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  מדינת ישראל  

  משרד החינוך
 מינהל חברה ונוער

 אגף של"ח וידיעת הארץ

 

 נחל חליליםהחלילן מ

 עד ליפתאדרך נחל שורק )עיינות תלם( מנחל חלילים 

רּו   (ם קכו, התהלי) ַהזְֹּרִעים ְבִדְמָעה ְבִרָנה ִיְקצֹּ

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   נחל חלילים, צילום: רונית בין                          

 ההר ערש האומה"" מותאם לסדנת היש"מ

  אלעד שלמה :מאת                                            

 רונית בין עריכה:                                             

  אפרת חבהעריכה לשונית:             
                                  

 1026, ותשע"                                
 

 01-1601015 , פקס':01-160029062, טל': 92922ירושלים,  ,, בניין ארלדן00אים ירח' הנב                            
 nbalba@education.govi –אגף של"ח וידה"א                                                                 

        קובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך.                                                              
 .משרד החינוך אחריותתרים ואינו בהינו באחריות בעלי הא ,לרבות הפרסומות הכלולות בו תוכן אתרים אלו,
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 החלילן מנחל חלילים

 מנחל חלילים דרך נחל שורק )עיינות תלם( ועד ליפתא

רּו     (תהלים קכו, ה) ַהזְֹּרִעים ְבִדְמָעה ְבִרָנה ִיְקצֹּ

 כי אם גם נוף היסטורי עתיק יומין. ,אינה נוף ההווה בלבד ,נחל חליליםגם עובר בה ש ,רצועת ההר

את חושף  ,ליפתאכפר הערבי הנטוש מגיע לו ינות תלםיעוב העובר בנחל חלילים ,מסלול היש"מ

. נויבהר ועד ימ ישראל מאז ראשית התנחלות בני שעבר התהפוכותאת ושל אזור ההר תולדותיו 

, שרידי חקלאות עתיקה, טרסות, אולוגיםיושרידים ארכ אתרי עתיקותחוברים יחדיו  ,במסלול

 ,מעיינות, , חורש טבעיטבעיות ומערות קבורה מימי הבית הראשון והשני וסתנים נטועים, מערותב

 .וכפר ערבי נטוש 02-שרידי יישוב יהודי מתחילת המאה ה

לאות המסורתית שהתקיימה בהר ופותחים צוהר אל מדגימים את החקבמסלול ששרידי החקלאות 

וכיצד במשך אלפי שנים כיצד התמודדו עם תנאי האזור  אל חיי היומיום של אבותינו בהר: –העבר 

זיתים, גפנים ושאר עצי  הבעלגידלו בשיטת  בהןשל מדרגות חקלאיות ש רבים הכשירו אלפי דונמים

את החלקות החקלאיות  םתושביההשקו נות תלם ועין ליפתא יעי שכבההמעיינות ארץ ישראל. במימי 

  .השלחין בשיטת השקיית

שהתקיימה בהר מאז תקופות ימי המקרא.  רבות החומריתתלהמתקנים החקלאיים הם עדות 

של עמנו ניכרת עד היום ובאה לידי ביטוי    1תרבות הרוחניתההשפעתה של התרבות החומרית על 

          בשבת, בחג  ובמועד, בניבים ובמטבעות לשון.  

מערת לושלים, ירל ,לות ניכרת בכיסופים לארץ ישראלמרכזיות החיים בהר בחיי האומה בשנות הג

הם שהובילו לבסוף לייסוד התנועה געגועים אלו  .)יהודה ושומרון( קבר רחל שבהר המרכזילהמכפלה ו

 הציונית ולהקמת מדינת ישראל בארץ ישראל. 

הזיקה שלנו למורשת התרבותית של עם ישראל הבנת לצד ו ההתיישבות הקדומה בהרהכרת לצד 

עבור  שהיא מקור לדיון ולדילמה מציאות ,כיום אזור זהבת מציאועלינו להיות ערים ל שעוצבה בהר,

 ישראלית.החברה ה

 

 

 

 

 

                                                           
1

  לול החגים, המועדים, הטקסים, התפילות, הסמלים, השפה והמנהגים המאפיינים תרבות. מכ :רוחנית תרבות  

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t26c6.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?U=no&SiteName=parks&ItemID=316373495&ValuePage=Card1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA
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 .הרי ירושלים חבל ארץ:

 .שעות )ללא נסיעה( 7-כ משך זמן היש"מ:

  .ק"מ 6-כ הליכה:אורך מסלול ה

 .9מפה מספר  –הרי יהודה, צפון השפלה  ,מבואות ירושלים )הפרוזדור( מפה:

בצמוד לגינה ש דרך הראל פינת רחוב השלום )בתחנת האוטובוסרחוב , ציון-מבשרתבכיכר חלילים  נקודת התחלה:

 .)רשת חדשה(  074496/624672צ "נ .("פארק הראל"

צ "ביש בגין לכיוון דרום, נמכביציאה המערבית למחלף גבעת שאול  ,פתוח(חניון ליפתא )מי נ נקודת סיום:

 .)רשת חדשה(  076977/622072

 .כל השנה עונה מומלצת:

 מגבלות 

שתי אפשרויות: להזמין את האוטובוס אל  במקרה כזה יש לא ניתן לצעוד לכיוון ליפתא. ,נחל שורק זורםכש .7

האוטובוס  ,במקרה זהזית. -ממוצא לכיוון מאגר המים של ביתהכניסה ליישוב מוצא או להמשיך את המסלול 

 זית.-יאסוף את הקבוצה בבית

 המסלול עקב חשש להחלקות. טיולים תחסום את הלשכה לתיאוםשיתכן י ,לאחר ירידת משקעים .0

 

 דגשי בטיחות

 ההליכה בשביל המסומן בלבד. 

  בליפתאשאין להיכנס לבתים הנטושים. 

 כבישבניים של נחל שורק ולא אין לצעוד אלא בשביל האופ. 

  (!משאיות חוצות את הדרך פי הנחיות חציית כביש )זהירות,-עלדרך כורכר, יש לנהוג בבעת מעבר 

  בליפתאשאין להיכנס למעיין. 

  יש ללכת בזהירות, להיצמד לימין ולצעוד בטור. זהירות  ,בסוף המסלולשכביש השירות בבעת ההליכה– 

 משאיות חוצות!

  בעת ההמתנה בחניון ליפתאמכוניות נוסעות מיש להיזהר. 

 למעט  , נגישת -אינו בר(, שבסוף המסלול חדה לכיוון חניון מי נפתוחהעלייה ליש לשים לב ) קל דרגת קושי:

   .בין עיינות תלם למורדות הכפר ליפתא(המסלול 

 אין. מקורות מים לאורך המסלול:

 אין. אתרים בתשלום:

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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מה ביש"מ  

 תיאור המסלול .2

 מפת היש"מ .1

  במסלולשתיאור האתרים  .0

 מהלך הפעילות ביש"מ .5

 המחשות ואמצעי עזר לניהול היש"מ  .1

 (2) מפת התנחלויות השבטים

 (1צופים אל המרחב )

 (0אתר את המתקן )

 (5ניבים וביטויים בשפה העברית )

 (1במסלול )שצמחים ועצים 

 (6אגדת החליל )

 (7היווצרות מערה קרסטית )

 (8ין שכבה )יהיווצרות מע

 (9) זהה את האתר

  (20) שעון פגישות

 (22) מעגל של"ח

 מהו מעגל של"ח      

 תנ"ך  .6

   יא-י ,דברים יא                  

 יד ,דברים יא

 יח-יד ,יהושע יז

 טו ,יהושע יח

  כו ,יהושע יח

 י ,שופטים ב

 ו-א ,ישעיהו ה

  ביבליוגרפיה מומלצת .7

 קישורים אינטרנטיים נוספים .8

 

file:///C:/Users/anu2247/AppData/user/Downloads/שיעור%20לחיים%20-%20מעגל%20של%22ח
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0617.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0702.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1005.htm
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 תיאור המסלול

. נלך רחבת עפר גדולהב ,של הכבישהצפוני מעברו  ,(2)ציון -מבשרתשבתחילת המסלול בכיכר חלילים 

 אל מסומן( -שביל לאבלכיוון צפון )נפנה אל הנחל. התחברותו סימון שבילים ירוק עד שביל המסומן בב

מצפון  כאשר שכונת חלילים – לאורך צלע ההר (מסומן-הלאשביל )במהמערה נמשיך  .(1) קבורה מערת

רבת יחעד אשר נגיע אל  – סימון ירוק ישן המציין שהמסלול עבר כאן בעבר( יראה )מי שישים לבלנו 

 שונים,( 0) מתקנים חקלאייםבה ש ,(וכ ,יהושע יח) נחלת שבט בנימיןהקרויה על שם עיר ב ,המוצה

חירבת המוצה בקצה המזרחי של שנרד בשביל  .בית שניימי מ מקוואות טהרה ,גתות ,בורות מים כגון:

להבחין בטרסות חקלאיות  נוכל –ה נפנה מזרחירוק. יל המסומן בלשבשוב  אל נחל חלילים ונתחבר

  של הנחל. (5) למערות הקרסטיות. נתקדם במסלול עד נוימעלשבמדרונות  הסלע הטבעי ביגל שנבנו ע

 ,בנקודה זו .(1) נקודת צומתקק"ל המורה על ה של שילוט, לרקהמשכו של המסלול יביא אותנו לנחל שו

. מעיינות תלם נתחבר שבעמק הארזים (6) עיינות תלםכחול עד להמסומן ב במסלולונצעד נפנה צפונה 

ונצעד לאורכו לכיוון מזרח. בדרך, נעבור מתחת  ,למעיינות יתמערב-ניתצפו הנמצא ,לשביל האופניים

נוכל להבחין  ,בנקודה זו מזרח.-בה נחל שורק פונה לכיוון צפוןשהחדש ונגיע עד לנקודה  9לגשר כביש 

מזרח -מטר לכיוון צפון 222מרחק של כביש בליפתא הנמצא למולנו. נלך הנטוש בבתי הכפר הערבי 

 בתי ליפתא הישניםעד ל בוהעולה לכיוון ליפתא. נטפס  (7) סימון כחולבשביל המסומן ב נפנה דרומהו

מי ול בכיוון דרום לחניון ליפתא נמשיך. ן ליפתאימעיהוא  ,(9) עין נפתוחמסלול לכיוון בנמשיך  .(8)

 (20) נקודת הסיום .אביב-ירושלים לתלבין באתר החפירות של הרכבת המהירה  נעבור בדרך  ,נפתוח

 בחניון ליפתא.
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חז

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%98
http://www.jerusalempark.org.il/template/?Pid=25
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?Cat=~25~~184871470~Card1~&ru=&SiteName=parks&Clt=&Bur=292914688


6 

 

     מפת היש"מ

   עמוד ענן  :מתוך
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 במסלולשיאור האתרים ת

    (2) ציון-מבשרת

ציון ב' -ציון א' ומעוז-ירושלים, מעוז-מאיחוד היישובים מבשרת הנוצר ציון-ה מקומית מבשרתמועצ

-ומבשרת ציון-ב השמות מעוזשילו – ציון-מבשרתאחת, שקיבלה את השם  מוניציפאליתלמסגרת 

 ושלים.יר

היה  אחר כך .עולים יוצאי כורדיסטאן ועיראקל הציון א' כמעבר-הוקם היישוב מעוז ,7927בשנת 

מרבית התושבים עבדו במחצבה שהייתה בחלק הדרומי של . משקי עזר שבו יישוב בעל אופי כפריל

 היישוב. 

שני . ורדיסטאןעולים מכ ואכלס אותוציון א' ואף -ציון ב' ממזרח למעוז-הוקם מעוז ,7924בשנת 

 היישובים נקראו שנים רבות גם בשם קסטל. 

ידי -אביב ואוכלס על-תל-ירושלים מעברו הצפוני של כביש ירושלים-הוקם היישוב מבשרת ,7926בשנת 

 .צפון אפריקהמעולים 

בתים בני קומה אחת ומשק עזר לידם. בשנת  שבהם שלושת היישובים תוכננו כיישובים בעלי אופי כפרי

 .אוחדו שלושת היישובים למועצה מקומית אחת ,7962

היא ברובה אוכלוסייה חילונית שיצאה  7976האוכלוסייה החדשה שהגיעה ליישוב החל משנת 

 .ש מפלט משאון הכרך, אך עדיין חיפשה את קרבת העיר כמקור פרנסה ושירותיםוחיפבמירושלים 

לשמורת טבע בתוך הפך עם הזמן  כך ש –ומקיפים אותו  נחל חליליםגובלים בישוב יהיום בתי ה

 ישוב. יה

 

  (1-1) נחל חלילים

ראה, בשל , כנניתן לו הנחל. שמו של וסיומו באזור עמק הארזים ציון-מבשרתבתחילתו של הנחל 

 תיו. ת שעל גדוהמערות החלולו

גתות, ב, הרובפתחי מערות קב ישוב קדום. אפשר להבחיןינמצאים שרידי  ,בגדה הצפונית של הערוץ

)טרסות( הרבות המתגלות באפיק החקלאיות  שרידים נוספים. שרידים אלו והמדרגותבבורות מים וב

 .בעבר ישוב קבע במקוםיועל גדותיו מעידים בבירור על קיום הנחל 

סירה  ,אלת המסטיק ,חרוב ,ישראלית-רץאלה א, אלון מצוי :תיכוני-חורש יםצמחיית  לאורך הנחל

 טבורית, חריפה כתלהצמחיית סלעים אופיינית: וכן  ,זלזלת הקנוקנות, קיסוסית קוצנית ,קוצנית

  רימון וגפן. שקד, זית, :שרידי  צמחייה שנטע האדם אלו יש לצדועוד.  בלוטה גלונית, נטויה

 

  (1) מערת קבורה

קבורת המתים של היישוב הקדום המוצה. המערה נמצאת בקצה ל( שימשה תמונההקבורה )מערת 

לראות את הסיתות שיצר את המערה  אפשרורחוקה מההתיישבות העירונית.  ,יבחלקה המערב ,העיר

http://www.m-zion.org.il/page.asp?pid=38&mid=1&lid=1&parid=2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%9C_%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=1934
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=659
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=228
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=236
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=268
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=418
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=418
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=418
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=641
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=340
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=241
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=69
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=69
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=751
http://lib.cet.ac.il/PAGES/item.asp?item=14254&rel=1
http://lib.cet.ac.il/PAGES/item.asp?item=14254&rel=1
http://www.pisga.org.il/reshet/amitsdr/gallery/picture.asp?a=2&n=3&p=0
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קבורה  – קבורה בימי בנית שניצורת הואת תעלות הקבורה והמאספה. מערת הקבורה כאן מתאימה ל

 פרטית. 

 ( 0) ייםחקלא םמתקני

תקני רור מעצם קיומם של מילראות בב אפשרהתאפיין בעבודה חקלאית. זאת  אהיישוב הקדום מוצ

אות שימשו מעין אזור תעשייה להטרסות הרבות. מתקני החקוכן מ חקלאות רבים בתחומי היישוב

, גתלראות במקום הם:  שאפשרהיא נעבדה. מתקני החקלאות  בואליו הגיעה התוצרת החקלאית ושש

 . בורות מיםו בית בד

 (5) תורסטיק ותמער

יש שלב  ,הכימי בתהליך היצירהבתהליך של בלייה פנימית של שכבות הקרקע.  תוצרמערה קרסטית נ 

הנראות  ,רסטיותערות הקצורתן של המ עמודי תמך. שבהםבו הקרקע צונחת ונוצרים חללים גדולים ש

 המערות הרוח המחללת בפתחי הוא נקרא כך בשל כן .שמוחלילים את  לנחל ההעניק כצביר של חללים,

 בימות החורף.

 (6) תלם-ביתעיינות 

 תלם-ביתהם השרידים האחרונים ל שבמקום המרשימה והמבנה הנטוש לםת-בית מערכת מעיינות

נעשה ו ,ננטש . הכפרכפר ערבי קטן, 76-מאה הב עוד ,תחילההיה במקום ב. שנקרא בעבר בית תולמא 

הם  ודב קלמיקר אהרון אייזנברגמפעל לייצור שמן זית )בית בד מודרני(.  במקוםניסיון להקים 

גדולים, מערכת טרסות משוחזרות  שכבה מעיינות שלושה. במקום דשו את השימוש במקוםחיש

 נראה מבין השיחים. הוהמבנה הנטוש 

  (8) הכפר ליפתא

 המוזכר כגבול בין נחלות יהודה ובנימין ,עת הקדומהמהמזוהה עם היישוב מי נפתוח הכפר ליפתא 

 ,79-במאה ה .התיישבות מוסלמית התקיימה בליפתא ,76-החל מאמצע המאה ה. (טו ,יהושע יח)

 ,7946-ב ,את הכפר לשני עברי הוואדי. בזמן מלחמת השחרור הרחיבוהפלאחים )חקלאים( של ליפתא 

המקום מזוהה עם הספר  .כשמורת טבע וכרזההוא  ,02-ים של המאה השמוננינטש הכפר, ובשנות ה

 .בליפתא צולמו הספר פי-שנוצא עלחלק מקטעי הסרט שכיוון  ,שהו לרוץ אתו" של דוד גרוסמןי"מ

 (9) ן ליפתאימעי

ין גדול ומרכזי בהרי ירושלים. המעיין פועם כמעט בכל ימות השנה ומשמש ימעמעיין ליפתא הוא 

 בתיאור טו ,יהושע יח. המעיין מוזכר בלהטבילו המגיעים אל המעיין לרחצהודתיים לים רבים ימטי

 ניקבה אשר מובילה את המים אל ברכת המעיין. במקום. השבטים נחלות

ור
חז

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17562
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=17562
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%A1%D7%98
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=10445
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9D
http://www.inature.info/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9D
http://www.rehovot-archive.org.il/Doc.asp?menuId=1244&ID=1546
http://www.gen-mus.co.il/person/?id=2048
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%90
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://www.zochrot.org/content/%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%90
http://www.inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%90_(%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F)
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
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מהלך הפעילות ביש"מ 

 מקום סודר

 הפעילות

נושא הפעילות 
 "מויעדי היש

 תיאור

 הפעילות

ציוד  זמן הערות דגש מיוחד
 מיוחד

-מבשרת 7
 ציון

מול שרחבה 
 תחנת

 ההורדה

(2) 

 

הצגת נושא  א.
 היש"מ

 

  2יעד 
 יתרגשהתלמיד 

 מנופי ההר
)מתקיים לאורך 

 (.כל המסלול

מה מצפה לנו  .7א
קישור היש"מ  – היום

לסדנה והצגת 
  .המסלול

 לחוליותחלוקה  .0א
  .מש"ציםמשימת  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הקבוצה 
 הגרלה.בייקבע 

שמות 
רלוונטיים 

באר,  ליש"מ:
גת, בור, בית 

בד, טרסה, דגן, 
  .תירוש, יצהר

לאחר חלוקת 
חשוב  ,השמות
מה לשאול 

            משותף  
לשמות 

  .החוליות

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 'קד

 

 

 

 

 

 

 

מפת 
סימון 

שבילים 
 – 9מספר 

פרוזדור 
 ירושלים

מהרחבה  0
למערת 

 הקבורה 

 

 72      הליכה 
 דק'

 

 

שלט שמורת 
טבע נחל 

 חלילים

 טבע עירוני 
 ומשמעותו 

 –שמירת הטבע .7
 מוביל  ערך

הכללים .0
בשמורת  להתנהגות

 טבע.

 

לקרוא רצוי  
עם 

התלמידים 
את הוראות 
ההתנהגות 

וההתנהלות 
בשמורת 

טבע 
המופיעים 

 .בשלט

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.teva.org.il/?CategoryID=201
http://www.teva.org.il/?CategoryID=201
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מערת  2
 קבורה

(1) 

קבורה  א.
בתקופות 
 הקדומות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חירבת המוצה ב.

 

   0יעד 
התלמיד יקשר 

בין אתרים 
שונים בהר לבין 

אירועים 
 .מהתנ"ך

ר קצר של תיאו .7
מערות קבורה 

 . קדומות

דגשים לתיאור .0
 אופן הקבורה

, וסקמהגל: במערה
 ְוַגם ָכל" – מאספה

ַהּדוֹּר ַההּוא ֶנֶאְספּו 
" ֲאבוָֹּתיו ֶאל

 י( ,פטים ב)שו

מדוע דווקא כאן . 2
ממקמים את מערת 

   .הקבורה

קבורה תעשה מחוץ 
או  לגבולות העיר

טומאה בגלל ה הכפר
הפרדה בגלל רצון לו

 .בין החיים למוות

זיהוי האתר בשטח 
 וקבהתייחס לפס

המתאר את חלוקת 
 :השבטיםנחלות 

 .כו ,ע יחושיה

ניצול הרובד 
אזור של י זהפי

 ההר. 

 

 

 

 

 

 

 

ההתיישבות 
בהר החלה 

קופות תב
 ,קדומות

 שמשוהתנ"ך מ
ראייה לכך. 

רבת ישיוך  ח
לנחלת המוצה 

  .שבט בנימין

 72 
 'קד

 ספר תנ"ך

מפת 
התנחלות 
 השבטים

(2) 

ממערת  4
הקבורה 

רחבת ל
שרידי 
מתקני 

 החקלאות 

 72    הליכה
 'קד

 

2 

 

רחבת 
מתקנים 

חקלאיים 
רבת יחב

 המוצ

(0) 

 

 תצפית

   1יעד 
התלמיד יבצע 

תצפית נוף 
להבנת 

המאפיינים 
העיקריים של 

 .ההר

 ,בהרהרובד הפיזי  .7
דברים לבהתייחס 

   פסוקים – יא-י ,יא
ארץ ה המשווים בין

, מצריםוובטחת מה
ת משקף א פסוק זה
   .שטחהתבליט 

בין  תחרות. 0
בניהול   החוליות

צופים  :המש"צים
– (1) אל המרחב

   .חידות בציורים

 

 

 

 

פתרון החידות 
 זיהוי ו

 האתרים
  .בשטח

 72 
 'קד

 תנ"ך

 רארוחת בוק

 

, בזמן זה  
להתארגן  אפשר

לקראת משימת 
  .חוליותה

 02 
 'קד

 

אתר את המתקן  6
(0) 

   1יעד 
התלמיד ידגים 

 תחרות בין החוליות 

זיהוי מתקנים  .7
  .בשטח

 דגשי בטיחות:

זהירות מבורות 
 פתוחים

הגדרת גבולות 

הוראות 
  לביצוע:

אתר את 
 (0המתקן )

22 
 'קד

דפי מתקני 
 חקלאות

 רמקול

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0702.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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קשרים בין 
התרבות 

החקלאית שיצר 
עם ישראל בהר 
לבין מאפיינים 

בתרבות הרוחנית 
 –של עם ישראל 

מתקני חקלאות 
והשימוש 

 .בתוצרת

  .רוקדים בגת .0

נבים וביטויים . 2
  .(5בשפה העברית )

 :יד ,דברים יא
גידולי ההר: דגן, 

 תירוש ויצהר.

. הטרסה 2
החקלאית ובור 

ניצול של  – המים
י  זפיההרובד 

והתמודדות עם 
 בהר.שהקשיים 

 ו-א ,ישעיהו ה

גזרה ברורים 
 פעילות ל

הגדרת נקודת  
התכנסות בתום 

  המשימה

כמו כן, חשוב 
להראות כיצד 

הטרסות 
שות את מממ

 חקלאות הבעל
המתקיימת 

בהר, לעומת 
קלאות ח

עליה ש ,השלחין
נדבר בהמשך 
 בעיינות תלם.

 שיר קצבי 

 ך "תנ

מרחבת  7
המתקנים 

החקלאיים 
אל מערת 

 חלילים

 משימת זיהוי .2 הליכה
 עצים וצמחים

 (1) לולבמסש

צמחיית החורש  .1
 :האופיינית להר

 ,יח-יד ,יהושע יז
 קושי ופתרונות
בהתנחלות בני 

  .ישראל בהר

בדיקת  
המשימה 

תעשה לפי 
שיקול 
  או  המורה

המש"צ. 
 אפשרי 
לבדוק 

במהלך 
 .ההליכה

22 
 'קד

 

מערת נחל  6
 חלילים

(5) 

 מערה קרסטית 

 

נחל מקור השם  .7
הצגת  – חלילים

אגדת  לפי צים"מש
 .(6)החליל 

היווצרות מערה .1
 (7קרסטית )

ואפשריות השימוש 
מגורים, מחסה  בה:

 לעדרי צאן.

תלבושות    
 להצגה

 

ממערת  9
חלילים ועד 
 עיינות תלם

ת דרך צומ
מפגש נחל 

חלילים עם 
 נחל שורק 

(1) 

 22    הליכה
 'קד

 

 ,עיינות תלם 72
 רבת תלםיח
(6) 

 היווצרות מעיין
 שכבה 

התלמיד   5יעד 
יקשר בין 

מאפייני הרובד 
הפיזי בהר 

לפיתוח 
החקלאות 

עיין היווצרות מ .2
 (8שכבה )

סוגי החקלאות  .1
על בהקיימים, 

רם ושי, וקושלחין
החקלאות  ילסוג

הקיימים בהר 
אותם ראינו עד כה ש

גם נראה שובמסלול 

 

חשוב להדגיש 
כי רוב 

החקלאות בהר 
חקלאות  אהי

בשל  , זאתבעל
מיעוט 

 המעיינות בהר. 

 02 
 'קד

בקבוק 
 קטן

 קמח

אבנים 
 קטנות

 טוש

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1005.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0617.htm
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  ההררית.

 

  .בהמשך

קישור בין . 0
 הימצאותם של

לבין  עיינות תלם
מפעל הימצאות 

ד צור סבון ובית בילי
  באזור.

 

חשוב להתייחס 
 תולמא ביתל

  )בית תלם(
כדוגמה 

 ניסיונותל
  להתיישבות

 בהר חדשה
 רבתבק

   .ירושלים

 

מעיינות  77
תלם עד 
לעלייה 

 לליפתא 

 :משימת דרך הליכה
 אתר את האתר.2
(9), 

משחק משימות. 
תולים תמונות 

של אתרים מספר 
על  בדרך שנראה

התיקים של 
כל  .התלמידים

חוליה אשר מזהה 
את האתר צריכה 

 .למש"ציםלדווח 

הוי מעניק כל זי
גם בהתאם  נקודות

לזמן ההגעה 
 למש"צ.

 (20שעון פגישות ).1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההליכה 
שביל ב

 האופניים
 . בלבד

 

 

 

 

 

במקביל 
לפעילות 
אתר את 

האתר, 
לחלק  אפשר

לתלמידים 
שעוני 

  .פגישות

 -כ
62 
 'קד

 תמונות

 חוט

סוף שביל  70
 ,האופניים

טרם 
העלייה 

 פתאללי

(7) 

חובה לעצור  .7 בטיחות הוראות 
בנקודה זו ולקבץ 

 .התלמידים את

קיימות תבאתר מ .0
עבודות בנייה. כל 

 ,עוד אלה מתקיימות
יש לחצות את כביש 

השירות בצורה 
 מסודרת וזהירה.

  72 
 'קד

 

עלייה  72
 לליפתא 

טיפוס לכיוון הכפר  הליכה
 .ליפתא

יה יתשומת לב לבנ
היכן  –בהר 

הבתים  ממוקמים
והיכן התקיימה 

 .החקלאות

אין להיכנס 
סכנת  לבתים.

 התמוטטות.

 02 
 'קד

 

, ליפתא 74
 תאחב

מחצרות 
 הבתים

  ארוחת צהריים 

 

יש לשבת רק 
 בתוך החצרות

ולא בתוך 
 .במבנים 

 02 
 'קד

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9D
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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72 (8) 

 

 מעגל של"ח

 וסיכום היש"מ

בדיון   6יעד 
התלמיד  ,בשדה

יסביר את 
ק וזיאחריותו לח

הזיקה למורשת 
אבותיו 

המושרשת בהר 
כיסוד לזהותו 

-היהודית
 .לאומית

 (22מעגל של"ח )

 

  22 
 'קד

 

מחצרות  76
עין לליפתא 
עין , נפתוח
 ליפתא

 72    הליכה
 'קד

 

 עין ליפתא 77

 נפתוחמי 

(9) 

ישיבה במעגל  סיכום היש"מ
וסיכום היש"מ 

 באמצעות:

חזרה על המסלול  .7
 .ועל התכנים

הרגע הגדרת   .0
המשמעותי ביותר 

ביש"מ  םעבור
  והנמקה.

הצגת החוליה .2
 .המנצחת

  02 
 'קד

 

ממי נפתוח  76
לחניון 
 (20)ליפתא 

 02    הליכה
 'קד

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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 היש"מ המחשות ואמצעי עזר לניהול

 (2מפת התנחלות השבטים )

  ויקיפדיה :מתוך

ור
חז

 

http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 ( 1)צופים אל המרחב 

 

7.  

 היה המלך הראשון של ישראל +                                                                          

 

 __  __  __ __ -__  __ __  __מ          

 

0.  

 כל העולם כולו.... + 

 

 

 

 

__ __  __- __  __  __  __  __  __  __ 

 

 

2.  

   

 + שם נוסף לירושלים                                              

 

 

 __  __  __  __ - ת__  __  __    __

 באתי

לבשר 

 משהו!
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4.   

  + 

 

 

 

 __  __  __- __  __  __  __ 

 טוב בסוף-מי שמחפש טוב  .2

__  __  __  __ 

6.   

  

                                   + 

 

 

                          __  __- __  __  __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשובות למורה 

 גבעת שאול .2

 גשר המיתרים .1

 ציון-מבשרת .0

 נחל שורק .5

 מוצא .1

 הר נוף .6

 

ור
חז

 



17 

 

 (0אתר את המתקן )

 

 הוראות 

 בהר. ששימשו ות של מתקנים חקלאיים שוניםקבל תמונתכל חוליה  .2

 . בעשר דקות כל חוליה לאתר כמה שיותר מתקנים חקלאייםעל בהינתן האות,  .1

 זכו בנקודות.י ו,צדק אם, ולהראות למש"צים את המתקנים שמצא החוליות על .0

 יין בגת. הר וייצ ת אתמתאר היאבו שלהמציא ריקוד חוליה  לכ בנוסף, על .5

 

 

  הערות למורה

 יצירתיות. בהתאם לריקודים לד וקינעניקו ש"צים יהמ .2

 .בזמן הריקודמומלץ לבחור שיר להשמעה  .1

אזור תעשייה קדום. כמות המתקנים החקלאיים  ומה שאנו רואים לפנינו זה הסבר: .0

  .שוביועל גודלו של הישהייתה במקום  על פעילות רבה המעידהיא עצומה, דבר 
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 .וגז או ריבגרם להגדלתו של ר נרו יאיר          

ָעה טוב שם טוב משמן טוב ה זֵּ ַעל ָפֶניָך  ַהְרבֵּ  ִתְמֶחה מֵּ

םבמאמציך   .ְלִהְתַקיֵּ

 כד הקמח לא תכלה,    

 וצפחת השמן לא תחסר

 ( 5שפה העברית )יטויים בניבים וב  

  .ומתחו קו בין הביטוי לפירוש

 פירוש                                                       ביטוי                       

 

 1 א

 נכנס יין יצא סוד

 בזיעת אפיך תאכל לחם

 הוסיף שמן למדורה

ינוֹּ נִ   ְזָהר ִבְדָבָריו ַהִשכוֹּר אֵּ

 .ְוָעלּול ְלַגּלוֹּת סוֹּדוֹּת

 .ַהְצָלָחהלַחִיים וְ ל לִאחּו

דברים יקרים ועושר חשובים פחות משמו    
הטוב של האדם. 

 

 .ַהַמָצב ַהַכְלָכִלי ִיְהֶיה טוֹּב

ב

 א

 ג

 ד

 ה

 ו

4 

2 

3 

5 

6 

ור
חז

 



21 

 

 (1)במסלול ש צמחים ועצים

 יקיפדיהוותומר ליאני  צילומים:

 

 
 חברי החוליה שלום!

 
עונה בו שתיכוני, -אקלים יםמאפיין תיכוני -החורש הים

מ"מ  7,222-ל מ"מ 422בין  – יבשה וחמה בקיץ ועונה גשומה
 .בחורף – גשם בשנה

 
 , שלמגוון עצום של שיחיםמאופיין בתיכוני -חורש היםה

האם תצליחו לזהות את אלו שתמונתם  .מטפסיםשל ו עצים
 בידיכם?

 
שתזהו עד לרגע ומטפס  עץ ,כל שיחלצלם המשימה: עליכם 

 המשימה. יום שיוכרז ס
 

 תנצח הקבוצה שתצליח לאתר את מרבית הצמחים!

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 אורן ירושלים

  קיסוסית קוצנית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
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 אלון מצוי

 ישראלית-אלה ארץ

 סירה קוצנית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%AA
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 מרווה משולשת

 לוטם שעיר

 יקאלת המסט

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D_(%D7%A6%D7%9E%D7%97)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7
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 זית אירופי

 חרוב מצוי

 פיגם מצוי
ור

חז
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9D_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%92%D7%9D_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
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 (6)החליל אגדת 

 בנחל חלילים  חלילהאגדת 
ד שהיו לו וליף עשיר מא'חי ח ,בכפר הערבי קולוניה ,ל נחל חליליםממש מע ,כאן, לפני הרבה הרבה שנים

 פטימה שמה., יהיפהסוף עדרי צאן ובקר וגם בת אחת יפנאי

 .. היה לילה!.יום אחד

באה לפני אביה והחלה  ,אביבים. בסוף המסיבה הגדולה עשר-במלאות לה שנים חגגה פטימה ,ובאותו לילה

 "...באבאה י ,באבאה י" :בוכה

 .שאל האב "בתי? ,יש לך מה"

ואף נסיך כבר לא  ,? עוד מעט אהיה זקנהימה יהיה עלי .ועוד לא נשואה.. עשרה-שתיםכבר בת  ,תראה אותי"

 "...ירצה אותי

 ."עוד החודש נחתן אותך אינשאללה ,ילדתי ,אל תדאגי"ליף העשיר הרים גבה ואמר: 'הח

יית בתו פטימה. "אני רוצה שתמצאו דרך לגלות מי באמת ליף את יועציו הרבים ודרש פתרון מידי לבע'כינס הח

 ליף.'" אמר הח.ראוי לבת שלי

 היועצים החלו להעלות את הצעותיהם:

 "שיהיה לוחם גדול."

 ".ליף'"שיהיה עשיר לפחות כמו הח

 .""שיהיה ישר

 .וכו' וכו' וכו'

 "..... איזה מבחן אופי מעניין.משהו חסר לי"ליף, 'אמר הח "לא!"

כל הכבשים  ליף עדר אחד של כבשים משוגעות שאספנו מכל העדרים.'יש לח" ,צעק אחד היועצים "דע!אני יו"

נודיע כי מי שיצליח להנהיג את הכבשים  אותן לרעות בשדה. םאינן ממושמעות ובורחות מיד כשמשחררי שבו

 "ולהחזירן שלמות ובריאות לדיר במשך שלושה ימים הוא יתחתן עם פטימה!

אדם אמיץ, מנהיג טבעי ובעל  יהיההנבחן ששכן הוא מחייב  ימבחן זה מוצא חן בעיני" ,ליף'החאמר  "יפה!"

 "ה! כזה חתן אני רוצה לבתי.יתושי

 .ליף'וכך יצאו הכרוזים לכל הכפרים בסביבה להודיע את מצוות הח

והמבוכה  ,שביקשו להתחתן עם פטימה. התור היה אינסופי צעיריםעלו ובאו לכפר עשרות  ,פרסוםהלמחרת 

 גדולה.

והיה עליו לדאוג להם למים,  ,שכן לפי המנהג היו אלה אורחיו ,ליף את יועציו'שאל הח "איך ניפטר מכולם?"

 זה היה הון תועפות. ,יוודע מה יהיה גורלם. במקרה זהילינה עד שלמזון ול

 ..."ליף'החבחרב ייערף נודיע שמי שייכשל במשימה ראשו , "צעק שוב היועץ הנוצץ "אני יודע!"

 .התקצר לו התור מעשרות רבות לשלושה אמיצים ,מפרסום ההודעהמספר  שניות, ובאמת

 נכשל כבר ביום הראשון.... את מזלו וניסה הראשון 

 .ראשו נערף וגולגל אל הנחל

 ם וברחו כל עוד נפשם בם!יהמיותר לציין כי השניים האחרונים עלו על סוס

 איך עשית לי את זה? ,באאבה י ,באאבה י" :מרבאה פטימה לפני אביה ובכתה בכי 



25 

 

 

 בשביל מה עשית את זה? .עכשיו בטוח לא יתחתנו אתי כי כולם יפחדו למות

 "אני אשאר ערירית ובודדה?

 "וגם הזיווג שלך יבוא. ,ל מן השמיםוהכ" ,ליף'אמר הח ,"אל תדאגי"

 פטימה הלכה בוכה לחדרה מחוסרת תקווה.

גר שבחור חמד שהתייתם מאמו בגיל צעיר ו ,עבדללה הזקן ובנו סאלחרועה הצאן ל גרו במורד הנח ,באותו זמן

עוד שאריות פיח על התקרה מן תראו אם תסתכלו,  .אנו יושבים עתהבה במערה ש ,עם אביו בדיוק פה

 לאפות פיתות על סג'.כדי כדי לבשל מעט תה ו אלח ואביו מדי ערבסהמדורות שהבעירו 

 פטימה היפה.לשנפשו יצאה בגעגועים  ,גיבורנו סאלחאוזני גם ל הורה של פטימה הגיעהשמועה על סיפ ,בקיצור

אבל כיוון שהחליף התנה את החתונה  ,ליף'סאלח ידע שבימים כתיקונם אין לו סיכוי להתחתן עם בת של ח

 !פטימהביש סיכוי אפילו לבן עניים כמוהו לזכות בפיס הגדול:  ,במבחן אובייקטיבי

 "ליף ואציע עצמי כחתן? האעמוד במבחן?'אולי אגש לח" ,לחקרא סא "אבא!"

האב הזקן הושיט לסאלח חליל רועים עשוי עץ ," ורק אל תשכח לקחת אתך את זה" ,שמח האב "רעיון מצוין!"

 זית עתיק.

 "למה זה טוב?" ,שאל סאלח "חליל?"

הגורמת לכבשים להסתדר מיד  זהו חליל קסמים אשר מנגן מנגינת קסמים"השיב האב,  ,"זהו לא חליל רגיל"

 "בשלשות ולצעוד אחר המחלל עד לחווה.

 "תודה אבא!! אני מסודר! ,אם כן" ,צעק סאלח "וואו!!!"

 "לאן?!"עצרוהו השומרים:  ,ליף. בכניסה'וכך הלך לו סאלח בצעדים מהירים אל ביתו של הח

 .השיב סאלח בחוצפה נערית "ליף!'לח"

  "חצוף! ,סמרטוטים האלה? לך מפה מידבאתה?! " ,וקמצח התגלגלו השומרים "ליף?'לח"

 תפסיקו מיד! זאת זכותו המלאה לבוא לפני אבי!"והנה נשמע קולה הצעיר של פטימה:  ,עוד הם צועקים

 "תנו לו מיד להיכנס!

 ליף.'השתחוו שני השומרים לנסיכה הצעירה ומילאו פיהם מים. סאלח נכנס ונעמד לפני הח "גבירתי! ,כן"

 "ני!ואדשלום "

 "מה מביאך לפה?"ליף, 'השיב הח ,"שלום שלום"

 "...אני רוצה לנסות את מזלי בקשר לפטימה בתך"

ובגופו עברה צמרמורת לרגל המחשבה כי רועה צאן בן עניים זה חושב שהוא  "אתה?!" ,ליף נחנק קלות'הח

 "ליף בציניות.'לא שמעת מה קרה לאחרון שניסה?" שאל הח ,"מה ראוי לבתו.

ובכל זאת הנני מבקש שתינתן לי הזכות לעמוד במבחן שהציב , "ענה סאלח שלנו ,"עתי גם שמעתישמ"

 "ליף!'הח

 ..."רק זכור מה קורה למי שנכשל: "ליף והוסיף'השיב הח ,"יהי כרצונך"

 "אני אעמוד במשימה!" ,בביטחוןהשיב סאלח  ,"אל תדאג"

עבר. אך הוא לא נלחץ כלל והחזיק בסוד את חלילו  ומיד ברחו הכבשים לכל ,יצא סאלח עם עדר "המשוגעות"

 הקסום.

יצאה מנגינה מיוחדת במינה לחלל  ,ומיד כשהניח את החליל בפיו ונפח קלות ,הוציא את חלילו ,לפנות ערב

 .האוויר..
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 .אלח חזרה לכפרסאחרי  ותהתייצבו כל הכבשים בסדר מופתי והחלו צועד ,תוך שניות

החזיר את הכבשים  ,ליף'החשל היועצים ו , שלולתדהמתם של התושבים ,ם אחריוכל הכבשיואלח נכנס לכפר ס

 !דבר כאילו לא קרה ןלמקומ

 "."נתראה מחר ,צעק לכולם ,"לילה טוב"

 אותו סיפור בדיוק! אירע ולמחרת ,וכך היה

 עליכם  ,חבל על הזמן ,"תתחילו בהכנות לחתונה :צעק ליועצים ,עם צאתו לדרך שמח וטוב לב ,ביום השלישי

 "קדימה! ,להזמין אנשים, לשחוט כבשים

 .מסתיר אותו הנערשהאנשים הביטו בו כחולמים ולא ידעו מהו הסוד 

החליל! החליל  אך אבוי! שוד ושבר! ,הגיעה השעה הגדולה לאסוף את הכבשים ולעלות לכפר ,בסוף אותו יום

 מה עושים עכשיו? !!מישהו גנב אותו מתרמילו כשישן ...נעלם כלא היה ,הקסום ,המיוחד

 ןסיכוי להביא אות, ולא היה כל פזורות ברחבי הנחלהיו כל הכבשים  ,אלח שלנו כמעט איבד את עשתונותיוס

 ...בזמן אל הכפר בלי החליל הקסום

 ומה יהיה עם אביו הזקן? .בדמיונו ראה איך ראשו ייערף חלילה

 .תתחזקמו תלכוה ,החלה רוח חזקה מנשבת ,פתאום ,ואז

 "ומה שיהיה יהיה! ,עם רוח כזו! אכנס למערה ,עכשיו ממש אין לי סיכוי" ," חשב סאלח,ואבוי"אוי 

איפה שאנו  ,ממש פה ,במערהשמן: מפגש הרוח עם החללים הרבים יאי-ואז קרה הבלתי ,הרוח הלכה והתחזקה

 !את מנגינת הקסם – באורח פלא – שהפיק ,לחליל אחד גדול ההמערעשתה את  ,יושבים

 .הסתדרו בשורה ונעמדו ,יות התקבצו ובאו כל הכבשים אל המערהתוך שנ

 זו לזו והחל עולה אתן לכפר. הכבשים מיד לקח חבל ארוך וקשר את ,אלח לא בזבז שנייהס

 "הצלת את חיי ואת מזלי!" ,צעק לרוח "תודה!!"

שמחה הייתה וה, סוף הסיפוראת לשאגות השמחה של האנשים הרבים שחיכו לראות  ,אלח הגיע אל הכפרס

 גדולה.

  !נחל חליליםקוראים לנחל:  ,ומאז ועד היום
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 (7) היווצרות מערה קרסטית
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  (8) מעיין שכבההיווצרות 

 הדגמה באמצעות בקבוק

למלא בחוואר  אפשרים. א את חלקו התחתון באדמה אטימה למלחתוך בקבוק קנקל באמצעו ולמליש 

ים )חול או סלע גיר שכבה נוספת חדירה למ שיםיש ל ,זו חמרה. על גבי שכבהבחרסית או במוצא, ב

כתוש(. כעת יש לנקב במסמר שני חורים בקנקל: אחד באמצע השכבה האטימה ואחד באמצע השכבה 

נראה כיצד המים  .עקוב אחר תנועת המיםולשפוך כחצי כוס מים לתוך הקנקל יש להחדירה. כעת 

ם לחלחל מתחת לה )השכבה נשארת לא מסוגלי ינםוא מחלחלים לאטם, מגיעים עד לשכבה התחתונה

המים מחלחלים דרך החור העליון, והשכבה העליונה )האקוויפר(  .שה, והחור התחתון אינו דולף(יב

 נעשית ספוגה כולה מים.

 

ור 
חז

 



29 

 

   (9) את האתרזהה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  ויקיפדיה :מתוך       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 צילום: רונית בין                 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9_1
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 ויקיפדיה  :תוךצילומים מ
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 (20) שעון פגישות

  למורה הוראות 

 .70ועד  7-השעות מ מסומנות בושקבל שעון יכל תלמיד  .2

 בכל אחת משעות השעון.  תמידים   ותפגיש לוח  לקבוערה על המו .1

השעה )לדוגמה: שימו לב, השעה  מפעם לפעם על כריזיהמש"צ  המורה אובמהלך המסלול,  .0

 ולשוחח.נקבעה להם פגישה אתו (. התלמידים צריכים להיפגש עם מי ש6עכשיו 

מחנך לקבל מ)מומלץ בשיחה, עליהם לדבר על נושאים קבועים מראש או על נושאים כלליים  .5

 .הכיתה נושאים שרלוונטיים לכיתה(

 

 תלמידים עםשיחה נושאים לל ותדוגמ
 

 .מאכל האהוב עליךה .2

 .ספר שקראת לאחרונה .1

 .: שוקולד השחר או נוטלהבעיניך מה עדיף .0

 .אוהב במיוחד שאתהבעל חיים  .5

 .עד כה במיוחד אהבתששל"ח  יש"מ .1

 .לאחרונההיית בו שטיול מעניין  .6

 .היית רוצה להגיע אליושמקום  .7

 .אוהב ללמוד במיוחד שאתהמקצוע  .8

 .סרט מעניין שראית לאחרונה .9

 .אוהב לשמוע תהאשיקה זסוג מו .20

 .אם היית צריך לוותר על אחד החושים, איזה חוש זה היה .22

 רצה להיות...ת ,היה גדולשתכ .21
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 נופי נשקפים ,התלולה הגבעה מן .ביופייה )דרום השומרון( מפורסמת )צפון הרי יהודה( לשילה אל-בית ביןש הגבעה

 .החוף מישור את וכן הירדן בקעת את ממנה לראותאפשר  – המגוונים הארץ

 ומתקנים עבריים חרסים היו השרידים בין(. הקדומה ישראל מלכות) ראשון בית מתקופת שרידים נתגלו בגבעה

 .שמן לייצור בד ובית גת כגון ,קדומים חקלאיים

 .  הסביבה את שוב חדש ולפתחיי עליה להקים רצון הביעה בגבעה שטיילה זורהא שוביימי צעירים קבוצת

 החזון את ממשל מעוניין הוא ,אחד מצד דילמה:ב התיישבות, היתרי מתן על דויד, האחראי עמד הביטחון, במשרד

 . חדש עברי יישוב ו שלהקמתאת ו הגבעה פיתוח את לקדם, הארץ יישוב לש הישראלי

 כמו. יתקורטה התקופה מן קניין שטרות בידיהם יש וכי הקרקע בעלי הם כי יםטוענ השכן הכפר מן ערבים צד אחר,מ

 .הגבעה בשטחי שלהם הצאן את לרעות נוהגים הם ,כן

 הגבעה. גורל על ולהחליט עמדתו את לקבוע עליו מחר ,נדדה דידו של שנתו

 

 (22)ל של"ח גמע

  מהו מעגל של"ח

      דיון במסר הערכי 

 
באחריותי לחזק את הזיקה שלי למורשת התרבותית של עם ישראל, הנטועה בהר, כיסוד  המסר הערכי:

 בגילוי סובלנות למגוון הדעות שבחברה הישראלית.לזהות היהודית והלאומית שלי, 

 כללי שיחה

שיחה במעגל.א.   

. דיבור ברשות.ב  

. משפט קצר.ג  

הקשבה.ד.   

 .שיפוטית-. תגובה עניינית ולאה
 

 שאלות מנחות  
 

 ערכים תרבותיים רוחניים המשמעותיים לזהותנו היהודית והלאומית התפתחו ברצועת ההר.
 עבורך? מה למדנו היום שהיה חדש  .א

אילו תופעות מהתופעות שאליהן התייחסנו במהלך היש"מ מבטאות את הקשר בין התרבות  .ב

 החומרית בהר לתרבות הרוחנית של עם ישראל? 

התרבות הרוחנית קיימת בעם ישראל מדורות, והיא מתבטאת במועדים, בחגים, בטקסים,   .ג

 בשפה. על מה זה מלמד? מה זה אומר לגבינו היום?

לשקף  במטרה  ,דילמה בסוגיית ההר המרכזי במציאות של היוםלדיון  ה יעלההמור דילמה: .ד

   .את הדעות הרווחות בחברה הישראלית ולקיים שיח סובלני למרות הדעות המנוגדות

http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
http://meyda.education.gov.il/files/Tiyulim/yomSade.doc
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רחל ואני  ,רכיםנו להתהלך בה. בכל יום חופשה היינו עוימראשית ימינו בארץ הרב"
ועמנו עוד חבר או שניים, טיולים ארוכים וקצרים ברחבי הארץ ובסביבה הקרובה 

 לירושלים.
 עונג ארץ ישראל. –הטיולים ברגל גרמו לנו עונג מיוחד במינו 

בהתרחקנו מהעיר והמונה, התאחדנו לא רק עם הטבע, עם טבעה של המולדת, אלא 
נו שצלליהם מרחפים עד היום על הריה יאבותחזרנו אל הדורות הקדומים, אל דורות 

ובהם  ,ועמקיה, חורבותיה ושממותיה. מהטיולים הללו למדנו את העבר ואת ההווה
 "חלמנו על העתיד.

 צבי.-ירושלים: יד יצחק בן, רשמי דרך (,7970) צבי-יצחק בן                                                                     

 

  מה  הייתם מחליטים ומדוע?  ,דידולו הייתם  

  שיקוף השיח שהתקיים בין התלמידים .ה

 חוסר הקשבה, אלימותאו  השיחה ביניכם? )הקשבהאת ן והדיו צורתכיצד אתם מתארים את . 7 

 ( .השיחה אגבהמורה יעלה סיטואציות ממה שראה ', דיבור נעים ומכבד וכואו  מילולית

 בנושא ההר והתנחלויות?את מה שקורה בחברה הישראלית  ףמשקביניכם  שיחוההדיון האם צורת . 0

 (.הרווחותהדעות  ,מהי המחלוקת – למורה )ראו בהמשך:פרטו. 

 שנויות הבסוגיות גם שיח סובלני בינינו לקיים  ראוי להתקיים אם רוציםומה דורש שיפור  בשיח. מה 2

  ?במחלוקת    

 

הנשיא השני של  ,צבי-יצחק בןשל  "רשמי דרך"תוך מ שראל",ירץ עונג א" בקטענסיים את השיחה 

 מדינת ישראל  

 

 

 

 

 

 

 

  למורה

של  מעמדובחברה הישראלית מוסכם שההר הוא ערש האומה היהודית, ועם זאת יש מחלוקת ביחס ל

 אזור ההר בעידן של  שלום. 

 דעות הרווחותה – המחלוקת

הרואה בהקמת מדינת ישראל שלב בתהליך  –ציוני תומך בתנועת "גוש אמונים" -רוב הזרם הדתי :חסידי ארץ ישראל השלמה .2

 הגאולה של עם ישראל בארץ ישראל, והטוענת שאין לעצור בו עד השלמתו המלאה.

קבוצה זו טוענת כי עד אשר יכירו הערבים באמת ותמים בזכותו של העם היהודי למדינה  :הימניות-המפלגות החילוניות .1

 ישראל, השמירה על מרחב ביטחוני מקסימלי היא חיונית לביטחון ישראל.  עצמאית בארץ

: מאמינים כי השמירה על אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל ועל ביטחונה הלאומי חסידי הפשרה הטריטוריאלית .0

נוסף לתנאים אחרים, כמו עליונות שיהיו מעוגנים בהחלטות בינלאומיות, ב –תושג דווקא באמצעות הסכמי קבע עם מדינות האזור 

 צבאית. 

 .התומכים בגישה זו טוענים שיש צורך לוותר על חלקים מארץ ישראל במטרה לשמור על רוב יהודי בתחומי הארץ: שתי מדינות .5

http://www.president.gov.il/Presidency_In_Israel/Presidents_Of_Israel/Pages/YitzhakBenZvi.aspx
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 תנ"ך

   יא-י ,דברים יא

 יד ,דברים יא

 יח-יד ,יהושע יז

 טו ,יהושע יח

  כו ,ושע יחיה

 י ,שופטים ב

 ו-א ,ישעיהו ה

 

 ביבליוגרפיה מומלצת

 ים: כרטא., ירושלאטלס לתולדות כלי עבודה ומתקני יצור בא"י, אדם ועמלו ,(7976)שמואל , אביצור

לקט קטעי מקרא ועיון למדריך ולמסייר בארץ  –אהבת נוף וזיקת מולדת , (7992)יעקב, יוחנן -בן

  עציון.-, בית ספר שדה כפרישראל

  .72כנרת, פרק : אביב-תל ,לטייל עם התנ"ך (,0227)דורון, גלית 

דברי : אביב-תל, התנ"ךעולם  (,עורך ראשי) גליל ,גרשון :, בתוך"ספר ישעיה", (7999)הופמן, יאיר 

 הימים.

 .פרק א' ,קדומים-נאות טבע ונוף במורשת ישראל,(, 7962) נגה ,הראובני

, פי הגיאוגרפיה של הארץ-הביוגרפיה של העם על –קדמוניות נופי ארץ ישראל , (0222)הראל, מנשה 

  ביתן.-זמורה :יהודה-אור

: הכלכלה בממלכת יהודה בתקופת בית ארץ זית יצהר ודבש ארץ דגן ותירוש... (,0226) כץ, חיה

 .צבי-יד בןירושלים:  ,ראשון

  .צבי-יד בן :ירושלים ,ירושלים וכל נתיבותיה (,0226) מירון, אייל

 :, ירושליםמורשת ישראל בשדה –מקורות על מקומות , (תשס"ג)רוזנסון, ישראל ושפנייר, יוסי 

 .נהל חברה ונוערימבהחברה להגנת הטבע בשיתוף גף של"ח 

 

  אינטרנטיים נוספיםקישורים 

  .נהל חברה ונוערידן אבידן, אתר מ – הרהורים על התנחלות בני ישראל בהר

  .טבע הדברים זהר לפיד, – חקלאות קדומה בהר הנגב

  .חגית פרלמן – מצגת: היווצרות ההר וחקלאות מסורתית במדרגות

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0511.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0617.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0618.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0702.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1005.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/Shelach/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Noar/TechumeiHaminhal/Shelach/
http://www.tevahadvarim.co.il/images/stories/teva172/zohar/zohar.pdf
http://www.tevahadvarim.co.il/images/stories/teva172/zohar/zohar.pdf
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shelachtv/links/search.asp?catid=24
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shelachtv/links/search.asp?catid=24
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  .מצגת של מוטי קפלן, רשות הטבע והגנים – רי יהודהנופי החקלאות הקדומה בה

 טיולי. – נחל חלילים עינות תלם

  .ניבים, מטבעות לשון ופתגמים – ניבנכון

  .יוטיוב – סיור אינטראקטיבי בבתי ליפתא

   .ויקיפדיה – עמק הארזים

  .ynet – להגיע לעיר הבירה דרך הטבע –שביל ירושלים 

  .החברה להגנת הטבע – שמורת טבע נחל חלילים
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http://www.parks.org.il/PlanningAndDevelopment/DevelopmentInParks/Documents/%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%20%D7%94%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%94%20%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%20%D7%9E%25D
http://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=120
http://www.tiuli.com/track_info.asp?track_id=120
http://www.nivon.co.il/
http://www.nivon.co.il/
http://www.youtube.com/watch?v=_ldSlk12FQc
http://www.youtube.com/watch?v=_ldSlk12FQc
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D
http://ynet.co.il.d4p.net/articles/0,7340,L-4135975,00.html
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?U=no&SiteName=parks&ItemID=316373495&ValuePage=Card1
http://old.parks.org.il/BuildaGate5/general2/data_card.php?U=no&SiteName=parks&ItemID=316373495&ValuePage=Card1

