
לתקומהשואהביןמסע–ארץ

ליפשיץהרצמןוהדסאלקוביליאתפיתחו



יחידה זו נבנתה על מנת ללוות בצורה קצת  אחרת  את השבוע בין שואה לתקומה  

לאחר יום העצמאותולהלמדהזמן והרצון ויכולה להמשיך /ובמידת הצורך

אנחנו מצפות שלאורך  . היחידה מציגה חמישה שירים שבכולם מוצגת המילה ארץ

אחרות ומעמיקות אודות הקשר לארץ  /  הלמידה הילדים  יפתחו תובנות נוספות

דרך שירים לא תמצאו כאן ניתוחים מעמיקים של השירים אלא רק חוט מקשר בין  

השירים ליצירת למידה ערכית בתקופה של בין שואה ליום העצמאות ביחידה יש  

יש כאן  , המון מקום של כל מורה לפתח את דרכי החשיבה וההוראה האישיים

...  וכל השאר בידיים שלכםהמלצה 

"ארץ"החיבור בין השירים הוא המילה . שקופית ברמת מורה–שקופית אפורה 

.                           אנו מצפות שהגדרת המילה תקבל גוונים שונים דרך ההתייחסות לשירים

שלושת השקופיות האחרונות מהוות סגירה ליחידה כראות עינכם מבחינה שפתית  .

בשקופית האחרונה ישנם ביטויים עם המילה ארץ שמבחינתנו  . יצירתית ולשונית

.את היחידה דרך זווית נוספת" לסגור"יכולים 

ליאת והדס



ארץ
?עבורכםארץמהי

.ארץלמילהאישיתהגדרהבמחברתצרו



שקופית ברמת מורה

?שיח ליצירת הגדרה מהי ארץ

להשתנות  שעשוייההגדרה , לאחר מכן כל אחד מוזמן לכתוב את ההגדרה שלו

לאורך השבוע



מסע

בשירי

ארץ



מנוראהוד :מילים

אלאלקורין :לחן

אחרתארץליאין

בוערתאדמתיאםגם

בעבריתמילהרק

חודרת

נשמתיאל ,עורקייאל

רעבבלב ,כואבבגוף

ביתיהואכאן

ארציכי ,אשתוקלא

פניהאתשינתה

,להאוותרלא

,להלהזכיר

באוזניהכאןואשיר

עיניהאתשתפקחעד

אחרתארץליאין

בוערתאדמתיאםגם

חודרתבעבריתמילהרק

נשמתיאל ,עורקייאל

רעבבלב ,כואבבגוף

ביתיהואכאן

ארציכי ,אשתוקלא

פניהאתשינתה

,להאוותרלא

,להלהזכיר

באוזניהכאןואשיר

עיניהאתשתפקחעד

אחרתארץלייןא

ימיהשתחדשעד

עיניהאתשתפקחעד

אחרתארץליאין

בוערתאדמתיאםגם

חודרתבעבריתמילהרק

נשמתיאל ,עורקייאל

רעבבלב ,כואבבגוף

ביתיהואכאן

רעבבלב ,כואבבגוף

ביתיהואכאן

אחרתארץליאין

מוזיקהללאלהשמיעתמונות–סרטון

נוסףסרטון

מנוראהוד–ביצוע

אלאלקוריןביצוע

מרכזייםורעיונותהשירניתוח

https://www.youtube.com/watch?v=dyeELqKAvSI
https://www.youtube.com/watch?v=zqy70ULMBPs
https://www.youtube.com/watch?v=3_r6pEPaZ-k
https://www.youtube.com/watch?v=yNlf6szK2XI
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=fb3945da-9ae6-4d4f-bb67-b79592065fed&lang=HEB


אין לי ארץ אחרת ברמת מורה

אנחנו מאמינות שילדים עשויים לחשוב שהוא נכתב על  . בחרנו לפתוח בשיר הזה על מנת לעשות חיבור בין הנלמד על השואה לנלמד על התקומה

.רקע תקופת השואה

"  רך"הביצוע שלו מאוד . מרגש מאוד ושונה הוא הביצוע של אהוד מנור שגם כתב את השיר. לשיר מספר גדול של ביצועים המוסיפים צד נוסף למילים

יש גם ביצועים חדישים המוסיפים לשיר  . יש אפשרות להאזין לביצועים השונים ודרך חיתוך המילים בשיר לקבל צדדים נוספים להבנת השיר. ונוגה

.אסור ועוד? מותר ? האם זו העצמה? אפשר לחשוב יחד עם הילדים האם זו פגיעה בזכויות היוצרים. קטעי ראפ נוקבים

:הצעה לפעילויות

השמעה ראשונה של מנגינה ללא מילים עם תמונות ברקע ולבקש מהילדים לכתוב ככל העולה על רוחם מילים  . על השולחןממולכל ילד מספר פתקי 

אמירות בהקשר של מה שמעלה בהם המנגינה והתמונות/תחושות /רגשות/

.טבלה של כל פתקי הממו/אפשרי לערוך מיון בצורת דיאגרמה 

מה ? מה הוא הרגיש שהוא כתב? מתי הוא כתב? אופן חיבורו לארץ כיצד זה בא לידי ביטוי, אפיון שמותו של הכותב? מה החיבור של הכותב לארץ

?לארץ? חשוב לו להזכיר לה

?לעשות לטובת המדינה שלנו, מה אנחנו כאזרחים יכולים לתת

?האם אתם יכולים מנקודת  ראות שלכם לכתוב בית נוסף? אם אהוד מנור היה בחיים האם הוא היה מוסיף בית אחר 

? הארץ שינתה את פניה?  מהם אותם פנים -עם פנים ? מהם אותם עורקים-והאנשה הארץ מתוארת עם עורקים חזרתיות–מבחינה שפתית 

?האם נכון לא לוותר? למי לא מוותרים? לא אוותר לה? למה

?האם עשיתם פעם שימוש בביטוי לפקוח את עיני?  מה הביטוי רומז-? לפקוח את עיניה? מתי פוקחים עיניים

?המשכו? האם השיר הזה ניגוד לקודם( …כאן ביתי פה אני נולדתי)? מכירים שיר שמתחיל כך-כאן הוא ביתי -השורה האחרונה 

.הוסיפו להגדרה הראשונית שלכם? מהי הגדרת הארץ בשיר הזה–לסיכום 



ארץ
פייקובשייקה:ולחןמילים

,ארץ ,ארץ ,ארץ

,עבאיןתכולארץ

להוהשמש

,וחלבכדבש

נולדנובהארץ

נחיהבהארץ

יהיה ,בהונשב

שיהיהמה

,ארץ ,ארץ ,ארץ

החוףמולאלים

וילדיםופרחים

.סוףבלי

כינרתבצפון

חולותבדרום

למערבומזרח

בסודנושק /גבולותנושק

...שנאהבארץ

,ארץ ,ארץ ,ארץ

התורהארץ

האורמקוראת

.האמונהושפת

,ארץ ,ארץ ,ארץ

,יקרהארץ

הבטחתהן

.אגדהזושאין

שנאהבארץ

ואבאםלנוהיא

העםשלארץ

לעולםארץ

נולדנובהארץ

נחיהבהארץ

.שיהיהמהיהיה

https://www.youtube.com/watch?v=57khizkH3lE
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=953&lang=1


שיר ארץ ברמת מורה 

התכוון לתת  פייקוב. פייקובשייצג את הזמרת רוחמה רז ביקש את השיר עבורה משייקה , האמרגן שלמה צח. 1976השיר נכתב בשנת 

את השיר החל לבצע . של השיר לא מתאים לזמרת הצעירה" ההימנוני"לרוחמה רז את השיר אך לאחר מכן התחרט כי חשב שהסגנון 

השיר . לאחר שזכתה בתואר זמרת השנה, את השיר לזמרת אילניתפייקובלאחר מכן העביר . אך מעולם הוא לא הקליט אותו, יהורם גאון

.  והגיע אף לראש המצעד, למצעד הפזמונים ברדיו1976השיר נכנס בסוף שנת ". 20אלבום מספר "של אילנית 20-בוצע באלבומה ה
אילנית שרה אותו , את השיר השמיעו כל הזמן ברדיו. הגיע השיר למקום התשיעי( 1977)ז "במצעד הפעמונים השנתי של שנת תשל

"ארץ בה נחיה"–לאהבת ארץ ישראל , ברדיו ויש בו חיבור עמוק לארץ ישראל

: רעיונות לפעילויות

אפיון מקום, הרגשות, תיאורים, אווירה, מקום: כל קבוצה בוחרת (  ארץ ארץ  ואין לי ארץ אחרת) השוואה בין שני השירים 

ראייה שונה על אותו קושי

יהיה מה שיהיה למרות הכל

?עבר הווה עתיד למה לדעתכם השיר נכתב כך? באיזה זמן כתוב השיר -לשוני 
?מטרה שלו לדעתכםהיתהבחר להפוך את הסדר  מה פיקובבשיר שייקה , ארץ זבת חלב ודבש-בתנך כתוב 

?מה מטרתו? מה דעתכם על השינוי הזה . עושה שינויפיקובבשיר שוב שייקה -" אם תרצו אין זו אגדה"

.הוסיפו להגדרה הראשונית שלכם? מהי הגדרת הארץ בשיר הזה–לסיכום 



אלהכלעל

ולחןמילים : שמרנעמי

,

העוקץועלהדבשעל

והמתוקהמרעל

התינוקתבתנועל

הטובאלישמור

המבוערתהאשעל

הזכיםהמיםעל

הביתההשבהאישעל

המרחקיםמן

,לישישהמעטעלשמור
הטףועלהאורעל
עודהבשילשלאהפריעל

.ושנאסף

...אלהכלעל

,ברוחאילןמרשרש
,כוכבנושרמרחוק

בחושךליבימשאלות
.עכשיונרשמות

אלהכלעללישמור ,אנא
,נפשיאהוביועל
הבכיעל ,השקטעל
.השירזהועל

...אלהכלעל

השירעלהסבר

אלהכלעל אלהכלעל , ,

הטובאלילינאשמור .

העוקץועלהדבשעל ,

והמתוקהמרעל .

נטועתעקורנאאל ,

התקווהאתתשכחאל

ואשובההשיבני

הטובההארץאל .

הביתזהעלאלישמור ,

הגןעל החומהעל , ,

פתעמפחד ,מיגון
וממלחמה

https://www.youtube.com/watch?v=oxzR9Z-kG6Q
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=738&lang=1
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=b6ff07c8-b53d-4b07-8af4-1acece020f2d&lang=HEB


על כל אלה ברמת מורה  

אילו תובנות נוספות מעניק  ? מדוע. ובכל זאת בחרנו להוסיף את השיר ליחידה זו-לא מופיעה בשיר " ארץ"המילה 

"ארץ"השיר למשמעות של 

?מה פירוש הדבש והעוקץ

דבש ועוקץ במדינה

דבש ועוקץ במקום שלנו הילדים

משאלה לארץ שלנו למקום שהם נמצאים בו 

?מה האישי ומה הציבורי. השיר כשיר תפילה נוגע בדברים אישיים ובהדרגה עובר למרחב ציבורי

.יכול להיות גם נטועאדם, האם בית?  האם הוא רק הצומח? מהו הנטוע" אל נא תעקור נטוע"

.הוסיפו להגדרה הראשונית שלכם? מהי הגדרת הארץ בשיר הזה–לסיכום 



כאן
חיטמןעוזי:ולחןמילים

נולדתיאניפהביתיכאן

היםשפתעלאשרבמישור

גדלתיאיתםהחבריםכאן

בעולםאחרמקוםשוםליואין

שיחקתיאניפהביתיכאן

ההרגבעלאשרבשפלה

מיםשתיתיהבארמןכאן

.במדברדשאושתלתי

ילדילינולדוכאןנולדתיכאן

ידיבשתיביתיאתבניתיכאן

ידידיאלףכלוכאןאיתיאתהגםכאן

לנדודיסוףאלפייםשניםואחרי

ניגנתיאנישיריכלאתאן
ליליבמסעוהלכתי

הגנתיאניבנעוריכאן
.שליהאלוהיםחלקתעל

...נולדתיכאן

ערכתיאנישולחניאתכאן
רענןפרחלחםשלפת
פתחתיאנילשכניםדלת
."אהלן"לונאמרשבאומי

...נולדתיכאן

https://www.youtube.com/watch?v=AKi-yPiiAlQ
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=778&lang=1


הזיקה לבית הפרטי ולבית הלאומי בהשוואה  :  השיר כאן ביתי ברמת מורה

.בין המרחב האישי לציבורי-לשיר הקודם 

ממה הוא  ? מה הקשר בין הבית האישי לבית הלאומי האם הוא תמיד קיים

?נוצר

"כאן הלאומי"האישי שלי ומהו ה" כאן"מהו ה

?מהי חלקת האלוהים

האם אפשר לא להיוולד  ?  מה המקום של השיר עבור אלו שלא נולדו כאן

אדםמה המשמעות של מקום הלידה של ? כאן ועדיין להרגיש מחובר לארץ

?לגבי הקשר לארץ

הוסיפו להגדרה הראשונית  ? מהי הגדרת הארץ בשיר הזה–לסיכום 

שלכם



נהדרתארץלךשלום
גולדהירשאילן:מילים
גודמןסטיבן:לחן

ברומאוגםבפריסהייתי

,תבלפלאישבעתאתראיתי

,דרומהוגםהצפוניבקוטב

.ישראלארץכמומקוםאיןאך

יפותנוףשלגלויותוכמו

,עפותבזכרוניתמונות

מצלמהשלעדשהבעדכמו

אשאאותןבתרמילי

מסעבכל ,מקוםבכל

.שלמהתמונהמתוךפסיפסקטעי

בירושליםהמגדליםצריחי
הצבעוניהשוקוסמטאות

גבעתייםשלהרעפיםגגות
.חלונימבעדהניבטים

,אביבבתלהאביבאת
,סביואתסבתיאת
,שבתנרותואתהחלהאת
אדוםמולהמלחיםאת

לסדוםצופהלוטואשת
.אילתבואךהקיץואת

...נהדרתארץלךשלום

הכנרתשלהכחוליםמימיה
מעלהתואםוהרקיע
המוכרתהביתוהרגשת

.חשמלכמוזורמתעורקיבתוך
,והשומרוןגלילהרי

,שבשרוןהפרדסים
המושבהבגןוילדים

היםואתהכרמלאת
,כולםואתאחדאחד
.הבאברוךאומרים ,קורציםתמיד

...נהדרתארץלךשלום

נולדשיראיך ,נהדרתארץלךשלום

.מזמורשירלךנושאהדלעבדך

,דרךעלאנינודדלעיתיםאםגם
לחזוריותרטובאךלנדודטובמה

https://www.youtube.com/watch?v=my3oM5Fg4to
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=100&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=748&lang=1
https://www.gavisho.com/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9A-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%AA


למה דווקא הם נבחרו  , לערוך רשימה של מקומות המופיעים בשיר :רמת מורה

?איזה מקומות מחוץ לארץ ישראל מוצגים ולמה דווקא הם? ומה הם מייצגים

?האם יש כאן יותר קשר אישי או קשר לאומי

.בינהםשמראה את כל המקומות והקשרים " וון"אפשר לערוך דיאגרמת 

מי בוחר  ? איך נבחרים פלאי תבל. בארץ ישראל-פלאי תבל שנוספו לאחרונה 

?אותם

האם הייתם משנים  ? למה לדעתכם. השיר הזה מבחינתנו נבחר להיות האחרון

את הסדר

הוסיפו להגדרה הראשונית שלכם? מהי הגדרת הארץ בשיר הזה–לסיכום 



מסכמתפעילות
לתקומהשואהשביןזמןצירעלהזההשבועאתממקמיםהיינואם
.בחירתםאתנמקו .הזמןברצףהשיריםאתמסדריםהייתםאיך

.דעתכםאתהסבירו ?הזהבשבועאותוללמדמתאיםשלאשירישהאם

והסבירוהשיראתהציגו  ?אלושיריםלקבוצתמצרפיםשהייתםנוסףשירישהאם
.קשורהואבמה

-הלאומיההמנוןאתלהחליףהוצעשלמדנוהשיריםלאחד באיזהחישבו "התקווה"
.דעתכםאתהסבירו .ההמנוןאתלהחליףלולתתראוילדעתכםוהאםמדוברשיר



יצירתיתמסכמתפעילות
שביןהזההמיוחדהשבועאתשתייצגכרזהלהכיןהתבקשתם

אחתכרזהוליצורמהשיריםמילים/משפטיםלבחורעליכם .לתקומהשואה
שיצרתםלכרזההוסיפו .הזהבשבועשקיימתהמיוחדתהמשמעותאתהמייצגת
.בחירתכםאתהמסבירהפיסקה

בחרו .בהםשעסקנוהשיריםאתשייצגמיוחד "מיליםענן"להכיןהתבקשתם
הוסיפו .מתוקשבלהכיןניתן-מיליםענןבצורתאותםוסדרוהשיריםמתוךמילים
.הצגתןאופןואתשבחרתםהמיליםאתהמציגהפיסקה

כתבו .יחדהשיריםכלשלחיבורהמכיל ,חדשלשירחדשביתלכתובהתבקשתם
.בחירתכםאתהמסבירהפיסקהוהוסיפיהחדשהביתאת

https://digitalpedagogy.co/tag/%D7%A2%D7%A0%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/


 :יצירתיתפעילותהמשך

היחידהמתוךמושגיםתשבץהכנת

היחידהמתוךמושגיםתפזורתהכנת

וממיליםמתמונותארץ "'קולאג"הכנת



ארץהמילהעםוביטוייםניבים

הארץכלאדון

הצביארץ

הקודשארץ

הארץועםבור

הארץמלח


