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פתיחה

הלל: את יודעת, טל, הדברים האלה שאמר בן גוריון גורמים לי לחשוב על העניין הזה, 

בעצם זה די מוזר שעם ישראל לא התנתק מארץ ישראל, הרי העם היהודי היה מפוזר 

בהמון ארצות במשך אלפיים שנה, מאז חורבן בית המקדש השני...

טל: כן, זו באמת  די מדהים שהעם היהודי  זכר את ארץ ישראל אלפיים שנה, 

אמנם ברור שהיו הרבה יהודים ששכחו, והרבה יהודים שבכלל הפסיקו להיות יהודים 

והשתלבו בעמים  אחרים בארצות בהן חיו, אבל עדיין נשאר חלק גדול מהעם היהודי 

שהמשיך לזכור את ארץ ישראל והרגיש שהיא הארץ שלו!

הלל: תאמיני לי שאני לא מבין איך זה יכול להיות, הרי אני למשל, שעברתי דירה בגיל 

חמש, ובהתחלה חשבתי שאמשיך להרגיש חיפאי כל החיים, כבר בקושי זוכר מה היה 

בחיפה... אפשר להגיד שאני התנתקתי מחיפה תוך חמש שנים, אז איך זה שהעם 

היהודי לא התנתק מארץ ישראל אלפיים שנה?!

דוד בן גוריון, מבחן הביצוע, במערכהעם ישראל הורחק אבל לא ניתק מארצו. בעלותו לארץ הוא שב למולדתו. יהודי אינו זר ונוכרי או מהגר בארץ ישראל. 
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משמעותם של סמלים בחיי
קיראו את השאלות ובחרו את התשובה הנכונה עבורכם.

על התיק שלי /על הארון שלי /ביומן שלי/ על הדלת של   
החדר שלי יש סמלים של קבוצת כדורגל שאני אוהד/ 
סדרת טלוויזיה האהובה עליי/מגן דוד/ סמיילי/ אין 

כניסה/ לבבות או סמל אחר.

מה פתאום? אין לי שום דבר כזה! זה ממש, אבל ממש   .1

לא הסגנון שלי, לא שמת לב?!!!!!

אולי אחד, אבל זה ממש במקרה, מישהו הביא לי, אז   .2

שמתי.

בטח, בכל מקום. זה מגניב וחשוב לי, כי זה מייצג אותי.  .3

על החולצות שלי יש סמלים )סמל השלום/ לב/ אין כניסה/   
תנועת נוער/ קבוצת כדורגל/ גולני שלי/ סמל אחר( כי:

זה מה שאמא קונה לי.  .1

זה מגניב ויפה.  .2

אלה דברים שאני מתחבר אליהם, הם מייצגים אותי,   .3

ומראים למי שפוגש אותי מי אני.

בחן את עצמך

שער רביעי: סמלים לאומיים
א. מהו סמל?

שער רביעי: סמלים לאומייםשער רביעי: סמלים לאומיים
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במגירה הסודית שלי יש לי:   

אין לי מגירה כזאת, וגם אילו הייתה לי, אין סיכוי שהייתי מספר לכם מה יש בה.  .1

דברים שאני מעדיף שלא יראו.  .2

את המשחק שהכי אהבתי בכיתה ג', קלף של שחקן שאני מעריץ, השן הראשונה שנפלה   .2

לי, תמונה שלי עם החברה הכי טובה שלי, ומשהו שקיבלתי מסבתא שלי לפני שנפטרה. 

בקיצור, חפצים שמסמלים דברים שחשובים לי, ויש להם המון משמעות בשבילי.

עברו על השאלות בשאלון בחן את עצמך - משמעות של סמלים בחיי. כתבו רשימה של    

הסמלים המופיעים בכל אחת מהשאלות. 

אילו סוגי סמלים מצאתם?  �

האם יש סוג מסוים של סמלים שחשובים לכם יותר מסמלים אחרים?  �

התבוננו באיורים בהם ניצבים טל והלל ליד הדלתות. מה ניתן ללמוד על יחסו של כל   �

אחד מהם לסמלים?

ב. סמלים לאומיים

מצאו אילו סמלים לאומיים וסמלים אחרים מופיעים בגלויה זו.  

מחשבה יוצרת

גלוית שנה טובה משנות ה- 40 של המאה ה- 20
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דגל ישראל

בנימין זאב הרצל כתב לברון הירש בשנת 1895:

ַהּדֶגֶל ַמהּו? אֵין זֶה אֶּלָא מֹוט ּוסְַמְרטּוט ֶׁשל אֶֶרג ּדָבּוק אֵלָיו.
ֹלא, אֲדֹונִי, ּדֶגֶל הּוא יֹוֵתר ִמּזֶה. ּבְֶדגֶל מְנַהֲלִים אֶת ּבְנֵי ָהאָדָם אֶל אֲֶׁשר יֶחְַּפץ ַהּמְנַהֵל, 

וְגַם לְאֶֶרץ ַהּבְִחיָרה.
לְֵׁשם ּדֶגֶל יִחְיּו וְיָמּותּו ]...[

פירושי מילים:
ֶאֶרג - אריג, בד

הסבירו במילים שלכם את דבריו של הרצל.  

דוד בן-גוריון אמר על הדגל:

הדגל מגלם את היסוד המאחד, המלכד, הכללי, המשותף וההיסטורי שבמדינה 
ובאומה. 

דוד בן-גוריון, בהילחם ישראל

למה כוונתו של דוד בן-גוריון בדבריו על הדגל?  

מה הקשר בין דבריו של הרצל לדבריו של בן-גוריון?  

האם אתם מסכימים איתם לגבי כוחו של הדגל וחשיבותו?  

מי מהם לדעתכם מייחס לדגל "כוח" גדול יותר?  

האם דבריהם של הרצל ובן-גוריון עוזרים לנו להבין מהם סמלים לאומיים?  
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הצורה של שני משולשים הפוכים זה על גבי זה, המוכרת לנו בשם מגן דוד, הופיעה בחותמות 

יהודיות ובבתי כנסת כבר במאות הראשונות לספירה, אבל היא הייתה דגם קישוטי ולא 

דתי. נראה כי לא היה קשר אמיתי בין הסמל מגן דוד לבין דוד מלך ישראל, אבל הקישור לשמו הוא 

ניסיון לקשר את הסמל לימים שבהם הייתה ממלכה יהודית עצמאית שבירתה ירושלים.

מהמאה ה-16 שימש מגן הדוד כסמל של קהילות יהודיות. במאה ה-19 הפך מגן הדוד לסמל נפוץ, 

והשימוש בו הורחב לעיטור בנייני ארגונים יהודיים, לחקיקה על מצבות בבתי קברות ולעיטור 

ספרים. בתקופת זו הפך מגן הדוד דרך לביטוי הזהות היהודית. בהמשך הפך מגן הדוד לסמל ציוני, 

סמל להתעוררות לאומית ולרצון לשוב לארץ.

חפשו ברשת את מילות השיר "כחול ולבן", מילים ולחן: ישראל רשל.  

כתבו משמעויות שונות לצבעים כחול ולבן על פי השיר. אילו תחושות מעורר בכם השיר?  �

כיצד לדעתכם העובדה שדגל מדינת ישראל מורכב ממגן דוד ומפסים כחולים, מבטאת   �

את הזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל? הסבירו ונמקו.

דרך הרשת
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סמל המדינה
תארו את סמל המדינה.  

האם הסמל יפה לדעתכם? מדוע?  

מה הייתם מוסיפים לסמל המדינה?  

המקור לרעיון של מנורה וענפי הזית מופיע בתנ"ך בספר זכריה, כשהנביא זכריה רואה בנבואתו 

מנורה ולצדיה ענפי זית. שמן הזית שימש להדלקת המנורה בבית המקדש:

ה רֶֹאה? ָואַֹמר  י... ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ָמה ַאּתָ ְלָאְך ַהּדֵֹבר ּבִ ב ַהּמַ ׁשָ ַוּיָ
ְבָעה ֵנרֶֹתיָה  ּה ְוׁשִ ּה ַעל רֹאׁשָ ּה ְוֻגּלָ ּלָ ה ְמנֹוַרת ָזָהב ּכֻ ָרִאיִתי ְוִהּנֵ
מֹאָלּה.  ַנִים ֵזיִתים ָעֶליָה ֶאָחד ִמיִמין... ְוֶאָחד ַעל ׂשְ ָעֶליָה... ּוׁשְ

זכריה ד', א'-ג'

ציירו את התמונה שרואה הנביא זכריה.  

עם הקמת המדינה התפרסמה 

בעיתונות מודעה שקראה להגיש 

הצעות לדגל ולסמל המדינה. הדגל 

הכחול לבן עם מגן הדוד היה סמלה 

של התנועה הציונית, אבל לא היה ברור 

אם ישמש גם כדגל המדינה. היה צורך 

גם בסמל, כמו בכל מדינה מאורגנת. 

הוחלט לשתף את הציבור בעניינים 

חשובים אלה.

הציעו הצעה משלכם לדגל או לסמל למדינת ישראל. לפני שתיצרו את הסמל החליטו   

ביניכם מה הם הדברים שעליו לייצג. עצבו וציירו בעצמכם את הדגל או את הסמל.

הסבירו מדוע בחרתם בצורות ובצבעים שבחרתם.  

בחברותא
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לפניכם שש הצעות לסמל המדינה שהובאו בפני הוועדה:

התמונות שהוצעו לוועדה, מאוספי גנזך המדינה. 

בחרו בשניים מן הסמלים שהוצעו.   

מדוע לדעתכם האנשים שהציעו סמלים אלה בחרו בצורות ובצבעים אלה? מה לדעתכם   �

הם ביטאו בעיני כל אחד מהם?

כיצד בחרו המציעים לייצג את הקשר בין העם לארצו?  �

אילו אתם הייתם חברי הוועדה לבחירת סמל המדינה, באיזה סמל מהסמלים הייתם   �

בוחרים? נמקו את בחירתכם.

עד כמה דומים הסמל או הדגל שעיצבתם במשימה הקודמת, להצעות האמיתיות   �

שהוצעו לוועדה? מה הסיבות לכך?

מידע מעניין: את ההצעה לסמל עם עץ ולידו זאב וכבש צייר הילד דורי חורגל בהיותו בן 12.

הפינה לשיפוטכם
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שער חמישי: מחזור הזמנים
ג. סתיו

בקשת גשמים: ז' בחשוון 
חזרו לשיר "שנים עשר ירחים". מה הוא הסימן של חודש חשוון?  

 

אמרו מילה אחת שעולה במחשבתכם כשאתם שומעים את המילה "גשם".  

 

כאשר עלו המתיישבים הראשונים להקים את המושבה ראש פינה שבגליל העליון, התאחרו גשמי 

היורה. כך כתב דוד שוב, על קשיי עבודת האדמה בשנה הראשונה:

בשנה ההיא נתאחרו גשמי היורה עד לסוף חודש כסלו. ...ביום השני לחודש טבת 
יצאו האיכרים בפעם הראשונה לחרוש את אדמתם. גם אני יצאתי עם כל האיכרים 

אל השדה.
אין מילים בפי לתאר את ההתרגשות הגדולה בקחתי בידי את המחרשה, לחרוש 

את אדמתי שלי, בארצי, ארץ חמדתי, שהתגעגעתי אליה כל כך. ביחד עם יתר אחיי 
האיכרים! בדמעות גיל, הלכנו אחרי המחרשה...

...וכשכילינו את עבודתנו נתאספנו בשדה, וכמובן לא חסרו גם נאומים נלהבים וגם 
שירים... השמחה הייתה גדולה עד למאד. והחלטנו לקבוע את היום הזה, יום ב' 

בטבת, לחג יום התייסדות המושבה. בשמחה ובשירים שבנו מן השדה אל המושבה, 
מקום בניין הבתים...

אברהם יערי, זיכרונות ארץ ישראל

מתי בדרך כלל יורד היורה? באיזו עונה חלים החודשים חשוון וכסלו?   

מה הייתה התגובה של החקלאים בראש פינה לירידת הגשם?   

למה הם שמחו כל כך? מהו תפקיד הגשם בחיי החקלאים?  

מה עשו החקלאים לאחר ירידת הגשם? מדוע לא יכלו לעשות זאת קודם?  

 

בסבב

שער חמישי: מחזור הזמנים
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קראו את שתי הברכות שלפניכם. אלו הן תפילות הנאמרות בתפילת העמידה.   

שימו לב לתאריכים המציינים את אמירתן.

מפסח ועד ז' בחשוון )עונות האביב והקיץ( אומרים:

ל ִמיֵני  ָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ּכָ ָ ֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. 

ֵענּו ִמּטּוָבּה ּוָבֵרְך  ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה ְוׂשַ ָרָכה על ּפְ ְוֵתן ּבְ
ִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה.  ָ ּשׁ ָנֵתנּו ּכַ ׁשְ

ִנים: ָ ה ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ָאּתָ ּכִ
ִנים. ָ ה ה' ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ

מ-ז' בחשוון ועד פסח )עונת הגשמים( אומרים:

ל ִמיֵני  ָנה ַהּזֹאת ְוֶאת ּכָ ָ ֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה. 

ֵענּו  ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה ְוׂשַ ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה על ּפְ
י ֵאל  ִנים ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה. ּכִ ָ ּשׁ ָנֵתנּו ּכַ ִמּטּוָבּה. ּוָבֵרְך ׁשְ

ִנים: ָ ה ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ טֹוב ּוֵמִטיב ָאּתָ
ִנים. ָ ה ה' ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ

מה מבקשות התפילות?  �

מה דומה ומה שונה בין שתי הברכות? מדוע הנוסח משתנה בעונות השונות?  �

למה לדעתכם מבקשים בקשה המתייחסת למזג האוויר?  �

האם תפילה זו מתאימה ליהודים המתפללים באנגליה? ברוסיה? או בקנדה?  �

באיזו ארץ לדעתכם חוברו בקשות אלו?  �

בחברותא
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ּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכִ
ַגן  ִקיָת ְבַרְגְלָך ּכְ ְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהׁשְ ר ּתִ ם ֲאׁשֶ ָ ר ְיָצאֶתם ִמּשׁ ֲאׁשֶ

ּה ֶאֶרץ ָהִרים  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ם עְֹבִרים ׁשָ ר ַאּתֶ ָרק: ְוָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַהּיָ
ִים.  ה ּמָ ּתֶ ׁשְ ַמִים ּתִ ָ ּוְבָקעֹת ִלְמַטר ַהּשׁ

דברים, י"א, י'-י"ב

פירושי מילים: 
ָרק - מקור המים העיקרי במצרים הוא נהר היאור, הנילוס, שממנו נהגו לחפור תעלות השקיה שנמשכו אל השדות. ַגן ַהּיָ ִקיָת ְבַרְגְלָך ּכְ ְוִהׁשְ

ּה". באיזו ארץ מדובר? מה הפירוש  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ם עְֹבִרים ׁשָ ר ַאּתֶ הסבירו את הפסוק: "ְוָהָאֶרץ ֲאׁשֶ  

של המילה "לרשתה"?

איזה פסוק מתאר את אופן השקיית השדות בארץ ישראל?  

הסבירו את ההבדל בין אופן השקיית השדות בארץ מצרים, לעומת השקייתם בארץ ישראל.  

כיצד שתי הברכות שלמדנו קודם מסבירות פסוק זה?  

חז"ל התלבטו מתי להתחיל לבקש גשמים: 

ּבְִׁשלָׁשה ּבְַמְרחְֶׁשוָן ׁשֹואֲלִין אֶת ַהּגְָׁשִמים. 
ַרּבָן ּגַמְלִיאֵל אֹוֵמר ּבְִׁשבְעָה בֹו, חֲִמָּׁשה עָָׂשר יֹום אַַחר הֶָחג ]סוכות[, 

ּכְֵדי ֶׁשּיַּגִיעַ אַחֲרֹון ֶׁשּבְיְִׂשָראֵל לִנְַהר ּפְָרת. 

משנה, מסכת תענית, פרק א'

מצאו את ז' בחשוון בלוח השנה. בדקו היכן ממוקם תאריך זה בין החגים השונים )סוכות,   

חנוכה(.

פיתחו את מפת המזרח התיכון, וחשבו את המרחק בין ירושלים לנהר פרת. יש לזכור כי בחג   

 הסוכות נהגו לעלות לרגל לירושלים גם ממקומות מרוחקים מאוד.

על סמך כל הנתונים הללו, הסבירו את החלטתו של רבן גמליאל.

ראינו שהחקלאות בארץ ישראל תלויה בכמות הגשמים היורדים בה. בגלל חשיבות הגשם חוברו 

התפילות המיוחדות המבקשות גשם, ונקבעו תאריכים מיוחדים לאמירת התפילות. שנה שבה לא 

יורדים מספיק גשמים נקראת שנת בצורת. בימי קדם היו אנשים בעלי כוחות מיוחדים להורדת 

גשם. אחד מהם היה חוני המעגל. 
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חֹונִי ַהְמַעּגֵל מֹוִריד ּגֶֶׁשם
ַמעֲֶׂשה ֶׁשאָמְרּו לֹו לְחֹונִי ַהמְעַּגֵל, הְִתַּפּלֵל ֶׁשּיְֵרדּו גְָׁשִמים. 

אַָמר לָהֶם: צְאּו וְַהכְנִיסּו אֶת ַהַּתּנּוִרים ֶׁשל ּפֶַסח ֶׁשֹּלא יֵָרטְבּו. 
הְִתַּפּלֵל וְֹלא יְָרדּו גְָׁשִמים. 

ֶמה עָָׂשה? עָג עּוגָה וְעַָמד ּבְתֹוכָּה, 
וְאַָמר לְָפנָיו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם, ּבָנֶיָך ָׂשמּו פְנֵיהֶם עָלַי, ֶׁשאֲנִי כְבֶן ּבַיִת 

לְָפנֶיָך. נְִׁשּבָע אֲנִי בְִׁשמְָך ַהּגָדֹול ֶׁשאֵינִי זָז ִמּכָאן, עַד ֶׁשְּתַרחֵם עַל ּבָנֶיָך. 
הְִתִחילּו ּגְָׁשִמים מְַטפְטְפִים. 

אַָמר: ֹלא כְָך ָׁשאַלְִּתי, אֶּלָא ּגְָׁשִמים ֶׁשּיְַמּלְאּו אֶת ּכָל ַהּבֹורֹות, ַהּׁשּוחֹות 
וְַהּמְעָרֹות. 

הְִתִחילּו לֵיֵרד ּבְזַעַף.
אַָמר: ֹלא כְָך ָׁשאַלְִּתי, אֶּלָא ּגְִׁשֵמי ָרצֹון, ּבְָרכָה ּונְדָבָה.

יְָרדּו ַהּגְָׁשִמים ּבְאֹפֶן ָסִדיר עַד ֶׁשּיָּצְאּו יְִׂשָראֵל ִמירּוָׁשלַיִם לְַהר ַהּבַיִת ִמּפְנֵי 
ַהּגְָׁשִמים.

ּבָאּו וְאָמְרּו לֹו: ּכְֵׁשם ֶׁשהְִתָּפלַלְָּת עֲלֵיהֶם ֶׁשּיְֵרדּו ּכְָך הְִתַּפלֵל ֶׁשּיֵלְכּו לָהֶן.
אַָמר לֹו ִׁשמְעֹון ּבֶן ָׁשָטח: אִלְָמלֵא חֹונִי אַָּתה, ּגֹוזְַרנִי עָלֶיָך נִּדּוי ]ָהיִיִתי 

ַמחְִרים אֹוְתָך[, אֲבָל ָמה אֶעֱֶׂשה שאתה כבן לִפְנֵי ַהָּמקֹום ]ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך 
הּוא[ והוא עֹוֶׂשה לְָך ְרצֹונְָך ּכְבֵן ֶׁשאביו עֹוֶׂשה לֹו ְרצֹונֹו.

על פי משנה, תענית, ג' משנה ח'
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ל - יש שתי אפשרויות למקור הכינוי:  ְמַעּגֵ

שהיה עובד בַמֲעֶגָלה )מכבש דרכים וגגות ידני(.  א.  

הוא נקרא כך בגלל המעגל שבו עמד.  ב.  

מדוע מבקשים מחוני שיוריד גשם?  

באילו שיטות משתמש חוני כדי שאלוהים יוריד גשם?  

אילו סוגי גשמים יש בסיפור?  

מדוע עלו ישראל מירושלים להר הבית?  

למה ביקשו מחוני להתפלל להפסקת הגשם?   

לחוני היו כוחות מיוחדים להורדת גשם. שמעון בן שטח חושב שחוני חצוף, בכך שהוא   

"מכופף" את הרצון של האל לרצונו, כמו בן שמצליח לשכנע את אביו לעשות את רצונו. מה 

דעתכם? האם שמעון בן שטח צודק ביחסו לחוני?

בימינו אין אנשים כמו חוני. מה אנחנו יכולים לעשות היום כדי להתמודד עם המחסור במים   �

בארצנו?

בספר האגדה מובאים פירושים לביטויים הקשורים לגשם בארץ ישראל:

מחשבה יוצרת

ם".  ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ ׁשְ י ּגִ "ְוָנַתּתִ
)ויקרא, כ"ו, ד'(

ּכֹוָרה ְולֹא ְצֵמָאה  לֹא ׁשִ
ל  ּכָ ינֹוִנית, ׁשֶ א ּבֵ ֶאּלָ

ים  ִמים ְמֻרּבִ ׁשָ ַהּגְ ְזַמן ׁשֶ
ים ֶאת ָהָאֶרץ  ְטׁשִ ְמַטׁשְ

רֹות  ְוֵאיָנּה מֹוִציָאה ּפֵ
ספר האגדה, על פי תלמוד בבלי, תענית, דף כ"ב, עמ' ב'

הסבירו את המדרש על פי סיפורו של   �

חוני.

אל המדרש
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לפניכם עוד ביטויים המתארים סוגים שונים של גשם. חפשו במילון את פירושיהם.    

גשמי ברכה, גשמי זעף, גשמים בִעתם, מבול, גשם זלעפות, זרזיף,   
רביבים, מטר, יורה, מלקוש. 

בחרו בשלושה מהביטויים וציירו אותם במחברת.   

איזה סוג של גשם אתם מעדיפים ומדוע?  �

המחיזו את סיפורו של חוני.   

 

עצבו שני שלטים עגולים )כמו המעגל של חוני(, וכתבו בכל אחד באותיות    

גדולות את בקשת הקיץ ואת בקשת החורף. אפשר לכתוב בנוסח המסורתי 

)הטקסט שמודגש בתפילות( או בנוסח שלכם. סביב הבקשה הוסיפו ציור 

המתאר ומדגיש אותה. את השלטים אפשר לתלות בכיתה בהתאם לעונות 

השנה. 

באופן אישי

הלכה למעשה

ּמֹוֶרה ֶאת  יֹוֶרה: ׁשֶ
ּגֹוֵתיֶהן  ִרּיֹות ְלָהִטיַח ּגַ ַהּבְ
רֹוֵתיֶהן...  ּוְלַהְכִניס ֶאת ּפֵ

ְרֶוה  ּמַ ָבר ַאֵחר: ׁשֶ ּדָ
ֶקה ַעד  ֶאת ָהָאֶרץ ּוַמׁשְ

הֹום.  ּתְ
ּיֹוֵרד  ָבר ַאֵחר: יֹוֶרה ׁשֶ ּדָ
ַזַעף  ַנַחת ְוֵאינֹו יֹוֵרד ּבְ ּבְ

ספר האגדה, על פי תלמוד בבלי, תענית, דף ו' עמ' א'

איך מפרשים חז"ל את המילה   �

"יורה"?

אל המדרש
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מולדת, ארץ חמדה, בית, ארץ קודש, מחוז געגוע... ארץ ישראל היא דברים רבים ושונים עבור 
כל אחד מאיתנו. אך מהו הסוד ששימר קשר מיוחד כל כך בין עם ישראל לבין ארצו במשך 
אלפיים שנה? מדוע המשיכו רבים כל כך לראות כמולדת מקום שאפילו סבותיהם לא הכירו? 

וכיצד קשור כל זה לחיינו כיום במדינת ישראל?

וארצו" מזמן היכרות עם תכנים שהם בסיס לעיסוק  ישראל  ישנה ארץ - עם  "אומרים  הספר 
בבחינת  עוסק  זה  וספר  וארצו",  "עם  הוא  ה'  בכיתה  המארגן  הנושא  ומורשתו.  ישראל  בתרבות 
הקשר בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. הספר נבנה בהתאם לתכנית המקצוע ואושר על ידי המטה 

לתרבות ישראל.

דבר המקרב את החומר  עולמו של הלומד,  יציאה מתוך  על  התפיסה הפדגוגית מבססת את הלמידה 

הנלמד אל הלומד. כל שער מכיל מבחר פעילויות מסוגים שונים, הכוללות שאלות הבנה ומחשבה, 

חשיבה יצירתית, ביקורת, שיפוט והוספת מידע, ומזמן בירור מעמיק של הזהות היהודית של הלומדים 
ושל הקשר בינם לבין ארצם.

המדרשה באורנים היא מרכז חינוכי הפועל לחידוש החיים היהודיים בישראל, תוך התמקדות במערכת 
בתרבותם  בבית  מרגישים  שחבריה  חברה  לעצב  מטרתנו  והמשפחתי.  הקהילתי  ובמרחב  החינוך 

ערבות  בה  שמתקיימים  חברה  והציבורית.  האישית  זהותם  את  מתוכה  ובונים  והציונית,  היהודית 

הדדית, אחריות חברתית וקשר אנושי חם.

המכון למורשת בן-גוריון הוא מכון חינוכי הפועל להנחלת מורשתו של דוד בן-גוריון - המנהיג 
המכונן של מדינת ישראל וראש הממשלה הראשון. המכון עוסק בתחומים הנגזרים ממורשתו: 

ציונות וזהות יהודית, קשר לארץ, ממלכתיות, חברת מופת, מנהיגות, פיתוח הנגב וחזון שליחותו 

של צה"ל. אנו מאמינים כי בחזונו של בן-גוריון יש כדי להנחות אותנו גם כיום באתגרים חברתיים 

וציוניים העומדים בפנינו.


