
 

עם ישראל וארצו" מתוך המקצוע תרבות ישראל ומורשתו   – בבואנו לקרוא את הספר "אומרים ישנה ארץ 

המכון למורשת בן גוריון, המדרשה באורנים, רכס פרוייקטים חינוכיים   -לכיתה ה' )לא כתוב מי המחבר, כתוב

  .האדם החילוני הוא אדם ריבוני :הנחת היסוד המנחה אותנובע"מ(, 

 .לשאול; האומץ להטיל ספק; האומץ לבחורהאומץ  :סימן השאלה הוא   האדם החילוני סימן ההיכר של

 .בכל דבר ועניין ;בכל תחום ;אנו מבקשים עבור ילדינו מערכת חינוך שמאפשרת להם זאת

 ,מנקודת מבט חילונית ,לבין לימוד בעייתי ,היהדות כהיסטוריה ותרבות  עלאנו מבקשים להבחין בין לימוד ראוי  

 .שיש לקייםהיהדות כאמונה ופרקטיקה דתית   את

 

בחנתי מספר נושאים בקריאה של הספר: שימוש בשפה אמונית או רעיונות אמוניים, הבחנה בין  

דעות ועובדות, שימוש במקורות דתיים לעומת חילוניים ואופי המשימות והשאלות שמוטלות   , אמונות

המגמה   -אשתי מלהמשיך לקרוא יהבאתי מספר דוגמאות, מודה שבאיזשהו שלב התי על הילדים.

 רורה. מאוד ב

מעבר לטקסטים שמוטים בצורה קיצונית, יש לשים לב למשימות שהילדים מקבלים ולקביעות  

 ששזורות פה. 

 כללי 

 הספר אמור לדבר על עם ישראל וארצו, ומורכב מחמישה נושאים: 

 ארץ אהבתי.  - שער ראשון

י ואם  עמודים של זיקה ברורה בין למידת תורה לעלייה לארץ, הטפה לפיה אלוהים מחליט מת 28

 עולים לארץ, הכלה כי ניתן ללמוד תורה ולא לעבוד כדי לקיים את ארץ ישראל 

 היצירה היהודית  -שער שני 

עמודים של התמקדות במדרש ובטקסטים דתיים כדי להסביר מונחים ארץ ישראלים. התעמקות   31

 בספר האגדה של חז"ל. רמיזה כי אנחנו חיים בארץ ישראל בגלל מצוות יישוב הארץ. 

 ירושלים  – ר שלישי שע

פירוט אודות הציווי לעלות לרגל   ,עד כמה ירושלים בירתו הנצחית של העם היהודי עמודים על   50

,  עמודים בלבד על ההיסטוריה  7לירושלים והעובדה שאלוהים נמצא שם והחשיבות של בית המקדש. 

 עוד דתות שיש בירושלים ונגיעה בתקופת המנדט

 

 חשוב  -נשיא המדינה, המנורה וכו' אין לי פה הרבה טענות  –סמלים לאומיים   - שער רביעי



 מחזור הזמנים   - שער חמישי

עמודים שמתחילים בכך שאלוהים ברא את הזמן, השמש והירח )קשור לצורת הירח ולהשתנותו   50

במשך החודש(, ממשיכים בהשפעת התפילות לגשם על החקלאות )קשור לעונות השנה(, ומסיימים  

 השנה והחגים היהודים שנחגגים בהן בעונות 

פתאום אחרי שמספרים לנו באריכות על חוני המעגל ותפילותיו   -חלק משעשע שלא קשור לכלום

"ההצבעה על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות". לא    -מופיעים שני עמודים על כ"ט בנובמבר  -לגשם 

 ת ישראל לשם שינוי הבנתי מה הקשר אבל שמחתי לראות משהו מההיסטוריה של הקמת מדינ

 

 שימוש בשפה אמונית: 

שהחיינו  ברוך אתה אלוהינו מלך העולם , "  " ארץ הקודש"חוזרים לארץ אבותיהם, ל)  9עמוד  .1

של  האח  הוא ברך את האל שזיכה אותו לעלות לארץ ישראל",  - וקיימנו והגענו לזמן הזה

   (" מתפלל כל יום לשוב לירושליםהסבתא "

)מדוע האיש בציור לא עולה לירושלים? תשובה של אחד הילדים בספר: "אולי הוא    12עמוד  .2

ו. הוא יהודי דתי, אולי  חושב שהוא צריך לחכות למשיח ולא לעלות לפי החלטה אישית של

   (הוא מחכה שאלוהים יעשה את השינויים בחיים שלו" 

היהודים "כתבו שירים ופיוטים חיברו תפילות וביקשו מאלוהים שיעזור להם לחזור   13עמוד  .3

  -יחזרו לארצם, אם לא  –אם הוא ירצה  - הכל תלוי באלוהיםשוב. אין בחירה.  –לארצם" 

 ישארו בגולה. 

 לדרכים שמתוארות בסיפור   הוא   הקדוש ברוךחס  יד מתיצ כי -ונית שפה אמ - 53עמוד  .4

 "הקב"ה"  - 63עמוד  .5

הסבתא מספרת שבמרוקו "תמיד דיברנו על זה שנחזור לארץ הקודש,   - 165עמוד  .6

 לירושלים, שיבנה המקדש... הזכרנו את זה כמעט בכל יום בתפילות..." 

שמתנהל בין הקדוש ברוך הוא ללבנה..." "איך הקדוש    שאלות אודות "הויכוח - 170עמוד  .7

 ברוך הוא מפצה את הלבנה" 

 

 : הבחנה בין אמונות, דעות, עמדות ועובדות

)"הוא ברך את האל שזיכה אותו לעלות לארץ ישראל..." האל העלה אותו? או שהוא    9עמוד  .8

 עלה?( ו- החליט לעלות לארץ ישראל פשוט 

חורבן והגלות היו עונש שנתן לנו האל אין לנו רשות להפסיק  ה"  - הילד דודי טוען כי 27עמוד  .9

רק למשיח מותר להחזיר אותנו    . את הגלות בעצמנו ולחזור לארץ ובטח שלא להקים מדינה

התפילות לשיבת ציון יצרו קשר הדוק בין  "ויובל מוסיפה:  " ... לארץ ישראל כי הוא שליח האל

 ...."  העם לאלוהיו ועכשיו איבדנו את זה

ובכך להביא את  בתנועה הציונית האמינו שצריך להתיישב בארץ  הספר מסביר כי " - 33וד עמ .10

 " הגאולה



סיפור על משה שעולה לשמיים לקבל את לוחות הברית ואלוהים מקשט את   - 46עמוד  .11

בא ידרוש מדרשים על כל אחת מהאותיות. כשאחד  יעתיד רבי עקב האותיות בגלל ש

. לא שואלים ולא מפקפקים.  "ממשה בסיני" - מאיפה הוא יודעהתלמידים שואל רבי עקיבא  

.  אולי הוא גם יוכל למצוא רעיונות או חוקים בכתרים של האותיות בתורהואז הילד מהרהר 

י  "אלא ע  -י בני האדם כחלק מהקמה של חברה בריאה "כלומר החוקים לא נכתבים ע )** 

 ( אלוהים

)ללא אזכור כמובן    הזמן מספר בראשיתתיאור בריאת  -בריאת הזמן התורה   - 167עמוד  .12

 לעניין הפעוט הזה של המפץ הגדול( 

חז"ל התלבטו מתי להתחיל לבקש גשמים )ציטוט ממשנה כיצד לפתור את   –  188עמוד  .13

"ראינו שהחקלאות בארץ ישראל תלויה בכמות הגשמים היורדים בה. בגלל   הדילמה הזו( 

גשם, ונקבעו תאריכים מיוחדים  חשיבות הגשם חוברו התפילות המיוחדות המבקשות 

 לאמירת התפילות..." 

 

  41עמודים יש   178 - לא עברתי על כל הספר אבל ב –  תכנים ממקורות יהודים לעומת חילונים

 חילוניים  13מקורות דתיים לעומת 

 ( 41מקורות דתיים )

מוקדש כולו לציטוט מספר תהילים ושאלות על שיר המעלות תוך ציון   15-  14עמוד  .1

 שנהוג לשיר אותו בתוך התקווה ביום העצמות   

   ברכת המזון ושאלות על ברכת המזון - 17 - 18-עמוד    .2

 שיר געגוע לארץ רבי יהודה הלוי  - 20עמוד  .3

ילה וחשיבות  ציטוט רבי נחמן מברסלב )... הדגיש את חשיבות התפ - 22עמוד  .4

 השמחה... אל קברו באומן עולים חסידים רבים..."( 

ציטוט מהספר סיפורים וממרות חסידים המספר על קיבוץ נדבות   –  23עמוד  .5

 לחסידים שישבו בארץ ולא עבדו אלא למדו תורה. מואר באור חיובי כמובן  

 סיפור של הרב אליעזר מלמד אודות החשיבות בעלייה לארץ ישראל  - 25עמוד  .6

 פירוט מחז"ל בעד ונגד עלייה לארץ ישראל ושאלות על הטקסט  - 26עמוד  .7

 תיאור כנרת מספר האגדה  - 32עמוד  .8

 סיפור שני חכמים בכנרת מספר תלמוד  - 33עמוד  .9

 סיפור על הלל הזקן מתלמוד בבלי  - 48עמוד  .10

 סיפור על רבי שמעון מתלמוד בבלי  - 50עמוד  .11

 ר על רבי אליעזר מתלמוד וסיפ –  52עמוד  .12

 מפרשת עקב   להסבר למילה תב  - 54 עמוד  .13

 הסבר על נטיעת עצים מספר ויקרא  - 55עמוד  .14

 המחשה מה זה משל מספר איכה רבה  - 56עמוד  .15

 המחשה מה זה ארץ זבת חלב ודבש מספר בבלי  - 57עמוד  .16



 דוגמאות למשלים מספר תלמוד ומדרש רבה  - 59עמוד  .17

 אגדות וסיפורים מספר מדרש רבה  - 63עמוד  .18

 פר בראשיתציטוט מס - 69עמוד  .19

 על הקשר בין אברהם אבינו לארץ ישראל מספר בראשית  - 70עמוד  .20

 ארצות העולם לכל העמים  לק את י חהוא זה שעל כך שהקב"ה  - 72עמוד  .21

 שיר בארץ חמדת אבות    - 73עמוד  .22

 חזור לארץ ישראל מתוך ספר האגדהלאיך   - 74עמוד  .23

 מדוע עם ישראל מיוחד  -מתוך חז"ל  - 76עמוד  .24

 על ארבעת המינים מתוך פסק"א  - 77עמוד  .25

 חשיבות הכותל מהרמב"ם  - 86עמוד  .26

 חשיבות ירושלים ממדרש תנחומא  - 88עמוד  .27

 ירושלים אינה רק מרכז העולם אלא גם משכנו של האל ספר שמות  - 89עמוד  .28

 ה מתוך תוספתא ל להיכן לפנות בתפי  - 91עמוד  .29

 שיר עלייה לרגל לירושלים מתהילים  - 95עמוד  .30

 ציטוט מתלמוד  - 96עמוד  .31

 ציטוט מתלמוד   - 97עמוד  .32

 ציטוט משמות  - 98עמוד  .33

 ציטוטים מהתנ"ך לגבי שמות שונים של ירושלים  -100,101עמוד  .34

 געגועים לירושלים מספר תהילים  - 102עמוד  .35

 ילה להקמת בית המקדש פ ציטוט מתוך ת - 104עמוד  .36

 ציטוט מספר בראשית כיצד נברא הזמן  - 167עמוד  .37

 ציטוט מהתלמוד אודות בריאת השמש והירח  - 170עמוד  .38

 ציטוט ממסכת ראש השנה כיצד מודיעים על ראש חודש חדש  - 172עמוד  .39

 ציטוט ברכת החודש מסידור תפילה )נוסח ספרד למי שזה חשוב לו(  - 173עמוד  .40

 חלוקה לעונות השנה לפי התלמוד   - 177עמוד  .41

 : בזיקה לתנ"ך, אלוהים, מצוותרובם המכריע  בעיקר שירים ו   (31) מקורות חילוניים 

 השיר שאו ציונה נס ודגל  - 30עמוד  .1

 של נחום גוטמן  של נוף טבריה  תיאור תמונה - 31עמוד  .2

 )ואולי לא היו הדברים(   שיר של רחל - 34עמוד  .3

 אודות העבודה בכנרת  מתוך כתבי רחל  - 34עמוד  .4

 שיר בוקר מאת נתן אלטרמן  - 37עמוד  .5

ראל יפה )כמובן מדובר על "תורה אורה כזו יש לנו וגם הגדה  שיר ארץ יש - 39עמוד  .6

 ומגילה ואלוהים אחד שלנו... ולירושלים כל שירי אנחנו שוב עולים לרגל..."( 

 אהוד מנור אין לי ארץ אחרת שיר   - 41עמוד  .7

 של יורם טהר לב קום והתהלך בארץ  שיר   - 71עמוד  .8



 סוקים( תיאור של הרצל את ירושלים )כמובן מצטט פ - 81עמוד  .9

עד כמה חשובה   - טקס קבלת פרס נובל לספרותציטוט ש"י עגנון מתוך  - 82עמוד  .10

)"... בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלווים בבית המקדש    ירושלים

כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר  

 נתן השם בליבי ובעטי"( 

 אלי לנדאו על חשיבות הכותל המערבי בפריצה לעיר העתיקה - 84עמוד  .11

 ציטוט של ניל ארמסטרונג  - 171עמוד  .12

 שיר שנים עשר ירחים נעמי שמר  - 174עמוד  .13

 שיר תשרי רחל שפירא  - 178עמוד  .14

 

 : משימות מגמתיות

 לשיר שיר מספר תהילים במנגינת התקווה  - 15עמוד  .1

 לחבר ברכת מזון אישית  - 18עמוד  .2

האם שליחת כסף לארץ היא תחליף לקיום מצוות יישוב ארץ ישראל? התחלקו   - 24עמוד  .3

 נייה לשתי קבוצות ושכנעו אחת את הש

 מתי מותר לחלל את השבת?  –  49עמוד  .4

 " ואם בתורת ה' חפצו "מה הפירוש למשפט  - 50עמוד  .5

הילדים צריכים להזמין את ההורים או אחת הכיתות הנמוכות יותר בבית ספר   - 53עמוד  .6

 ללימוד בבית המדרש שיקימו 

 היםנסו לשער מדוע הארץ חביבה על אלוהים ומדוע עם ישראל חביבים על אלו - 63עמוד  .7

 איך שיכנע אלוהים את היהודים שיקחו את ארץ ישראל  - 72עמוד  .8

יום מצוות יישוב ארץ ישראל? איך לדעתכם ק האם החלוצים רואים את מעשיהם ב - 75עמוד  .9

 ?האם אתם ומשפחתכם שותפים לכך?  מתבטאת היום מצוות יישוב בארץ

 חברו מדרש מתוך פסוק בתורה  - 78עמוד  .10

עבורם   ל וסבתא ובקשו מהם לספר מהי המשמעות של ירושלים והכות פנו לסבא   - 85עמוד  .11

 וכיצד הם הרגישו כששחררו את הכותל 

 באיזו מידה חשובה ירושלים גם למי שלא מתפלל באופן קבוע?  - 92עמוד  .12

הקודש האם המתפללים פונים לכיוון   לכו לבית כנסת השכונתי ובדקו בשעת תפילה או בארון .13

 ירושלים 

ם מכירים חוויה דומה לחוויה הרגשית של לעלות לירושלים? האם הייתם  האם את - 95עמוד  .14

בתקופה שבית המקדש היה קיים? מה היתרונות של ביקור  רוצים לעלות לירושלים 

 בירושלים בתקופתנו לעומת ביקור בירושלים בתקופת בית המקדש? 

 ? המקדש בית  מי צריך לבנות את -מתוך שיר של נעמי שמר  - 113עמוד  .15

 חברו ברכת חודש כיתתית שאותה תקראו בראש כל חודש עברי  - 173עמוד  .16

 שאלות לגבי תפילות שמשפיעות על מזג האוויר  - 187עמוד  .17



המעגל של חוני( וכתבו בכל אחד ... את בקשת   עצבו שני שלטים עגולים )כמו  - 191עמוד  .18

או בנוסח   הקיץ ובקשת החורף. אפשר לכתוב בנוסח המסורתי )הטקסט שמודגש בתפילות( 

 שלכם...את השלטים אפשר לתלות בכיתה בהתאם לעונות השנה

 


