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בס"ד

                      ב- זה בית. 
צורת האות מזכירה מקום סגור ומגן.

צורת המילה "בית" מזכירה מבנה עומד, יציב, שרק צריך לצייר מעליו גג ולהכנס 

בדלת.

הבית הוא מרכיב מאד יסודי בחיי תלמידינו ובחיי כל אדם. זה המקום הראשוני 

ממנו הוא יוצא ואליו הוא שב, וכמעט כל מקום אחר שאדם פועל בו מיוחס אליו 

(בית כנסת, בית מדרש, בית ספר...).

בגיל ההתבגרות מתערער לעיתים הקשר עם הבית וגם כאשר הוא לא מתערער 

נבחנים היסודות שמרכיבים את בית ההורים וכל נער ונערה בונים לעצמם את 

תמונת הבית שהם עצמם ירצו להקים בע"ה בבוא היום ומגדירים מה יקחו 

עימם מהבית שבו גדלו (וכן מבתים של חברים, מורים, קרובים אחרים) ומה 

יביאו מעצמם לביתם החדש.

הבית הוא לבנת בניין יסודית שממנו נבנים המעגלים הרחבים יותר; קהילה, 

חברה, עם, מדינה.

יש לאנשים צורך לחיות, לגדול ולהתפתח בבתים בריאים ויציבים כדי לפתח 

מבנים חברתיים מורכבים יותר.

בית בריא הוא צורך וגם ערך.

זהו תא כה יסודי שלעיתים הוא כל כך מובן מאליו שאינו עולה לדיון.

בסדנא זו אנו רוצים לאפשר לתלמידים לחוות, להבין, לנתח מהו עבורם "בית". 

היכן הם מרגישים בבית. מה מהבית הם יכולים וצריכים לקחת איתם לכל מקום, 

גם כאשר פיזית אינם שוהים בו. לאחדים הסדנא תיתן אפשרות פיוס או הגדרת 

המתח שיש להם כלפי ביתם. לאחדים הגדרת הכרת הטוב והתודה להוריהם, 

למשפחתם, לרבש"ע על מוקד חיים זה שנתפש כמובן מאליו אבל הוא כל כך 

לא מובן מאליו. 
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במסגרת שיעורי חלמ"יש הסדנא יכולה לסייע בהגדרת הצרכים, 

הערכים, הרגשות וההשקעה שהתלמידים מבקשים להביא לביתם 

העתידי.

בשלב שני ניתן לבחון את היחס בין הבנתנו ותפישתנו את המושג 

"בית" גם בהקשרים רחבים יותר בעולמנו הדתי.

סביב צומות החורבן בפרט וסביב הכמיהה לבניין בית המקדש ניתן 

לדון ביחס ובקשר בין הרגשות והרעיונות שהבענו כלפי "בית" לתפיל־

תנו שה' ישכון בביתו (עם קשר ישיר של השראת שכינה בכל בית 

ועל אחת כמה וכמה בבית המקדש).

בימי ההתעלות של אלול ותשרי כשאנו אומרים יום יום "אחת 

שאלתי מאת ה'...שבתי בבית ה' כל ימי חיי..." מהו אותו בית ה'? מקום 

פיזי או רוחני? איך מגיעים לדרגה זו? איך מגיעים לכמיהה 

זו?הנקודות שעלו בדיון על "בית" ייושמו בדיון זה ובהבנת הבקשה 

הזו כקו מנחה של ימי ראשית השנה.

בחג הסוכות אנו יוצאים מ"בית קבע" ל"דירת ארעי". הבנת עומק 

קיום המצווה הזו והשרשת חיבור של התלמידים לשהות בסוכה 

כמצווה המקיפה וממלאת אותם יכולה להתקיים מתוך הליבון והדיון 

שקיימו כמוצע לעיל על "בית"; מקומו, חשיבותו והסימבוליקה הרבה 

שכל בית נושא עימו מעצם הגדרתו.



בס"ד

אופן התנהלות הסדנא:

שלב א:

(20 דקות עד חצי שעה)

בניגוד לסדנאות שבהן התלמיד נע, "מטייל", בוחר בין 

תחנות, בסדנא זו הוא יושב במקום אחד. מרגיש בבית.

בכיתה חמש-שש "תחנות" של שולחנות מחוברים, 

מכוסים במפות בד היוצרות אווירת "בית".

סביב כל שולחן יושבים חמישה- שישה תלמידים.

במרכז השולחן סלסלה שבתוכה מונחים קטעי מקורות 

ממוספרים (לכל קטע מספר).

במקומו של כל תלמיד מונח על השולחן דף המעוצב 

כבית שבחלונותיו מקומות לכתיבת מחשבות ותובנות. 

(טבלה שמעוצבת כבית כדי שלא תזכיר דף עבודה אלא 

תזמין למחשבות אישיות).

כל אחד מהתלמידים היושבים לשולחן לוקח על פי סדר 

אקראי אחד מקטעי המקורות, קורא, חושב, מגיב אליו 

על הדף האישי שלו, ומחזיר לסלסלה. התלמידים 

מתחלפים ביניהם במקורות עד שכולם מסיימים את 

הקריאה והתגובה לגבי רוב המקורות.



שלב ב

(10 דקות)

כל תלמיד בוחר בן זוג (מהשולחן שלו או משולחנות אחרים) וחולק עימו 

תובנות, מחשבות, הרהורים ורגשות שעלו בעת הקריאה האישית של 

קטעי המקורות. הדיון בזוגות מתנהל בעזרת שאלות הנחיה שהמורה 

מחלק, או באופן חופשי.

(באופן סמלי יש כאן מעבר מחשיבה אישית ועצמאית לשיתוף עם בן זוג 

כפי שקורה בהקמת בית).

שלב ג

(כרבע שעה)

מליאה.

אסיף תובנות מהזוגות השונים.

העלאת הדיון על "בית ה'" או על הסוכה, או על שניהם, והשלכת תובנות 

מהדיון על "בית" לרמה נוספת (למה אנו כמהים? מה חסר? מהי הציפייה 

לשכון בבית ה'?) מתוך הבנה שמדובר באותם צרכים ומאווים שבאים 

לידי ביטוי בעומק אחר וכן בהבחנה בין צרכי הפרט וצרכי האומה. ניתן 

להגיע עם התלמידים להבנה שהא בהא תליא ויש קשר בין בניית בתים 

המושתתים על אדני אהבה, תורה, מוסר, נתינה, קשר וכל מה שעלה 

בדיון כמרכיבים הכרחיים ו/או יסודיים ב"בית" לבין בניין "הבית".

בסיכום:

חלוקת מגנט למזכרת.



 

ברכה לסיום
יהי רצון מלפניך ה' א-להינו ואלהי אבותינו, א-להי אברהם, א-להי 

יצחק וא-להי יעקב, א-ל רחום וחנון, אב הרחמים, שיהא חשוב 
ומרוצה לפניך הלימוד שלמדנו בתורתך הקדושה כריח ניחוח. 

וברוב רחמיך תרחם על בעל הבית הזה, אשר תחילת בואו לשכון 
בבית הזה, נפשו איוותה ויעש תחילה וראש חנוכת הבית בדברי 

תורתך הקדושה, לייסד את הבית ולחנכו בדברי תורה. 

בזכות תורתך הקדושה תברך את בעל הבית הזה ואת כל בני ביתו 
ברכות לעד, ותמלא כל משאלות לבם לטובה. ויהיה להם הבית הזה 

מוצלח ומבורך בכל מכל כל, וישמע בבית הזה, ובבתי כל ישראל, קול 
ששון וקול שמחה.

אנא ברחמיך הרבים, היה עליהם סתרה צנה וסוחרה, ותבטל מהם כל 
גזירות ונגע ומחלה וכל רעות. ובהרמנא מלכא עילאה ישמרו מכל עין 

רע, ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ויאריכו ימים ושנים 
דשנים ורעננים.

כי אתה שומע תפלות עמך ישראל ברחמים. 
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

בס"ד

כמבחן כניסה לבית ספר "מעלה" לקולנוע וטלוויזיה 

קיבלו המועמדים משימה:

לצלם שלוש תמונות בנושא "בית".

מכיוון שהמושג בית הוא כל כך רחב, התלבטתי אילו תמונות לצלם, 

שמצד אחד לא יהיו בנאליות, ומצד שני לא יהיו מתוחכמות מדיי.

חשבתי שצריך משהו באמצע.

שאני לא צריך להתייחס למושג כפשוטו ולצלם שלושה בתים יפים 

אלא להתייחס לעומקו של המושג.

בדבר אחד הייתי בטוח- מי שיבדוק את המשימה ב"מעלה"- לא 

יחפש סתם תמונות יפות, אלא חשיבה קצת יצירתית.

לבסוף, צילמתי בתמונה אחת תפילין וסידור, בתמונה השנייה ברית 

מילה, ובתמונה השלישית את הכותל המערבי... ניסיתי לצלם גם את 

הכנסת...

אני לא יודע אם זה יצא מקורי, בנאלי או מתחכם, אבל המשימה 

הפשוטה הזאת גרמה לשני דברים. דבר ראשון, התקבלתי.

דבר שני, התחלתי לחשוב ברצינות על המושג בית.

 

              (גלעד פרי)
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משרד החוץ, 2 בנובמבר 1917
לורד רוטשילד היקר,

לעונג לי להעביר לידיך להלן, בשמה של 
ממשלת הוד מלכותו, את הצהרת ההזדהות 

עם השאיפות היהודיות הציוניות כפי 
שהוגשה לקבינט ואושרה על ידו:

"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת 
בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, 

ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת 
מטרה זו, בתנאי ברור שלא ייעשה שום 

דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות והד־
תיות של עדות לא יהודיות בארץ ישראל 

או בזכויות ובמעמד המדיני של יהודים בכל 
ארץ אחרת".

אודה לך אם תביא את ההצהרה לידיעת 
ההסתדרות הציונית.

בכבוד רב,
ארתור ג'יימס בלפור

2



חנוכת בית חדש היא מאורע משמח, ובארץ ישראל היא מצווה 
מיוחדת, בשל ישוב הארץ הכרוך בשמחה זו.

אין נוהל קבוע לברכת הבית ולטקס חנוכת הבית, אבל יש כמה 
עקרונות שיש לשלב אותם בכל טקס כזה:

א. קביעת מזוזה, אם עדיין לא עשו זאת.
ב. ברכת "שהחיינו" על השמחה בגלל הבית החדש.

ג. נאה לשלב בטקס סעודת מצווה המלווה בלימוד תורה.

הנוסח המקוצר הבא הוא שילוב ממקורות שונים. 

קביעת המזוזה וברכתה:
ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו 

ּכֹוְנֵנהּו:

ָבּרּו ַאָתּה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר ִקְדָּשׁנּו ְבִּמְצֹוָתיו ְוִצָוּנּו ִלְקבַֹּע 
ְמזּוָזה: 

ברכת "שהחיינו"
נוהגים לברך "שהחינו". רצוי ללבוש בגד חדש בזמן חנוכת הבית, 

ויכוון בברכה גם עליו:

ָבּרּו ַאָתּה ְיָי ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם. ֶשֶׁהֱחָינּו ְוִקְיָּמנּו ְוִהִגּיָענּו ַלְזַמן ַהֶזּה:
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בקשה לרחמים, הצלחה וברכת הבית 
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלהי אבותינו, מלך רחום וחנון, 

שתתמלא רחמים עלינו, ובזכות השמות הקדושים היוצאים מפסו־
קים אלו, תצליחנו אנו וכל זרעינו בבית זה בכלל ובפרט, ונהיה כולנו 

מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל, ותצילנו מעין הרע, ומכל חטא, 
ומכל חולי, ומכל צרה. ויהיו בתינו בכל מקום בתים מלאים כל טוב, 

מוצלחים ומבורכים לנו ולזרענו.
אמן כן יהי רצון. 

יעמוד בפתח הבית ויאמר:
 .ַאָתּה ְבֹּבֶא ָבּרּו

ַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח. 
ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְדָּרָכיו ַמְשִׂכּיל ַוְיָי ִעּמֹו:

ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֵהינּו ָעֵלינּו 
ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו 

ּוַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

ָאָנּא ְבֹּכַח ְגֻּדַלּת ְיִמיְנ ַתִּתּיר ְצרּוָרה: 
ַקֵבּל ִרַנּת ַעְמּ ַשְׂגֵּבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא: 

ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵשׁי ִיחּוְד ְכָּבַבת ָשְׁמֵרם: 
ָבְּרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמם, ִצְדָקְת ָתִּמיד ָגְּמֵלם: 

 :ַנֵהל ֲעָדֶת ֲחִסין ָקדֹוׁש ְבּרֹוב טּוְב
 :ְפֵּנה זֹוְכֵרי ְקֻדָשֶּׁת ָּיִחיד ֵגֶּאה ְלַעְמ

ַשְׁוָעֵתנּו ַקֵבּל ּוְשַׁמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲּעלּומֹות:

בלחש: ָבּרּו ֵשׁם ְכּבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:



ְוִהֵנּה ֲאַנְחנּו ְמַאְלִּמים ֲאֻלִמּים ְבּתֹו ַהָשֶּׂדה, 

ְוִהֵנּה ָקָמה ֲאֻלָמִּתי ְוַגם ִנָצָּבה, 

ְוִהֵנּה ְתֻסֶבּיָנה ֲאֻלמֵֹּתיֶכם ַוִתְּשַׁתֲּחֶויָן ַלֲאֻלָמִּתי:

 :ְיָי ָעֵלינּו. ַכֲּאֶשׁר ִיַחְלנּו ָל ְּיִהי ַחְסְד

ַהְרֵאנּו ְיָי ַחְסֶדּ. ְוֶיְשֲׁע ִתֶּתּן ָלנּו: 

ַוֲאִני ְבַּחְסְדּ ָבַטְחִתּי ָיֵגל ִלִבּי ִבּיׁשּוָעֶת. ָאִשׁיָרה 

ַלְיָי ִכּי ָגַמל ָעָלי: 

ִהֵנּה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְוא ֶאְפָחד. ִכּי ָעִזּי ְוִזְמָרת 

ָיּה ְיָי. ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 



פיוט 
(מאת רבי יוסף חיים טוב)

ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 
ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

ֵאִלָיּהּו ַבַּעל ָהאֹות
ַמְלַא ְיָי ְצָבאֹות

ָזָכה ְוָעָשׂה ִנְפָלאֹות
ַאְשֵׁרי ָהַעִין ָרָאְתהּו

ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 
ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

ָלַבׁש ִקְנָאה ְבּתֹו ַעּמֹו
ְוָהָיה ְיָי ִעּמֹו

ָזָכה ְוָלַקח ְלַעְצמֹו
ֶנֶפׁש ָנָדב ַוֲאִביהּוא

ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 
ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

ָיָדיו ַרב לֹו ְבִּקְנָאתֹו
ָנַתן לֹו ָהֵאל ְבִּריתֹו

ַהַחִיּים ְוַהָשּׁלֹום ִאּתֹו
רּוַח ְיָי ַתְּנֵחהּו

ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 
ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

הּוא ְבַאְרַבּע ֲעִפיָפתֹו
ּוִבְשֵׁמי ְמרֹוִמים ֵבּיתֹו

ַאְשֵׁרי ִאיׁש ִיְזֶכּה ִלְראֹותֹו
ְוִיְלמֹוד ּתֹוָרה ִמִפּיהּו

ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 
ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

ְוַאְשֵׁרי נֹוֵתן לֹו ָשׁלֹום
ְוהּוא ַמֲחִזיר לֹו ָשׁלֹום
ַהְלָואי ִנְרֵאהּו ַבֲחלֹום

ְוִנְשַׂבּע ֵמאֹור ָפֵּניהּו
ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 

ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

ַחי ְוַקָיּם ְבּעֹוז ָוֵאל
ַיְמִליץ טֹוב ְבַּעד ִיְשָׂרֵאל

ְוִחיׁש ָיֹבא ִעם ַהּגֹוֵאל
ָנאוּו ַעל ָהִרים ַרְגֵלהּו
ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 

ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו
הּוא ִיְכּתֹוב ָזִכּיֹוֵתינּו

ְבּמֹוָצֵאי ַשָׁבֵּתנּו
ְבֵּעץ ַהַחִיּים יֹוֵשׁב הּוא
ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 

ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו:

קֹול ֵאִלָיּהּו ַיְשִׁמיַע
ָשׁלֹום ִויׁשּוָעה ַיְזִריַע

ִכּי ֵעת ַהָזִּמיר ִהִגּיַע
ָנָחה רּוַח ֵאִלָיּהּו

ַעל ַבִּית ֶזה ְויֹוְשֵׁבהּו. 
ִתְּהֶיה ִבְּרַכּת ֵאִלָיּהּו: 



 

ברכה לסיום
יהי רצון מלפניך ה' א-להינו ואלהי אבותינו, א-להי אברהם, א-להי 

יצחק וא-להי יעקב, א-ל רחום וחנון, אב הרחמים, שיהא חשוב 
ומרוצה לפניך הלימוד שלמדנו בתורתך הקדושה כריח ניחוח. 

וברוב רחמיך תרחם על בעל הבית הזה, אשר תחילת בואו לשכון 
בבית הזה, נפשו איוותה ויעש תחילה וראש חנוכת הבית בדברי 

תורתך הקדושה, לייסד את הבית ולחנכו בדברי תורה. 

בזכות תורתך הקדושה תברך את בעל הבית הזה ואת כל בני ביתו 
ברכות לעד, ותמלא כל משאלות לבם לטובה. ויהיה להם הבית הזה 

מוצלח ומבורך בכל מכל כל, וישמע בבית הזה, ובבתי כל ישראל, קול 
ששון וקול שמחה.

אנא ברחמיך הרבים, היה עליהם סתרה צנה וסוחרה, ותבטל מהם כל 
גזירות ונגע ומחלה וכל רעות. ובהרמנא מלכא עילאה ישמרו מכל עין 

רע, ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ויאריכו ימים ושנים 
דשנים ורעננים.

כי אתה שומע תפלות עמך ישראל ברחמים. 
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.



הבית זה מקום 
שאם אתה חייב

 לשוב אליו 
תמיד פתוחה בו דלת 

לקראתך 
שירים הם לפעמים 
האהבה האחרונה 

לבית שרחק. 

(נתן יונתן)
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מה לך בחוץ, ילדה? 
מנוח לא מצאה רגלך. 

ציפור פצועה, חזרי אלי 
ושובי לביתך. 

האזיני לקולות, 
הרעם על גגות בתים, 

מקול סופה, שמרי נפשך. 
שובי לביתך. 

סהר חצות גבוה, 
אור על ענפי אילן, 

תני לנפשך לשמוע 
זמר קטן. 

שם צמח לענה, 
שם נפש מרעידה מקור. 

חלון אפל ותריס מוגף. 
שובי לביתך. 

סהר חצות גבוה, 
אור על ענפי אילן, 

תני לנפשך לשמוע 
זמר קטן. 

שאי עין למרום, 
כבר סדק שחר מאפיר. 
נעורה כבר ציפור אחת. 

5שובי לביתך.



גדלים מתוך בתים  אנו  בו  "החיים הם מסע 

ואל בתים בהם אנו הולכים ונבנים..."

הולכים, ונבנים. ובד בבד מתחננים; שתוליכנו 

לשלום, שתצעידנו לשלום, שלא תבוא צרה, 

מדלת  שנמשך  מסע  בהלת.  תבוא  שלא 

לוילון.ובדרך  מוילון  לחלון,  מחלון  לדלת. 

להרגיש  חשוב  והכי  התמונות...    נצברות 

בבית, וכמה טוב שבאת הביתה-  ולחוש

וחום-  ואהבה,  ושמחה,  וטבעיות,  נינוחות, 

וכוס קפה או תה או שוקו שמחכים רק לך, 

לבך.  את  שמחמם  הדרך  על  חם  מרק  או 

חברה  או  אחים  אבאמא,  מכל:  והחשוב 

להתעניין  ולשמוע,  לשאול  ורוצים  שמחכים 

ולאהוב במיוחד אותך. וזו אחווה, ואהבה, וזו 

שכינה וזו תורה.

6



מסע- ובתים. חוץ- ופנים. הליכה- וחנייה. תמיד 

בראשי הרים. ושתי תפילות מלוות אותנו תדיר- 

בדרך,  בלכתך  הבית-  וברכת  הדרך  תפילת 

הכמיהה  משותפת  ובקומך.ולשתיהן  ובשכבך 

והבית.  הדרך  להבטחת  להצלחה.  לשלום. 

יגון ושיברון.  יביאו  ולא  לצרות שיפסחו מעלינו 

הליכה,  בערבוביא-  שמשמשות  פעולות  שתי 

ובנייה.

האדם הינו מהלך, אינו דורך במקום, אינו נעצר 

יתקדם  ולא  יזוז  לא  שממנה  אחת  בנקודה 

והאדם הוא גם בנאי- יוצר, מסתת, מערב טיט, 

עצמו  את  בונה  ומעצב-  אדריכל  מהנדס,  זגג, 

הקירות שבתוכו  ארבע  בן  החיצוני  הבית  ואת 

ולבוא  מימוש  לקבל  תוכלנה  ועוצמתו  עצמיותו 

לידי גימור וביטוי. והלבנים המתלבנות והמשמ־

שות אבני בניין ליסודות; ביטחון עצמי, ושמחה, 

וחששות,  ולמסע,  לחיים  ומשמעות  ואמונה, 

ומחמאות  פרגונים,  ומנגד  ופחדים  ותקוות, 

מתקדם,  לבניו,  עם  הולך  אחד  ועידודים.כל 

מעדן את צעדיו ולאורך המסלול בצידי הדרך 

בונה את בתיו.

בס"ד

אופן התנהלות הסדנא:

שלב א:

(20 דקות עד חצי שעה)

בניגוד לסדנאות שבהן התלמיד נע, "מטייל", בוחר בין 

תחנות, בסדנא זו הוא יושב במקום אחד. מרגיש בבית.

בכיתה חמש-שש "תחנות" של שולחנות מחוברים, 

מכוסים במפות בד היוצרות אווירת "בית".

סביב כל שולחן יושבים חמישה- שישה תלמידים.

במרכז השולחן סלסלה שבתוכה מונחים קטעי מקורות 

ממוספרים (לכל קטע מספר).

במקומו של כל תלמיד מונח על השולחן דף המעוצב 

כבית שבחלונותיו מקומות לכתיבת מחשבות ותובנות. 

(טבלה שמעוצבת כבית כדי שלא תזכיר דף עבודה אלא 

תזמין למחשבות אישיות).

כל אחד מהתלמידים היושבים לשולחן לוקח על פי סדר 

אקראי אחד מקטעי המקורות, קורא, חושב, מגיב אליו 

על הדף האישי שלו, ומחזיר לסלסלה. התלמידים 

מתחלפים ביניהם במקורות עד שכולם מסיימים את 

הקריאה והתגובה לגבי רוב המקורות.



יוצאים  ומורדות-  בעליות  לבקעה,  מעמק  להר,  מהר 

והמסע  אחר.  בית  לעבר  ופוסעים  אחד  מבית 

ההר,  שבראש  בבית  להיעצר  נעים  ממשיך...לפעמים 

מסוימת,  שהות  לאחר  אופן,  ובכל  ויזע,  בעמל  שנבנה 

שוב  ממשיך.  המסע  לדרך-  וצידה  כוחות  ואגירת 

שוב  מהססות,  ראשונות  פסיעות  שוב  דלת,  נפתחת 

ירידה לצורך עלייה והמסע ממשיך אל היעד הבא, אל 

והלכתי  וקמתי  מזה,  צמחתי  מזה,  הבא.נבניתי  הבית 

שהולכים  זיכרונות  בבית-  שתלויות  והתמונות  הלאה.... 

איתי, בנו אותי, ותמיד יישארו חלק ממני. הבית שבתוכי. 

לבנים שבונים אותי; החברות, חוויות הילדות וההתבג־

רות, הטיולים, הצחוקים, השירים...

מאין באת ולאן אתה הולך... מאיזה בית יצאת ואיזה בית 

אתה הולך ויוצר ובונה.והשיר שלך נוצר בדרך מבתיו ופ־

זמוניו ואתה הולך ושר, הולך ומאושר, הלוך ילך ובנה. 

ובכל שיר אין פזמון בלי בית ראשון, שני ושלישי. השיר 

בדרך  המושר  החוזר  הפזמון  ומן  הבתים-  מן  נוצר 

בינותם.אי אפשר היה ליצור מסלול, ושיר, ומסע שהוא 

המחשבות  הבתים.  שבין  ההליכה  תקופות  בלי  חיים, 

והאנושי.  הטבעי  הנוף-  פוגש,  שאתה  האנשים  בדרך, 

יוצרים  לדלג—הם  צריך  שעליהם  הסלעים  האתגרים, 

את הלבנים וחומרי הבניין הנוספים שאותם אתה מביא 

איתך לתחנה הבאה, לקומה הנוספת בבניין אישיותך, 

לבית החדש שאותו תבנה ובו תשהה זמן מה.

בס"ד

אופן התנהלות הסדנא:

שלב א:

(20 דקות עד חצי שעה)

בניגוד לסדנאות שבהן התלמיד נע, "מטייל", בוחר בין 

תחנות, בסדנא זו הוא יושב במקום אחד. מרגיש בבית.

בכיתה חמש-שש "תחנות" של שולחנות מחוברים, 

מכוסים במפות בד היוצרות אווירת "בית".

סביב כל שולחן יושבים חמישה- שישה תלמידים.

במרכז השולחן סלסלה שבתוכה מונחים קטעי מקורות 

ממוספרים (לכל קטע מספר).

במקומו של כל תלמיד מונח על השולחן דף המעוצב 

כבית שבחלונותיו מקומות לכתיבת מחשבות ותובנות. 

(טבלה שמעוצבת כבית כדי שלא תזכיר דף עבודה אלא 

תזמין למחשבות אישיות).

כל אחד מהתלמידים היושבים לשולחן לוקח על פי סדר 

אקראי אחד מקטעי המקורות, קורא, חושב, מגיב אליו 

על הדף האישי שלו, ומחזיר לסלסלה. התלמידים 

מתחלפים ביניהם במקורות עד שכולם מסיימים את 

הקריאה והתגובה לגבי רוב המקורות.



לבנים לבנים טיט ומלט, חלונות, דלתות, משקופים, 

ותמונות,  וילונות  וווים,  רוכסנים  אדנים,  כרכובים, 

מקררים ותנורים-- - הולכים ובונים, נוסעים וחונים, 

ומיום ליום, משעה לשעה, את מסע החיים יוצרים 

באדריכלות  עסוקים  הדרך  כל  ומגוונים.ולאורך 

ובעיקר בעיצוב הפנים.ומשאירים זכר לחורבן... 

ויודעים שהשלמות בעירבון מוגבל, ותמיד עוד יש 

עוד  ולבנות  ולצמוח,  ולהשלים,  להתקדם,  לאן 

רק  הוא  בית  וכל  לאדמה  מתחת  ולהעמיק  קומה, 

קירות ולבנים שיכולים לעוף בסערה אלמלא נבנה 

איכותיים  בנייה  חומרי  ומטרה.  ותוכן  ייעוד,  מתוך 

יוצרים בתים שמחזיקים מעמד בסערות החיים. 

כל בית חייב שיהיו לו יסודות איתנים וחזקים, וחייב 

החוצה  להסתכל  שמאפשרים  חלונות  לו  שיהיו 

לו דלת ממנה  וחייב שתהיה  דרכם לעבר אחרים, 

ומיטה,  ומנורה,  ושולחן,  נכנסים...  ודרכה  יוצאים 

וחברים.שלא  ושמחה  ומשפחה,  וספרים...ואנשים, 

למחוז  שתגיענו  מחלוקת...  תבוא  ולא  צער   יבוא 

לביתנו  ותחזירנו  ולשלום...  ולשמחה  לחיים  חפצנו 

לשלום... 
(ענת בזק)



רמב"ם. הלכות תפילין וספר תורה ומזוזה.

ספר אהבה. פרק ו.

הלכה א

עשרה תנאין יש בבית, ואחר כך יתחייב הדר בו 

לעשות לו מזוזה, ואם חסר תנאי אחד מהן, פטור מן 

המזוזה; ואלו הן:  שיהיה בו ארבע אמות על ארבע 

אמות או יתר, ושיהיה לו שתי מזוזות, ויהיה לו 

משקוף, ותהיה לו תקרה, ויהיו לו דלתות, ויהיה גובה 

השער עשרה טפחים או יתר, ויהיה בית חול, ויהיה 

עשוי לדירת אדם, ועשוי לדירת כבוד, ועשוי לדירת 

קבע.
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הלכה יד

יד  [יג] חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני 

שהיא חובת הכול תמיד.  וכל עת שייכנס 

וייצא, יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך 

הוא--ויזכור אהבתו, וייעור משינתו ושגייתו 

בהבלי הזמן; ויידע שאין שם דבר העומד 

לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור 

העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי 

מישרים.  אמרו חכמים, כל מי שיש לו תפילין 

בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה 

בפתחו--מוחזק לו, שלא יחטא:  שהרי יש לו 

מזכירין רבים; והן הן המלאכים שמצילין אותו 

מלחטוא, שנאמר "חונה מלאך ה' סביב, 

ליראיו; ויחלצם" (תהילים לד,ח).
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אנשים שנאו אחד את השני

את מי אתה שונא? אהבת אותו אתמול, איך יתכן 

שאתה שונא אותו היום?

אם פעם אהבתם מישהו איך אתם יכולים 

לשנוא אותו?

אנחנו חיים בעולם עם הרבה כוסות שבורות

בתים שבורים

ילדים שבורים

יהדות שבורה

...ירושלים יכולה להיבנות רק מאנשים שיכולים 

לקחת כוסות שבורות ולבנות מהן בית מקדש

(הרב קרליבך בברכה לחתן וכלה)
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מלכים ב, ד.

 האישה משונם ביחס לנביא אלישע

”ַנֲעֶשׂה-ָנּא ֲעִלַיּת-ִקיר ְקַטָנּה ְוָנִשׂים 

לֹו ָשׁם 

ִמָטּה 
ְוֻשְׁלָחן 
ְוִכֵסּא 

ּוְמנֹוָרה 
ְוָהָיה ְבֹּבאֹו ֵאֵלינּו ָיסּור ָשָׁמּה“
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שאלה: האם דירות בגטו קובנה צריכות מזוזה? מכיוון 
שהגטו סגור מכל כיוון ואנו אנוסים לשבת בו והדירות 
בו צפופות ולא נקראות בית וכולם רוצים לצאת האם 

יש צורך במזוזה?
רקע הלכתי: הרמב"ם מונה בין התנאים המחייבים 
מזוזה שיהיה הבית דירת כבוד – בית אסורים אינו 

בית כבוד ולכן פטור ממזוזה. בנוסף צריך הבית להיות 
דירת קבע.

תשובה: מכיון שדירות הגטו נחשבות ככלא ובנוסף 
אין מקום וזוהי אינה דירת כבוד ולא דירת קבע כי 
האנשים לא רוצים להיות בה אין צורך במזוזה. וגם 

מכיוון שהנאצים מבצעים גירושים ואין יודע אדם אם 
ישאר עוד יום זוהי בוודאי דירת ארעי שפטורה 

ממזוזה
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בית חם 
עופרה חזה 

מילים ולחן: בצלאל אלוני

אור מלטף שבר ענן 
ודמות נשכחת בעשן 
אור מנצנץ קול בהמון 

ילדה בוכה מרוב שאון 

בית חם, בית חם 
ילדה רוצה רק בית חם 

בית חם, בית חם 
להיות איתך בבית חם 

אתה מכה בי זיכרונות 
וצחוק מוזר של עלבונות 

ילדות רחוקה בין סמטאות 
ועיניך אלה תמיד בורחות 

בית חם, בית חם.... 

יד מושטת 
לעזרה 

ורק אתה 
כצל עובר 

בית חם הוא הנפש 
מחסה לנשמה 

אל תהרוס תן לה לגשת 
תן לה כוח בנשמה.. 
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אישה קטנה אביטל
יש לה קול שקט ועיניים בורקות 

פנים צנומות ושפתיים דקות
שיער קצר, כמעט סגפני
וחיוך עצוב ומבט חולמני

כבר שנים היא מחכה וזה לא קל
גם לחורקת שיניים כמו אביטל

יש לה כמה תמונות ועשרות מכתבים
והמון זכרונות קטנים של זוג אוהבים

כמה עדויות של אנשים שראו
וידיעות ממוסקווה על עיניו שקהו

ובשרו שצמק וכאבי הראש התכופים
על שעבר מתא בטון ל"איחסון" בצריפים

 

13



כן זה מה שיש לה בסך הכל
והיא נותרת שקטה בלי להרים את הקול

היא יודעת שאנאטולי שלה כבר הפך לנתן
והוא מייחל נואשות לכל ד"ש קטן

ומצפה שאשתו זו הקטנה
תתייצב בניו יורק בראש הפגנה

ביד שברירית תחזיק שלט גדול
וברמקול תשאג: "חברים, לא לחדול!"

שתזכיר את שמו באולפני סי בי אס
מול מליונים שיצפו בה על כוס קפה נס

שתבקר נשיאים ותלחץ ממשלות
שתפיץ כרוזים ותשלח חבילות

שתבקש מכל מי שרק פותח אזנו
לשכנע, ללחוץ או לתרום מהונו
ועיניה הדומעות ומבטה העצוב

יעידו שהיא רק אשה צעירה שרוצה 
שבעלה כבר ישוב



היא נושכת שפתיה בנמל בן גוריון
וקולה הנרגש נבלע בהמון

השועט אל איש חוור עם מגבעת שחורה
מנדלביץ' איש צעיר- זקן חבר לצרה

היא מגישה לו זר פרחים בזעקת הקלה
ומביטה בחיבוקים הנרגשים ברטט קנאה

היא יודעת שהלילה אין סיכוי, כבר לא 
תישן

היא תתכנן בדייקנות איך יקבלו את נתן
בחולצות לבנות ובשירה סוחפת

ואחר כך יבוא מסע בדרך מעייפת
ושם בבית ישב בכורסא ליד אביטל
אפוף בניחוחות הורדים שבאגרטל

יספר בראש כבד לעולם כולו
דרך מצלמות ומיקרופונים שיופנו מולו

על מה שקורה שם ומה שקרה
ויכעס על שתיקת העולם בלשון מרירה.



אך המטוס אינו נוחת והאיש עוד לא זוכר
ולפי הידיעות אין טעם להכין עוד זר

אז היא יושבת יום יום לפחות בינתיים
עם חברים טובים במשרדים בירושלים

והם עושים ימים כלילות ויותר
בצניעות מדהימה ולפעמים בהסתר

ובימי חורף גשומים ולילות סערה
עומדים רטובים מול קונסוליה זרה

וכשהקור מחלחל עד לשד העצמות
הם מגישים לשגרירים עוד ועוד עצומות

משוחחים בקול נרגש עם מוסקבה וסיביר
ורצים לעיתונות לפרסם ולהסביר
ועם להט בעיניים וניצוץ משיחי

הם קוראים לעצמם "שומר אחי אנכי".



ברכת הבית 
יהא זה המקום 

מלא באהבה וחום 
תהא זו הפינה 

מלאה בצחוק וברינה 
יתמלא הבית בברכה 

ובשיר 
שטוף שמש זהור 

ואור מאיר
 . 

אישה קטנה אביטל
גם אם יש לה סבלנות והיא יודעת שיבוא

היא רוצה שידע לפחות שהיא איתו 
בכאבו

אז היא כותבת לו "אני איתך" והוא מחזיר 
משפט אוהב

ומספר לה על מה הוא חולם ומה הוא 
חושב

והיא אוחזת בנייר הדק בעיניים רועדות
ובולעת מילים שלמות ואחר כך אותיות 

בודדות
ומנסה לקרוא גם בין השורות (שם 
מוסתרת האמת על הכלא הטחוב)

 



ברכת הבית 
יבורך זה הבית 

בברכת שמים
 יהיה כעץ שתול 

על פלגי מים
 אהבה ורעות 

חדווה וששון בו ישכנו
פרנסה הצלחה ובריאות 

בו יכונו
 יברך ́ה וישמרך

 יאיר ́ה פניו אליך ויחונך
  ישא ́ה פניו אליך
 וישם לך שלום

היא יכולה לחכות, היא תמתין אביטל
אך מדי בוקר בפתחה חלון רטוב מטל
היא מנסה לספור את הבקרים שכבר 

חלפו
ואת מעט החברים שעוד לא עייפו

ובקול שלא נשמע ובמבט נושא תחינה
היא מבקשת עוד קצת לאישה קטנה

כי יש לה תומכים ואוהדים וחברים
ועיניים אדומות עם עיגולים שחורים

אך אין לה את האיש עם החיוך הילדותי
שיאמר לה יום אחד: הגענו הביתה, אשתי

(ישראל וולמן)

 



 ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל  ד' ֱאֵהינּו ד' ֶאָחד.   

ְוָאַהְבָתּ ֵאת ד' ֱאֶהי ְבָּכל-ְלָבְב ּוְבָכל-ַנְפְשׁ ּוְבָכל-

ְמֹאֶד.  ְוָהיּו ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּה ֲאֶשׁר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ַהּיֹום 

 ְּוִדַבְּרָתּ ָבּם ְבִּשְׁבְת ְוִשַׁנְּנָתּם ְלָבֶני  .ַעל-ְלָבֶב

ְבֵּביֶת ּוְבֶלְכְתּ ַבֶדֶּר ּוְבָשְׁכְבּ ּוְבקּוֶמ.  ּוְקַשְׁרָתּם 

ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵבּין ֵעיֶני ְלאֹות ַעל-ָיֶד

.ּוִבְשָׁעֶרי ּוְכַתְבָתּם ַעל-ְמֻזזֹות ֵבּיֶת 

(דברים ד‘)
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 ְוַשְׂמֶתּם ֶאת-ְדָּבַרי ֵאֶלּה ַעל-ְלַבְבֶכם 

ְוַעל-ַנְפְשֶׁכם ּוְקַשְׁרֶתּם ֹאָתם ְלאֹות 

ַעל-ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבּין ֵעיֵניֶכם.  

ְוִלַמְּדֶתּם ֹאָתם ֶאת-ְבֵּניֶכם ְלַדֵבּר ָבּם 

 ַבֶדֶּר ּּוְבֶלְכְת ְבֵּביֶת ְּבִּשְׁבְת

  .ּוְבקּוֶמ ּּוְבָשְׁכְב

 .ּוִבְשָׁעֶרי ּוְכַתְבָתּם ַעל-ְמזּוזֹות ֵבּיֶת

(דברים י“א)
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אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד 

ומשייר בו דבר מועט וכמה אמר רב 

יוסף אמה על אמה אמר רב חסדא 

כנגד הפתח ...שנאמר (תהלים קלז, ה) 

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני 

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכריכי

(בבא בתרא ס ע"ב) 
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17

הבית 
אינו המקום

 בו אתה חי, 
אלא המקום

בו מבינים 
אותך.

 (קריסטיאן מורגנסטרן)



ברכת הבית
בזה השער 

לא יבוא צער 
בזאת הדירה 
לא תבוא צרה 
בזאת הדלת 

לא תבוא בהלת 
בזאת המחלקה 

לא תבוא מחלוקת 
בזה המקום 

תהי ברכה ושלום
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ברכת הבית 
תהא שורה בו 

קרן השפע והאור 
יהא כולו פורה כרימון 

יתמלא הבית בצחוק ובשיר 
ִייַמְצאו בו הסיפוק והאושר 

הפתיחות וההקשבה 
תשכון בו השלווה 

יזרום בו ים של אהבה
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ברכת הבית 
יבורך זה הבית בברכת שמים
והיה כעץ שתול על פלגי מים
אהבה רעות וששון בו ישכנו

פרנסה הצלחה ובריאות בו יכונו
יברכך ́ה וישמרך
ישא ́ה פניו אליך
וישם לך שלום
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ברכת הבית 
יהא זה המקום 

מלא באהבה וחום 
תהא זו הפינה 

מלאה בצחוק וברינה 
יתמלא הבית בברכה 

ובשיר 
שטוף שמש זהור 

ואור מאיר
 . 
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ברכת הבית 
יבורך זה הבית 

בברכת שמים
 יהיה כעץ שתול 

על פלגי מים
 אהבה ורעות 

חדווה וששון בו ישכנו
פרנסה הצלחה ובריאות 

בו יכונו
 יברך ́ה וישמרך

 יאיר ́ה פניו אליך ויחונך
  ישא ́ה פניו אליך
 וישם לך שלום
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ברכת הבית

זה הבית וזאת המשפחה
ידעו תמיד הצלחה 

ושמחה
וזה המקום יבורך ממרום
בשלווה ובריאות טובה 

ושלוה.
שפע ושגשוג ורווחה 

גדולה 
ישררו בזאת הסביבה.
מזה המשכן יעלו ברון

קולות של שמחה וגיל 
וששון

ברך נא אלי את זה 
המעון

אמן כן יהי רצון 
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ברכת הבית

ריבון העולמים, אנא השכן בבית הזה 

אורה ושמחה שלום ורעות, 

ותשפיע שפע ברכה וקדושה, 

בכל חדריו ופינותיו, 

ואור תורתך הקדושה ומצוותיך 

תזרח בו תמיד, אמן 

ברכת הבית 

יהא זה המקום 

נווה, משכן, לשלום 

פה תנוח לה, שלווה 

כאן תדרוך האחווה 

פה יפגשו נחת ושמחה 

עם ברכה והצלחה 

בצל זאת הקורה 

יתרונן קול תורה 

בזה המעון בזו הפינה 

תהא שרויה 

השכינה

אנשים שנאו אחד את השני

את מי אתה שונא? אהבת אותו אתמול, איך יתכן 

שאתה שונא אותו היום?

אם פעם אהבתם מישהו איך אתם יכולים 

לשנוא אותו?

אנחנו חיים בעולם עם הרבה כוסות שבורות

בתים שבורים

ילדים שבורים

יהדות שבורה

...ירושלים יכולה להיבנות רק מאנשים שיכולים 

לקחת כוסות שבורות ולבנות מהן בית מקדש

(הרב קרליבך בברכה לחתן וכלה)
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חלמתי חלום על בית.
בית עם חום ואהבה

בית עם ניחוח בישולי שבת
בית עם צחוק בריא, בית של חיים

חלמתי חלום על בית
בית ערום

בית ללא רהיטים
בית ללא שכנים, בית של בכי

חלמתי חלום על בית
של אבנים מפוזרות 

ללא קורת גג
של אויר מחניק של מוות

חלמתי חלום על הבית שלי.

(חלום קטוף. נוער גוש קטיף)
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שני בתים היו לי

מעבר לקיר

ומעבר לים.

משניהם גורשתי

ומשניהם בשנאת אחים.

לפחות באחד קיר נותר לי

אנא תן שלפחות בו ארגיש

כביתי

עד שתזכני באמת לשוב.

 

(חלום קטוף. נוער גוש קטיף)
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בית יקר
הלואי שיכלתי עוד פעם

לחיות חיי בתוכך
לחוש ברגלי אדמתך
לגעת בידי בקירותיך

לראות במו עיני מראך
לשמוע באזניי שתיקתך

לנשום באפי אוירך
לחבוק בחזקה קירותיך

לנשק בערגה אדמתך
לתת לסכר דמעותי לפרוץ

עת נפרדתי ממך
 

(חלום קטוף נוער גוש קטיף)
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הבית    מאת יהושע צפריר 
יש דברים מרובים חשובים בעולם,
החשוב מכולם הוא ביתו של האדם.
וכמו שאדם מאדם הוא שונה,
כך שונים הבתים שאותם הוא בונה.
 
יש בית שהוא מבצר על ההר,
יש בית והוא כארמון מפואר.
אך לא העיקר הוא ארמון או בקתה,
החשוב הוא הבית שבנית אתה.
כי בית אינו רק אבנים וקירות,
כי בית אינו רק צריף של דירות.
כי בית אינו סתם מבנה של בטון,
כי בית מעניק הרגשת ביטחון
 
כי בית הוא פרח שולחן או מפה,
כי בית הוא ילד, רעיה מצפה.
כי בית הוא גג ופינה חמימה,
וברית כרותה בין אדם לאדמה.
יש בתי עשירים העולים כסף רב,
ארמונות נוצצים מצופים בזהב.
ארמונות נוצצים הנראים כמעשי אומנות,
אך הבא לתוכם מרגיש ריקנות
על כן חשוב להזכיר ולזכור,
כי על בית צריך להגן ולשמור.
כי רבים דברים יקרים בעולם,
אך אין כה יקר כביתו של אדם.
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בבית חלומותי/ נעמי שמר
בבית חלומותי אשר בראש גבעה 
תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער 

וחלונות שבעה וארובה גבוהה 
בבית חלומותי אשר בראש גבעה   
                                                

אני תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער 
בבית חלומותי שלי אשר אבנה בראש גבעה   

 
אל בית חלומותי המסויד לבן 
הגפן תטפס ישר מן הבוסתן 
חרוב גם תאנה יהיו לי כמובן 
בבית חלומותי המסויד לבן 

הגפן תטפס אלי ישר מן הבוסתן 
אל בית חלומותי שלי המסויד כולו לבן   

 
על בית חלומותי איני יודעת כלום 

ככל חלומותי אפל הוא וחתום 
ולי הוא מחכה בסבלנות אי שם 

אולי בראש הרים, אולי על חוף הים   
 

אולי הוא בית חומה נטוש ונעזב 
אולי הוא צריף קטן, אולי מגדל שנהב 

דבר אחד עליו ידוע לי עכשיו - 
יגור בו איש אחד אשר אותי יאהב
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חוזרים הביתה 
אל אברהם אבינו 

חוזרים הביתה 
חוזרים לעצמנו 
חוזרים הביתה 

מקדש מלך עיר מלוכה 
קומי צאי מתוך ההפיכה 

התנערי מעפר קומי 
לבשי בגדי תפארתך עמי 

חוזרים הביתה 
להיות חופשיים 
חוזרים הביתה 

לצאת מעבדות לחרות 

חוזרים הביתה 
זה הזמן להיות חופשיים 

חוזרים הביתה 
לצאת מעבדות לחרות 

קומי קומי קומי קומי 
עם ישראל קום וחיה... 



קומי 
אריאל זילבר 

מילים: מנורה חזני
לחן: אריאל זילבר

לפעמים השקר מתחפש לאמת 
הם אומרים שאנחנו המשוגעים 

והאמת היא שכולם משוגעים 
אכלנו כולנו מהחיטה המשגעת 

אבל אנחנו רואים 
את האות על המצח 

אנחנו יודעים שיש משהו מעבר 

ואנחנו חוזרים הביתה 
חוזרים הביתה 

כי הגיע הזמן 
לשוב להיות בני חורין 

חוזרים הביתה 
אל ההר שצופה למרחב 

חוזרים הביתה 
אל יוסף המבקש את אחיו 
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ָבּרּו ַאָתּה ה' ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁר 

ָבָּרא ָשׂׂשֹון ְוִשְׂמָחה ָחָתן ְוַכָלּה, ִגּיָלה ִרָנּה

ִדּיָצה ְוֶחְדָוה, ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ְוָשׁלֹום ְוֵרעּות. 

ְמֵהָרה ה' ֱאֵהינּו ִיָשַּׁמע ְבָּעֵרי ְיהּוָדה 

ּוְבחּוצֹות ְירּוָשַׁלִים, קֹול ָשׂׂשֹון ְוקֹול ִשְׂמָחה, 

קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָּלּה, קֹול ִמְצֲהלֹות 

ֲחָתִנים ֵמֻחָפָּתם, ּוְנָעִרים ִמִמְּשֵׁתּה ְנִגיָנָתם. 

ָבּרּו ַאָתּה ה', ְמַשֵׂמַּח ָחָתן ִעם ַהַכָּלּה.

(הברכה השביעית בשבע ברכות)  
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את הארץ 
את הבית 

האחד והיחיד 
את הלחם 

והמים 
את הלב, 

בלב תמיד 
בלב תמיד 

כי בית הוא מקום 
שאין לו תחליפים 
גם אם אינו חלום 

את הבית לא עוזבים 

(סמדר שיר)
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34

בית(ז')   מבנה מגורים, משכן, 

מעון, דירה, נווה, מוסד; משפחה, 

שושלת, עם, מולדת; אסכולה; 

פסקה בשיר

(הגדרה מילונית)



כשנסענו מהמלון
לבקר בגן חיות

המדריכה דיברה
על בעלי קונכיות
ואני רק חשבתי

בשקט, בלב,
כשהורסים להם ת'בית

זה בטח כואב

(יעל הרמתי, ילד כתום)

35





12

מה דעתך על שלוש התמונות שהכותב 
בחר לצלם? מה הוא ביקש לסמל בכל 
אחת מהן? מה התמונות שאת היית 

מצלמת?

האמנם מדינת ישראל היא הבית הלאומי 
של העם היהודי? כיצד זה בא לידי 

ביטוי?
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מה דעתך על שלוש התמונות שהכותב 
בחר לצלם? מה הוא ביקש לסמל בכל 
אחת מהן? מה התמונות שאת היית 

מצלמת?

מדוע לפעמים נמאס מהבית ורוצים
 לצאת ממנו?

מה את לוקחת איתך מהבית בו גדלת? 
מה את מקווה להוסיף בבית שתקימי?

האמנם מדינת ישראל היא הבית הלאומי 
של העם היהודי? כיצד זה בא לידי 

ביטוי?
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מדוע לפעמים נמאס מהבית ורוצים
 לצאת ממנו?

האמנם יש בעולמינו הרבה בתים 
שבורים? האם יש לנו יכולת לרפא 

אותם?

נראה 
שבתקופת 

הנביאים ארבעת 
החפצים האלו מגדירים מקום 

כ"בית". האם זה כך גם היום? מה עוד 
היית מכניסה לחדר כדי שיהיה "ביתי"? 

האם יש משהו ברשימה שהיית 
מוציאה?

מה את לוקחת איתך מהבית בו גדלת? 
מה את מקווה להוסיף בבית שתקימי?



34

האם מופיע בטקס משהו שהפתיע אותך? 
האם ברורה לך נחיצות כל אחד מקטעי 
הטקס? חשבי על עוד אמירה או מעשה 

שהיית מוסיפה לו.

מתי הרגשת את מה שאומר המשורר?
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מבחינה הלכתית מה התנאים שמגדירים 
בית? (אם יש אותם חייבים מזוזה). 

למה צריך מזוזה בבית?

האם מופיע בטקס משהו שהפתיע אותך? 
האם ברורה לך נחיצות כל אחד מקטעי 
הטקס? חשבי על עוד אמירה או מעשה 

שהיית מוסיפה לו.

מתי הרגשת את מה שאומר המשורר?
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מה יש ב"בית חם"? באיזה מצבים 
מתעורר באופן חזק הצורך להיות 

בבית חם?

שאלה 
קשה... לו 

גורשת מביתך חלילה 
וחס לגטו... מה היית לוקחת 

כדי להרגיש שם בבית? באיזה 
אופן היית יוצרת תחושת בית בתוך 

הצפיפות וחוסר 
הפרטיות?

מבחינה הלכתית מה התנאים שמגדירים 
בית? (אם יש אותם חייבים מזוזה). 

למה צריך מזוזה בבית?
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מתי את מרגישה ביום יום את החוויה 
המתוארת בשיר?

מה היחס בין ביתך הבנוי לבין 
בית ה' החרב?

מה יש ב"בית חם"? באיזה מצבים 
מתעורר באופן חזק הצורך להיות 

בבית חם?

שאלה 
קשה... לו 

גורשת מביתך חלילה 
וחס לגטו... מה היית לוקחת 

כדי להרגיש שם בבית? באיזה 
אופן היית יוצרת תחושת בית בתוך 

הצפיפות וחוסר 
הפרטיות?
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האמנם יש בעולמינו הרבה בתים 
שבורים? האם יש לנו יכולת לרפא 

אותם?

מה ידוע לך על מאבקם של יהודי ברית 
המועצות בשנות השבעים והשמונים 

של המאה העשרים?
מדוע נקרא הספר שכתבה אז אביטל 

שרנסקי "הביתה"?

מדוע דווקא שתי הפרשיות האלו 
נמצאות במזוזה (בפתח הבית)?

נראה 
שבתקופת 

הנביאים ארבעת 
החפצים האלו מגדירים מקום 

כ"בית". האם זה כך גם היום? מה עוד 
היית מכניסה לחדר כדי שיהיה "ביתי"? 

האם יש משהו ברשימה שהיית 
מוציאה?
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מה ידוע לך על מאבקם של יהודי ברית 
המועצות בשנות השבעים והשמונים 

של המאה העשרים?
מדוע נקרא הספר שכתבה אז אביטל 

שרנסקי "הביתה"?

האם יש משהו משותף לכל נוסחי ברכות 
הבית? האם יש משהו נוסף שאין באף 

אחת מהן והיית מוסיפה?

האם גם בעברית קיימת ההבחנה שיש 
? Home לבין House באנגלית בין

מדוע דווקא שתי הפרשיות האלו 
נמצאות במזוזה (בפתח הבית)?



האם יש משהו משותף לכל נוסחי ברכות 
הבית? האם יש משהו נוסף שאין באף 

אחת מהן והיית מוסיפה?

האם גם בעברית קיימת ההבחנה שיש 
? Home לבין House באנגלית בין

מהו הכאב הנשמע בדברי ילדי ונערי 
גוש קטיף? מה הכתיבה שלהם תורמת 

לנו להבנת משמעותו של "בית"?

מה אנחנו מברכים חתן וכלה שיהיו 
הלבנים שבונות את ביתם? מה מוסיפה 

כל אחת מה"לבנים"?

26-27-28-3532
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איזה "דברים קטנים" גורמים לך 
להרגיש בבית?

האמנם אין בעולם דבר יקר כמו "בית"?

מה יהיה בבית חלומותייך?
האמנם רק קיומה של אהבה מגדירה 

את היותו של מקום מסוים "בית"?

מתי את מרגישה ביום יום את החוויה 
המתוארת בשיר?

מה היחס בין ביתך הבנוי לבין 
בית ה' החרב?



איזה "דברים קטנים" גורמים לך 
להרגיש בבית?

האמנם אין בעולם דבר יקר כמו "בית"?

מה יהיה בבית חלומותייך?
האמנם רק קיומה של אהבה מגדירה 

את היותו של מקום מסוים "בית"?

מדוע בית הוא מקום שאין לו תחליפים?

מדוע כל כך הרבה מקומות – בית 
ספר, בית מדרש, בית חולים, בית 
כלא, בית הכסא, בית עלמין- מוגד־

רים דווקא כ"בית"?
האם יש לך במחשב "דף בית"? 

לאור כל הנאמר... האם זה שם נכון 
שמשקף את אותו דף?
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תובנה שמתחדשת בי 
בקריאת הדברים:

נושא שארצה להעלות 
לדיון בעקבות קריאת 

הדברים:

תגובתי לנקודות למחשבה 
לגבי כל קטע:



,
נקודהתובנה

     לדיון
נקודה

  למחשבה

1

2

3

4

5

6

7



נקודה
,  למחשבה

נקודהתובנה
     לדיון

נקודה
  למחשבה

8

9

10

11

12

13

14-15



,
נקודהתובנה

     לדיון
נקודה

  למחשבה

8

9

10

11

12

13

14-15

16

17

18-25

26-27-28-35

29

30

31



נקודה
,  למחשבה

נקודהתובנה
     לדיון

נקודה
  למחשבה
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33
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האם יש לך במחשב "דף בית"? לאור כל הנאמר... 

האם זה שם נכון שמשקף את אותו דף?




