל, שאף אחד מהם לא ראה במלואו ולא נגע בכל גופו.הוויכוח הוא 

  ולא רק צודק. ,ויכוחומלצאת חכם אפשר ובה הסבירו  ,כתבו פסקה  

  

במקרא הוא "שאינו עיוור", כלומר "רואה".  בתקופת  פיקחפירוש המילה   .7

  חז"ל הורחבה משמעות המילה ל"נבון".

  הסבירו את הקשר בין שני הפירושים. הראו כיצד מתבטא קשר זה בסיפור.  

  במילים רבות ניכר ה קשר בין "ראייה" לבין "הבנה".  
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  נובמברט בכ"

אינטרנט או במקורות מידע אחרים מה מציין יום כ"ט בנובמבר, וענו על בבדקו 

  השאלות שלפניכם.

  

  משימות

  ?מה קרה בעקבות העובדה שבריטניה החזירה את המנדט לאו"ם  .1

  

  ומה היו תוצאותיה. ,הסבירו מה הייתה החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר  .2

  

  , וענו על השאלות.מפת החלוקהעיינו ב  .3

בסמכות המדינה  אמורים להיות פי המפה, אילו אזורים היו-על  א.

  היהודית?

  בסמכות המדינה הערבית? אמורים להיות אילו אזורים היו  ב.

  מה מעמדה של ירושלים?  ג.

  

  מדינה יהודית כפי שהחליט האו"ם?מה החסרונות בגבולות   .4

  

  מדוע הסכימו היהודים להחלטת האו"ם?  .5

  

  בים כלפי החלטת הוועדה?מה הייתה עמדת הער  .6

  

וכאלה שחשבו  תומכים ומתנגדים, יתרונות וחסרונותלתכנית החלוקה היו   .7

  ערבית).-לאומית (יהודית-שיש להקים מדינה דו

  נימוקים מתאימים לכל אחד מהם. שלושה-שניים כתב  

  

הצהרת בלפור, אצ"ל, לח"י, מנדט, שטח הסבירו את המושגים האלה:   .8

  חורמה. ניטרלי, מלחמת

  

  שנים לאחר ההצבעה אתם מתבקשים לשכנע את המדינות החברות  65  .9

  כתבו מכתב או פסקה מתאימים. באו"ם שהצבעתם הייתה מוצדקת.
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  )לחן: נחום היימן( יוָֹנָתן ןָנתָ  /  חוִֹפים

  

  

  ,חֹוִפים ֵהם ִלְפָעִמים ַּגְעּגּוִעים ְלַנַחל

  ָרִאיִתי ַּפַעם חֹוף

  בוֹ זָ ֶׁשַּנַחל עֲ 

  .ֶאֶבןִעם ֵלב ָׁשבּור ֶׁשל חֹול וָ 

  לוֹ ְוָהָאָדם, ְוָהָאָדם הּוא ִלְפָעִמים ַּגם ֵּכן ָיכ

  ְלִהָּׁשֵאר ָנטּוׁש ּוְבִלי ֹּכחֹות

  .ַמָּמׁש ְּכמֹו חֹוף

 

  ַּגם ַהְּצָדִפים

  ְּכמֹו חֹוִפים, ְּכמֹו ָהרּוחַ 

  ַּגם ַהְּצָדִפים ֵהם ִלְפָעִמים ַּגְעּגּוִעים

  ִמיד ָאַהְבנּוַלַּבִית ֶׁשָּת 

  ֲאֶׁשר ָהָיה ְוַרק ַהָּים

  יָריוָׁשר ְלַבּדֹו ָׁשם ֶאת ִׁש 

  י ִלּבֹו ֶׁשל ָהָאָדםפֵ ְד ָּכ ֵּבין צִ 

  .יוָר עּוָׁשִרים לֹו נְ 
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  משימות

  

  , ומצאו מה היה הרקע לכתיבתו.חפשו מידע על השיר  .1

  

בשורה ו יהישנהמתואר בשורה ש , כפיהסבירו את היחס בין הנחל לחוף  .2

  שלישית בבית הראשון.ה

  

  מה הדמיון בין האדם לחוף?  .3

  

  ומדוע? ,למה מתגעגע האדם בשיר  .4

  

  בשירה לירית הדגש הוא על הרגש. .שיר ליריזהו   .5

  אילו תחושות ורגשות מעביר השיר? באילו מילים ממחיש זאת המשורר?  

  

או דוגמות הבי. האנשהו דימויהאמצעים האמנותיים השולטים בשיר הם   .6

  לכך מתוך השיר.

  

  ? כיצד הוא קשור לשיר?נחל אכזבהאם ידוע לכם מהו   .7

  

  מה המיוחד בצורתו החיצונית של השיר? כיצד המבנה קשור לתוכנו?  .8

  

  השיר עוסק באדם ובטבע, מהם המסרים שמעביר השיר בהקשר לכך?  .9
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  קטעים מתוך ספר החשמונאים

עם חוקותיו להיות כולם לעם אחד. - ב כלמלכותו לעזו-ויכתוב המלך אל כל

העמים את דבר המלך. וגם רבים מישראל רצו בדתו ויזבחו לאלילים -ויקבלו כל

ויחללו את השבת. וישלח המלך ספרים בידי שליחיו לירושלים ולערי יהודה ללכת 

- ים, לחלל שבתות וחגים, לטמא מקדש וקדשים, להניח אתיאחרי חוקים נכר

ואשר לא יעשה  –החוקים -ים, לשכוח את התורה ולהחליף כלמולינ-בניהם בלתי

  המלך יומת.-כדבר

עשר יום לכסלו, בחמש וארבעים ומאה שנה, בנו שיקוץ משומם על -ובחמישה

המזבח, ובערי יהודה מסביב בנו במות. ובפתחי הבתים וברחובות זבחו וספרי 

כל אשר יחפוץ או שרפו באש. וכל אשר יימצא בידיו ספר ברית וצהתורה אשר מ

  בתורה, ציווה המלך להמיתו. (מתוך פרק א')

  

ויבואו אנשי המלך למודיעין העיר לזבח. ורבים מישראל באו אליהם ומתתיהו 

  ר:וובניו נאספו. ויענו אנשי המלך וידברו אל מתתיהו לאמ

ראש נכבד וגדול אתה בעיר הזאת ונתמך בבנים ובאחים. עתה ְקַרב ראשון ועשה 

העמים ואנשי יהודה והנשארים בירושלים והיית -כאשר עשו כל מצוות המלך,

המלך, ואתה ובניך תיכבדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות. ויען -אתה ובניך מאוהבי

מתתיהו ויאמר בקול גדול: אם כל העמים אשר בבית מלכות המלך שומעים לו 

ך בברית י ואחי נליאני ובנ –אבותיו ויבחרו בדבר המלך -ויסורו כל איש מעבודת

  אבותינו! חלילה לנו לעזוב תורה ומצוות!

  

  ויקרבו ימי מתתיהו למות ויאמר לבניו:

  עתה בנים קנאו לתורה...

  זכרו מעשה אבות...

  (מתוך פרק ב')    ונחלתם כבוד ושם עולם... 

  

אחיו וכל אשר דבקו באביו -ויקם תחתיו יהודה בנו הנקרא מכבי ויעזרו לו כל

  ויילחמו מלחמת ישראל...

  ויאמר יהודה:



52 

 

פלו רבים בידי מעטים ואין מעצור לפני שמים להושיע ברבים או ינקל כי י

חייל ניצחון המלחמה ומן השמים הגבורה. הם באים אלינו במעטים, כי לך ברוב 

ברוב גאווה וזדון להשמיד אותנו ואת נשינו ואת בנינו ולבוז אותנו. ואנחנו 

יגף אותם לפנינו ואתם אל תיראו  נלחמים על נפשותינו ועל תורתנו. אדוני

  (מתוך פרק ג')          מפניהם. 

  

ציון. ויראו את המקדש שומם והמזבח מחולל - ויקהל כל המחנה ויעלו הר

והשערים שרופים ובחצרות גדלים וסבוכים כמו ביער או כמו באחד ההרים; 

ויבכו בכי גדול ויעלו אפר על ראשיהם. והלשכות שוממות. ויקרעו את בגדיהם 

ויפלו על פניהם ארצה ויתקעו בחצוצרות ויצעקו על השמים. ויבחר (יהודה) 

כוהנים תמימים חפצי תורה, ויטהרו את המקדש ויוציאו את אבני השיקוץ 

יוועצו על מזבח העולה המחולל מה לעשות לו. ותצלח עליהם ילמקום טמא. ו

תצו ייהו, ומחשבה טובה לנתוץ אותו לבלתי היות להם למוקש, כי הגויים טימאו

המזבח ויניחו את האבנים על הר הבית במקום מיוחד עד בוא נביא להורות -את

יקחו אבנים שלמות, ככתוב בתורה, ויבנו מזבח חדש כראשון. ימה יעשה בהן. ו

ויבנו את המקדש ואת פנים הבית ואת החצרות קידשו. ויעשו כלי קודש חדשים 

לחן להיכל. ויקטרו על המזבח וויביאו את המנורה ואת מזבח הקטורת ואת הש

לחן לחם ויורידו את וויעלו את הנרות אשר במנורה ויאירו ההיכל. וישימו על הש

הפרוכות ויכלו את כל המעשים אשר עשו. וישכימו בבוקר בחמישה ועשרים 

- לחודש התשיעי הוא חודש כסלו בשמונה וארבעים ומאה שנה. ויקריבו קורבן על

חדש אשר עשו. ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה פי התורה על מזבח העולה ה

ויקריבו עולות בשמחה ויקריבו זבח שלמים ותודה. ויפארו את פני ההיכל 

בעטרות זהב ובמשבצות הכסף ויחנכו את השערים והלשכות ויעשו להם דלתות 

ותהי שמחה גדולה בעם מאוד ותסר חרפת גויים. ויקים יהודה ואחיו ובכל קהל 

. ימי חנוכת המזבח נעשים במועדם שנה בשנה ימים שמונה מיום ישראל להיות

  (מתוך פרק ד')      כסלו בשמחה וגיל. חמישה ועשרים לחודש 

  

  המשימ

  .רשמו את סדר האירועים של הסיפור ההיסטורי
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  ברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל (הר"אה)הרב א/  ַהֵּנר

  

ְוָיִבין ַדעיֵ  ִאיׁש ֶׁשָּכל ָצִרי –  

ֵנרוֹ  ּדֹוֵלק ֹוכוֹ ּת ֶׁשְּבתֹו  

  – רוֹ בֵ חֲ  רנֵ ּכְ  ֶׁשּלוֹ  ֵנרוֹ  ְוֵאין

  .ֵנר לוֹ  ֶׁשֵאין ִאיׁש ְוֵאין

  

ְוָיִבין ַדעיֵ  ָאָדם ֶׁשָּכל ָצִרי –  

  ֶאת ּוְלַגּלֹות ַלֲעֹמל ֶׁשָעָליו

  :ְּבַרִּבים ֶׁשֵּיׁש ַהֵּנר אֹור

  ְּגדֹוָלה ַלֲאבּוָקה םיָק לִ ְד הַ לְ 

  .ּלוֹ ּכֻ  ָהעֹוָלם ֶאת ּוְלָהִאיר

  

  – ַהֵּנר ּדֹוֵלק ֶׁשעֹוד ְזַמן ְוָכל

  !ןֵּק ְלתַ  ֶאְפָׁשר

  

  

  

  משימות

  

  אותו הידע?בומה על האדם לעשות  ,ידע שיש להבינוהמהו   .1

  

  ?מדבר עליו הרא"השמהו הנר   .2

  

  ומצאו חמש עובדות על כותב השיר. ,כנסו לאינטרנטיה  .3
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  מתיידדים עם המילים

הכירו מילים המופיעות יפור "החנוכייה שלא דלקה". אתם עומדים לקרוא את הס

  בו.

את הפירוש של כל אחד מהמילים כתבו  שלפניכם, קראו את המשפטים

  .משלכם יםמשפטומהביטויים המודגשים בהם, וחברו להם 

ולכן הם מתנהגים בהתנשאות  עוֹתִמְגָר ישנם ילדים שחושבים שאין להם   א.

  כלפי אחרים.

מדי שבוע, ולא את הכול  ִטיִּפין ִטיִּפיןלי דמי כיס  אבי החליט להעניק  ב.

  בחודש.

  בין החדרים. בׁשוֹ וָ  ֵלבבכל פעם שאני מוצא משהו בבית, אני עסוק   ג.

להבקיע שער  ְּבָידוֹ  ָעָלה אלמרות ניסיונותיו הרבים של השחקן הראשי,   ד.

  בכל המשחק.

  של אבי למשך זמן רב. ָניוּפָ  ֶאת ִּכְּסָתה ֲעָנָנהלאחר מותו של סבי,   ה.

  

  יה שלא דלקהיהחנוכ
  (רשם משה רבי, מפי הרב יוסף משאש ממרוקו).

  

בימי רבי אברהם אבן עזרא (ראב"ע) חי בפאדובה שבאיטליה עשיר אוהב מצוות 

לא אהב לפרוע את חובו במועד.  ,יתה בו: כשלווה כסףיוטוב לב. מגרעת אחת ה

  בר שילם, היה נותן טיפין טיפין.כב, וכשתמיד היה דוחה את בעל החוב בלך ושו

כחודש ימים לפני חנוכה בא אליו בעל חוב ותבע ממנו את חובו, אך האיש דחה 

מדוע  .אותו בלך ושוב. בעל החוב התחנן לפניו: "אני זקוק לכסף, ולך יש כסף רב

  לא תפרע את חובך?"

בבת אחת, גיע לאוזני ראב"ע, והוא ציווה על העשיר לשלם את חובו הדבר ִה 

  ככתוב בתורה. אך העשיר לא שם לבו לדברי ראב"ע ולא פרע את חובו.

כשבוע ימים לפני חג החנוכה פגש ראב"ע את העשיר אצל הצורף וראה אותו 

יה יקרה, משובצת אבנים יקרות. פנה ראב"ע אל העשיר: "יפה מאוד ימזמין חנוכ
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ול לפרוע את ה המהודרת אתה יכישאתה מחבב מצוות, אך בכסף של החנוכי

ותר." העשיר לא שם לבו לדברי רבי אברהם והזמין חובותיך, וזו מצווה חשובה בי

ב"ע: "אני מתפלל שהמלאך מחבב מצווה איה אצל הצורף. אמר ריאת החנוכ

  לחם בך," ופנה לדרכו.יי

יה. הצורף ביקש התשלום יקש לקחת את החנוכיבערב חנוכה בא העשיר לצורף וב

ה לדחותו. "אשלם לך בעוד חודש." הצורף סירב להצעה, המלא, אך העשיר ניס

ה המהודרת לביתו והדליק בה נר ראשון ילקח את החנוכי ,וכשלא קיבל תשלום

ה, ולמחרת שילם לצורף את מחירה ישל חנוכה. העשיר לא רצה לוותר על החנוכי

ויברך בקול רם את ברכות  ןא העשיר את הגביעים שמויקחנה לביתו בשמחה. מילֵ 

נוכה, וכשרצה להבעיר את הפתילות, לא דלקו. ניסה פעמים אחדות אך הדבר ח

  ה ולא הצליחו.ילא עלה בידו. ניסו גם בניו להדליק את החנוכי

  יסתה את פניו.עננה ּכ

ה ילמחרת מיהר לביתו של סעדיה, רב העיר, וסיפר לו את אשר אירע לו ולחנוכי

עם העשיר לביתו, ניסה  שלא דלקה. הרב, שלא האמין למשמע אוזניו, הלך

יה לא דלקה. שאל הרב את העשיר: יה ולא הצליח. החנוכילהדליק את החנוכי

  יה? האם לחש מישהו איזה לחש או כישוף בזמן הקנייה?"י"ממי קנית את החנוכ

שלח הרב להביא את ראב"ע, ויחד הלכו לבית העשיר. ניסה ראב"ע להדליק את 

שתפילתי נתקבלה. מאחר שהייתי אצל  יה ונכשל. אמר ראב"ע: "נראהיהחנוכ

התפללתי ה וידעתי כי העשיר לא פרע את חובותיו, יהצורף כשהזמין את החנוכי

לחם בו. מאחר שתפילתי נתקבלה, הוא חייב לקיים ישהמלאך של מחבב מצווה י

  את מצוות התורה ולפרוע כל חובותיו."

חובו במלואו. אז העשיר הוכרח לשלם את חובותיו, קרא לבעלי החוב ופרע את 

  ה ברוב שמחה ופאר.יחזר והדליק את החנוכי

  

  

  משימות

  ומהי התקופה המוצגים בסיפור? ,מיהן הדמויות, מהו המקום  .1

  

  מה היה חסרונו העיקרי של העשיר? וכיצד התנהג כלפי הזולת?  .2
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  ומדוע? ,היכן פגש ראב"ע את העשיר? מה ציווה עליו  .3

  

  לומר על תגובתו? אפשרהראב"ע? מה כיצד הגיב העשיר לציווי   .4

  

מה "איחל"  .חזיר את חובו ובזבז את כספוהא כי לראב"ע כעס על העשיר   .5

  לו?

  

  המוזכרים בסיפור. ,מצאו לפחות שני מנהגים הקשורים לחנוכה  .6

  

  .השלימו את הטבלה במחברת  .7

  תכונה  מעשה/התנהגות  הדמות

      ראב"ע

      העשיר

      רב העיר סעדיה

  

 , כלומר אם מישהו עושה מעשה רע ומתחרט עליו ,"ָחםְירֻ  – ְועוֵֹזב מוֶֹדה"  .8

  הדבר נסלח. כתבו כיצד מתחבר ביטוי זה לסיפור שלנו.

  

   .נותןהוא מי ש ַמְלֶוהה , ואילוהוא מי שמקבל  לוֶֹוה  .9

   .ר, ורשמו אותן בטבלה-כ-ל ומהשורש ש- א- בנו מילים מהשורש ש  א.

  ר- כ-ש  ל-א-ש  ה-ו-ל  

      לֹוֶוה  המקבל

      ַמְלֶוה  ַהּלוֵֹקחַ 

  השלימו את המשפט שלפניכם באחת המילים שבטבלה..  ב.

  אחי ___ דירה, משום שאין לו כסף לקנות אחת. 

   הידעתם?

, חערך. למשל, לווים כסף, קמ-משהו, מחזירים משהו שווה לוִֹויםכאשר 

ר שלקחנו משהו, מחזירים את הדב ׁשוֲֹאִליםומת זאת כאשר עסוכר...ל

  בדיוק. למשל, שואלים ספר, צלחת, כיסא.
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  רחל – ייחודה של יוצרת
  הכירו מילים המופיעות בהם.. של המשוררת רחל משיריהאתם עומדים לקרוא 

את הפירוש של כל אחד מהמילים כתבו  שלפניכם, קראו את המשפטים
  .משלכם יםמשפטומהביטויים המודגשים בהם, וחברו להם 

  
  לא הצלחתי לצּבור את מרב הנקודות במשחק המחשב הזה. ֵמעוָֹלם  .1

  לפני הזמן. ִהְׁשַּכְמִּתימאחר שהודיעו על יציאה מוקדמת לטיול,   .2

  כדי לסיים את העבודה הקשה בכרם. ַאַּפִים ְּבֵזַעתהכורמים עבדו   .3

  .ּיוְֹקִדיםהחשוב לשהות הרבה בֵצל בימי הקיץ   .4

  בעבודה וַמגיעה מאוחר הביתה. מּוָסהעֲ שהיא אמי עוֶרֶכת דין, יש תקופות   .5

  ביבולים בשדה וגם להשאיר לעניים. ֲאלֻּמוֹתהקוצרים נוהגים לקשור   .6

וזימר לי שיר  ְּבִׁשיר קוֹלוֹ  ָנַתןכשבמסיבת יום הולדתי הפתיע אותי חברי   .7

  שחיבר.

  את אחותי בפני חברותיה על שקיבלה מדליה בתחרות. ֵּפַאְרִּתי  .8

  .ָׁשָללהן המלחמה לא שמעו החיילים את אזהרת המפקד ולקחו מן בזמ  .9

  את השביל הארוך עד שִהגענו למעיין.  ָּכַבְׁשנּולאורך כל המסע   .10

  , משום שהצלחתי במבחן.ילּגִ כשאחזור הביתה, יישמעו קולות ה  .11

כמעט כל שיריה של רחל נכתבו בשש שנותיה האחרונות. שירתה הייתה כעין 

עם זיכרונותיו, עם רפיה של אדם הנוטה למות, העושה את חשבון אוטוביוג

אכזבותיו, ומפני שיש קשר הדוק בין שיריה לבין חייה, ראוי לקרוא עם אהבותיו ו

  על חייה כדי להבין את שיריה.

  עבודה בקבוצות

בשירי רחל ניכרת אהבתה לנופי ארץ ישראל, ובעיקר לצפון הארץ, כגון: הגולן, 

  רת. נצא בעקבות רחל.הגליל והכינ

  התבוננו במסלולי טיול שונים הנמצאים באינטרנט או בחוברת תיירות.  .1

  תכננו טיול ליום אחד לצפון הארץ, לשניים מהאתרים שהוזכרו בשירת רחל.  .2

  בתכנון הטיול התייחסו להיבטים האלה:  

חברים); סוג הטיול  –כיתה  –משפחה  –שעת יציאה; קהל היעד (הורים 

חיק הטבע);  –מסעדות  –רגלי); אוכל (כריכים  –משפחות  –וס הרים (טיפ

  סקירה קצרה על ייחודיות האתרים; שעת חזרה.
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  ָרֵחל... / ְואּוַלי א ָהיּו ַהְּדָבִרים

 ְואּוַלי א ָהיּו ַהְּדָבִרים ֵמעֹוָלם,

  אּוַלי

  ֵמעֹוָלם א ִהְׁשַּכְמִּתי ִעם ַׁשַחר ַלָּגן,

  ַאָּפי?- תְלָעְבדֹו ְּבֵזעַ 

   

  ֵמעֹוָלם, ְּבָיִמים ֲאֻרִּכים ְויֹוְקִדים

  ֶׁשל ָקִציר,

  ִּבְמרֹוֵמי ֲעָגָלה ֲעמּוַסת ֲאלֻּמֹות

  א ָנַתִּתי קֹוִלי ְּבִׁשיר?

   

  ֵמעֹוָלם א ָטַהְרִּתי ִּבְתֵכֶלת ׁשֹוְקָטה

  ּוְבֹתם

  הֹוי, ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי,  ֶׁשל ִּכֶּנֶרת ֶׁשִּלי...

  ָחַלְמִּתי ֲחלֹום? ֶהָהִיית, אוֹ 
  תרפ"ז

  

  משימות

  תארו את הפעולה בכל בית. .לשיר שלושה בתים  .1

  מה משמעותם של ספקות אלה? .כל בית מסתיים בשאלה המעלה ספק  .2

  כתבו את השאלות בלשונכם.  

השיר נכתב בשנותיה האחרונות של רחל, כשהייתה חולה ולא יכלה לרדת   .3

קשורות לתקופת העבר  ,תארת בשירהיא משממיטתה, אולם הפעולות 

  לאור זאת הסבירו את השאלות המביעות ספק. .שהייתה היפה בחייה

  הוכיחו אמירה זו. .הספק הוא מוטיב מוביל לאורך כל השיר  .4

  " הוא דימוי. הסבירו אותו.הטָ ְק שוֹ  ְּתֵכֶלתהביטוי "  .5

  א נחשקת.ראות בעינינו כיום כחוויה ליהעשייה המתוארת בשיר יכולה לה  .6

, הסבירו את יחסה של רחל לעבודה העלייה השנייהקראו באינטרנט על   

  החקלאית ואת אהבתה לארץ ישראל.
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  ָרֵחל/  ַאְרִצי ֶאל

  

 א ַׁשְרִּתי ָל, ַאְרִצי,

א ֵּפַאְרִּתי ְׁשֵמְו  

  ַּבֲעִלילֹות ְּגבּוָרה,

  ִּבְׁשַלל ְקָרבֹות;

  ָיַדי ָנְטעּו –ַרק ֵעץ 

  ֵּדן ׁשֹוְקִטים.חֹוֵפי ַיְר 

  ָּכְבׁשּו ַרְגַלי –ַרק ְׁשִביל 

  ַעל ְּפֵני ָׂשדֹות.

   

  – ְמאֹודָאֵכן ַּדָּלה 

  ָיַדְעִּתי ֹזאת, ָהֵאם,

  ְמאֹודָאֵכן ַּדָּלה 

;ִמְנַחת ִּבֵּת  

  ַרק קֹול ְּתרּוַעת ַהִּגיל

  ְּביֹום ִיַּגּה ָהאֹור,

  ַרק ְּבִכי ַּבִּמְסָּתִרים

.ֲעֵלי ָעְנֵי  

  ביב, תרפ"וא-תל
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  משימות

  

  כמה פירושים: מתנה, שי, תרומה. ִמְנָחהלמילה   .1

  מתאים ביותר לשיר? הסבירו מדוע. ,לדעתכם ,איזה פירוש  

הבית הראשון כולל את הדברים שהמשוררת לא עשתה ואת הדברים   .3

  כתבו אותם בטבלה.שהמשוררת כן עשתה. 

למען  שלא עשתההדברים על כול, קודם  ,היא מספרת ,לדעתכם ,מדוע  .4

  הארץ?

  שמעבירה רחל בשיר "אל ארצי"?  המסר המרכזי מהו   .5

  כישלונה של המשוררת לתרום לארץ  א.

  לבטא אהבתה לארץהשונים של הדוברת  יהניסיונות  ב.

  רץביטוי אהבת הדוברת לא  ג.

  תרומה לארץ אינה קשורה לגודל המעשהה  ד.

  בארץ.העתיקו מילים המתארות מקומות   א.  .  6

  העתיקו מילים המתארות את הטבע.  ב.

  .מדוע הן חוזרות והסבירו ,אילו מילים חוזרות בשיר? העתיקו אותן  .  7

  בית המשוררת מגישה מנחה לאם ומצטערת על דלותה.ב    .8

      מי היא האם?   א.     

  מי היא הבת?  ב. 

  .)הבית הראשון שוב אתו ארק( ?מהי המנחה    ג. 

את  ת עשתה הרבה או מעט למען ארצה? נמקוהמשורר ,האם לדעתכם  .9

  תשובתכם

  והעתיקו אותם. .א בדימוייםבשיר יש הרגשה של עצב, העצב מבוטָ   .10

 .לפאר את המולדת שלנו אפשר רחל מרמזת לנו בשירה על שתי דרכים שבהן  .11

  אלו?הדרכים המהן שתי 

או גיבורים יש הטוענים שכדי לעשות דברים למען הארץ לא חייבים להיות   .12

  כם על טענה זו.את דעת ועיהב .מבוגרים. כל אחד יכול לתת משהו
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   ָרֵחל/  ִּכֶּנֶרת

  –! ֹוָלן, הֹוֵׁשט ַהָּיד ְוַגע ָּבםָׁשם ָהֵרי ּג

  .ִּבְדָמָמה ּבֹוַטַחת ְמַצִּוים: ֲעֹצר

  ֶחְרמֹון ַהַסָּבא ִּבְבִדידּות קֹוֶרֶנת ָנם

 .חֹורַהּצְ  ְוִצָּנה נֹוֶׁשֶבת ִמִּפְסַּגת

 

 ,ְׁשַפל ַצֶּמֶרת ָׁשם ַעל חֹוף ַהָּים ֵיׁש ֶּדֶקל

 ,ְסתּור ֵׂשָער ַהֶּדֶקל ְּכִתינֹוק ׁשֹוָבב

  ֶׁשָּגַלׁש ְלַמָּטה ּוְבֵמי ִּכֶּנֶרת

 .ְמַׁשְכֵׁש ַרְגָליו

 

 ,ַהֶּכַרּכְ  ה ִיְרּבּו ְּפָרִחים ַּבֹחֶרף ַעלמָ 

 ,ַּדם ַהַּכָלִנית ְוֶכֶתם ַהַּכְרֹּכם

 ,ִּפי ֶׁשַבע ָאז ָיֹרק ַהֶּיֶרק –ָיִמים ֵיׁש 

 .ִּפי ִׁשְבִעים ְּתֻכָּלה ַהְּתֵכֶלת ַּבָּמרֹום

 

 ,ְׁשחֹוחַ  ַוֲאַהֵּל ִאָּוֵרש ַּגם ִּכי

  – ָזִרים ְלַמּׁשּואֹות ְוָהָיה ַהֵּלב

  ַהאּוַכל ִלְבֹּגד ָּב, ַהאּוַכל ִלְׁשֹּכחַ 

  ?ֶחֶסד ְנעּוִרים

  תל אביב, תרפ"ז

  

  

  נרת.ישמו הערבי של התל של בית ירח, ליד המושבה כ – ַרּכְ ַהּכֶ   * 
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  משימות

  

  פי השיר.-עלאת תשובתכם בשירה? הוכיחו  פונה למי המשוררת  .1

  

  ביעים.הם מַ ה מהם המקומות והצבעים המוזכרים בשיר בכל בית? חשבו מ  .2

  

  כיצד נראה החרמון בעיני המשוררת?   א.    .3

  . צד הוא נראה כיוםכיחפשו במקורות מידע,   ב.

, ֲעֹצר מה משדות המילים ?מה האווירה בבית המתאר את החרמון  ג.

   ?הִצּנָ 

  

. מצאו והעתיקו אותן. ַהְגָּדָלההמתארות  פעולות חשבוניותבשיר מופיעות   .4

  מה לדעתכם הן מוסיפות לשיר?

  

איזו מערכת יחסים מתוארת בבית האחרון? היכן עוד פגשנו מערכת יחסים   .5

  ו?כז

  

  קראו במקור מידע את הביוגרפיה של רחל המשוררת.  .6

  במה השיר קשור לחייה האישיים? הסבירו את תשובתכם.  

  

   יה?ביעה החזרה עלמה מַ היא? מה . חוזרת ברוב הבתים בשיראחת מילה   .7

  

  לכל אחת מהמילים שלפניכם כתבו מילה מנוגדת.  .8

  ְׁשֹּכחַ לִ , חוֹרצְ , ְּבִדידּות, ְּדָמָמה, הִצּנָ   

  

  והסבירו את משמעותם. ,דימוייםההעתיקו את   .9

  

  את מה מאנישה המשוררת בשיר? .בשיר האנשהמצאו תיאורי   .10
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  ֵמָטפוָֹרה  .11

. מטפורה היא ציור לשוני, שבו ַהְׁשָאָלההמטפורה נקראת בעברית 

משתמשים במושג אחד במקום מושג אחר, כדי להדגיש את הדמיון בין שני 

  המושגים.

  :דוגמה  

  ב      א                 

  

  

  יונים             עיניים                      

     

  כמו                      
  כ...                     

  

  

  עינייך יונים                          

  

בשיר ארבעה בתים. בשלושה מהם מתוארות תמונות מנוף הכינרת. בכל 

. בבית האחרון אחת מטפורהבית מתוארת תמונה אחת קטנה, שבמרכזה 

  מובעות מסקנות המשוררת. 

  תארו את  תמונה בכל בית.

  

ֶחֶסד  ַהאּוַכל ִלְבֹּגד ָּב, ַהאּוַכל ִלְׁשֹּכחַ השיר מסתיים בשאלה רטורית: "  .12

  "ְנעּוִרים?

  הסבירו בלשונכם את השאלה.  א.

  מסיימת הדוברת את השיר בשאלה זו? ,לדעתכם ,מדוע  ב.

. היונה מסמלת שלום, טוהר א

  תמימות.ו

ב.   אם רוצים להדגיש שהעיניים 

ימות וטוהר ממצביעות על ת

 מחברים יחד את א' + ב'.  
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  מיליםעם  יםתיידדמ

  

  . ביאליק יים נחמןאת הסיפור "משפט הביצה" מאת חתם עומדים לקרוא א

  הכירו מילים המופיעות בו.

את הפירוש של כל אחד מהמילים כתבו  שלפניכם, קראו את המשפטים

  .משלכם יםמשפטומהביטויים המודגשים בהם, וחברו להם 

 ִמֶּמּנּו דחֵ ּכָ ִה לְ ולא  ,לספר היכן היה יניב חזר מאוחר הביתה. אביו דרש ממנּו  .1

  דבר.

  

  . ִלי ֵנאוָֹתהפארק עד שאמי -זמן רב ביקשתי לנסוע ללונה  .2

  

רוני לא שכח ללמוד למבחן במדעים. אך במהלך המבחן התקשה לענות   .3

  .ֶנֶפׁש ְּבַפֵחיויצא מהכיתה 

  

בי  ְלִתְעַּתעיש לי הרגשה שכל מה שסיפרו לי היה לא מדויק, מטרתם הייתה   .4

  ז את כספי.כדי שאבזב

  

י יועל ,בעניין ֵמֵקל ֵאינוֹ בכל פעם שאני מבקש מאחי לשחק במחשב, הוא   .5

  לשכנעו שעות ארוכות.

  

 ִהִּפילס בדרכו לביצוע המזימה וסיפר לחוקריו כל שידע ולא השליח נתּפ  .6

  .ָּדָבר

  

  כששמעתי שהבחור המצטיין הפליל את חברו.  יִת יאֵ ָּת ְׁש ִה   .7

  

  פני מפקדו כי ידע שדובר אמת הוא.מ ַחתהחייל לא   .8

  

  ולכן עליו לערער על פסק הדין. ,עליו עונש מוגזם הּוַׁשת  .9
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  ביאליק ַנְחָמן ַחִּיים /  ַהֵּביָצה ִמְׁשָּפט

ַוֹּיאְכלּו ִמן ַהֵּציָדה ֲאֶׁשר ָלְקחּו ִאָּתם   ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיְׁשבּו רֹוֵעי ָדִוד ּבּׂשֶדה ִלְסֹעד ִלָּבם,

. ְוֶאָחד ִמן ָהרֹוִעים א ָמָצא לֹו ְכֵדי ָׂשְבעֹו, ַוְיַבֵּקׁש ְּׁשלֹותְמבֻ ַיְלקּוָטם, ֶלֶחם ּוֵביִצים ּבְ 

 ַאַחת, ְלַמֵּלא ַנְפׁשֹו, ַוֹּיאֶמר לֹו ֵרֵעהּו: ֶּׁשֶלתְמבֻ ֵמֵרֵעהּו ְלַהְׁשִאילֹו ֵּביָצה 

- ִלי ֶאת-ֵעִדים, ִּכי ָהֵׁשב ָּתֶׁשב "א ַאְׁשִאיְל ַעד ִאם ָנַדְרָּת ְּבִפי, ּוִבְפֵני

ְּתבּוָאָתּה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵּביָצה ִלְבָעֶליָה ַעד ַהּמֹוֵעד -ַלּמֹוֵעד, אֹוָתּה ְוַעל ָּכל  הֵּביָצה

  ַההּוא."

ּתֹוִסיף ֵּביָצה -ָּתִביא ּוַמה- ַוֵּיַקל ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהְמַבֵּקׁש ְוא ֲחָׁשבֹו, ִּכי ָאַמר: ַמה

  ַוֵּיאֹות ַוֹּיאַמר: –ֶליָה? ִלְבעָ 

".ֵהן, לּו ְיִהי ִכְדָבֶרי"  

  ְוָהִאיׁש ִהְׁשִאילֹו ֵביָצה ַוָּיַעד ֵעִדים.

  :ַהּׁשֹוֵאלַוֹיאֶמר לֹו    ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַרִּבים ַוָּיבֹוא ַהַּמְׁשִאיל ִלְדֹרׁש ֶאת ִנְׁשיֹו.

  .""ֵאין ְל ְּבָיִדי ִּבְלִּתי ִאם ֵּביָצה ֶאָחת

  ַהַּמְׁשִאיל: ַוֹּיאֶמר

  "ָׁשִגיָת, ָאִחי, ְלִפי ֶחְׁשּבֹוִני ָאִני ָעֶלי ְלַׁשֵּלם ִלי ָכֹזה ְוָכֶזה."

  ַיד ַהִּנְתָּבע. ַּתִּׂשיגד ֵמֲאֶׁשר וֹ ִמְכַסת ַהֶּכֶסף, ִמְסָּפר ָעצּום, ַרב ְמא-ַוִּיֹּקב לֹו ֶאת

  ַוִּיְרַּגז ָהִאיׁש ַוֹּיאַמר:

ָעה? ִמי ָרָאה אֹו ִמי ָׁשַמע ֵמעֹודֹו, ִּכי ְיֻׁשַּלם הֹון ַרב ַּכֲאֶׁשר ָנַקְבָּת ֵחֶלף ַּבּלָ "ֲהַדְעְּת ִהְת 

  ֵּביָצה ֶאַחת? ֵאין ֹזאת ִּכי ִאם ְמַתְעֵּתַע ַאָּתה ִבי."

ְּבָחְזָקה,  םַהְּׁשַניִ ְואּוָלם ַהַּמְׁשִאיל ִהְקָׁשה ִלְדֹרׁש ַּכֲאֶׁשר ָנַקב, א ָגַרע ְּפרּוָטה. ַוָּיִריבּו 

  ְוַהָּדָבר הּוָבא ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָּדִוד. –ֶזה ְּבֹכה ְוֶזה ְּבֹכה 

ִּדְבֵרי ָהֵעִדים ָׁשַמע, ַוּיֹוֵצא ִמְׁשָּפט -ָהִריב ְוַגם ֶאת-ִּדְבֵרי ַּבֲעֵלי-ִּכְׁשֹמע ַהֶּמֶל ֶאת  ַוְיִהי

  ֵלאֹמר:

   ֶּפה." ֲאֶׁשר ָּפִציתָ - ְּדָבֶרי ַהַּמְׁשִאיל ְּכָכל-ַבַעלם ְּתַׁשֵּלם לְ ַהֵּביָצה, ַׁשּלֵ  ׁשֹוֵאל, ַאָּתה"

  ַוִּיְצַעק ָהִאיׁש:

  "ֲאָהה, ֲאדֹוִני ַהֶּמֶל, ְוָאֹנִכי א ֵאַדע ַּכָּמה?"

   ָּפָרַׁשת ַהֶחְׁשּבֹון ֵלאֹמר:-ַוּיֹוֶׁשט לֹו ִאיׁש ִריבֹו ֶאת

ָעָׂשר -ָיִביא ִּבְׁשָנתֹו ַהּׁשִנָּיה ְׁשמֹוָנה  ֶאְפרֹוחַ הָ . ֵּביָצה ַאַחת ִּתָּבַקע ֶאְפרֹוַח ֶאָחד"
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ָעָׂשר - ֶאָחד ְׁשמֹוָנה-ֵאֶּלה ָהֶאְפרֹוִחים ָיִביאּו ַגם ֵהם ָּכל ה.ֶאְפרֹוִחים, ְוֵכן ְּבָכל ָׁשנָ 

  ִמּיֹום ָהְׁשֲאָלה ַהֵּביָצה ְוַעד ַהּיֹום ָעְברּו ַאְרַּבע ָׁשִנים..."  ְלָׁשָנה. ֶאְפרֹוִחים

, ָעצּום ְמאֹודּוַמת ַהֵּביָצה, ָעצּום ר, ַהֶחְׁשּבֹון, ֶחְׁשּבֹון ָנכֹון, ְוֹתֶכן ַהֶּכֶסף, ִׁשּלסֹוף ָּדבָ 

   ָנֶפׁש.- ַוֵּיֵצא ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבַפֵחי  ִמֵּדי ַהֵּׂשג ַיד ַהִּנְתָּבע.

ר ָקָטן ָּבֵעת ַהִהיא, ָּבא ַהֶּמֶל ,עֹוֶדנּו ַנעַ -הּוא ָיָצא ִמֶּפַתח ֵּבית ַהֶּמֶל, ּוְׁשֹמה ֶבן

לֹו ָהִאיׁש -ַוְיַסֵּפר  ְּפֵני ָהִאיׁש ְוִהָּנם זֹוֲעִפים, ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַעל ָּכָכה.-ֶאת ְראִלְקָראתֹו, ַוּיַ 

ְּדָבָריו ֵחֶלף ֵּביָצה ְמֻגְלֶּגֶלת -ֶאת ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֶאת ֲאֶׁשר ְׁשָפטֹו ַהֶּמֶלך ְלַׁשֵּלם ְלַבַעל

  ם, ִמְרֶּבה ִמַּמַּׂשג ָידֹו.ָעצּוַאַחת הֹון 

  ְרא ְׁשֹמה ְּבָצַרת ֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַוַּיְחֹמל ָעָליו ַוֹּיאַמר:ַוּיַ 

ְּביֹום ּפלֹוִני    "ְׁשַמע ִאיָעְצ, ֹזאת ֲעֵׂשה, ְוֶנֱחַלְצָּת ִמן ַהָּצָרה ַהָּבָאה ָעֶלי ִּבְגַלל ַהֵּביָצה.

ְוָׁשִמְרָּת ַלּמֹוֵעד, ְוָיָצאָת   ְּגדּוֵדי ְצָבאֹו ַּבּׂשֶדה.- ְפֹקד ֶאתַלּמֹוֵעד ֵיֵצא ַהֶּמֶל ָאִבי לִ 

ַיַעְברּו ָׁשָּמה ְּגדּוֵדי  ְוִנְקַרְבָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְצְּבאּו ַוֲאֶׁשר   ַּגם ָאָּתה. ַהָּׂשֶדה

.ּפֹוִלים ְמֻבּׁשִלים, ֵמֲאֶׁשר ָחְפֶני-אָת ֶאתְוָהָיה ִמֵּדי ֶלְכָּתם ּוִמֵּדי בֹוָאם, ּוִמּלֵ   ַהֶּמֶל 

ְּפֵני ַהּׂשֶדה ֶהָחרּוׁש ָהֵפץ -ָּתִכין ְלּך ַוֲהִפיצֹוָתם ְלֵעיֵני ַהֶּמֶל ּוְלֵעיֵני ִצְבאֹוָתיו ַעל

ָהֵפץ ְוָזֹרַע. ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאלּו ָהעֹוְבִרים ָעֶלי: ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה ָל? ְוָאַמְרָּת:  ְוָזֹרַע,

ְוִכי ִיְתְמהּו ָעֶלי ְוָאָמרּו: ִמי ָרָאה ּפֹוִלים ְמֻבּׁשִלים   ֹוִלים ְמֻבּׁשִלים ָאֹנִכי זֹוֵרַע.ּפ

ֹּכה ַּתֲעֶׂשה  –ִּתָּבַקְעָנה ֶאְפרֹוִחים?  ְּׁשלֹותְמבֻ ְוּאַמְרָּת: ּוְמי ָרָאה ִּכי ֵּביִצים  –ִנְזָרִעים? 

  ֶּמֶל ּוְצָבאֹו ַּבּׂשֶדה."ְוֹכה ְתַדֵּבר ִמֵּדי ֲעֹבר ַעל ָּפֶני הַ 

ַוְיִהי ְּבֵצאת ַהֶּמֶל ּוְצָבאֹו   הֹוָרהּו ְׁשֹמה, א ִהִּפיל ָּדָבר. ֲאֶׁשרַוַּיַעׂש ָהִאיׁש ְּכֹכל 

ְּפֵני ֶחְלַקת ֲאָדָמה ַאַחת, ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ִאיׁש זֹוֵרַע ּפֹוִלים - ַהּׂשֶדה , ַוַּיַעְברּו ַהְּגדּוִדים ַעל

ֹאל ְוֵיׁש ֵמֶהם ֲאֶשר א ִהְתִאְּפקּו ִמְּׁש   ָלִאיׁש ּוְלַמֲעֵׂשהּו. ְמאֹודִלים, ַוִּיְׁשָּתאּו ְמֻבּׁש

ָהִאיׁש ֵלאֹמר: ָמה ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּזר ֲאֶשר ַאָּתה עֹוֶׂשה? ַוַּיֲעֵנם ָהִאיׁש ְּכֹכל ֲאֶשר ָׂשם -ֶאת

    ְׁשֹמה ְּבִפיו, ַוְיִהי ְלִחיָדה.

ִמְׁשַּפט הֵּביָצה, ַוְיַצו ְלָהִביא ְלָפָניו - יַע ַעד ַהֶּמֶל, ַוִּיְזֹּכר ַהֶּמֶל ְּכֶרַגע ֶאתְוַהָּדָבר ִהּגִ 

    ָהִאיׁש, ַוִּיְׁשָאֵלהּו ַהֶּמֶל ֵלאֹמר:-ֶאת

  ַהָּדָבר ַהֶּזה?"-ִלי, ָהִאיש, ַאל ְּתַכֵחד: ַהֵאין ַיד ְּבִני ְׁשֹמה ַוֲעָצתֹו ְּבָכל-ִּגיָדה"הַ 

  ן ָהִאיש:ַוַּיעַ 

  הּוא."-ָאֵמְרָּת ֵּכן   ַּכֲאֶשר   "ֵחי ַנְפְׁש, ַהֶּמֶל, ִאם א

ְיָעצֹו ְׁשֹמה ְוֵאת ֲאֶשר הֹוָרהּו ַלֲעׂשֹות ּוְלַדֵּבר, א ִכֵחד  ֲאֶׁשר- ָּכל-ֶּמֶלך ֶאתַוְיַסֵּפר לַ 
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   ָּדָבר.

   בֹו ֵעין ּתֹוֵכָחה ָאַמר ְּבַזַעף: ְׁשֹמה. ּוְבִתּתוֹ - ָאז ִיְׁשַלח ַהֶּמֶל ְלָהִביא ֵאָליו ֶאת

  ְּבִפי ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה?"-"ַמה

ִּבְלָבבֹו אֹותֹו ִמְּללּו ְׂשָפָתיו  ֲאֶׁשרְוֵאת    ְואּוָלם ַהַּנַער ַהָּקָטן ְׁשֹמה א ַחת ִמַּזַעף ָאִביו

   ָּברּור, ַוֹּיאַמר:

ְלֶּגֶלת ָלַקח ָהִאיׁש ֵמֵרֵעהּו. ֵּביָצה ֲאֶשר א "ֲאדֹוִני ָאִבי ַהֶּמֶלך, ַהִאם א ֵּביָצה ְמגֻ 

ִתָּדֵגר ְוא ִתָּבַקע ֶאְפרֹוַח? ְוַעָּתה ָלָּמה ֶזה יּוַׁשת ָעָליו ְלָהִׁשיב ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה 

    ְתמּוָרָתּה?"

טּוב ֵׂשֶכל - תִּדְבֵרי ְׁשֹמה, ִּכי ִהִּכיר ֵמֶהם אֶ -ְּכָׁשְמעֹו ֶאת ְמאֹודּוְפֵני ַהֶּמֶלך אֹורּו 

  ֹיֶׁשר ְלָבבֹו ְוֶאת ֹעז רּוחֹו, ַוִּיָּׁשֵקהּו ַעל ִמְצחֹו , ַוֹּיאַמר:- ַהַּנַער, ֶאת

  "ָאֵכן ָצַדְקָּת, ְּבִני, ַהַּפַעם ִמֶּמִּני ְּבִמְׁשָּפֶטּך, ּוָברּו ַאָּתה ֵלאִהים ִּכי ְמַנְעָּתִני ֵמָעֶול."

  ּוִבְפנֹותֹו ֶאל ָהִאיׁש ָאַמר:

 ֵּביָצה ֶאָחת.""ֵל ְוַׁשֵּלם ְלֵרֲע 
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  חג לאילנות

  הוא חג המסמל את הקשר של העם אל אדמתו ואל ארצו.  ט"ו בשבט

השבוע שבו חל ט"ו בשבט הוכרז כשבוע שמירת הטבע, שמירת הנוף וטיפוחו של 

  החי והצומח.

  

  

  ַז ןָנתָ /  "ַהָּׂשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִּכי"

  

  

  ַהָּׂשֶדה ִּכי ָהָאָדם ֵעץ

  ְּכמֹו ָהָאָדם ַּגם ָהֵעץ צֹוֵמחַ 

  ְּכמֹו ָהֵעץ ָהָאָדם ִנְגָּדע

  ַוֲאִני א יֹוֵדעַ 

  ֵאיֹפה ָהִייִתי ְוֵאיֹפה ֶאְהֶיה

  ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה

  

  ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה

  ְּכמֹו ָהֵעץ הּוא ׁשֹוֵאף ְלַמְעָלה

  ְּכמֹו ָהָאָדם הּוא ִנְׂשָרף ָּבֵאׁש

  י א יֹוֵדעַ ַוֲאנִ 

  ֵאיֹפה ָהִייִתי ְוֵאיֹפה ֶאְהֶיה

  ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה

  

  

  ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה

  ְּכמֹו ָהֵעץ הּוא ָצֵמא ְלַמִים

  ְּכמֹו ָהָאָדם הּוא ִנְׁשָאר ָצֵמא

  ַוֲאִני א יֹוֵדעַ 

  ֵאיֹפה ָהִייִתי ְוֵאיֹפה ֶאְהֶיה

  ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה

  

  ָׂשֵנאִתיָאַהְבִּתי ְוַגם 

  ָטַעְמִּתי ִמֶּזה ּוִמֶּזה

  ָקְברּו אֹוִתי ְּבֶחְלָקה ֶׁשל ָעָפר

  ּוַמר ִלי ַמר ִלי ַּבֶּפה

  ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה

  ְּכמֹו ֵעץ ַהָּׂשֶדה
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  משימות

 עץ מאכל, רבי יוחנן מבחין בין 'עמוד א ',דף ז ,מסכת תענית ,בתלמוד הבבלי  .1

  ל ביניהם?. האם ידוע לכם ההבדעץ סרקבין ל

  במדרש בראשית רבה מדומים העצים לאדם.  .2

 מהכא אמרי רבנן, ְוֶחְׁשּבוֹן ִּדין ןֵּת לִ  ֲעִתיִדין ְסָרק ִאיָלֵני ַאף אַאחָ  ַרִּבי ָאַמר" 

 נוֹתִנין ֵעִצים ַאף ְוֶחְׁשּבוֹן ִּדין נוֵֹתן ָהָאָדם ָמה ַהָּׂשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִּכי) 'כ דברים(

  ."ְוֶחְׁשּבוֹן ִּדין

  במה דומה האדם לעץ לפי מדרש זה?  

  ?בשיר מה המשמעות של שתי השורות החוזרות על עצמן בכל בית  .3

  כ' כתוב:- , י"טבספר דברים פרק כ'  .4

ְׁשִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנֹּדַח תַ -ִּכי ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשה א

 ינֶ ּפָ א ִמ בֹ ה לָ דֶ ָּׁש ִּכי ָהָאָדם ֵעץ הַ ֹתאֵכל ְוֹאתֹו א ִתְכֹרת  ָעָליו ַּגְרֶזן ִּכי ִמֶּמנּו

ר צוֹ מָ  יתָ נִ בָ ּו ָּת ָר כָ ית וְ ִח ְׁש תַ  תוֹ א אֹ ל הּוכָ אֲ ץ מַ א עֵ י ע ּכִ דַ ר ֵּת ׁשֶ ץ אֲ ק עֵ ַר  :רצוֹ ּמָ ּבַ 

  .ּהָּת ְד ד ִר ה עַ מָ חָ לְ ִמ  ְּמ ה עִ ׂשָ א עֹ ר הּוׁשֶ יר אֲ עִ ל הָ עַ 

  ים בכריתה? מדוע?מהם העצים המותר   

רשמו בטבלה את השורות שבהן מדמה המשורר את האדם לעץ ואת   .5

  השורות שבהן הוא  מדמה את העץ לאדם.

  ציינו מספר קווי דמיון ושוני. –הסיקו מסקנות 

  בתלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א אמר רבי יוחנן:  .6

? הוא שדה עץ אדם וכי, ֶדה'ַהָּׂש  ֵעץ ָהָאָדם 'ִּכי): שכתוב מהו( ִּדְכִתיב מאי  

 תווא וכתיב, תכרות לא תוווא תאכל ממנו כי) ֶׁשָּכתּוב( ִּדְכִתיב משום אלא

 לא תוווא תאכל ממנו – הוא הגון חכם תלמיד אם? כיצד הא. וכרת תשחית

  .וכרת תשחית תווא – לאו ואם, תכרות

  גון?לאיזה סוג של עץ מדומה בקטע מן התלמוד הבבלי תלמיד חכם ה א.

  לאיזה עץ מדומה תלמיד שאיננו הגון? ב.

  

   לא מאמין, רואה רק קשיים ובעיות. –פסימי 

  רואה בקושי אתגר. . מאמין –אופטימי 
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  רמֶ ֶׁש  ָנֳעִמי/  ָהֲעָׂשִבים ִׁשיַרת

  
  

ַּדע ְל  

  ֶׁשָּכל רֹוֶעה ְורֹוֶעה

  ְמיָֻחדֵיׁש לֹו ִנּגּון 

  ּלוֹ ִמּׁשֶ 

ַּדע ְל  

  ֵעֶׂשבֶׁשָּכל ֵעֶׂשב וְ 

  ְמיֶֻחֶדתֵיׁש לֹו ִׁשיָרה 

  ִמֶּׁשּלוֹ 

  ָהֲעָׂשִבים ּוִמִּׁשיַרת

  ַנֲעֶׂשה ִנּגּון

  ֶׁשל רֹוֶעה

  

  ַּכָּמה ָיֶפה

  ַּכָּמה ָיֶפה ְוָנֶאה

  ַהִּׁשיָרה ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעים

  ֶׁשָּלֶהם

  טֹוב ְמאֹוד

  ְלִהְתַּפֵּלל ֵּביֵניֶהם

  ּוְבִׂשְמָחה ַלֲעֹבד

  'ֶאת ה

  ָׂשִביםָהעֲ  ּוִמִּׁשיַרת

  ִמְתַמֵּלא ַהֵּלב

  ּוִמְׁשּתֹוֵקק

  

  

  ּוְכֶׁשַהֵּלב

  ִמן ַהִּׁשיָרה ִמְתַמֵּלא

  ּוִמְׁשּתֹוֵקק

  ֶאל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

  אֹור ָּגדֹול

ְוהֹוֵל ֲאַזי ִנְמָׁש  

   ָתּה ֶׁשל ָהָאֶרץּׁשָ ִמְּקדֻ 

  ָעָליו

  ָהֲעָׂשִבים ּוִמִּׁשיַרת

  ַנֲעֶׂשה ִנּגּון

  ַהֵּלבֶׁשל 
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  שימותמ

  

  .יחודיות של כל פרט בטבעיהנושא בבית הראשון של השיר הוא ה  .1

  העתיקו את המשפטים המדגישים זאת.      א.

  הכותבת את העשבים כנציגו של הטבע? הבחר ,לדעתכם ,מדוע  ב.

  

 , ויש םיפעמימופיע  ַדע ְל הצירוף הבית הראשון מורכב משלושה חלקים:  .2

  .ד משתלבים החלקים לבית אחדשילוב ביניהם. הסבירו כיצ

  

  למה תורמת השירה? .מרכזי בבית השני מוטיבהשירה היא   .3

  

  הניגון של הלב? ,לדעתכם ,. מהוהניגון שבלבמרכז הבית השלישי הוא   .4

  

  .הסבירו מדוע האדם הקשוב לשירת העשבים משתוקק לארץ ישראל  .5

  .)בגלות לא היו היהודים קשורים לעבודת האדמה :(רמז  

  

בין ;  בין השירה לבין הצומח ים האלה:קשרהים ימבמקורות היהודים קי  .6

  עבודה שבלב.פילה; בין השירה לבין הניגון לבין הת

  מצאו הוכחות לקשיים אלה בשיר.  

  

  הסבירו את המעגליות שבו. .שיר מעגליהשיר הוא   .7

  האמצעים האמנותיים תורמים אף הם למבנה המעגליות.  

  .)לחוסר סימני הפיסוק ,הקצרות לשורות לב  שימו(

  

המאפיינים את החסידות בכלל ואת חסידות  מוטיביםהוא אחד ה ניגוןה  .8

  ברסלב בפרט. 

  .ניגוןוהסבירו מהו אותו  ,כנסו לאינטרנט לערך "חסידות"יה  
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  .שירה של נעמי שמר נכתב בהשראת ר' נחמן מברסלב. קראו את הפיוט  .9

 ִנּגּון םהֶ ּמָ עִ  ָׁשַלח, ְליוֵֹסף ַהְּׁשָבִטים ֲעֶׂשֶרת ָּבָניו ֶאת ְּכֶׁשָּׁשַלח ָאִבינּו ַיֲעֹקב ִּכי ַּדע  

 בראשית( ְוכּו' ִּבְכֵליֶכם' ָהָאֶרץ תַר ְמ ּזֵ ִמ  'ְקחּו :סוֹד ְוֶזה. ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשל

 תַר ִזְמ  ֶאת י"ִׁש ַר  ֶׁשֵּפֵרׁש ּוְכמוֹ  .ְליוֵֹסף ָיָדם ַעל ֶׁשָּׁשַלח, ְוִנּגּון ֶזֶמר ְּבִחיַנת). ג"ִמ 

 ְלִפי ְמֻיָחד ִנּגּון לוֹ  ֵיׁש ְורוֶֹעה רוֶֹעה ָּכל ִּכי, ַּדע ִּכי .ְוכּו' ֶזֶמר ָלׁשוֹן ָהָאֶרץ

 ֶׂשבעֵ  ָלּה ֵיׁש ּוְבֵהָמה ְּבֵהָמה ָּכל ִּכי. ָׁשם רוֶֹעה ֶׁשהּוא ַהָּמקוֹם ּוְלִפי ָהֲעָׂשִבים

 ָהֲעָׂשִבים ּוְלִפי. ֶאָחד ְּבָמקוֹם ָּתִמיד רוֶֹעה ֵאינוֹ ַּגם. ְכלוֹ ְלָא ְצִריָכה ֶׁשִהיא ְמיָֻחד

, ֶׁשאוֵֹמר ִׁשיָרה לוֹ  ֵיׁש ְוֶעֶׂשב ֶעֶׂשב ָּכל ִּכי. ִנּגּון לוֹ  ֵיׁש ֵּכן, ָׁשם ֶׁשרוֶֹעה ְוַהָּמקוֹם

   .רוֶֹעה ֶׁשל ִנּגּון ַנֲעֶׂשה .ָהֲעָׂשִבים ּוִמִּׁשיַרת. ִׁשיָרה ֶּפֶרק ְּבִחיַנת ֶׁשֶּזה

  (ליקוטי מוהר"ן תנינא)

  

זו של  , ואילונדמה ששירת העשבים של רבי נחמן היא אוניברסלית (כללית)  

  למה מחובר הניגון שלה? .שמר יש בה משהו מקומי

  

ככל שנהיה קשובים  :בין הסביבה שלנוללניגון יש צד דיאלוגי חשוב בינינו   .10

  נו. שלניטיב ליצור את ניגונינו  ,לסביבתנויותר ורגישים 

  הביעו את דעתכם על טענה זו.

  

  דיון

  מהו המסר של השיר?



74 

 

גלות, זרות וזהות –מגילת אסתר   

ד מדי שנה, לאחר קריאת המגילה בבית הכנסת, נוהגים לשיר את אח .1

  השירים המזוהים ביותר עם פורים.

  :ָחהְוָׂשמֵ  ָצֲהָלה ַיֲעֹקב ׁשֹוַׁשַּנת

  :ָמְרְּדַכי ְּתֵכֶלת ַיַחד ִּבְראֹוָתם

  :ָלֶנַצח תָ ייִ הָ  ְּתׁשּוָעָתם

  :דֹורוָ  ּדֹור ְלָכל ְוִתְקָוָתם

  

מדוע היה  .עיקר השיר עוסק בשמחתם הגדולה של היהודים על ההצלה  .2

  ומפני מי? ?צריך להצילם

  

ביטוי לבעייתם של היהודים בגלות בכל הזמנים: שונותם יש בשיר זה   .3

  זאת?מהו המשפט המתאר  .וזרותם החוזרת בכל הזמנים

  

  לו קשיים יכולים להיות לעם או לאדם שחי בגלות תחת שלטון זר?יא  .4

  .)10(תוכלו להיעזר גם במגילת אסתר, פרק ב' פסוק   

  

  במגילת אסתר נכתב:  .5

א  ּוָמְרֳּדַכי... ןְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהמָ  ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְוָכל"  

  ."יד ָלֶהם ֲאֶׁשר הּוא, ְיהּוִדיִּכי ִהּגִ  …ְוא ִיְׁשַּתֲחֶוהִיְכַרע, 

  ומדוע? ,כיצד מפגין מרדכי את זהותו  

  

ל ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים ְּבכָ -ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורוֹׁש: ֶיְׁשנוֹ ַעם"  .6

ָעם ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶל, ֵאיָנם ֹעִׂשים -ְמִדינוֹת ַמְלכּוֶת, ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנוֹת ִמָּכל

..." (אסתר, ג', ִאם ַעל ַהֶּמֶל טוֹב, ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם. ְוַלֶּמֶל ֵאין ֹׁשוֶוה, ְלַהִּניָחם

  ).י"א- ח'

  כ"זר"? ,פי פסוקים אלה- על ,מדוע נתפס היהודי  
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-ה ָעֶליָה ֲאֶׁשר אִּכי ָמְרְּדַכי ִצּוָ  ,ְוֶאת מוַֹלְדָּתּה א ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה"  .7

  ).י'" (אסתר, ב', ַתִּגיד

מה יכולות להיות הסיבות להסתרת זהותה של אסתר בניגוד לדרכו של   

  מרדכי?

  

 .בצאתך" –היה יהודי בביתך, ואדם בעבר הייתה נהוגה ההשקפה: "  .8

  .עליה דעתכםאת וחוו אמירה זו, הסבירו 

  

ציע בנימין זאב (תיאודור) הרצל ִה  ,גישו זרים בגולהכדי שהיהודים לא יר  .9

  תי לשאלת זהותם וזרותם של היהודים.פתרון דרמ )1904-1860(

היהודים נתון בזה שיכירו ביהודים בתורת עם, ובזה -"פתרונה של שאלת  

הכלל, שאליה יהגרו יהודים, -שימצאו להם מולדת מובטחת לפי משפט

ולם שבהם הם נתונים לדיכוי; שכן הם לפי טבע הדברים, מאותם חלקי הע

  ."יבואו לשם בתורת אזרחים, דווקא משום שהם יהודים, ולא בתורת זרים

  מהי הצעתו של הרצל?  א.

  "?משפט הכללמה פירוש ההכרה ביהודים "בתורת עם" לפי "  ב.

  איך תפתור אזרחותם של היהודים במולדתם את בעיית זרותם?  ג.

  היה על מרדכי היהודי לעשות? פי דעתו של הרצל,- מה, על  ד.

  .)(היעזרו בציטוט מן המגילה  

  

  , לפי אברהם אבן שושן"ִהְתַחְּפׂשּות" הפירושים של המילה פניכםל  .10

  ).313המילון החדש, הוצ' קריית ספר בע"מ, ירושלים, עמ' 

לבישת בגדים אחרים,  –ידי רואיו - שינוי מראהו כדי שלא יוכר על  א.

  ;פור הפנים וכד'יא

  התחסדות, צביעות, העמדת פנים. –בהשאלה   ב.

פירושה אפשר לטעון כי התחפשות במובן המושאל  פירושים אלו, פיל   

  'העמדת פנים'. מה לתחפושת ולמגילת אסתר?
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ננו רוצים להראות, ייכולה להסתיר את מה שאהפורים המסכה או תחפושת   .11

 .וצים להראות כלפי חוץאבל היא יכולה להיות גם ביטוי של משהו שאנחנו ר

  התנהגות. של מסכה יכולה להיות גם ביטוי של רגש או 

  יומיים.-תנו דוגמות למצבים בהם אנחנו לובשים "מסכה" בחיינו היום  

  

  במגילה מתארים את אסתר בתיאורים הלקוחים מן המקרא.  .12

  ).3, פרק ב' פסוק 11במילה כתוב: "טובת מראה" (פרק א', פסוק   

  ).11מר על שרה: "יפת מראה" (בראשית י"ב נא אבמקר  

  ).11(אסתר ב',  "לֶ מֶ ית הַ ל ּבֵ ר אֶ תֵ ְס קח אֶ לֵ במגילה כתוב: "ַותֵ   

  ).15במקרא נכתב על שרה: "וַתֵקח ָהִאָׁשה ִּבית ַּפרֹעה" (בראשית י"ב,   

  מדוע לדעתכם היה לכותב המגילה להחזיר אותנו לסיפור בבראשית?  

  

הּוִדים ַלּיְ  ַיֲעֹמד ְוַהָּצָלהרּוַח  ַהֹּזאתָּבֵעת מרדכי לאסתר: "יש הרואים בדברי   .13

) רמז להשגחה האלוהית. אך ידוע לנו י"ד ,(אסתר ד' "ַאֵחר ִמָּמקוֹם

  שאלוהים אינו מוזכר כלל במגילה. 

  שערו מדוע הוסתר האל? מי היה מעוניין להסתירו? ומדוע?  

  

  אפיון דמות מהמגילה  . 14

  דמויות מהמגילה. לפניכם רשימה של

  אסתר המלכה; ושתי; מרדכי היהודי; המן; אחשוורוש

  ות אחת מתוך הרשימה שלמטה.בחרו דמ  א.

  חפשו מידע מתאים באינטרנט.  .ב

   אספו מהאינטרנט ומהמגילה את פרטי המידע האלה:  ג.

שם הדמות, התפקיד במגילה, תיאור חיצוני, תיאור ההתנהגות,    

אופי העולים מתוך התנהגות הדמות, דברים מניעים להתנהגות, קווי 

ידי הדמות עצמה, תיאור -הנאמרים על הדמות, דברים שנאמרים על

  הסביבה בה חיה הדמות.

  ותאפיינו אותה.  צרו טקסט לכיד ומקושר בו תתארו את הדמות  .ד

  

  רגשות או מחשבות היא מעוררת בכם? אילו .הביעו את דעתכם על הדמות  .4
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  מתוך ההגדה של פסח –ברה תורה ידכנגד ארבעה בנים 

  

ֶׁשֵאינו , ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, ְוֶאָחד ָחָכםֶאָחד  :ַהּתוָֹרה ִּדְּבָרה ָּבִנים ַאְרָּבָעה ְּכֶנֶגד

  . יוֵדַע ִלְׁשאול

ם. ָמה ָהֵעדּות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאלֵהינּו ֶאְתכֶ  ָחָכם ָמה הּוא אוֵמר?

   .ָמןכֹות ַהֶּפַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקוֹ לְ ִה ְוַאף ַאָּתה ֱאמור לו ּכְ 

ְולא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהוִציא ֶאת  - . ָלֶכם ָלֶכםָמה ָהֲעבוָדה ַהּזאת  ָרָׁשע ָמה הּוא אוֵמר?

ר לו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ו ֶוֱאמֹ ִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניִמן ַהְּכָלל ָּכַפר ּבָ  ַעְצמוֹ 

   .ִים. ִלי ְולא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ָׁשם, לא ָהָיה ִנְגָאלְּבֵצאִתי ִמִּמְצַר  ִלי

ֶזק ָיד הוִציָאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ְּבחֹ  :ָמה זאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ָּתם ָמה הּוא אוֵמר?

  ֲעָבִדים. 

ַּבֲעבּור ר, ֵלאמֹ  ם ַההּואוַֹּבּי, ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַאְּת ְּפַתח לוֹ  -  ְוֶׁשֵאינו יוֵדַע ִלְׁשאול

  .ִיםָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצַר  ֶזה

  

  משימות

  , ומה הוא יכול לייצג בעולמנו.בהגדה ארבער סּפָ הִמ  שערו מה מייצג   .1

  

שמות י"ב, כ"ה, -כ' דברים ו', :ארבעת הבנים מוזכרים לראשונה במקרא  .2

. מצאו את הפסוקים 8שמות י"ג,  ט"ז,-י"ד, שמות י"ג, ח'י"ג, -וכ"ו 

  והעתיקו אותם, כתבו ליד כל פסוק את הבן המוזכר בו.

  

     במה באה לידי ביטוי חכמתו של החכם? כיצד מעידה התשובה על   א.       .3

  חכמתו?

  קו את דעתכם., זו רשעות? נממהי רשעותו של הרשע? האם לדעתכם   .ב

כיצד מבטאת שאלת התם את תמימותו? כיצד עונה התשובה על   ג. 

  שאלתו?

  שאינו יודע לשאול אינו שואל. כיצד על האב לנהוג עמו?  ד. 
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כיצד מבין כל אחד מהם . ארבעת הבנים מייצגים גם ארבע רמות של הבנה  .4

  ?את חג הפסח

  בחנו את דברי הפרשנים על ארבעת הבנים.  .5

  חכם. 1

מתעניין, מעורב ושואל לפרטי פרטים על  הבן החכםפרשנים מבהירים כי 

  ההכנות לחג. 

  רשע. 2

, ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת ָלֶכם" אֹוֵמרבהגדה של פסח נכתב: "ָרָׁשע ָמה הּוא 

מראים כי הוא לא מעורב בענייני  הבן הרשעפרשנים מבהירים כי דבריו של 

  בהכנות לחג. החג אך מתריס כלפי אלה שכן עוסקים

  תם. 3

  , ָמה ֹזאת"אֹוֵמרבהגדה של פסח נכתב: "ָּתם ָמה הּוא 

פי שאין לו כלל -על-מתעניין במנהגי החג אף הבן התםפרשנים מבהירים כי 

  מושג או ידע בנושא.  

  שאינו יודע לשאול. 4

  בהגדה של פסח נכתב: "ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול, ַאְּת ְּפַתח לֹו"

הוא בן אשר איננו מסוגל  הבן שאינו יודע לשאולהירים כי פרשנים מב

  אפילו להתעניין ולשאול על מנהגי החג.

  פי הפרשנים.-השוו בין החכם לבין הרשע על  א.

  השוו בין החכם והרשע לבין התם.  ב.

  

  מה מתוך השיח של ארבעת הבנים בהגדה תוכלו לקחת לעולמכם בכיתה?   .6

  שלפניכם.תוכלו להיעזר בקריטריונים   

* לטעון בצורה עניינית בתוך כדי שימוש בהסבר, בתיאור, בהדגמה 

    * להקשיב ולהתייחס לדברי אחרים.        ובהנמקה.

      לקחת חלק פעיל בחברה.*   לגלות סובלנות לדברי האחרים. *

    לא לפחד לשאול שאלות. *  לרצות תמיד ללמוד ולדעת יותר.* 

  

", קצת "תם" וקצת "שאינו יודע בכולנו יש קצת "חכם", קצת "רשע  .8

  .ובידינו לבחור מתי נכון להביא כל אחד מהם לידי ביטוי ,לשאול"
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 . וז נהובה התייחסו לטע ,כתבו פסקת טיעון

  אמנון ריבקם / יִ ַר צְ ִמ  יִר ם צָ דָ ל ָאּכָ 

  

  ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהֶיה לוֹ 

  ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

  ּהִלְהיֹות ֹמֶׁשה ַעְצמֹו ִמּתֹוכָ 

  ְּבָיד ֲחָזָקה,

 אֹו ַּבֲחִריַקת ִׁשַּנִים.

  

  ָּכל ָאָדם ָצִריך ֵאיָמה ַוֲחֵׁשָכה ְּגדֹוָלה,

  ְוֶנָחָמה, ְוַהְבָטָחה, ְוַהָּצָלה,

  ֶׁשֵּיַדע ָלֵׂשאת ֵעיָניו ֶאל ַהָּׁשַמִים.

  ַאַחת, ָּכל ָאָדם ָצִריך ְּתִפָּלה

  ְׁשֵּתֵהא ְׁשגּוָרה ֶאְצלֹו ַעל ַהְּׂשָפַתִים.

  - ָאָדם ָצִריך ַּפַעם ַאַחת ְלִהְתּכֹוֵפף

  ָּכל ָאָדם ָצִריך ָּכֵתף.

  

    ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהֶיה לוֹ 

  ֵאיזֹו ִמְצַרִים,

  ִמֶּמָנה ִמֵּבית ֲעָבִדים, ַעְצמוֹ ִלְגֹאל 

  ָלֵצאת ַּבֲחִצי ַהַּלִיל ֶאל ִמְדַּבר ַהְּפָחִדים,

  ִלְצֹעד ַהְיֵׁשר ֶאל ּתֹוך ַהַּמִים,

  אֹוָתם ִנְפָּתִחים ִמָּפָניו ַלְּצָדִדים.ִלְר 

  ָּכל ָאָדם ָצִריך ָּכֵתף,

  ָלֵׂשאת ָעֶליָה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף,

  ָּכל ָאָדם ָצִריך ְלִהְזַּדֵּקף.

  

  ָּכל ָאָדם ָצִריך ֶׁשִּתְהֶיה לוֹ 

  ֵאיזֹו ִמְצַרִים.

  ִוירּוָׁשַלִים,

  ֱאָחד, ָאֹרּוַמָּסע 

  ִלְזֹּכר אֹותֹו ָלַעד

  ַכּפֹות ָהַרְגַלִים.ּבְ 
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  משימות

מצרים". הסבירו  והכותב חוזר על המשפט "כל אדם צריך שתהיה לו איז  .1

  ."איזו מצריםלמה כוונתו בביטוי "

  

  מופיעים בשיר?אילו פרטים מסיפור יציאת מצרים   .2

  

  מדוע צריך כל אדם לחוות את יציאת מצריים (כמטפורה) בחייו?  .3

  

ים לעם לבין ית העברכבין האירוע המכונן של הפיהבית האחרון מחבר   .4

  עודם בעתיד. הסבירו את הקשר. יי

  

מהן אותן  .חייב האדם לחוותן ,פי הכותב-שעל ,בשיר מוזכרות חוויות שונות  .5

  נמקו את תשובתכם. אתו?החוויות? האם אתם מסכימים 

  

   ".מצריםארץ חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מנאמר בהגדה "  .6

  מה הקשר בין אמירה זו לשיר של אמנון ריבק.

  

  באיזו צורה?  .כמו בהגדה של פסח גם בשיר מוזכר משה ברמז  .7

הוא אין  ,לדעתכם ,והסבירו מדוע ,מצאו את המקום בו מופיע משה בהגדה

(היעזרו . שהוא האחראי להוצאת העם ממצריםפי - על- , אףיותר מוזכר

  .)ברמז בשיר

  

      יר, המבטא אירוע קדום של עמנו, לגבינו כיום במאה מהו המסר של הש  .8

  ? 21 - ה
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  עם מילים יםתיידדמ

  בחרו בפירוש הנכון של כל מילה מודגשת. היעזרו בהקשר המשפט.

  

. כדאי סגריר בבוקר היה חם, אבל בהמשך היום השמש נעלמה ונעשה  . 1

  שאכנס הביתה.

  ד. שקט    ג.קריר  ב. סגור      א. חם  

  

  ובפנים מושפלות החזרתי את החפץ שלקחתי ללא רשות. ָמהִנְכלָ  ָידב  . 2

  נכונה-ב. יד קטנה     ג. יד מבוישת         ד. אף תשובה לא      א. יד גדולה  

  

  הפוגעים במראה. ׁשוִֹטים ֲעָׂשִביםהגינה נראית נפלא, חבל שיש מספר   . 3

  ב. עשבים שאינם שייכים למקום      א. עשבים טיפשים  

  ד. אף תשובה לא נכונה    ים שגדלו ליד שיטהג. עשב  

  

לא  - ולא שהגיע הזמן להשתחרר מהם,  ְׁשכּוִחיםכרונות יאתם מעלים ז  . 4

  נתקדם.

  נכונה-ד. אף תשובה לא  ג. קשים    ב. נשכחו  א. איכרים  

  

  שבמערה נמצאו כתבי העת העתיקים. יםכִ ּוּכבאחד ה  . 5

  ב. מקומות מסתוריים      א. מקומות רחוקים  

  נכונה-ד. אף תשובה לא      ג. מקומות גדולים  

  

  , כדי שלא תתגלה למתחרים.ֲחָדִרים ַחְדֵריבעה העסקה נקּב  . 6

  ב. מקומות נסתרים    ד חדריםוא. הרבה מא  

  ד. אף לא אחת מהתשובות    ג. החדרים הקטנים  

  

  .. בואו ונריע להםַסבכל האנשים החשובים עוברים כעת   . 7

  ד. שם מקום    . סיכהג    ב. שורה    א. מסך  
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  ִניר ַחָּנה/  ָחֵמץ ִּבעּור

  

  ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ

  ֶׁשִּלִּבי ְמַאֵּמץ

  ְּבָיִמים ֶשל ַסְגִריר ְוֶׁשל ֹקר

  ִעם ּבֹוא ַהַחָּמה

  ְּבַיד ִנְכָלָמה

  ב שֹוֶטה ֶאֱעֹקרׂשֶ ְּכעֵ 

  ְׁשכּוִחיםֶעְלּבֹונֹות 

 ְּבִנְבֵכי ַהּכּוִכים

  ּתֹורְס ַּבִּמ  ֶׁשָּצְמָחהְמִרירּות 

  ֲחָדִרים –ֵמַחְדֵרי 

  ַאֲעֶלה ְוָאִרים

  ְלִפי ּתֹור ָחְפִׁשילַ ְואֹוִציא 

  

  ַּבָּס ָאזַיֲעְברּו 

  ְמֻסְכָסִרְגשֹות ֵלב 

  ַּפַחד, ַּכַעס, ִקְנָאה, ַּתֲחרּו ּת

 ְוֵריק ִמִּמְטָען

 ַלֻּׁשְלָחן ֶאְתַיֵּׁשב

  .ַהֵחרּותֶאת ַחג  ְוֶאְחֹּגג
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  משימות

  

  רגשות מופיעים בשיר? ציינו את השורות. אילו  .1

  

ר ותפעולה סמלית המתבצעת בערב פסח ובודקת אם נ הואביעור חמץ   א.      .2

  חמץ. לאיזה ביעור חמץ מתכוונת הכותבת? הוכיחו מהשיר.

  מהם כל אותם דברים שהכותבת רוצה לבער מתוכה?  ב.

  

  מטפורה, האנשה). הציגו אמצעים ספרותיים בשיר (מבנה, חריזה, דימוי,  .3

  

  מהו הרעיון המרכזי בשיר?  .4

  

  מהו המסר בשיר?  .5

  

  בעיניכם. חירותמהי בה  וציגשורות, וה שמונה-של כשבע כתבו פסקה  .6

  (פתיח + רעיון + תימוכין + סיום)  

  

  תנו דוגמות ל"ביעור חמץ" במישורים שונים.  .8

  

  

    
  
  אישי                  

  

  כיתתי                            

  ארצי                  
עולמי
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  "חמדת ימים אותו קראת" –השבת 

  (שחרית של שבת, ומנהג תימן גם במוסף)

  פ"ו תשכ"ד) –(עפ"י מאמרו של ד"ר יוסף נדבה מחנים פ"ה 

  

  ולה פנים רבות. ,השבת היא ללא ספק רעיון מהפכני בתולדות האנושות

יאת העולם ויצירת השבת. הפגנת שמחה על בר :פן אוניברסלי –רעיון ההזדהות 

כך גם בני האדם צריכים לעשות  ,כמו שהאלוהים סיים את מלאכתו ביום השביעי

  כן ולנוח ממלאכתם ביום השביעי.

  

רעיון שחרור העבדים קשור ביסודו ברעיון : פן אוניברסלי –רעיון החירות 

  והכרה זו קשורה ביציאת מצרים מבית העבדים. ,השביתה

 עַ רוֹּוְבזְ  ֲחָזָקה ְּבָיד ִמָּׁשם ִהיךוֹ ֱאל ה' ַוּיוִֹציֲא ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ָהִייתָ  ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרָּת "

  ).ט"ו" (דברים ה' ַהַּׁשָּבת יוֹם ֶאת ַלֲעׂשוֹת ֱאלוֶֹהי ה' ּוְ ִצ  ֵּכן ַעל. ְנטּוָיה

  

 זכאים ליום ,הפועל והאדון ,יש בשבת משום תיקון חברתי. כולם: רעיון השוויון

ואז יכול הפועל להרגיש עצמו אדון לעצמו (הרמן כהן). באמצעות השבת  ,מנוחה

יבוא השוויון המיוחל לעולם. אם נדע לכבד את זכויות זולתנו ולהימנע מפגיעה 

  נהיה שותפים לתיקון עולם. ,בו

  

השבת וארץ ישראל קשורים זה בזה קשר אמיץ. קיומו של עם : ההיבט הלאומי

ישראל שמרו את שמצוות השבת. אחד העם אמר "יותר מישראל בארצו תלוי ב

  השבת שמרה השבת אותם". 

בלנו אפוא משולש שקדקודיו יוק ,מכאן שקיים קשר בין השבת ובין עם ישראל

  הם השבת, עם ישראל, ארץ ישראל. 
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  מתיידדים עם המילים
  יוסף עגנון "הפרוטה".- את שיפרו של שמועלאתם עומדים לקרוא 

  מופיעות בו.הכירו מילים ה

את הפירוש של כל אחד מהמילים כתבו  שלפניכם, קראו את המשפטים

  .משלכם יםמשפטומהביטויים המודגשים בהם, וחברו להם 

  

והנהג נאלץ לעצור  ,במהלך נסיעה קרתה תקלה ברכב –"ְׁשָעתוֹ  לוֹ  ִׂשֲחָקה"  .1

 .ולא נראו רכבים על הכביש ,יתה מאוחרתיהשעה ה .רכבו בצד הדרך את

ורכב משטרתי הגיח משביל צדדי ועזר לו  ,יחקה לו שעתו של אותו נהגש

  להגיע לעיר הסמוכה.

  

 ,היו לי כמה שקלים עכשיו ילוא – "זוֹ  ְּבַמְטֵּבעַ  חִיַּק לִ  ְיכוִֹלים ְּדָבִרים ַּכָּמה"  .2

  את יודעת כמה דברים יכולתי ליקח בשקלים אלו?

  

3.  "ִנְמַל היא כי  ,בתחילה לא הסכמתי שיצפה בתכנית – "ָמקוֹם ְלאוֹתוֹ  ְוָהַל

  אולם נמלכתי בדעתי והסכמתי. ,נראתה לי אלימה

  

ולא נוכל  ,צריך למהר כי החמה עומדת בסילוקה – "ּהָק ּוּלִס ְּב  ָעְמָדה ַהַחָּמה"  .4

  לראות דבר.

  

5 .  החלטנו אחי ואנוכי לצאת לכיוון תחנת הרכבת כדי  – ָּפֶניהָ  ילִּב ְק ַאוְ  ֵאֵל

  ל את פניה של סבתנו אותה לא ראינו זמן רב.יקבהל

  
  / ש"י עגנוןהפרוטה 

  
מעשה בעני אחד שחזר בליל שבת מבית הכנסת לביתו וראה פרוטה בדרך. אמר 

העני , שיחקה לו שעתו של אותו אדם, אבל מה אעשה ששבת היום ואיני יכול 

צימוקים אילו מצאתיה קודם החשכה הייתי לוקח בה שניים שלושה  לטלטלה.

ועושה לי יין לקידוש, או הייתי לוקח לחם חיטה או שאר דבר לענג בו את השבת. 
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הלך לביתו וקיבל את השבת בלא יין ובלא לחם חיטה ובלא שאר כל דבר של עינוג 

  וקידש על פת שחורה ויצא בה ידי סעודת שבת.

ציץ גוי בבוקר כשהלך לבית הכנסת אמר אותו עני: "אלך ואקביל פניה. אם לא ה

" כשהגיע לשם ראה שלא פרוטה של .של שבת עליה ונטלה אמצאנה במקומה

נחושת היא אלא מעה של כסף. אמר העני, נתמזל מזלו של אותו אדם , חשב 

למצוא פרוטה ומצא מעה. ניסיון גדול מנסה אותי הקב"ה. נטל את רגליו והלך 

  לבית הכנסת.

וד. הרבה עברו עליה והרבה ראו ו לא אמצאנה עיאחר התפילה אמר העני: "עכש

אותה: אפשר לא הציצו עליה ולא נטלוה? מכל מקום אלך לשם, אם לא נטלוה 

אראה אם באמת של כסף היא, ואם נטלוה נפטר אני מהרהורים אסורים ולא 

  ."אחשוב בה יותר

יתה ינחת אמש וכמות שהותה מינחת במקומה כמות שהיוכשהגיע לשם מצאה מ

יתה, ייתה, ושל שחרית של כסף הישל אמש של נחושת ה מונחת בבוקר, אלא

ו הריהי של זהב. אם אין כאן מעשה כשפים יש כאן מעשה החמה, חמה של יועכש

והיא נראית כזהב. מכל מקום, אם אינה של זהב,  ,ים מזריחה על הפרוטהיצהר

  של כסף ודאי היא.

מיד - ך אלא להגביהההגה העני בלבו כמה דברים יכולים ליקח במטבע זו. איני צרי

כל תפנוקי העולם בידי, לחם לבן וטיפת יין שרוף ודג מלוח ושאר דברים טובים 

שיכולים לענג בהם את השבת ואת הגוף, להבדיל. שחה העני פעם פעמיים, אבל 

  ם ריקות.ייתה עליו וחזר לביתו בידייאימת שבת ה

צרי. שבת במנחה לא הלך אצל המטבע. אמר בלבו: "מי יודע אם אעמוד בי

שהחנויות נעולות יכול הייתי לעמוד ביצרי, מה שאין כן במנחה, בעוד שעה פותחין 

את החנויות וריחות של אכלין ושל משקין יוצאים מהן לתוך חוטמו של אותו 

  אדם, חוששני שמא לא אעמוד בי."

ים הוא קשה מן האדם. הוא מפטפט ביצרו ויצרו מפטפט יאבל יצרו של אדם פעמ

ו. אמר לו:" וכי יטלה בידיך אני אומר לך אלא גורפים אותה ברגל ומסלקים כנגד

אותה לצד או כופין עילה אבן עד שלא יבוא אחר ויטלנה". לאחר שסיים תפילת 

  רה.ה אינה עבֵ ימנחה נמלך והלך לאותו מקום. ראי

יתה. החמה עמדה בסילוקה וניצוצות של זהב יצאו יבין השמשות ה - אותה שעה

ן שהגיע העני אצל המטבע מצאה מונחת במקומה, ולא מטבע אחת וכיו הימנה.
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יתה אלא מטבעות הרבה היו. אפשר לא מטבעות ממש, אלא אותה מטבע זרחה יה

על סביבותיה, כדרך מטבע שנפלה לתוך אשפה וכל האשפה זורחת ממנה. מכל 

עצמו יתה. אילו היה העני שוחה ונוטלה היה מפרנס ימקום אותה מטבע של זהב ה

שנים שלושה שבועות. מה כל צרכיו של עני, בדינר זהב אתה יכול לקיים אותו 

  כמה שבועות.

אמר העני: "טוב לי שביתי ריקם ואני פטור מסעודה שלישית והרי אני פנוי לעצמי 

לעמוד כאן ולראות צורת מטבע. שוטה היה זה שהניח מעותיו באשפה, וכי סבור 

פרות. אני במקומו הייתי משמרם על לבי וכל אימת  עשויהוא שמעותיו יצמיחו וי

שאשתי ובני מבקשים דבר לאכול הייתי אומר: "זוללים שכמותכם, לאכול אתם 

  ".רוצים, מיד אני נוטל דינר זהב ונכנס לחנות

עד שלא דחף העני את גופו למטה עלה בדעתו שמא מעשה שטן יש כאן, שהניח 

סיון. מיד זקף עצמו על מותניו ילידי נ השטן מעותיו לפניו, כדי להביא אותו

ואמר: " גחכן שכמותו עומד בתוך האשפה ועושה שחוק ביהודי, פטור הוא מן 

התפילה ודעתו פנויה, אבל אני צריך להתפלל ערבית ואין דעתי פנויה למיני 

  " מיד עקר העני עצמו ממקומו ורץ לבית הכנסת..שחוק

באותן מטבעות. אמר: "דין שלגלגו אחר תפילת ערבית לא רצה אפילו להשגיח 

" כיון שעיקם עיניו מהן הציצו הן עליו כדינרי זהב שמתנוצצים. .י כל היוםיעל

  ".ו ששבת קודש עברה אראה מה מנצנץ כל כךיון שראה כך אמר לעצמו: "עכשוכי

שחה וראה מה שאין כל עין רואה ואין כל יד מונה. פשט את ידיו וזרק כל 

עד שנתמלאו כיסיו מהם. שמא כיסיו היו קטנים, לא כי,  הדינרים לתוך כיסיו

יין  –אלא היו גדולים, שמא הדינרים קלים, בוא וראה מה לקח בדינר אחד 

להבדלה ולחם חיטה ודג מלוח ושאר דברים שמיטיבים עם הגוף ואינם מרעים עם 

  ר לו בידו מעות מן הדינר.יהנפש, ועדין נשתי

סדרה אשתו לפניו שולחן  –"איש חסיד היה"  חזר לביתו שמח. עד שהוא מזמר

  מלא. נטל ידיו וישב הוא ובני ביתו לסעוד סעודת "מלווה מלכה".

תה  השבת חסרה כלום. בשביל ששמר שבת אחת מעוני זכה ימכאן ולהבא לא הי

  לשמור שבתות הרבה מעושר.
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  משימות

  

דד לאורך כל הוא מתמו דילמהעם איזו  .האיש העני בסיפורנו הוא אדם דתי  .1

  הסיפור?

  

הציגו את חמשת  .סיונותיהסופר עגנון מעביר את גיבורו חמישה נ  .2

  ו את הפרטים האלה:ציינ, וסיונותיהנ

  ?זמןמהו ה  א.

  מה היה עושה בכסף אילו היה בידו?  ב.

  כיצד שכנע את עצמו לא לקחת את הכסף?  ג.

  כיצד נראתה בעיניו המטבע?  ד.

  אן.תוכלו לבנות טבלה כמו זו שכ

מה היה   זמן  מס'
  עושה בכסף?

כיצד נראתה 
בעיניו 

  המטבע?

  השכנוע

          

  

  הפרוטה בסיפור? ,לדעתכם ,מה מסמלת  .3

  

בשביל ששמר שבת אחת מעוני " :הסבירו את המשפט המסיים את הסיפור  .4

  " .זכה לשמור שבתות הרבה מעושר

  

לקוראיו רצה ש"י עגנון להעביר שערכים א אחד הידה בניסיון היעמ  .5

  ? כםמה חשיבותו של ערך זה בעיני .באמצעות הסיפור

  

העתיקו מהסיפור מילים הבנויים מכינויים חבורים. פרקו את המילים,   . 6

  ציינו למה מתכוון הכינוי החבור, ומיינו את המילים לשמות עצם ולפעלים.
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  ילדות בשואה

רות ולהגשים את ילדים שלא זכו להגיע לבג ,כמיליון וחצי ילדים נספו בשואה

  זכותם לחיות, לחלום חלומות, לאהוב, לשחק ולצחוק.

במהלך השואה חיו יהודים רבים בגטאות בתנאים קשים של רעב, צפיפות 

ומחלות. ובכל זאת המשיכו הילדים בגטו לכתוב שירים, לצייר ציורים לעבוד 

  ולחלום על ימים אחרים, טובים יותר.

  

בו ילדים בשואה. קראו אותם והתייחסו לפניכם מספר קטעים ושירים שכת
  .לשאלות הקשורות אליהם

  

  זיסקינד, גטו לודז', פולין-שרה פלגר  .1

גבי זו, כפי שהורו לי. משכתי -התחלתי לעבוד. הנחתי שתי פיסות בד זו על

בגלגלי המכונה ונענעתי ברגלי את הדוושה. למרבה הפלא, המכונה 

בד המשיך 'לנסוע' קדימה, ואני התחילה לתּפור. נעים היה הרעש שלה. ה

לקחתי שני חלקים נוספים, עוד שניים ועוד. הייתי מאושרת. דודי צדק. 

בלי שום בעיות אני יודעת לתּפור. חבל שהוא אינו יכול לראות אותי עכשיו. 

  אין הוא יודע אפילו שקיבלתי את העבודה.

כאילו אך מה זה קרה? רק הזזתי את החלקים 'הגמורים' והכול נתפרד, 

לא תפור היה. לא הבנתי מדוע, הרי המכונה תפרה (...) ניסיתי שוב ושוב 

ועצרתי. לא היה טעם להמשיך. לשווא הייתה שמחתי. דודי המסכן אמנם 

לימדנו תנועות שעושים בזמן התפירה, אבל הוא לא אמר לי, שיש להשחיל 

  חוט במחט.

  .ה זוטענ הסבירו .בקטע משולבים רגעי פחד ורגע של חיוך  

  

  מנחם גטו סטניסלבוב  .2

עברנו לגטו שהוקם בעיר סטניסלבוב. הכי חשוב היה למצוא עבודה. מי 

שעבד קיבל אוכל. דודי, אחי אמי, היה רפד ידוע בעיר, והגרמנים לקחו 

אותו לעבוד בריפוד ובתפירת וילונות לבית מלון שנבנה מחוץ לגטו. לאחר 

י על העבודה, שיש ילד יהודי כמה ימי עבודה אמר דודי לממונה הגרמנ
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שתמיד עזר לו בעבודתו וכדאי שיעבוד אתו. הוא התכוון אליי... בכל בוקר, 

, יצאנו קבוצה של חמישים יהודים לעבודה בצד הארי, הלכנו 04:00בשעה 

ברגל עד הצד השני של העיר. חברי הקבוצה היו נותנים לי תכשיטים או 

העבודה ומחליף את חפצי הערך  חפצי ערך קטנים, ואני היית מתחמק מן

במעט תפוחי אדמה וירקות. בעבורם זו הייתה התקווה היחידה להשיג מזון 

נוסף לבני משפחותיהם בגטו. אני קיבלתי חלק קטן מה"תוצרת" שהבאתי 

ונתתי אותו לבני ביתי. אסור היה לאיש לעזוב את מקום העבודה. חיילים 

לחמוק לרחוב מבעד פתח שמצאתי גרמנים שמרו על מבואות הבניין. נהגתי 

  במרתף הבית ודרכו חזרתי עם המזון (...)

כיצד ניצל מנחם את עובדת היותו ילד כדי להשיג אוכל לבני   א.

  משפחתו ולשאר המבוגרים?

הנאצים צמצמו את מנות המזון של האנשים וגרמו להם להגיע   ב.

  למצב של רעב. פעולה זו הייתה מכוונת, מה הייתה מטרתם?

  

  חלום / אברהם קופולביץ'  .3

  כשאגדל ואהיה בן עשרים,

  אצא לראות את עולמנו המקסים.

  אתיישב בתוך ציפור עם מנוע,

  אתרומם ואמריא אל החלל, גבוה.

  אעוף, אשוט ואתנשא מעל עולם רחוק יפה.

  אחלוף מעל נהרות וימים,

  אל השמים אתרומם ואפרח,

  עננה אחות לי והרוח אח.

  וצה לרחף מעל העולם במטוס?מדוע אברהם ר  א.  

  עזר השימוש בדמיון לילדי הגטו? ,לדעתכם ,כיצד  ב.

לדעתכם, הנושאים שעליהם חשבו, כתבו וציירו הילדים  ,מה היו  ג.

  בגטאות? מדוע? 
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  פי)-/ א' אקסלרוד, (תרגם: יהושוע טן ָּוָאהּצַ הַ 

  

  

  ִליָטא ֶׁשל טוֹ ַּבּגֵ  הָק ְד בוֹ לוֹ סָ  ִּביִׁשיַבת

  .לּובְוָא ָזֵקן ַׁשָּמׁש לוֹ  יֹוֵׁשב

  ,היטָ לִ פְ יַ  ְּבַלַחׁש ּויַהִּוּד ְּתִפַּלת ֶאת

  .ַהָּׁשכּול ַהּדֹור תַאּוָ צַ  ֶאת ִיְרֹׁשם

  

  ,ְיהּוִדים, ָחְפִׁשילַ  ֵּתְצאּו ֵעת

  ,ָּבִנים ְּבֵני, ִניםּבָ לַ  ַסְּפרּו

  ,שבאונו ּוְתָלאֹות ִסְבלֹות ַעל

  ,נּועּודָ יְ  ּוְכֵאב ַצחֶר  ַעל

  ,ַהְּקָבִרים ְראּוהַ 

  .ְּפזּוִרים הּפֹ  ָמקֹום ְּבָכל

  

  ְמַהְבֶהֶבת וֹ תָאּוָ צַ  – ַהֶּׁשֶמׁש ִנְפַטר

  .ַטף ְוַעד ִמָּגדֹול ְיהּוִדים ְּבֵלב

  ּכֹוֶתֶבת ָּכאן ַהָּיד ָזָהב ְּבאֹוִתּיֹות

  .יָריוִׁש וְ  ַחָּייו, טוֹ ַהּגֵ  קֹורֹות

  

היָר ִא ָּת  ְוַהֶּׁשֶמׁש, יֹום ָיבֹוא ַא  

  ,ְלַחְּפָׂשם ְצאּויֵ  טוֹ ּגֵ - ֵניׁשֹוכְ 

  היָר ִק נוֹ וְ  ָבִריםְּק לַ  ָנבֹוא ָאז

  .ַנְפָׁשם ֶאת ֶׁשָּמְסרּו ַהְּיהּוִדים

  

  ,ְיהּוִדים, ָחְפִׁשילַ  ֵּתְצאּו ֵעת

  ,ָּבִנים ְּבֵני, ִניםּבָ לַ  ַסְּפרּו

  ,שבאונו ּוְתָלאֹות ִסְבלֹות ַעל

  ,נּועּודָ יְ  ּוְכֵאב ַצחֶר  ַעל

  ,ִריםַהְּקבָ  ְראּוהַ 

  .ְּפזּוִרים הּפֹ  ָמקֹום ְּבָכל
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  משימות

  

  הצוואה אותה ְמַצווה המשורר על הדור הבא?מהי   .1

  היכן מופיעה הצוואה בשיר?   

  

  מהשיר.את תשובתכם בד את תקוות החיים? הוכיחו יהאם הכותב א  .2

  

 ,התייחסו לחריזה. מה השוני בין החריזה בבתים ובפזמון, מדוע יש שוני  .3

  עתכם? לד

  

  הסבירו עובדה זו.  .בשיר ישנם חילופי זמנים  .4

  

  מקיימים את הצוואה?  ,השלישיהדור  אנו, הדור השני ו ,האם לדעתכם  .5
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  רפֶ חֵ  ַחִּיים/  ָהעוָֹלם ֻאּמוֹת יֲחִסידֵ 

  (השיר נכתב לכבוד ערב הוקרה לחסידי אומות העולם 

  )1987 שנתב "הבימה"שנערך בתאטרון 

  

  

 ,ַע ֶאת ַהִּכּנּוי "ֲחִסיֵדי ָהֻאּמֹות" ַוֲאִני ְמַנֶּסהֲאִני ׁשֹומֵ 

  ,ֲאִני ְמַנֶּסה ַלְחֹׁשב ַעל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּנְתנּו ִלי ִמְסּתֹור ּוַמֲחֶסה

 ?ֲאִני ְמַנֶּסה ַלְחֹׁשב, ְוׁשֹוֵמַע, ְוׁשֹוֵאל: לּו ֲאִני ִּבְמקֹוָמם ָמה ָהִייִתי עֹוֶׂשה

 ,ס ֶׁשל ִׂשְנָאה, מּול עֹוָלם ִמְתמֹוֵטט ּובֹוֵערִאם ֲאִני, ְּבתֹו אֹוְקָינוֹ 

 ִאם ֲאִני ָהִייִתי נֹוֵתן ִמְסּתֹור ְלֶבן ַעם ַאֵחר?

  ִאם ֲאִני ָהִייִתי מּוָכן, ִאם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחִּתי היּו מּוָכִנים

  ,ָּתִמיד ָּכֶזה ְּבתֹו ָהְרחֹוב, ֵּבין ַהְּׁשֵכִנים- ִלְחיֹות ְּבַפַחד

 ֵּלילֹות ֶאת ַצֲעָדם ַהָּכֵבד ְוַהְּמַאֵּים ֶׁשל ַהַּתְלָיִנים,ַלֲחלֹום ּבַ 

  מּוָכן ְלַהְמִׁשי ּוְלַהֵּל ֵּבין ַמְטֵחי ַהְּיִרּיֹות ְוַלֲהֵבי ַהַּסִּכיִנים,

  ְּבתֹו ַלֲחֵׁשי ָהְרִכילּות ּוִמְלמּול ַהְּׁשמּועֹות ְוִתְקַות ַהַּמְלִׁשיִנים,

  ָחד, א ֹחֶדׁש ָׁשֵלם, ֶאָּלא ָׁשִנים!ְוָכל ֹזאת, א ַלְיָלה אֶ 

  .ְוָכל ֹזאת ְּבִלי ְלַבֵּקׁש ָׂשָכר ִמן ַהָּקְרָּבנֹות, ַרק ֶאת ְלִחיַצת ָיָדם

  .ְוָכל ֹזאת, ַרק ִמְּפֵני ֶׁשָאָדם ָלָאָדם, ַחָּיב ִלְהיֹות ָאָדם

  .ה ֶׁשל ִמְבָחןְוָכל ֹזאת, ִּכי ֶּבן ֱאנֹוׁש ִמְתַּגֶּלה ְּב ַרק ְּבָׁשעֹות ָּכֵאּלֶ 

  ?ַהִאם ֲאִני, ַהִאם ֲאִני ָהִייִתי מּוָכן

 ",ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם, ֶאת ֵאֶּלה ַהְּמֻכִּנים "ֲחִסיֵדי ָהֻאּמֹות

 .ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם ְּבֶאֶרץ ַהְּקָבִרים, ַחִּיים ֶאת ְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות

 ,ה, ֶׁשל ָהרֹוְצִחים ְוַהּׂשֹוְרִפיםֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשל ָהֲאִדיִׁשים, ֶׁשל ְמַׁשְּתֵפי ַהְּפֻעּלָ 

  .ְוַהִּנְרָּדִפיםַחִּיים ּבֹו ַּבְּזַמן ֶאת ָהעֹוָלם ֶהָחשּו ֶׁשל ַחְסֵרי ָהאֹוִנים 

  ,ֲאִני רֹוֶאה אֹוָתם ַחִּיים ֶאת ְׁשֵני ָהעֹוָלמֹות ָהֵאֶּלה, ַּתַחת ֻעָּלם ֶׁשל ַהּכֹוְבִׁשים

  .ַהַּפַחד, ֵהם ּבֹוֲחִרים ִלְהיֹות ַּדְוָקא ְּבַעד ַהַחָּלִׁשיםְוָׁשם, ְוָאז, ֵּבין ַהְּגבּוָרה וְ 

 .ּבֹוֲחִרים ִלְחיֹות ָּבֵאיָמה ַהְּמַרֶחֶפת ֶׁשל ָּכל ַהִּמיתֹות ְוָהֳעָנִׁשים

  ,ִּכי ִאם ַּגם ֶאת ַחֵּיי ַהְּיָלִדים ְוַהָּנִׁשים ַּכֲאֶׁשר ֵהם ְמַסְּכִנים א ַרק ֶאת ַעְצָמם,

  ,יֹות ֶצֶלם ֱאִהים ֶׁשְּבתֹו ֵלב ָהֲאָנִׁשיםּבֹוֲחִרים ִלְה 
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  .ִלְהיֹות ַהִּתְקָוה ָהַאֲחרֹוָנה ַהְּמַלֶּטֶפת ֶאת ַהְּמֹיָאִׁשים

 ,יֹום ַּבְּקָרב-ְּבתֹו ַהִּמְלָחָמה ַהּנֹוָרָאה ֵהם ֵהם ֶׁשָעְמדּו יֹום

 ,בְוֵהם ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּבְסדֹום, ֶׁשִּבְזכּוָתם ָהעֹוָלם א ָחַר 

 ֵהם ְּבתֹוְלדֹוָתיו ֶׁשל ַעִּמי ָהָרצּוַח, ַהָּירּוי ְוַהֵּמת

 .ָהיּו ַעּמּוֵדי ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ֶׁשֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד

 בּוָרָתם, ֶׁשִהיא ֲעַדִין לָנּו ִחיָדהּוִּבְפֵניֶהם ּוִבְפֵני ּגְ 

  .וָדהֲאַנְחנּו, ַהְּיהּוִדים, ַמְרִּכיִנים ֶאת ָראֵׁשינּו ְּבתֹ 

  

  

  

  

" ניתן בימינו למי שנמנה עם המעטים שפעלו למען חסיד אומות העולםהתואר "

ושם -הצלת היהודים באירופה בתקופת השואה. התואר ניתן בהתאם לחוק יד

  .1953משנת 

מקור הביטוי "חסיד אומות העולם" הוא בהלכה, שבה ניתן תואר זה לגוי 

למי שהציל יהודים. ההערכה של "יד  המקיים את שבע מצוות בני נח, ולאו דווקא

  ַמצילים. 50,000ושם" היא שהיו לפחות 
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  משימות

  

חיים חפר מתאר בשיר את תחושותיו נוכח תופעה מיוחדת במינה בתולדות   .1

  מהי התופעה? .האנושות

  

מה הייתי עושה? האם , המחבר מעלה מספר תהיות ברוח: "לו אני במקומם  . 2

  אני הייתי מוכן? 

האם יש לכם תשובה? העלו על הכתב את  .את עצמכם אותן שאלות שאלו

  הרגשותיכם.את מחשבותיכם ואת התלבטויותיכם, 

  

  באילו תיאורים מתאר המשורר את המצב והתקופה?  .3

  

  מהם שני העולמות שמתוארים בקטע?  .4

  

  במה בחרו אותם המצילים? ואילו סיכונים לקחו?  .5

  

מעשי הגבורה של האנשים הללו. הוא מתאר חיים חפר מסביר את הסיבה ל  .6

זאת בשיר במילים אלה: "וכל זאת, רק מפני שאדם לאדם, חייב להיות 

  אדם".

  מה דעתכם על הסבר זה? האם ישנם עוד הסברים?  

  

"בפניהם ובפני גבורתם, שהיא עדיין לנו חידה אנחנו, היהודים, מרכינים את   .7

  ראשינו בתודה".

  ה לאותם חסידי אומות העולם? היעזרו במקורות.כיצד אנו מביעים הערכ

  

  (מסכת אבות ב', ה') "."במקום שאין אנשים השתדל להיות איש  .8

  אמרה זו ואת הקשר שלה לטקסט. וריהסב  
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  ֶזְלָּדה/  ֵׁשם ֵיׁש ִאיׁש ְלָכל

  

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  ֶׁשָּנַתן לֹו ֱאִהים

  נּו לֹו ָאִביו ְוִאּמוְוָנְת 

  

  יׁש ֵיׁש ֵׁשםְלָכל ִא 

  כוֹ ּוּינּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִח ֶׁשָּנְת 

  ְוָנַתן לֹו ָהָאִריג

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  נּו לֹו ֶהָהִריםֶׁשָּנְת 

  נּו לֹו ְּכָתָליוְוָנְת 

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  נּו לֹו ַהַּמָּזלֹותֶׁשָּנְת 

  נּו לֹו ְׁשֵכָניוְוָנְת 

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםְלָכל 

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  ָטָאיונּו לֹו חֲ ֶׁשָּנְת 

  תויהָ ִמ ְוָנְתָנה לֹו ּכְ 

  

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  נּו לֹו ׂשֹוְנָאיוֶׁשָּנְת 

  ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתוֹ 

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  ויּגָ נּו לֹו חַ ֶׁשָּנְת 

  ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתוֹ 

  

  םְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ 

  נּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנהֶׁשָּנְת 

  נוֹ רוֹ וְ ְוָנַתן לֹו עִ 

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  ֶׁשָּנַתן לֹו ֱאִהים

  נּו לֹו ָאִביו ְוִאּמוֹ ְוָנְת 

  

  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

  ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים

  .ְוָנַתן לֹו מֹותוֹ 
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. 1984 -ונפטרה ב 1914מישקובסקי נולדה בשנת - וררת זלדה שניאורסוןהמש

ציטטות מהמקורות היהודיים. בתה עשירה בסמלים ויה ושיָר יהייתה אישה דת

השיר "לכל איש יש שם" הוא פיתוח של מדרש תנחומא (פרשת יקהל) שבו נאמר: 

מה  "שלושה שמות נקראו לו לאדם, אחד מה שקוראים לו אביו ואמו, ואחד

אדם, ואחד מה שקונה הוא לעצמו, טוב מכולם מה שקונה הוא - שקוראים לו בני

  לעצמו."

  

  משימות

  

איך האדם מקבל את שמו? איך הוא יוצר  ?שמו של האדם ,לפי השיר ,מהו  . 1

  אותו?

  

  כמה פעמים חוזר בשיר שמו של השיר? מה מטרת החזרה הזו?  .2

  

זכר קרבנות השואה ששמו כשם מוזאון "יד ושם" הקים מפעל הנצחה ל  .3

השיר של זלדה: לכל איש יש שם. כיצד השיר של זלדה מסייע לנו בהבנת 

  משמעות הביטוי "שישה מיליונים"?

  

  נו את נותני השמות לקבוצות.מיי  .4

  כוח עליון

  כוחות הטבע

תכונותיו   סביבה דוממת  אנשים

החיצוניות 

  והפנימיות

        

  

או השמות  ,השמות שנותנים אחרים לאדםיותר לפי השיר: חשוב מה   .5

  פי מעשיו? הסבירו את תשובתכם.-שהאדם מקבל על
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: להשערו למה היא מתכוונת במילים הא .בשירה של זלדה סמלים רבים  .6

  .נוֹרוֹ וְ עִ , ְּכָתָליו, ָהָאִריג

  

  .יםפרוד ייםאותם לכינו פרקו .כינוי חבורשמות עצם הבנויים מלפניכם   .7

  .ְמַלאְכּתוֹ , ויּגָ חַ , ׂשוְֹנָאיו, תוֹ יהָ ִמ ּכְ , ָטָאיוחֲ , ְׁשֵכָניו, ְּכָתָליו, כוֹ ּוּיִח , תוֹ קוֹמָ , ָאִביו  

  

  אותם במילון והסבירו אותם.חפשו  .צירופים הקשורים למילה שםלפניכם   .9

    ד. שמו הולך לפניו  ג. בעל שם    ב. שם רע  א. שם טוב  

   ז. קידוש השם     ו. בעזרת השם   ה. ברוך השם  

  ט. יד ושם  ח. חילול השם   

  

  מהו המסר של השיר?  .10

  

  דיון

 .ביום השואה וביום הזיכרון לחללי צה"ל :שיר זה נקרא בציבור בשני אירועים

  התאמת השיר לשני אירועים אלו.הסבירו את 
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  אתם עומדים לקרוא את שירה של דליה רביקוביץ', "רבי עקיבא". 

  .וכתבו תמצית עם עיקרי המידע ,בי עקיבאבמקורות מידע על חייו של ר חפשו
  

  רביקוביץ' ָיהָּדלְ /  ֲעִקיָבא ַרִּבי

  

  ַרִּבי ֲעִקיָבא ִאיׁש ָצנּועַ 

  ָהָיה רֹוֶעה ֵּבין ָהרֹוִעים

  בּועַ ֶאת ֶעְדֵרי ַּכְלָּבא ׂשָ 

  .ַעד ְׁשָנתֹו ָהַאְרָּבִעים

  

  ָרֲאָתה אֹותֹו ָרֵחל

  בּועַ ִּבּתֹו ֶׁשל ַּכְלָּבא ָׂש 

  אֹותֹו ָרֵחל ָרֲאָתה

  ְוהּוא ְמֻעֶּלה ְוָצנּועַ 

  ַקח אֹוִתי ְלִאָּׁשה: ָאְמָרה לֹו ָרֵחל ַּבֲחַׁשאי

ְלִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ִּבְתַנאי ֶׁשַּתְקִּדיׁש ְזַמְּנ  

  

  ַרִּבי ֲעִקיָבא ִאיׁש ָצנּועַ 

  ָהָיה רֹוֶעה ֵּבין ָהרֹוִעים

  בּועַ ֶאת ֶעְדֵרי ַּכְלָּבא ׂשָ 

  .ָנתֹו ָהַאְרָּבִעיםַעד ְׁש 

  

  ןּבֵ ְת מַ ּבְ  ָּגִרים ְוָהיּו

  ָידּועַ  א ֶאָחד ְּבֹגֶרן

  ֵׁשם ְלא ָּפׁשּוט ֶאָחד זּוג

  .ְוָצנּועַ  ְמֻעֶּלה ֶׁשָהָיה

  ָרּהעָ ְׂש  ִמּתֹו ַהֶּתֶבן ְמַלֵּקט ָהָיה ּוַבֹּבֶקר

  .ֹוָרהּתּבַ  ָּגדֹול, יֲאהּובִ  ִּתְהֶיה: ָרֵחל לוֹ  ָאְמָרה
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  ִּבי ֲעִקיָבא ִאיׁש ָצנּועַ ַר 

  ָהָיה רֹוֶעה ֵּבין ָהרֹוִעים

  בּועַ ֶאת ֶעְדֵרי ַּכְלָּבא ׂשָ 

  .ַעד ְׁשָנתֹו ָהַאְרָּבִעים

  

  ַלִּביָרה ְוָנַסע ָהַרב ָקם

  ְּכַמּבּועַ  ּתֹוָרה עמֹ גְ לִ 

  ִנְׁשֲאָרה ֶרןּגֹ ּבַ  םְוׁשָ 

  בּועַ ַּכְלָּבא ָׂש  ֶׁשל וֹ ּתּבִ 

  ָרּהעָ ְׂש  ִהְלִּבין ַּכֲאֶׁשר, הָׁשנָ  ֶעְׂשִרים ּוִמֵּקץ

  .ַּבּתֹוָרה ָּגדֹול ְוהּוא ְלֵביתוֹ  ַּבֲעָלּה ָׁשב

  

  ְלֵביתוֹ  ָהַרב ָחַזר

  ַּגְעּגּועַ  ַנְפׁשוֹ  ְוָכל

  ִאְׁשּתוֹ  ֶאל ָהַרב ָחַזר

  ָׁשבּועַ  ַּכְלָּבא ֶׁשל וֹ ּתּבִ 

  ִאָּׁשה סּוִרי: ָלּה ָאְמרּו, ַּתְלִמיָדיו ִמָּׁשם הָ פּודָ הֲ 

  .ַהְּקדֹוָׁשה ּתֹוָרִתי ִהיא ִּכי, הָ יחּוּנִ הַ : ָהַרב רָאמַ 
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 משימות

  

  מה למדתם ממקורות המידע על חייו של רבי עקיבא?  .1

  

  מידע שאספתם?את תואם  ,איזה מידע המופיע בשיר  .2

  

  מי היא הדמות הדומיננטית בשיר? הביאו דוגמה לכך מכל בית.  .3

  

  אשתו? למה התכוון בכך? כיצד כינה רבי עקיבא בשיר את  .4

  

  רבי עקיבא, מה דעתכם על דרך חיים זו? ,כל חייה של רחל מוקדשים לבעלה  .5

  

  מהן התכונות המשותפות לרועה צאן ולמנהיג?  .6

  

  ספרו עליהם. האם אתם מכירים דוגמות נוספות למנהיגים שהיו רועי צאן?   .7

  

 ,יר מה משותף ביניהןונסו להסב ,קראו את השורות הארוכות של כל הבתים  .8

  .ומה מיוחד בהן
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5 

10 

15 

 / ש. בכרכם חהרועה ה

  במדינה אחת נפטר המלך, ובנים לא היו לו.

חיפשו שרי המדינה ימים רבים אחר איש חכם ונבון, שיהיה ראוי לשבת על כס 

המלוכה. תרו בערים ובכפרים, בעיירות וביערות, עד שמצאו רועה צאן עני בשדה 

אחר הליכותיו וראו כי מסור הוא לצאנו ורועה אותן  מרוחק. עקבו השרים

באמונה, וכאשר יושב הוא ומשגיח על כבשיו, אין הוא מתבטל, אלא חושב על 

  מנהגי העולם ורושם לקחיו בספר עבה, ללמד את בניו אחריו.

נועצו השרים ביניהם והחליטו, כי אין מתאים מן הרועה העני למלוך על המדינה. 

בתבונה את צאנו, כן ינהיג בחכמה את אזרחי המדינה," אמרו  "כשם שנוהג הוא

  זה לזה.

ערכו השרים טקס מפואר והכתירו את הרועה למלך עליהם ועל הארץ כולה. 

הנהיג הרועה בתבונה את המדינה, וכולם שמחו על הבחירה. רק דבר אחד הפליא 

היה שוהה  יום נוהג היה להיכנס לחדר קטן בעליית הארמון, בו-את השרים: יום

שעה אחת, ולאיש לא היה מניח להיכנס ולראות מה יש בו. את המפתח היה תולה 

  על צווארו ומעולם לא הסירו.

ביקשו השרים מן המלך פעם ופעמיים שיגלה להם מה יש בחדר, אך הוא סירב 

ה בכל תוקף. לבסוף גברה סקרנותו של אחד השרים, והוא מצא דרך להציץ בנעׂשֶ 

החדר היה כמעט ריק. לא היו בו לא תמונה,  –ה הייתה פליאתו בחדר. מה גדול

לא שולחן ולא מנורה. היה בו רק שרפרף של עץ, ועל הקיר היו תלויים מקל 

  רועים ישן, זכר לימים עברו...-ותרמיל

  

  משימות

  ציינו מה המשותף בין הסיפור "הרועה החכם" לבין השיר על רבי עקיבא.  .1

  .שלוש נקודותסימן הפיסוק  לפניכם התפקידים של  .2

מציינות  שהרעיון לא הובע עד הסוף, ועל הקורא להשלימו  שלוש נקודות

במחשבתו; שהמדבר מגמגם מתוך מבוכה; שיש בביטוי רמז או אירוניה 

  קלה; שיש המשך למשפט.

  כתבו מה מציינות שלוש הנקודות בסוף הסיפור.
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  רפֶ חֵ  ַחִּיים/  ּבוִֹכים ַהַּצְנָחִנים

  

  ,ֹּכֶתל ַהֶּזה ָׁשַמע ַהְרֵּבה ְּתִפּלֹותהַ 

  ,ַהֹּכֶתל ַהֶּזה ָרָאה ַהְרֵּבה חֹומֹות נֹוְפלֹות

  ַהֹּכֶתל ַהֶּזה ָחׁש ְיֵדי ָנִׁשים ְמקֹוְננֹות

  ,ת ֵּבין ֲאָבָניובוֹ חָ ְת ּנִ ת הַ אוֹ ָק ְת פִ ּו

  .ס ְלָפָניוַהֹּכֶתל ַהֶּזה ָרָאה ֶאת ַרִּבי ְיהּוָדה ַהֵּלִוי ִנְרמָ 

  ,יםִח ְמ נִ ֶתל ַהֶּזה ָרָאה ֵקיָסִרים ָקִמים וְ ַהּכֹ 

  .ַא ַהֹּכֶתל א ָרָאה ֲעַדִין ַצְנָחִנים ּבֹוִכים

  

  ,ַהֹּכֶתל ַהֶּזה ָרָאה אֹוָתם ֲעֵיִפים ּוְסחּוִטים

  ,יםִט רּוְׂש ַהֹּכֶתל ַהֶּזה ָרָאה אֹוָתם ְּפצּוִעים ּו

  ,ִתיָקהְׁש ְׁשָאגֹות ּובִ ָרִצים ֵאָליו ְּבַהְלמּות ֵלב, ּבִ 

  ,ִעיר ָהַעִּתיָקהים ְּבִסְמָטאֹות הָ פִ ָר טֹ ְמ ּוְמַזְּנִקים ּכִ 

  ,י ְׂשָפַתִיםבֵ רּוצְ ְוֵהם ְׁשטּוֵפי ָאָבק ּו

ְוֵהם לֹוֲחִׁשים: ִאם ֶאְׁשָּכֵח, ְירּוָׁשַלִים ִאם ֶאְׁשָּכֵח  

  ,ַזַעםְוֵהם עֹוְבִרים ְּכַרַעם, ְוֵהם עֹוְבִרים ּבְ 

  ל ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָראֹותְוֵהם זֹוְכִרים ֶאת ּכָ 

  .ֶׁשָּבֶהן א ָהָיה ָלנּו ֲאִפּלּו ֹּכֶתל ְּכֵדי ִלְׁשֹּפ ְלָפָניו ְּדָמעֹות

  

  ,ְוִהֵּנה ֵהם ָּכאן עֹוְמִדים ְלָפָניו ְונֹוְׁשִמים ָעֹמק

  ,ְוִהֵּנה ֵהם ָּכאן ַמִּביִטים ָעָליו ַּבְּכֵאב ַהָּמתֹוק

   – ֶזה ְנבֹוִכיםִּביִטים ֶזה ּבָ ְוַהְּדָמעֹות יֹוְרדֹות ְוֵהם מַ 

  ?ֵאי ֶזה קֹוֶרה, ֵאי ֶזה קֹוֶרה ֶׁשַּצְנָחִנים ּבֹוִכים

  ?ֵאי ֶזה קֹוֶרה ֶׁשֵהם נֹוְגִעים ִנְרָּגִׁשים ְּבִקיר

  ?ן ַהֶּבִכי ֵהם עֹוְבִרים ְלִׁשירֵאי ֶזה קֹוֶרה ֶׁשִּמ 

  ,ם ַהְּמִדיָנהאּוַלי ִמְּפֵני ֶׁשְּבֵני י"ט ֶׁשּנֹוְלדּו ִעם קוֹ 

  .נֹוְׂשִאים ַעל ַּגָּבם ַאְלַּפִים ָׁשָנה
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  משימות

  

  מהו הרקע שבעקבותיו נכתב השיר.חפשו במקורות מידע   .1

  

  . ציינו מה נושאו של כל בית.השיר מחולק לשלושה בתים  .2

  

  התאימו לכל תקופה ביטוי מהשיר. .לאורכו של השיר מוזכרות תקופות  .3

  

 היבט רגשי(כלוחמים) ו היבט מבצעיים בשני היבטים: הצנחנים מתואר  .4

  (כיהודים). הציגו את התיאורים במקביל בשתי עמודות.

  

וציינו באילו  ,ביע המשפט? השלימו אותומה לחשו הצנחנים לכותל? מה מַ   .5

  .אירועים אנו אומרים משפט זה

  

  . הסבירו מדוע הן נשאלות.בשיר מספר שאלות  .6

  

  העתיקו והסבירו את משמעות החזרה. .תבשיר חזרות רבו  .7

  

  ?האמצעי שבו מתואר הכותל במפגש עם הצנחניםמהו   .8

  ד. תיאור    ג. מטפורה    ב. האנשה    א. דימוי  

  העתיקו את המשפטים המוכיחים את בחירתכם.   

  

מצאו  .המשורר מתאר את המפגש של הצנחנים עם הכותל בעזרת החושים  .9

והעתיקו את  ,בחושים, מיינו אותם בטבלהבשיר פעלים המתארים שימוש 

  המשפטים המתאימים.
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רבי יהודה הלוי היה משורר והוגה יהודי שחי בספרד בתקופת ימי הביניים.   .10

שיריו של רבי יהודה הלוי נאספו בקובץ שירים הנקרא "דיוואן". הוא 

את הדברים  התפרסם במיוחד בזכות ספרו "הכוזרי". באחד משיריו כתב

  שכאן.

א ִתְׁשֲאִלי ִלְׁשלֹום ֲאִסיַרִיִצּיֹון, ֲה / ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדָרִי ּדֹוְרֵׁשי ְׁשלֹוֵמ. 

 .ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְׂשִאי ִמֹּכל ֲעָבָרִי/  ִמָּים ּוִמְזָרח ּוִמָּצפֹון ְוֵתיָמן ְׁשלֹום

 .ף ְלִרְדָּתם ַעל ֲהָרָרִיֶחְרמֹון ְוִנְכסַ /  ּוְׁשלֹום ֲאִסיר ַּתֲאָוה, נֹוֵתן ְּדָמָעיו ְּכַטל

  .ֲאִני ִכּנֹור ְלִׁשיָרִי –ִׁשיַבת ְׁשבּוֵתך /  ִלְבּכֹות ֱענּוֵת ֲאִני ַתִּנים, ְוֵעת ֶאֱחם

    

האגדה מוסרת כי כשעלה לירושלים, אל מול מקום המקדש קרא את שירו 

  "ציון הלא תשאלי" ושם נהרג בפרסות פרש ערבי.

  יים חפר להזכיר את יהודה הלוי בשירו?בחר ח ,לדעתכם ,מדוע  

  

מה מסמל הכותל במורשת היהודית? חקרו ומצאו אילו טקסים נערכים   .11

  כיום ברחבת הכותל.

  

עם קום המדינה, נושאים על גבם "אולי זה מפני שבחורים בני י"ט שנולדו   .12

  אלפיים שנה."

  מה הכוונה במשפט זה?
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  יטים...כורי קציר חיחג שבועות תעשה לך ב

  

לחג מתן תורה חל לאחר חורבן  -חג הקציר  - במהותו של החג מחג חקלאי  השינוי

המקדש. התחזקות הרומאים בארץ גרמה לרבים מהיהודים לעזוב את הארץ. 

ה החדשה העבירה את היהדות מדגש על חירות מדינית לדגש על חירות סהתפי

  רוחנית. 

בועות מנהג של לימוד תורה שָ גם כשחזר העם לארצו המשיך להתקיים בערב 

   .תיקון ליל שבועותהנקרא 

  

  ותמשימ

  

  ובחרו באחד הנושאים לדיון שלכם. ,התחלקו לקבוצות  . 1

חג הקציר אז את  וציג: החברתיים-דיון בחוקים הסוציאליים  א.

  הוכחות ממגילת רות.והביאו והיום, 

 שבין אדםלעומת המצוות  ומעמדם של המצוות שבין אדם לחבר  ב.

  למקום.

  

 ְּפַאת ְּתַכֶּלה א ַאְרְצֶכם ְקִציר ֶאת ּוְבֻקְצְרֶכםנאמר: " כ"ב,כ"ג  ,ויקראספר ב  .2

 ה' ֲאִני םתָ וֹ א בזֹ עֲ ַּת  ְוַלֵּגר ֶלָעִני טֵּק ְּתלַ  א ְקִציְר ְוֶלֶקט ֻקְצֶרּבְ  ְדָׂש 

  ."ֱאֵהיֶכם

  אילו מצוות יש בקטע?  א.

מה הדרישה לגביהם? למי הם  מה היא פאת השדה? מהו הלקט?  ב.

  מיועדים?

חוקים אלה נחשבים חוקים חברתיים, הסבירו מהו המענה היום   ג.

  לאוכלוסיה הנזקקת?

  

  .פרק כ' ,ברות בספר שמותיקראו את עשרת הד  .3

כלל בעשרת יבר ראוי שייושכנעו את הקבוצה מדוע הד ,בחרו דבר אחד  א.

  ברות.יהד
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הים) ושבין אדם למקום (אל למצוות יםברות מתחלקיעשרת הד  ב.

  בעיניכם? ,אילו מצוות חשובות יותר .למצוות שבין אדם לחברו

 ותבריוהסבירו את שני הד ,עמיחי שלפניכםיהודה קראו את השיר של   ג.

בר נוסף שהייתם מוסיפים לעשרת יהאם יש ד .הנוספים בשיר

  ברות?יהד

  

 ָאִבי ָהָיה ֱאלִהים ְולא ָיַדע. הּוא ָנַתן ִלי

  ָעָנןֵאׁש ְולא ּבְ ֲעֶׁשֶרת ַהִּדְּברֹות לא ְּבַרַעם ְולא ְּבַזַעם, לא ּבְ  ֶאת

  ֶאָּלא ְּבַרּכּות ּוְבַאֲהָבה. ְוהֹוִסיף ִלּטּוִפים ְוהֹוִסיף ִמִּלים טֹובֹות,

  ְוהֹוִסיף "ָאָּנא" ְוהֹוִסיף "ְּבַבָּקָׁשה". ְוִזֵּמר ָזכֹור ְוָׁשמֹור

  ָבָכה ְּבֶׁשֶקט ֵּבין ִּדֵּבר ְלִּדֵּבר,ְּבִנּגּון ֶאָחד ְוִהְתַחֵּנן ּו

  לא ִּתָּׂשא ֵׁשם ֱאלֹוֶהי ַלָּׁשְוא, לא ִּתָּׂשא, לא ַלָּׁשְוא,

  ָאָּנא, ַאל ַּתֲעֶנה ְּבֵרֲע ֵעד ָׁשֶקר. ְוִחֵּבק אֹוִתי ָחָזק ְוָלַחׁש ְּבָאְזִני,

  יו ַהְּפתּוחּות, לא ִּתְנַאף, לא ִּתְרַצח. ְוָׂשם ֶאת ַּכּפֹות ָידָ ִּתְגֹנבלא 

ַעל ראִׁשי ְּבִבְרַּכת יֹום ִּכּפּור. ַּכֵּבד, ֱאַהב, ְלַמַען ַיֲאִריכּון ָיֶמי  

  ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה. ְוקֹול ָאִבי ָלָבן ְּכמֹו ְׂשַער ראׁשֹו.

  ָּכך ִהְפָנה ֶאת ָּפָניו ֵאַלי ַּבַּפַעם ָהַאֲחרֹוָנה-ַאַחר

  ֹועֹוַתי ְוָאַמר: ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִסיףֶׁשּבֹו ֵמת ִּבְזר ַּבּיֹוםְּכמֹו 

  ְׁשַנִים ַלֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות:

  ָעָׂשר, "לא ִּתְׁשַּתֶּנה"- ַהִּדֵּבר ָהַאַחד

  ָעָׂשר, "ִהְׁשַּתֵּנה, ִּתְׁשַּתֶּנה"-ְוַהִּדֵּבר ַהְּׁשֵנים

ָאַמר ָאִבי ּוָפָנה ִמֶּמִני ְוָהַל ָּכ  

  ָזִרים.ְוֶנְעַלם ְּבֶמְרַחָּקיו ַהּמּו

  

  )58, עמ' 1998, פתוח סגור פתוח(מתוך: יהודה עמיחי, 

  

  


