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  ם רב לכם תלמידות ותלמידים,שלו

  

  

ישראלית -מכיל סיפורים, שירים וקטעים הקשורים להיסטוריה היהודית לקט זה

  שלנו. 

  

טקסטים מקראיים לצד חומרים מודרניים; תהיה לכם הזדמנות  ותמצאו ב

להיחשף למשלבים של השפה העברית, המוכרים פחות; מובאים שירים 

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

  מספרות העולם, שתורגמו לעברית.

  

ספק שתתאהבו בכל המגוון הרחב של הטקסטים המובאים כאן וכן  נואין ל

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

  שיח כיתתי בתוך כדי  הקפדה על סובלנות ועל נימוסים. 

  

  ת לכם קריאה רצופת חוויות.ומאחל ואנ

  

  

  שלכם,                

  

 ציפי                             
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  ֶׁשְנָהב ַהָּגר/  ַהְתָחָלה ַּגם הּוא סוֹף

  

  

  

  בסֹ לָ  ַמְמִׁשי ַהְּזַמן ַּגְלַּגל

  ְועֹונֹות יםַחּגִ  ֶׁשל רְחזוֹ מַ ּבְ 

  ,סֹוף ְּבִלי לֹוֵחׁש הּוא, ַהְתָחָלה ַרק זוֹ 

  .ּוְתמּונֹות ָבִעיםְצ , תֵריחוֹ  ֶׁשל

  

  ַהָּקֵמל ַהּלֹוֵהט ַהַּקִיץ ְּבִׁשְלֵהי

  ְסָתו ֶׁשל ִנּגּון לוֹ  ִמְתַחֵּדׁש

  לְוָעמֵ  חֹוֵרׁש ְּבָׂשֵדהּו ִאָּכר ֵעת

  .ְּפָעָמיו ָיִחיׁש ַהּיֹוֶרה

  

  ַהָּגדֹול ַהֹחֶפׁש ִמְסַּתֵּים ְוִלי

  ָלהיְתִח מַ  ֲחָדָׁשה ְוָׁשָנה

  ַלְחֹּדל ְוא ֵמָחָדׁש ְלַנּסֹות

  !...ְּתִפָּלה ֶאָּׂשא ּוְבִלִּבי
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  שירים

  .אך יש בהם המון ,ןקטֹ אחד הם רק בית שירים לעתים 

  שלו. צורניהמבנה ה –פי העיצוב על הדף -שר להבחין בין שיר לבין סיפור עלאפ

בבואנו לנתח שיר עלינו להתייחס לתוכן השיר ולאמצעים הספרותיים שבו. 

תורם  פיסוקלשוניים. גם ה ציוריםלו מבנהמתחלקים ל האמצעים הספרותיים

  להבעת התוכן שבשיר. נתבונן שוב בשיר "סוף הוא גם התחלה". 

  תוכן 

הנושא של הבתים הראשונים: סוף הקיץ, תחילתו של הסתיו והתקווה לגשם. 

נוסף על כך, החגים והעונות נעים במחזוריות כמו גלגל. בבית השלישי מופיע 

ציין את סוף חופשת הקיץ ואת פתיחת השנה החדשה. בבית זה הדובר. הוא מ

  מבטיח הדובר לעצמו "לנסות מחדש ולא לחדול".

  למה הכוונה באמירה זו?

  השיר מסתיים במשפט" "ובלבי אשא תפילה!..." 

. התפילה יכולה להתייחס חברו תפילה שתבטא את רגשותיכם בתחילת השנה

  החברתי ולנושא המשפחתי.לבית הספר, לנושא , לנושא הלימודים

  השיר מבנה

שיר מאופיין בשורות קצרות ובחלוקה לבתים. אפשר לזהות שטחים לבנים בין 

  בית לבית.

  בשירים רבים יש פזמון החוזר על עצמו בין בית לבית.

ב, כלומר: - א-ב- בנוי משלושה בתים. החריזה היא א"סוף הוא גם התחלה" השיר 

  עם השלישית, והשנייה עם הרביעית. בכל בית השורה הראשונה מתחרזת

  פיסוק

  רק בסוף הבית.  ,שימו לב לדבר מעניין: אין פיסוק בסופי השורות

  מדוע, לדעתכם, אין פיסוק? 

, כלומר השורה הראשונה גולשת לשנייה ומשם גלישהלאמצעי כזה קוראים 

  לשלישית. 

  מה תפקידן, לדעתכם? סוף השיר מסתיים בשלוש נקודות. 

  להדרגתיות מהכלל לפרט. שימו לב
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  ציורים לשוניים

  . אחרהעברת ביטוי מעולם אחד לעולם  :מטפורה  . 1

סתיו שייך לעולם אילו הו, הניגון שייך לעולם השירה – ניגון של סתיו

  הטבע. כך משתלבים להם המוסיקה והטבע.

   .דומם (או לצומח ולבעלי החיים)הענקת תכונות אנושיות ל האנשה:  .2

  . גלגל הזמן יכולת ללחושנותנים ל - ... לוחשגלגל הזמן

    

  

סיכום  –מאפייני שיר   

, חזרות חלוקה לבתים,, צליליות, מקצב חריזה,המאפיינים הבולטים בשיר הם 

  .דימויים והאנשות

, והם מתחלקים אמצעים ספרותייםאו  אמצעים אמנותייםהמאפיינים מכונים 

  .ציורים לשונייםול מבנהל

  בנית מתוך הֶקשר בין התוכן לבין המאפיינים הללו.משמעות השיר נ

  

  

  עכשיו נקשור בין התוכן לאמצעים הספרותיים. 

ציינו כיצד האמצעים הספרותיים מבטאים את המשמעות של השיר, וכיצד הם 

  .מדגישים את התוכן
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  ָאִסיף ֹּכֵהן ְׁשלוִֹמית/ ַׁשְרֶׁשֶרת 

  (מתוך "ְנִׁשיָקה ַּבִּכיס")           

  

  
  ד           א

  ּבֹואּו ַנֲחִזיק ָיַדִים      ּבֹואּו ַנֲחִזיק ָיַדִים

  ְּביֹום ְּכַחְלַחל,        ְּביֹום ְּכַחְלַחל,

  ְוִנָּׁשַבע ֶׁשַאָּתה ַוֲאִני,        ְוִנָּׁשַבע ֶׁש...

  ֲאַנְחנּו ַהַּמְעָּגל.        ֲאַנְחנּו ַהַּמְעָּגל.

  ה          ב   

  ַיַחד ֵעץ,ֻּכָּלנּו       ֻּכָּלנּו ַיַחד ַׁשְרֶׁשֶרת,

  ְוָכל ֶאָחד ָעֶלה.        ְוָכל ֶאָחד ָחרּוז.

  ֻּכָּלנּו ַיַחד ֵעֶדר,      ָּכל ֶאָחד הּוא ֶּפַלח,

  ְוָכל ֶאָחד ָטֶלה.      ֲאַנְחנּו ַיַחד ַּתּפּוז.

  ו           ג  

  ּבֹואּו ַנֲחִזיק ָיַדִים      ָּכל ֶאָחד הּוא ֹחר,

  ְּביֹום ְּכַחְלַחל,        ֻּכָּלנּו ַיַחד ֶרֶׁשת.

  ִנָּׁשַבע ֶׁשֻּכָּלנּו ַּפֲעמֹון,      ל ֶאָחד הּוא ֶצַבע,ּכָ 

  ְוָכל ֶאָחד ִעְנָּבל.      ֲאַנְחנּו ַיַחד ֶקֶׁשת.
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  .מבנה השירנתייחס לתחילה 
  כמה בתים בשיר? וכמה שורות בכל בית? 

  

  / שלומית כהן אסיףַׁשְרֶׁשֶרת 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כולנו יחד שרשרת,
 וכל אחד חרוז.

,כל אחד הוא ֶּפַלח  
.אנחנו יחד תפוז  

 בואו נחזיק ידיים
ום כחלחל,בי  

...ונישבע ש  
 אנחנו המעגל.

 בואו נחזיק ידיים
 ביום כחלחל,

אתה ואני,ש ונישבע   
מעגל.אנחנו ה  

,כולנו יחד עץ  
 וכל אחד עלה.
 כולנו יחד עדר
.וכל אחד טלה  

 בואו נחזיק ידיים
 ביום כחלחל,

,נישבע שכולנו פעמון  
 וכל אחד ענבל.

 כל אחד הוא חור,
 כולנו יחד רשת.

 כל אחד הוא צבע,
 אנחנו יחד קשת.
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 א. חריזה

  . חריזה לסירוגיןנה בשיר יש   

מתחרזת עם  כחלחלמתחרזות: המילה  4 -ו 2דוגמה: בבית הראשון שורות   

  .מעגלהמילה 

  

  .מצאו את החרוזים בבתים הנוספים  

  ציינו את מספר הבית, את מספרי השורות ואת המילים המתחרזות.
  

  חזרות  ב.

ה היא לעתים בשירים מילה או משפט חוזרים על עצמם מספר פעמים. המטר

  להדגיש ולחדד משמעות מסוימת.

  השיר "שרשרת" נפתח במילים:

  נחזיק ידיים בואו"

  "...ביום כחלחל

  המשפט חוזר גם בבית ה ... וגם בבית ה ... השלימו את המשפט: 

  חפשו עוד חזרות. הנה כך:

  פותחים במילים: 5 - ו 3, 2בתים 

  יחד ... כולנו"

  וכל אחד..." 

  

חוזרות או ביטויים חוזרים, וכתבו מה חשיבות החזרה חפשו בשיר עוד מילים 

  הזו.
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  דימויים  ג.

הוא אמצעי לשוני המשווה בין שני רכיבים לשוניים מתחומים שונים,  דימוי

  שיש ביניהם יסוד משותף, דומה אך לא זהה.

  בשיר "שרשרת" דימויים רבים.

  ֶּפַלח,הוא  דוגמה: "כל אחד

  ..."תפוזביחד  אנחנו

  יר באים להדגיש את חשיבותו של כל חלק ליצירת השלם.הדימויים בש

  

בנו במחברת טבלה כמו זו שלפניכם, וכתבו דימויים נוספים בהם המשוררת    
  .משתמשת בשיר

  
דימויים המסמלים את 

  הפרט
דימויים המסמלים את 

  הכלל
    

  

  תוכן השיר  ד.

  .שרשרתשם השיר הוא 

: שורה של חוליות שרשרתמילה פי מילון ספיר) של ה-פירושה המילוני (על

  מחוברות זו בתוך זו.

, האם לדעתכם, שם השיר מבטא את הרעיון שהוא מציג? נמקו את תשובתכם

  ותנו הוכחות. 

  

  



8 
 

 

 

 

  הֶמֶסר בשיר

" צריך אני השרכמו בסיפורים, גם בשירים מבקשים להעביר מסר לקורא, אבל ה"

ה מסיפור, חייב להעביר את לעמול קשה יותר כדי להעביר את המסר. השיר, בשונ

, ולכן כל מילה נבחרת ונבחנת בזהירות רבה. המשלב הלשוני הוא בצמצוםהרעיון 

  גבוה, ולעתים נצטרך לבדוק במילון פירוש של מילה או של ביטוי.

השתמשנו בביטוי "אני ַהָּׁשר", ולא בביטוי "המשורר", כדי להבחין בין   שימו  

החבויה בשיר, שהמשורר בונה אותה המשורר כאדם פרטי לבין הדמות 

  לטובת כל שיר בנפרד. 

  עולם בני האדם. –כדי לזהות את המסר עלינו להעביר את התוכן לעולמנו 

הנה כמה דוגמות. העתיקו את התרשים למחברת, כתבו את המסר במקומות 

  הריקים.

  .ֶמֶסר                              ביטויים מהשיר      בתים    

  שיתוף פעולה בין בני אדם      נחזיק ידיים       בית א' 
        אנחנו מעגל      

  יצירת מסגרת,    שרשרת / חרוז      בית ב'
  דוגמה למסגרות      תפוז / פלח      

        חור / רשת      בית ג'
  צבע / קשת      

        אחזיק ידיים      בית ד'
        אתה אני      
        אנחנו המעגל      

        עלה / עץ      בית ה'
  ה / עדרטל      

  מסגרת המשמיעה את קולה,      ענבל / פעמון      בית ו'
  נבנית מקולם של הפרטים              

  
  אפשר לנסח מסר בצורות שונות. הנה ניסוח אחד: 

  החברה האנושית בנויה מכל אחד מִאתנו כפרטים, ורק שיתוף פעולה בין הפרטים
  יוצר שלמות, אחדות וחוזק.

  
  רה אחרת.נסחו את המסר העולה מהשיר, בצו
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 רעיון השיר מתאים לכל תחום בחיינו. 

      :החברתי הלאומיבתחום 

  אם כל אחד ישמור על כללי הזהירות          :דוגמה

  בדרכים, תיווצר תחושה של הדדיות            

  ,יהיו פחות תאונות ,ואכפתיות זה כלפי זה          

  וערך החיים יעלה            

   למשל:כתבו דוגמות מתאימות בתחומים שונים, 

  . המשפחתיובתחום  החברתי , בתחוםהלימודי בתחום

  מהו שיר טוב?
  

  

  

הוסיפו לשיר שני בתים. הקפידו לשמור על האמצעים האמנותיים המאפיינים את 
  השיר, ועל הרעיון שהוא מבטא.

  
  

        
 

 

  

  

  שאלה לדיון

  מדוע, לדעתכם, נבחר שיר זה לפתוח את השנה החדשה?

האמנותיים שבו.  בכל שיר טוב חייב להיות קשר בין התוכן לבין האמצעים

תפקיד האמצעים האמנותיים הוא לשרת את התוכן, כלומר להבהיר 

 ולהמחיש את החוויה המרכזית שבשיר.
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  חודש הסליחות –חודש אלול 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הימים הנוראים בנויים מארבעה חלקים

  

  

     

  

  

  

  

  

ימי  –לפי מסורת ישראל  –מראשית חודש אלול ועד יום הכיפורים הם הימים 

", כי בימים הימים הנוראים. הם נקראים "רחמים וסליחות, תשובה ותפילה

  מעשיהם לפני בין הדין שבשמים.על ם על התנהגותם ואלה נשפטים בני האד

  

. ואף כי בכל השנה ימי רצון"מראש חודש אלול עד אחר יום הכיפורים המה 

מכל מקום ימים אלה  –הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השבים אליו בלב שלם 

מובחרים יותר ומזומנים יותר לתשובה, להיותם ימי רחמים ורצון. כי בראש 

ול עלה משה אל הר סיני לקבל לוחות שניות, ונשתהה שם ארבעים יום, חודש אל

וירד בעשרה בתשרי, שהיה אז ימי כפרה, ומאז הוקדשו ימים אלו לימי רצון, ויום 

  עשירי בתשרי ליום הכיפורים".

  
 דיני חודש אלול, סעיף א') –(מתוך קיצור שולחן ערוך       

א. חודש 
 אלול

. ראשב  
 השנה

ג. עשרת ימי 
 תשובה

 ד. יום 
 הכיפורים

 ימי רחמים
 וסליחות.

 

בראש השנה 
מתפללים, 

 תוקעים בשופר
ומבקשים 

שתפילותינו 
 יישמעו.

מראש השנה עד יום 
עושים  –הכיפורים 

חשבון נפש ומבקשים 
סליחה. אומרים 

תפילות "סליחות" 
שגרמנו ופונים לאדם 

לו עוול, ומבקשים את 
 סליחתו.

ביום זה נקּבע 
גזר הדין, ולכן 
היום מתבטא 

 בצום ובתפילה.
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  המשמעות של עשרת ימי תשובה לכלל ישראל

  שאלה לדיון

  מתפללים באותם עשרת ימי תשובה בבית הכנסת? ינםמה יכולים לעשות אלה שא

  

: למידה בתחומים שונים, כמו באופן עצמאי חשבון נפשאפשר לעשות   א. 

  והתנהגות. 

  דוגמות לשאלות  

האם אנו באמת משקיעים בלימודים (בלי קשר למה שההורים והמורים   *

  אומרים)?

  האם המעשים שלנו הם ראויים? האם אנו מגזימים ב...?  *

  

  כלפי המשפחה. אישי-חשבון נפש ביןאפשר לעשות   ב.

  דוגמות לשאלות  

  את חלקנו? האם אנו מתנהגים כחלק מהמשפחה ותורמים  *

  האם אנו מתייחסים בכבוד לבני המשפחה?  *

  האם אנו מעריכים את מה שעושה המשפחה עבורנו?  *

  

  כלפי החברים בכיתה או מחוץ לכיתה. חשבון נפש חברתי אפשר לעשות  ג.

  דוגמות לשאלות  

  האם אנו חלק מתוך הקבוצה או חושבים את עצמנו מעל כולם?  *

  דוע?האם יש לנו חברים? אם לא, מ  *

  

  מה אפשר לעשות השנה, שלא עשינו בשנים הקודמות?

  

  

  

  
  על כללי השיח שקבעתם. והקפיד

החליטו על שינוי אחד בכל אחד מהסעיפים, ורשמו את השינויים 

 שאתם רוצים לעשות השנה. 
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קראו את קטע המקור שלפניכם, ומיינו את פריטי החג בעמודות המתאימות 
 בטבלה שבאתר.

  מאנציקלופדיה לנוער "יבנה",מתוך /  השנה-ראש

  1998, 17-16, עמ' 14כרך 

ב' בתשרי, והוא מציין את תחילתה של  - ם, א' והשנה נהוג במשך שני ימי-ראש

השנה החדשה. לפני החג מקובל לברך קרובים, ידידים וחברים לעבודה בברכת 

"שנה טובה", ולשלוח להם כרטיסי ברכה לשנה החדשה ובהם איחולי כל טוב. 

  הילדים נהנים להכין כרטיסי ברכה שכתבו במו ידיהם.

  מקור החג

השנה (שאותו חגגו אז -עם ישראל על אדמתו, ציין ראש בימי בית ראשון, כשישב

במשך יום אחד) גם את תחילת השנה החקלאית. לפי "לוח גזר", לוח השנה העברי 

הקדום, שנמצא בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו בתל גזר, היה חודש תשרי 

חודש האסיף. בחודש זה נסתיים אסיף יבולי השדה והכרם אל הגורן ואל היקב, 

  חל בהכשרת הקרקע לזריעת תבואות החורף.והו

השנה במשך יומיים. הסיבה לכך היא - מימי בית שני ואילך נהגו לחגוג את ראש

פי עדותם של שני עדים, - שמועדו של ראש החודש היה נקבע בידי בית דין על

שראו את מולד הירח. לאחר הקביעה היו ַמשיאים משואות כדי להודיע על כך, 

יותר יצאו שליחים לבשר את הדבר. לא תמיד עלה בידם להגיע  ובתקופה מאוחרת

לכל תפוצות הגולה, ולכן הנהיגו בחוץ לארץ את "יום טוב שני של גלויות", וחגגו 

- השנה, גם בארץ-השנה (וחגים אחרים) יומיים. נוהג זה חל, לגבי ראש-את ראש

  ישראל.

  יום הדין

בבריאת העולם, והוא חג  השנה הוא גם היום שבו הוחל- לפי המסורת, ראש

המלכתו של ה' למלך על ישראל ועל העולם כולו. זהו גם יום הדין, שבו נדונים 

נתיניו של המלך, ונכתב דינם לשנה הבאה בהתאם למעשיהם בשנה החולפת. גזר 

  הדין נחתם ביום הכיפורים, ומכאן הברכה "לשנה טובה תיכתבו ותיחתמו".

 ְּתרּוָעה רֹוןִזכְ  ַׁשָּבתֹון ָלֶכם ִיְהֶיה ֹחֶדׁשלַ  ְּבֶאָחד ִביִעיַהְּׁש  ַּבֹחֶדׁשהתורה מצווה: "

" (ויקרא כ"ג, כ"ד). באותה תקופה החודש הראשון היה חודש ניסן, ֹקֶדׁש ִמְקָרא

ולכן  חודש תשרי היה  החודש השביעי. ה"תרועה" מתפרשת כמצווה לתקוע 

5 

10 

15 

20 
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ום הזיכרון", שכן השנה גם "י-השנה. בתפילת החג נקרא ראש- בשופר בראש

  בשעה שתוקעים בני ישראל בשופר, עולה זכרם לפני ה'.

  

- חז"ל, חכמינו זכרם לברכה, חכמי המשנה והתלמוד, ראו בתקיעה בשופר בראש

השנה פעולה שיש בה כדי להביא את המתפללים לידי כך שיזדעזעו מאימת יום 

בבית הכנסת  הדין, ויביעו חרטה על חטאיהם בשנה החולפת. התקיעה בשופר

נעשית אחרי הקריאה בתורה וכן בתפילת ה"בעל תוקע" (או "בעל תקיעה"), 

  שיטבול במקווה וילבש בגדים לבנים לפני התקיעה.

  

השנה נוספות שלוש ברכות מיוחדות: "ברכת מלכיות" על -בתפילת מוסף של ראש

ה'  המלכת ה' למלך ביום זה; "ברכת זיכרונות", המזכירה את הבטחותיו של

לישראל ואת "זכות אבות" (מעשיהם הטובים של אבות האומה) שתעמוד לו 

  השנה.-ותטה את הכף לטובתו; ו"ברכת שופרות" על התקיעה בשופר בראש

  

  מנהגי החג

השנה "שהחיינו" על פרי חדש, הנאכל לראשונה באותה שנה. -מקובל לברך בראש

את האיחולים לשנה  בסעודות החג נכללים מאכלים מסורתיים רבים המציינים

החדשה שמאחלים החוגגים לעצמם וזה לזה. בעיקר מקובל לאכול תפוח בדבש, 

עוגת דבש או דברי מתיקה, בסימן ל"שנה טובה ומתוקה". יש עדות בישראל 

השנה ראש כבש או ראש דג, ולפני האכילה אומרים: "יהי - שבהן אוכלים בראש

שולחן החג חלה עגולה כדי שתהיה רצון שנהיה לראש ולא לזנב". יש המעלים על 

השנה הבאה עגולה, ללא זוויות ותקלות. רבים אוכלים גם רימונים, בתקווה 

  ש"ירבו זכויותינו כגרגירי הרימון".

השנה מקובל המנהג לצאת - בשעות אחר הצהריים של היום הראשון של ראש

קורו ל"תשליך". זהו טקס סמלי של תפילה ליד מקור מים, חוף ים או נהר, שמ

" םאתָ טֹ חַ  ָּכל םיָ  לֹותִּבְמצֻ  ְוַתְׁשִליךבחסידות אשכנז, והוא מבוסס על הפסוק "

(מיכה ז', י"ט). המתפללים משליכים, כביכול, את חטאיהם מעליהם ומיטהרים 

  מכל חטא.
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  יום הכיפורים

  מקורות החג

  בתורה

    ֹקֶדׁשֹקֶדׁשֹקֶדׁשֹקֶדׁש    ִמְקָראִמְקָראִמְקָראִמְקָרא, , , , הּואהּואהּואהּוא    ַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִרים    יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזה    ִביִעיִביִעיִביִעיִביִעיַהּׁשְ ַהּׁשְ ַהּׁשְ ַהּׁשְ     ַלֹחֶדׁשַלֹחֶדׁשַלֹחֶדׁשַלֹחֶדׁש    ָעׂשֹורָעׂשֹורָעׂשֹורָעׂשֹורּבֶ ּבֶ ּבֶ ּבֶ     ַאַאַאַא: : : : ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר    ֹמֶׁשהֹמֶׁשהֹמֶׁשהֹמֶׁשה    ללללאֶ אֶ אֶ אֶ     ה'ה'ה'ה'    יַדֵּבריַדֵּבריַדֵּבריַדֵּברוַ וַ וַ וַ "

    ַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹוםַהּיֹום    ְּבֶעֶצםְּבֶעֶצםְּבֶעֶצםְּבֶעֶצם    ַּתֲעׂשּוַּתֲעׂשּוַּתֲעׂשּוַּתֲעׂשּו    אאאא    ְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכה    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל, , , , ָלּה'ָלּה'ָלּה'ָלּה'    ההההִאּׁשֶ ִאּׁשֶ ִאּׁשֶ ִאּׁשֶ     ְוִהְקַרְבֶּתםְוִהְקַרְבֶּתםְוִהְקַרְבֶּתםְוִהְקַרְבֶּתם, , , , נְַפׁשֹוֵתיֶכםנְַפׁשֹוֵתיֶכםנְַפׁשֹוֵתיֶכםנְַפׁשֹוֵתיֶכם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    םםםםיתֶ יתֶ יתֶ יתֶ ּנִ ּנִ ּנִ ּנִ עִ עִ עִ עִ וְ וְ וְ וְ , , , , ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ִיְהיֶהִיְהיֶהִיְהיֶהִיְהיֶה

  ".םםםםיכֶ יכֶ יכֶ יכֶ הֵ הֵ הֵ הֵ אֱ אֱ אֱ אֱ     ה'ה'ה'ה'    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    יֶכםיֶכםיֶכםיֶכםלֵ לֵ לֵ לֵ עֲ עֲ עֲ עֲ     ררררּפֵ ּפֵ ּפֵ ּפֵ כַ כַ כַ כַ לְ לְ לְ לְ     הּואהּואהּואהּוא    יםיםיםיםִר ִר ִר ִר ּוּוּוּוּפּפּפּפּכִ ּכִ ּכִ ּכִ     יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ִּכיִּכיִּכיִּכי, , , , ַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזה

  כ"ח) –(ויקרא, כ"ג, כ"ו                   

  במשנה

        ;;;;ְמַכֵּפרְמַכֵּפרְמַכֵּפרְמַכֵּפר    ַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִרים    יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    - - - -     ַלָּמקֹוםַלָּמקֹוםַלָּמקֹוםַלָּמקֹום    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ֶׁשֵּביןֶׁשֵּביןֶׁשֵּביןֶׁשֵּבין    ֲעֵברֹותֲעֵברֹותֲעֵברֹותֲעֵברֹות"

  ".ֲחֵברוֹ ֲחֵברוֹ ֲחֵברוֹ ֲחֵברוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֶׁשְּיַרֶּצהֶׁשְּיַרֶּצהֶׁשְּיַרֶּצהֶׁשְּיַרֶּצה    ַעדַעדַעדַעד, , , , ְמַכֵּפרְמַכֵּפרְמַכֵּפרְמַכֵּפר    ַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִריםַהִּכּפּוִרים    יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ––––    ַלֲחֵברוֹ ַלֲחֵברוֹ ַלֲחֵברוֹ ַלֲחֵברוֹ     ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ֶׁשֵּביןֶׁשֵּביןֶׁשֵּביןֶׁשֵּבין    ֲעֵברֹותֲעֵברֹותֲעֵברֹותֲעֵברֹות

  (משנה, פרק ה', משנה ט')                  

  

  והקפידו על כללי השיח.  ,ת שלפניכםדונו בכיתה בשאלו

  מהן עֵברות בין אדם למקום?  . 1

  מדוע, לדעתכם, יום הכיפורים אינו מכפר על עֵברות שבין אדם לחברו?  .2

   "?ֲחֵברוֹ  ֶאת ֶׁשְּיַרֶּצה ַעד" בביטוי מה הכוונה  .3

  איזו משמעות חברתית יש לציטוט במשנה?  .4
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  שלמה אבס /הצדיק, האבנים ומחילת העוונות 

  

היה היה צדיק אחד, ישיש נערץ ומכובד היה על כל הבריות. באו אליו אנשים 

  ונשים להתוודות לפניו על חטאיהם, לבקש ברכתו וללמוד מדרכיו.

פעם באו לפניו שתי נשים. התוודתה אחת מהן על חטא כבד שחטאה, ותאמר 

ובכל זאת, אין  לצדיק: "כבר הלכתי וביקשתי סליחת האדם שגרמתי לו רעה,

אמנם סלח לי האדם, אך מי יודע אם סלח לי אלוהים. חמור  .מצפוני נותן לי מנוח

  ".מאוד מאוד החטא שעשיתי, ובקשתי היא כי גם האלוהים יסלח לי

  החריש הצדיק. אחר פנה אל האישה השנייה ושאל אותה: "ומה לך?"

" .ניך זה עתהענתה האישה: "אני רק ליוויתי את חברתי, זו שהתוודתה לפ

  ".והוסיפה: "לקבל את ברכתך באתי

  ".שלהתוודות אין לך צורך נרֶאה" אמר הצדיק, "ברכתי נתונה לך. ,"יפה מאוד

אם חטאתי, הרי אלה  .אמרה לו האישה: "אין דבר מכביד על מצפוני, ברוך השם

אלו הן  .רק חטאים פעוטים, עברות קלות, ולא כדאי אפילו לגזול זמנך בסיפורן

  " .רות של מה בכךעב

ולכן  ,אמר הצדיק הישיש לאישה הראשונה: "ראיתי כי נכנע לבבך לפני האלוהים

זאת עשי, בתי: צאי אל מעבר לגדר ביתי. בקשי והביאי לי אבן גדולה ככל שתוכלי 

  ".שאת, כי גדול החטא שחטאת

ואל השנייה פנה ואמר: "צאי גם את, וצברי אבנים קטנות, כי עברותייך קטנות 

  " יצאו השתיים ועשו כמצוותו..היו

חזרה האחת והביאה אבן גדולה, והשנייה הביאה שק מלא צרורות אבן קטנים. 

לעשות.  ןהעביר הישיש עיניו העששות אל פני האבן והצרורות ואמר: "היטבת

 ,ועתה הואילו בטובכן ושימו את האבן והצרורות שצברתן במקום שממנו לוקחו

  ".ילכן את דבריאז אגיד  –י יוחזרו אל

הלכו השתיים לעשות כדבריו. הראשונה מצאה על נקלה את המקום שממנו 

יה טרחה ועמלה ולא יכלה יוהניחה אותה שם. והשנ ,לקחה את האבן הגדולה

וע את המקומות שמהם נצברו כל הצרורות וחלוקי האבנים. בשום אופן לקּב

  חזרה אל הישיש עם שק האבנים הקטנות. 

  ה אגיד לכן את דבריי.אמר הזקן: "עת

הראשונה, הנחת את האבן הגדולה במקומה, כי זכרת מהיכן ומנין לוקחה,  ,"את

כך גם עניין העוון שלך. זכרת את עוונך הגדול ועינית את נפשך, נשאת בתוכחות 

5 

10 

15 

20 

25 
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אנשים שנזפו בך, ובתוכחות מצפונך שלא נתן לך מנוח, התביישת בחטא ורצית 

  ".התוודות עליו, והאלוהים סלח לךולא התביישת ל ,לשוב בתשובה

"ואת, בעלת האבנים הקטנות, חטאת לכאורה חטאים קלים, פעוטים ושונים, 

והם לא הכבידו על לבך ולא הכאיבו לך, לא זכרת אותם ולא התחרטת עליהם, גם 

ואולי גם הטפת מוסר לאחרים, ואיך יסלח לך  ,לא תיקנת את מעשייך

  האלוהים?" 

  

   משימות
  

  ברתכם תבנית כמו זו שלפניכם, והשלימו אותה. צרו במח

  אירועי האישה השנייה      אירועי האישה הראשונה 

  מהו סיפור האישה השנייה?       מהו סיפור האישה הראשונה? 

________________________    _________________________  

  מה ביקש ממנה הצדיק לעשות בפעם      מה ביקש ממנה הצדיק לעשות

  הראשונה?        אשונה?בפעם הר

________________________    _________________________  

  מה ביקש ממנה הצדיק לעשות בפעם      מה ביקש ממנה הצדיק לעשות

  השנייה?          בפעם השנייה?

________________________    _________________________  

  מה אמר לה הצדיק בסוף?      מה אמר לה הצדיק בסוף? 

  איך יסלח לך אלוהים?        ים סלח לך!אלוה

________________________    _________________________  

  הרעיון במילים שלנו        הרעיון במילים שלנו

  כתבו במחברת.       האישה הראשונה חטאה חטא 

       גדול, אך היא ביקשה סליחה.

         היא הרגישה רע מאוד עם 

        החטא, ולכן נסלח לה. 

  

  הרעיונות, וכתבו רעיון משותף לשני המקרים. שלבו בין

  מהו המסר של הסיפור?

  עולם הקוראים. , כשמנסחים מסר, יש להמיר את הרעיון לעולמנו

30
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 דוגמה

  את הנשים בסיפור אפשר להמיר לכל אחד ואחת מאתנו. 
  את האבן הגדולה אפשר להמיר לפגיעה קשה באחר. 

  ות באחרים.את האבנים הקטנות אפשר להמיר לפגיעות קל
  את הצדיק אפשר להמיר במצפון או בדמות מחנכת.

  

  המסר
  השלימו את המשפטים המבטאים את המסר. 

  

  

  

אפשר לנסח את המסר בצורות שונות. אין ניסוח אחד שהוא הנכון. המסר צריך 

  להיות מקביל לרעיון.

לפניכם תבנית האמורה לייצג את התהליך שאדם עובר מהרגע שפגע באדם אחר 

  .35-30ועד שיבקש סליחה. צרו תבנית כזו, ומלאו אותה בעזרת שורות 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

פי -פי הסיפור, נסחו את השלבים כקטע קצר על-לאחר שמילאתם את התבנית על
  דעתכם וניסיונכם.

מהו, לפי דעתכם, השלב הקשה ביותר בבקשת הסליחה? נמקו את   .1
  תשובתכם.

  ם לבקש סליחה?מדוע קשה לאנשי  .2
ספרו על מקרה שמצפונכם העיק עליכם בעקבות מעשה שעשיתם. כיצד   .3

  נהגתם?

  פגיעות קטנות בבני אדם אינן פחותות ערך _______________________
  ליחה מאדם אחד מאשר _______________________קל יותר לבקש ס

.__________________________ 

 חטא/פגיעה

 

 סליחה
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 חג הסוכות 

  דף מידע
  

  . ישיבה בסוכההמנהג העיקרי בחג הסוכות הוא   . 1

    ִּכיִּכיִּכיִּכי    םםםםיכֶ יכֶ יכֶ יכֶ תֵ תֵ תֵ תֵ רוֹ רוֹ רוֹ רוֹ וֹ וֹ וֹ וֹ ּדּדּדּד    ְדעּוְדעּוְדעּוְדעּויֵיֵיֵיֵ    ְלַמַעןְלַמַעןְלַמַעןְלַמַען. . . . ַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹות    בּובּובּובּוׁשְ ׁשְ ׁשְ ׁשְ יֵיֵיֵיֵ    ְּבִיְׂשָרֵאלְּבִיְׂשָרֵאלְּבִיְׂשָרֵאלְּבִיְׂשָרֵאל    ָהֶאְזָרחָהֶאְזָרחָהֶאְזָרחָהֶאְזָרח    ָּכלָּכלָּכלָּכל, , , , יִָמיםיִָמיםיִָמיםיִָמים    ִׁשְבַעתִׁשְבַעתִׁשְבַעתִׁשְבַעת    ֵּתְׁשבּוֵּתְׁשבּוֵּתְׁשבּוֵּתְׁשבּו    ַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹות"  

  ".ִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִיםִמְצַרִים    ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץ    אֹוָתםאֹוָתםאֹוָתםאֹוָתם    ְּבהֹוִציִאיְּבהֹוִציִאיְּבהֹוִציִאיְּבהֹוִציִאי    ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל    ְּבֵניְּבֵניְּבֵניְּבֵני    ֶאתֶאתֶאתֶאת    הֹוַׁשְבִּתיהֹוַׁשְבִּתיהֹוַׁשְבִּתיהֹוַׁשְבִּתי    ַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹותַּבֻּסּכֹות

  (ויקרא, כ"ג, מ"ב)  

  

    

הסוכה היא מבנה קטן וזמני שמקימים בכל שנה ויושבים בו במהלך חג 

מת הסוכה. היא צריכה קהסוכות. בתלמוד יש הוראות מדויקות בנוגע לה

בחצר הבית, במרפסת ואפילו על הגג. בסוכה  –עמוד תחת כיפת השמים ל

בדרך  –כשרה יש לפחות שלוש דפנות (כלומר קירות), ומכסים אותה בסכך 

כך שתהיה מוצלת כמעט לגמרי. בדרך כלל נהוג לקשט  –כלל מכפות דקלים 

  רות, בשרשרות ובמגזרות נייר וכן בנורות צבעוניות.את פנים הסוכה בפֵ 

הודים דתיים נוהגים לאכול בסוכה את כל הארוחות במהלך החג (אלא אם י  

כן נהוג לארח - המקפידים אפילו לישון בסוכה. כמוכן יורד גשם). יש 

  אורחים בסוכה (אושפיזין = אורחים).

  

  הטעמים לישיבה בסוכה

  כיצד קשורים טעמים אלו לימינו? 

מ"ג: זכר לסוכות  –מ"ב  ,כ"ג ,הטעם, כפי שהוא מופיע ב"ויקרא"  א.

  .זכר היסטורישבהן ישבו בני ישראל בצאתם ממצרים. זהו 

כל אחד, עשיר כעני, עובר מבית האבן לסוכה שהיא פחות יציבה   ב.

ומהודרת. במהלך שבעה ימים יכול גם העשיר לחוש בתחושותיו של 

צמצום העני החי בתנאים דומים לאורך כל השנה. כאן בא לידי ביטוי 

  . פערים

וכות הוא חג האסיף. העשיר שאסף יבול רב עלול להגיע לתחושה של ס  ג.

"אני ואפסי עוד", כלומר: הערכה עצמית מופרזת. החיים בסוכה 
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לדעת מחזירים אותו לפרופורציות הנכונות. הכוונה היא שצריך 

  .להודות לכל מי שהביא אותנו להצלחה

  .שלוםאת ה "פרוש עלינו סוכת שלומך" (מן התפילה). הסוכה מסמלת  ד.

. גדול מכניסי האורחים הוא הכנסת האורחיםהסוכה מסמלת את   ה.

  אברהם אבינו. 

  

  בחג הסוכות.לשמוח  שלוש פעמיםמצווה האדם מישראל   .2

  " (דברים, ט"ז, י"ד).ְּבַחּגֶ ְּבַחּגֶ ְּבַחּגֶ ְּבַחּגֶ     ְוָׂשַמְחּתָ ְוָׂשַמְחּתָ ְוָׂשַמְחּתָ ְוָׂשַמְחּתָ "  

  " (דברים, ט"ז, ט"ו).ָׂשֵמחַ ָׂשֵמחַ ָׂשֵמחַ ָׂשֵמחַ     ַאַאַאַא    ְוָהִייתָ ְוָהִייתָ ְוָהִייתָ ְוָהִייתָ "  

  (ויקרא, כ"ג, מ'). "יִָמיםיִָמיםיִָמיםיִָמים    ִׁשְבַעתִׁשְבַעתִׁשְבַעתִׁשְבַעת    יֶכםיֶכםיֶכםיֶכםהֵ הֵ הֵ הֵ ֱאֱאֱאֱא    ה'ה'ה'ה'    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ּוְׂשַמְחֶּתםּוְׂשַמְחֶּתםּוְׂשַמְחֶּתםּוְׂשַמְחֶּתם"  

  

בהם נצטוו כל הזכרים שבבני ישראל  הרגלים תשלושמסוכות הוא אחד חג   .3

  לבית המקדש. לעלות לירושלים

  

בו נוהגים החקלאים לאסוף את הפרי כי , חג האסיףחג הסוכות נקרא גם   .4

  מהשדות ולברך על ארבעת המינים.

חר מכל החגים. חג העם כולו. לאחר איסוף יבול בימי קדם היה זה החג הנב  

השדה ופרי האילן נח האיכר מעמלו עד היורה, עד הגשמים הראשונים. החג 

מסמל סוף והתחלה. הארץ מצפה להתחדשות באמצעות גשם, ומכאן 

  "תפילת הגשם". בסופו של החג מתקיימים טקסי ניסוך המים.

  

: ארבעת המיניםהחג על  אחת ממצוות החג היא לברך בכל יום מימי  .5

אתרוג, לולב, הדס וערבה. ארבעת המינים מייצגים לפי המסורת את ארבעת 

סוגי האנשים השונים בעם ישראל. ביום השביעי של החג עורכים הקפות עם 

ארבעת המינים סביב בימת בית הכנסת. היום השביעי של החג קרוי 

בפיוטים שנאמרים "הושענא רבה", על שם המילים "הושע נא" המופיעות 

  ביום זה.
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  ֹאֶפק אּוִריֵאל / ֻסָּכֵתנּו

צֹוֶנֶנת ְסָתו רּוחַ  ָנְׁשָבה ַּבֹּבֶקר  

.ֲעסּוָקה ָהְיָתה ִמְׁשַּפְחֵּתנּו ְוָכל  

ֲעֶנֶנת ֵאֵלינּו ִהִּביָטה ִמַּמְעָלה  

:ְוָאְמָרה  

".ֻסָּכה ָיִקימּו ֵהם"   

.ֶמתּׁשֶ נַ ִמְת  ָיְרָדה ָצֳהַרִים ְׁשַעת  

.ָּפַרח ְּכמוֹ  ְוַהְּזַמן, ָקֶׁשה ּוָעַבְדנ  

ַהֶּׁשֶמׁש ֵאֵלינּו ִהִּביָטה ִמַּמַעל  

:ְוָאְמָרה  

".ַהְּסָכ ֶאת ַמֲעִלים"   

.ַהָּיֵרחַ  ַלָּמרֹום ִטֵּפס ָּבֶעֶרב  

.ְוִרּמֹון ַוֲהַדס לּוָלב ָּתִלינּו  

ַהּזֹוֵרחַ  ַהּכֹוָכב ַּבֻּסָּכה ֵהִציץ  

:ְוָאַמר  

".מֹוןְּכַאְר  – ָיָפה ִהיא"  

  

        

  משימות

פי חלקי היום וההתקדמות בבניית הסוכה. -השיר מחולק לשלושה בתים על  .1

  הציגו את הקשר.

  ומה תפקידו בשיר?  ,מי אומר כל ציטוט .בסוף כל בית מופיע ציטוט  .2

הו זַ  .בשיר שזורים מצוות ומנהגים הקשורים בבניית סוכה ובחג עצמו  .3

המתאימים מול המצווה או המנהג והעתיקו את המשפטים  ,אותם

  שציינתם.

  ). ועוד ציינו אמצעים אמנותיים בשיר (חריזה, דימוי  .4

איזה מבין הפירושים  .מצאו אותם במילון .שני פירושים ָּפַרחלמילה   .5

  מתאים לשימוש בשורה השביעית? 
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  עונות השנה
  

  ֶׁשְנָהב ַהָּגר/  ָתוִלְס  ַקִיץ ֵּבין

  ֹותֹות ֶׁשל ְסָתוִׁשְלֵהי ַהַּקִיץ ְוא
  ִמְתַמְּזִגים ַיְחָדו ִּביֵמי ָׁשָרב

  ְמַחֶּמֶמת ֶאת ַהֹּכל ַּבָּמרֹוםְוַהֶּׁשֶמׁש 
  לֹוֶהֶטת ּוַמָּכה ִמְּבִלי ַלֲחֹדל.

  
  ְיֵבָׁשה ָהֲאָדָמה, ְצֵמָאה ְלַמִים.
  ֲעָנִנים ַקִּלים ִנְקָּבִצים ַּבָּׁשַמִים
  ָּכל ֶצַמח ַּבָׂשֶדה ָיַבׁש וְנִׁשַּבר
  ְוָים ֶׁשל ְזָרִעים ִמּתֹוכֹו ָנַׁשר.

  
  ִנְדֶמה ִּכי ַּבֶּטַבע ַהַחִּיים ְּכָבר ָעְברּו,

  ְוִנְצֶּפה ֵּכיַצד ִיְתעֹוְררּו ּבֹואּו
  ְוׁשּוב ַהֹּכל ַעל ַעְצמֹו ַיֲחֹזר

  ִּכי ַּגְלַּגל ַהֶּטַבע ִמְסּתֹוֵבב ְסחֹור ְסחֹור.
  

  ּוִמּתֹו ַהָּבָצל עֹוֶלה ֶהָחָצב
  ָכל ָׁשָנה ַּבָּׂשֶדה הּוא ִנָּצבְוִכבְ 

  ְוַעל ַהחֹולֹות ֶׁשְּבִמיׁשֹור ַהחֹוף
  ַהּנֹוף. ַמְלַּכתֲחַבֶּצֶלת ְלָבָנה ִהיא 

  
  ְוַהּיֹוֶרה ָחַזר ְוֶאת ַהֹּכל ִהְפִּתיעַ 

  ְּפָקעֹות ּוְזָרִעים ִמַּתְרֵּדָמה ִהְפִציעַ 
  ּוְראּו ָנא ְראּו, ֵאי ִמַּתַחת ַלּקֹוִצים

  ְיֻרִּקים ֹּפה ָוָׁשם ְמַבְצְּבִצים.ְנָבִטים 
  

  ִמְתַקְּצִרים ַהָּיִמים ְוַהֵּלילֹות ִמְתָאְרִכים
  ּוְלַאְרֵצנּו ֵהֵחּלּו ַמִּגיִעים אֹוְרִחים

  ַעל ְּכַנף ָהרּוַח ְּבַמָּׁשב ָקִריר
  נֹוְדדֹות ַהִּצֳּפִרים ַּבַּיַער ּוַבִּניר.

  
  ַקִיץ ּוְסָתו ַיְחָדו ִמְתַאֲחִדים

  ב ַהְּזַמן ֶזה ִמֶּזה ִנְפָרִדיםּוְבֶקצֶ 
  ְוָלנּו ְלִהְסַּתֵּגל ַלִּׁשּנּוי ַרק נֹוַתר

  ְוִנְתֲחֵדׁש," ְּבִלֵּבנּו ֹנאַמר. ִיֵּתן"ִמי 
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  משימות

  

  מתיידדים עם המילים

  

  ?2בבית א', שורה ים" גִ ּזְ מַ ְת "ִמ מהי כוונת המילה   .1

  

  ?1בבית א' שורה  "ִׁשְלֵהי"מהי כוונת המילה   .2

  ג. סוף  ב. אמצע  . התחלהא  

  

  ?4בבית ב', שורה "מתוכו" למי מתכוונים במילה   .3

  ד. לצמח    ג. לשדה    ב. לענן    א. לים  

  

. למה "ְסחוֹר ְסחוֹר ִמְסּתוֵֹבב ַהֶּטַבע ַּגְלַּגל ִּכי" :כתוב ,4בבית ג', שורה   .4

  הכוונה?

  

  . מי הם?"אוְֹרִחים ַמִּגיִעים" בבית ו'  .5

  

  ?"ְוִנְתַחֵּדׁש ִיֵּתן ִמיבביטוי " ,לדעתכם ,מה הכוונה  .6

  

  העתיקו מהשיר את כל הביטויים המתארים קיץ, סתיו ומה שביניהם.   .7

  

  אמצעים סגנוניים

  

  והסבירו אותו. ,העתיקו את הדימוי .דימויבבית ד' מופיע   .8

  

  .ציינו מה היא החריזה בשיר  .9
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  תוכן

  

 –בטור השמאלי ין מס' הבית בשיר, בטור הימני מצו לפניכם שני טורים:  .10

   נושא לבית בשיר.כל התאימו   רשימת נושאים.

יש לזהות מילים המבטאות אותו רעיון. למשל,  ,נושא הבית זהות מהוכדי לשימו 

  בבית א' מופיעות המילים: קיץ, שרב, שמש מחממת, לוהטת, מכה.

  יץ.מבטאות חום. לכן הנושא: תקופת סוף הק 17מילים מתוך  6  

  * מחזור החיים בטבע      בית א'

  * סימני הסתיו      בית ב'

  * תיאור הטבע בסוף הקיץ מסימן קל לסתיו      בית ג'

  * ראשית ההתעוררות אחרי הקיץ      בית ד'

  קצר * התאחדות הקיץ והסתיו לזמן      בית ה'

  * תקופת סוף הקיץ      בית ו'

  * הופעת החצב      בית ז'

  

  מה קורה בטבע בעקבות היורה? –ה', שורה ראשונה) " (בית ָחַזר ַהּיוֶֹרה"  .11

  

  בחרו את הצבע המאפיין כל בית. נמקו והסבירו את בחירתכם.  .12

  

  וכיצד היא באה לידי ביטוי? ,מהי החוויה המרכזית בשיר  .13

בשאלה זו יש לשלב בין התוכן והאמצעים האמנותיים. שימו לב כיצד יש   

  לענות על שאלה מסוג זה.

  שובהתבנית ת

  החוויה המרכזית בשיר היא...      (חזרה על השאלה)    .1

  בסוף הקיץ עדיין...  (ציון הרעיונות של כל בית ובית)   .2

  יצירת הקשר בין הרעיון   .3

  ... ידי-לחוויה זו באה לידי ביטוי ע    לבין האמצעים האמנותיים    

  בשיר יש...        אמצעי נוסף    .4

  ...גם בשיר יש        אמצעי נוסף    .5

  תפקידם של האמצעים הוא...          (סיום)    .6
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  כעת נכתוב את התשובה בשלבים. 

  החוויה המרכזית בשיר היא המעבר בין הקיץ לסתיו. – רעיון

 ,בבית השני כבר ישנם קצת עננים ,בבית הראשון בסוף הקיץ עדיין חם – פירוש

ורים הנודדות בבית הרביעי החצב פורח, ובבית החמישי היורה מפתיע. גם הציפ

בבית השישי מגיעות לארצנו. הימים מתקצרים, הלילות מתארכים, ורוח קרירה 

  מנשבת. 

  החוויה באה לידי ביטוי באמצעות אמצעים ספרותיים. – שילוב אמצעים

באים  –הציפורים הן כמו אורחים  ,החבצלת הלבנה מתוארת כמלכה – דימוי

  והולכים

  מתרדמה. הפקעות והזרעים מתעוררים  – האנשה

  כל שתי שורות מתחלפות.  – חריזה

תפקידם של האמצעים להדגיש את רעיון ההתחדשות, שהוא המעבר בין  – סיום

  הקיץ לחורף דרך הסתיו.

  

  התשובה כיחידה שלמה

החוויה המרכזית בשיר היא המעבר בין הקיץ לסתיו. בבית הראשון מוצג סוף 

ננים. בבית הרביעי החצב פורח, עדיין חם. בבית השני כבר ישנם קצת ע ,הקיץ

ובבית החמישי היורה מפתיע. גם הציפורים הנודדות בבית השישי מגיעות 

לארצנו. הימים מתקצרים, הלילות מתארכים, ורוח קרירה מנשבת. החוויה באה 

החבצלת הלבנה מתוארת  –דימוי . אמצעים ספרותייםכמה לידי ביטוי באמצעות 

 –באים והולכים. אמצעי נוסף: האנשה  –ים הציפורים הן כמו אורח, כמלכה

שתי : כך הפקעות והזרעים מתעוררים מתרדמה. גם החריזה בשיר מבטאת חילוף

שורות מתחרזות. תפקידם של האמצעים הוא להדגיש את רעיון ההתחדשות, 

  שהוא המעבר בין הקיץ לחורף דרך הסתיו.
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  / סיפור עם מפי יהודי טנג'ר (מרוקו) כף של עץ

  

פני הרבה שנים היה זוג צעיר. האישה הרתה ועמדה ללדת, ומתה בלידתה. נשאר ל

האב עם בנו וטיפל בו במסירות רבה. עד כדי כך ִהגיעו הדברים, שלא רצה לשאת 

אישה, כדי שזרה לא תטפל בבנו אהובו. את כל נשמתו היה נותן עבורו: דאג 

  לחינוכו, ללימודיו ולכל צרכיו.

בחור. אז אמר לו אביו: בני, רוצה אני לראות אותך בביתך והילד גדל עד שהיה ל

שלך. שא אישה, כדי שאדע לפני מותי, כי יש לך בית וילדים, ואוכל להיפרד 

בשקט מן העולם הזה. שמע הבן ומיהר לשאת אישה. ואביו נשאר לגור עמו 

ל בביתו. לימים נולד להם בן, והסב שמח מאוד בנכדו. והנה גדל הנכד וִהגיע לגי

שלוש, ובכל פעם שהיו בני המשפחה מסובים אל השולחן, הרגיש הסב, כי כלתו 

אינה ַמביטה בו בעין טובה. פעם אחת ראה הנכד, כי סבא שלו משתמש בכף, 

השונה מן הכפות של אבא ואימא. שאל אותו: סבא, מדוע אינך אוכל בכף כזאת 

  כמו שלנו?

  ריך לאכול בכף של עץ.נאנח הסב וענה: הוריך סבורים, כנראה, שאני צ

לא אמר הנכד דבר, אך למחרת היום נטל כפית עץ וסכין, התיישב בפינת הבית 

  והתחיל לגלף ולשייף. לעת הצהריים חזר האב הביתה ושאל: איפה הילד?

  הוא היה שם, בפינה. –ענה הסב  –אינני יודע 

  שאל האב את אשתו: מה עושה הילד?

  בפינה ומשחק, ילד...אינני יודעת. כל הבוקר הוא יושב 

  ניגש אליו אביו בכעס וקרא: מה אתה עושה פה?

ענה לו הבן: אני ֵמכין לך כף של עץ, כמו שיש לסבא. כשתהיה אתה זקן, אתן לך 

  לאכול בכף הזאת...
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  משימות

  .סיפור עםהסיפור "כף של עץ" הוא 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  מדוע נאלץ האב לטפל בבנו?  .1

  וכיחו את תשובתכם מהטקסט.כיצד טיפל האב בבנו? ה  .2

  ...". למה הכוונה?עד כדי כך הגיעו הדבריםכתוב: " 2בשורה   .3

  מה ביקש האב מבנו, ומדוע?  .4

  ."אינה מביטה בו בעין טובהכתוב: " 8בשורה   .5

  ?בולמי הכוונה במילה   א.

  ד. לשולחן  ג. לאבא    ב. לילד    א. לסב  

  "?מביטה בעין טובהמה פירוש הביטוי "  ב.

בסיפור יש דברים רבים שלא נאמרים במפורש, אבל אנחנו יכולים להבין   .6

  אותם. מדוע, לדעתכם, ההורים רוצים שהסב ישתמש בכף מעץ?

  מה דעתכם על התנהגות ההורים כלפי הסב? נמקו את דעתכם.  .7

  כיצד הרגיש הילד לאחר שסבו ענה לו?  א.

  מדוע, לדעתכם, הרגיש כך הילד?  ב.

  ומדוע? מה עשה הילד,  ג.

  מה תפקידם של שלוש הנקודות בסיום הטקסט? נמקו את תשובתכם.  ד.

, כלומר הבעיה לא נפתרה, והקוראים סיום פתוחהסוף של הסיפור הוא   .8

, כלומר הבעיה סיום סגוריכולים להמשיך את הסיפור בדמיונם. כתבו 

 אפשר להמשיך את הסיפור. הסיום יכול להיות בעל סוף חיובי- נפתרת, ואי

  (אופטימי) או סוף שלילי (פסימי).

אגדות, מעשיות, משלים וסיפורי עם רבים בודקים נושא מרכזי בחיי האדם 

הוא סיפור שמחברו אינו ידוע,  סיפור עםומעבירים לנו מסר חברתי חשוב. 

ללא  –ר לדור. לסיפור עם מספר מאפיינים: רקע והוא הועבר מפה לאוזן ומדו

זמן ומקום מוגדרים (פעם אחת, לפני שנים רבות...); אזכורו של הִמספר 

שיח בין הדמויות; ניגודיות בין הדמויות (טוב מול רע וכדומה); - שלוש; דו

העברת מסר (סמוי או גלוי) שיש עמו מוסר השכל (ֶלַקח). בארצות שונות נוצרו 

ייחודיים המבטאים את תרבות המקום. אפשר למצוא אצל עמים  סיפורי עם



27 
 

  ַזהו את המאפיינים של סיפור העם, והשלימו את הטבלה במחברותיכם.  .9

שם 
  הסיפור

מחבר 
  הסיפור

  רקע:
(זמן, 

מקום, 
  דמויות)

תכונות 
  מנוגדות

מספר 
פלאי 

(שלוש, 
שבע, 
  תשע)

מסר/ לקח/ 
  מוסר השכל

  

  

  במחברת

  ידוע / 

  לא יודע

  

מקור 

  הסיפור:

        

  

  הבנת המשמעות הסמויה בטקסט סיפורי (המסר)  .10

נסחו את הנושא של הסיפור (ַזהו את הפרטים ואת הדמויות עד   א. 

  הבעיה). 

  נסחו את הרעיון של הסיפור. תוכלו להשלים את המשפט שלפניכם.  ב. 

  כפי שההורים התנהגו כלפי סבא, כך...        

פור הזה יותר ממסר נסחו את המסר של הסיפור. תוכלו להעלות מהסי  ג. 

  אחד. נסו לנסחם. 

  

  ) של הסיפור.ֶלַקחלפניכם פתגמים של חכמי ישראל, הממחישים את המסר (  .11

  הסבירו אותם בלשונכם. הסבירו כיצד הם קשורים למסר.  

  ."ָיֶמי ַיֲאִריכּון ְלַמַען ִאְּמ ְוֶאת ָאִבי ֶאת ַּכֵּבד"

  ."ָזֵקן ְּפֵני ַדְרָּת ְוהָ "

  ."ַלֲחֵבְר  ַּתֲעֶׂשה ַאל, ָעֶלי ָּׂשנּואֶׁש  ָמה"

  ."הנָ ִזְק  ְלֵעת ַּתְׁשִליֵכִני ַאל"

סיפור עם זה קיים בארצות שונות במספר גרסות ובשמות אחרים. כלומר   .12

  הרעיון והמסר דומים. שערו כיצד זה ייתכן.

כדאי להיעזר בטבלה של שתי עמודות כך: בצד אחד של הטבלה כתבו 

  סיפור, ובצד השמאלי כתבו את ההקבלה במציאות.התרחשות מה
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  סיפור עממיקערת העץ / 

  בבית קטן גרו סבא, בנו, כלתו ונכדו.

ניים סבא היה זקן מאוד. ידיו רעדו, עיניו קהו מראות, ואוזניו כבדו משמוע. גם ִש 

היה האוכל נופל מפיו, נוטף על זקנו ומלכלך  –לא היו בפיו. ובשעה שהיה אוכל 

  ו ואת השולחן.את בגדי

ראו זאת בנו וכלתו והתביישו להושיבו עמם ליד השולחן. הם הושיבוהו בצד, ליד 

שולחן קטן, ושמו את מזונו בקערת עץ, כדי שלא ישבור את הכלים היקרים אשר 

  בבית.

  נאנח סבא, ישב ליד השולחן הקטן ואכל את סעודתו לבדו.

עץ וסכין, ומגלף משהו -ליום אחד ראו האב והאם שבנם הקטן מחזיק בידו בו

  בעץ. "מה אתה עושה, בני?" שאל האב.

"אני מגלף קערת עץ," ענה הילד. "כאשר אתה ואימא תהיו זקנים, אושיב אתכם 

ליד שולחן קטן בצד, ואאכיל אתכם מתוך קערת העץ הזאת, כפי שאתם עושים 

  לסבא..."
ד ליד השולחן, הצטערו ההורים על שהעליבו את אביהם הזקן, ומאז ישב עמם יח

  והם היו מאכילים אותו ומטפלים בו בכבוד גדול.

  

  משימות

בין הסיפור "כף של עץ" לסיפור "קערת העץ" יש נקודות דמיון.  ערכו   .1

פי התבחינים האלה: שם הסיפור, הנושא, -השוואה ביו שני הסיפורים על

  הרעיון, המסר.ציינו מה אפשר ללמוד מההשוואה בין שני הסיפורים.

  העשרה  .2

והשלימו את  ,מצאו סיפור עם ממדינה/תרבות/ארץ כלשהי. קראו אותו

זאב ""אגרטלי הבדולח", "ג'רבי,  סיפורים אפשריים:הטבלה שלפניכם. (

 ,סיפור עם הולנדי –סיפור עם ישראלי, "הגיבור הקטן מהרלם"  –זאב" 

  וסיפורי עם שונים שליקט וערך שלמה אבס.)

שם סיפור 
  העם

מאפייני הסיפור   המסר  הרעיון  הנושא  ת"ז
  העממי

  ,אארץ מוצ  
  שפה, ,יבשה
  מחבר
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  / אוסקר ווילד הענק וגנו

מדי יום ביומו, לאחר יום הלימודים, נהגו ילדי הסביבה לבוא ולשחק בגנו של 

הענק. זה היה גן גדול ופורח, והילדים היו בו מאושרים עד מאוד. כך נמשך הדבר 

  הענק מביתו.שבע שנים, שבהן נעדר 

בתום שבע שנים שב הענק לביתו ולגנו. מראה הילדים המשתעשעים בגנו העלה 

את חמתו. צעקותיו של הענק ואיומיו הבריחו את הילדים מן הגן. הענק הקיף את 

צחוקם של  ָנַדםגנו בחומה עבה וגבוהה לבל יעזו הילדים לחדור לגנו. מאז 

  שבילי הגן. ְוָׁשְממּו ,הילדים

רף ישב הענק בביתו הצופה אל הגן וציפה לבוא האביב ועמו הפריחה. אך כל החו

מאותה שנה בושש האביב לבוא. השלג בגנו לא הפשיר, הצמחים לא לבלבו ולא 

והציפורים לא שבו לקנן בין ענפי העצים. כך פסח האביב על הגן שנה אחר  ,פרחו

  ובודד ועצוב היה גם הענק. ,שנה. שומם ועצוב נותר הגן

והנה בוקר אחד קלטה אוזנו של הענק צליל ערב ונפלא. היה זה ציוצה של ציפור, 

לא שמע שירת ציפורים, נדמה היה שהוא שומע את המנגינה  באבל לענק, שזמן ר

הערבה ביותר שקלטה אוזנו מעודו. כאשר הציץ מבעד לחלונו, ראה להפתעתו כי 

וישבו על ענפי העצים. פסו ימבעד לפרצה שבחומה התגנבו ילדים אל הגן, ט

העצים כה שמחו לקראת הילדים עד שענפיהם לבלבו ופרחו. הציפורים פצחו 

במקהלה לכבוד האורחים הקטנים ועופפו בעליצות מעץ לעץ, הפרחים שבקעו זה 

עתה את מעטה הכפור שעל האדמה, צחקו בשלל צבעיהם והזמינו את הפרפרים 

  למשתה של צוף.

" חשב הענק בלבו. לפתע הבחין הענק בילד קטן בוכה ,ייתיוחסר לב ה ָאנֹוִכי"כמה 

ומתאמץ לשווא לטפס על העץ הנמוך ביותר שבקצה גנו. יצא הענק אל הגן וחש 

ירדו בבהלה מן העצים ונמלטו על  ,לעזרת הילד. ברגע שראו הילדים את הענק

יגש נפשם. רק הילד הקטן לא הבחין בענק המתקרב אליו, כי עיניו מלאו דמעות. נ

אליו הענק, הרים אותו בעדינות והושיבו על אחד מענפי העץ. כאשר ראו הילדים 

  ן בו.וועמם חזר גם האביב לשכ ,שבו בשמחה אל הגן ,שהענק שינה ממנהגו

  "מעתה ואילך גני הוא גנכם", אמר הענק לילדים ונתץ את החומה.

משחקים מאז התרגלו העוברים והשבים למראה הגן ההומה בילדים צוהלים, ה

  עם הענק בגנו היפה.
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  משימות

  

  )?4" (שורה העלה את חמתומה פירוש הביטוי "  .1

  א. עורר את כעסו     ב. הגביר את רצונו   ג. הגדיל אותו     ד. הרים אותו  

  )?9" (שורה בוששמה פירוש המילה "  .2

  ?6בשורה  ָנַדםמה פירוש המילה   .3

  ? 7בשורה  שממומה פירוש המילה   .4

  " למי הכוונה?בומופיעה המילה " 25ורה בש  .5

  ?20מה תפקיד המרכאות בשורה   .6

  ד. מחשבות    ג. דימוי    ב. דיבור ישיר  א. ציטוט  

  מדוע הפסיקו הילדים להגיע אל גנו של הענק?  . 7

  א. כי צעקותיו של הענק ואיומיו הבריחו את הילדים מן הגן.      

   ב. כי הענק הקיף את גנו בחומה עבה וגבוהה.

  ג. כי הילדים פחדו מן הענק.  

  ג' נכונות.- ד. תשובות א', ב' ו

  הציגו שלוש סיבות לבדידותו ולעצבותו של הענק.  .8

  הציגו את השינוי שחל בגנו של הענק מאז שהילדים הפסיקו להגיע אליו.  .9

  העתיקו שלושה תיאורים של הגן המתעורר עם בוא הילדים.  .10

  פי הסיפור.-ם עלסדרו את המשפטים שלפניכ  .11

  * האביב לא הגיע לגנו של הענק.    

  * הגן חזר לפרוח.    

  * הילדים נהגו לבוא ולשחק בגנו של הענק.    

  * הענק ניתץ את החומה והרשה לילדים לשחק בגן.    

  * הענק חזר לביתו וסילק את הילדים מן הגן והקיף את גנו בחומה.    

  החומה.* הילדים התגנבו אל הגן מבעד לפרצה של     

  במהלך הסיפור חל שינוי בגישתו של הענק אל הילדים. תארו את השינוי.  .12

אפשר לומר שבטקסט מוצג מעבר מתרבות של אלימות לתרבות של שלום.   .13

  הסבירו משפט זה, והוכיחו אותו מהסיפור.

  היכן עוד אתם נתקלים באלימות?  .14
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    ַקָּים ִמי ֶׁשל ִּבְזכּותוֹ  ָהעוָֹלם

  רמֶ ׁשֶ  ָנֳעִמי: ַלַחן, יִק ְס בְ יחוֹ נִ ְר ׁשַ ְט  ָׁשאּול: םִמִּלי

  

  ָהעוָֹלם

  ?ַקָּים ִמי ֶׁשל ִּבְזכּותוֹ 
  

  ִנָּצִנים ֶׁשל ִּבְזכּוָתם

  ּוַבַּגִּנים ַּבָּׂשדֹות

  ,ֲאַגם ְׂשַפת ְוַעל ָערֹותַּבּיְ 

  .ַקָּים ִּבְזכּוָתם

  

  ָהעוָֹלם

  ?ַקָּים ִמי ֶׁשל ִּבְזכּותוֹ 
  

  ִריםַּפְרּפָ  ֶׁשל ִּבְזכּוָתם

  ּוַבַּכִרים ַּבָּׂשדֹות

  ,ַחם ְוַקִיץ ָּבָאִביב

  .ַקָּים ִּבְזכּוָתם

  ָהעוָֹלם

  ?ַקָּים ִמי ֶׁשל ִּבְזכּותוֹ 
  

  ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ִּבְזכּוָתם

  ּוַבֻּסּכֹות ַּבָּבִּתים

  ,ָׁשם ֵהם ֲאֶׁשר ָמקֹום ְּבָכל

  .ַקָּים ִּבְזכּוָתם

  

  ָהעוָֹלם

  ?ַקָּים ִמי ֶׁשל ִּבְזכּותוֹ 
  

  יםְקַטְנַטּנִ  ֶׁשל ִּבְזכּוָתם

  ַהְּזַמִּנים ְּבָכל ָמקֹום ְּבָכל

  עֹוָלם ְקַטֵּני ּוִבְזכּות

  !ַקָּים ָהעֹוָלם

  

  

  ָהעוָֹלם

  ?ַקָּים ִמי ֶׁשל ִּבְזכּותוֹ 
  

  ֶאְפרֹוִחים ֶׁשל ִּבְזכּוָתם

  ַהחֹוִחים ֵּבין ַּבֵּקִּנים

  ,ָרם ֵעץ ָּכל ְוַעל ַּבַּגּגֹות

  .ַקָּים ָתםִּבְזכּו

  

  משימות

מדוע, לדעתכם, בחר טשרניחובסקי להטיל את   . 1

  האחריות לעתיד העולם דווקא על הקטנים? 

הקטנים בשיר הם מעולמות שונים, ולא רק   .2

  מעולם בני האדם. ציינו מאילו עולמות הם.

  בשיר מובאת ביקורת על עולם המבוגרים.  .3

  הסבירו טענה זו.            

  מה הקשר בין השיר לבין הסיפור "הענק וגנו"?      .4
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  אישית תפילה

   ָּבֶעֶרב ֶלֱאִהים אוֶֹמֶרת ֲעָנת
  נוֹ חָ  ָׁשלֹום: ַלַחן ;ֶּגֶפן ְיהֹוָנָתן: ִמִּלים

  

  ,ְּדָמעֹות ִיְהיּו א ָיֵעל ֶׁשַּלּסּוָסה ַּתֲעֶׂשה

  ,ִנְמרֹודלְ  ׁשֶׁשּיֵ  ָמה ָּכל ֶאת ִלי ִּתְקֶנה רּות ֶׁשּדֹוָדה ַּתֲעֶׂשה

  .ַהָּׁשעֹות ָּכל ֶאת ֶּפה- ַעלּבְ  ֵאַדע ֶׁשֲאִני ַּתֲעֶׂשה

  .ַּבְּׂשָערֹות ְסָרִטים ִיְהיּו ֶׁשְּלַגל ַּתֲעֶׂשה

  ,ָּבֶעֶרב ְּתַצֵּיר ֶׁשּנּוִרית ַּתֲעֶׂשה

  ,ֵּתֶכף ָיבֹוא ֶׁשֹּמֶׁשה ַּתֲעֶׂשה

  ְׁשִריִרים ִיְהיּו ֶׁשְּלִנְמרֹוד ַּתֲעֶׂשה

  ,ִׁשיִרים ִיְהיּו ֶׁשְּליֹוָנָתן הַּתֲעׂשֶ 

  ,ְּדָבִרים ַיִּגיד ַהָּכֹחל ְוַהְּמִעיל ַהָּקַרַחת ִעם ֶׁשָהִאיׁש ַּתֲעֶׂשה

  ,ֶׁשָּצִרי ְלָאן ָלֶלֶכת ֵיַדע ָׁשאּול ֶׁשַהִּתינֹוק ַּתֲעֶׂשה

  – טֹוב ִיְלְמדּו ְואֹוִרית ֶׁשִעִּדית

  .ִלְכֹּתב ַּגם ְואּוַלי, ְלַצֵּיר, ִלְקֹרא

  ,ְוַלח ָרֹטב ָּכ-ָּכל ִיְהֶיה א ְוֶׁשַהַּלְיָלה

  .ָּכ-ָּכל ָעצּוב ִלי ִיְהֶיה ֶׁשא ַּתֲעֶׂשה

  .ַלַּגן ָאקּום ַּבֹּבֶקר ֶׁשָּמָחר ַּתֲעֶׂשה

  – ְזַמן ִטַּפת-ִטיּפ עֹוד ְל ְוֵיׁש, ְל ִאְכַּפת א ְוִאם

  ,ַהָּקָטן ָהאֹור ֶאת ְּבַבָּקָׁשה ַּכֵּבה

  . ַלְּׂשִמיָכה ִמַּתַחת ּוְכָבר, ֲעֵיָפה ָּכ-ָּכל יֲאנִ 

  .ַהִּמְׁשָּפָחה ּוִמָּכל ִמֶּמִּני ְל ַרָּבה ְותֹוָדה
  

  משימות

 ,תפילה לאלוהים לפני השינה –כירים צג מצב שילדים רבים מַ ושיר מב  .1
  מלאת בקשות.תפילה 

, בקשות פי התבחינים האלה: בקשות אישיות-מיינו את הבקשות על  א. 

  טכניות ובקשות רוחניות.

השיחה עם אלוהים נעשית כאילו אלוהים הוא חבר מוכר וקרוב.   ב.

  פי התוכן.- פי הסגנון ועל- הוכיחו אמירה זו על

  באיזה זמן כתוב השיר? הסבירו מדוע.  .2
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  לפניכם שיר נוסף העוסק בתפילה. קראו אותו, וענו על השאלות שאחריו.

  

  ָאִסיף ֹּכֵהן לוִֹמיתְׁש /  הֵׂש עֲ  ֱאִהים

  

   ֲעֵׂשה ֱאִהים

  ַהּיֹום ִיְתַקְלֵקלא   ָּדָבר ֶׁשּׁשּום

  .ֶאֱעֶׂשה – ַלֲעׂשֹות ֶׁשִּתְכַנְנִּתי ּוָמה

  עַ ֵר ִיְתּפָ  א ָהֲאִויר ֶׁשֶּמֶזג ֲעֵׂשה

  .ַיִּגיעַ  – ילַ אֵ  ְלַהִּגיעַ  ֶׁשָּצִרי ּוִמי

  

  ֲעֵׂשה ֱאִהים

  ַהַּׂשִּקית תאֶ  ִלי ִיְגְנבּו ֶׁשא

  ְוַהַּמְמָּתק יץ'וִ ְד נְ ּסֶ הַ  ִעם

   ִלי ִיְהֶיה ֶׁשָּתִמיד ֲעֵׂשה

  ְּבַאְרָנק ַמְטֵּבעַ 

  

   ֲעֵׂשה ֱאִהים

  ִמְכָּתב ֶׁשֲאַקֵּבל

  ַהִּמְכָּתִבים ִמַּמְלאַ 

  ֶאְׁשַמע ֲאִני ֶׁשַּגם ֲעֵׂשה

  ַהּכֹוָכִבים ַנתיְנּגִ מַ  ֶאת

  

  הַּבָּקׁשָ  עֹוד ִלי ֵיׁש ֱאִהים

  ִנְׁשֶאֶרת ַּבֵּלב ְוִהיא

   אֹוָתּה ׁשֹוֵמר ֲאִני

  .ַאֶחֶרת ְלַפַעם
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  משימות

  

בשיר הזה יש שימוש בצורת ציווי. איזו מילה היא בצורת ציווי? מדוע   .1

  הכותבת השתמשה בצורה זו? 

  .פרטית-זוהי תפילה אישית  .2

  מי מבקש? כיצד יודעים? מה דעתכם על הבקשות?  א. 

  הבית האחרון מיתר בתי השיר?  במה שונה   

מבקש. נסו למיין את שדובר השיר ערכו רשימה של הבקשות    ב.

יומיומיים ודברים -פי דברים מוחשיים-למיין על אפשר( .הבקשות

  ).מופשטים

  . נסו למיין אותן.ערכו גם אתם רשימת בקשות  ג.

(בקשות פרטיות, ציבוריות, למען המשפחה, לטווח קצר, לטווח    

נסו  ערכו את הבקשות שלכם לפי סדר חשיבות בעיניכם., ...)רחוק

  להסביר מה קובע את סדר החשיבות.

  לוח הזמנים של השיר.שימו לב ל  .3

 בראשית השיר הדובר מבקש שהמשאלות תתקיימנה "היום", בהמשך  

  מתייחסות הבקשות לזמן עתיד. הוכיחו טענה זו.

  ְּגִליָׁשה –אמצעי אמנותי   .4

מסתיימת בנקודה, אלא גולשת לשורה הבאה. אמצעי זה יוצר  לא כל שורה  

  תחושה של תנועה וזרימה בשיר. הסבירו טענה זו. 

כל בית בשיר נפתח במילים: "אלוהים עשה", פרט לבית האחרון. שערו   .5

  מדוע.

למה, לדעתכם, מתכוון הדובר בבקשה "עשה שגם אני אשמע את מנגינת   .6

  הכוכבים"?

  יבקש הילד "בפעם אחרת"? ,לדעתכם ,ובו כתבו מה ,בית לשירנסו להוסיף   .7

ערכו השוואה בין השיר "אלוהים עשה" לבין השיר "ענת אומרת לאלוהים   .8

  בערב". היעזרו בתבחינים האלה: מבנה, סוג הבקשות, סגנון.
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  תפילה לאומית
" התפרסם מאוד והפך לשיר לאומי לא רק בגלל נושאו, אלא שיר לשלוםהשיר "

  .1995גם משום שהושר בערב בו נרצח יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, בשנת 

  השיר קורא לכולם לא ללחוש תפילה לשלום, אלא לשיר בצעקה שיר לשלום.

    

  ַלָּׁשלוֹם ִׁשיר

  יאיר רוזנבלוםלחן: , יענקל'ה רוטבליטמילים: 

  ).ביצועים נוספים לשיר זה עשרהקיימים ( י אלונייִר ִמ ביצוע: 

  ְּתנּו ַלֶּׁשֶמׁש ַלֲעלֹות 

  ַלֹּבֶקר ְלָהִאיר, 

  ַהַּזָּכה ֶׁשַּבְּתִפּלֹות 

  אֹוָתנּו א ַּתֲחִזיר. 

  

  ִמי ֲאֶׁשר ָּכָבה ֵנרֹו 

  ּוְבָעָפר ִנְטַמן, 

   ֶּבִכי ַמר א ָיִעירוֹ 

  . ְלָכאן א ַיֲחִזירוֹ 

  

  ִאיׁש אֹוָתנּו א ָיִׁשיב 

  ִמּבֹור ַּתְחִּתית ָאֵפל, 

  ָּכאן א יֹוִעילּו 

  א ִׂשְמַחת ַהִּנָּצחֹון 

  ְוא ִׁשיֵרי ַהֵּלל. 

  

  ירּו ִׁשיר ַלָּׁשלֹום ָלֵכן ַרק ִׁש 

  ַאל ִּתְלֲחׁשּו ְּתִפָּלה 

  מּוָטב ָּתִׁשירּו ִׁשיר ַלָּׁשלֹום 

  ִּבְצָעָקה ְּגדֹוָלה. 

  נּו ַלֶּׁשֶמׁש ַלֲחֹדר ְּת 

  ִמַּבַעד ַלְּפָרִחים. 

  ַאל ַּתִּביטּו ְלָאחֹור, 

  ָהִניחּו ַלהֹוְלִכים. 

  

  ְׂשאּו ֵעיַנִים ְּבִתְקָוה, 

  א ֶּדֶר ַּכָּונֹות 

  ַאֲהָבה ירּו ִׁשיר לָ ִׁש 

  ְוא ַלִּמְלָחמֹות. 

  

   - ַאל ַּתִּגידּו יֹום ָיבֹוא 

  ִביאּו ֶאת ַהּיֹום! הָ 

  א ֲחלֹום הּוא ִּכי 

  ּוְבָכל ַהִּכָּכרֹות 

  ָהִריעּו ַלָּׁשלֹום!

  

  ...ירּו ִׁשיר ַלָּׁשלֹוםָלֵכן ַרק ִׁש 
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  משימות

  

  העתיקו מהשיר פעלים שהם בצורת ציווי.  .      א.1

  העתיקו פעלים בצורת עתיד.  ב.

  מדוע רוב הפעלים בשיר הם בצורת עתיד?  ג.

  טאת את הרעיון בשיר? מה הם מבטאים? כיצד צורת העתיד מב  

  

  הכותב משתמש במילות שלילה רבות ציינו אותם ואת תפקודם.   .2

  

  יש בשיר ביטויים המבטאים תקווה, אהבה וכדומה. ַזהו ורשמו אותם.   .3

  

בשיר מספר בתים המתייחסים למתים. העתיקו את המשפטים המתייחסים   .4

  אל המתים.

  

 ָהִניחּו, ְלָאחוֹר ַּתִּביטּו ַאלישי: "כיצד אפשר להבין את הבקשה בבית החמ  .5

  "? האם יש כאן פגיעה בקדושת הנופלים? נמקו את תשובתכם.ַלהוְֹלִכים
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  1995בנובמבר  4י"ב בחשוון, 

  יום הזיכרון ליצחק רבין

  

  לא לאלימות" –"כן לשלום 

  

  סמה של העצרתיזו הייתה הס

  בה נרצח ראש הממשלה ושר הביטחון

  יצחק רבין.

  

  היה יצחק רבין?מי 

  מה היו פעולותיו?

  במה האמין?

  מדוע נרצח?

  מדוע הפך הרצח ליום זיכרון לאומי?

  

  על שאלות אלה ננסה לענות בהמשך.
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פרטי התוכן ומיינו את  על יצחק רבין,מאמר באחד מאתרי האינטרנט קראו 
  .כמו זו שלפניכם. להבטב

  

רקע התקופה   ז"ת

  בה פעל

אירועים   מונתוא  תפקידיו

חשובים 

  בתקופתו

          

  

  אתם רשאים להוסיף תבחינים נוספים אם תמצאו לנכון.

  

  מדוע נרצח יצחק רבין?

  סיבותיו.את ציינו בקיצור את אירוע הרצח ו

  דיון

  מדוע מציינים את רצח ראש הממשלה מדי שנה בשנה?

  האם רק משום שנרצח ראש ממשלה?

  , ומהם עקרונותיה.דמוקרטיהן מהי כדי לענות על השאלה עלינו לבחו
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  שלטון. – ְקַרְטָיהעם;  – ֵּדמוֹס 

  כלומר דמוקרטיה = שלטון העם. 

  

  להלן כמה מעקרונות הדמוקרטיה.

  

  

  

  עקרונות דמוקרטיה      

  

  

  

  

  

  

  

  דיון כיתתי

  אילו צורות שלטון אחרות מדמוקרטיה אתם ַמכירים?

  לטון אלו? איזה מקום תופס העם בצורות ש

  אילו ערכים נפגעו, לדעתכם, בביצוע הרצח?

  האם אלימות היא דרך לפתרון בעיות?

  נמקו את תשובתכם, והביאו הוכחות מחיי המדינה או מחייכם. 

 שלטון העם

  פלורליזם
Plural - רבים  

 הכרעת הרוב

  זכויות אדם 
 טבעיות

העם בוחר את 

ו לשלטון, נציגי

 העם הוא הריבון.

  הזכות למגוון דעות,
  הזכות לשֹונּות, 

המחויבּות 
 לסובלנות.

הרוב קובע, בתנאי 

 שאינו פוגע במיעוט.

  הזכות לכבוד

  הזכות לחירות

  הזכות לשוויון 

  הזכות לקניין

 הזכות לביטחון
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 ּבוֹאּו ַנֲעֶׂשה ָׁשלוֹם ָקָטן

  לחן: משה וילנסקי, מילים: לאה נאור

  ּבֹואּו ַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָקָטן
  ה ִאִּתי.ֲאִני ִאְּת, ַאָּת 

  ּבֹואּו ַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָקָטן
  ָׁשלֹום ָקָטן, ֲאִמִּתי.

  
  ּבֹואּו ַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָקָטן,

  א ָׁשלֹום עֹוָלִמי,
  ִּתְראּו, ֲאִני עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ָקָטן

  ִעם ַעְצִמי.
  

  ֲאִני א ֶאְכַעס ִּבְכָלל,
  ִאם אּוַכל.

  ֲאִני א ַאְרִּגיז ַאף ֶאָחד
  ִּבְמיָֻחד.

  ִני ֲאַוֵּתר ְוַאָּתה ְּתַוֵּתראֲ 
  ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר.

  
  ּבֹואּו ַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָקָטן

  א ִנְצַעק, א ָנִריב,
  ָּפׁשּוט ֵנֵׁשב ְּבַיַחד, ְנַדֵּבר,

  אֹו ַנְקִׁשיב.
  אּוַלי ֶזה א ָׁשלֹום ָּכל ָּכ ָּגדֹול,

  הּוא ָּפׁשּוט ְוָרִגיל.
  ם ֵאיְכֶׁשהּוַא ָּכל ָׁשלֹום ָצִריך ּגַ 

  ְלַהְתִחיל.
  

  ֲאִני א ֶאְכַעס ִּבְכָלל,
  ִאם אּוַכל.

  ֲאִני א ַאְרִּגיז ַאף ֶאָחד
  ִּבְמיָֻחד.

  ֲאִני ֲאַוֵּתר ְוַאָּתה ְּתַוֵּתר
  ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר.
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  משימות

  

" מובאת תמצית העיקרון של חיים בואו נעשה שלום קטןבשיר "  .1

  משותפים.

הכותבת ממליצה לבצע כדי להגיע לאותו שלום שות מצאו ארבע פעילוי
  קטן.

  

 לא", "עולמישלום  לא" ,קטן"הכותבת חוזרת ומדגישה נעשה "שלום   .2

  שלום כל כך גדול".

  מה המטרה, לדעתכם, ב"הקטנת" השלום?

  

  ".אני עושה שלום קטן עם עצמיהסבירו את המשפט "  .3

  

השורות ארוכות וקצרות  החריזה בשיר משתנה, הבתים אינם סימטריים,  .4

  לסירוגין.

  כיצד, לדעתכם, המבנה תורם לרעיון? 

  

בפזמון החוזר ַמציגה הכותבת את הקושי מִצדה לעשות שלום, מה שמקנה לשיר 

  לא קל לעשות שלום. –ממד אמתי 

  אבל צריך להשתדל!
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  / אמירה בוקקַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשוֹן 

  

  

  א

  ר,ָעַמְדִּתי ִלי ַּבִּגָּנה ֶׁשֶּבָחצֵ 

  ְלֶפַתע ַחְׁשִּתי ִטָּפה ַעל ַהַּסְנֵטר.

  ִטיּפ ְועֹוד ִטּפֹות ָהמֹון,

  "סֹוף סֹוף ַהֶּגֶׁשם ָהִראׁשֹון!"

  ַּכָּמה ִנְפָלא!

  

  ב

    ָעַצְמִּתי ֶאת ְׁשֵּתי ֵעיַני,

    ָנָׂשאִתי ֶאל ָעל ֶאת ָּפַני.

    ַהֶּגֶׁשם ָׁשַטף ֶאת ֹראִׁשי

    ְוָגַלׁש, ִּדֵּלג ֶאל ַצָּואִרי.

    ָּמה ִנְפָלא!ּכַ 

  

  ג

  ֵריַח ֶּגֶׁשם ֶׁשל ֲאָדָמה ְרֻטָּבה

  ַיֲעֶלה ִמן ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה

  ּוָמָחר ָיצּוצּו ִּפְטִרּיֹות

    (ְואּוַלי ַּגם ִסְתָוִנּיֹות).

  ַּכָּמה ִנְפָלא!

  

  ד

  ִאם ִיָּמֶׁש ָּכל ָהעֹוָנה,

  א ִּתְהֶיה ַּבֹּצֶרת ַהָּׁשָנה.

  ֲעֶלה, ֵיֲעֶלה..ִמְפַלס ַהִּכֶּנֶרת יַ 

  ְוָכל ָואִדי ִיְתַמֵּלא, ִיְתַמֵּלא...

  ַּכָּמה ִנְפָלא!

  

  ה

  ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשֲאִני ַמְתִחיל ְלַדֵּבר

  ִּכְמַעט ְּכמֹו ִׁשיר, ְּכמֹו ְמׁשֹוֵרר.

  ְוַהֶּגֶׁשם ִּדְגֵּדג ִּבְמׁשּוָבה ִּבְלָחַיי,

  ִצְחַקְקִּתי ְּבקֹול ִמְתַעֵּנג: "ַאי!"

  ְפָלא!ַּכָּמה נִ 

  ו

  ְּכֶׁשַהֶּגֶׁשם ֵהֵחל ֶנֱחָלׁש ְמַעט,

  ָּפַקְחִּתי ֶאת ֵעיַני ַאט ַאט.

  ֵהַצְצִּתי ְּבַמָּבט ִנְרָּגׁש,

  ְוָרִאיִתי ֶׁשֲאִני ַמָּמׁש

  ִמַּתַחת ִל... ְּכִביָסה ְלָבָנה

  ְונֹוֶטֶפת ַמִים ֶׁשל ַהְּׁשֵכָנה...
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  משימות

  

מקבלים רושם שזהו אמנם הגשם  ",הגשם הראשוןכשקוראים את השיר "  . 1

באמת - הראשון. לקראת סוף השיר מתחילים לחייך, ומבינים שזה לא

  תיאור של גשם.

  באילו שורות זה קורה?

  

אילו משפטים בחמשת הבתים הראשונים משכנעים אותנו שאמנם התיאור   .2

  הוא של הגשם הראשון? העתיקו את המשפטים המתאימים. 

  

הבתים הראשונים לבין הבית השישי? (התייחסו מה ההבדל בין חמשת   .3

  למבנה, לתוכן ולחריזה.)

  

  מהם תפקידי המרכאות בבית א' ובבית ה'?  .4

  

  מה תפקיד שלוש הנקודות בבית ד'?  .5

  

  הזמנים: עבר, הווה ועתיד. תשלושפעלים בבשיר מופיעים   .6

  ציינו גוף ושורש של כל פועל.  קו דוגמה לפועל בכל זמן.יהעת
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  "ט בנובמברכ
   

  
  

ומלאו את התבנית הכוללת את המרכיבים  ,מאמר בנושאבאינטרנט קראו 
  שלפניכם.

  

  כ"ט בנובמבר –ת"ז 

  האירוע, המקום, הזמן  .1

  הרקע להחלטה   .2

  מסקנות ועדת אונסקו  .3

  מפת החלוקה  .4

  תוצאות ההצבעה  .5

  התגובות בקרב היהודים ובקרב הערבים  .6

  

  בטבלה כמו זו שכאן.תוכלו לכתוב את הפרטים 

האירוע, 
המקום, 

  הזמן

הרקע 
  להחלטה

מסקנות 
ועדת 

  אונסקופ

מפת 
  החלוקה

תוצאות 
  ההצבעה

התגובות 
בקרב 

היהודים 
ובקרב 

  הערבים
  

  

  

  דיון

מה היה קורה, לדעתכם, אילו קיבלו הערבים את הצעת האו"ם לחלוקה בכ"ט 

  בנובמבר?

  נו עם שכנינו בעקבות כך.דמיינו איך הייתה נראית ארצנו, ומה היו יחסי
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  חג האורים –חנוכה 

  

  

 אּור= קרינה של השמש;  אוֹרר קשורות זו לזו במשמעות: המילה אור והמילה אּו

  = אש, להבה

  

  משימות

  . ראּוכתבו את צורת הרבים של המילה 

  מה מיוחד בצורה זו? .אוֹרכתבו את צורת הרבים של המילה 

  .אוֹר, הנוהגת כמו המילה מצאו מילה נוספת, הקשורה לחנוכה

  

  דיון

  תקווה      פרטי. מהו? אוֹרלכל אחד מאתנו יש 

  אילו אסוציאציות (התעוררות של מחשבות)

  ?אוֹרעולות לכם מהמילה 

  

    

  

  

      מופיעות בביטויים רבים.  אּורוהמילה  אוֹרהמילה 

  ם.והוסיפו ביטויים שאתם ַמכיריבמחברת את המשמעות של כל ביטוי, כתבו 

  

  ָּפִנים ְמִאירֹות  

  ָיִאירּו ָּפֶני      ַחג ָהאּוִרים      

  אֹוִרים ְוֻתִּמים      אֹוִתּיֹות ְמִאירֹות    

        אֹור ָּפִנים      

  ָיָצא ָלאֹור  ַהָּיִמים ִׁשְבַעת אֹור

  

  .התגלות אלוהית, רמז לשכינההיא  ראוֹ במסורת היהודית משמעות המילה 

 אור

 אור
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ובצעו את  ,על חנוכה. קראו את הקטעים בעיון רב ה קטעי מקורארבעלפניכם 

  שתי המשימות שלפניכם.

דף השאלות, בקטעים בהיעזרו  במילים שלכם. כתבו את סיפור חנוכה  . 1
  ובידע האישי שלכם. 

  כתבו כללים הקשורים להדלקת נרות חנוכה.  . 2
  

  לפניכם.לכתיבת הסיפור שלכם היעזרו בשאלות ש

  ב') - פי קטעים א' ו- (על          באיזו תקופה מדובר?  . 1

  פי קטע א')- (על        באיזו בעיה נתקל עם ישראל?  .2

  פי קטע ב')- (על    נגד עם ישראל? אילו פעולות עשו היוונים  .3

  פי קטע א')- (על      אילו פעולות עשה ה' למען עמו?  .4

  פי קטע א')- (על        ה'? -כיצד גמל עם ישראל ל  .5

  קטע ב') פי- (על          מתי חל נס חנוכה?  .6

  פי קטע ב')- (על            תארו את הנס.  .7

  פי קטע ב')- (על        מדוע מציינים את חג חנוכה?   .8

  מה תפקיד הנרות שאנו מדליקים?  .9

  פי קטע ג')- (על          מה אסור לעשות בהם?  

  אילו ברכות מברכים על הנרות?  .10

  מהן הברכות בלילה הראשון?   

  פי קטע ד')- ל(ע      מה הן הברכות בלילות האחרים?  

  מה תפקיד הַשמש? מדוע הוא נחוץ?  .11

  פי קטע ד')- (על          כיצד משתמשים בו?  

  פי קטע ד')- (על      מה עושים לאחר שמדליקים נרות?  .12

  

משקף את המידע מהמקורות כדי לבדוק אם סיפור החנוכה שכתבתם 

לא והוסיפו נתונים שההיסטוריים, היכנסו לאחד האתרים, קראו את המקור, 

  את התוספות כתבו בצבע שונה. .כתבתם בסיפור שלכם
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  דינים ומנהגים –מן המקורות 

  פיוט לחנוכה – קטע א'

  , ּוָבָניו ַחְׁשמֹוָנִאי ָּגדֹול ֹּכֵהן יֹוָחָנן- ֶּבן ַמִּתְתָיהּו ִּביֵמי

  ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ ַעל ָהְרָׁשָעה ָיָון ַמְלכּות ְּכֶׁשָעְמָדה

  , ְרצֹוְנ ֵמֻחֵּקי םּוְלַהֲעִביָר  ּתֹוָרְת  ָחםּכְ ְלׁשַ 

  , ָצָרָתם ְּבֵעת ָלֶהם ָעַמְדָּת  ָהַרִּבים ֶמיְּבַרחֲ  ְוַאָּתה

  , םתָ מָ ְק נִ  ֶאת ָנַקְמָּת , ִּדיָנם ֶאת ַּדְנָּת , ִריָבם ֶאת ַרְבָּת 

  ְטהֹוִרים דְּביַ  ּוְטֵמִאים, יםְמַעִּט  ְּבַיד ְוַרִּבים ַחָּלִׁשים דְּביַ  ִּגּבֹוִרים ָ ָּת ָמְסר

  ּתֹוָרְת יֵק ְס עוֹ  ְּבַיד ְוֵזִדים ַצִּדיִקים ְּבַיד ּוְרָׁשִעים

ְּבעֹוָלמָ  ְוָקדֹוׁש ָּגדֹול ֵׁשם ָעִׂשיתָ  ְל ,  

ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ּוֻפְרָקן ְּגדֹוָלה ְּתׁשּוָעה ָעִׂשית ִיְׂשָרֵאל ּוְלַעְּמ.  

   ֵּביתֶ  ִלְדִביר ָּבֶני ָּבאּו ָּכ- ְוַאַחר

  ִמְקָּדׁשֶ  ֶאת ְוִטֲהרּו ֵהיָכֶל ֶאת ּוִפּנּו

  ָקְדֶׁש רֹותצְ חַ ּבְ  ֵנרֹות ְדִליקּוְוִה 

  הֹוָדָאהּובְ  ַהֵּללּבְ  ֵאּלּו ֲחנָֻּכה ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָקְבעּו

  .ָסָלה ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ְונֹוֶדה

  

  תר בבית המקדש.הקדוש ביו םהמקו – ְּדִביר  הצלה, גאולה, ישועה. – ֻּפְרָקן

  

  הלכות חנוכה, פרק ג' – קטע ב'

 ַלֲעֹסק אֹוָתם ִהִּניחּו ְוא, ָּדָתם ּוִבְּטלּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ְּגֵזרֹות ָּגְזרּו ָיָון ְּכֶׁשַּמְלֵכי, ֵׁשִני ְּבַבִית

 ָלֶהם ְוַצר, תרוֹ הָ ְּט הַ  ְוִטְּמאּו, ְּפָרצֹות ּבוֹ  ּוָפְרצּו, ַלֵהיָכל ְוִנְכְנסּו …ּוַבִּמְצוֹות ַּבּתֹוָרה

 ֲאבֹוֵתינּו יֱאהֵ  ֲעֵליֶהם ֶׁשִרֵחם ַעד – ָּגדֹול ַלַחץ םצּוחָ לְ ּו, ִמְּפֵניֶהם דוֹ ְמא ְלִיְׂשָרֵאל

 ִיְׂשָרֵאל ְוהֹוִׁשיעּו ַוֲהָרגּום, ַהְּגדֹוִלים ַהֹּכֲהִנים, ַחְׁשמֹוָנִאי ְּבֵני ְוָגְברּו. ִמָּיָדם ְוהֹוִׁשיָעם

 ַעד ָׁשָנה ָמאַתִים ַעל רתֵ יָ  ְלִיְׂשָרֵאל ַהַּמְלכּות ְוָחְזָרה ,ַהֹּכֲהִנים ִמן ֶמֶל ידּוְוֶהֱעִמ . ִמָּיָדם

  ַהֵּׁשִני ַהֻחְרָּבן

 ְוִנְכְנסּו . ָהָיה ִּכְסֵלו ְּבֹחֶדׁש ְוֶעְׂשִרים ַּבֲחִמָּׁשה ,םדּוּבְ ִא וְ  אֹוְיֵביֶהם ַעל ִיְׂשָרֵאל ּוְכֶׁשָּגְברּו

 ֶאָחד יֹום ֶאָּלא ְלַהְדִליק ּבוֹ  ָהָיה ְוא, ֶאָחד ַּפ ֶאָּלא ,ָטהֹור ֶׁשֶמן ּוָמְצא ְוא ַלֵהיָכל

 ֶׁשֶמן ְוהֹוִציאּו ֵזיִתים ֶׁשָּכְתׁשּו ַעד, ָיִמים ְׁשמֹוָנה ַהַּמֲעָרָכה ֵנרֹות ִמֶּמּנּו ְדִליקּוְוִה , ִּבְלַבד

  .ָטהֹור
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 םתָ ּלָ ִח ְּת ׁשֶ  ָהֵאּלּו ַהָּיִמים ְׁשמֹוַנת ֶׁשִּיְהיּו, ּדֹורהַ  ֶׁשְּבאֹותוֹ  ֲחָכִמים ִהְתִקינּו ֶזה ּוִמְּפֵני

 ַעל ָּבֶעֶרב ַהֵּנרֹות ָּבֶהם ּוַמְדִליִקים, ְוַהֵּלל ִׂשְמָחה ימֵ יְ , ְּבִכְסֵלו ְוֶעְׂשִרים ֲחִמָּׁשה יִמֵּלילֵ 

  . ַהֵּלילֹות ִמְּׁשמֹוַנת ְוַלְיָלה ַלְיָלה ְּבָכל ַהָּבִּתים ִּפְתֵחי

  

  מן התפילה לחנוכה – קטע ג'

, ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל ֹותעַהְּתׁשּו ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות ְוַעל ַהִּנִסים ַעל ַמְדִליִקין ָאנּו ַהָּללּו ַהֵּנרֹות

 ְיֵמי ְׁשמֹוַנת ְוָכל ַהְּקדֹוִׁשים ינֶ הֲ ּכֹ  ְיֵדי- ַעל, ַהֶּזה ּוַבְּזַמן ָהֵהם ַּבָּיִמים ַלֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָעִׂשיתָ 

  , ִּבְלַבד ִלְראֹוָתם ֶאָּלא, ָּבֶהם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְרׁשּות ָלנּו ְוֵאין ,ֵהם ֹקֶדׁש ַהָּללּו ַהֵּנרֹות הֲחנֻּכָ 

   ִנְפְלאֹוֶתי ְיׁשּוָעְת ְוַעל ְוַעל יּסֶ נִ  ַעל ַהָּגדֹול ְלִׁשְמ ּוְלַהֵּלל הֹודֹותלְ  ְּכֵדי

  

  מתוך ספר התודעה – קטע ד'

 לֶ מֶ  ינּוהֵ אֱ  ה' ַאָּתה ָּברּו: ְּבָרכֹות ׁשוֹ ָׁשל ְמָבֵר ֶׁשַּמְדִליק ֹקֶדם, ֹוןָהִראׁש ַּבַּלְיָלה"

 ַלֲאבֹוֵתינּו יםִנִּס  ֶׁשָעָׂשה, ֲחנָֻּכה ֶׁשל ֵנר ְלַהְדִליק ְוִצָּונּו יותָ ווֹ צְ ִמ ּבְ  ִקַּדְׁשנּו ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם

 ִּבְׁשָאר. ּוַמְדִליק – ַהֶּזה ַלְּזַמן ְוִהַּגְענּו ְוִקַּיְמנּו ֶׁשַהַחֵּיינּו, ַהֶּזה ַּבְּזַמן ָהֵהם ַּבָּיִמים

  ".ֶׁשַהַחֵּיינּו ְמָבֵר ֵאינוֹ  ֲאָבל, ִּבְלַבד תָהִראׁשֹונוֹ  ִּבְרכֹות ְׁשֵּתי ְמָבֵר ַהֵּלילֹות

  

". ַׁשָּמׁש" אַהִּנְקָר  ְוהּוא ֲחנָֻּכה ֵנרֹות ַעל ףנֹוסָ  ֶאָחד ֵנר ַלְיָלה ְּבָכל ְלַהְדִליק נֹוֲהִגים

 ְוַכּיֹוֵּצא ַלֲאֵחִרים ִמֶּמּנּו ְלַהְדִליק, ְלאֹורוֹ  ִלְראֹות, ּבוֹ  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֻמָּתר ֶזה ֵנר ְּכלֹוַמר

. ְלִמְצָוה ּדֹוְלִקים ֶׁשֵהם ְזַמן ָּכל ְּבאֹוָרם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָאסּור ֲחנָֻּכה ֵנרֹות ְוִאּלּו ,ְּבֵאֶּלה

א ְּכֵדי", ַׁשָּמׁש"הַ  ֶאת ַמְדִליִקים ְלִפיָכִּבְלַבד ִמֶּמּנּו ֶאָּלא ,ַהִּמְצָוה ִמן ֵליָהנֹות ָיבֹוא ֶׁש .

 ְּכֵדי, ַהֵּנרֹות ְׁשָאר ִעם ַאַחת ְּבׁשּוָרה ַיֲעֹמד ְוא, ַהַּׁשָּמׁש ְלֵנר ְמיָֻחד ָמקֹום ְוקֹוְבִעים

 חּוץ, ַּבַּבִית ַאֵחר אֹור ַּגם ֶׁשְּיֵהא ְלַהְקִּפיד אּויְוָר  .ַהִּמְצָוה ִמן ֵאינוֹ  ֶזה ֶׁשֵּנר ֶהֵּכר ֶׁשְּיֵהא

  .ַהּמּוָסף ֵמַהֵּנר

  

 ְלַהְדִליק ֲאִפּלּו, ֲחנָֻּכה ְּבֵנר ִמְׁשַּתְּמִׁשים ֵאין ְּכלֹוַמר. ְלֵנר ִמֵּנר ַמְדִליִקים ֶׁשֵאין נֹוֲהִגים

  .ַאֵחר ְּבֵנר אוֹ " ַׁשָּמׁש"הַ  ְּבֵנר ָּלםּכֻ  ֶאת ַמְדִליק ֶאָּלא ,ְמנֹוָרה ְּבאֹוָתּה ַאֵחר ֵנר ִמֶּמּנּו

  

" ַהָּללּו ַהֵּנרֹות" ראֹומֵ , ַהֵּנרֹות ְׁשָאר ֶׁשַּמְדִליק ְּבעֹוד, ָהִראׁשֹון ַהֵּנר ֶׁשִהְדִליק ַאַחר

  .גוֹ הָ נְ ִמ ּכְ  ִאיׁש ִאיׁש, ֲחנָֻּכה פזמוני ַׂשִרים, ְלַהְדִליק רָּגמַ י. לֵ ּוְוכ
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 ָּכֵׁשר ַהַּלְיָלה ָּכל ְּבִדיֲעַבד ְואּוָלם, ַהּכֹוָכִבים ְּבֵצאת ִמָּיד הֲחנֻּכָ  ֵנר ַהְדָלַקת ְזַמן

  .עֹוִריםנְ  ַהַּבִית ֶׁשְּבֵני ְזַמן ָּכל, ְלַהְדָלָקה

  

 ֶׁשֶמן ִליֵּתן ַהַהְדָלָקה ִּבְׁשַעת ָצִרי ְלִפיָכ. ָׁשָעה ֲחִצי ּדֹוְלִקים ֶׁשִּיְהיּו ְצִריִכים ַהֵּנרֹות

  . ָׁשָעה ֲחִצי ְּכֵדי קֶׁשַּיְסִּפי

 ֶׁשִּיָּׁשֵאר ְּכֵדי, ָׁשָעה ֲחִצי ַאַחר ַהֵּנרֹות ֶאת ְלַכּבֹות ֻמָּתר – ַהִּׁשעּור ִמן יֹוֵתר ֶׁשֶמן ןתַ נָ 

  .ַאֶחֶרת ֲהָנָאה ִמֶּמּנּו ֵליָהנֹות אוֹ , ָמָחר ֶׁשל ַלַהְדָלָקה
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  המשורר הלאומי –יום הולדת לחיים נחמן ביאליק 

  

  

, ונפטר בכ"א בתמוז 1873בינואר  9י' בטבת תרל"ג,  - ביאליק נולד ב חיים נחמן

  . ביאליק זכה לתואר "המשורר הלאומי".1934ביולי  4תרצ"ד, 

הוא נולד בכפר ראדי בתחום המושב של האימפריה הרוסית (כיום אוקראינה), 

  התייתם מאביו בגיל צעיר ועבר לגור אצל סבו הקפדן והאדוק.

  כששהה בישיבת וולוז'ין, כתב את שירו הראשון "אל הציפור"., 15בהיותו בגיל 

  ביאליק עזב את הישיבה והחל ללמוד לימודים כלליים.

ביאליק השתתף בשני קונגרסים ציוניים וביקר בפעם הראשונה בארץ ישראל 

  .1909בשנת 

אביב למרכז התרבותי -עלה ביאליק לארץ ישראל ותרם להפיכתה של תל 1924 - ב

  של היישוב.והספרותי 

  חלק גדול משיריו הם תגובה לאירועים בעלי חשיבות לאומית.

ביאליק נחשב לחדשן בשירה העברית והשפיע על משוררים אחריו, וכינו אותם 

פעל גם בתחום השפה וחידש מילים כמו תברואה, חשמל,  הוא "דור ביאליק".

: שלדג, המילים ןחלק מהמילים שחידש נקלטו בשפה, וביניה טכניקה ודפוס.

  פקח, מצלמה, ייבוא וייצוא, גחלילית.

  ביאליק הוא אחד המשוררים ששיריו מולחנים ביותר בזמר העברי. 

  אביב למוזאון ולמרכז כינוסים תרבותיים וספרותיים.-לאחר מותו הפך ביתו בתל

  

  

  משימה

מצאו הגדרות לערכים שבמסגרת, וכתבו מדוע, לדעתכם, היה ביאליק המשורר 

  הלאומי.

    

  
לאומיות –לאומי   
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ביאליק ַנְחָמן ַחִּיים/  ִׁשיר ָהֲעבוָֹדה ְוַהְּמָלאָכה  

  ִמי ִיֵּתן ָלנּו ְּכסּות ַּבֹּקר?        ִמי ַיִּציֵלנּו ֵמָרָעב

  אֹור? ִיֵּתןּוִמי ַּבֹחֶׁש         ?ַרבִמי ַיֲאִכיֵלנּו ֶלֶחם 

  ִמי ַיַעל ַמִים ִמן ַהּבֹור?        ּוִמי ַיְׁשֵקנּו ּכֹוס ָחָלב?

  –ְלִמי ּתֹוָדה, ְלִמי ְּבָרָכה?       –ה, ְלִמי ְּבָרָכה? ְלִמי ּתֹודָ 

  ְוַלְּמָלאָכה! ָלֲעבֹוָדה        ְוַלְּמָלאָכה! ָלֲעבֹוָדה

  

  ּוִמי ָנַטע ֵעִצים ַּבַּגן,      

  ִלְפִרי ּוְלֵצל, ָּכל ִמין ָוָזן      

  ּוַבָּׂשדֹות ָזַרע ָּדָגן?      

        –ְלִמי ּתֹוָדה, ְלִמי ְּבָרָכה?        

          ְוַלְּמָלאָכה! בֹוָדהָלעֲ        

  

  ִמי ֵהִכין ָלנּו ִּפַּנת ָּגג,      

  ָּגֵדר ַלַּגן, ַלֶּכֶרם ְסָיג,      

  ּוִמי ָטַרח ִּומי ָדַאג      

  ִלְכבֹוד ַׁשָּבת, ִלְכבֹוד ֶהָחג?      

        –ְלִמי ּתֹוָדה, ְלִמי ְּבָרָכה?       

          ְוַלְּמָלאָכה! ָלֲעבֹוָדה       

  

  ֵּכן ַנֲעֹמל-לֵּכן ַנֲעֹבד, עַ -ַעל      

  ָּתִמיד ְּבָכל ְיֵמי ַהֹחל.      

  ָּכֵבד ָהֹעל, ָנִעים ָהֹעל!      

  ּוְבֵעת ַהְּכַנאי ָנִׁשיר ְּבקֹול      

  ְּבָרָכה-ּתֹוָדה, ִׁשיֵרי- ִׁשיֵרי      

  ְוַלְּמָלאָכה! ָלֲעבֹוָדה      
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  משימות

  

הוא נכתב על רקע , כשעוד לא הייתה מדינה. 1932השיר נכתב בשנת   .1

  שאיפה לשינוי תדמיתו של היהודי.ה

  מה היה המצב בארץ ישראל באותה תקופה?

  היעזרו במידע שלפניכם.

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

א"ד גורדון, איש העלייה השנייה, עלה לארץ בגיל מבוגר ועבד עבודת 

  כפיים עם כל הצעירים.

 ! ָרֵפאנֵ  ַּבֲעבוָֹדה ָלִקינּו ַּבֲעבוָֹדה  מביטויו הידועים:

    דיון

  א"ד גורדון, העבודה היא יסוד הקיום של האדם.לדעת 

  מה דעתכם על תפיסה זו? (אין הכוונה רק לעבודת כפיים.)

  

של היהודי מאז הגולה ועד המשתנה לפניכם תרשים המסכם את דמותו 

  היום.

  

    

 

   

  

  "כיבוש העבודה"

הרעיון התפתח בראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל (העלייה 

). המטרה הייתה ליצור יהודי "חדש", יצרן ועובד בעבודת כפיים, שנייה

השונה מהדמות של היהודי הגלותי אשר עסק בעיקר במסחר, במלאכה 

  זעירה ובהלוואות בריבית.

"כיבוש העבודה" נתּפס כשלמות נפשית הנובעת, מצד אחד, משייכות לעם, 

  ומצד אחר, מעבודת אדמה.

  בכסף ובדם.ארץ נקנית ביזע ובעבודה, ולא 

 א מאפיינים: היהודי הגלותי

היהודי "החדש" 
 בתקופת העליות

 ב מאפיינים:

ישראלי  –היהודי 
 מאז הקמת המדינה

 ג  מאפיינים:
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  עבודה בקבוצות    

נת היא מעוניישהתחלקו לקבוצות, כל קבוצה תבחר את דמות היהודי 

  בו. לעסוק

המאפיינים יכללו מקום חיים,  כתבו מה הם המאפיינים של הדמות.

  דימוי היהודי בעולם ועוד.  , עיסוקים, תפיסות חיים (יהדות כדת, כלאום)

  באמצעות קטעי מקור.הוכיחו את דבריכם 

  

  המשורר מפרט מגוון של בעלי מלאכה. אילו הם?  .2

  

   את מי משבח השיר?  .3

  השיר מתאים גם לימינו? נמקו את דעתכם.האם לדעתכם,   

  

  מבנה וסגנון

  

  השיר בנוי מחמישה בתים.  .4

בעלי מבנה שונה מזה של הבית החמישי. מהו הם ראשונים ההבתים ת ארבע  

  (רמז: מילות שאלה, תוצאה, סימני פיסוק ועוד.)  השוני? 

  מה משותף לכל חמשת הבתים?  

  

  וריות". מה תפקידן?השיר רווי שאלות הקרויות "שאלות רט  .5

  

  

  

  

  שימו לב לחריזה. היכן היא זהה?  .6

  

  מילים מילים...

  

שאלה שאין מטרתה לקבל תשובה ממשית,  – שאלה רטורית

 אלא לעורר ולהבחין בבעיה או ברעיון.
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  בשיר קיימים ביטויים המוכיחים את האהבה לעבודה. העתיקו אותם.  .7

  

  .נרדפות מצאו בשיר מילים  א.  8

  .מנוגדות מצאו בשיר מילים  ב. 

  

רוכז". " מתוך "מילון אבן שושן המעבודהלפניכם צירופים עם המילה "  .9

  העתיקו את כל הצירופים, וכתבו לחמישה מהם משפטים מתאימים.

  

  .אמירת דברים בכוונה להטעות ולהונות :[בלשון הדיבור] עבודה בעיניים

. שם מסכת במשנה 2. פולחן אלילים (הרבה בתלמוד); 1 :עבודה זרה

. כינוי 3ובתלמוד בסדר נזיקין, העוסקת בדיני איסור של עבודת אלילים; 

  .לאכה בזויה, עבודה שהיא זרה ומאוסה על הבריותלמ

עבודת דחק, עבודה שמספקת הממשלה כדי להקל את  :עבודה יזומה

  .האבטלה

  שביתה חלקית המתבטאת בעבודה בקצב אטי, כאילו  :עבודה לפי הספר

  .פי הפירוש המילולי של הכתוב בספר ההוראות-על

   .עבודה קשה ומעייפת :ֶכתָפֶר ְמ עבודה 

  עבודה יצרנית, עיסוק בדברים מועילים לפרט או : פרודוקטיביתעבודה 

  .לכלל

  עבודה קשה שאינה מביאה תועלת לעושיה, הוצאת כוח  :עבודה סיזיפית

  .לבטלה

  .תפילה מתוך רגש פנימי אמתי :עבודה שבלב

אלא כוח  ,מלאכה פשוטה, שאינה דורשת ידיעה מקצועית :עבודה שחורה

  .ות בלבדגופני לביצוע פעולות מכני

  .חקלאות, פלחה, עיבוד שדות לשם קבלת יבולם :עבודת אדמה

עבודת כוכבים ומזלות. כינויים רווחים בתלמוד  ):יםלִ ּוּל(ּגִ  עבודת אלילים

  לפולחן לאלילים. 

חיבור בעל אופי מחקרי של תלמיד בבית ספר גבוה, או  :עבודת ֶגֶמר/ְּגָמר

  .הבבית ספר תיכון, לשם קבלת תואר או תעוד

חבית של , חביתמשל לעבודת סרק שאין לה סוף [ראו ערך  :עבודת דנאידות

  ]. דנאידות
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קיום המצוות  :(שולחן ערוך א, ד) עבודת הבורא(יהושע כ"ב כ"ז).  עבודת ה'

  .המעשיות לפי הדת

  .מוצר שנעשה בידיים, ולא במכונות בבית חרושת :עבודת יד

  .לא במכונותעבודה המבוצעת בידי אדם, ו :עבודת ידיים

       . מעשה התנדבות, דבר שאדם עושה שלא כדי לקבל פרס; 1 :עבודת מתנה

  .. כינוי לעבודת הקודש שניתנה לכוהנים וללוויים במקדש2

  .עבודה פיזית, הנעשית בידיים, כגון נגרות ומכונאות :עבודת כפיים

 עבודת הכנה שיטתית ומסודרת בנושא מורכב, הנעשית בידי :עבודת מטה

  .קבוצת מומחים, והצגתה לשם דיון וקבלת החלטות

עבודות הנעשות בציור מכני כבד לשם הכנת תשתית לכביש,  :עבודות עפר

  .לבניית בתים וכדומה

, עבודות שיש בהן תועלת ציבורית אזרחית, כגון סלילת עבודות ציבוריות

  .כבישים, דרכים, ביוב וכדומה

פול ממושך ומייגע בפרטים רבים כינוי לעבודה הדורשת טי :עבודת נמלים

  .וקטנים

  א.כינוי לשירות בצב :עבודת המלך

  .עבודה קשה מתוך ניצול מוחלט של כוחות העובד :עבודת עבד

. עבודה קשה המפרכת את גופו של העובד ומתישה את 1 :עבודת פרך

  יה שנתחייב בה אסיר. י. עבודת כפ2כוחותיו. 

  מצוות המעשיות.פולחן דתי, קיום ה :ַהֹּקֶדׁשעבודת 
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  יהונתן גפן –ייחודו של יוצר 
   

  קראו את הביוגרפיה של יהונתן גפן, וערכו לו ת"ז. הוסיפו תמונה.  . 1

  

לפניכם מקבץ של שירים מאת יהונתן גפן וכן שיר אחד מהמשוררת רחל,   .2

  ולאחריהם מובאות חמש מטלות. 

. כל קבוצה חמישה תלמידים-הכיתה תתחלק לקבוצות, בכל קבוצה שלושה

תבחר במטלה אחת, ובסיומה תחבור לקבוצה נוספת שבחרה באותה מטלה 

  ותדון עמה במטלה כדי להגיע לסיכום משותף. 

  הסיכום יוצג במצגת בפני הכיתה.

  

  ֶּגֶפן ְיהוָֹנָתן/  ָהָאֹדם ַהֶּיֶלד

     ַלָּמקֹום ְּכֶׁשִהְתָקַרְבִּתי. ד      ֶאְתמֹול ָּפַגְׁשִּתי. א

           ,ִלְראֹות לוֹ ָיכ ָהִייִתי          , םוֹ ִּפְתא םַּבֶּגׁשֶ      

  ם,ָאדֹ  ְמִעיל ַּגם לוֹ  ֶׁשֵּיׁש            ,ִג'יְנִג'י ֶיֶלד     

         . ֲאֻדִּמים ַמָּגַפִים            .ָאֹדם ֶיֶלד     

  

      ,ִּבי ִהְסַּתֵּכל הּוא. ה    ָאֹדם ָּכ-ָּכל ָהָיה הּוא. ב

          ,םוֹ ִּפְתא, ַּבֶּגֶׁשם           .דִהְפִחי ְקָצת ֶׁשֶּזה     

         ֵאַלי ִחֵּי ְוהּוא          ָחַׁשְבִּתי ּוַבַהְתָחָלה     

           .ָאֹדם ִחּיּו          .ַלִּפיד ֶׁשהּוא     

  

  ֶאְתמֹול אֹותוֹ  ָּפַגְׁשִּתי. ו      ְנָמִׁשים לוֹ  ָהיּו. ג

  ָעִריםְׁש  ְלֵבית ַּבְּכִביׁש         .ַהָּפִנים ַעל ֲאֻדִּמים    

  ,יֹוִסי ֶׁשהּוא ָאַמר ְוהּוא         !ַּתְלַּתִלים ְוֵאיֶזה    

  .ֲחֵבִרים, ֲחֵבִרים ֲאַנְחנּו ּוֵמָאז     . ֵמַהֵּׁשִני ָאֹדם יֹוֵתר ֶאָחד ָּכל    
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  ֶּגֶפן ְיהוָֹנָתן/  ַהָּצֹהב ַהֶּיֶלד

  

  ,ּוִמְׁשּתֹוֵלל ְמַׂשֵחק ַהָּצֹהב ַהֶּיֶלד. ג  ,ְּבֶׁשֶקט יֹוֵׁשב א הּוא ִּכי. ב    ַהָּצֹהב ַהֶּיֶלד ֶאת. א

  ִלְהיֹות לוֹ ָיכ ֶׁשָהִייִתי חֹוֵׁשב ַוֲאִני  ְוָיֵעל, ְוָגבֹוּהַ  ׁשֹוָבב ֶיֶלד      ַמִּכיר ָּכ-ָּכל א עֹוד ֲאִני     

  ,ֶׁשּלוֹ  ָחֵבר ַמָּמׁש      ּבוֹ  ִמְסַּתֶּכֶלת        ָקֶׁשה ְקָצת ְוֶזה     

  ְלִהְסַּתֵּכל ְלֶרַגע ַמְפִסיק ָהָיה לּו  .  ִמְסַּתֵּכל א ְּכֶׁשֲאִני      .ִׁשיר ָעָליו ְוִלְכֹּתב ָלֶׁשֶבת     

  .ְּבָיֵעל                 

  

  

  

  ֶּגֶפן ְיהוָֹנָתן/  ְסָתם ַהֶּיֶלד

  (לחן: שלמה יידוב) 

  הּוא יֹוֵׁשב ְלַבּדֹו 

  ַּבַּסְפָסל ָהַאֲחרֹון, 

  לֹוֵקַח ִעּתֹון 

  ֹוֶׂשה ִמֶּמּנּו ֲאִוירֹון.ְוע

  

  ַאף ַּפַעם א ִמְתַוֵּכַח 

  ְוא צֹוֵעק. 

  ְּכֶׁשֻּכָּלם עֹוְמִדים ּוְמַדְּבִרים, 

  הּוא יֹוֵׁשב 

 ְוׁשֹוֵתק. 

  ֵיׁש לֹו ֶּכֶלב ְזֵאב 

  ְוַסָּבא ִּבירּוָׁשַלִים 

   ָחָכםְוהּוא ִנְרֶאה 

  ִּכי ֵיׁש לֹו ִמְׁשָקַפִים. 

  

  ֵּׁשק ִלי ִלְפָעִמים ִמְתחַ 

  ְלַהִּגיד לֹו ֵאיֶזה ָּדָבר, 

  ֲאָבל ָּתִמיד ִנְדֶמה ִלי 

 ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר. 
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  ֶּגֶפן ְיהוָֹנָתן/  ַּבִּכָּתה ָקָטן ֲהִכי ַהֶּיֶלד

  

  

  ה, ָּת ּכֵ ָהִייִתי ַהֶּיֶלד ֲהִכי ָקָטן ּבַ 

  ֲהִכי ָקָטן ַּבִּׁשעּור, 

  ַוֲהִכי ָקָטן ַּבַהְפָסָקה. 

  ְּכֶׁשָהיּו ְמַצְּלִמים,  הְּבסֹוף ַהָּׁשנָ 

 ,ַוֲאִני, ַהָּנמּו  

  ָלִדים ָּתִמיד עֹוֵמד ְּבסֹוף ַהּיְ 

 .ַעל ַאְרָּגז ָהפּו  

  ָרה, ָלִדים ַהְּגבֹוִהים עֹוְמִדים ְּבׁשּוַהּיְ 

  ר ַוֲעָׂשָרה, טֶ ם ֲאִני מֶ וֹ ּוִפְתא

  ָראִׁשי נֹוֵגַע ַּבֲחגֹוָרה ֶׁשל ַהּמֹוָרה. 

  י ּבֹוֶכה ִלי ַּבַּלְיָלה ָהִייִת 

  ְּבתֹו ַהְּׂשִמיכֹות. 

  ֱאִהים, ַּתֲעֶׂשה ֶׁשא ַיְסִּתירּו ִלי "

   "ְוֶׁשאּוַכל ִלְראֹות!

  ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשִּמיֶׁשהּו ְלַמְעָלה 

  ָׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים, 

  ִּכי ַעְכָׁשו ֲאִני ַּגם ֵּבן ֶׁשַבע 

  ְוַגם ֶמֶטר ְוֶעְׂשִרים.
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  ֶּגֶפן ְיהוָֹנָתן/  דלָ נוֹ  ירִׁש  יאֵ 

ָעָׂשר ַהִּׁשָּׁשה ַהֶּכֶבׁש" ִמּתֹו"  

  לחן: יוני רכטר

  

  

  ד?לָ יר נוֹ ִׁש  יאֵ 

  ק.חוֹ ּצְ הַ  מוֹ ּכְ 

  יםנִ פְ ּבִ יל ִמ ִח ְת ה מַ זֶ 

  .הצָ חּול הַ ּגֵ לְ ּגַ ְת ִמ ּו

  ד?לָ יר נוֹ ִׁש  יאֵ 

   .קינוֹ ִּת  מוֹ ּכְ 

  ב,אֵ וֹ ה ּכה זֶ לָ חָ ְת הַ ּבַ 

  הצָ חּוא הַ צֵ יוֹ   ּכָ -רחַ ַא

  ים, ִח מֵ ם ְׁש ּלָ כֻ וְ 

  –ם אוֹ ְת פִ ּו

  !יפִ ה יֹ יזֶ אֵ 

  .דבַ לְ  לֵ א הוֹ הּו

  ד?לָ יר נוֹ ִׁש  יאֵ 

   .קינוֹ ִּת  מוֹ ּכְ 
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  ָהָאֹדם ַהֶּיֶלד, ַהָּצֹהב ַהֶּיֶלד – 1מספר מטלה 

  פי צבעים?-מדוע מכנה המשורר את הילדים על �

ושותיו כלפי הילד מה תחושותיו של המשורר כלפי הילד האדום ומה תח �

  הצהוב?

  ציירו את הילדים כפי שהם מתוארים בשירים. �

נסו לכתוב שיר על ילד, והדגישו את אופיו הייחודי (מנומס, חצוף, בכיין,  �

  עליז).

  

  ְסָתם ַהֶּיֶלד – 2מטלה מספר 

  האם אתם מסכימים עם הכינוי "ילד סתם"? �

  במה שונה הילד המתואר בשיר מהילדים האחרים? �

יר מדוע, לדעתכם, מכנה המשורר את הילד בשיר "ילד סתם". נסו להסב �

  (היעזרו בבית אחרון.)

האם קרה לכם מקרה בו חשבתם שילד שפגשתם הוא "סתם", והתברר לכם  �

  ספרו על מקרה זה.  שטעיתם?

  

  ַּבִּכָּתה ָקָטן ֲהִכי ַהֶּיֶלד -   3מטלה מספר 

  ציינו את כל האירועים המוזכרים בשיר. �

  ל הילד בשיר?מהם רגשותיו ש �

  

  נוָֹלד ִׁשיר ֵאי – 4מטלה מס' 

ציג בשיר זה שתי המשורר מַ  .משוררים רבים עוסקים בתהליך היצירה �

  ; יצירת שיר היא כמו לידת תינוק. צחוקהיא כמו יצירת שיר  :מטפורות

ב, יציאה החוצה, שמחה, אֵ הקבילו את תהליך יצירת השיר ללידת תינוק: ּכְ 

  עצמאות.

  לשיר של יהונתן גפן, שיבטא את תהליך יצירת שיר. הוסיפו בית �

הבנה שמסתיימת בהבנה או תחושת עלבון שמסתיים בבכי, - דוגמה: אי

  וכדומה. 
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  ט"ו בשבט

  ַז ןָנתָ /  ַהָּׂשֶדה ֵעץ ָהָאָדם ִּכי

  

  ה.דֶ ָּׂש ץ הַ ם עֵ דָ ָאי הָ ּכִ           ה.דֶ ָּׂש ץ הַ ם עֵ דָ ָאי הָ ּכִ 

  הלָ עְ מַ ף לְ אֵ וֹ א שֹ ץ הּועֵ הָ  מוֹ ּכְ         חמֵ ץ צוֹ עֵ ם הָ ם ּגַ דָ ָאהָ  מוֹ ּכְ 

  .ׁשאֵ ף ּבָ ָר ְׂש א נִ ם הּודָ ָאהָ  מוֹ ּכְ           עּדָ גְ ם נִ דָ ָאץ הָ עֵ הָ  מוֹ ּכְ 

  עדֵ א יוֹ י נִ אֲ וַ             עדֵ א יוֹ י נִ אֲ וַ 

  ה.יֶ ְה ה אֶ יפֹ אֶ י וְ יִת יִ ה הָ יפֹ אֵ         ה.יֶ ְה ה אֶ יפֹ אֶ י וְ יִת יִ ה הָ יפֹ אֵ 

  ה.דֶ ּׂשָ ץ הַ עֵ  מוֹ ּכְ             ה.דֶ ּׂשָ ץ הַ עֵ  מוֹ ּכְ 

  

  הדֶ ָּׂש ץ הַ ם עֵ דָ ָאי הָ ּכִ         

  ְּכמֹו ָהֵעץ הּוא ָצֵמא ְלַמִים        

  א.מֵ ר צָ ָאְׁש א נִ ם הּודָ ָאהָ  מוֹ ּכְ         

  עַ דֵ א יוֹ י נִ אֲ וַ         

  ה.יֶ ְה ה אֶ יפֹ אֵ י וְ יִת יִ ה הָ יפֹ אֵ         

  ה.דֶ ּׂשָ ץ הַ עֵ  מוֹ ּכְ         

  

  

  משימה

  פי השיר. -על ציינו את המשותף בין העץ לאדם 

  האדם                  העץ

  

  

  

                    ______________________________________  

                    ______________________________________  

                    ______________________________________  

                    ______________________________________  
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  הקשר בין האדם לטבע

  

  ט"ו בשבט מקשר בין האדם לטבע.

גם אם  ,וה לנטוע בכל גיל ובכל מצבבמקורות מושווה האדם לעץ. האדם מצּו

  הארץ מלאה כל טוב:

  

: : : : ֹּתאְמרּוֹּתאְמרּוֹּתאְמרּוֹּתאְמרּו    אאאא,  ,  ,  ,  בבבבטּוטּוטּוטּו    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ְמֵלָאהְמֵלָאהְמֵלָאהְמֵלָאה    אֹוָתּהאֹוָתּהאֹוָתּהאֹוָתּה    ֶׁשִּתְמְצאּוֶׁשִּתְמְצאּוֶׁשִּתְמְצאּוֶׁשִּתְמְצאּו    ִּפיִּפיִּפיִּפי----ַעלַעלַעלַעל- - - - ַאףַאףַאףַאף: : : : ְלִיְׂשָרֵאלְלִיְׂשָרֵאלְלִיְׂשָרֵאלְלִיְׂשָרֵאל    הּואהּואהּואהּוא----ָּברּוָּברּוָּברּוָּברּו----ַהָּקדֹוׁשַהָּקדֹוׁשַהָּקדֹוׁשַהָּקדֹוׁש    ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר

, , , , ֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִרים    ֶׁשּנְָטעּוֶׁשּנְָטעּוֶׁשּנְָטעּוֶׁשּנְָטעּו    ְנִטיעֹותְנִטיעֹותְנִטיעֹותְנִטיעֹות    ּוְמָצאֶתםּוְמָצאֶתםּוְמָצאֶתםּוְמָצאֶתם    ֶׁשִּנְכנְַסֶּתםֶׁשִּנְכנְַסֶּתםֶׁשִּנְכנְַסֶּתםֶׁשִּנְכנְַסֶּתם    ְּכֵׁשםְּכֵׁשםְּכֵׁשםְּכֵׁשם... ... ... ... ִּבְנִטיעֹותִּבְנִטיעֹותִּבְנִטיעֹותִּבְנִטיעֹות    ְזִהיִריםְזִהיִריםְזִהיִריםְזִהיִרים    וּווּווּווּוהֱ הֱ הֱ הֱ     ֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלא, , , , עעעעּטַ ּטַ ּטַ ּטַ נִ נִ נִ נִ     ְואְואְואְוא    נֵֵׁשבנֵֵׁשבנֵֵׁשבנֵֵׁשב

    עֹוֵמדעֹוֵמדעֹוֵמדעֹוֵמד    ייייֲאנִ ֲאנִ ֲאנִ ֲאנִ     ָמהָמהָמהָמה, , , , ַחיַחיַחיַחי    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ָׁשִניםָׁשִניםָׁשִניםָׁשִנים    ַּכָּמהַּכָּמהַּכָּמהַּכָּמה, , , , ָזֵקןָזֵקןָזֵקןָזֵקן    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני: : : : ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ֹיאַמרֹיאַמרֹיאַמרֹיאַמר    ֶׁשאֶׁשאֶׁשאֶׁשא, , , , ִלְבֵניֶכםִלְבֵניֶכםִלְבֵניֶכםִלְבֵניֶכם    נֹוְטִעיםנֹוְטִעיםנֹוְטִעיםנֹוְטִעים    ֱהיּוֱהיּוֱהיּוֱהיּו    ַאֶּתםַאֶּתםַאֶּתםַאֶּתם    ַאףַאףַאףַאף

        !...!...!...!...ֵמתֵמתֵמתֵמת    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ָמָחרָמָחרָמָחרָמָחר? ? ? ? ַלֲאֵחִריםַלֲאֵחִריםַלֲאֵחִריםַלֲאֵחִרים    ּוִמְתַיֵּגעַ ּוִמְתַיֵּגעַ ּוִמְתַיֵּגעַ ּוִמְתַיֵּגעַ 

ְלִפיָכְלִפיָכְלִפיָכא    ְלִפיָכאאא    ָזָקןָזָקןָזָקןָזָקן    ִיְהיֶהִיְהיֶהִיְהיֶהִיְהיֶה    ֲאִפּלּוֲאִפּלּוֲאִפּלּוֲאִפּלּו, , , , ִיַּטעִיַּטעִיַּטעִיַּטעוְ וְ וְ וְ     יֹוִסיףיֹוִסיףיֹוִסיףיֹוִסיף    עֹודעֹודעֹודעֹוד    ––––    ֶׁשָּמָצאֶׁשָּמָצאֶׁשָּמָצאֶׁשָּמָצא    ְּכֵׁשםְּכֵׁשםְּכֵׁשםְּכֵׁשם, , , , ֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלאֶאָּלא, , , , ַהְּנִטיעֹותַהְּנִטיעֹותַהְּנִטיעֹותַהְּנִטיעֹות    ִמןִמןִמןִמן    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ְיַבֵּטלְיַבֵּטלְיַבֵּטלְיַבֵּטל....        

  קדושים).רשת (מדרש תנחומא פ

  

  צים בארץ:על בני ישראל לנטוע ע לפני כניסתם לארץ כנען ציווה ה'

  (ויקרא, י"ט)." ַמֲאָכלַמֲאָכלַמֲאָכלַמֲאָכל    ֵעץֵעץֵעץֵעץ    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ּוְנַטְעֶּתםּוְנַטְעֶּתםּוְנַטְעֶּתםּוְנַטְעֶּתם    ָהֶאֶרץָהֶאֶרץָהֶאֶרץָהֶאֶרץ    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָּתבֹואּוָּתבֹואּוָּתבֹואּוָּתבֹואּו    ְוִכיְוִכיְוִכיְוִכי"

  

  דיון

  מדוע, לדעתכם, ניתן הציווי במקרא? האם יש לקיימו גם כיום? 
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  פי מדרש "ויקרא רבה"-/ מעובד על ֲאבוַֹתי ֶׁשָּיְגעּו ְּכֵׁשם

 זקן אחד שעומד וחופר  שהיה עובר בשבילי טבריה. ראההמלך מעשה באדריאנוס 

  חפירות ונוטע נטיעות.

  אמר לו: זקן, זקן! בן כמה אתה היום?

  אמר לו: בן מאה שנה.

וכי סבור אתה  –אמר לו: אתה זקן בן מאה שנה, עומד וטורח ונוטע נטיעות 

  לאכול מהן?!

 –רות נטיעותי; ואם לאו אוכל מפֵ  –אמר לו: אדוני המלך, הריני נוטע. אם אזכה 

  . י, כך אני יגע לבניייגעו לי אבותיכשם ש

  רות בימינו, אתה מאכילנו מהם.נטיעות שלך עושות פֵ הזקן, אם  ,אמר לו: בחייך

  לימים עשו אילנותיו תאנים.

  אמר: הגיעה השעה שאלך אצל המלך.

א אותה בכורות של תאנים יפות ועלה ועמד לֵ ילה ומסלסמה עשה אותו זקן? נטל 

  בשער פלטין של מלך.

  אמרו לו השוערים: מה עסקך?

  אמר להם: לכנס אצל המלך אני מבקש.

  הכניסוהו אצל המלך. כיוון שנכנס אמר לו: מה עסקך?

ואני חופר חפירות ונוטע נטיעות, ואמרת  י,אמר לו: אני הוא אותו זקן שעברת עלי

 ,רות בחייך, אתה מאכילנו מהם. והרי זכיתינטיעות הללו עושות פֵ הלי: אם 

  רותיהם הן.הללו מפֵ  תאניםהו

לה סלסוטלו ה ,סא של זהביאותה שעה אמר אדריאנוס לעבדיו: הושיבוהו על כ

  מידיו והריקוה ומלאוה דינרי זהב.

ואני  –אמרו לו עבדיו: וכל כך אתה מכבד לאותו זקן? אמר להם: בוראו מכבדו 

  לא אכבדו?

               

  דיון כיתתי

מעשיו של הזקן בן המאה מדוע היה המלך אנדריאנוס מלא פליאה מ  .1

  ומיֵלא את כליו דינרי זהב? 

  חשיבה עתידית לגבי משאבי טבע (מים, קרקע, אוויר). – פיתוח בר קיימא  . 2

  "?פיתוח בר קיימאושג *"כיצד קשור המדרש למ

5 

10 

15 

20 
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  פורים

  

  

  ַהְּתִפָּלה ִמן
  

        ::::ָחהָחהָחהָחהְוָׂשמֵ ְוָׂשמֵ ְוָׂשמֵ ְוָׂשמֵ     ָצֲהָלהָצֲהָלהָצֲהָלהָצֲהָלה    יֲַעֹקביֲַעֹקביֲַעֹקביֲַעֹקב    ׁשֹוַׁשַּנתׁשֹוַׁשַּנתׁשֹוַׁשַּנתׁשֹוַׁשַּנת

        ::::ְרְּדַכיְרְּדַכיְרְּדַכיְרְּדַכימָ מָ מָ מָ     ְּתֵכֶלתְּתֵכֶלתְּתֵכֶלתְּתֵכֶלת    יַַחדיַַחדיַַחדיַַחד    ִּבְראֹוָתםִּבְראֹוָתםִּבְראֹוָתםִּבְראֹוָתם

        ::::ָלנֶַצחָלנֶַצחָלנֶַצחָלנֶַצח    תָ תָ תָ תָ יייייִ יִ יִ יִ הָ הָ הָ הָ     ְּתׁשּוָעָתםְּתׁשּוָעָתםְּתׁשּוָעָתםְּתׁשּוָעָתם

        ::::דֹורדֹורדֹורדֹורוָ וָ וָ וָ     ּדֹורּדֹורּדֹורּדֹור    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ְוִתְקָוָתםְוִתְקָוָתםְוִתְקָוָתםְוִתְקָוָתם

        ::::יֵֹבׁשּויֵֹבׁשּויֵֹבׁשּויֵֹבׁשּו    אאאא    ייייוֶ וֶ וֶ וֶ קֹ קֹ קֹ קֹ     ֶׁשָּכלֶׁשָּכלֶׁשָּכלֶׁשָּכל    ְלהֹוִדיעַ ְלהֹוִדיעַ ְלהֹוִדיעַ ְלהֹוִדיעַ 

        ::::ָּבָּבָּבָּב    ַהחֹוִסיםַהחֹוִסיםַהחֹוִסיםַהחֹוִסים    ָּכלָּכלָּכלָּכל    ָלנֶַצחָלנֶַצחָלנֶַצחָלנֶַצח    מּומּומּומּולְ לְ לְ לְ ּכָ ּכָ ּכָ ּכָ יִ יִ יִ יִ     ְואְואְואְוא

        ::::ייייִד ִד ִד ִד ּבְ ּבְ ּבְ ּבְ אַ אַ אַ אַ לְ לְ לְ לְ     ִּבֵּקׁשִּבֵּקׁשִּבֵּקׁשִּבֵּקׁש    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ָהָמןָהָמןָהָמןָהָמן    ָארּורָארּורָארּורָארּור

ָּברּוָּברּוָּברּוהּוִדיהּוִדיהּוִדיהּוִדיַהּיְ ַהּיְ ַהּיְ ַהּיְ     ָמְרְּדַכיָמְרְּדַכיָמְרְּדַכיָמְרְּדַכי    ָּברּו....        

        ::::ַמְפִחיִדיַמְפִחיִדיַמְפִחיִדיַמְפִחיִדי    תתתתֵאׁשֶ ֵאׁשֶ ֵאׁשֶ ֵאׁשֶ     ֶזֶרׁשֶזֶרׁשֶזֶרׁשֶזֶרׁש    ֲארּוָרהֲארּוָרהֲארּוָרהֲארּוָרה

        ::::ֲעִדיֲעִדיֲעִדיֲעִדיּבַ ּבַ ּבַ ּבַ     ֶאְסֵּתרֶאְסֵּתרֶאְסֵּתרֶאְסֵּתר    ְּברּוָכהְּברּוָכהְּברּוָכהְּברּוָכה

        ::::ַלּטֹובַלּטֹובַלּטֹובַלּטֹוב    ָזכּורָזכּורָזכּורָזכּור    ַחְרבֹונָהַחְרבֹונָהַחְרבֹונָהַחְרבֹונָה    ְוַגםְוַגםְוַגםְוַגם

  

  

  ךתלעזר יםוהמקו - יוֶ קֹ 

  בך הבוטחים - ָּב ַהחֹוִסים

   להשמיד אותי - יִד ּבְ אַ לְ 

  אותי שהפחידה ,המן אשתזרש,  – ַמְפִחיִדי ֵאֶׁשת ֶזֶרׁש

  אחשוורוש המלך שרי של שם -   ַחְרבֹוָנה
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  ור המגילה (תמצית הפרקים)סיפ

  

  משתה אחשוורוש –רקע לסיפור   א.

- המקדש בירושלים, גורשו היהודים מארץ-לפני שנים רבות, אחרי שנחרב בית  

גרו בעיר שושן הבירה תחת שלטונו   חלקם התפזרו בין העמים.הם ישראל, ו

  מדינות. 127של המלך אחשוורוש, מלך פרס ומדי, שמלך מהודו ועד כוש, 

אות שלוש שנים למלכותו קיים המלך משתה לכל שריו ועבדיו. גם ושתי במל  

המלכה ערכה משתה לנשים. כעבור שבעה ימים ביקש המלך השיכור להביא 

המלך  .את המלכה ושתי ולהראותה לכל אורחיו, אך המלכה ושתי סירבה לבוא

כעס מאוד, ובעצת שריו ועבדיו החליט לגרש אותה. לאחר שגירש את ושתי, 

יווה המלך אחשוורוש על שריו ועל עבדיו למצוא לו מלכה אחרת, יפה יותר. צ

המשרתים עברו בכל ארצות מלכותו, חיפשו ואספו לארמון את כל הנערות 

  כדי שהמלך יבחר לעצמו את המלכה. ,היפות

  

  המלך בוחר באסתר למלכה חדשה  ב.

מה, שגדלה בין הנערות היפות שנבחרו הייתה גם אסתר היהודייה, נערה יתו  

בבית הדוד שלה מרדכי. כשנלקחה אסתר לארמון המלך, ציווה עליה מרדכי 

  היהודי לא לגלות את מוצאה היהודי.

מבין כל הנערות אהב אחשוורוש את אסתר ובחר בה להיות המלכה. מרדכי   

  ישב סמוך לארמון המלך כדי לדעת את שלום אסתר.

דכי את שני סריסי המלך יום אחד, ביושבו סמוך לשער הארמון, שמע מר  

מתכננים להרוג את אחשוורוש. מרדכי גילה את הדבר לאסתר, היא הזהירה 

  את המלך, וכך ניצלו חייו.

    

  המן הרשע מתכונן להרוג את כל היהודים  ג.

היה המן,  ,הנכבד מכולם ,למלך אחשוורוש שרים ועבדים, אך ראש השרים  

תחוו לפניו. ואכן, כולם כרעו איש רע ואכזר, שדרש מכל האנשים שיכרעו ויש

ברך לפניו. רק מרדכי היהודי, דודה של אסתר, סירב להשתחוות בפניו. המן 

התרגז מאוד, ומשום כך שנא את כל היהודים. הוא החליט להרוג את כולם 

ערך הגרלה בין כל  –וע את היום המתאים ִהפיל "פור" ביום אחד. כדי לקּב
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"ג באדר. מכאן השם "פורים" על שם הפור ימות השנה, והגורל נפל על יום י

  שהפיל המן.

אחרי שהמן קבע את היום, הוא קיבל את אישור המלך להשמיד את כל    

  היהודים, היושבים במדינות המלך אחשוורוש.

הכנסת. הם צמו והתפללו -משנודע הדבר ליהודים, כינס מרדכי את כולם בבתי   

  מידי המן הרשע ומגזירותיו.לאלוקים שלושה ימים רצופים, שיציל אותם 

  

  אסתר מתכוננת לבוא לפני המלך אחשוורוש  ד.

טל את הגֵזרה לבמרדכי ביקש מאסתר המלכה, שתנסה להשפיע על אחשוורוש   

בינה שרק היא יכולה הרעה נגד היהודים. אסתר פחדה לפנות אל המלך, אך הֵ 

וביקשה לב, פנתה אל המלך -לנסות לשנות את הגֵזרה. היא התאזרה באומץ

לדבר ִאתו. בבואה אל המלך, מצאה אסתר חן בעיניו. הוא הושיט לה את 

עד חצי המלכות  ?שרביט הזהב ואמר לה: "מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך

ויינתן לך." אסתר ביקשה רק זאת, שהמלך והמן יבואו אל המשתה שהיא 

ן לבית עוֶרֶכת לכבודם בביתה. המן שמח מאוד על הכבוד שנפל בחלקו, שהוזמ

המלכה, אך בצאתו מהארמון, בראותו את מרדכי בשער המלך, שאיננו 

ה. הוא מיהר אל ביתו וסיפר לזרש אשתו מָ משתחווה לו, התמֵלא זעם וחֵ 

ולעשרת ילדיו על הכבוד שנפל בחלקו, אך הכבוד איננו שווה לו, כל עוד מרדכי 

תלות עליו את ציעו בני משפחתו לבנות עץ גבוה ולאיננו משתחווה לו. אז ִה 

  מרדכי היהודי. העצה שימחה את המן.

  

  בלילה ההוא נדדה שנת המלך  ה.

הוא ציווה על משרתיו לקרוא לפניו מתוך ספר  .בלילה ההוא נדדה שנת המלך  

הזיכרונות. הקטע שהוקרא לפניו היה הסיפור המתאר איך ִהציל מרדכי 

למלך אחשוורוש  היהודי את המלך ממוות. זה קרה כאשר מרדכי היהודי גילה

כי ִּבְגָתן ָוֶתֶרש ביקשו להרגו. עתה נזכר המלך כי עדיין לא הודה למרדכי, ולא 

  נתן לו שום פרס על שִהציל את חייו.

המלך קרא להמן ושאל אותו: "מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ ביקרו?" המן   

רכיבו היה בטוח שהמלך מתכוון אליו, לכן ִהציע שילבישו אותו בבגדי מלכות וי
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אותו על סוס המלך ברחובות שושן עיר הבירה, ואחד משרי המלך יוליך את 

  הסוס ויקרא לפניו: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו!"

  

  מפלת המן  ו.

אז אמר המלך להמן שימהר וייקח את הלבוש ואת הסוס ויעשה כך למרדכי   

גדי מלכות, היהודי היושב בשער הארמון. המן הלביש את מרדכי היהודי בב

הרכיב אותו בחוצות העיר וקרא לפניו: "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ 

  ".ביקרו

:"והמן נדחף אל ביתו ,חזר לביתו ,לאחר שהרכיב המן את מרדכי בחוצות העיר  

אבל וחפוי ראש". המן סיפר לבניו ולזרש אשתו כל מה שקרה לו, והם אמרו 

וא סימן למה שיקרה לך בעתיד, לו: "מה שקרה לך עכשיו עם מרדכי היהודי ה

  כי נפול תיפול לפניו."

  

  משתה אסתר המלכה  ז.

המלך אחשוורוש והמן באו אל משתה אסתר המלכה. לאחר שהמלך שתה   

ואכל, אמר לאסתר: "מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד 

חצי המלכות ותיעש." אסתר המלכה ענתה: "תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי 

אסתר סיפרה למלך על הגֵזרה של המן הרשע להרוג ולהשמיד  –" ...קשתיבב

את כל היהודים. עתה גילתה לו שהיא אכן יהודייה, ומשום כך נידונה למות  

  עם אחיה היהודים.

כעס מאוד ושאל: "מי הוא זה ואי זה הוא אשר ְמָלאֹו ִלבו  ,כששמע זאת המלך  

המן נבהל מאוד  –המן הרע הזה!"  ענתה אסתר: "איש צר ואויב –לעשות כן?" 

מדברי אסתר ומתגובת המלך, ואכן מיד ציווה המלך לתלות את המן הרשע על 

  העץ אשר הכין למרדכי היהודי.

  

  הצלת היהודים  ח.

לאחר הדברים האלה גילתה אסתר למלך את קרבתו של מרדכי אליה. "ויסר   

נעשה למשנה  המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי". ומרדכי

  למלך.
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אסתר הוסיפה והתחננה לפני המלך שיבטל את הגֵזרה הרעה להשמיד, להרוג   

ולאבד את כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש, והמלך אמר למרדכי 

לכתוב פקודה חדשה ולחתום בטבעת המלך. בפקודה החדשה תינתן רשות לכל 

ג אותם ולהתנקם היהודים לעמוד על נפשם, להרוג את מי שינסה להרו

כך הפך היום הרע, שבו רצה המן להרוג ולהשמיד את כל היהודים,    באויביהם.

  ליום שמחה וששון.

  "ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב."   

  ר."יָק "והעיר שושן צהלה ושמחה: ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון וִ   

חגוג את חג הפורים בדיוק ט"ו באדר, ל –י"ד  -ב ,מאז נוהגים בכל שנה  

בתאריך שבו התהפך הכול: "מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לימי משתה 

  ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים."

  

הכניסו את סיפור המגילה לתוך תבנית סיפורית כפי שלמדתם. נתחו את הסיפור 
  לפי מחוון של סיפור עלילה.

  
  אותו קריאה קולית בכיתה (קריאת שרשרת).  וקראו ,בחרו פרק אחד מהמגילה

  
  ענו על השאלות שלפניכם.

  מי היה אחשוורוש ועל מי שלט?  .1

  מי היה המן?  .2

  מה הייתה גֵזרת המן?  .3

  גיעה לבית המלך?מי הייתה אסתר, וכיצד ִה   .4

  ובאיזו דרך? ,מי ִהציל את היהודים מגֵזרת המן  .5

  מה קרה להמן ולבני משפחתו?  6

  בו בגימטריה כמה מדינות היו תחת שלטונות של המלך אחשוורוש.כת  .7

  העתיקו מהטקסט מילים שיש להן משמעות דומה למילים שלפניכם.  .8

  ללא הורים, ְלַיד, שֹוְמֵרי,  –פרק ב' ;  מלכותו, נשף (מסיבה), הוָרה –פרק א'   

ל מה חששה, אימצה תכונה של..., כ –פרק ד' ; לקוד קידה, להרוג –פרק ג'   

  מבויש, כעת  –פרק ו' ; טרם, מתנה, רוצה לכבדו –פרק ה' ;  שתרצי, כעס

   להתגונן, ֶעֶצב, חבר, עניים –פרק ח' ;  כך, ָרָצה –פרק ז'   
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  "יָקריָקריָקריָקרוִ וִ וִ וִ     ְוָׂשׂשֹוןְוָׂשׂשֹוןְוָׂשׂשֹוןְוָׂשׂשֹון    ְוִׂשְמָחהְוִׂשְמָחהְוִׂשְמָחהְוִׂשְמָחה    אֹוָרהאֹוָרהאֹוָרהאֹוָרה    ָהְיָתהָהְיָתהָהְיָתהָהְיָתה    ַלְּיהּוִדיםַלְּיהּוִדיםַלְּיהּוִדיםַלְּיהּוִדים"

  מצוות פורים

  

  משתה ושמחה  מקרא מגילה

  זו המצווה החשובה ביותר בחג.

ול חייבים לשמוע את קריאת מגילת הכ
אסתר: אנשים, נשים וילדים, הן בליל 

  פורים והן ביום שלמחרת.
מצווה היא לקרוא את המגילה בציבור 
ובבית הכנסת, מפני שכך יש יותר פרסום 

  לנס. 
בשעת קריאת המגילה, כאשר מוזכר שמו 
של המן, נוהגים לדפוק על שולחן או 

שים לרקוע ברגליים, והילדים רוע
  ברעשנים ובכלי הקשה שונים.

  מרבים בשמחה. ר,משכנס אד
מצווה לערוך בפורים סעודה 
חגיגית מיוחדת, הכוללת מטעמים 
רבים ומשקאות, ומצווה להרבות 
בשתיית יין, כי היין משמח לבב 

  אנוש.
שתיית היין בפורים היא חובה, 
מפני שהנס אשר נעשה לישראל 
בימי אחשוורוש, בתוך כדי משתה 

שה, והשתייה באה להזכיר נס נע
  גדול זה.

  
  מתנות לאביונים  משלוח מנות

"לעשות אותם ימי שמחה ומשתנה 
ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות 

  ).22לאביונים" (מגילת אסתר ט', 
על יסוד הדברים האלה,  –משלוח מנות 

הכתובים במגילה, נפוץ המנהג בכל 
  קהילות ישראל לשלוח מנות איש לרעהו.

ל לשלוח לפחות שתי מנות לאיש מקוב
אחד, וכל המרבה הרי זה משובח. נוהגים 
לשלוח לכבוד פורים מיני מאפה ודברי 
מתיקה, עוגות ממולאות פרג ודבש, 

  ֵפרות, יין ושאר משקאות. 

מצווה לתת בפורים מתנות 
לאביונים. נהוג לתת דברי מאכל 
ומשקה או דברים שנקנים בכסף. 

ם כך יש לתת את המתנות לעניי
  שיספיקו ליהנות מהם עוד בפורים. 

  

  מהם הערכים העומדים מאחורי ארבע המצוות הללו?

  כתבו ארבעה משפטים בלשונכם שיביעו את ארבעת המצוות

  (רמז: היפוך) מה מקור המנהג של התחפשות?
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עדנה קרמר ,/ סיפרו: חיה בר יצחקבזכות משלוח מנות   

  

דינת פולין, ולו אישה וילדים הרבה. היה מעשה ביהודי שגר בעיר מזיבוז' שבמ

  ולא עלה בידו לפרנס את בני ביתו. ,האיש עני ואביון

טוב, רבם של החסידים, -שם-לפני חג הפורים שמע העני כי הרב הקדוש, הבעל

עומד לשוב לעיר ולערוך בה סעודת פורים. ידוע היה כי דלתו פתוחה בפני כל 

חכם. נאנח היהודי בלבו וחשב: "מה -למידהארץ כת-יהודי: עני כעשיר ועם

טוב, ליהנות מזיו פני הצדיק, -שם- משתוקק אני לבוא לסעודת הפורים של הבעל

לשמוע מפיו את קריאת המגילה ולזמר ולשמוח עם קהל חסידיו. אך כיצד זה 

  אבוא לסעודת פורים וידי אינה משגת להביא לצדיק משלוח מנות?"

טוב ויהי מה. הלך לאופה - שם-לראות את הבעלבבוא החג גברה בלבו הכמיהה 

המן ומיני מאפה של פורים, אף שאין - : "אנא, תן לי אך הפעם אוזניוביקש ממנּו

  בידי עתה לשלם לך בעבורם. מבטיח אני שאשיב את החוב כשאך תשיג ידי."

מן שקיבל, ה-המן בלבד. נטל העני את אוזני- נאות האופה לתת בידיו שתי אוזני

רר במטפחתו כדי להביאה לבני משפחתו, ואת השנייה הניח בזהירות את האחת צ

  טוב.- שם-על צלחת, להביאה כמשלוח מנות לבעל

טוב ראה יהודים רבים באים ונאספים, כל אחד מהם נושא - שם-בבואו אל הבעל

משלוח מנות מהודר שבמהודר, שהוכן במיוחד לאיש הקדוש, וכולם נדחקים 

  .להקדים ולהגיש לו את מתנתם

- שם-התבייש העני במתנתו ותפס את מקומו כאחרון הקרואים. בעמדו מול הבעל

טוב השפיל עיניו והושיט לו את הצלחת באמרו: "מצטער אני, רבי, שהבאתי לך 

  משלוח מנות זעיר, אך הימים קשים," ובסיימו נאנח מעומק לבו.

ודע האל טוב בעני, נטל מידו את מתנתו והודה לו באמרו: "י-שם-התבונן הבעל

ומי ייתן ותזכה בשנה הבאה להגיש משלוח מנות של פורים  ,את גודל מתנתך

  כאוות לבך."

בתום סעודת פורים יצא האיש ופנה לביתו. בלכתו עדיין התנגנו באוזניו פסוקי 

  טוב, והיה שר ומזמר אותם ולבו מלא שמחה.-שם-המגילה ששמע מפי הבעל

בני ביתו לטעום טעמו של חג הפורים. נכנס ובבית שורה העצבות. בשנה זו לא זכו 

המן. חילקה בין בני הבית -העני לביתו, בירך את משפחתו ומיהר להוציא את אוזן

טוב ולדבר עמו. מתוך שהיה -שם- והחליט לספר להם כיצד זכה לראות את הבעל
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טוב. ובני הבית -שם- החל מזמר מזמירות החג ששמע מחסידי הבעל ,מספר

ורוח החג  ,ומצרפים את קולם. היו הקולות גוברים ועולים נדבקים בהתלהבותו

  שורה על הבית.

והימים ימי אדר, ימי חורף. באותו לילה התחוללה בחוץ סופת שלגים. הרוח 

שרקה ופתיתי שלג נחו בכבדות על חלונות הבית. לפתע נשמעו דפיקות בכבדות על 

והאישה  ,בהלו בני הביתגיע לאוזני החוגגים. נהדלת, וקול איש קורא מבחוץ ִה 

לחשה לבעלה: "אל נא תפתח את הדלת, הלוא רק גזלנים ופורעים משוטטים 

  בלילה שכזה."

אך היהודי לא שעה לדבריה ואמר: "מי יודע אם אין הצועק אדם קופא מקור 

  הזקוק לעזרתנו," ובדברו פתח את הדלת.

פתיתי שלג ומרעיד  גו, מטה עבה בידו, והוא מכוסה- אל הבית פרץ איכר גוי כפוף

  מצינה.

"יהודי, חוס עליי והצל את נפשי," קרא האיכר. "שודדים התנפלו עליי בלכתי 

האחרונים, והם דולקים בעקבותיי. אנא, הסתירני  יביער. נמלטתי מידם בכוחותי

  בביתך."

על אף הסכנה שבדבר הכניס היהודי את האיכר לביתו, הושיבו להתחמם ליד 

  על מצע נוח שהכין למענו.לינו התנור ואף הֵ 

עם שחר נפרד האיכר מבעל הבית וטרם צאתו אמר: "בעת שחמקתי מן השודדים 

עלה בידי להטמין את כספי ביער. ירא אני להוציאו עתה. מבקש אני כי לאחר 

שתחלוף הסכנה, תלך ליער, ושם, במוצא הנחל, תראה שלושה עצי אשוח ניצבים 

שמור  –חפור עד עומק שורשיו, ומה שתמצא  בשורה ישרה. גש אל העץ השלישי,

  בביתך."

כעבור ימים מספר מיֵלא היהודי את בקשת האיכר. חפר עד שורשי העץ השלישי 

ובין שורשיו מצא תיבת ברזל חלודה. הביאה לביתו, הניחה וחיכה לשובו של 

  האיכר.

יהודי אל חלפו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חלפו חודשיים, והאיכר איננו. יצא ה

  הכפר לחקור ולדרוש, אך אין איש יודע ואין איש ַמכיר. נעלם האיכר כלא היה.

משחלפה שנה והאיכר לא הופיע, אמר היהודי בלבו: 'אפתח את התיבה ואולי 

אמצא בה סימן או רמז למקום בעליה'. כשפתח היהודי את התיבה, נדהם לגלות 
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ית התיבה מצא העני פיסת כי מלאה היא עד שפתה במטבעות כסף וזהב. בתחת

  קלף ועליה חקוקת המילים:

  "קבל גמול על רוחב לבך.     

  תתברכו בו אתה ובני ביתך."     

הבין היהודי כי לא איכר התארח בביתו באותו ליל פורים, אלא אליהו הנביא 

  טוב.-שם- הזכור לטוב, שנענה לברכת הבעל

יו. פרע את חובו לאופה ביד הפך העני לעשיר גדול, אך מעולם לא שכח את ימי עונ

נדיבה, וידו הייתה פתוחה למתן צדקה לעניים ולאביונים. ובעיקר נהג לשמחם 

  במשלוח מנות, שאותו היה שולח לביתם מדי שנה בשנה כל ערב פורים.

  

  משימות

  ציינו חמש מצוות ומנהגים הקשורים בפורים, המופיעים בסיפור.  . 1

  .שלפניכם ביטוייםהו ירוש המיליםמצאו (ללא שימוש במילון) את פ  .2

 ּדוְֹלִקים), 45(שורה  ֵֹהִלינו), 46(שורה  ָחַמְקִּתי), 55(שורה  ְוִלְדֹרׁש ַלֲחֹקר  

 ֵאיָנּה ָיִדי), 18(שורה  ְקרּוִאים), 39(שורה  ִמִּצָּנה ַמְרִעיד), 42(שורה  יְּבִעְקבוֹתַ 

  ). 8(שורה  ֶּׂשֶגתמַ 

פי -על- : "יודע האל את גודל מתנתך..." אףמדוע אמר הבעל שם טוב ליהודי  .3

  ?תהמן אח- שהיהודי הביא רק אוזן

  שני זוגות של מילים מנוגדות, והסבירו לשם מה  5העתיקו משורה   א.  4

    כתובים ניגודים אלה. 

, ַקְמָצנּות, ֹחם, ֵּגֶאה ָהָיה, ָעִׁשירמצאו בסיפור הפכים למילים אלו:   ב.

  .ָּגדוֹל, ֵריק, ֶעֶצב, ָחַכם ַּתְלִמיד

, אוֹר, דוֹ ְמא רוֶֹצהמצאו בסיפור מילים נרדפות למילים אלו:     .ג

, ֵחםִר , ֹקר, ַמֵּקל, ֵלב ָׂשם, ׁשוְֹדִדים, ַמֲחִזיק, ָאַרז, םתָ ָר מּוְּת , ַּגְעּגּוִעים

  . ִהְמִּתין, ַּפַחד, ְלַהְחִּביא, ִליֹׁשן לוֹ  ָנַתן, רוְֹדִפים, ָּבַרְחִּתי

  לוח מנות" הוא סיפור עממי.הסיפור "בזכות מש  .5

  א. הוכיחו קביעה זו.    

  התפתח סוג זה של סיפור בקרב היהודים בגלות? ב. מדוע, לדעתכם,   
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הבעל שם טוב –הבעש"ט   

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  אליהו הנביא

    

  

    

  

  

  

  

  

  הסבירו כיצד שני הקטעים הללו קשורים לסיפור "בזכות משלוח מנות".

לערך), הידוע בכינויו הבעש"ט, היה  1760 – 1700רבי ישראל בעל שם טוב (

מייסד תנועת החסידות. הוא היה אישיות דתית כריזמטית, עסק בריפוי 

פי תורת הרפואה המקובלת. לאחר התבוססות בהרים במשך -שלא על

  אל.כעשר שנים פתח דרך ייחודית בעבודת ה

והוא אחראי  ,מצוי בכל מקוםדרך זו התבססה על האמונה כי האלוהים 

  האירועים בעולם.לכל 

  השמחה.אחד היסודות המרכזיים בחסידות היא 

הדמות המרכזית, ה"צדיק", היא החוליה המקשרת בין הקב"ה לבין 

  החסידים.

  החסידות הפכה לתנועה המוכרת לאחר מותו של הבעש"ט.

 

ולקלור היהודי לדורותיו מצטיירת דמותו של אליהו בספרות חז"ל ובפ

כ"בעל הנס", כמי שרגיל להושיע את היחיד ואת הציבור בשעותיהם 

  הקשות ביותר. 

    ָאבֹותָאבֹותָאבֹותָאבֹות    ֵלבֵלבֵלבֵלב    ִׁשיבִׁשיבִׁשיבִׁשיבְוהֵ ְוהֵ ְוהֵ ְוהֵ , , , , ְוַהּנֹוָראְוַהּנֹוָראְוַהּנֹוָראְוַהּנֹוָרא    ַהָּגדֹולַהָּגדֹולַהָּגדֹולַהָּגדֹול    ה'ה'ה'ה'    יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני, , , , ַהּנִָביאַהּנִָביאַהּנִָביאַהּנִָביא    ֱאִליהּוֱאִליהּוֱאִליהּוֱאִליהּו    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ׁשֹוֵלחַ ׁשֹוֵלחַ ׁשֹוֵלחַ ׁשֹוֵלחַ     ָאֹנִכיָאֹנִכיָאֹנִכיָאֹנִכי    ִהֵּנהִהֵּנהִהֵּנהִהֵּנה"

  " (מלאכי, ג', כ"ג).ֲאבֹוָתםֲאבֹוָתםֲאבֹוָתםֲאבֹוָתם    ַעלַעלַעלַעל    יםיםיםיםָּבנִ ָּבנִ ָּבנִ ָּבנִ     ְוֵלבְוֵלבְוֵלבְוֵלב    ָּבִניםָּבִניםָּבִניםָּבִנים    ַעלַעלַעלַעל
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  גם בעלי חיים מתחפשים

  

  .משלסיפור בו בעלי חיים עוברים תהליך האנשה נקרא 

  כמו משל הכרם, משל יותם. ,כבר בתנ"ך השתמשו הנביאים במשלים

  מחברי משלים מפורסמים היו איזופוס, לה פונטיין וקרילוב.

  

. ברוב פתגםוה אגדהה מעשייהשייך לסוגת הסיפור העממי כמו ה משלה

תהליך האנשה לטובת הנמשל שהוא חיים העוברים -המקרים עוסק המשל בבעלי

בדרך כלל, המשל עוסק בפעילויות של  .ֶלַקח המסר הסמוי. המשל תפקידו להציג

בעלי חיים, ומהן יש להקיש (להסיק, להבין, ללמוד) על תכונות בני האדם. לעתים 

  הנמשל מופיע בסוף המשל.

 , פן ישירדנים באו נויותר לנתח מצב כשלא בלנו קל שא יהסיבה לשימוש במשל ה

ואז אפשר להשליך עלינו את המקרה , קל יותר לנתח מצב כשמתבוננים בו מהצד

  .ולהקיש ממנּו

גם המשל, כמו הסיפור העממי, עוסק בנושאים שבין אדם לחברו, אך גם 

  בעקרונות החיים.  

המשל הוא סיפור קל ופשוט, ולכן הוא מושך אליו קהל. אבל בעקיפין אפשר 

א אמירה והמשל הוא סיפור פרטי, ואילו הנמשל ה המסר. להעביר באמצעותו את

  כוללנית לגבי בני האדם. 

  

  

  

  שאלות לחשיבה ולדיון

  

מה  .מרבית המשלים מתורגמים לשפות רבות ונלמדים ברוב מדינות העולם  . 1

  יכולה להיות הסיבה לכך?

  

  הסבירו תופעה זו.  .למצוא גרסאות שונות אפשרלמשל אחד   .2

  

  לדעתכם?  ,המשל סוגת הפתחמדוע הת  .3
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  סוֹ ּפיזוֹ אֵ  ִמְׁשֵלי ִמּתוֹ/  ְוַהְּנָמָלה ַהְּצָרַצר

  .ָחֵבר ְצָרַצר, מּוָזר ֶזה -            ַהְּצָרַצר ְיִדיֵדנּו

  !ַסֵּפר? ְל ָקָרה ָמה          .ָׁשר ַהַּקִיץ ְיֵמי ָּכל

ַהַּקִיץ ָּכל ָעִׂשיתָ  ָמה        ,הֹוִפיעַ  ַהֹּקר םוֹ ִּפְתא ַא  

  ?ַהַּבִית ֶאת ִמֵּלאִתי ֵעת          .ִהִּגיעַ  ַהַּגן ֶאל ףֹחֶר 

  ְמַלאי ֵהַכְנָּת  א ַהִאם          ,ֲעָנִנים – ַּבָּׁשַמִים

  ?ְּבַגְיא ֹחֶרף ָּכל ְּכמוֹ           ...ַּבַּגִּנים ְוַעְצבּות

  

  ?ְנָמָלה, ָסָחה ַאְּת  ָמה -          ָמזֹון עֹוד ֵאין ַּבָּׂשדֹות

  ?ָעָלה חֵ מוֹ ּבְ  ֶזה ָמה          .ָרזֹון ֵעת ְוִהִּגיָעה

  !!!תעוֹ בּוׁשָ  – ַהַּקִיץ ָּכל           ְוֶזֶמר ִנּגּון, ְלִרָּנה

  :הֹוָפעֹות ַרק ָהיּו ִלי        .רמֶ ַהּגֶ , ַהּסֹוף, ַהֵּקץ ָּבא

ָאָּמן ֲאִני – ֵלב ִׂשיִמי        ֶעֶרׂש ִׁשיר ָלִׁשיר ֶאְפָׁשר ְוֵאי!  

  ...ְזַמן ֶרַגע ִלי ָהָיה א        ?ַהֶּכֶרס ֵריָקה, ֵריָקה ִאם

  

  ...ֵּכן ִאם, נּו -          ְצָרַצר ָסִביב ִמְתּבֹוֵנן

  :ִהְסַּבְרִּתי ֲהֵרי -          .ַצר, לוֹ  ַצר ִּכי ּוַמְרִּגיׁש

  ...ַׁשְרִּתי ַהַּקִיץ עֹוַנת ָּכל          ִּבְזִחיָלה הּוא ָקֵרב ָאז

  :ְנָמָלה ֶׁשל ֵּביָתּה ַאל

  ֶלֱאֹכל קֹוםִּבְמ  ָאז? ַׁשְרָּת  -               

  ...ְּבָמחֹול ָנא ְוֵצא קּום        ...ֵלב-טֹוַבת ְׁשֵכָנה הֹוי -

  ...ָרֵעב ְצָרַצר... ֲאִני ֶזה

   ַהָּמָׁשל ֶׁשל ְוַהִּנְמָׁשל               

  ַלַּבת ְוַגם ַלֵּבן ֻמָּכר                ְלִהָּכֵנס ַהֻּמָּתר

  -  ָּבתׁשַ  ִלְפֵני ֶׁשָּטַרח ִמי              ?ְלַחֵּפׂש ֹאֶכל ּוְקָצת

  . ַׁשָּבת ְּביֹום ֹיאַכל הּוא          ַּדָּקה ַּפת ִלי ְּתִני, ָאָּנא

  ...ַּדָּקה ְּבעֹוד ָאמּות ֶּפן
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  המסר במשל "הצרצר והנמלה"

  כדי להבין את המסר יש להציג את פעולות הצרצר מול פעולות הנמלה.  

  

  הנה השוואה בין הצרצר לבין הנמלה.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הנמלה הצרצר

,שר  

 לא משקיע

פועלת, יוצרת, 

 משקיעה

 יש תוצאה אין תוצאה

אין לו מה לאכול 
 בימים קשים

יש לה מה לאכול 
בימים קשים 

קשיםקשיםוחוסכת 

  

 

 

 המסר
  הישיר:

 קשור במשל

 המסר
 העקיף:

קשור לחיים 
נמשל -שלנו   
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  / עיבדה יהודית דישון העורב והנוצות

  עורב שחור אחד ישב על ענף, שקוע בהרהורים.

"מדוע אני היחיד ִמֵּבין כל העופות, שנוצותיו שחורות? מדוע מכוער אני, וקולי 

צרוד? לכל אחד מהעופות יש נוצות צבעוניות ויפות, ירוקות או אדומות, צהובות 

אני מכוער. עליי לייפות את עצמי. אולם איך אעשה זאת, ואני כל או כחולות, רק 

כך שחור?" כל היום ישב לו על הענף, שקוע במחשבותיו. לעת ערב נצנץ רעיון 

  במוחו.

קשט את עצמי "אם כל נוצותיי שחורות ומכוערות," אמר העורב לעצמו, "אֲ 

ואתקע אותה אקח לי נוצה אחת מכל עוף, רק נוצה אחת,  .בנוצות של אחרים

  בגופי. כך אהפוך לעוף המקושט והיפה ביותר מבין העופות."

יום לִקֵני העופות והוציא לו נוצה אחת מכל קן. כשהיו בידיו - הלך העורב יום

נוצות רבות, תקע אותן בגופו והופיע בפני אספת העופות, מקושט בשלל צבעים. 

פורש לראווה את  התהלך לו העורב המקושט מלא גאווה לפני העופות, כשהוא

  קישוטיו, וכאילו אומר: "ראו מה יפה אני! אין עוף יפה ממני."

העופות: "מי הוא זה, ואיזה הוא העוף הזה בעל שלל הנוצות! זהו עוף כה  ָּתְמהּו

יפה! מעולם לא ראינו שכמותו. אולם גאוותן הוא העוף הזה ומוזר, וגם צורת 

  ת זה לזה, "ונבדוק אותו מקרוב."עורב לו. בואו ונתקרב אליו," אמרו העופו

  ניגשו העופות לעורב כדי לבדקו ולעמוד על טיבו מקרוב, והנה אחד צועק:

  "שלי הנוצה האדומה שבגופו!"

  ואחר צועק: "שלי הנוצה הירוקה!"

  "וממני לקח את הכחולה..."

כך צעקו כל העופות. מיהרו כולם והתנפלו על העורב. כל עוף חטף את נוצתו מגוף 

  ופרח לו. –עורב ה

  נשאר העורב הקנאי מבויש ונכלם ללא נוצות, כולו מרוט ושרוט, ואמר בבכי מר: 

  "זה סופו של מי שמתקשט בנוצות של אחרים, ואיננו שמח בחלקו ובאשר לו."

  

  נסחו את המסר העקיף.

מסר 

 ישיר

10 

20 

 אדם צריך...
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  / איזופוס השועל והענבים

עבר  –עמם לא רעב במיוחד, ולא צמא במיוחד, סתם שועל משו –שועל אחד 

  בכרם. ראה אשכול ענבים יפה ובשל תלוי מעל לראשו, ואמר לעצמו:

כך יפים! הם בטח גם טעימים ומתוקים. רק קפיצה קטנה, - "הענבים האלה כל

  והם בפי."

  חזר השועל כמה צעדים לאחור, לקח תנופה, וקפץ אל האשכול. אבל החטיא...

  וקפץ שוב... ושוב החטיא...חזר שוב כמה צעדים לאחור, אמד היטב את המרחק, 

וס את אשכול הענבים שוב ושוב, ולא הצליח. לבסוף, כך ניסה השועל לתּפ

ביט השועל באשכול במבט מזלזל ואמר: "מי בכלל רוצה את כשהתעייף, ִה 

  הענבים האלה? מיד רואים שהם חמוצים. מי צריך אותם?"

  

  שאלות לדיון

נעשה? נפעל, כנראה, בדרכים לעתים אנו רוצים להגיע למטרה מסוימת. מה 

שונות, ונשקיע מאמץ כדי להשיגה. אך אם נגיע למסקנה שאין ביכולתנו להשיג 

  מה עשויות להיות תגובותינו? ,מטרה נכספת זו

  באיזו דרך בחר השועל להתמודד עם הכישלון?

  האם לדעתכם, זו דרך ראויה?

חבריכם לאמץ  ספרו על דרך בה התמודדתם עם כישלון והצלחתם. אולי יוכלו

  אותה לטובתם.
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  יוָֹנָתן ןָנתָ ֵּבין ָאִביב ְלָעָנן / 

  

  ֵּבין ָאִביב ְלָעָנן ֶאת ִׁשיֵרינּו ִזַּמְרנּו,

  ָה ְוַזֵּמר ֶאל ִניִרים ֲאֹפִרים,

  ַא, ְראּו, ְיָלִדים, ַּבָּׂשֶדה ֶׁשָעַבְרנּו

  ְּכָבר ָעְלָתה ַהִחָּטה ִויֻרִּקים ַהָּכִרים.

  

  ַּכח ְיָלִדים ִּכי ַּבַּלְיָלה, עֹוד ֶאֶמׁשא ִנְׁש 

  ָיַרד ַהָּמָטר ַעל ָׂשֶדה ְוַעל ַּגן;

  א ִנְׁשַּכח ֶׁשָאִביב הּוא ַיְלּדֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש

  ַהָּמָטר.-ָא ַּגם ְּבָנן ַהּׁשֹוָבב ֶׁשל ִּדְמעֹות

  

  ֶזה ַהְּצחֹוק, –ָהָאִביב 

  –ֶזה ַהֶּבִכי  –ֶהָעָנן 

  ַנן, ִּדְמָעֵתנּו ְּתַּזל,ֵעת ַהֵּלב ֶיעֱ 

  ָאז ָיבֹוא ָהָאִביב ְלַנֵּגב ֶאת ַהֶּלִחי,

  אֹו ָּפׁשּוט ְיַחֵּי ְוֹיאַמר: ֶזהּו ַטל!

  

  ְּבַחַּיי, ֶזה ַרק ַטל ֶׁשִהְׁשִּכים, ָאָּנא, ֵרַע,

  ָׂשא ֵעיֶני ּוְרֵאה: ֵּבין ִקְרֵעי ֶהָעִבים

  א נֹוֵגַע;ִמְסַּתֵּנן אֹור ֶׁשל ְׁשָבט, ִּבְכֵתָפם הּו

  ָמה, ְיִדיַדי ַהּטֹוִבים...-ִנָּפֵרד ִלְזַמן

  

  ָהָאִביב ְּבִצְבאֹות ַסְביֹוָניו ְּכָבר ִהִּגיעַ 

  ְופֹוְרחֹות ִלְקָראתֹו ְׁשֵקִדּיֹות ַּבְּכָרִמים;

  ָהָרִקיעַ -ַרק ָעָנן ֲעִריִרי ְּבׁשּוֵלי

  ִיָּׁשֵאר ְלַהְמִטיר ֶאת ַאֲחרֹון ַהְּגָׁשִמים.
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  משימות

  

בשיר "בין אביב לענן" מסביר הכותב לילדים את אופייה של תקופת   . 1

  המעבר, תקופה שיש בה מסממני האביב וגם מסממני סוף החורף.

  ציינו את סימני האביב המופיעים בכל בית מבתי השיר.  א. 

  מי מייצג את החורף בשיר?  ב. 

  

  ?רביעיה" בבית ַהּטוִֹבים ְיִדיַדילמי הכוונה בביטוי "  . 2

  

  והסבירו אותן. ,השיר רווי בהאנשות. העתיקו שלוש מהן  א.  .3

  פורות. הסבירו את אלה שלפניכם.בשיר מופיעות מט   ב.

  שלישי)הבית ב" (ֶיֱעַנן ַהֵּלב ֵעת"   

  החמישי)בית ב( יוַסְביוֹנָ  ִצְבאוֹת       

  

  מהי החריזה בשיר?  .4

  

   .ר הבתיםל יתשזה המבנה בבית השלישי הוא שונה מ  .5

  מה? מה משמעות השינוי?ב

  (רמז: שילוב בין הטבע והאדם).   
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 לצאת מעבדות לחירות - פסח

 

 של פסח הההגד מן/  ֶׁשָעְמָדה ְוִהיא

  

  ֶׁשָעְמָדה ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה, ְוִהיא

  ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו

  ָדה, ְוִהיא ֶׁשָעְמָדהְוִהיא ֶׁשָעְמ 

 .ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו

 

  ֶׁשא ֶאָחד ִּבְלַבד

 ְלַכּלֹוֵתנּו ָעַמד ָעֵלינּו

  ֶׁשא ֶאָחד ִּבְלַבד

  .ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו

 

  ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ֶאָּלא

 ְלַכּלֹוֵתנּו עֹוְמִדים ָעֵלינּו

  ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור ֶאָּלא

  .ְלַכּלֹוֵתנּו ִדים ָעֵלינּועֹוְמ 

 

  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

 ִמָּיָדם ַמִּציֵלנּו

  ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא

  .ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם
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  ההגדה של פסח

  

        , , , , ִמִּמְצַרִיםִמִּמְצַרִיםִמִּמְצַרִיםִמִּמְצַרִים    יָָצאיָָצאיָָצאיָָצא    הּואהּואהּואהּוא    ְּכִאּלּוְּכִאּלּוְּכִאּלּוְּכִאּלּו    ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ ַעְצמוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִלְראֹותִלְראֹותִלְראֹותִלְראֹות    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם    ַחָּיבַחָּיבַחָּיבַחָּיב    דֹורדֹורדֹורדֹורוָ וָ וָ וָ     ּדֹורּדֹורּדֹורּדֹור    ְּבָכלְּבָכלְּבָכלְּבָכל

        ....ִמִּמְצַרִיםִמִּמְצַרִיםִמִּמְצַרִיםִמִּמְצַרִים    ְּבֵצאִתיְּבֵצאִתיְּבֵצאִתיְּבֵצאִתי    ִליִליִליִלי    ה'ה'ה'ה'    ָעָׂשהָעָׂשהָעָׂשהָעָׂשה    ֶזהֶזהֶזהֶזה    ַּבֲעבּורַּבֲעבּורַּבֲעבּורַּבֲעבּור: : : : ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר    ַההּואַההּואַההּואַההּוא    ַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹום    ְלִבְנְלִבְנְלִבְנְלִבְנ    ְדּתָ ְדּתָ ְדּתָ ְדּתָ ְוִהּגַ ְוִהּגַ ְוִהּגַ ְוִהּגַ : : : : ֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמרֶׁשֶּנֱאַמר

  (שמות י"ג, ח')                

  

ורק לאחר מכן נקיים את  ,בחג הפסח אנו נדרשים לראות את עצמנו כעבדים

יה בעתיד. יאחת קשורה בעבר והשנ ,"יצאנו ממצרים". לדרישה זו שתי סיבות

כלומר מרכזי בחיינו כעם. זה הרגע שהפכנו  ,ְמכֹוֵנןמצרים היא אירוע היציאה מ

בה מצויים החוקים  –והשיא היה בהר סיני בקבלת התורה  ,מקבוצת עבדים לעם

  הבסיסיים להם זקוקה כל חברה מתוקנת.

  

המשמעות החינוכית המודרנית של "בכל דור ודור" קשורה לעתיד של כל אחד 

ולא שבוי  ,לבדוק אם הוא באמת אדם חופשיצריך מכל אחד מאתנו כפרטים. 

  .במוסכמות חברתיות

אצל רבים  –'?" לא נחשב'אולי אני , אני לא לובש בגדי מותגים" , "מה יגידו?"

 פיהאם כל אחד מאתנו מתנהג כמאתנו עולות התהיות הללו לעתים קרובות. 

  שהחברה רוצה שיתנהג?  פישהוא מאמין שצריך להתנהג או כ

- השעבוד להרגלים לאמסמל את כלומר  ,וד לפרעה" יכול להיות מטפורי"שעבה

   כי "כולם עושים". ,ואנו עושים אותם ,טובים שלא מקדמים אותנו

ונהפוך לבני  ,נפסיק להיות עבדים, ונהיה אנחנו ,רק אם נשתחרר מ"כולם"

  . נהיה לעצמנוהחשוב מכל  חורין.
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 ת ליציאת מצרים?ּבָ כיצד מתקשרת הַׁש 

    ַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםְׁשֹּבת ְׁשֹּבת ְׁשֹּבת ְׁשֹּבת ָעָׂשה ַוּיִ ָעָׂשה ַוּיִ ָעָׂשה ַוּיִ ָעָׂשה ַוּיִ     ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֹו ֹו ֹו ֹו ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּת    ַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאִהים ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאִהים ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאִהים ְוָכל ְצָבָאם: ַוְיַכל ֱאִהים     ְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְיכֻּלּו ַהָּׁשַמִים ְיכֻּלּו ַהָּׁשַמִים ְיכֻּלּו ַהָּׁשַמִים ְיכֻּלּו ַהָּׁשַמִים וַ וַ וַ וַ "

ִמָּכל ִמָּכל ִמָּכל ִמָּכל ָעָׂשה: ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ָעָׂשה: ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ָעָׂשה: ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ָעָׂשה: ַוְיָבֶר ֱאִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת     ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו     ַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעי

  )ג'-א':" (בראשית ב', ְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹותְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹותְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹותְמַלאְכתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִהים ַלֲעׂשֹות

  

הברכה הנאמרת לפני סעודת ליל השבת, מופיע הנימוק לשמירת  ,"קידושב"

שהאלוהים  שם": כזיכרון למעשה בראשיתהשבת. לפי הקידוש, השבת היא "

ות מכל מלאכה שבת ביום השביעי ממלאכת הבריאה, כך בני האדם צריכים לשב

  ביום השביעי בשבוע. 

  

                 

        שבת קודש           עשרת הדיברות

  

  

  

  

  
" ֶהיה' ֱא ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲא ֶהיה' ֱא ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲא ֶהיה' ֱא ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲא ֶהיה' ֱא ְּבָיד ֲחָזָקה ּוְבְזֹרַע ְּבָיד ֲחָזָקה ּוְבְזֹרַע ְּבָיד ֲחָזָקה ּוְבְזֹרַע ְּבָיד ֲחָזָקה ּוְבְזֹרַע     ִמָּׁשםִמָּׁשםִמָּׁשםִמָּׁשםְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲא

 ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּו ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּו ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּו ַלֲעׂשֹות אֶ ה' ה' ה' ה' ְנטּוָיה ַעל ֵּכן ִצְּו ֶהיַלֲעׂשֹות אֶ ֱא ֶהיַלֲעׂשֹות אֶ ֱא ֶהיַלֲעׂשֹות אֶ ֱא ֶהיו"ט, ':" (דברים הַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבתת יֹום ת יֹום ת יֹום ת יֹום ֱא(  

  

כשם שה' שבת מכל מלאכתו ביום השביעי, כך גם האדם זכאי לחירות מעבודתו. 

כל מעסיק יודע שעליו  .אפשר לראות בשבת הישג חברתי ראשון של האדם העובד

   לאפשר לעובד שלו יום מנוחה.

  על כך?  ניונים, מה דעתכםעם זאת יש עסקים הפתוחים בשבת, למשל: ַק 

ׁשֹו: ֵׁשֶׁשת ַיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ׁשֹו: ֵׁשֶׁשת ַיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ׁשֹו: ֵׁשֶׁשת ַיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל ׁשֹו: ֵׁשֶׁשת ַיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל כֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלָקְּד כֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלָקְּד כֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלָקְּד כֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלָקְּד זָ זָ זָ זָ "

ַלה' ֱאֶהי א ַתֲעֶׂשה ָּכל ַלה' ֱאֶהי א ַתֲעֶׂשה ָּכל ַלה' ֱאֶהי א ַתֲעֶׂשה ָּכל ַלה' ֱאֶהי א ַתֲעֶׂשה ָּכל     ַׁשָּבתַׁשָּבתַׁשָּבתַׁשָּבת    ַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיְמַלאְכֶּת: ְויֹום ְמַלאְכֶּת: ְויֹום ְמַלאְכֶּת: ְויֹום ְמַלאְכֶּת: ְויֹום 

ְר ֲאֶׁשר ְר ֲאֶׁשר ְר ֲאֶׁשר ְר ֲאֶׁשר  ְוגֵ  ְוגֵ  ְוגֵ  ְוגֵ תֶ תֶ תֶ תֶ מְ מְ מְ מְ הֶ הֶ הֶ הֶ ַוֲאָמְת ּובְ ַוֲאָמְת ּובְ ַוֲאָמְת ּובְ ַוֲאָמְת ּובְ  ַעְבְּד  ַעְבְּד  ַעְבְּד  ַעְבְּד ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבתֶ ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבתֶ ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבתֶ ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבתֶ 

    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת ְוֶאת     ַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםי: ִּכי ֵשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת י: ִּכי ֵשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת י: ִּכי ֵשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת י: ִּכי ֵשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה' ֶאת רֶ רֶ רֶ רֶ ְׁשעָ ְׁשעָ ְׁשעָ ְׁשעָ ּבִ ּבִ ּבִ ּבִ 

ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר ה' ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר ה' ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר ה' ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַר ה'     ַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםַּבּיֹוםנַח נַח נַח נַח ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוּיָ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוּיָ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוּיָ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוּיָ 

 י')-(שמות כ', ח': ּוּוּוּוההההׁשֵ ׁשֵ ׁשֵ ׁשֵ ֶאת יֹום ַהָשַּבת ַוְיַקְּד ֶאת יֹום ַהָשַּבת ַוְיַקְּד ֶאת יֹום ַהָשַּבת ַוְיַקְּד ֶאת יֹום ַהָשַּבת ַוְיַקְּד 

ְמרּו ְּבנֵי ִיְׂשַרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְמרּו ְּבנֵי ִיְׂשַרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְמרּו ְּבנֵי ִיְׂשַרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְמרּו ְּבנֵי ִיְׂשַרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלֹדֹרָתם ְוׁשָ ְוׁשָ ְוׁשָ ְוׁשָ " 

ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל אֹות הּוא ְלֹעָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל אֹות הּוא ְלֹעָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל אֹות הּוא ְלֹעָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת ְּבִרית עֹוָלם: ֵּביִני ּוֵבין ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל אֹות הּוא ְלֹעָלם ִּכי ֵׁשֶׁשת 

    ָׁשַבתָׁשַבתָׁשַבתָׁשַבתַהְּׁשִביִעי ַהְּׁשִביִעי ַהְּׁשִביִעי ַהְּׁשִביִעי     ּוַבּיֹוםּוַבּיֹוםּוַבּיֹוםּוַבּיֹוםה' ֶאת ַהַּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ה' ֶאת ַהַּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ה' ֶאת ַהַּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ה' ֶאת ַהַּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ     ָעָׂשהָעָׂשהָעָׂשהָעָׂשהָיִמים ָיִמים ָיִמים ָיִמים 

 י"ז)- א, ט"ז" (שמות ל"ַפׁש:ַפׁש:ַפׁש:ַפׁש:ַוִּיּנַָוִּיּנַָוִּיּנַָוִּיּנָ

תזכורת ליציאה 

 מעבדות לחירות

זיכרון למעשה 
 הבריאה
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  אלקבץ ְׁשֹמה ַרִּבי/  ִדיּדוֹ  הְלכַ 

  קבלת שבת –תפילות וזמירות 
  

  

  ַּכָּלהְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת 

  ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה

  

  מֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחדָׁש 

  ַהְּמיָֻחד ֵאלִהְׁשִמיָענּו 

  ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

  ְוִלְתִהָּלהְלַׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת 

  

  ְוֵנְלָכהְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו לִ 

  ִּכי ִהיא ְמקֹור ֵהְּבָרָכה

  ֵמֹראׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה

  סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלּה

  

  ְקַּדׁש ֶמֶל ִעיר ְמלּוָכהִמ 

  קּוִמי ְצִאי ִמּתֹו ַהֲהֵפָכה

  ַהָּבָכאַרב ָל ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק 

  ְוהּוא ַיֲחֹמל ָעַלִי ֶחְמָלה

  

  ְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמיִה 

 ִּמיעַ ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרֵּת  

  ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי

  ּהלָ ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָא

  

  

  

  ְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִריִה 

  ִּכי ָבא אֹוֵר קּוִמי אֹוִרי

  עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי

  ְּכבֹוד ה' ָעַלִי ִנְגָלה

  

א ִּתָּכְלִמי אֵּתֹבִׁשי ְו  

  ִמיהֱ ָמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוָמה ֶּת 

  סּו ֲעִנֵּיי ַעִּמיחֱ ָּב יֶ 

  ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה

  

  ָהיּו ְלְמִׁשָּסה ֹׁשאָסִיוְ 

  ִיְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלעַ 

  ִיָעַלִי ֵאהַ  יׂשָיִׂש 

  ִּכְמׂשוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה

  

  ֹמאל ִּתְפֹרִציִמין ּוְׁש יָ 

  ְוֶאת ה' ַּתֲעִריִצי

  ַעל ַיד ִאיׁש ָּבן ַּפְרִצי

  ְוִנְׁשְמָחה ְוָנִגיָלה

  

  ָלּהַּבעְ ֹּבִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת 

  ּוְבָצֳהָלה ְּבִׂשְמָחהַּגם 

 ַעם ְסֻגָּלה יֱאמּונֵ ּתֹו  

  ּבֹוִאי ַכָּלה ּבֹוִאי ַכָּלה

  ַמְלְּכָתאַׁשָּבת 
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  ניתוח הפיוט

  חלק מתפילת קבלת שבת הנאמרת בערב שבת.  הפיוט הוא

  הפיוט בנוי מהפזמון "לכה דודי..." ומתשעה בתים. הפזמון חוזר אחרי כל בית.

 , הפיוט כולל שני נושאים מרכזיים: שני הבתים הראשונים עוסקים בנושא השבת

ששת הבתים המרכזיים עוסקים בנושא הגלות והגאולה, והבית האחרון עוסק 

  .גאולהוה שבתשני הנושאים קשורים זה בזה: ה שבת.שוב בנושא ה

  כל בית מסתיים באותה חריזה. 

השם שלמה  נוצרהאות הראשונה של תחילת כל בית (מלבד האחרון) משימו לב ש

  הלוי, שמו של מחבר הפיוט. 

כותבי הפיוטים לא חתמו את שמותיהם בסוף הפיוט, אלא "שתלו" את שמם 

  כל אות פותחת את המילה הראשונה של כל בית. – וֹןַאְקרוְֹסִטיכבאמצעי הנקרא 

פי שיר השירים, הוא הקב"ה, -, עלדדוֹ הדמויות בפיוט הם הדוד, הכלה והשבת. ה

  היא ישראל, הקב"ה וישראל מקבלים יחדיו את השבת.כלה ה

  . ָאֶלגוְֹרָיהאמצעי זה נקרא 

לחתן.  הקישוט המרכזי בשיר הוא של ישראל המדומה לכלה, והקב"ה המדומה

באמצעות הקישוט מועצמת דמותו של ישראל לרמת האל. הבתים האמצעיים 

בפרט מתארים את הכלה במצב אחר: דחויה ומושפלת, כשהיא יושבת בעמק 

  הבכא (בגלות) בעפר, בבגדים בלויים וכדומה.

  ללבוש בגדי חג, כי ִהגיעה השעה לגאולה. ,להתנער,הפיוט קורא לישראל לקום 

  

  בפיוט הרעיון המרכזי

פי שנבראה בסוף, הייתה כבר במחשבתו של - על- השבת היא תכלית הבריאה. אף

  הבורא מראשית הבריאה.

  

  מידע על הפייטן

. התחבר עם משה 1584ונפטר בצפת בשנת  1505נולד בשנת  ר' שלמה הלוי אלקבץ

קורדוברו. היה עורך סיורים בין קברי צדיקים, חיבר פירושים לחמש המגילות, 

  דה של פסח, כתב פירוש על התורה, דרשות ופיוטים ועוד חיבורים אחרים. להג
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  ניסיון להשמידנו! –השואה 

  

  

  ָעִמיר הּדָ נְ ַא/  ַּדְרּכוֹ ָהַאֲחרוָֹנה

  

  הּוא ָהַל ִלְפֵניֶהם ֹּכה ָׁשֵקט,

  ְּכמֹו ְלַחג ִּכֵּון ְצָעָדיו.

  –ָאן ֶזה ֵנְלָכה ָּכֵעת?" -"ָאָנה

  ִהים ְיָלָדיו.ׁשֹוֲאִלים ּוְתמֵ 

  "ֲאַנְחנּו יֹוְצִאים ַלָחְפִׁשי;

  ְראּו, ַהַּׁשַער ִנְפָּתח ִלְרָוָחה.

  א ִלְבּכֹות! ַרק ָלִׁשיר, ַרק ָלִׁשיר

  "ִׁשיֵרי ַחג ְוִׁשיִרים ֶׁשל ִׂשְמָחה!

  ְוַהְּכִביׁש ִהְתָּפֵרׂש ְּכמֹו ַמְרָבד

  ְלַרְגֵלי ְיָלִדים ְיֵחִפים,

  ְלַבדַהָּׁשִרים: "ֵאיֶנּנּו 

  יֹוְצִאים ַלּנֹוִפים ַהָּיִפים.

  ִּכי ַהּדֹוְקטֹור, הּוא א ַיֲעֹזב

  ְיָלָדיו; הּוא הֹוֵל ִעם ֻּכָּלם,

  הּוא ִאָּתנּו צֹוֵעד, ַעד ַהּסֹוף,

  הּוא ִאָּתנּו, ָלַעד, ְלעֹוָלם."
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  משימות

  

  בשיר "דרכו האחרונה" חסרים מספר פרטים חשובים:

  ?מיהו אותו הדוקטור  . 1

  מי הם ילדיו?  .2

  לאן הם הולכים?  .3

  

  עם זאת חלק מהפרטים הקשורים באווירה ברורים. הוכיחו טענה זו מהשיר. 

  

" דרכו האחרונה של יאנוש קורצ'אק וחניכיואתם עומדים לקרוא את הטקסט "

  מאת יהושע פרלה. 

פי התבחינים -לאפיינו את דמותו של יאנוש קורצ'אק בעזרת המאמר והשיר ע

. התנהגותו כלפי ילדי בית היתומים לפני הופעת הרוצחים הגרמנים 1: הלהא

  . יחס הילדים אליו.3 ;. דבריו לילדים2 ;ובזמן הופעתם

  

  המעידים על משנתו. ,לפניכם חלק מהציטוטים שלו

ל אני יודע עדיין, אבל הסוף יהיה זה, שהיהודים תהיה להם ולא את הכ  * 

  .מדינה שלהם בארץ ישראל

  .ילד יש ניצוץ משלו, שיכול להדליק מדורות של אושרבכל   * 
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/ יהושע פרלה דרכו האחרונה של יאנוש קורצ'אק וחניכיו  

  

, באחד הרחובות של גטו ורשה, נמצא בית היתומים בהנהלת 16ברחוב שיאננה 

  הסופר הפולני הנודע יאנוש קורצ'אק.

לפי מקצועו, הקדיש  יאנוש קורצ'אק (יהודי, ששמו האמתי הוא גודשמידט), רופא

את כל חייו לחינוך ילדים. הוא כתב ספרים נפלאים על ילדים ולמען ילדים. הוא 

ריֵּפא ילדים והיה מנהיגו הרוחני של בית היתומים, ששמו יצא לתהילה לא בורשה 

ילדים בערך, הכול יתומים מאב ומאם, התחנכו  200בלבד, אלא בפולין כולה... 

ם. אבל קורצ'אק היה ַמשיג מזון למען ילדיו מתחת בבית זה. ורשה רעבה ללח

ראש, לבושים נקי, אכלו לשובע, ישנו ביצועים -לאדמה. הם היו רחוצים וחפופי

את הכלב הגרמני המשוגע ויראו במפלתו.  ּוּלכַ יְ נקיים. והם קיוו ככל היהודים, כי 

ם היו והנה נפלה הגזרה החשוכה על גירוש כל יהודי ורשה. והקרבנות הראשוני

  הילדים. –הטהורים שבין הטהורים 

גיעו אליו ידיעות מפנימיות אחרות שמהן יאנוש קורצ'אק היה מוכן לאסון. הן ִה 

ללא קצת מים וללא פרוסת  –הוציאו את הילדים, ללא השגחה, ללא אב וללא אם 

  והובילום אל כיכר האומשלאג ומשם למוות. –לחם 

ה ההתנפלות על בית היתומים, ציוה יאנוש יום או יומיים לפני כן, לפני שהתחיל

וש כותנות וחולצות נקיות. קורצ'אק על כל הילדים להתרחץ מראש ועד רגל, ללּב

  לכל ילד ניתנה שקית ובה לחם ובקבוק מים.

לא ידוע, אם גילה לילדים, למה עליהם להתכונן, ולאן מובילים אותם. ידוע רק, 

ומים, כבר עמדו, יאנוש קורצ'אק שכאשר רוצחי הילדים התנפלו על בית הית

והאחיות האחדות שעבדו בבית היתומים, וכן הילדים, מוכנים לקבל את פני 

  המוות...

פרא. מאתיים ילדים, מאתיים -הילדים ההיטלריים פרצו פנימה ביריות- רוצחי

מוות, כי הנה יורים בהם בזה אחר זה. הדבר - חיים פורחים, עמדו אחוזי פחד

ים הילדים האלה לא צעקו. מאתיים הנפשות הטהורות המופלא הוא: מאתי

שנידונו למוות לא בכו. איש מהם לא נמלט, איש מהם לא הסתתר. הם רק 

התרפקו כסנוניות חולות על רבם ומחנכם, על אביהם ואחיהם, יאנוש קורצ'אק, 

  שיגן עליהם וישמור עליהם.
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הכלבים הגרמניים לא הוא עמד ראשון וחיָּפה עליהם בגופו הצנום והשבור. אבל 

 –גילו כל התחשבות בו. האקדח ביד אחת, הפרגול בשנייה ונביחה כלבית: 

  קדימה, צעד!

יאנוש קורצ'אק ללא כובע, חגור חגורת עור, נעול מגפיים, גופו כפוף ומעוקם, 

מחזיק בידו של ילד וצועד קדימה. ואחריו צועדות אחיות אחדות, חגורות 

אתיים הילדים, שראשיהם רק עתה חופפו, והם בסינרים לבנים, ואחריהן מ

  מובלים לעקדה.

את הילדים הקיפו מכל הצדדים שוטרים גרמניים ואוקראינים. בינתיים נודע 

ו שבקהילה היהודית על המתרחש בבית היתומים. התחילו לרוץ לטלפן, ביק

  להציל את יאנוש קורצ'אק לפחות.

לה, והלך עם ילדיו אל כיכר האיש הגדול והאציל הזה הודה יפה לאנשי הקהי

  האומשלאג...

הדם, הנקראת יאנוש קורצ'אק -יהיו דברי המעטים ראשי פרקים למגילת

  ומאתיים חניכיו הקטנים.

  

  

  משימה

ידי יהושע פרלה, -רשימה זו, על דרכם האחרונה של קורצ'אק וחניכיו, נכתבה על

ה באושוויץ, בשנת הסופר נספסופר יהודי נודע, בימי הגירוש הגדול בגטו ורשה. 

1944.  

  האם אתם ַמכירים ניצול שואה?

  ספרו את סיפורו.
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 להפוך לעם חופשי בארצנו

 המלחמות לעצמאות ישראל והתחדשות עמנו בארצנו

  ֲאָתר הִּתְרצָ /  יוַֹחאי ֶׁשל ַאָּבא

  יֹוַחאי ֶׁשל ַאָּבא

  ַהַּבְיָתה ָחַזר א

   יֹוַחאי ֶׁשל ַאָּבא

  ַהַּבְיָתה ַיֲחֹזר א

  

  יֹוַחאי ֶׁשל ַאָּבא ֲאָבל

  יֹוַחאי ֶׁשל ַאָּבא ִיְהֶיה ָּתִמיד

  .ָסְבָתא ִלי ָאְמָרה ָּכָכה

  

   ֶּבָחֵצר ְיָלִדים ּוַפַעם

  יֹוַחאי ֶאת ָׁשֲאלּו

  ?"ֶׁשְּל ַאָּבא ֵאיֹפה"

 ֵאֶּלהּכָ  ַרֲעָׁשִנים ָהיּו ְוֵהם

  ...ּוְגדֹוִלים

  .םִמִּלי ְוִחֵּפׂש ְוִחֵּפׂש יֹוַחאי ָׁשַתק

  ָהֹראׁש ֶאת ָזַקף

  ָהֹראׁש ֶאת יןְוִהְרּכִ 

  )ׁשוֹ ָׁשל ֵּבן ַרק יֹוַחאי(

  

  ֵעיָניו ֶאת ָעַצם ְּכִאּלּו הּוא ּוְלַבּסֹוף

  יּוִפְלִא  ַר ְּבקֹול ְוָאַמר

  ַעְכָׁשו ֵאיֶנּנּו ֶׁשִּלי ַאָּבא

   ֲאִני

  .ֶׁשִּלי  ַאָּבא
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  משימות

  

מרמזת על סערת  "של יוחאי אבא"התבוננות במבנה החיצוני של השיר   .1

שקט. רק השורות הראשונות מציינות - שורות יוצאות נכנסות, אי :רגשות

  את העובדה שאבא של יוחאי לא חזר הביתה.

  תארו את סערת הרגשות מבחינה חיצונית (מבנה השיר) ומבחינת התוכן.

  

 בבית הראשון בשיר חוזרות שתי השורות. מה השוני ביניהן? מדוע חוזרות  .2

  שתי השורות, ומדוע השוני?

  

העוקב אחר קצת יותר, ילד גדול  ,כנראה ,המספר את האירוע הוא  .3

  התמודדותו של יוחאי עם אבדן אביו. 

נסו להסביר מה עובר על ילד בן שלוש כשילדים גדולים שואלים אותו שאלה 

  '.איפה אבא שלך?'כמו כך -כלרגישה 

  

  ה דעתכם על תשובתו של יוחאי?מ  .4

  

  כיצד נקרא אמצעי זה? .ברוב סופי השורות לא נמצא סימני פיסוק  .5

  ומדוע משתמשת בו הכותבת? 

  

  מדוע בוחרת הכותבת בדמות של סבתא כדי לקיים את הדיון על המוות?   .6

  

  כיצד מבטאת הכותבת את העצב בשיר?  .7

  

והסבירו את  ,הו אותםלמצוא זוג של ניגודים. זַ  אפשרבשיר בכל בית   .8

  עותם.משמ
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  ּגּוִרי ַחִּיים/  ְּתִפָלה

  

  ִּכי ָּבָאה ֵעת –ָהֵבא ְּבָרָכה ַלְּנָעִרים 

  ְוֵעיֵניֶהם ּדֹוְלקֹות. – 1ְרֵאה אֹוָתם ׁשֹוְתִקים ּוְנכֹוִנים

  ְרֵאה, יֹוֵרד ָהֶעֶרב,

  2רּוַח ְּבַצְּמרֹות ָהֹאֶרן ְמַרֵּטט.

  ְמאֹוד. יםְמַעִּט ְקָרב ְיִהי ַהַּלִיל, ְוֵהָּמה 

  

  ְרֵכם, ֵאִלי, ִּכי ָּבָאה ֵעתּבָ 

  ּכֹוָכִבים ֻהְּצתּו,

  ּוַמֲחנֹות ַרִּבים ֶנֱאָסִפים ֵמֵעֶבר.    

  יֹום! ּוִמי ִיֹּפל ָוֵמת?-ִּכי ִמי ִיְרֶאה אֹור

  ָוֶקֶבר? 3ֲהִנָּצחֹון יַֻּשג אֹו ִאם ְּתבּוָסה

  

  ָּבְרֵכם, ֵאִלי, ָּבֵר יֹוְצֵאי ַלִּמְלָחָמה.

  ַבל ַיֲחִטיא... ָּבֵר ֵּביָתם.ָּבֵר ִנְׁשָקם לְ 

  ָּבֵר ֶאת ֶזה ָהָעם, ֶאת ְנָעָריו ְולֹוֲחָמיו,

  ְקָרב ִיַּתם. ַעד

  ִהֵּנה ָיְצאּו ְׁשֵקִטים ְוַצֲעָרם אֹוֵבד,

  ְּכֵבָדה ְוֵליל ֶּבָהִרים. 4ַוֲעָלָטה

  ִּכי ָּבָאה ֵעת. –ָּבְרֵכם 

  .ַלְּנָעִריםָהֵבא ְּבָרָכה 

  

  

  ּוָכִנים, ְמֻזָּמִנים.מ –ְנכֹוִנים  1

  ַרַעד, ַזֲעזּוַע. –ֶרֶטט  –ְמַרֵטט  2

  ַמָּפָלה. –ְּתבּוָסה  3

  חֹוֶׁש, ֲאֵפָלה –ֲעָלָטה  4
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  משימות

  

  העתיקו מהשיר פעלים בצורת ציווי.  א.  .1

  אל מי פונה המשורר בצורה זו?   ב.

  

בציבור  אנו ַמכירים צירופים שונים לתפילות. תפילת יחיד חרישית, תפילה  .2

בבית הכנסת, תפילה בחיק המשפחה ובקהילה. אולם ישנה תפילה 

בעת מלחמה, כשרוב האוכלוסייה מגויסת,  ,ששייכת לעם כולו. למשל

  כולם מתפללים אותה תפילה. 

  ", אילו מחשבות עולות במוחכם?תפילהכשאתם שומעים את המילה "

  

צמאות. הביטוי השיר "תפילה" מאת חיים גורי נכתב בתקופת מלחמת הע  .3

. אפשר להבחין 16 - 15" מסגיר את התקופה, כי אז נלחמו גם בני נערים"

כי הכותב נסער. שימו לב למבנה החיצוני של השיר: הבתים אינם 

  סימטריים, אין חלוקה ברורה, כל שורה באורך אחר. 

  תארו כיצד המבנה החיצוני של השיר מסמל את התחושה של הכותב.  

  

העתיקו ו ַזהומילים וביטויים היוצרים אווירת דאגה וחשש,  קיימים בשיר  .4

  אותם.

  

  מהי המילה המנחה בשיר?  .5

  העתיקו אותה בכל צורותיה הלשוניות.

  

  כוחה של ברכה  .6

מובאת ברכת יצחק  בראשיתבמסורת היהודית יש לברכה כוח רב. בספר 

ני מובאת ברכת משה לב דבריםובסוף ספר  ,ליעקב וברכת יעקב לבניו

  ישראל לפני מותו.

נדרשים שלושה תנאים: המברך  ,יש אומרים כי כדי שהברכה תתקיים

  ראוי לברך, המתברך ראוי להתברך והזמן ראוי לברך בו. 

  התנאים: הכותב מייצג את הציבור תבשיר שלנו נראה כי מתקיימים שלוש
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 –והזמן היא ראשית המדינה  ,המבורכים הם הלוחמים למען המולדת

  העצמאות מלחמת 

  הסבירו מדוע ראוי שהברכה תתקיים.

  

באירועים שונים ואף אותה אומרים  .כיום קיימת תפילה לשלום חיילי צה"ל

  בבית הכנסת. 

  

  ל"ַצהַ  ְלַחָּיֵלי - "ֶׁשֵּבֵר ִמי"

, ְלִיְׂשָרֵאל הֲהַגּנָ  ְצָבא ַחָּיֵלי ֶאת ְיָבֵר הּוא, ְוַיֲעֹקב קִיְצחָ  ַאְבָרָהם ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשֵּבֵר ִמי

 ַהָּים ּוִמן ִמְצַרִים רִמְדּבַ  ְוַעד ַהְּלָבנֹון ִמְּגבּול ינּוהֵ לוֹ אֱ  ְוָעֵרי ַאְרֵצנּו רִמְׁשמַ  ַעל ָהעֹוְמִדים

 ָעֵלינּו ַהָּקִמים אֹוְיֵבינּו ֶאת 'ה ִיֵּתן. ּוַבָּים ָּבֲאִויר ַּבַּיָּבָׁשה, ָהֲעָרָבה בֹואלְ  ַעד ַהָּגדֹול

 ּוִמָּכל צּוָקהוְ  ָצָרה ִמָּכל ינּוַחָּילֵ  ֶאת ְוַיִּציל ִיְׁשֹמר הּוא-ָּברּו-ַהָּקדֹוׁש. ֵניֶהםִלפְ  יםפִ ּגָ נִ 

 ַּתְחֵּתיֶהם ׂשֹוְנֵאינּו ֵּברְד יַ . ְיֵדיֶהם הַמֲעֵׂש  ְּבָכל ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה ְוִיְׁשַלח ָלהּוַמְח  ֶנַגע

 ַההֹוֵל םיכֶ הֵ לוֹ אֱ  'ה ִּכי: ַהָּכתּוב ָּבֶהם םּיַ יקֻ וִ . חֹוןִנּצָ  ּוַבֲעֶטֶרת ְיׁשּוָעה ְּבֶכֶתר םֵר ְּט יעַ וִ 

  :ֶאְתֶכם ְלהֹוִׁשיעַ  אֹוְיֵביֶכם ִעם ָלֶכם ְלִהָּלֵחם ֶכםּמָ עִ 

  .ָאֵמן ְוֹנאַמר
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  ל"ג בעומר

  ל"ג בעומר: שם החג

  י"ח באייר: תאריך

  מקור השם

ן מועד קטן בו היום השלושים ושלושה לספירת העומר חל בי"ח באייר, מעי

  מפסיקים את האבלות שבימי ספירת העומר ונוהגים לשמוח.

  החג אינו מוזכר לא בתורה, לא במשנה ולא בגמרא. 

  מקור החג

ע לזכר מעשה גבורה או מפנה לטובת מקור החג אינו ברור. סוברים שהוא נקּב

עקיבא - כוכבא במרד או לזכר הפסקת המגפה שפשטה בין תלמידי רבי-כוחות בר

  פילה חללים רבים. ִה ו

יש גם סברה שיום זה מציין את ראשית המרד הגדול ביהודה, בו הושאו משואות 

  בכל רחבי הארץ, להודיע על תחילת המרד.

על כך שלא יכלו  ,הסיבה שלא ניתן ליום זה שם הקשור בתוכנו, מעידה, כנראה

  .להכריז עליו ועל תכניו בפומבי מטעמי זהירות מן השלטונות העוינים

, הודגש ל"ג בעומר כיום פטירת 16 -בתקופת האר"י, הרב יצחק לוריא, במאה ה

  יוחאי והילולה לזכרו.-רבי שמעון בר

  הסברים למנהג הדלקת מדורות

. בערב החג אחרות ל"ג בעומר הוא יום של שמחה, של חתונות ושל שמחות

  מדליקים מדורות. 

  היה ביתו מלא אור ואש.אחד ההסברים למנהג הוא שביום פטירתו של הרשב"י 

  היה אחד מתלמידיו של רבי עקיבא. –רבי שמעון בר יוחאי  –רשב"י 

כוכבא הדליקו משואות אש על -הסבר נוסף הוא שהמורדים בראשותו של בר

  ראשי ההרים כדי להעביר את ההודעה על פרוץ המרד.

  

  משימה

  מדי שנה אנו שומעים על ילדים שנפגעים באירועי ל"ג בעומר.

  ו עשר הוראות זהירות לערב ל"ג בעומר כדי להקטין את מידת הפגיעות. כתב
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רמֶ ֶׁש  ָנֳעִמי/  ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב  

 

    ןיִ יַ ל ּכַ לּוים צָ ִר יר הָ וִ אֲ 

  יםנִ ָר אֳ  יחַ ֵר וְ 

  םיִ ּבַ ְר עַ הָ  חַ רּוא ּבְ ּׂשָ נִ 

  ים.נִ מוֹ עֲ ל ּפַ ם קוֹ עִ 

  

    ןבֶ אֶ ן וָ ילָ ת ִא מַ ּדֵ ְר תַ בְ ּו

  ּהמָ לוֹ חֲ ה ּבַ יָ בּוְׁש 

  תבֶ ׁשֶ ד יוֹ ָד ר ּבָ ֶׁש אֲ  ,ירעִ הָ 

  המָ חוֹ  ּהּבָ לִ בְ ּו

  

  יר לָ ִׁש ם לָ וֹ ּיי הַ ִא בוֹ ּבְ  אַ 

  יםִר תָ ר ּכְ ׁשֹ ְק לִ  לָ וְ 

  יִ נַ יר ּבָ עִ ּצְ י ִמ ִּת נְ טֹ ָק 

  ים.ִר ְר וֹ ׁשְּמ ן הַ רוֹ חֲ ַאמֵ ּו

  

  ת ַהְּׂשָפַתִיםב אֶ ֵר צוֹ  מֵ י ְׁש ּכִ 

  ףָר ׂשָ - תיַק ִׁש נְ ּכִ 

  יםלַ ׁשָ רוֹ יְ  חֵ ּכָ ְׁש ם אֶ ִא 

  ...בהָ זָ  ּהּלָ ר ּכֻ ׁשֶ אֲ 

  

  רל אוֹ ׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

  רוֹ ּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ הֲ 

  רל אוֹ ׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

  רוֹ ּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ הֲ 

  

  םיִ ּמַ הַ -תרוֹ וֹ ּב ּוׁשבְ ה יָ יכָ אֵ 

  היָק ק ֵר ּוּׁשהַ - רּכַ ּכִ 

  תיִ ּבַ הַ - רת הַ ד אֶ ֵק וֹ ין ּפאֵ וְ 

  ה.יָק ִּת עַ יר הָ עִ ּבָ 

  

    עלַ ּסֶ ר ּבַ ׁשֶ ת אֲ רוֹ עָ ְּמ בַ ּו

    תחוֹ ת רּולוֹ ּלְ יַ ְמ 

  חלַ ּמֶ הַ -םל יַ ד אֶ ֵר ין יוֹ אֵ וְ 

  .יחוֹ ִר יְ  ֶר דֶ ּבְ 

  

  ,םיִ ּמַ ת הַ רוֹ וֹ ל ּבאֶ  נּוְר זַ חָ 

  ,רּכָ ּכִ לַ ק וְ ּוּׁשלַ 

  תיִ ּבַ ר הַ הַ ּבְ א ֵר ר קוֹ פָ וֹ ׁש

  .היָק ִּת עַ יר הָ עִ ּבָ 

  

  עלַ ּסֶ ר ּבַ ׁשֶ ת אֲ רוֹ עָ ְּמ בַ ּו

  תחוֹ ְר ת זוֹ וֹ ׁשמָ י ְׁש פֵ לְ ַא

  חלַ ּמֶ הַ -םל יַ ד אֶ ֵר ב נֵ ּוׁשנָ 

  !יחוֹ ִר יְ  ֶר דֶ ּבְ 

  

  

  רל אוֹ ׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ם ׁשֶ יִ לַ ׁשָ רּויְ 

  רוֹ ּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ הֲ 

  

  רל אוֹ ׁשֶ ת וְ ׁשֶ חֹ ל נְ ׁשֶ וְ  בהָ ל זָ ׁשֶ  םיִ לַ ׁשָ רּויְ 

  רוֹ ּני ּכִ נִ אֲ  יִ יַר ל ׁשכָ א לְ הֲ 



97 
 

  

ני יום ידי נעמי שמר שלושה ָׁשבועות לפ- נכתב על "ירושלים של זהב"השיר 

(לפני מלחמת ששת הימים, כלומר לפני כיבוש  העצמאות התשעה עשר של המדינה

  .ירושלים המזרחית)

הפזמון של הטלוויזיה הישראלית וזכה במקום הוא הוזמן לתחרות הזמר ו

  הראשון. לימים, אחרי מלחמת ששת הימים, הפך השיר למעין ִהמנֹון.

  

  משימות

  .ארבעה חושיםבאים לידי ביטוי  ארבע השורות של הבית הראשוןב  . 1

  ַזהו אותם. 

  מהי האווירה המוצגת?  

כיצד ַמציגה  .בחלק השני מוצגת את הטרגדיה של ירושלים באותה תקופה  .2

  המחברת את הטרגיות?

ציגה תיאורים מַ . היא בבית השלישי מעצימה המחברת את הטרגדיה  .3

  גאוגרפיים ומשתפת את הטבע במצב הקודר. הוכיחו זאת.

בבית השלישי המחברת מרגישה כי התפקיד שלקחה על עצמה לכתוב על   .4

  הבית. ירושלים הוא משימה שיש בה אחריות כבדה. הוכיחו זאת מתוך

  ו', ונסו להסביר אותם.-" פרק ק"ז, את הפסוקים ה'תהיליםקראו בספר "  .5

  באילו אירועים בחייו של אדם אנו שומעים את הפסוקים הללו?  

הבית הרביעי נוסף לאחר מלחמת ששת הימים, מלחמה בה אוחדה ירושלים   .6

שהוא  בית השני, והוכיחובין הוהייתה לעיר אחת. השוו בין הבית הרביעי ל

  נכתב בזמן אחר.

  התייחסו לפזמון. מהם הצבעים השולטים בו? ומה משמעותם?  .7

  הכינור היה כלי נגינה עדין החודר לנשמה. מדוע בחרה בו נעמי שמר?   

אלה: דימוי, השאלה, האנשה. האמנותיים ה המחברת משתמשת באמצעים  .8

ם לרעיונות וציינו כיצד הם תורמי ,תנו דוגמה לכל אחד מהאמצעים הללו

  בשיר.

וציירו אותו. הציגו את הציורים, ובקשו  ,בחרו בית אחד מהשיר העשרה:  .9

  .מתאים מחבריכם לכיתה לגלות לאיזה בית בשיר הציור
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  שמות רבים לחג –ָׁשבועות 
  

  חג ָׁשבועות

        : : : : ָׁשבּועֹותָׁשבּועֹותָׁשבּועֹותָׁשבּועֹות    ָעהָעהָעהָעהִׁשבְ ִׁשבְ ִׁשבְ ִׁשבְ     ִלְסֹּפרִלְסֹּפרִלְסֹּפרִלְסֹּפר    ללללחֵ חֵ חֵ חֵ ּתֶ ּתֶ ּתֶ ּתֶ     ַּבָּקָמהַּבָּקָמהַּבָּקָמהַּבָּקָמה    ֶחְרֵמׁשֶחְרֵמׁשֶחְרֵמׁשֶחְרֵמׁש    ללללחֵ חֵ חֵ חֵ ֵמהָ ֵמהָ ֵמהָ ֵמהָ     ְלְלְלְל    ִּתְסֹּפרִּתְסֹּפרִּתְסֹּפרִּתְסֹּפר    ָׁשבּועֹותָׁשבּועֹותָׁשבּועֹותָׁשבּועֹות    ִׁשְבָעהִׁשְבָעהִׁשְבָעהִׁשְבָעה"

  ).'י-'ט..." (דברים, ט"ז, ֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהי    ָלּה'ָלּה'ָלּה'ָלּה'    ָׁשבּועֹותָׁשבּועֹותָׁשבּועֹותָׁשבּועֹות    ַחגַחגַחגַחג    ְוָעִׂשיתָ ְוָעִׂשיתָ ְוָעִׂשיתָ ְוָעִׂשיתָ 

  בתורה לא מצוין התאריך המדויק של החג כפי שנהוג לגבי החגים האחרים. 

חג הפסח וחג השבועות קשורים זה בזה, מפני שחג הפסח מציין את גאולתנו 

   .ממצרים, ושבועות את המתן תורה

  ריםחג הביכו

    ֵמָראִׁשיתֵמָראִׁשיתֵמָראִׁשיתֵמָראִׁשית    ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ ְוָלַקְחּתָ : : : : ָּבּהָּבּהָּבּהָּבּה    ְויַָׁשְבּתְ ְויַָׁשְבּתְ ְויַָׁשְבּתְ ְויַָׁשְבּתְ     ִויִרְׁשָּתּהִויִרְׁשָּתּהִויִרְׁשָּתּהִויִרְׁשָּתּה    ההההלָ לָ לָ לָ חֲ חֲ חֲ חֲ נַנַנַנַ    ְלְלְלְל    ןןןןתֵ תֵ תֵ תֵ נֹ נֹ נֹ נֹ     ֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהי    ה'ה'ה'ה'    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָּתבֹואָּתבֹואָּתבֹואָּתבֹוא    ִּכיִּכיִּכיִּכי    ֶוֱהיֵהֶוֱהיֵהֶוֱהיֵהֶוֱהיֵה"

    קֹוםקֹוםקֹוםקֹוםַהּמָ ַהּמָ ַהּמָ ַהּמָ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוָהַלְכּתָ ְוָהַלְכּתָ ְוָהַלְכּתָ ְוָהַלְכּתָ     ַּבֶּטֶנאַּבֶּטֶנאַּבֶּטֶנאַּבֶּטֶנא    ְוַׂשְמּתָ ְוַׂשְמּתָ ְוַׂשְמּתָ ְוַׂשְמּתָ     ָלָלָלָל    ןןןןתֵ תֵ תֵ תֵ נֹ נֹ נֹ נֹ     ֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהי    ה'ה'ה'ה'    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ֵמַאְרְצֵמַאְרְצֵמַאְרְצֵמַאְרְצ    ָּתִביאָּתִביאָּתִביאָּתִביא    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר    ָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמה    ְּפִריְּפִריְּפִריְּפִרי    ָּכלָּכלָּכלָּכל

  ).ג'-א'..." (דברים, כ"ו, ָׁשםָׁשםָׁשםָׁשם    ְׁשמוֹ ְׁשמוֹ ְׁשמוֹ ְׁשמוֹ     ְלַׁשֵּכןְלַׁשֵּכןְלַׁשֵּכןְלַׁשֵּכן    ֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהיֱאלֹוֶהי    ה'ה'ה'ה'    ִיְבַחרִיְבַחרִיְבַחרִיְבַחר    ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשר

לבית המקדש  : פסח, שבועות וסוכות. בעלייהשבועות הוא אחד משלושת הרגלים

  .הביאו מפרות הארץ, ובעיקר משבעת המינים, כדי להודות לה' על פרי הארץ

  חג הקציר

... ... ... ... ִּתְהיֶינָהִּתְהיֶינָהִּתְהיֶינָהִּתְהיֶינָה    תתתתְּתִמימוֹ ְּתִמימוֹ ְּתִמימוֹ ְּתִמימוֹ     ַׁשָּבתֹותַׁשָּבתֹותַׁשָּבתֹותַׁשָּבתֹות    ֶׁשַבעֶׁשַבעֶׁשַבעֶׁשַבע    ַהְּתנּוָפהַהְּתנּוָפהַהְּתנּוָפהַהְּתנּוָפה    ֹעֶמרֹעֶמרֹעֶמרֹעֶמר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲהִביֲאֶכםֲהִביֲאֶכםֲהִביֲאֶכםֲהִביֲאֶכם    ִמּיֹוםִמּיֹוםִמּיֹוםִמּיֹום    ַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבתַהַּׁשָּבת    ִמָּמֳחָרתִמָּמֳחָרתִמָּמֳחָרתִמָּמֳחָרת    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ּוְסַפְרֶּתםּוְסַפְרֶּתםּוְסַפְרֶּתםּוְסַפְרֶּתם"

    טטטטקֶ קֶ קֶ קֶ לֶ לֶ לֶ לֶ וְ וְ וְ וְ     ְצֶרְצֶרְצֶרְצֶרְּבקֻ ְּבקֻ ְּבקֻ ְּבקֻ     ְד ְד ְד ְד ׂשָ ׂשָ ׂשָ ׂשָ     ְּפַאתְּפַאתְּפַאתְּפַאת    ההההּלֶ ּלֶ ּלֶ ּלֶ כַ כַ כַ כַ ּתְ ּתְ ּתְ ּתְ     אאאא    ַאְרְצַאְרְצַאְרְצַאְרְצ    ָקִצירָקִצירָקִצירָקִציר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּוְבֻקְצְרֶכםּוְבֻקְצְרֶכםּוְבֻקְצְרֶכםּוְבֻקְצְרֶכם... ... ... ... ְּתנּוָפהְּתנּוָפהְּתנּוָפהְּתנּוָפה    ֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחם    ָּתִביאּוָּתִביאּוָּתִביאּוָּתִביאּו    ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכםִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכםִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכםִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם

ְקִציְרְקִציְרְקִציְרא    ְקִציְראאא    כ"ב- כ"ג, ט"ו... (ויקרא,םםםםיכֶ יכֶ יכֶ יכֶ הֵ הֵ הֵ הֵ לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ אֱ אֱ אֱ אֱ     ה'ה'ה'ה'    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    אֹוָתםאֹוָתםאֹוָתםאֹוָתם    ַּתֲעֹזבַּתֲעֹזבַּתֲעֹזבַּתֲעֹזב    ררררּגֵ ּגֵ ּגֵ ּגֵ לַ לַ לַ לַ וְ וְ וְ וְ     ייייֶלָענִ ֶלָענִ ֶלָענִ ֶלָענִ     ְּתַלֵּקטְּתַלֵּקטְּתַלֵּקטְּתַלֵּקט.(  

   .הקוצר מצּווה להשאיר את היתרה לעני ולגר

  חג מתן תורה

  בחג השבועות הקב"ה כרת ברית עם ישראל ונתן לו את התורה. 

  מטרת נתינת התורה היא כריתת ברית בין עם ישראל לאלוהים.

  ".ָקדוֹׁש ְוגוֹי ֹּכֲהִנים ַמְמֶלֶכתדרגה של "המטרה להביא את העם ל

  

הארץ, הפך לימוד  הפסקת העלייה לרגל ונטישת בעקבות חורבן בית המקדש,

  .התורה לערך חשוב בגולה וכיום גם בארץ ישראל



99 
 

  כ'. קראו אותו. -לפניכם שיר המבוסס על ספר שמות פרק י"ט

  ָנאוֹר ֵלָאה/ ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתוָֹרה 

  

  ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה 

  ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה 

  ַהִּמְדָּבר ָהָיה ָׁשֵקט ְוׁשּום ִצּפֹור ָאז א ִזְּמָרה

  ְוָהרּוַח א ָנַׁשב

  ְוַאף ׁשֹור ָאז א ָּגָעה,

  ָּכָכה ְּבִדּיּוק ָקָרה    ְוָהָעם ָעַמד ָסִביב ְוֶאת ַהֹּכל ָרָאה.

  ֶאת ַהּתֹוָרה.  ְּכֶׁשִּקְּבלּו            

  ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹוםֶזה ָהָיה 

  ֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי.ֶׁשל ַהחֹ 

  עֹוד ֶאְתמֹול ָּגְמרּו ֻּכָּלם ְלַכֵּבס ֶאת ַהְּׂשָמלֹות,

  ּוִפְתאֹום ָעָנן ָּכֵבד

  ַהר ִסיַני ָרַעד ֻּכּלוֹ 

  ָקָרה ָּכָכה ְּבִדּיּוק  ְוָׁשַמְעִּתי ֶׁשֻּכָּלם ַמָּמׁש ָראּו ֶאת ַהּקֹולֹות.

  ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה.             

  ִמן ָהָהר ָעָלה ָעָׁשן,

  ֶזה ָהָיה ְּכמֹו ִמִּכְבָׁשן,

  ַרַעם ּוָבָרק ָהָיה ַוֲחָרָדה ְוקֹול ׁשֹוָפר,

  ְוָהָעם ָעַמד ַּבַּצד

  ִּכי ָהָעם ָּכל ָּכך ֶנֱחַרד,

  ְּבִדּיּוק ָקָרה ָּכָכה  ֶׁשה ִנַּגׁש ָלָהר.ִּכי ָהָעם ָנסֹוג ָאחֹור ְוַרק מֹ 

  ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה.             

  ָאז ִּפְתאֹום ָהְיָתה ְּדָמָמה,

  ַּגם ָהרּוַח א ָהָמה,

  ַהְּדָמָמה ָהְיָתה ְׁשֵלָמה ְוׁשּום ִצּפֹור ָאז א ִזְּמָרה

  ַוֲאִפּלּו ַמְלָאִכים

א ָאְמרּו ִּפְתאֹום ִׁשיָרה  

  ָּכָכה ְּבִדּיּוק ָקָרה  ָעם ִקֵּבל ּתֹוָרה. ַרק ָהֱאלֹוִהים ִּדֵּבר ְוָכל הָ 

  ְּכֶׁשִּקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה.            
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כ', והם - , פרקים י"טשמותקטעים אלו לקוחים מספר  כעת קראו את קטעי המקור.

  עוסקים במתן תורה על הר סיני.

  

  י"ט-י"דשמות י"ט, 

ת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש אֶ ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש אֶ ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש אֶ ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש אֶ - - - - ָהָהר ֶאלָהָהר ֶאלָהָהר ֶאלָהָהר ֶאל- - - - ֶרד ֹמֶׁשה ִמןֶרד ֹמֶׁשה ִמןֶרד ֹמֶׁשה ִמןֶרד ֹמֶׁשה ִמןַוּיֶ ַוּיֶ ַוּיֶ ַוּיֶ 

ָהָעם ָהיּו ְנֹכִנים ִלְׁשֶׁשת יִָמים ָהָעם ָהיּו ְנֹכִנים ִלְׁשֶׁשת יִָמים ָהָעם ָהיּו ְנֹכִנים ִלְׁשֶׁשת יִָמים ָהָעם ָהיּו ְנֹכִנים ִלְׁשֶׁשת יִָמים ----ִׂשְמָתם: ַוֹיאֶמר ֶאלִׂשְמָתם: ַוֹיאֶמר ֶאלִׂשְמָתם: ַוֹיאֶמר ֶאלִׂשְמָתם: ַוֹיאֶמר ֶאל

ִאָּׁשה: ַוְיִהי ַביֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר ִאָּׁשה: ַוְיִהי ַביֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר ִאָּׁשה: ַוְיִהי ַביֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר ִאָּׁשה: ַוְיִהי ַביֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהֹית ַהֹּבֶקר - - - - ִּתְּגׁשּו ֶאלִּתְּגׁשּו ֶאלִּתְּגׁשּו ֶאלִּתְּגׁשּו ֶאל- - - - ַאלַאלַאלַאל

ָהָהר ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ָהָהר ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ָהָהר ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ָהָהר ְוֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ----ַוְיִהי ֹקת ּוְבָרִקים ְוָענָן ָּכֵבד ַעלַוְיִהי ֹקת ּוְבָרִקים ְוָענָן ָּכֵבד ַעלַוְיִהי ֹקת ּוְבָרִקים ְוָענָן ָּכֵבד ַעלַוְיִהי ֹקת ּוְבָרִקים ְוָענָן ָּכֵבד ַעל

----ֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאתֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאתֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאתֹוֵצא ֹמֶׁשה ֶאת: ַוּי: ַוּי: ַוּי: ַוּיַּבַּמֲחנֶהַּבַּמֲחנֶהַּבַּמֲחנֶהַּבַּמֲחנֶהם ֲאֶׁשר ם ֲאֶׁשר ם ֲאֶׁשר ם ֲאֶׁשר ָהעָ ָהעָ ָהעָ ָהעָ ----ַרד ָּכלַרד ָּכלַרד ָּכלַרד ָּכלחֱ חֱ חֱ חֱ ְמֹאד ַוּיֶ ְמֹאד ַוּיֶ ְמֹאד ַוּיֶ ְמֹאד ַוּיֶ 

בּו ְּבַתְחִּתית בּו ְּבַתְחִּתית בּו ְּבַתְחִּתית בּו ְּבַתְחִּתית ְתיַּצְ ְתיַּצְ ְתיַּצְ ְתיַּצְ ַוּיִ ַוּיִ ַוּיִ ַוּיִ     ַהַּמֲחֶנהַהַּמֲחֶנהַהַּמֲחֶנהַהַּמֲחֶנה----ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאִהים ִמןָהָעם ִלְקַראת ָהֱאִהים ִמןָהָעם ִלְקַראת ָהֱאִהים ִמןָהָעם ִלְקַראת ָהֱאִהים ִמן

ָּבֵאׁש ָּבֵאׁש ָּבֵאׁש ָּבֵאׁש     ''''ֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו הֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו הֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו הֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו הָהָהר: ְוַהר ִסינַי ָעַׁשן ּכֻּלָהָהר: ְוַהר ִסינַי ָעַׁשן ּכֻּלָהָהר: ְוַהר ִסינַי ָעַׁשן ּכֻּלָהָהר: ְוַהר ִסינַי ָעַׁשן ּכֻּל

: ַוְיִהי : ַוְיִהי : ַוְיִהי : ַוְיִהי ָהָהר ְמֹאדָהָהר ְמֹאדָהָהר ְמֹאדָהָהר ְמֹאד- - - - ָּכלָּכלָּכלָּכל    ַוֶּיֱחַרדַוֶּיֱחַרדַוֶּיֱחַרדַוֶּיֱחַרדָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַעל עֲ ַעל עֲ ַעל עֲ ַעל עֲ ַוּיַ ַוּיַ ַוּיַ ַוּיַ 

ָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאִהים ָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאִהים ָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאִהים ָפר הֹוֵל ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאִהים קֹול ַהּׁשֹקֹול ַהּׁשֹקֹול ַהּׁשֹקֹול ַהּׁשֹ

  :ּו ְבקֹולּו ְבקֹולּו ְבקֹולּו ְבקֹולנֶּננֶּננֶּננֶּניַעֲ יַעֲ יַעֲ יַעֲ 

  

  י"ח - ט"ושמות כ', 

ַהַּלִּפיִדם ְוֶאת קֹול ַהַּלִּפיִדם ְוֶאת קֹול ַהַּלִּפיִדם ְוֶאת קֹול ַהַּלִּפיִדם ְוֶאת קֹול - - - - ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹות ְוֶאתָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹות ְוֶאתָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹות ְוֶאתָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹות ְוֶאת- - - - ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל

ַעְמדּו ֵמָרֹחק: ַעְמדּו ֵמָרֹחק: ַעְמדּו ֵמָרֹחק: ַעְמדּו ֵמָרֹחק: נֻעּו ַוּיַ נֻעּו ַוּיַ נֻעּו ַוּיַ נֻעּו ַוּיַ ְרא ָהָעם ַוּיָ ְרא ָהָעם ַוּיָ ְרא ָהָעם ַוּיָ ְרא ָהָעם ַוּיָ ָהָהר ָעֵׁשן ַוּיַ ָהָהר ָעֵׁשן ַוּיַ ָהָהר ָעֵׁשן ַוּיַ ָהָהר ָעֵׁשן ַוּיַ - - - - ַהׁשָֹפר ְוֶאתַהׁשָֹפר ְוֶאתַהׁשָֹפר ְוֶאתַהׁשָֹפר ְוֶאת

ְיַדֵּבר ְיַדֵּבר ְיַדֵּבר ְיַדֵּבר ----ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְשָמָעה ְוַאלַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְשָמָעה ְוַאלַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְשָמָעה ְוַאלַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְשָמָעה ְוַאל----ֹמֶשה ַּדֶּברֹמֶשה ַּדֶּברֹמֶשה ַּדֶּברֹמֶשה ַּדֶּבר----אְמרּו ֶאלאְמרּו ֶאלאְמרּו ֶאלאְמרּו ֶאלַוּיֹ ַוּיֹ ַוּיֹ ַוּיֹ 

----ָהָעם ְוַאלָהָעם ְוַאלָהָעם ְוַאלָהָעם ְוַאל----אֶמר ֹמֶשה ֶאלאֶמר ֹמֶשה ֶאלאֶמר ֹמֶשה ֶאלאֶמר ֹמֶשה ֶאלָנמּות: ַוּיֹ ָנמּות: ַוּיֹ ָנמּות: ַוּיֹ ָנמּות: ַוּיֹ - - - - ִעָּמנּו ֱאִהים ֶּפןִעָּמנּו ֱאִהים ֶּפןִעָּמנּו ֱאִהים ֶּפןִעָּמנּו ֱאִהים ֶּפן

ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבֹור נַּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאִהים ּוַבֲעבּור ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבֹור נַּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאִהים ּוַבֲעבּור ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבֹור נַּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאִהים ּוַבֲעבּור ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבֹור נַּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאִהים ּוַבֲעבּור 

ַוָּיֲעֹמד ָהָעם ַוָּיֲעֹמד ָהָעם ַוָּיֲעֹמד ָהָעם ַוָּיֲעֹמד ָהָעם     ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:- - - - ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעלִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעלִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעלִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל

  :ָהֱאִהיםָהֱאִהיםָהֱאִהיםָהֱאִהים    ָׁשםָׁשםָׁשםָׁשם----ֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרֲאֶׁשרָהֲעָרֶפל ָהֲעָרֶפל ָהֲעָרֶפל ָהֲעָרֶפל - - - - ֵמָרֹחק ּוֹמֶשה ִנַּגש ֶאלֵמָרֹחק ּוֹמֶשה ִנַּגש ֶאלֵמָרֹחק ּוֹמֶשה ִנַּגש ֶאלֵמָרֹחק ּוֹמֶשה ִנַּגש ֶאל

  

  

מצאו מילים, ביטויים או  .י המקוררוע המתואר בקטעילארמזים מצאו בשיר  

  סס על המקורות מספר שמות.ומשפטים המוכיחים כי השיר מב
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  האם אנו מרוצים ממי שאנחנו?

  ִהֵּלל / ע' ִמְּזבּוב ְוַעד ִּפיל

  

    הֹוי  –

  ָעלּוב ָמה, ָקֶׁשה ָמה

    –ִלְהיֹות ְזבּוב! 

  ִזְבֵזב ַהְּזבּוב

  ְּבקֹול ָעצּוב

  

    ֻּכָּלם,

  ָּכל ָהעֹוָלם רֹוְדִפים אֹוִתי

  פּוי, ֶזה ַחִּיים? ֶזה ִּדיִדיִטי!

  ָהה, לּו ָהִייִתי ְל ָמ ָׁש ל

  –ְצָרַצר ! 

    ַהְּזבּוב ָאַמר.

  

  ַהָּמָׁשלַלֲעָזאֵזל ַאָּתה ִעם  –

  –ַרק ִּבְגָללֹו ֲאִני ָּכל ָּכך ֻאְמָלל ! 

    ַהְצָרַצר ִמְּמֵגָרתֹו ִנֵּסר.

  ָמ ָׁש ל !

  ַרק ֶזה ָחֵסר!

  ַאי, ַמְרִּגיִזים אֹוִתי ֻּכָּלם,

  ֵׁשמֹות:קֹוְרִאים ִלי ּבְ 

  "ַעְצָלן, ַעְצָלן!

  ְּכלּום א עֹוֶׂשה, ַרק ְמַנֵּגן!"

  ְׁשָקִרים!

    ִּדּבֹות!

  

  

  ִמְסֵּכן, ִמְסֵּכן!ֲאִני 

  ַוי ַוי ִלי, ַמר!

  ַהְלַואי ְוָיֹכְלִּתי 

  ִלְהיֹות ַעְכָּבר!

  

  !ַעְכָּבר –

  –אֹוָיה, אֹוָיה, ּגֹוָרל ַאְכָזר! 

  ִצֵּיץ ְּבֵלב ִנְׁשָּבר

  ִמְּבִכי ָהַעְכָּבר.

  ָּתִמיד ֵמֲחתּוִלים ִלְבֹרַח, ְלַהְפִחיד ָנִׁשים.

  

  ַחִּיים ָקִׁשים!

  ִלים!ַחִּיים ְמֻקּלָ 

  

  עֹוָלם ָרָׁשע ֶׁשל ֲחתּוִלים!

  ִאם ְּכַבר

  ָאז ְּכַבר:

  –ֶּכֶלב ָאז ! 

  

  ַהב ַהב!

  ָחִליָלה, ַהב, ָוַחס!

  ִטֵּפׁש!
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  ֵאיֹפה ָרִאיָת עֹוד ֶׁשֵּיׁש

  ָּכֵאֶּלה ֲעלּוִבים

  – !ְּכמֹו ַחַּיי ְּכָלִבים?

  ִהְבֵהב ַהֶּכֶלב ִהְבהּוִבים.

  ִּתְׁשַמע:

  ֶצה ִלְהיֹותֶּכֶלב ִמי ֶׁשרוֹ 

  ֶּכֶלב!

  ֲהֵרי ִאם ִלְהיֹות,

    –ָאז סּוס ְלָפחֹות! 

  ִסֵּכם ַהֶּכֶלב ִּבְׁשֵּתי ְנִביֹחות.

  

  –ְׁשֻטּיֹות! 

  ָצַנף ְּבקֹול ּבֹוִכים ַהּסּוס.

    !ָּכֲעסּוַּכִּנְרֶאה ֶׁשָעֶלי ַאף ַּפַעם א 

    ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשַּגם א ָרְתמּו ָלֲעָגלֹות

    נּו ִּבְקָללֹותא ִעְצּבְ ְוַכִּנְרֶאה ׁשֶ 

    ְוַכִּנְרֶאה ֶׁשַּגם א ִהּכּו ַּבּׁשֹוט, 

  ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאֶּלה ָּכל ִמיֵני ּבּוׁשֹות,

  ָּכ ְמאֹוד!- ֶׁשִּנְׁשַאְרָּת ִטֵּפׁש ָּכל

    ִלְהיֹותִּכי סּוס 

  ֶזה נֹוָרא ַמְׁשִּפיל!

  ֲאִני,

  לּו ָיֹכְלִּתי,

  ְּכָבר ָהִייִתי ִּפיל!

  

  

    ֻּכָּלם –

  ְמֻטְמָטִמים ָׁשֶוה!

  חֹוְׁשִבים

  ֶׁשִאם

  ֲאִני ָּכֶזה ָעֶבה

  ְוָגדֹול,

  ָאז ַהֹּכל ָיכֹול!

  

  ְלָמָׁשל, ַּתִּביטּו ַעְכָׁשו, ,ִהֵּנה

    ֵאי ַהַּמַהָרָג'ה ֶהָעֹגל,

    ַעל ֵׁשׁש ָנָׁשיו,

  יַסר ָּבָניו,ַעל ְּתֵר 

  ַעל ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְמָׁשְרָתיו

  ַוֲעָבָדיו,

  ַעל ַהֻּטְרָּבן ְּבֹראׁשֹו ְוָעָליו

  –ַהּלּוָלב 

  ֻּכָּלם ְּבַיַחד ֶאְצִלי

  ַעל ַהַּגב!

  ַוֲאִני ִמַּתְחָּתיו

    ָצִרי ִלְסֹּבל!

  ֵאי ֲאִני ָיכֹול –ָאז ַּתִּגידּו 

    ְלנֹוַכח ַהַּמָּצב

  א ִלְהיֹות ֻּכִּלי ְמֻאְכָזב?
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  ְוֵאי ֲאִני ָיכֹול

  י,א ָלֵצאת ִמֵּכלַ 

  ְּכֶׁשּנֹוָסף ַלֹּכל,

  ַמָּמׁש ֶנֶגד ֵעיַני

  ִּבְקֵצה ַהֶּׁשְנָהב

  ָנח לֹו ְזבּוב

  ָחצּוף

  ׁשֹוָבב!

  ְּבִלי ְּבָעיֹות, ְּבִלי ְּדָאגֹות ּוְבִלי ָּכל

  ֹהדּו ַעל ַהַּגב!

  

  ַאי ִאָּמא!

  ְּבַחַּיי מּוָטב ,ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני ִּפיל

  – לּו ְזבּוב ָהִייִתי ֲאִני ַּתְחָּתיו!

  ִנֵּגב ַהִּפיל ִּדְמעֹות ֵעיַניו.

            

  ,ָקֶׁשה ָמה –

  ָעצּוב ָמה

  –ִלְהיֹות ְזבּוב! 

  ִזְבֵזב ַהְּזבּוב ְּבקֹול ָעצּוב.

  

  

  

  

  רעל נגד זבובים וחרקים. –* דידיטי 

  נסיך בהודו. –* מהרג'ה 

  כובע נפוץ בהודו. –* טורבן 
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  משימות

  

על זבוב המחפש זהות אחרת סיפור -הוא שיר "מזבוב ועד פיל"השיר   .1

   שביעות רצון. "מה קשה מה עלוב להיות זבוב!"-כתוצאה מאי

ינם שבעי במהלך החיפוש פוגש הזבוב בעלי חיים אחרים שגם הם כמוהו א

  רצון מזהותם.

והדגישו את  ,פוגש במסעו הזבובשאת בעלי החיים  בה צרו טבלה, מיינו

  .ןמה הם אינם מרוציםשהתכונות 

  מדוע אינו שבע רצון?  ייםבעל הח  מס'

      

  

  ע סדר זה?נקּב ,לדעתכם ,מדוע .מופיעים בעלי החיים וסדר בשימו לב ל  .2

  

מיהו בעל  .בסוף המסע ישנו בעל חיים אחד הרוצה דווקא להיות זבוב  .3

  ומדוע? ,החיים

  

"? השימוש בפועל כזה נקרא ָנַבחאיזה פועל מופיע במקום הפועל "  .4

. הכוונה לחיקוי הצליל הטבעי במילים. מצאו בשיר פועל אוֹנוָֹמטוֵֹּפָאה

  נוסף כזה.

  

  מהם המקומות המצחיקים בשיר? .קוראההשיר מעורר חיוך אצל   .5

  

  בו בעל חיים נוסף מתלונן על זהותו. ,הוסיפו בית נוסף לשיר  .6

  

  מר שהשיר הוא משל?ולאפשר האם   .7

  

את תשובתכם,  ו? הסבירותמיד מרוצים מזהותנ ,בני האדם ,האם אנחנו  .8

  תנו דוגמאות.ו

  

  את החריזה.קראו את השיר כשאתם מדגישים   .9
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  / יפה האוזר הריח של החופש הגדול

  

יחפים, במכנסיים קצרים ובגופייה.  –ה הגדר של הבית שלנו ישבנו על ַמֲעֵק 

  פתאום אמרתי: "איזה ריח נהדר יש לו, לחופש הגדול..."

  כזה, כאילו אמרתי שטות נוראה. אילנה ואסף הסתכלו בי במבט

  "מה את מקשקשת?" אמר אסף, "איזה ריח יש לחופש?"

  "חופש זה לא אוכל, ואין לו ריח," הוסיפה אילנה בקול של ילדה שיודעת הכול.

  "דווקא כן!" אמרתי, "לחופש הגדול יש ריח מיוחד כזה. "אף פעם לא הרגשתם?"

רי לנו את הריח הזה? הוא חריף "לא!" ענו שניהם במקהלה מדברת, "אולי תתא

  או מתוק?"

"לא זה ולא זה," אמרתי במבוכה, "זה ריח כזה... של קיץ ושל ים... ושל..." 

  התפלאתי מאוד שהם לא מבינים לאיזה ריח אני מתכוונת.

"אם את לא יכולה לספר לנו איזה מין ריח זה, אז אין שום ריח! אמרה אילנה 

  וקפצה מן הגדר.

אפשר לתאר אותו. -ת הריח, ואני בטוחה שהוא קיים, אבל אי"אני מרגישה א

  אתם צריכים להרגיש אותו בעצמכם," אמרתי והתחלתי להיות קצת עצובה.

"אבל אנחנו לא מרגישים!" קרא אסף בכעס, ולאילנה אמר: "בואי, נלך הביתה, 

  כבר מאוחר."

יים שלי הם הלכו, ואני נשארתי לשבת על הגדר. הכנסתי את ידי לכיס המכנס

והוצאתי גרעינים של משמש. קירבתי אותם אל פניי וֵהַרחתי. היה להם ריח 

  מיוחד כזה של חול ושל משחקים.

הייתה שעת צהריים. השמים היו בהירים מאוד, השמש גבוהה והאור חזק. 

הספר כשהתיקים על הגב. היה  הרחוב היה שקט. לא היו ילדים שחזרו מבית

  קיץ ושל חופש.לרחוב ריח מיוחד כזה, של 

אחרי הצהריים הלכתי לספרייה הציבורית. היה לי המון זמן, והלכתי לִאִטי בין 

והרחתי. ריח נפלא היה  –המדפים עמוסי הספרים. הוצאתי ספר, דפדפתי 

בספרייה, ריח של ספרים ישנים כאלה, שמרגישים בו רק כשיש זמן ולא ממהרים. 

  וכי...ואז, כשאף אחד לא הסתכל, שאפתי אותו לת

חזרתי הביתה והייתי צמאה מאוד. מזגתי לי כוס מים קרים מן הקנקן. דופנות 

הכוס כוסו מבחוץ בטיפות זעירות. היה להם, למים, טעם נפלא, מהול בריח 
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והתחלתי לקרוא. פתאום  ,כך שכבתי על הרצפה הקרירה- מיוחד כזה. אחר

שלי. הרגשתי אותו בתוך העצמות  ָנֵמסהרגשתי כאילו החופש חודר לתוך לבי, 

ריחים את הריח וחשבתי: "כמה משונה שאילנה ואסף לא ְמ  ,בכל החושים שלי

  המיוחד הזה של החופש."

  

  משימות

  

  אילו ריחות מופיעים בסיפור?   א.  .1

השוו בין היחס של אילנה ושל אסף לגבי ריח החופש לבין יחס   ב.

   .המספרת אליו

פרת לבין אסף ואילנה להסביר את ההבדל בין המס אפשרכיצד   ג.

   ?ביחס ליכולת להריח כמעט כל דבר

  

  ? 23איזו מילת קישור אפשר להוסיף בשורה   א.    . 2

  ?25למי מתכוונת המילה "בו" בשורה   ב.    

  

  מה אתם נוהגים להריח?  א.    .3

  אילו ריחות אתם אוהבים?   ב.    

  

 


