מבוא ליחידת ההוראה" :ציוני דרך בשירה"
כתבה :ציפי הראל
רציונל היחידה

יחידת לימוד זו בספרות ,מובילה אותנו בכמה ציוני דרך משמעותיים בשלבים אותם עברו אבותינו בדרכם
מן הגולה ועד עלייתם ארצה – כפי שהם משתקפים בשירה העברית.
ליחידה זו נבנה אתר מלווה הכולל את כל התכנים והפעילויות השזורים בה -
קישור לאתר היחידה" :ציוני דרך בשירה".
היחידה מחולקת לחמש תחנות במסעו של העם היהודי אל ארץ ישראל ,החל מהכמיהה לארץ ועד העלייה
והחיים בה :עין לציון צופיה ,אנו באנו ארצה ,בשערייך ירושלים ,אל ארצי וציוניוני הדרך .
הקריאה והעיון בשירים הנבחרים שזורים בסיפוריהם האישיים של אזרחים ותיקים ,שהעלו את סיפוריהם
במסגרת תכנית הקשר הרב דורי למאגר סיפורי המורשת בבית התפוצות.
מאגר סיפורי מורשת של תכנית הקשר הרב דורי מכיל אוצר נפלא של סיפורים חווייתיים "כל סיפור הוא
פוטנציאל ליחידת לימוד "(ד"ר עופר רימון) – יחידת לימוד זו מאפשרת לחוות במסע "ציוני הדרך בשירה"
גם את סיפוריהם האישיים של אזרחים ותיקים.
היחידה מתאימה לחט"ב וחט"ע ,וכוללת  5פרקים שניתנים ללמידה אינטראקטיבית דרך אתר זה.
במקביל ,מערכי השיעורים זמינים להורדה ולהדפסה באתר .

יחידת הוראה בנושא – "ציוני דרך בשירה"

פירוט
המרכיבים
תחום הדעת

נושא בתכנית
הלימודים
נושא היחידה

פירוט התכנון
ספרות.
היחידה הינה בינתחומית הכוללת פרקי הרחבה והעשרה מגוונים בתחומי דעת שונים:
מוזיקה ,תנ"ך ,מורשת ,אזרחות ,היסטוריה וחברה.
שירה עברית על גווניה השונים מתוך תכנית הלימודים של החט"ב והחט"ע.
ציוני דרך בשירה העברית החל מהכמיהה לציון ועד העלייה לארץ ישראל

מפתח/ת היחידה

ציפי הראל ,מורה ומשוררת.

שכבת גיל

חט"ב וחט"ע.
פרקים מתוך היחידה יכולים להתאים גם לכיתות יסוד.

משך היחידה

היחידה במלואה – כמחצית.
ניתן לבחור חלקים מהיחידה או מפרקי ההעשרה ומשך הזמן ישתנה בהתאם.
לכל פרק מוצעות פעילויות העשרה מיוחדות ,היכולות להוות שיעור בפני עצמו.

רציונל למורה

היחידה "ציוני דרך בשירה" נועדה לתת טעימה מהשירה העברית ,ולשקף – דרך העיון בשירים
– את ציוני הדרך המשמעותיים שעבר העם היהודי במסעו מהגולה ועד להקמת המדינה וליישוב
הארץ.
פרקי היחידה עוברים כציר זמן ב 5-תחנות במסעו של העם היהודי – לכל פרק ניתן שם מתוך שיר,
שמשקף את נושא הפרק .הפרק השלישי ,במרכז היחידה ,הוקדש לירושלים – בהלימה לביטוי
"ירושלים לב העולם" ,המבטא את הזיקה לירושלים ואת הקשר העמוק לעיר ציון בכל הדורות.

רצף

על פי תכנית הלימודים בשירה העברית בתחום הדעת ספרות.
ניתן לשלב את היחידה כחלק מלימוד נושא העלייה ו/או לקראת יום ירושלים.

מטרות תוכן

• התלמיד יכיר את נושא הכמיהה לציון בתקופת הגלות.
• התלמיד יכיר ויבין את העולם החווייתי של העולים מהגלויות השונות וביטויים בשירה.
• התלמיד יכיר ויבין את העולם החווייתי של העולים מהגלויות השונות וביטויים בסיפורים
האישיים ממאגר סיפורי מורשת.
• התלמיד יבחין בין סגנונות ומאפיינים כתיבה שונים בשירה העברית.
• התלמיד יתנסה בלמידה חווייתית בסיפורי תיעוד ממקור ראשון.

מושגים
מיומנויות המאה
ה 21-אוריינות
מידע ומדיה

מיומנויות תקשוב

ידע קודם נדרש

חומרי למידה
כתובים
ומתוקשבים

מזרח ומערב ,תקווה ,געגועים לציון ,שירת ימי הביניים ,משוררים יהודיים מימי הביניים ,פיוט,
ירושלים לדורותיה.
• מיומנויות חקר להשוואה ולהסקת מסקנות.
• הבעת עמדה בדיאלוג
• מיומנויות הבחירה ללמידה עצמית.
• יצירתיות – כתיבת שירה ,חמשיר וכד'.
• מגוון פעילויות לעבודה שיתופית.
• הכנת פרזנטציות.
מפות Google
Largo Educate Yourself
איחולן
ירושלים  -מפת אמיר המצוירת )(1970
Tour Builder
הקטלוג החינוכי  /משרד החינוך
Class Tools
מאגר תמונות פיקיוויקי
פאזליםJigsaw planet

הכרת סוגת השירה.
הכרות עם שירת ימי הביניים.
הכרות עם השירה המודרנית.
מיומנויות בסיסיות בתקשוב :גלישה וחיפוש ברשת ,התנסות בלמידה שיתופית.
אתר מלווה היחידה .שירי משוררים .ספר הלימוד בספרות חט"ב וחט"ע .לקסיקון לספרות.
מאגר סיפור מורשת של בית התפוצות .אתרים נבחרים ברשת האינטרנט.

סיפורים ממאגר
סיפורי מורשת

היענות לשונות
תוצרי למידה

✓

מחוון הערכה

"אהבה בין מזרח ומערב "  /אילנה צורף (לוי)
"אני תמהיל מזרח ומערב"  /ליאורה קלטניק (מוגרבי)
"פסח במחנה ציוני חשאי בטהרן"  /הרצל ובלפור חקק
מקבץ סיפורי נדודים
"גבריאל  -זיכרונות ילדות מירושלים "  /גבריאל שמיר (אוסלקה)
"אהבה שכזאת  -איתה אני מתחתן"!  /מימי אלמליח (שמחה אלחרר)
"מפריחת השממה "  /אילנה צור (שפירא)
"סיפור עלייתה של סבתא טובה "  /חנה שיף (קמחי)
"לינה משותפת  -ילדות בקיבוץ יגור "  /תימור לויתן פריאנטה (תימור לויתן)
"טבעת אחת ,חתונות רבות"  /נעמי בוטבין (רוטשטיין)
"אהבתו של סבא אשר לשירה ונגינה"  /אשר שפרלינג
מגוון רחב של פעילויות המותאמות לרמות השונות של הלומדים ולסגנונות ללמידה שונים.
הלומדים מוזמנים לבחור את הפעילויות מתוך המגוון הרחב המצוי ביחידה.
התנסות בכתיבה יצירתית.
יצירת מסלול במפות גוגל.
חידונים ומשחקים כמבדקים.
בניית טבלאות למיון.
תיאור מסלול בסיור וירטואלי.
בניית פוסטר דיגיטלי לתיאור אתר בארץ והצגתו בתערוכה כיתתית.
חידונים ומשחקים כמבדקים.

מהלך הפרק
מהלך ההוראה
פתיחה

גוף השיעור

הראשון – עין לציון צופייה
תיאור הפעילות

הפרק "עין לציון צופייה" עוסק בנושא הכמיהה לציון .הפרק כולל שני מערכי שיעור
ושני שיעורי העשרה.
שיעור  : 1קריאה ועיון בשיר "התקווה" מאת אסתר שקלים.
שיעור  : 2קריאה ועיון בשיר "שרקייה" מאת אסתר שקלים.
שאלות לדיון בכל שיר בנפרד.
קריאה ועיון בשיר "התקווה" מאת אסתר שקלים
קריאת המאמר "לפאתי מזרח קדימה אל התקווה" והתייחסות לשאלות
המתייחסות לשיר "התקווה" מאת אסתר שקלים
קריאה ועיון בשיר "שרקייה" מאת אסתר שקלים

זמן

סיום

עריכת השוואה בין שני השירים:
השיר "שרקייה" ,בדומה לשיר "התקווה" ,מציג ניגוד בין מזרח ומערב .קראו את
חלקו השני של המאמר"בין שני עולמות "העוסק בקשר בין השיר "שרקייה" לשיר
"לבי במזרח" מאת ר' יהודה הלוי ,ודונו בנקודות הבאות:
 oמה מבטאת ה"שרקייה" ובאיזה אופן היא משקפת את המתח בין מזרח ומערב?
 oמהם המאפיינים המשותפים לשיר "שרקייה" ולשיר "יפה נוף" מאת ר' יהודה הלוי?

יישום
עבודה פרטנית
העשרה

עריכת השוואה בין שני עולמות.
קריאת הטסטים ומענה על דף שאלות לקראת דיון קבוצתי.
העשרה :על הפיוט
" נִ ְׁשמַ ת הַ פִ ּיּוט ִהיא אֹותָ ּה הַ ְׁתאָ מָ ה בֵּ ין ִמלִ ים לַמַ נְׁ גִ ינָה ...הַ פִ ּיּוט ְׁמבַ קֵּ ש שֶׁ ּי ִָשירּו אֹותֹו,
הּודי לְׁ דֹורֹותָ יו( "הרב מאיר בוזגלו)
שֶׁ ּיִ ְׁתאַ חֲדּו דַ ְׁרּכֹו עִ ם הַ זִ ּכָרֹון הַ ּיְׁ ִ
שירים רבים נכתבו בעבר כפיוטים או שהולחנו ברבות השנים לפיוטים שהשתמרו בתרבות
ישראל ,כדוגמת הפיוט "יפה נוף" עליו למדתם ופיוטים נוספים ריה"ל.
העשרה :על מזרח ומערב
"ּופָ ַרצְׁ תָ יָמָ ה וָקֵּ ְׁדמָ ה וְׁ צָ פֹ נָה ָונֶׁגְׁ בָ ה" בראשית כ"ח ,יד'
בארבע רוחות השמיים ,הכיוונים "צפון" ו"דרום" הם כיוונים מוחלטים ,כלומר שיש להם את
אותה המשמעות בכל מקום על פני כדור הארץ ,ואילו הכיוונים "מזרח" ו"מערב" הם כיוונים
יחסיים ,כלומר שמשמעותם תלויה במקום שבו נמצא האדם.
❖ כל מערך העשרה יכול להילמד כיחידה נפרדת ושיעור בפני עצמו.

מעבדת מחשבים
שיעורי בית

עבודה עם אמצעי קצה לעבודה בזוגות או ביחידני.
לשיקולה של המורה אם לתת חלק מהפעילויות ללמידה עצמית בבית.

מהלך הפרק השני – אנו באנו ארצה
תיאור הפעילות

מהלך ההוראה
פתיחה

הפרק "אנו באנו ארצה" עוסק בנושא העלייה לארץ .הפרק כולל שני מערכי שיעור
ושני שיעורי העשרה.
שיעור  : 1קריאה ועיון בשיר "אבא עולה לארץ ישראל" מאת בלפור חקק.
שיעור  : 2קריאה ועיון בשיר "מגילת יוחסין" מאת בלפור חקק.

גוף השיעור

קריאה ועיון בשיר "אבא עולה לארץ ישראל" מאת בלפור חקק
חידון מילים ומונחים
לפניכם חידון מילים ומושגים מתוך השיר "אבא עולה לארץ ישראל" .במידת הצורך ,היעזרו
במילון מקוון כדוגמת מילוג לצורך ביאורי מילים ,ובאנציקלופדיה ויקיפדיה להיכרות עם
המושגים.
דיון במוטיבים המופיעים בשיר
קריאת סיפורם של האחים חקק :פסח במחנה ציוני חשאי בטהרן .הצגת והסבר הקשר של
סיפור עליית המשפחה לארץ ולמוטיבים המופיעים בשיר.
קריאה ועיון בשיר "מגילת יוחסין" מאת בלפור חקק
דיון ועבודה
צפייה בסרטון "הרצל פינת בלפור"– סרט תיעודי המביא את סיפור עלייתם של משפחת
חקק מעירק.

סיכום
יישום
עבודה פרטנית /
קבוצתית
העשרה

עריכת השוואה בין השיר "אבא עולה לארץ ישראל" לשיר "מגילת יוחסין" על פי
הנקודות בטבלה מצורפת.
מיומנויות השוואה והסקת מסקנות
קריאת הטסטים ומענה על חידון ודף שאלות לקראת דיון קבוצתי.
עריכת השוואה בטבלה.
"על הכרזת המדינה"
טֹוריָה ,מֵּ עֹולָם ל ֹא נִ סָ ה לִ כְׁ ֹתב אֶׁ ת סֵּ פֶׁ ר הַ זִ כְׁ רֹונֹות
" ָּכל הַ מַ אֲ ִמין שֶׁ ל ֹא נִ תָ ן לְׁ שַ ּנֹות אֶׁ ת הַ ִהי ְׁס ְׁ
שֶׁ לֹו" דוד בן גוריון
השיר "מגילת יוחסין" מסתיים במילים" :אֵ ין ז ֹאת כִּ י אֶ צְ טָ ֵרְך לִּ כְ תֹ בְ ...מגִּ לָה חֲדָ שָ ה הַ מַ ְתחִּ ילָה
בִּ י" .בהקשר השיר ,ניתן לראות במשפט זה כמסמל את הכרזת העצמאות על מדינת ישראל.
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל ,שהתקיימה ביום ה' באייר תש"ח 14 ,במאי  ,1948הייתה
אחד האירועים המרגשים ביותר בתולדות העם היהודי.
"על חירות ועצמאות".
"הַ ּנֹ עַ ר ְׁביָמֵּ ינּו יְׁ עַ צֵּ ב ְׁדמּות הָ אָ דָ ם ְׁביִ ְׁש ָראֵּ ל" דוד בן גוריון
בשני השירים שלמדתם במערך זה" ,אבא עולה לארץ ישראל" ו"מגילת יוחסין" ,אפשר למצוא
סמלים של חג פסח ושל יום העצמאות.
בחרו ערך או נושא כיתתי ועצבו – כדברי בן גוריון המופיעים בציטוט המובא לעיל – את דמות
האדם בישראל בעתיד ,באמצעות עיצוב כותרת טלוויזיונית עתידית או שער עיתון שיתפרסם
בעוד  20שנים .תוכנת איחולן

מעבדת מחשבים
שיעורי בית

עבודה עם אמצעי קצה לעבודה בזוגות או ביחידני.
לשיקולה של המורה אם לתת חלק מהפעילויות ללמידה עצמית בבית.

זמן

מהלך הפרק השלישי – בשערייך ירושלים
תיאור הפעילות

מהלך ההוראה
פתיחה

בפרק זה – בשערייך ירושלים עוסק בקריאה ועיון בשירים" :שיר באמצע ירושלים" מאת
ארז ביטון" ,אובדת" מאת אביחי קמחי" ,ירושלים" מאת אביחי קמחי.

גוף השיעור

בשלושת השירים שקראתם אפשר לראות היבטים של כמיהה ,של הליכה ונדודים ושל
הגעה ליעד וסיום החיפוש .באופן סימבולי ,ניתן לראות בשירים ביטוי לכמיהת העם
היהודי לציון בכל הדורות ,לנדודים שעבר ,ולהגעה לארץ המובטחת ולירושלים – משאת
נפשו של העם היהודי .חזרו ועיינו בשלושת השירים ,וענו על השאלות בשלושת הסעיפים
הבאים :כמיהה ,הליכה ונדודים ,סוף המסע.

סיכום

סיור במאגר סיפורי מורשת
בשלושת השירים ,הכמיהה וההליכה מבטאים באופן סמלי את כמיהתם של היהודים בתפוצות
להגיע לארץ ואת מסעות הנדודים שעברו עד שהגיעו לנחלה.
 oהיכנסו למקבץ סיפורי נדודים במאגר סיפורי מורשת ובחרו באחד מהסיפורים.
תכנון סיור רגלי בירושלים
אין כמו הליכה ברחובות ירושלים כדי לספוג את האווירה הייחודית של העיר .נסו להעביר את
האווירה בסיור שתתכננו בפעילות זו .לפני התחלת הפעילות ,צפו בקליפ של שלומי
אספר "ירושלים לב העולם פועם " והיכנסו לאווירה.

יישום
עבודה פרטנית /
קבוצתית
העשרה

התנסות חווייתית בתהליך ההליכה ,הנדודים והמסע.
תכנון סיור משותף לעבודה בזוגות או קבוצות קטנות.
על שכונות ירושלים"
"יְׁ רּושָ ַל ִם הַ ְׁבנּויָהּ --כְׁ עִ יר ,שֶׁ ח ְֻׁב ָרה-לָּה י ְַׁחדָ ו" ,תהלים קכ"ב ,ג'
הידעתם? בירושלים יש למעלה מ 50-שכונות רשמיות ,עליהן תוכלו ללמוד בדף שכונות
בירושלים באתר עיריית ירושלים.
בשיר "שובי בת ירושלים" ,שכתב הפזמונאי דודו ברק ,משובצים שמות של שכונות רבות
בירושלים.
"על חופה וקידושין".
" ִאם-אֶׁ ְׁשּכָחֵּ ְך יְׁ רּושָ ָל ִםִ --ת ְׁשּכַח יְׁ ִמינִ י"' תהלים קל"ז ,ה'
הקשר בין ירושלים למערכת יחסים שבין גבר לאישה בא לידי ביטוי באופן סימבולי גם בברית
הנישואין של בני הזוג ,במנהג שבירת הכוס בטקס החופה .לפני שהחתן שובר את הכוס ,כזכר
"אם אֶ ְשכָחֵ ְך יְ רּושָ לָיִּ ם ִּת ְשכַח
לחורבן בית המקדש ,הוא חוזר על פסוקי השבועה לירושליםִּ :
יְ ִּמינִּ יִּ ,תדְ בַ ק לְ שֹונִּ י לְ חִּ כִּ י ִּאם ל ֹא אֶ זְכְ ֵרכִּ יִּ ,אם ל ֹא אַ ֲעלֶה אֶ ת יְ רּושָ לַיִּ ם עַל ר ֹאש ִּש ְמחָ ִּתי" (תהלים
קלז ,ה-ו)
סיפורים ממאגר סיפורי מורשת:
קראו את סיפורי היכרותם ואהבתם של נורית וגבריאל ושל מימי ומרדכי – בכל אחד
מהסיפורים מופיע שם של רחוב מרכזי באחת משכונות ירושלים .אתרו בסיפורים את שמות
הרחובות וחפשו מידע על המאפיינים המיוחדים של כל אחת משתי שכונות אלה.

מעבדת מחשבים
שיעורי בית

עבודה עם אמצעי קצה לעבודה בזוגות או ביחידני.
לשיקולה של המורה אם לתת חלק מהפעילויות ללמידה עצמית בבית.

זמן

מהלך הפרק הרביעי – אל ארצי
תיאור הפעילות

מהלך ההוראה
פתיחה

הפרק "אל ארצי" עוסק בנושא יישוב הארץ .הפרק כולל מערך שיעור ושני שיעורי
העשרה.
שיעור :קריאה ועיון בשירים" :אל ארצי" מאת רחל" ,אני בסך הכל" מאת אריה סיון.

גוף השיעור

קריאה ועיון בשני השירים.
קריאת מאמרה של שושנה ויג ,העוסק בהשוואת שני השירים" :על אהבת הארץ בשיריהם של
רחל ואריה סיון ",ומענה על שאלות

סיכום

הקשר הרב דורי
בשני השירים שקראתם מוזכרים קרובי משפחה ,שמשקפים את הקשר של המשורר
לארץ.
הצעה לפעילות:
• חפשו באלבום התמונות המשפחתי צילום של קרוב משפחה
• ערכו בכיתה דיון משותף בעקבות עבודותיכם
• כתיבת שיר או סיפור המתאר את הקשר הייחודי של בן המשפחה אל הארץ.

יישום

כתיבה של שיר או סיפור אישי.

עבודה פרטנית /
קבוצתית

עבודה פרטנית עם קרובי משפחה.

העשרה

על דור החלוצות
"אָ ח! אֵּ יפֹ ה ,אֵּ יפֹ ה הֵּ ן ,הַ בַ חּורֹות הָ הֵּ ן" יוסי גמזו
בּורה ,בִּ ְשלַל קְ ָרבֹות; ַ /רק עֵץ – יָדַ י נ ְָטעּו "
"ֹל ֹא שַ ְר ִּתי לְָך ,אַ ְרצִּ י / ,וְ ל ֹא ֵפאַ ְר ִּתי ְשמֵ ְך  /בַ עֲלִּ ילֹות גְ ָ
–כותבת רחל בשירה .ואמנם ,רחל הייתה בין החלוצות שפעלו ב"חוות העלמות"  -חווה
חקלאית על שפת ים כנרת ,שנועדה לחנך נערות לעבודה חקלאית ולניהול משק בית.
סיפורי מורשת :נשים רבות שעלו לארץ בתקופת קום המדינה עסקו בחקלאות ובעבודות משק
שונות ,אך היו גם נשים שהצטרפו לפעולות הגנה ולוחמה.
מפריחת השממה – סיפורה של אילנה
סיפור עלייתה של סבתא טובה לארץ
על אהבת הארץ
"אַ הֲבָ ִתי פָ ְׁרחָ ה ִב ְׁשדֵּ ה חַ מָ נִ ּיֹות" יורם טהרלב
השיר "אני בסך הכל" מאת אריה סיון מעיד על אהבתו של המשורר לארץ .בשיר זה משתמש
המשורר בדימוי של "פרח בחמה" .המשורר והפזמונאי יורם טהרלב משתמש באופן אחר בדימוי
של פרח החמנייה" :אַ הֲבָ ִּתי פ ְָרחָ ה בִּ ְשדֵ ה חַ מָ נִּ ּיֹות" בשיר "אהבת ציון" – בו מביע טהרלב את
אהבתו לארץ ביחד עם תחושה של כאב על היעלמותה של ארץ ישראל הישנה.
סיפורי מורשת :יורם טהרלב מבכה בשירו "אהבת ציון" את היעלמותם של נופי ילדותו בקיבוץ
יגור" :כמעט הכל השתנה ביגור  /האנשים שהיו אינם  /האנשים שישנם אינם מה שהיו  /ורק
תמונת הקוצרות של מילה  /עדיין תלויה בחדר השינה  /בגן הילדים שלי ".
לינה משותפת – ילדות בקיבוץ יגור
טבעת אחת ,חתונות רבות

מעבדת מחשבים
שיעורי בית

עבודה עם אמצעי קצה לעבודה בזוגות או ביחידני.
לשיקולה של המורה אם לתת חלק מהפעילויות ללמידה עצמית בבית.

זמן

מהלך הפרק החמישי – ציוניוני הדרך
תיאור הפעילות

מהלך ההוראה
פתיחה

הפרק "ציוניוני הדרך" עוסק בנושא נופים ומקומות בארץ ישראל בזמר העברי .הפרק
כולל מערך שיעור דינמי ושני שיעורי העשרה.
שיעור :שירים ופזמונים על יישובים ואתרים בארץ.

גוף השיעור

שירי ארץ ישראל
ּובמַ קֵּ לּ ,ווַדַ אי ִתפְׁ גֹ ש בַ דֶׁ ֶׁרְך שּוב אֶׁ ת אֶׁ ֶׁרץ יִ ְׁש ָראֵּ ל" יורם
" קּום וְׁ ִה ְׁתהַ לְֵּך בָ אָ ֶׁרץ ְׁבתַ ְׁר ִמיל ְׁ
טהרלב.
שירים רבים נכתבו על ארץ ישראל ,מהם ניתן ללמוד רבות על הנופים ,על האווירה ועל
המאפיינים הייחודים של היישוב ,כמו גם על התקופה או על אירועים שונים בהיסטוריה של
מדינת ישראל.
דוגמאות לשירים כאלו" :גבעת התחמושת" – המספר על הקרב במקום במלחמת ששת הימים,
"באב אל וואד" – המנציח את לוחמי הקרב על שער הגיא" ,הבלדה על יואל משה סלומון" –
המספר על האירועים שהובילה לייסודה של אם המושבות (פתח תקווה)" ,ההר הירוק תמיד"
(הרי הכרמל)" ,ואולי" (כנרת)" ,הכותל" (ירושלים)" ,שם הרי גולן"" ,בית הערבה"" ,מלכות
החרמון"" ,ימי בנימינה" ועוד רבים רבים אחרים.
הפעילות:
בחירה אקראית של מקום בארץ ,ועל פיו מציאת שיר תואם תוך שימוש באתר שירונט,
התייחסות למאפיינים בשיר.

סיכום

פרזנטציות תוך שימוש בכלי נבחר :לוח מעוצב ,מיקס מוזיקלי ,פאזלים,
 oהקצו מספר שיעורים להיכרות עם שירי היישובים שבחרתם.
 oבמהלך כל שיעור ,יציגו מספר תלמידים את השירים שבחרו – כל תלמיד ישמיע בפני הכיתה
את השיר ב YouTube-ו/או יקריא את מילות השיר .התלמיד יספר על בחירתו ביישוב זה,
וישתף עם הכיתה את המידע שאסף אודות השיר והיישוב.

יישום

שימוש בכלים טכנולוגיים לייצוג ופרזנטציה.

עבודה פרטנית /
קבוצתית

לשיקולה של המורה באיזה אופן יעבדו התלמידים :פרטני ,זוגות או בקבוצות קטנות.

העשרה

על השפה העברית
יבים וְׁ שָ פֹות" דודו ברק
ּומזַמֵּ ר ְׁביַם נִ ִ
" ֵּּכן ,אָ נֹ כִ י בֶׁ ן הָ אָ ֶׁרץ הַ ז ֹאתְׁ ,
" הַ ִש ִירים הַ ּיָפִ ים שֶׁ לָנּו מַ גְׁ ִב ִירים אֶׁ ת אַ הֲבָ תֵּ נּו לַשָ פָ ה הָ עִ ְׁב ִרית ,שֶׁ ְׁמסַ מֶׁ לֶׁת אֶׁ ת ְׁתקּומַ ת הָ עָ ם
הּודי ְׁבאַ ְׁרצֹו – "כך ביטא אשר שפרלינג את אהבתו לשירה בסיפור המורשת שלו ,המתאר
הַ ּיְׁ ִ
את סיפור חייו ואת פעילויותיו המוזיקליות
על הלהקות הצבאיות
יתי לִ ְׁהיֹות חַ ּיָל רֹוקֵּ ד וְׁ שָ ר" אהוד מנור
"תָ ִמיד ָרצִ ִ
להקות צבאיות וצוותי הווי ובידור ליוו את היישוב היהודי מאז מלחמת העולם השנייה ,עוד
לפני הקמת מדינת ישראל.הצ'יזבטרון ,להקת הזמר והבידור של הפלמ"ח ,נחשבת ללהקה
הצבאית הראשונה .הלהקה פעלה בעיקר בתקופת מלחמת העצמאות .אחריה ,בזמן מלחמת
השחרור ,פעלו בארץ להקות צבאיות נוספות.
מאז הקמת מדינת ישראל ,ובמהלך שנות ה 60-עד אמצע שנות ה ,70-פעלו בארץ להקות
צבאיות של חילות צה"ל השונים ,ביניהן :להקת הנח"ל ,להקת חיל הים ,להקת גייסות השריון,

זמן

להקות פיקוד מרכז ורבות נוספות .להקות אלו זכו להצלחה רבה ,ושיקפו בשיריהם מהווי
המדינה ומתרבותה .בשנת  1978פורקו הלהקות הצבאיות ,וכיום ממשיכים לפעול צוותי בידור
ולהקות צבאיות בצורה מצומצמת.
הפעילות:
היכנסו לאתר שרים במדים הכירו את הלהקות השונות אתרו דרך מנגנון החיפוש יוצרים
המוכרים לכם שצמחו מהלהקות הצבאיות או שירים שנעשו להם ביצועים מחודשים.
מעבדת מחשבים
שיעורי בית

עבודה עם אמצעי קצה לעבודה בזוגות או ביחידני.
לשיקולה של המורה אם לתת חלק מהפעילויות ללמידה עצמית בבית.

