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עוד לא אבדה תקוותנו
ימי תשועה
שכבה בוגרת
הרציונאל
"למדפיסים חובבי ציון! ספר אי תי בכתובים אשר קראתיו בשם 'ברקאי' ותוכנו שירים שונים
אשר שרתים על אדמת הקודש ,על ישראל ועל ישוב ארץ-ישראל ועל המושבות כולם ברוח
הלאומי .מי המדפיס החפץ לקנותם ממני ,יפנה אלי - ...נפתלי הרץ אימבר ,ירושלים".
המודעה הזאת ,שהתפרסמה בעיתון "הצבי" בחודש תמוז תרמ"ו ( ,)1886בישרה את פרסומו של
השיר שעתיד להיות ההמנון הלאומי של העם היהודי ושל מדינת ישראל .כעבור חודשים מעטים
ראה אור בירושלים ספר השירים "ברקאי" של נפתלי הרץ אימבר ,חלוץ ממשוררי העלייה
הראשונה ,ובו השיר "תקוותנו".
בשנת  1903נערך הקונגרס הציוני השישי .בקונגרס עסקו בתכנית אוגנדה ,ובמהלכו שרו את
"התקווה" בשירה אדירה .המילים "עין לציון צופיה" קיבלו משמעות מיוחדת לאור ההצעה
שאוגנדה תהיה מקום מקלט לעם היהודי .כך כבשה "התקווה" את מקומה כהמנון הלאומי .גם
בקונגרסים הבאים שרו את "התקווה" ,והחל מן הקונגרס הציוני האחד-עשר שרו את ההמנון
בעמידה .בקונגרס השמונה-עשר שהתקיים בשנת  1933נקבעה "התקווה" באופן רשמי כהמנון
הלאומי של הציונות .בהכרזה על הקמת המדינה ב 14-במאי  1948שרו כל הנוכחים את
"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'
בראשי הרים ,עוד ייבנה המקדש ותשוב השראת השכינה .נביאים וכוהנים יהלכו ברחובות
ירושלים ומלאה הארץ דעת ה'.
בשיעור הזה יכירו התלמידים את משמעותה של התקווה להיות עם חופשי בארצנו .יכירו תודה
למדינת ישראל וילמדו לכבד את ההמנון הלאומי .כמו כן הם יבנו בלבם קומה נוספת לתקווה,
להיות לממלכת כוהנים וגוי קדוש ,ולחזות בכוהנים בעבודתם ובלווים בשירם ובזמרם.
המטרות
 התלמידים יכירו את המנון המדינה ויבינו את משמעותו.
 התלמידים ילמדו מתוך "התקווה" על הכמיהה של עם ישראל למדינה במשך הדורות
ויכבדו את המעמד של שירת המנון המדינה.
 התלמידים יבנו בתוכם קומה נוספת למשמעות התקווה היהודית.
מבנה השיעור


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



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



שלב ג' :למה לקוות? (מליאה)



סיכום :אבא אני רוצה לחזור אליך( ...מליאה)
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ההכנות הנדרשות


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



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



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



יש לצלם את הסיפור "אבא אני רוצה לחזור אליך" (נספח  )4כמספר תלמידי הכיתה.



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

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


נקרא את התיאור הבא:

מאז שגורשנו מארץ ישראל השתנו הרבה מאוד דברים .אימא בוכה כל הזמן ,ואבא והחברים שלו
אומרים שאין תקווה פה בבבל .אין תקווה לעם הזה .דוד יעקב אומר שאנו כמו עצמות יבשות של
מי שהו שמת .אני חושב שדווקא יש תקווה ועוד נשוב לחיות בארץ .למה אני כל כך בטוח? בגלל
יחזקאל הנביא ...האם אתם מכירים את נבואתו על חזון העצמות היבשות?
אברהם ,בינתיים בבבל הרחוקה


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

 נספר בקצרה על הרקע לנבואת חזון העצמות היבשות (יחזקאל ל"ז ,א' -י"ד):
חזון העצמות היבשות זה נבואה של הנביא יחזקאל לאחר חורבן ירושלים והגליית צדקיהו והעם
מיהודה לבבל בשנת  586לפנה"ס .הגולים הגיעו לבבל בשיא פריחתה כאשר בבל הייתה
המטרופולין של המזרח והיו בה "גורדי שחקים" וגנים מפוארים .מבחינה צבאית לא נראה באופק
כל גורם שהיה עשוי לערער את השלטון הבבלי .הגולים שקעו עד מהרה בהרגשה של ייאוש
זַרנּו לָ נּו"
מֹותינּו וְ ָא ְב ָדה ִת ְקו ֵָתנּו ,נִגְ ְ
וחידלון .יחזקאל מתאר את מצב העם במילים" :י ְָבׁשּו עַ ְצ ֵ
(פסוק י"א) .כלומר ,אין שום סיכוי לתחייתו הלאומית של עם ישראל ולחזרתו לארץ .המטרה של
חזון העצמות היבשות היא לעודד את העם ולהסביר לו שלמרות המצב החמור בהווה אין
להתייאש .העם עוד יקום לתחייה.
 נתאר בקצרה את תוכן הנבואה:
הקב"ה מראה לנביא יחזקאל בחיזיון של נבואה בִ קעה מלאה בעצמות .יחזקאל מסייר סביב
הבקעה ומגלה " ַרּבֹות ְמאֹד עַ ל פְ נֵי הַ ּבִ ְקעָ ה ,וְ ִהנֵה יְבֵ ׁשֹות ְמאֹד" (פסוק ב') .בדרך הטבע העצמות
היבשות אינן יכולות לחיות ,אך הקב"ה מראה ליחזקאל בדרך פלאית כיצד העצמות קורמות עור
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ֵיהםַ ,חיִ ל
וגידים ,ולבסוף הקב"ה מפיח בהן רוח חיים" :ו ַָתבֹוא בָ הֶ ם ָהרּוחַ ַו ִי ְחיּו ,וַ יַעַ ְמדּו עַ ל ַרגְ ל ֶ
גָדֹול ְמאֹד" (פסוק י').
 נסביר בקצרה מה מסמלת הנבואה:
החיזיון הזה הוא משל סמלי המבטא את מצבם הקשה של בני ישראל החיים בגולה בתקופת
הנביא ,ואת גאולתם ושיבתם לציון בעתיד לבוא.
חזון העצמות היבשות מתאר בלשון סמלית את מצבו של עם ישראל בגלות בבל.
הבקעה מסמלת את בבל.
המוות מסמל את הגלות.
העצמות היבשות מסמלות את מצבו של העם המיואש.
תחיית העצמות היבשות מסמלת את גאולת עם ישראל וחזרתו לארץ.
ֵיתי ֶא ְתכֶ ם
רֹותיכֶם וְ ַה ֲעל ִ
פתיחת הקברים מסמלת את פתיחת שערי הגולהִ " :הנֵה אֲ נִי פ ֵֹת ַח ֶאת ִק ְב ֵ
רֹותיכֶ ם,
אתי ֶא ְתכֶם ֶאלַ -א ְדמַ ת י ְִש ָר ֵאל .וִ ידַ עְ ֶתם כִ י אֲ ִני ה' ְּבפִ ְת ִחי ֶאת ִק ְב ֵ
רֹותי ֶכם ,עַ ִמי; וְ הֵ בֵ ִ
ִמ ִקבְ ֵ
יתם" (פסוקים י"ב-י"ד).
רּוחי בָ כֶם וִ ְחיִ ֶ
רֹותיכֶ ם ,עַ ִמי .וְ נ ַָת ִתי ִ
ֲלֹותי ֶא ְתכֶם ִמ ִקבְ ֵ
ּובְ הַ ע ִ


נשאל:
 oכיצד הרגישו גולי בבל?
 oמה המשפט שהיה שגור על לשונם בתקופת גלות בבל?
 oכיצד נבואת יחזקאל עודדה את רוח העם?

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


נספר את התיאור הבא:

ישבתי על הרצפה ליד אבא שלי בבית הכנסת בפריז .כבר כיבו את הנרות שבמנורה .השאירו נר
קטן כדי שנוכל לקרוא את מגילת איכה .כולם התייפחו בבכי" :אלי ציון ועריה כמו אישה
בציריה ,"...הכאב על חורבן הבית צרב כאילו היה זה אמש .לפתע נפוליאון עבר בסמוך ושמע
קולות בכי וקינה יוצאים מבית הכנסת .הוא עצר ושאל מה פשר הבכי והזעקה .אחד הזקנים סיפר
לו שהיהודים זוכרים את חורבן בית המקדש" .מתי זה קרה?" שאל הקיסר" .לפני כ 1700 -שנה"
אמרו לו .כששמע את התשובה הזאת אמר נפוליאון בנחישות" :לעם עם עבר ,תמיד יהיה עתיד".
אתם מבינים למה הוא התכוון?
אברימל'ה ,פריז


נאזין לתשובות.



נאמר :כאשר עם ישראל מצפה ,מתגעגע ולא שוכח את עברו המפואר ,יש תקווה שאכן ישוב
לאדמתו וייגאל .נפוליאון הבין שעצם הזיכרון של עם ישראל לעבר והכמיהה של עם ישראל
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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שלב א' :עוד לא אבדה תקוותנו (מליאה  +זוגות)


נספר את הסיפור הבא:
באנו מרוסיה בגל העלייה שנקרא "העלייה הראשונה" .התורכים שולטים בכל מקום
והחיים בארץ לא קלים .בעקבות פרעות קשות של הגויים עזבנו ברוסיה בית גדול
ומרווח ועושר רב .ההורים שלי מקימים מושבה חדשה ושמה ראש פינה ,וכשהם
נחים מעבודתם הקשה הם קוראים בעיתון "הצבי" .היום ראיתי בעיתון שהמשורר
נפתלי הרץ אימבר כותב שיר חדש .אני מאוד אוהב לקרוא את השירים שלו ומחכה
בקוצר רוח שהשיר יתפרסם .האם תדעו לאיזה שיר אני מתכוון?
אברשה אברהם ,ראש פינה



נאמר כי לפני שקמה מדינת ישראל המצב בעם היה דומה למצב בגלות .עם ישראל היה
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.
בתקופת "העלייה הראשונה" חי חלוץ ומשורר בשם נפתלי הרץ אימבר .נפתלי הרץ הכיר
כפי הנראה את התנ"ך והכיר את נבואת יחזקאל .הוא זכר שהעם אמר בתקופת הגלות
"אבדה תקוותנו" ,והוא רצה להפיח תקווה בדור שלו וכתב שיר.



נשאל :התדעו איזה שיר כתב? (תשובה" :התקווה")



נתלה על הלוח כרזה עם מילות "התקווה" וביאורי המילים (נספח .)1



נתלה בסמוך תמונת קומיקס (נספח .)2



ננסח עם התלמידים משפטי השלמה לבועה :הלב נכסף והעין נישאת לציון .יהודי מתגעגע
לירושלים.



נאמר שהמשמעות של לב יהודי נכסף ושל עין צופה לירושלים היא שהיהודי רוצה לחזור
הביתה .כלומר ,יש למה לצפות ,עדיין לא אבדה התקווה.



נסביר כי שיר "התקווה" המקורי מונה  10בתים.



נחלק דף משימה "בתים נוספים משיר התקווה" (נספח  )3ולצדם תמונות קומיקס ונבקש
למלא את המשימה בזוגות.

שלב ג' :למה לקוות? (מליאה)


נקרא את התיאור הבא:

בדיוק כעת הסתיים טקס יום העצמאות ביישוב שלנו.
המנחה הודיע :הקהל מתבקש לעמוד לשירת "התקווה".
כולם עמדו ושרו את ההמנון .סבא שלי הוציא מכיסו מטלית מבד וניגב דמעה .סבא הסביר לי
פעם שהשיר הזה מרגש אותו מאוד .התוכלו להסביר מדוע?
אבי ,שדמות מחולה
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 נאזין לתשובות.
 נחזור לכרזה שעל הלוח ונשאל לְמה קיוו אלפיים שנים על פי ההמנון (תשובה :להיות עם
חופשי בארצנו ,ארץ ציון וירושלים).
 נסביר את משמעות המילים להיות עם חופשי  -עם שלא משועבד לעם אחר.


נספר ונרחיב על הנס הגדול שעשה עמנו בורא עולם .גם בדורנו הקב"ה החיה את העצמות
היבשות ,את עם ישראל .מוכים ונרדפים הגענו מאירופה אחרי השואה הנוראה ומשאר
מדינות הגויים ,ואחרי  2000שנות גלות קשה נהיינו עם חופשי בארצנו .יש לנו שלטון
יהודי ,שפה עברית ,כלכלה ,מסחר מדע וכו' .התקיימו בנו דברי ה' ליחזקאלִ " :הנֵה אֲ נִ י
ֵיתי ֶא ְתכֶםֶ ...אל ַא ְדמַ ת י ְִש ָר ֵאל".
רֹותיכֶם וְ הַ ֲעל ִ
פ ֵֹתחַ ֶאת ִקבְ ֵ



נאמר שבכל פעם שנשמע את שיר התקווה נעמוד ,נשיר ונכבד את המעמד .בלב נודה לה'
על הנס העצום שעשה איתנו.

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


נחלק את הסיפור "אבא אני רוצה לחזור אליך" (נספח  )4ונקריא אותו.



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



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
גורשנו מארצנו וחרב בית המקדש .עברנו סבל נורא ,נרדפנו על ידי גויים והיינו להם
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.
לחזור לבית המקדש ולחזור לאבא .על כן במשך כל הדורות יהודים בכו והתפללו שייבנה
המקדש כי לעם עם עבר יש עתיד.



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

ב"ה

ימי תשועה ,שכבה בוגרת
שיעור  – 4עוד לא אבדה תקוותנו
מפתח הלב מתוך אמונה ,המינהל לחינוך דתי

נספח  :1ההמנון
גרפיקה( :כמו בשיעור של כיתה ב') כל בית בעמוד נפרד

ּבַ לֵבָ ב
עֹוד
ָכל
ְהּודי
י ִ
ֶנ ֶפׁש
ִמזְ ָרח,
ּו ְלפַאֲ ֵתי
עַ יִן

לְצִ יֹון

צֹופִ יָה-

ָאבְ דָ ה
ל ֹא
עֹוד
ְׁשנֹות
הַ ִת ְקוָה ּבַ ת
ל ְִהיֹות עַ ם חָ פְ ִׁשי
ֶא ֶרץ צִ יֹון וִ ירּוׁשָ ַליִם.
הומיה :נכספת ,מצפה.
ולפאתי מזרח :לצד מזרח.

פְ נִימָ ה
הֹומיָה
ִ
ָק ִדימָ ה

ִת ְקו ֵָתנּו
ַא ְל ַפיִם
ּבְ ַא ְרצֵ נּו
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נספח  :2תמונת קומיקס
למאיירת:

נא לצייר קומיקס על פי ההנחיות כדלקמן:
לכתוב" :כל עוד"...
ולצייר יהודי צופה להר הבית .לצייר מתוכו לבבות לכיוון הר הבית ולהוציא בועת דיבור ריקה.
לכתוב" :עוד לא אבדה תקוותנו"
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נספח  :3בתים נוספים משיר התקווה
המשימה :התאם לכל בית מהשיר תמונת קומיקס מתאימה וכתוב בבועת הדיבור משפט מתאים.
למאיירת:

נא לצייר ציורי קומיקס ,לכל בית את הציורים שלו .לצייר בסדר שונה מול הבתים:
 .1יהודי עומד על יד מערת המכפלה ,מהעניים יורד גשם של דמעות.
 .2יהודי יושב על הארץ ובוכה .תמונה של לילה .בידו סידור פתוח בדף תיקון חצות.
 .3יהודי מנשק את הכותל ,מעיניו יורדת דמעה.
לכל דמות להשאיר בועת דיבור ריקה.

 .1כָּל

עֹוד

יִזְּ לּו

מֵ עֵ ינֵינּו

ְּדמָּ עֹות
כְּ גֶשֶ ם

ְּּורבָּ בֹות

נְּדָּ בֹות,
עַ מֵ נּו

ִמבְּ נֵי

עֹוד הֹולְּכִ ים עַ ל ִקבְּ ֵרי ָּאבֹות.
עוד לא אבדה תקוותנו.
ָּ .2כל

עֹוד

מֵ עֵ ין

ְּדמָּ עֹות

ְּטהֹורֹות

עַ ִמי

נֹוזְּ לֹות,

בַ ת

וְּ לִבְּ כֹות לְּצִ ּיֹון בְּ ר ֹאש ַא ְּשמֹורֹות
עֹוד ָּתקּום בַ חֲ צִ י הַ לֵילֹות
עוד לא אבדה תקוותנו
 .3כָּל

עֹוד

חֹומַ ת

מַ חֲ מַ ֵדינּו

לְּעֵ ינֵינּו
וְּ עַ ל

מֹופָּעַ ת,
חֻ ְּרבַ ן

עַ ִין ַאחַ ת עֹוד דֹומָּ עַ ת.
עוד לא אבדה תקוותנו.

ִמ ְּקדַ שֵ נּו
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