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 וד לא אבדה תקוותנוע

 תשועהימי 

 בוגרתשכבה 

 

 הרציונאל

 תי בכתובים אשר קראתיו בשם 'ברקאי' ותוכנו שירים שוניםילמדפיסים חובבי ציון! ספר א"

 ישראל ועל המושבות כולם ברוח-אשר שרתים על אדמת הקודש, על ישראל ועל ישוב ארץ

 ".ירושלים ,נפתלי הרץ אימבר -... יהלאומי. מי המדפיס החפץ לקנותם ממני, יפנה אל

פרסומו של  (, בישרה את1886תפרסמה בעיתון "הצבי" בחודש תמוז תרמ"ו )הש את,זהמודעה ה

חודשים מעטים  השיר שעתיד להיות ההמנון הלאומי של העם היהודי ושל מדינת ישראל. כעבור

 שוררי העלייהממאימבר, חלוץ נפתלי הרץ ראה אור בירושלים ספר השירים "ברקאי" של 

  נו".שיר "תקוותההראשונה, ובו 

 שרו את , ובמהלכובתכנית אוגנדה ועסק . בקונגרסקונגרס הציוני השישינערך ה 1903בשנת 

צעה משמעות מיוחדת לאור הה והמילים "עין לציון צופיה" קיבל ."התקווה" בשירה אדירה

ת מקומה כהמנון הלאומי. גם כך כבשה "התקווה" אשאוגנדה תהיה מקום מקלט לעם היהודי. 

עשר שרו את ההמנון -, והחל מן הקונגרס הציוני האחד"התקווה" שרו אתבקונגרסים הבאים 

נקבעה "התקווה" באופן רשמי כהמנון  1933עשר שהתקיים בשנת -בעמידה. בקונגרס השמונה

 שרו כל הנוכחים את 1948במאי  14-הלאומי של הציונות. בהכרזה על הקמת המדינה ב

 . "התקווה"

"להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון וירושלים". האמירה הזאת היא נדבך חשוב ומשמעותי 

בדרכנו לגאולה השלמה. השחרור מעול זרים ותחיית האומה בארצה הם תחילת הדרך בבחינת 

"אתחלתא דגאולה". אנו כיהודים מאמינים מבינים כי עוד לא תמה דרכנו, ונכון יהיה הר בית ה' 

אשי הרים, עוד ייבנה המקדש ותשוב השראת השכינה. נביאים וכוהנים יהלכו ברחובות בר

 ירושלים ומלאה הארץ דעת ה'.

בשיעור הזה יכירו התלמידים את משמעותה של התקווה להיות עם חופשי בארצנו. יכירו תודה 

לתקווה,  למדינת ישראל וילמדו לכבד את ההמנון הלאומי. כמו כן הם יבנו בלבם קומה נוספת

 להיות לממלכת כוהנים וגוי קדוש, ולחזות בכוהנים בעבודתם ובלווים בשירם ובזמרם.   

 

 המטרות  

  יכירו את המנון המדינה ויבינו את משמעותו.התלמידים 

  הדורותלמדינה במשך עם ישראל  הכמיהה שלעל "התקווה" התלמידים ילמדו מתוך 

 המנון המדינה. של שירתיכבדו את המעמד ו

 .התלמידים יבנו בתוכם קומה נוספת למשמעות התקווה היהודית 

 

  מבנה השיעור 

  :יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו" )מליאה(פתיחה" 

 :'(+ זוגות "לעם עם עבר תמיד יהיה עתיד" )מליאה שלב א 
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  :'עוד לא אבדה תקוותנו )מליאה וזוגות(שלב ב 

 'מליאה( למה לקוות? :שלב ג( 

 :מליאה( אבא אני רוצה לחזור אליך... סיכום( 

 

   ההכנות הנדרשות

  ( לתלייה על הלוח.1יש להכין כרזה: "מילות ההמנון" )נספח 

  ( לתלייה על הלוח.2יש להכין "תמונת קומיקס" )נספח 

  ( כמספר תלמידי הכיתה.3יש לצלם את דף המשימה "בתים נוספים משיר התקווה" )נספח 

 כמספר תלמידי הכיתה. (4)נספח " אני רוצה לחזור אליךאבא "סיפור יש לצלם את ה 

  ( כמספר תלמידי הכיתה.5יש לצלם את דף "התקווה שלי" )נספח 

 

 מהלך השיעור

 )מליאה( "יבשו עצמותינו ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו"פתיחה: 

 :נקרא את התיאור הבא 

 

ואבא והחברים שלו  ,הזמןד דברים. אימא בוכה כל והשתנו הרבה מא מאז שגורשנו מארץ ישראל

אומרים שאין תקווה פה בבבל. אין תקווה לעם הזה. דוד יעקב אומר שאנו כמו עצמות יבשות של 

שהו שמת. אני חושב שדווקא יש תקווה ועוד נשוב לחיות בארץ. למה אני כל כך בטוח? בגלל ימ

                                האם אתם מכירים את נבואתו על חזון העצמות היבשות?יחזקאל הנביא... 

 בל הרחוקהבב םבינתיי ,אברהם                                                                                                  

 

 ?נשאל: מה ידוע לכם על יחזקאל הנביא? האם מישהו מכיר את נבואתו 

  ד("י -'א ,יבשות )יחזקאל ל"זחזון העצמות ההרקע לנבואת נספר בקצרה על: 

ת צדקיהו והעם ייגלהיחזקאל לאחר חורבן ירושלים ו זה נבואה של הנביאחזון העצמות היבשות 

יתה יבבל הכאשר  בשיא פריחתה לפנה"ס. הגולים הגיעו לבבל 586יהודה לבבל בשנת מ

לא נראה באופק בה "גורדי שחקים" וגנים מפוארים. מבחינה צבאית היו המטרופולין של המזרח ו

אוש ישלטון הבבלי. הגולים שקעו עד מהרה בהרגשה של יהכל גורם שהיה עשוי לערער את 

" ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו, ִנְגַזְרנּו ָלנּו"ילים: את מצב העם במ תארוחידלון. יחזקאל מ

המטרה של ל ולחזרתו לארץ. יתו הלאומית של עם ישראיאין שום סיכוי לתחי"א(. כלומר,  )פסוק

למרות המצב החמור בהווה אין ש ולהסביר לו לעודד את העם היאחזון העצמות היבשות 

 ה.ילהתייאש. העם עוד יקום לתחי

 :נתאר בקצרה את תוכן הנבואה 

קעה מלאה בעצמות. יחזקאל מסייר סביב נבואה בִ חיזיון של הקב"ה מראה לנביא יחזקאל ב

בדרך הטבע העצמות  )פסוק ב'(. "ְמֹאד ַעל ְפֵני ַהִּבְקָעה, ְוִהֵנה ְיֵבׁשֹות ְמֹאדַרּבֹות הבקעה ומגלה "

אך הקב"ה מראה ליחזקאל בדרך פלאית כיצד העצמות קורמות עור  ,היבשות אינן יכולות לחיות
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ל ַרְגֵליֶהם, ַחִיל ַוָתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוִיְחיּו, ַוַיַעְמדּו עַ ": רוח חיים ןולבסוף הקב"ה מפיח בה ,וגידים

 ָגדֹול ְמֹאד" )פסוק י'(.

 :נסביר בקצרה מה מסמלת הנבואה 

לה בתקופת הקשה של בני ישראל החיים בגו המבטא את מצבם סמליזה הוא משל הזיון יחה

 .בעתיד לבוא שיבתם לציוןהנביא, ואת גאולתם ו

 בבל.  תולון סמלית את מצבו של עם ישראל בגחזון העצמות היבשות מתאר בלש

 הבקעה מסמלת את בבל.

 המוות מסמל את הגלות.

 צבו של העם המיואש.מהעצמות היבשות מסמלות את 

 תחיית העצמות היבשות מסמלת את גאולת עם ישראל וחזרתו לארץ. 

ִהֵנה ֲאִני ֹפֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם : "חת הקברים מסמלת את פתיחת שערי הגולהיפת

ה' ְּבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם,  ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ַאְדַמת ִיְשָרֵאל.-רֹוֵתיֶכם, ַעִמי; ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאלִמִקבְ 

 י"ד(.-" )פסוקים י"בְוָנַתִתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִקְברֹוֵתיֶכם, ַעִמי.

  :נשאל 

o ?כיצד הרגישו גולי בבל 

o שפט שהיה שגור על לשונם בתקופת גלות בבל?מה המ 

o ?כיצד נבואת יחזקאל עודדה את רוח העם 

 

 )מליאה(שלב א': "לעם עם עבר תמיד יהיה עתיד" 

 את התיאור הבא: נספר 

 

בבית הכנסת בפריז. כבר כיבו את הנרות שבמנורה. השאירו נר שלי  יד אבאישבתי על הרצפה ל

אלי ציון ועריה כמו אישה "בבכי:  התייפחוה. כולם קטן כדי שנוכל לקרוא את מגילת איכ

 שמעועבר בסמוך  נפוליאוןרב כאילו היה זה אמש. לפתע ", הכאב על חורבן הבית צבציריה...

אחד הזקנים סיפר קולות בכי וקינה יוצאים מבית הכנסת. הוא עצר ושאל מה פשר הבכי והזעקה. 

" שנה 1700 -לפני כזה קרה?" שאל הקיסר. " לו שהיהודים זוכרים את חורבן בית המקדש. "מתי

 "לעם עם עבר, תמיד יהיה עתיד". :ון בנחישותאאמר נפולי אתזהתשובה את השמע כש. אמרו לו

 התכוון?הוא אתם מבינים למה 

 פריז  ,אברימל'ה                                                                                                        

 

 .נאזין לתשובות 

  נאמר: כאשר עם ישראל מצפה, מתגעגע ולא שוכח את עברו המפואר, יש תקווה שאכן ישוב

של עם ישראל לעבר והכמיהה של עם ישראל לאדמתו וייגאל. נפוליאון הבין שעצם הזיכרון 

לחדש ימיו כקדם  הם תנאי לכך שלעם ישראל יהיה עתיד למרות הגלות בצרפת. ואכן, מכל 

העמים הקדומים: כשדים, בבלים, ועמים נוספים אחרים לא נשאר שום זכר. לעומת זאת, עם 

 ישראל חי וקיים.
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 זוגות(+  )מליאהשלב א': עוד לא אבדה תקוותנו 

 הבא: סיפורספר את הנ  

 

 התורכים שולטים בכל מקום .יה שנקרא "העלייה הראשונה"יעלהבאנו מרוסיה בגל 

של הגויים עזבנו ברוסיה בית גדול  בעקבות פרעות קשותהחיים בארץ לא קלים. ו

, וכשהם ומרווח ועושר רב. ההורים שלי מקימים מושבה חדשה ושמה ראש פינה

שהמשורר  בעיתון . היום ראיתים בעיתון "הצבי"נחים מעבודתם הקשה הם קוראי

ד אוהב לקרוא את השירים שלו ומחכה ותב שיר חדש. אני מאונפתלי הרץ אימבר כ

 בקוצר רוח שהשיר יתפרסם. האם תדעו לאיזה שיר אני מתכוון?

 אברשה אברהם, ראש פינה

 

 שראל היה נאמר כי לפני שקמה מדינת ישראל המצב בעם היה דומה למצב בגלות. עם י

מפוזר בין כל הארצות והיה מוכה ונרדף. היו כאלה שהתייאשו ולא האמינו שיום יבוא 

 ונתקבץ יחד אל אדמת ישראל. המעטים שעלו לארץ לאורך השנים נתקלו בקשיים רבים. 

הכיר חי חלוץ ומשורר בשם נפתלי הרץ אימבר. נפתלי הרץ  "העלייה הראשונה"בתקופת 

גלות הבתקופת אמר העם שכיר את נבואת יחזקאל. הוא זכר כפי הנראה את התנ"ך וה

 וכתב שיר. בדור שלו הוא רצה להפיח תקווהו ,"אבדה תקוותנו"

 ("התקווהתשובה: "התדעו איזה שיר כתב? ) :נשאל 

 (1אורי המילים )נספח ינתלה על הלוח כרזה עם מילות "התקווה" וב. 

  (2נתלה בסמוך תמונת קומיקס )נספח. 

 שאת לציון. יהודי מתגעגע ילמידים משפטי השלמה לבועה: הלב נכסף והעין נננסח עם הת

 ירושלים. ל

  נאמר שהמשמעות של לב יהודי נכסף ושל עין צופה לירושלים היא שהיהודי רוצה לחזור

 הביתה. כלומר, יש למה לצפות, עדיין לא אבדה התקווה.

  בתים. 10נסביר כי שיר "התקווה" המקורי מונה 

 ( ולצדם תמונות קומיקס ונבקש 3שימה "בתים נוספים משיר התקווה" )נספח נחלק דף מ

 למלא את המשימה בזוגות.

 

 )מליאה(למה לקוות? שלב ג': 

  הבא:נקרא את התיאור 

 

 שוב שלנו.יבדיוק כעת הסתיים טקס יום העצמאות בי

 ."התקווה"המנחה הודיע: הקהל מתבקש לעמוד לשירת 

הוציא מכיסו מטלית מבד וניגב דמעה. סבא הסביר לי  סבא שליכולם עמדו ושרו את ההמנון. 

 ד. התוכלו להסביר מדוע?  ופעם שהשיר הזה מרגש אותו מא

 שדמות מחולה ,אבי                                                                    
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 .נאזין לתשובות 

 ם על פי ההמנון )תשובה: להיות עם נחזור לכרזה שעל הלוח ונשאל ְלמה קיוו אלפיים שני

 חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים(.

  עם שלא משועבד לעם אחר. -נסביר את משמעות המילים להיות עם חופשי 

  נו בורא עולם. גם בדורנו הקב"ה החיה את העצמות עמנספר ונרחיב על הנס הגדול שעשה

חרי השואה הנוראה ומשאר היבשות, את עם ישראל. מוכים ונרדפים הגענו מאירופה א

שלטון יש לנו נו עם חופשי בארצנו. יהינשנות גלות קשה  2000מדינות הגויים, ואחרי 

ִהֵנה ֲאִני " :בנו דברי ה' ליחזקאל מותקייה. 'כלכלה, מסחר מדע וכו ,שפה עברית ,יהודי

 ֶאל ַאְדַמת ִיְשָרֵאל". ...ֹפֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם

 בכל פעם שנשמע את שיר התקווה נעמוד, נשיר ונכבד את המעמד. בלב נודה לה' נאמר ש

 על הנס העצום שעשה איתנו.

   

 )מליאה( ם: אבא אני רוצה לחזור אליך...סיכו

  ונקריא אותו. (4)נספח " אבא אני רוצה לחזור אליך"סיפור את הנחלק 

 ם הסיפור(.נשאל: מה היה צריך בן המלך לבקש? )אפשר להיעזר בש 

  ?נאמר: סיפור זה הוא משל. התוכלו להסביר מהו הנמשל 

  נסכם ונאמר: עם ישראל הוא בן של מלך. הוא גדל בארמון )ארץ ישראל( ושכן בחדר שבו

שכן המלך )בית המקדש(, ואפילו היה יכול לדבר עם המלך )השראת שכינה(. בגלל חטאינו 

נורא, נרדפנו על ידי גויים והיינו להם גורשנו מארצנו וחרב בית המקדש. עברנו סבל 

עבדים. ביקשנו להיות עם חופשי בארצנו. ה' שמע את תפילתנו והחזיר אותנו לאדמתנו. 

אך אין די בכך, זו רק ההתחלה, אנו צריכים לקוות לחזור אל המלך כפי שהיינו בעבר. 

פללו שייבנה לחזור לבית המקדש ולחזור לאבא. על כן במשך כל הדורות יהודים בכו והת

 המקדש כי לעם עם עבר יש עתיד. 

  (, ונבקש לחבר המשך נוסף להמנון 5נחלק לכל תלמיד את דף "התקווה שלי" )נספח

 המדינה )רצוי בחרוזים(. 
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 ההמנון: 1נספח 

 כל בית בעמוד נפרד גרפיקה: )כמו בשיעור של כיתה ב'(

 ָכל עֹוד ַּבֵלָבב ְפִניָמה 

 ְיהּוִדי הֹוִמָיהֶנֶפׁש 

 ִמְזָרח, ָקִדיָמה ּוְלַפֲאֵתי

 - ַעִין ְלִציֹון צֹוִפָיה

 

 ִתְקָוֵתנּו עֹוד לֹא ָאְבָדה

 ַהִתְקָוה ַּבת ְׁשנֹות ַאְלַפִים

 ְּבַאְרֵצנּו ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי

 .ֶאֶרץ ִציֹון ִוירּוָׁשַלִים

 

 הומיה: נכספת, מצפה.

 ולפאתי מזרח: לצד מזרח.
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 : תמונת קומיקס2נספח 

 

 למאיירת:

 על פי ההנחיות כדלקמן: קומיקס נא לצייר

 "כל עוד..." לכתוב:

ולהוציא בועת דיבור ריקה. לצייר מתוכו לבבות לכיוון הר הבית  .לצייר יהודי צופה להר הביתו

   לכתוב: "עוד לא אבדה תקוותנו"
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 בתים נוספים משיר התקווה :3נספח 

 משפט מתאים.בבועת הדיבור לכל בית מהשיר תמונת קומיקס מתאימה וכתוב  המשימה: התאם

 למאיירת:

 שלו. לצייר בסדר שונה מול הבתים:לכל בית את הציורים  ,נא לצייר ציורי קומיקס

 גשם של דמעות. , מהעניים יורדיהודי עומד על יד מערת המכפלה .1

 ר פתוח בדף תיקון חצות.תמונה של לילה. בידו סידו .יהודי יושב על הארץ ובוכה .2

 מעיניו יורדת דמעה. ,יהודי מנשק את הכותל .3

 לכל דמות להשאיר בועת דיבור ריקה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עֹות ֵמֵעיֵנינּו .1 מָּ ל עֹוד דְּ  כָּ

בֹות דָּ ֶגֶשם נְּ לּו כְּ  ,ִיזְּ

בֹות בָּ ֵני ַעֵמנּו ּורְּ  ִמבְּ

בֹות ֵרי אָּ ִכים ַעל ִקבְּ  .עֹוד הֹולְּ

 עוד לא אבדה תקוותנו.             

הֹורֹותכָּ  .2 עֹות טְּ מָּ  ל עֹוד דְּ

לֹות  ,ֵמֵעין ַבת ַעִמי נֹוזְּ

כֹות ִלבְּ מֹורֹות וְּ רֹאש ַאשְּ ִצּיֹון בְּ  לְּ

קּום ַבֲחִצי ַהֵלילֹות  עֹוד תָּ

 

 עוד לא אבדה תקוותנו             

 

ל עֹוד חֹוַמת ַמֲחַמֵדינּו .3  כָּ

ַעת ֵעיֵנינּו מֹופָּ  ,לְּ

ַבן ַעל ֻחרְּ ַדֵשנּו וְּ  ִמקְּ

ַעתַעיִ   .ן ַאַחת עֹוד דֹומָּ

 עוד לא אבדה תקוותנו.
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