
כרטיס א. < סיפור משותף 

| יהושע כ"ד, ג-יח |
)ג( ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען 
וארב ָוַאְרֶּבה ֶאת  ַזְרעֹו ָוֶאֶּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק: )ד( ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת 
ֵעָׂשו ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים: )ה( 
ָוֶאְׁשַלח ֶאת ֹמֶׁשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ָוֶאֹּגף ֶאת ִמְצַרִים ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו ְוַאַחר 
ַוִּיְרְּדפּו  הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם: )ו( ָואֹוִציא ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ִמִּמְצַרִים ַוָּתֹבאּו ַהָּיָּמה 
ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֶרֶכב ּוְבָפָרִׁשים ַים סּוף: )ז( ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ַוָּיֶׂשם 
ַוְיַכֵּסהּו ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיֵניֶכם  ַוָּיֵבא ָעָליו ֶאת ַהָּים  ַמֲאֵפל ֵּביֵניֶכם ּוֵבין ַהִּמְצִרים 
ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִמְצָרִים ַוֵּתְׁשבּו ַבִּמְדָּבר ָיִמים ַרִּבים: )ח( ואבאה ָוָאִביא 
אֹוָתם  ָוֶאֵּתן  ִאְּתֶכם  ַוִּיָּלֲחמּו  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ַהּיֹוֵׁשב  ָהֱאֹמִרי  ֶאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם 
ְּבֶיְדֶכם ַוִּתיְרׁשּו ֶאת ַאְרָצם ָוַאְׁשִמיֵדם ִמְּפֵניֶכם: )ט( ַוָּיָקם ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹור ֶמֶלְך 
מֹוָאב ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַלח ַוִּיְקָרא ְלִבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ְלַקֵּלל ֶאְתֶכם: )י( ְוֹלא 

ַוַּתַע )יא(  ִמָּידֹו:  ֶאְתֶכם  ָוַאִּצל  ֶאְתֶכם  ָּברֹוְך  ַוְיָבֶרְך  ְלִבְלָעם  ִלְׁשֹמַע  ־ָאִביִתי 
ְוַהְּפִרִּזי  ָהֱאֹמִרי  ְיִריחֹו  ַּבֲעֵלי  ָבֶכם  ַוִּיָּלֲחמּו  ְיִריחֹו  ֶאל  ַוָּתֹבאּו  ַהַּיְרֵּדן  ְברּו ֶאת 
ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ָוֶאֵּתן אֹוָתם ְּבֶיְדֶכם: )יב( ָוֶאְׁשַלח 

ְבַחְר ָהֱאֹמִרי ֹלא  ַמְלֵכי  ְׁשֵני  ִמְּפֵניֶכם  ַוְּתָגֶרׁש אֹוָתם  ַהִּצְרָעה  ֶאת  ־ִלְפֵניֶכם 
ְּבָך ְוֹלא ְבַקְׁשֶּתָך: )יג( ָוֶאֵּתן ָלֶכם ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ָיַגְעָּת ָּבּה ְוָעִרים ֲאֶׁשר ֹלא 
ֹאְכִלים: )יד(  ְנַטְעֶּתם ַאֶּתם  ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר ֹלא  ְּכָרִמים  ָּבֶהם  ַוֵּתְׁשבּו  ְבִניֶתם 
ְוָהִסירּו ֶאת ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר  ּוֶבֱאֶמת  ְּבָתִמים  ְוִעְבדּו ֹאתֹו  ְיראּו ֶאת ה'  ְוַעָּתה 
ָעְבדּו ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ּוְבִמְצַרִים ְוִעְבדּו ֶאת ה': )טו( ְוִאם ַרע ְּבֵעיֵניֶכם 
ַלֲעֹבד ֶאת ה' ַּבֲחרּו ָלֶכם ַהּיֹום ֶאת ִמי ַתֲעֹבדּון ִאם ֶאת ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָעְבדּו 

־ֲאבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר בעבר ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ְוִאם ֶאת ֱאֹלֵהי ָהֱאֹמִרי ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְׁש
ִבים ְּבַאְרָצם ְוָאֹנִכי ּוֵביִתי ַנֲעֹבד ֶאת ה': פ )טז( ַוַּיַען ָהָעם ַוֹּיאֶמר ָחִליָלה ָּלנּו 
ֵמֲעֹזב ֶאת ה' ַלֲעֹבד ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים: )יז( ִּכי ה' ֱאֹלֵהינּו הּוא ַהַּמֲעֶלה ֹאָתנּו 
ְוֶאת ֲאבֹוֵתינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלֵעיֵנינּו ֶאת ָהֹאתֹות 
ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ּוְבֹכל  ָבּה  ָהַלְכנּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ְּבָכל  ַוִּיְׁשְמֵרנּו  ָהֵאֶּלה  ַהְּגֹדלֹות 

־ָעַבְרנּו ְּבִקְרָּבם: )יח( ַוְיָגֶרׁש ה' ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ְוֶאת ָהֱאֹמִרי ֹיֵׁשב ָהָאֶרץ ִמָּפ
ֵנינּו ַּגם ֲאַנְחנּו ַנֲעֹבד ֶאת ה' ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו:

מהו הסיפור שבוחר יהושע לספר לעם?  
כתבו את הסיפור הזה בלשון של היום.  

איך הסיפור הזה עוזר ליצור עם?   

א



דוד בן גוריון
מתוך נאום בפני ועדת החקירה של האו"ם, 1947

אניה  החדש  לעולם  הפליגה  שנה  מאות  כשלוש  לפני 
בתולדות  גדול  מאורע  זה  היה  "מייפלאואר"  ושמה, 
אנגלי  יש  אם  לדעת,  אני  תאב  אבל  ואמריקה.  אנגליה 
וכמה  זאת;  אניה  הפליגה  אימתי  בדיוק  היודע  אחד, 
היו  היודעים הם כמה אנשים  זאת;  יודעים  אמריקאים 
באותה אניה; ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם. 
שנה,  מאות  ושלוש  אלפים  משלושת  יותר  לפני  והנה 
לפני הפלגת "מייפלאואר", יצאו היהודים ממצרים, וכל 
יודע  יהודי בעולם, ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית, 
וכולם  בניסן.  עשר  בחמישה  יצאו:  יום  באיזה  בדיוק 

יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים: מצות. 

מצה  כולו  העולם  בכל  יהודים  אוכלים  הזה  היום  ועד 
ובארצות  ברוסיה  באמריקה,  בניסן,  עשר  בחמישה  זו 
על  שבאו  ובצרות  מצרים  ביציאת  ומספרים  אחרות, 

היהודים מיום שיצאו לגולה.

לשנה  עבדי,  השתא  מאמרים:  בשני  מסיימים  והם 

הבאה בני חורין. השתא הכא, לשנה הבאה בירושלים.

מדוע בחר דוד בן גוריון לספר לאו"ם  
דווקא את הסיפור הזה?  

דווקא בזמנים קריטיים בהם נוצרת מדינה.  

א



מדוע חשוב לה' לתאר דווקא את גבולות   
הארץ בפתיחת ספר יהושע? 

איך גבולות הארץ קשורים ליצירת עם?  

כרטיס ב. < הקשר לארץ 

| יהושע א', א-ד |

)א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמֶׁשה ֶעֶבד ה' ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ְמָׁשֵרת 

ֹמֶׁשה ֵלאֹמר: )ב( ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֵמת ְוַעָּתה קּום ֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה 

ִיְׂשָרֵאל:  ִלְבֵני  ָלֶהם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהֶּזה  ָהָעם  ְוָכל  ַאָּתה 

)ג( ָּכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְדֹרְך ַּכף ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ְנַתִּתיו ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי 

ֶאל ֹמֶׁשה: )ד( ֵמַהִּמְדָּבר ְוַהְּלָבנֹון ַהֶּזה ְוַעד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול ְנַהר ְּפָרת ֹּכל 

ֶמׁש ִיְהֶיה ְּגבּוְלֶכם: ֶאֶרץ ַהִחִּתים ְוַעד ַהָּים ַהָּגדֹול ְמבֹוא ַהּׁשָ

ב



הירח משגיח מעל, 
על גבי שק האוכל הדל 

המדבר מתחתי, אין סופו לפנים, 
ואמי מבטיחה לאחי הקטנים. 

עוד מעט, עוד קצת, להרים רגליים 
מאמץ אחרון, לפני ירושלים. 

אור ירח החזק מעמד, 
שק האוכל שלנו אבד 

המדבר לא נגמר, יללות של תנים, 
ואימי מרגיעה את אחי הקטנים. 

עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל 
לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל. 

ובלילה תקפו שודדים, 
בסכין גם בחרב חדה 

במדבר דם אימי, הירח עדי, 
ואני מבטיחה לאחי הקטנים. 

עוד מעט, עוד קצת, יתגשם החלום 
עוד מעט נגיע, לארץ ישראל. 

בירח דמותה של אימי, 
מביטה בי, אמא אל תיעלמי 

לו היתה לצידי, היא היתה יכולה, 
לשכנע אותם שאני יהודי. 

עוד מעט, עוד קצת, בקרוב נגאל 
לא נפסיק ללכת, לארץ ישראל 

עוד מעט, עוד קצת, להרים עיניים 
מאמץ אחרון, לפני ירושלים.

איזה רגש עולה בשירו של שלמה גרוניך?  
מה הקשר בין השיר לבין הפסוקים מיהושע?  

אפשר להעזר גם במטבע שיצא לזכר עליית יהודי אתיופיה.  

ב



כרטיס ג. < אחדות ועדתיות
 

| שופטים א', ב-לו |

ַוֹּיאֶמר  )ג(  ְּבָידֹו:  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ַיֲעֶלה  ְיהּוָדה  ה'  ַוֹּיאֶמר  )ב( 
ְיהּוָדה ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני ְוָהַלְכִּתי ַגם 

־ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו ִׁשְמעֹון: )ד( ַוַּיַעל ְיהּוָדה ַוִּיֵּתן ה' ֶאת ַהְּכ
ַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְּבָיָדם ַוַּיּכּום ְּבֶבֶזק ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש...

ְוֹלא הֹוִריׁש  )כז(  ִעָּמם...  ַוה'  ֵאל  ֵּבית  ֵהם  ַּגם  יֹוֵסף  ֵבית  ַוַּיֲעלּו  )כב( 
ה ֶאת ֵּבית ְׁשָאן ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה ְוֶאת ַּתְעַנְך ְוֶאת ְּבֹנֶתיָה ... )כט(  ְמַנּׁשֶ
ְּבִקְרּבֹו  ַהְּכַנֲעִני  ַוֵּיֶׁשב  ְּבָגֶזר  ַהּיֹוֵׁשב  ַהְּכַנֲעִני  ֶאת  ְוֶאְפַרִים ֹלא הֹוִריׁש 
ַנֲהֹלל  יֹוְׁשֵבי  ְוֶאת  ִקְטרֹון  יֹוְׁשֵבי  ֶאת  הֹוִריׁש  ֹלא  ְזבּוֻלן  )ל(  פ  ְּבָגֶזר: 
ַוֵּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו ַוִּיְהיּו ָלַמס: ס )לא( ָאֵׁשר ֹלא הֹוִריׁש ֶאת ֹיְׁשֵבי 
ַעּכֹו ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ִצידֹון ְוֶאת ַאְחָלב ְוֶאת ַאְכִזיב ְוֶאת ֶחְלָּבה ְוֶאת  ֲאִפיק 
ֹלא  ִּכי  ָהָאֶרץ  ֹיְׁשֵבי  ַהְּכַנֲעִני  ְּבֶקֶרב  ָהָאֵׁשִרי  ַוֵּיֶׁשב  )לב(  ְרֹחב:  ְוֶאת 
הֹוִריׁשֹו: ס )לג( ַנְפָּתִלי ֹלא הֹוִריׁש ֶאת ֹיְׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ְוֶאת ֹיְׁשֵבי 
ֵבית ֲעָנת ַוֵּיֶׁשב ְּבֶקֶרב ַהְּכַנֲעִני ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוֹיְׁשֵבי ֵבית ֶׁשֶמׁש ּוֵבית 
ֲעָנת ָהיּו ָלֶהם ָלַמס: ס )לד( ַוִּיְלֲחצּו ָהֱאֹמִרי ֶאת ְּבֵני ָדן ָהָהָרה ִּכי ֹלא 

־ְנָתנֹו ָלֶרֶדת ָלֵעֶמק: )לה( ַוּיֹוֶאל ָהֱאֹמִרי ָלֶׁשֶבת ְּבַהר ֶחֶרס ְּבַאָּילֹון ּוְב
ַׁשַעְלִבים ַוִּתְכַּבד ַיד ֵּבית יֹוֵסף ַוִּיְהיּו ָלַמס: )לו( ּוְגבּול ָהֱאֹמִרי ִמַּמֲעֵלה 

ַעְקַרִּבים ֵמַהֶּסַלע ָוָמְעָלה: פ

מה היתרון של כיבוש שבטי? מה החיסרון שלו?  
האם לאעדיף היה שייכבשו את ארץ ישראל כעם אחד?  

האם יש יתרון בשבטיות כאשר יוצרים עם?  

ג



הרב סבתו

הייתי בן חמש כשעלינו ארצה במפתיע ממצרים, אחרי 
כולנו  את  גירשו  ציונית  פעילות  בעוון  נעצר  שאבא 
ילדים,  וחמישה  אימא  אבא,  שעות,   48 תוך  ממצרים 
'מולדת'  ושמה  באנייה  הגענו  שבע.  בן  שהגדול שבהם 
בירושלים.  מזמיל  בבית  למעברה  ומשם  חיפה,  לנמל 
האהבה כיסתה על כל פצע שנפצענו. אני זוכר איך אבא 
קנה לנו בהתרגשות כרטיסים לתערוכת 'עשור למדינת 
ולא  התרוצצנו  לשם,  באנו  האומה.  בבנייני  ישראל' 
הבנו כלום, אבל קלטנו רק דבר אחד: את ההתרגשות 
העצומה של אבא. זה היה העיקר. במעברה היו יהודים 

ממרוקו, טוניס, טנג'יר ופרס.

...

ראיתי אותם קמים כל בוקר בחמש וחצי, ואחרי תפילת 
שחרית יוצאים עם טורייה על הכתף להר הרצל, לחפור 
קטן,  לבית  חשכה  עם  חזרו  הם  עצים.  ולנטוע  גומות 
בבוץ של המעברה, אבל מעולם לא שמעתי מהם תלונה 
או רצון לחזור. סיפרתי את זה בכנס של היסטוריונים 
והם התרגזו עליי, אבל זו האמת שלי, בלי קיפוח וכעס. 

אני זוכר מילדותי אהבה גדולה".

הרב סבתו, נאום בכנסת 1.2.2018

אנחנו רגילים לדבר על קיפוח עדתי שהיה   
ואולי עדיין קיים. איזו תחושה אחרת עולה 

בסיפורו של הרב חיים סבתו?

ג



כרטיס ד. < מרכז רוחני 

| מלכים א ח', יד-ל  |

)יד( ַוַּיֵּסב ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּפָניו ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ֹעֵמד: 
)טו( ַוֹּיאֶמר ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו ֵאת ָּדִוד ָאִבי ּוְבָידֹו ִמֵּלא 

־ֵלאֹמר: )טז( ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת ַעִּמי ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים ֹלא ָבַח
ְּבָדִוד  ָוֶאְבַחר  ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשם  ַּבִית  ִלְבנֹות  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ִמֹּכל  ְבִעיר  ְרִּתי 
ה'  ְלֵׁשם  ַּבִית  ִלְבנֹות  ָאִבי  ָּדִוד  ְלַבב  ִעם  ַוְיִהי  )יז(  ִיְׂשָרֵאל:  ַעִּמי  ַעל  ִלְהיֹות 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: )יח( ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ָּדִוד ָאִבי ַיַען ֲאֶׁשר ָהָיה ִעם ְלָבְבָך ִלְבנֹות 
ַּבִית ִלְׁשִמי ֱהִטיֹבָת ִּכי ָהָיה ִעם ְלָבֶבָך: )יט( ַרק ַאָּתה ֹלא ִתְבֶנה ַהָּבִית ִּכי ִאם 
ִּבְנָך ַהֹּיֵצא ֵמֲחָלֶציָך הּוא ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמי: )כ( ַוָּיֶקם ה' ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר 
ָוָאֻקם ַּתַחת ָּדִוד ָאִבי ָוֵאֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ָוֶאְבֶנה ַהַּבִית 
ְלֵׁשם ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: )כא( ָוָאִׂשם ָׁשם ָמקֹום ָלָארֹון ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבִרית ה' 
ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעם ֲאֹבֵתינּו ְּבהֹוִציאֹו ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ס )כב( ַוַּיֲעֹמד ְׁשֹלֹמה 
ַוֹּיאַמר ה'  ָמִים: )כג(  ַהּׁשָ ַּכָּפיו  ַוִּיְפֹרׂש  ִיְׂשָרֵאל  ְקַהל  ָּכל  ֶנֶגד  ִמְזַּבח ה'  ִלְפֵני 
ֹׁשֵמר  ִמָּתַחת  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל  ַמִים  ַּבּׁשָ ֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 

־ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ַלֲעָבֶדיָך ַהֹהְלִכים ְלָפֶניָך ְּבָכל ִלָּבם: )כד( ֲאֶׁשר ָׁשַמְרָּת ְלַעְב
ְּדָך ָּדִוד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת לֹו ַוְּתַדֵּבר ְּבִפיָך ּוְבָיְדָך ִמֵּלאָת ַּכּיֹום ַהֶּזה: )כה( 
ְוַעָּתה ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹמר ְלַעְבְּדָך ָדִוד ָאִבי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ּלֹו ֵלאֹמר ֹלא 
ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ִמְּלָפַני ֹיֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַרק ִאם ִיְׁשְמרּו ָבֶניָך ֶאת ַּדְרָּכם 
ֵיָאֶמן ָנא דבריך  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעָּתה ֱאֹלֵהי  ְלָפָני: )כו(  ְלָפַני ַּכֲאֶׁשר ָהַלְכָּת  ָלֶלֶכת 
ְּדָבְרָך ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְלַעְבְּדָך ָּדִוד ָאִבי: )כז( ִּכי ַהֻאְמָנם ֵיֵׁשב ֱאֹלִהים ַעל ָהָאֶרץ 
ָּבִניִתי:  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהַּבִית  ִּכי  ַאף  ְיַכְלְּכלּוָך  ַמִים ֹלא  ַהּׁשָ ּוְׁשֵמי  ַמִים  ַהּׁשָ ִהֵּנה 
ְוֶאל  ָהִרָּנה  ִלְׁשֹמַע ֶאל  ְּתִחָּנתֹו ה' ֱאֹלָהי  ְוֶאל  ַעְבְּדָך  ְּתִפַּלת  ּוָפִניָת ֶאל  )כח( 
ֶאל  ְפֻתחֹות  ֵעיֶנָך  ִלְהיֹות  )כט(  ַהּיֹום:  ְלָפֶניָך  ִמְתַּפֵּלל  ַעְבְּדָך  ֲאֶׁשר  ַהְּתִפָּלה 
ַהַּבִית ַהֶּזה ַלְיָלה ָויֹום ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת ִיְהֶיה ְׁשִמי ָׁשם ִלְׁשֹמַע ֶאל 

ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה:  

מה תפקידה של ירושלים ותפקיד המקדש   
לאור תפילת שלמה?

ד



ירושלים של זהב / נעמי שמר 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור 

ֲהֹלא ְלָכל ִׁשיַרִיְך ֲאִני ִּכּנֹור 

ֲאִויר ָהִרים ָצלּול ַּכַּיִין ְוֵריַח ֳאָרִנים 

א ְּברּוַח ָהַעְרַּבִים ִעם קֹול ַּפֲעמֹוִנים  ִנּׂשָ

ּוְבַתְרֵּדַמת ִאיָלן ַוֶאֶבן ְׁשבּוָיה ַּבֲחלֹוָמּה 

ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת ּוְבִלָּבּה חֹוָמה 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב ְוֶׁשל ְנֹחֶׁשת ְוֶׁשל אֹור 

ֲהֹלא ְלָכל ִׁשיַרִיְך ֲאִני ִּכּנֹור 

ֵאיָכה ָיְבׁשּו ּבֹורֹות ַהַּמִים ִּכָּכר ָהִעיר ֵריָקה 

ְוֵאין ּפֹוֵקד ֶאת ַהר ַהַּבִית ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה 

ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע ְמַיְּללֹות רּוחֹות 

ְוֵאין יֹוֵרד ֶאל ָים ַהֶּמַלח ְּבֶדֶרְך ְיִריחֹו 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב... 

ָחַזְרנּו ֶאל ּבֹורֹות ַהַּמִים ַלּׁשּוק ְוַלִּכָּכר 

ׁשֹוָפר קֹוֵרא ְּבַהר ַהַּבִית ָּבִעיר ָהַעִּתיָקה 

ּוַבְּמָערֹות ֲאֶׁשר ַּבֶּסַלע ַאְלֵפי ְׁשָמׁשֹות זֹוְרחֹות 

ָנׁשּוב ֵנֵרד ֶאל ָים ַהֶּמַלח ְּבֶדֶרְך ְיִריחֹו 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב... 

ֲאִויר ָהִרים ָצלּול ַּכַּיִין ְוֵריַח ֳאָרִנים 

א ְּברּוַח ָהַעְרַּבִים ִעם קֹול ַּפֲעמֹוִנים  ִנּׂשָ

ּוְבַתְרֵּדַמת ִאיָלן ַוֶאֶבן ְׁשבּוָיה ַּבֲחלֹוָמּה 

ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבָדד יֹוֶׁשֶבת ּוְבִלָּבּה חֹוָמה 

ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ָזָהב...

שיר זה הפך לסמל של מלחמת   
ששת הימים וכיבוש הכותל?

מה הכמיהה הגדולה ביותר שיש בשיר?  

ד



כרטיס ה. < זהות יהודית

| יהושע כ"ד, כב-כו |

)כב( ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם ֵעִדים ַאֶּתם ָּבֶכם ִּכי ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ָלֶכם 

ֶאת ה' ַלֲעֹבד אֹותֹו ַוֹּיאְמרּו ֵעִדים: )כג( ְוַעָּתה ָהִסירּו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר 

ֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ְוַהּטּו ֶאת ְלַבְבֶכם ֶאל ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: )כד( ַוֹּיאְמרּו 

ַוִּיְכֹרת  )כה(  ִנְׁשָמע:  ּוְבקֹולֹו  ַנֲעֹבד  ֱאֹלֵהינּו  ֶאת ה'  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל  ָהָעם 

)כו(  ִּבְׁשֶכם:  ּוִמְׁשָּפט  ֹחק  לֹו  ַוָּיֶׂשם  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָלָעם  ְּבִרית  ְיהֹוֻׁשַע 

ֶאֶבן  ַוִּיַּקח  ֱאֹלִהים  ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ְיהֹוֻׁשַע  ַוִּיְכֹּתב 

ם ַּתַחת ָהַאָּלה ֲאֶׁשר ְּבִמְקַּדׁש ה': ס ְּגדֹוָלה ַוְיִקיֶמָה ּׁשָ

איך יהושע רוצה ליצור עם על פי הפסוקים האלה?   
האם היום יש משהו רלוונטי בפסוקים הללו?

ה



סיפורו של מייקל לוין
https://www.yediot.co.il/

articles/0,7340,L-4840655,00.html

מייקל נולד בפברואר 1984 יחד עם אחותו התאומה דארה. 
יוני",  "מכתבי  הספר  את  מייקל  קיבל  ה-16  הולדתו  ביום 
אותו  וקרא  למשפחתו,  נתניהו  יוני  שכתב  מכתבים  אסופת 
בשקיקה. לימים נודע עד כמה ספר זה השפיע עליו עמוקות 
ולהתגייס לצה"ל.  גמלה בלבו ההחלטה לעלות לארץ  ומאז 
חבריו אומרים שהוא "חיי את הדמות", באופן טרגי עד הסוף.

אהבתו  את  ינק  מייקל  מאיפה  אותי  שאלו  תמיד  אנשים 
שהשפעה  חושבת  "אני  הרית.  אמו  נזכרת  לישראל",  הרבה 
והייתה להם  ניצולי שואה  נבעה מהורי ששניהם  לכך  רבה 
השפעה אדירה עליו. אני חושבת שסיפורו של אבי נטע בו 
הגיע  מייקל  בתיכון  ישראל.  אדמת  על  להגן  התשוקה  את 
שזו  חושבת  באמת  ואני  מחבריו  מספר  עם  בארץ  לביקור 
הייתה נקודת השינוי עבור מייקל. הוא התאהב בארץ, בנופיה 
ואנשיה". הרית זוכרת את היום בו הודיע לה בנה שהוא עוזב 
את הבית ועושה עליה לישראל. "'המסמכים שלי מוכנים, אני 

עוזב ועושה עליה לישראל' הוא אמר לי", סיפרה.
מלחמת  ובפרוץ  הצנחנים,  בחטיבת  שירת  ז"ל  לוין  מייקל 
לבנון השנייה היה מרחק אלפי קילומטרים ממדינת ישראל, 
ארצות־ בפילדלפיה,  משפחתו  עם  בחופשה  שהה  כאשר 
הברית. מיד כששמע על פרוץ הקרבות בגבולה הצפוני של 
כמה  לחזור  כדי  ונלחם  הכל  לעזוב  החליט  ישראל  מדינת 
שיותר מהר לישראל כדי להצטרף לחבריו ולהילחם לצידם, 
כתף אל כתף. אחרי שנחת בארץ הגיע לגבול הצפוני ונכנס 

יחד עם שאר לוחמי הצנחנים ללבנון.
מייקל נפל ב־1 באוגוסט 2006 בקרב בעיתא א־שעב כשהוא 
בן 22 בלבד.  סיפור גבורתו של מייקל לוין ז"ל פורסם בארץ 

ובעולם וחדר ללבבותיהם של יהודים רבים בחו"ל.

מה הניע את מייקל לעלות לארץ?   
להתגייס לצבא?

מה הדליק את הזהות היהודית שלו?  

ה


