
 בס"ד

 "אין לי ארץ אחרת": 1יחידה 

 למה ניתנה לעם ישראל דווקא ארץ ישראל? 

 

 משימה לפני הלימוד:  .א

 את כל התשובות כאן:  אספימה  מיוחד לדעתם בארץ ישראל? אנשים לפחות,  01שאלי 

0. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

01. __________________________________________________________________________ 

 

 לעם ישראל -ארץ ישראל .ב

 

 שמעון בן יוחאי:  מר רבי א  - "עמד וימודד ארץ " )חבקוק ג',ו(

 מדד הקב"ה את כל האומות 

 ולא מצא אומה שהיתה ראויה לקבל את התורה, אלא ישראל. 

 ומדד הקב"ה את כל הדורות 

 ולא מצא דור, שהיה ראוי לקבל את התורה, אלא דור המדבר. 

 מדד הקב"ה את כל ההרים 

 ולא מצא הר שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא הר המוריה. 

 מדד הקב"ה את כל העיירות 

 ולא מצא עיר שראויה שיבנה בית המקדש בה, אלא ירושלים. 

 מדד בכל ההרים 

 הר סיני.  נתן עליו תורה אלאיולא מצא הר שת

 מדד הקב"ה בכל הארצות 

  ולא מצא ארץ שראויה לינתן לישראל, אלא ארץ ישראל 

      ילקוט שמעוני חבקוק, ג[מדרש ]

                                                             _____________________    ?מאיזו מילה בפסוק נולד המדרש כולו 

 אל היה יכול לקבל גם ארץ אחרת? השתדלי להסביר מדוע. לפי המדרש, האם עם ישר 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

  



 

 למה דווקא ארץ ישראל?  .ג

 

 "משחקת בתבל ארצו" )משלי ח',ל"א( זו ארץ ישראל.                                                                    :1מקור מספר 

  ולמה נקרא שמה )של ארץ ישראל( תבל?                                                                                            

 כלומר מעורבת בכל(  לשון תבלין,שהיא מתובלת בכל )מ

 פרשת עקב(       ישראל אינה חסרה כלום .  )ספרי,-אבל ארץ שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו,

  __________________  ?מה פירוש המילה "תבל" בימינו 

 _________________________?ומה פירושה במדרש                                                                            

 דוגמא למגוון של דברים שיש בארץ ישראל על אף גודלה הקטן.  יתנ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 לכך שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל? 1מהי הסיבה שנותן מקור 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 אוכלין, שותין ופוחזין)את העמים באיזור( ראה אותם  בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהריים ובארם נחור, "    :2מקור מספר 

  . אי לא יהיה לי חלק בארץ הזאתוהלו , אמר:)עסוקים בהנאות ובטלה(

)עובדים עבודה  בעידור בשעת העידור כוש,י, ראה אותם עוסקין בניכוש בשעת הנ)על גבול ארץ ישראל( כיון שהגיע לסולמה של צור

  אי יהא חלקי בארץ הזאת.והלו. אמר: חקלאית קשה(

 ל( ראשית רבה, פרשה ל')ב  הזאת'" אמר לו הקב"ה: 'לזרעך נתתי את הארץ)שמע את בקשתו של אברהם( 

 

 ובוחר בארץ שבה נדרשת עבודה ם נוחים ואינם דורשים מאמץ, החיי____________ שבהן ___אברהם עובר בארצות

 _______.  __________קשה בעיקר בתחום ה___

  :באפשרות הקשה?מדוע הוא בוחר נסי להסביר 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

  ?מדוע? ________________איזו אפשרות היית את בוחרת 

_________________________________________________ 

 לכך שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל? 2מהי הסיבה שנותן מקור 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

  



 : 2על מקור  שאלת אתגר

 

  ,גוריון לארץ ישראל השוממה-מגיע דוד בן ,מאות שנים אחרי  תקופת חז"ל

 : (0916ומתאר את חוויותיו ביומן )

 

 לחפור) במעדר העבודה כמו, קלות אינן העבודות רוב...ביום שעות כשמונה עובד אני"

 -מעודו עבד שלא לאיש מרובה והתמסרות סבלנות ודרושה(...בור אדמת לחרוש, בורות

 היד, זורמת הזיעה...במעדר ולעדור לוהט קיץ ביום לעמוד-הפועלים של הרוב הוא וכזה

 ....מתפרקים כאילו האיברים וכל, וחבורות יבלות מתמלאת

, יכולת בעלי או, כביר רצון בעלי או. פועלים של טיפוסים שני רק בארץ להישאר יכולים

 ".קשה לעבודה שהורגלו, חזקים צעירים כלומר

 

  מסיק מן ההתמודדות עם הקשיים?אילו קשיים מתאר בן גוריון?  מה הוא 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 יאורים של ארץ ישראל בעיני אברהם?במה דומים הקשיים שלו לת 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  דמיינו שדוד בן גוריון ואברהם אבינו נפגשים ומשוחחים על הבחירה בארץ ישראל, מה יאמר אברהם לבן גוריון על

 הקשה? על איזו תכונה טובה של הארץ יסכימו השניים? עבודתו

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 לפנייך תמצית תיאור ביקורם של המרגלים בארץ:  -3מקור מספר 

  "ּוָמה ָהָאֶרץ" המשימה:

ֵמָנה ִהוא ִאם  ָרָזה"-"ַהשְּׁ

 ַאִין"-ָבּה ֵעץ ִאם-"ֲהֵיׁש

ִרי ָהָאֶרץ" ֶתם ִמפְּׁ ַקחְּׁ ֶתם ּולְּׁ ַחַזקְּׁ ִהתְּׁ  "וְּׁ

ַהָיִמים ֵמי ִבּכּוֵרי ֲעָנִבים"...--"וְּׁ  יְּׁ

ֹּכל"-"ַוָיֹבאּו ַעד הביצוע:  ַנַחל ֶאׁשְּׁ

ּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד" ֶאׁשְּׁ מֹוָרה וְּׁ תּו ִמָשם זְּׁ רְּׁ  "ַוִיכְּׁ

ָנִים"  "ַוִיָשֻאהּו ַבּמֹוט ִבׁשְּׁ

 ים"ָהִרֹּמנִ -"ּוִמן

ֵאִנים"...-ן"ּוִמ   ַהתְּׁ

 הדיווח בחזרתם למחנה:

רּו ָתנּו-ָבאנּו ֶאל "ַוֹיאמְּׁ ַלחְּׁ  ...ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ׁשְּׁ

ַגם   א"יִה  ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש"וְּׁ

ֶזה ָיּה"...-"וְּׁ  ִפרְּׁ

  כ"ז(-י"ג כ')במדבר 

 



  יטוי "זבת חלב ודבש" במילים שלך:את הב הסבירי 

_______________________________________________________________________________ 

 ?מדוע לדעתכם בחרו המרגלים דווקא בחלב ודבש כדוגמא ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 לתאר במספר מילים את ארץ ישראל ולהביא תוצר אחד לדוגמא.  תנדרששאת  דמייני 

 ____________________________________ את מה שטוב בארץ? מה היית מביאה? כיצד היית מתארת

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  :'קראי את הפסוקים הבאים מתוך חומש דברים, פרק ח 

ִביֲאָך ֶאל 'ִּכי ה ז ָעה ּוָבָהר  ֶאֶרץ טֹוָבה-ֱאֹלֶהיָך מְּׁ ִאים ַבִבקְּׁ ֹהֹמת ֹיצְּׁ ִרּמֹון ֶאֶרץ ֶאֶרץ ִחָטה ח  .ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּותְּׁ ֵאָנה וְּׁ ֶגֶפן ּותְּׁ ֹעָרה וְּׁ -ּושְּׁ

ָבׁש ֵּכנֻת ֹתאַכל ט  .ֵזית ֶׁשֶמן ּודְּׁ ִמסְּׁ ֹחֶׁשת-ָבּה ֶלֶחם ֹלא-ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא בְּׁ ֹצב נְּׁ ֶזל ּוֵמֲהָרֶריָה ַתחְּׁ ַסר ֹּכל ָבּה ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַברְּׁ ָת  י  .ֶתחְּׁ ָאַכלְּׁ וְּׁ

ָת ֶאת ָת ּוֵבַרכְּׁ ָשָבעְּׁ   .ָלְך-ָהָאֶרץ ַהֹטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן-ֹלֶהיָך ַעלאֱ  'ה-וְּׁ

  ?במה הם דומים לתיאור של המרגלים 

 

 לכך שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל? 3מהי הסיבה שנותן מקור 

__________________________________________________________________________________ 

 

 : 4מקור מספר 

 )גמרא, מסכת בבא בתרא, דף קנ"ח עמוד ב'( ממני,אוירא )=אויר( דארץ )=של ארץ( ישראל מחכים"אמר רבי זירא: שמע 

 בארץ ישראל יש _____________

 

 )בראשית רבה, פרשה ט"ז ד'( ."ואין חכמה כחכמת ארץ ישראל מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל–וזהב הארץ ההיא טוב 

 בארץ ישראל יש _____________

 

 )משנה, מסכת כלים, פרק א' משנה ו'(".עשר קדושות הן:ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות"

 בארץ ישראל יש _____________

 

 )מכילתא בא( תדע, שאין השכינה נגלית בחוצה לארץ""

 בארץ ישראל יש _____________

 

 לכך שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל? 4שנותן מקור  ותהסיב ןמה

__________________________________________________________________________________ 

 

  



 משימה בעקבות הלימוד:  .ד

  מה מיוחד בארץ ישראל?התשובות שאספת שלאלה:  01קראי שוב את  

 מצאי לפחות שני מדרשים שלמדת, שדומים/מזכירים את אחת התשובות שאספת . 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 " שכתב והלחין שייקה פייקוב.  ",ארץלפנייך המילים לשיר 

  ,ארץ, ארץ, ארץ

  ,ארץ תכול אין עב

  והשמש לה

  ,כדבש וחלב

  ארץ בה נולדנו

  ארץ בה נחיה

  ונשב בה, יהיה

  מה שיהיה

 

  ארץ שנאהב

  היא לנו אם ואב

  ארץ של העם

  ארץ לעולם

  ארץ בה נולדנו

  ארץ בה נחיה

  .יהיה מה שיהיה

 

 

  ,ארץ, ארץ, ארץ

  ים אל מול החוף

  ופרחים וילדים

  .בלי סוף

  כינרתבצפון 

  בדרום חולות

  ומזרח למערב

  .נושק גבולות

  ...ארץ שנאהב

  ,ארץ, ארץ, ארץ

  ארץ התורה

  את מקור האור

  .ושפת האמונה

  ,ארץ, ארץ, ארץ

  ,ארץ יקרה

  הן הבטחת

  .שאין זו אגדה

 ...ארץ שנאהב

 

 כתבי ארבעה דברים. ? מה מיוחד בארץ ישראל -לפי השיר 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

  ,צטטי משפטים מהשיר 

 שמזכירים מדרשים שלמדת. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

  ,בחרי משפט אחד מתוך השיר 

  –תכשיט  ועצבי

 תליון או עגיל בהשראתו.

 ציירי את התכשיט במסגרת שמשמאל.  

  



ב אליהו: "פעם מורי ורבי, אבא הרב מרדכי אליהו, היה בחו"ל ביום שבת והגישו לו בסעודה שלישית זיתים סיפר הר.  1

זית שמן ודבש? הנה  -כל זית כמו אגוז. אמרו לו המארחים: 'מה זה שאומרים על ארץ ישראל  -גדולים ומשובחים 

ישראל זיתים כאלו טובים'. אמר הרב: 'כיוון שהם ישראל, בוודאי אין בארץ ץ ריקה הזיתים יותר משובחים משל ארבאמ

 ".לא אטעם מהזיתים הללו -הוציאו לעז על ארץ ישראל 

 קיבוץובכל זאת, גודלם של הזיתים סיקרן אותו, והנה ראה שכתוב על הקופסא בקטן מאחור שהם מיוצרים בארץ ישראל ב

ת של ארץ ישראל, ואתם טוענים שזה גידולי אמריקה?' יבנה. אמר להם: 'זה השפע של ארץ ישראל! אתם מתפעלים מהפירו

 ".כך אכל מהם, שבהם נתגלה שבחה של הארץ-כמובן שאחר

 

 __________________________________________________ מדוע סירב הרב אליהו לטעום מהזיתים?

 _________________________________ איזה מהמקורות שלמדת מתקשר לסיפור זה? הסבירי את הקשר.

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

ארץ ישראל מול פירות ותבואת חוץ לארץ: מהם שאלי אנשים שגרו או ביקרו בחו"ל, מהי ההתרשמות שלהם לגבי פירות 

 ההבדלים? 

 

 

רבי אברהם דוב מאבריטש עלה בראש חסידיו והתיישב בצפת. הרבי היה אדם המעורב בדעת עם הבריות, אולם זמן מה . 2

לפשר לאחר עלייתו לארץ, הסתגר הרבי בחדרו במשך תקופה ולא דיבר עם שום אדם. כמובן, שחסידיו התפלאו מאוד, ותהו 

ההסתגרות המוזרה. והנה, באחד הימים יצא הרבי לפתע מחדרו, התבונן על האדמה שסביבו ופניו נהרו. כשחזר, קרא הרבי 

לכול חסידיו לסעודה חגיגית בה יסביר להם את פשר הנהגתו החריגה. כאשר התאספו כולם פתח הרבי ואמר: דעו לכם, 

ישראל וסיפר לי בהתלהבות על מעלותיה הרבות של ארצנו הקדושה. כל שבעת שגרנו בחוץ לארץ, בא אלי פעם שליח מארץ 

  ". כך התלהב אותו שליח, עד שאמר: "רבי הקדוש, מי שיש לו עיניים לראות, רואה שבארץ ישראל כל אבן היא יהלום

הבנתי, שעדיין באותה שעה התלהבתי והחלטתי לעלות לארץ. והנה, כשהגעתי לכאן, נראו לי אבני הארץ כאבנים רגילות. 

 קתי בקדושת הארץ. והיום, כשיצאתילא זכיתי להבין את מעלת הארץ. לפיכך, הסתגרתי בחדרי ועס

   (. רב נתנאל יוסיפוןההרב בשמואל אליהו, ששמע מ -. )סיפרהחוצה זכיתי וראיתי שכל אבן היא יהלום

 

 ישראל כל אבן היא יהלום"?, רואה שבארץ ם לראותנייילו ע שמי שילמה התכוון השליח כאשר אמר: "

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 מה, לדעתך, עשה הרב בחדרו בתקופה בה הסתגר שם? ________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 ____האם, לדעתך, "בארץ ישראל כל אבן היא יהלום"? _________________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                   


