א
כרטיס א > .סיפור משותף
| יהושע כ"ד ,ג-יח |
(ג) וָ ֶא ַּקח ֶאת ֲא ִביכֶ ם ֶאת ַא ְב ָר ָהם ֵמ ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר וָ אֹולֵ ְך אֹותֹו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ּכְ נָ ַען
וארב וָ ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְרעֹו וָ ֶא ֶּתן לֹו ֶאת יִ צְ ָחק( :ד) וָ ֶא ֵּתן לְ יִ צְ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹב וְ ֶאת
ֵע ָׂשו וָ ֶא ֵּתן לְ ֵע ָׂשו ֶאת ַהר ֵׂש ִעיר לָ ֶר ֶׁשת אֹותֹו וְ יַ ֲעקֹב ָּובנָ יו יָ ְרדּו ִמצְ ָריִ ם( :ה)
וָ ֶא ְׁשלַ ח ֶאת מ ֶֹׁשה וְ ֶאת ַא ֲהרֹן וָ ֶאּגֹף ֶאת ִמצְ ַריִ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִיתי ְּב ִק ְרּבֹו וְ ַא ַחר
בֹותיכֶ ם ִמ ִּמצְ ַריִ ם וַ ָּתבֹאּו ַהּיָ ָּמה וַ ּיִ ְר ְּדפּו
אתי ֶא ְתכֶ ם( :ו) וָ אֹוצִ יא ֶאת ֲא ֵ
הֹוצֵ ִ
בֹותיכֶ ם ְּב ֶרכֶ ב ְּובפָ ָר ִׁשים יַ ם סּוף( :ז) וַ ּיִ צְ ֲעקּו ֶאל ה' וַ ּיָ ֶׂשם
ִמצְ ַריִ ם ַא ֲח ֵרי ֲא ֵ
ַמ ֲאפֵ ל ֵּבינֵ יכֶ ם ֵּובין ַה ִּמצְ ִרים וַ ּיָ ֵבא ָעלָ יו ֶאת ַהּיָ ם וַ יְ כַ ֵּסהּו וַ ִּת ְר ֶאינָ ה ֵעינֵ יכֶ ם
ֵאת ֲא ֶׁשר ָע ִׂש ִיתי ְּב ִמצְ ָריִ ם וַ ֵּת ְׁשבּו ַב ִּמ ְד ָּבר יָ ִמים ַר ִּבים( :ח) ואבאה וָ ָא ִביא
אֹותם
ּיֹוׁשב ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדן וַ ּיִ ּלָ ֲחמּו ִא ְּתכֶ ם וָ ֶא ֵּתן ָ
ֶא ְתכֶ ם ֶאל ֶא ֶרץ ָה ֱאמ ִֹרי ַה ֵ
ְּביֶ ְדכֶ ם וַ ִּת ְירׁשּו ֶאת ַא ְרצָ ם וָ ַא ְׁש ִמ ֵידם ִמּפְ נֵ יכֶ ם( :ט) וַ ּיָ ָקם ָּבלָ ק ֶּבן צִ ּפֹור ֶמלֶ ְך
מֹואב וַ ּיִ ּלָ ֶחם ְּביִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ְׁשלַ ח וַ ּיִ ְק ָרא לְ ִבלְ ָעם ֶּבן ְּבעֹור לְ ַקּלֵ ל ֶא ְתכֶ ם( :י) וְ ֹלא
ָ
ָא ִב ִיתי לִ ְׁשמ ַֹע לְ ִבלְ ָעם וַ יְ ָב ֶרְך ָּברֹוְך ֶא ְתכֶ ם וָ ַאּצִ ל ֶא ְתכֶ ם ִמּיָ דֹו( :יא) וַ ַּת ַע־
ְברּו ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן וַ ָּתבֹאּו ֶאל יְ ִריחֹו וַ ּיִ ּלָ ֲחמּו ָבכֶ ם ַּב ֲעלֵ י יְ ִריחֹו ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַהּפְ ִרּזִ י
אֹותם ְּביֶ ְדכֶ ם( :יב) וָ ֶא ְׁשלַ ח
בּוסי וָ ֶא ֵּתן ָ
וְ ַהּכְ נַ ֲענִ י וְ ַה ִח ִּתי וְ ַהּגִ ְרּגָ ִׁשי ַה ִחּוִי וְ ַהיְ ִ
לִ פְ נֵ יכֶ ם ֶאת ַהּצִ ְר ָעה וַ ְּתגָ ֶרׁש ָ
אֹותם ִמּפְ נֵ יכֶ ם ְׁשנֵ י ַמלְ כֵ י ָה ֱאמ ִֹרי ֹלא ְב ַח ְר־
ְּבָך וְ ֹלא ְב ַק ְׁש ֶּתָך( :יג) וָ ֶא ֵּתן לָ כֶ ם ֶא ֶרץ ֲא ֶׁשר ֹלא יָ גַ ְע ָּת ָּבּה וְ ָע ִרים ֲא ֶׁשר ֹלא
ְבנִ ֶיתם וַ ֵּת ְׁשבּו ָּב ֶהם ּכְ ָר ִמים וְ זֵ ִיתים ֲא ֶׁשר ֹלא נְ ַט ְע ֶּתם ַא ֶּתם אֹכְ לִ ים( :יד)
ֹלהים ֲא ֶׁשר
וְ ַע ָּתה יְ ראּו ֶאת ה' וְ ִע ְבדּו אֹתֹו ְּב ָת ִמים ֶּוב ֱא ֶמת וְ ָה ִסירּו ֶאת ֱא ִ
בֹותיכֶ ם ְּב ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר ְּוב ִמצְ ַריִ ם וְ ִע ְבדּו ֶאת ה'( :טו) וְ ִאם ַרע ְּב ֵעינֵ יכֶ ם
ָע ְבדּו ֲא ֵ
ֹלהים ֲא ֶׁשר ָע ְבדּו
לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ַּב ֲחרּו לָ כֶ ם ַהּיֹום ֶאת ִמי ַת ֲעבֹדּון ִאם ֶאת ֱא ִ
ֹלהי ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם י ְֹׁש־
בֹותיכֶ ם ֲא ֶׁשר בעבר ֵמ ֵע ֶבר ַהּנָ ָהר וְ ִאם ֶאת ֱא ֵ
ֲא ֵ
ֹאמר ָחלִ ילָ ה ּלָ נּו
ִבים ְּב ַא ְרצָ ם וְ ָאנֹכִ י ֵּוב ִיתי נַ ֲעבֹד ֶאת ה' :פ (טז) וַ ּיַ ַען ָה ָעם וַ ּי ֶ
ֹלהינּו הּוא ַה ַּמ ֲעלֶ ה א ָֹתנּו
ֹלהים ֲא ֵח ִרים( :יז) ּכִ י ה' ֱא ֵ
ֵמ ֲעזֹב ֶאת ה' לַ ֲעבֹד ֱא ִ
בֹותינּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים וַ ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה לְ ֵעינֵ ינּו ֶאת ָהאֹתֹות
וְ ֶאת ֲא ֵ
ַהּגְ דֹלֹות ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיִ ְׁש ְמ ֵרנּו ְּבכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ָהלַ כְ נּו ָבּה ְּובכֹל ָה ַע ִּמים ֲא ֶׁשר
ָע ַב ְרנּו ְּב ִק ְר ָּבם( :יח) וַ יְ גָ ֶרׁש ה' ֶאת ּכָ ל ָה ַע ִּמים וְ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי י ֵֹׁשב ָה ָא ֶרץ ִמּפָ ־
ֹלהינּו:
נֵ ינּו ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נַ ֲעבֹד ֶאת ה' ּכִ י הּוא ֱא ֵ

 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"ם1947 ,
לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה
ושמה" ,מייפלאואר" היה זה מאורע גדול בתולדות
אנגליה ואמריקה .אבל תאב אני לדעת ,אם יש אנגלי
אחד ,היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת; וכמה
אמריקאים יודעים זאת; היודעים הם כמה אנשים היו
באותה אניה; ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם.
והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה,
לפני הפלגת "מייפלאואר" ,יצאו היהודים ממצרים ,וכל
יהודי בעולם ,ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית ,יודע
בדיוק באיזה יום יצאו :בחמישה עשר בניסן .וכולם
יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים :מצות.
ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה
זו בחמישה עשר בניסן ,באמריקה ,ברוסיה ובארצות
אחרות ,ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על
היהודים מיום שיצאו לגולה.
והם מסיימים בשני מאמרים :השתא עבדי ,לשנה
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.

ב

כרטיס ב > .הקשר לארץ
| יהושע א' ,א-ד |
הֹוׁש ַע ִּבן נּון ְמ ָׁש ֵרת
ֹאמר ה' ֶאל יְ ֻ
(א) וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי מֹות מ ֶֹׁשה ֶע ֶבד ה' וַ ּי ֶ
מ ֶֹׁשה לֵ אמֹר( :ב) מ ֶֹׁשה ַע ְב ִּדי ֵמת וְ ַע ָּתה קּום ֲעבֹר ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ַהּזֶ ה
ַא ָּתה וְ כָ ל ָה ָעם ַהּזֶ ה ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לָ ֶהם לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל:
(ג) ּכָ ל ָמקֹום ֲא ֶׁשר ִּת ְדרְֹך ּכַ ף ַרגְ לְ כֶ ם ּבֹו לָ כֶ ם נְ ַת ִּתיו ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ִּתי
ֶאל מ ֶֹׁשה( :ד) ֵמ ַה ִּמ ְד ָּבר וְ ַהּלְ ָבנֹון ַהּזֶ ה וְ ַעד ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹול נְ ַהר ּפְ ָרת ּכֹל
ֶא ֶרץ ַה ִח ִּתים וְ ַעד ַהּיָ ם ַהּגָ דֹול ְמבֹוא ַה ָּשׁ ֶמׁש יִ ְהיֶ ה ּגְ בּולְ כֶ ם:

 מדוע חשוב לה' לתאר דווקא את גבולות
הארץ בפתיחת ספר יהושע?
 איך גבולות הארץ קשורים ליצירת עם?

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.

ג
כרטיס ג > .אחדות ועדתיות
| שופטים א' ,ב-לו |
ֹאמר
הּודה יַ ֲעלֶ ה ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי ֶאת ָה ָא ֶרץ ְּביָ דֹו( :ג) וַ ּי ֶ
ֹאמר ה' יְ ָ
(ב) וַ ּי ֶ
גֹורלִ י וְ נִ ּלָ ֲח ָמה ַּבּכְ נַ ֲענִ י וְ ָהלַ כְ ִּתי גַ ם
הּודה לְ ִׁש ְמעֹון ָא ִחיו ֲעלֵ ה ִא ִּתי ְב ָ
יְ ָ
הּודה וַ ּיִ ֵּתן ה' ֶאת ַהּכְ ־
גֹורלֶ ָך וַ ּיֵ לֶ ְך ִאּתֹו ִׁש ְמעֹון( :ד) וַ ּיַ ַעל יְ ָ
ֲאנִ י ִא ְּתָך ְּב ָ
נַ ֲענִ י וְ ַהּפְ ִרּזִ י ְּביָ ָדם וַ ּיַ ּכּום ְּב ֶבזֶ ק ֲע ֶׂש ֶרת ֲאלָ פִ ים ִאיׁש...
הֹוריׁש
יֹוסף ּגַ ם ֵהם ֵּבית ֵאל וַ ה' ִע ָּמם( ...כז) וְ ֹלא ִ
(כב) וַ ּיַ ֲעלּו ֵבית ֵ
נֹות ָיה וְ ֶאת ַּת ְענַ ְך וְ ֶאת ְּבנ ֶֹת ָיה ( ...כט)
ְמנַ ֶּשׁה ֶאת ֵּבית ְׁש ָאן וְ ֶאת ְּב ֶ
ּיֹוׁשב ְּבגָ זֶ ר וַ ּיֵ ֶׁשב ַהּכְ נַ ֲענִ י ְּב ִק ְרּבֹו
הֹוריׁש ֶאת ַהּכְ נַ ֲענִ י ַה ֵ
וְ ֶאפְ ַריִ ם ֹלא ִ
יֹוׁש ֵבי נַ ֲהֹלל
ְּבגָ זֶ ר :פ (ל) זְ בּולֻ ן ֹלא ִ
יֹוׁש ֵבי ִק ְטרֹון וְ ֶאת ְ
הֹוריׁש ֶאת ְ
הֹוריׁש ֶאת י ְֹׁש ֵבי
וַ ּיֵ ֶׁשב ַהּכְ נַ ֲענִ י ְּב ִק ְרּבֹו וַ ּיִ ְהיּו לָ ַמס :ס (לא) ָא ֵׁשר ֹלא ִ
יֹוׁש ֵבי צִ ידֹון וְ ֶאת ַא ְחלָ ב וְ ֶאת ַאכְ זִ יב וְ ֶאת ֶחלְ ָּבה וְ ֶאת ֲאפִ יק
ַעּכֹו וְ ֶאת ְ
וְ ֶאת ְרחֹב( :לב) וַ ּיֵ ֶׁשב ָה ָא ֵׁש ִרי ְּב ֶק ֶרב ַהּכְ נַ ֲענִ י י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֹלא
הֹוריׁש ֶאת י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֶׁש ֶמׁש וְ ֶאת י ְֹׁש ֵבי
הֹוריׁשֹו :ס (לג) נַ פְ ָּתלִ י ֹלא ִ
ִ
ֵבית ֲענָ ת וַ ּיֵ ֶׁשב ְּב ֶק ֶרב ַהּכְ נַ ֲענִ י י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ וְ י ְֹׁש ֵבי ֵבית ֶׁש ֶמׁש ֵּובית
ֲענָ ת ָהיּו לָ ֶהם לָ ַמס :ס (לד) וַ ּיִ לְ ֲחצּו ָה ֱאמ ִֹרי ֶאת ְּבנֵ י ָדן ָה ָה ָרה ּכִ י ֹלא
ּיֹואל ָה ֱאמ ִֹרי לָ ֶׁש ֶבת ְּב ַהר ֶח ֶרס ְּב ַאּיָ לֹון ְּוב־
נְ ָתנֹו לָ ֶר ֶדת לָ ֵע ֶמק( :לה) וַ ֶ
יֹוסף וַ ּיִ ְהיּו לָ ַמס( :לו) ּוגְ בּול ָה ֱאמ ִֹרי ִמ ַּמ ֲעלֵ ה
ַׁש ַעלְ ִבים וַ ִּתכְ ַּבד יַ ד ֵּבית ֵ
ַע ְק ַר ִּבים ֵמ ַה ֶּסלַ ע וָ ָמ ְעלָ ה :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
שאבא נעצר בעוון פעילות ציונית גירשו את כולנו
ממצרים תוך  48שעות ,אבא ,אימא וחמישה ילדים,
שהגדול שבהם בן שבע .הגענו באנייה ושמה 'מולדת'
לנמל חיפה ,ומשם למעברה בבית מזמיל בירושלים.
האהבה כיסתה על כל פצע שנפצענו .אני זוכר איך אבא
קנה לנו בהתרגשות כרטיסים לתערוכת 'עשור למדינת
ישראל' בבנייני האומה .באנו לשם ,התרוצצנו ולא
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
גומות ולנטוע עצים .הם חזרו עם חשכה לבית קטן,
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?

ד
כרטיס ד > .מרכז רוחני
| מלכים א ח' ,יד-ל |
(יד) וַ ּיַ ֵּסב ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ּפָ נָ יו וַ יְ ָב ֶרְך ֵאת ּכָ ל ְק ַהל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כָ ל ְק ַהל יִ ְׂש ָר ֵאל ע ֵֹמד:
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְּבפִ יו ֵאת ָּדוִ ד ָא ִבי ְּוביָ דֹו ִמּלֵ א
ֹאמר ָּברּוְך ה' ֱא ֵ
(טו) וַ ּי ֶ
אתי ֶאת ַע ִּמי ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִ ם ֹלא ָב ַח־
לֵ אמֹר( :טז) ִמן ַהּיֹום ֲא ֶׁשר הֹוצֵ ִ
ְר ִּתי ְב ִעיר ִמּכֹל ִׁש ְב ֵטי יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְבנֹות ַּביִ ת לִ ְהיֹות ְׁש ִמי ָׁשם וָ ֶא ְב ַחר ְּב ָדוִ ד
לִ ְהיֹות ַעל ַע ִּמי יִ ְׂש ָר ֵאל( :יז) וַ יְ ִהי ִעם לְ ַבב ָּדוִ ד ָא ִבי לִ ְבנֹות ַּביִ ת לְ ֵׁשם ה'
ֹאמר ה' ֶאל ָּדוִ ד ָא ִבי יַ ַען ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ִעם לְ ָב ְבָך לִ ְבנֹות
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל( :יח) וַ ּי ֶ
ֱא ֵ
ַּביִ ת לִ ְׁש ִמי ֱה ִטיב ָֹת ּכִ י ָהיָ ה ִעם לְ ָב ֶבָך( :יט) ַרק ַא ָּתה ֹלא ִת ְבנֶ ה ַה ָּביִ ת ּכִ י ִאם
ִּבנְ ָך ַהּיֹצֵ א ֵמ ֲחלָ צֶ יָך הּוא יִ ְבנֶ ה ַה ַּביִ ת לִ ְׁש ִמי( :כ) וַ ּיָ ֶקם ה' ֶאת ְּד ָברֹו ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר
וָ ָא ֻקם ַּת ַחת ָּדוִ ד ָא ִבי וָ ֵא ֵׁשב ַעל ּכִ ֵּסא יִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' וָ ֶא ְבנֶ ה ַה ַּביִ ת
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל( :כא) וָ ָא ִׂשם ָׁשם ָמקֹום לָ ָארֹון ֲא ֶׁשר ָׁשם ְּב ִרית ה'
לְ ֵׁשם ה' ֱא ֵ
ֲא ֶׁשר ּכָ ַרת ִעם ֲאב ֵֹתינּו ְּבהֹוצִ יאֹו א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם :ס (כב) וַ ּיַ ֲעמֹד ְׁשֹלמֹה
ֹאמר ה'
לִ פְ נֵ י ִמזְ ַּבח ה' נֶ גֶ ד ּכָ ל ְק ַהל יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ פְ רֹׂש ּכַ ּפָ יו ַה ָּשׁ ָמיִ ם( :כג) וַ ּי ַ
ּש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ׁש ֵֹמר
ֹלהים ַּב ָ ׁ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאין ּכָ מֹוָך ֱא ִ
ֱא ֵ
ַה ְּב ִרית וְ ַה ֶח ֶסד לַ ֲע ָב ֶדיָך ַההֹלְ כִ ים לְ פָ נֶ יָך ְּבכָ ל לִ ָּבם( :כד) ֲא ֶׁשר ָׁש ַמ ְר ָּת לְ ַע ְב־
את ּכַ ּיֹום ַהּזֶ ה( :כה)
ְּדָך ָּדוִ ד ָא ִבי ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת לֹו וַ ְּת ַד ֵּבר ְּבפִ יָך ְּוביָ ְדָך ִמּלֵ ָ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ְׁשמֹר לְ ַע ְב ְּדָך ָדוִ ד ָא ִבי ֵאת ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת ּלֹו לֵ אמֹר ֹלא
וְ ַע ָּתה ה' ֱא ֵ
יִ ּכָ ֵרת לְ ָך ִאיׁש ִמּלְ פָ נַ י י ֵֹׁשב ַעל ּכִ ֵּסא יִ ְׂש ָר ֵאל ַרק ִאם יִ ְׁש ְמרּו ָבנֶ יָך ֶאת ַּד ְרּכָ ם
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ָא ֶמן נָ א דבריך
לָ לֶ כֶ ת לְ פָ נַ י ּכַ ֲא ֶׁשר ָהלַ כְ ָּת לְ פָ נָ י( :כו) וְ ַע ָּתה ֱא ֵ
ֹלהים ַעל ָה ָא ֶרץ
ְּד ָב ְרָך ֲא ֶׁשר ִּד ַּב ְר ָּת לְ ַע ְב ְּדָך ָּדוִ ד ָא ִבי( :כז) ּכִ י ַה ֻא ְמנָ ם יֵ ֵׁשב ֱא ִ
ּוׁש ֵמי ַה ָּשׁ ַמיִ ם ֹלא יְ כַ לְ ּכְ לּוָך ַאף ּכִ י ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר ָּבנִ ִיתי:
ִהּנֵ ה ַה ָּשׁ ַמיִ ם ְ
ֹלהי לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל ָה ִרּנָ ה וְ ֶאל
(כח) ּופָ נִ ָית ֶאל ְּתפִ ּלַ ת ַע ְב ְּדָך וְ ֶאל ְּת ִחּנָ תֹו ה' ֱא ָ
ַה ְּתפִ ּלָ ה ֲא ֶׁשר ַע ְב ְּדָך ִמ ְתּפַ ּלֵ ל לְ פָ נֶ יָך ַהּיֹום( :כט) לִ ְהיֹות ֵעינֶ ָך פְ ֻתחֹות ֶאל
ַה ַּביִ ת ַהּזֶ ה לַ יְ לָ ה וָ יֹום ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ָּת יִ ְהיֶ ה ְׁש ִמי ָׁשם לִ ְׁשמ ַֹע ֶאל
ַה ְּתפִ ּלָ ה ֲא ֶׁשר יִ ְתּפַ ּלֵ ל ַע ְב ְּדָך ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה:

 מה תפקידה של ירושלים ותפקיד המקדש
לאור תפילת שלמה?

ד
ירושלים של זהב  /נעמי שמר
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל זָ ָהב וְ ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת וְ ֶׁשל אֹור
יְ ָ
ֲהֹלא לְ כָ ל ִׁש ַיריִ ְך ֲאנִ י ּכִ ּנֹור
ֲאוִ יר ָה ִרים ָצלּול ּכַ ּיַ יִ ן וְ ֵר ַיח ֳא ָרנִ ים
רּוח ָה ַע ְר ַּביִ ם ִעם קֹול ַּפ ֲעמֹונִ ים
נִ ָּשׂא ְּב ַ
לֹומּה
ְּוב ַת ְר ֵּד ַמת ִאילָ ן וַ ֶא ֶבן ְׁשבּויָ ה ַּב ֲח ָ
חֹומה
יֹוׁש ֶבת ְּובלִ ָּבּה ָ
ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ָּב ָדד ֶ
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל זָ ָהב וְ ֶׁשל נְ ח ֶֹׁשת וְ ֶׁשל אֹור
יְ ָ
ֲהֹלא לְ כָ ל ִׁש ַיריִ ְך ֲאנִ י ּכִ ּנֹור
ֵאיכָ ה יָ ְבׁשּו ּבֹורֹות ַה ַּמיִ ם ּכִ ּכָ ר ָה ִעיר ֵר ָיקה
ּפֹוקד ֶאת ַהר ַה ַּביִ ת ָּב ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה
וְ ֵאין ֵ
ַּוב ְּמ ָערֹות ֲא ֶׁשר ַּב ֶּסלַ ע ְמיַ ּלְ לֹות רּוחֹות
יֹורד ֶאל יָ ם ַה ֶּמלַ ח ְּב ֶד ֶרְך יְ ִריחֹו
וְ ֵאין ֵ
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל זָ ָהב...
יְ ָ
ָחזַ ְרנּו ֶאל ּבֹורֹות ַה ַּמיִ ם לַ ּשּׁוק וְ לַ ּכִ ּכָ ר
קֹורא ְּב ַהר ַה ַּביִ ת ָּב ִעיר ָה ַע ִּת ָיקה
ׁשֹופר ֵ
ָ
זֹורחֹות
ַּוב ְּמ ָערֹות ֲא ֶׁשר ַּב ֶּסלַ ע ַאלְ ֵפי ְׁש ָמׁשֹות ְ
נָ ׁשּוב נֵ ֵרד ֶאל יָ ם ַה ֶּמלַ ח ְּב ֶד ֶרְך יְ ִריחֹו
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל זָ ָהב...
יְ ָ
ֲאוִ יר ָה ִרים ָצלּול ּכַ ּיַ יִ ן וְ ֵר ַיח ֳא ָרנִ ים
רּוח ָה ַע ְר ַּביִ ם ִעם קֹול ַּפ ֲעמֹונִ ים
נִ ָּשׂא ְּב ַ
לֹומּה
ְּוב ַת ְר ֵּד ַמת ִאילָ ן וַ ֶא ֶבן ְׁשבּויָ ה ַּב ֲח ָ
חֹומה
יֹוׁש ֶבת ְּובלִ ָּבּה ָ
ָה ִעיר ֲא ֶׁשר ָּב ָדד ֶ
רּוׁשלַ יִ ם ֶׁשל זָ ָהב...
יְ ָ

 שיר זה הפך לסמל של מלחמת
ששת הימים וכיבוש הכותל?
 מה הכמיהה הגדולה ביותר שיש בשיר?

ה
כרטיס ה > .זהות יהודית
| יהושע כ"ד ,כב-כו |
הֹוׁש ַע ֶאל ָה ָעם ֵע ִדים ַא ֶּתם ָּבכֶ ם ּכִ י ַא ֶּתם ְּב ַח ְר ֶּתם לָ כֶ ם
ֹאמר יְ ֻ
(כב) וַ ּי ֶ
ֹלהי ַהּנֵ כָ ר
ֹאמרּו ֵע ִדים( :כג) וְ ַע ָּתה ָה ִסירּו ֶאת ֱא ֵ
ֶאת ה' לַ ֲעבֹד אֹותֹו וַ ּי ְ
ֹאמרּו
ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם וְ ַהּטּו ֶאת לְ ַב ְבכֶ ם ֶאל ה' ֱא ֵ
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל( :כד) וַ ּי ְ
ֹלהינּו נַ ֲעבֹד ְּובקֹולֹו נִ ְׁש ָמע( :כה) וַ ּיִ כְ רֹת
הֹוׁש ַע ֶאת ה' ֱא ֵ
ָה ָעם ֶאל יְ ֻ
הֹוׁש ַע ְּב ִרית לָ ָעם ַּבּיֹום ַההּוא וַ ּיָ ֶׂשם לֹו חֹק ִּומ ְׁשּפָ ט ִּב ְׁשכֶ ם( :כו)
יְ ֻ
ֹלהים וַ ּיִ ַּקח ֶא ֶבן
ּתֹורת ֱא ִ
הֹוׁש ַע ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ְּב ֵספֶ ר ַ
וַ ּיִ כְ ּתֹב יְ ֻ
ּגְ דֹולָ ה וַ יְ ִק ֶימ ָה ָּשׁם ַּת ַחת ָה ַאּלָ ה ֲא ֶׁשר ְּב ִמ ְק ַּדׁש ה' :ס

 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  1984יחד עם אחותו התאומה דארה.
ביום הולדתו ה 16-קיבל מייקל את הספר "מכתבי יוני",
אסופת מכתבים שכתב יוני נתניהו למשפחתו ,וקרא אותו
בשקיקה .לימים נודע עד כמה ספר זה השפיע עליו עמוקות
ומאז גמלה בלבו ההחלטה לעלות לארץ ולהתגייס לצה"ל.
חבריו אומרים שהוא "חיי את הדמות" ,באופן טרגי עד הסוף.
אנשים תמיד שאלו אותי מאיפה מייקל ינק את אהבתו
הרבה לישראל" ,נזכרת אמו הרית" .אני חושבת שהשפעה
רבה לכך נבעה מהורי ששניהם ניצולי שואה והייתה להם
השפעה אדירה עליו .אני חושבת שסיפורו של אבי נטע בו
את התשוקה להגן על אדמת ישראל .בתיכון מייקל הגיע
לביקור בארץ עם מספר מחבריו ואני באמת חושבת שזו
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.
מייקל לוין ז"ל שירת בחטיבת הצנחנים ,ובפרוץ מלחמת
לבנון השנייה היה מרחק אלפי קילומטרים ממדינת ישראל,
כאשר שהה בחופשה עם משפחתו בפילדלפיה ,ארצות־
הברית .מיד כששמע על פרוץ הקרבות בגבולה הצפוני של
מדינת ישראל החליט לעזוב הכל ונלחם כדי לחזור כמה
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־ 1באוגוסט  2006בקרב בעיתא א־שעב כשהוא
בן  22בלבד .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?

