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מקבץ תרגילים. שאלות. הפעלות <<

הָבִיִאי בָנַי ֵמָרחוֹק 

מאיפה הגענו? באמצעות דפי ממו כל אחד מהמשתתפים 
יכתוב על גבי פתק ויניח על גבי הרצפה מהיכן הגיעו סביו 

וסבתו... 
גרסא למשקיענים – על גבי גלובוס מתנפח או מפת העולם 

נזמין כל אחד מהמשתתפים לסמן את המקום ממנו הגיעו סביו 
וסבתו..  

לאחר מכן נתבונן בפלאיות מהיכן כל  המקומות מהם התקבצנו 
והגענו...

זמן סיופר <<<  נזמין את המשתתפים לשתף אודות העלייה של 
המשפחה שלו לארץ ישראל



מה השיר שלך?

נשלח מראש הודעה למשתתפים  שיביאו איתם את השיר הכי 
ישראלי שלהם. אפשר לשיר יחד )על גבי מצגת או להדפיס 

שירון. אפשר שכל אחד מהמשתתפים ישתף מה נוגע בו. מרגש 
אותו. מחבר אותו לנקודה הישראלית שלו... 

ארץ ישראל בשבילי....

על גבי הרצפה נניח משפטים נבחרים מתוך שירים. כל אחד 
מהמשתתפים מוזמן לשתף בתחושה. רגש. משפט שעולה לו 

בעקבות המילים: 
 בארץ אהבתי השקד פרח 	
 עוד לא אהבתי די 	
 הוי ארצי מולדתי 	
 ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת 	
 ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה 	
 יחבקו אותך דרכיה  	

של הארץ הטובה,
היא תקרא אותך אליה

כמו אל ערש אהבה
 שבנו אלייך לכאן 	

מקצווי תבל
באנו לבנות בך ולהיבנות

ארץ ישראל
 מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור 	

ארץ עיר של אהבה

המשחק המוכר ארץ עיר בטוויסט ישראל
בהגדרות המשחק נכתוב

עיר. רחוב. צומח. שם. דמות היסטורית תאריך משמעותי.



תחרות שירים ישראליים

נערוך תחרות בין הקבוצות על שירי ארץ ישראל. הקבוצה 
־הראשונה צריכה למצוא שיר המדבר על הארץ. לאחר מכן צרי
כה בזריזות גם הקבוצה השניה ולאחריה הקבוצה השלישית. 
לאחר סבב אחד חוזר שוב התור לקבוצה הראשונה, ועליהם 

למצוא שוב שיר בזריזות, וכן הלאה. קבוצה שנתקעה בלי שיר- 
יצאה מהמשחק. אין לחזור על שיר פעמיים. מנצחת הקבוצה 

שנשארה אחרונה )אפשר לתת מעט זמן בהתחלה לקבוצות 
לחשוב על שירים(.

שאלות התבוננות << לפתיחה. לסיכםו
מקום בארץ שאני מרגיש בו בבית

מקום שהוא ישראלי בעיניי 
מקום או דמות שמספר את הסיפור הארצישראלי שלי
רגע בהיסטוריה של המדינה שהייתי רוצה לחזור אליו

מקום שהייתי רוצה לבקר בו
אני ישראלי כש....

התקווה 
התבוננות פנימה באמצעות ההמנון הלאומי

כָּל עֹוד בַּלֵּבָב פְּנִיָמה
נֶפֶׁש יְהּוִדי הֹוִמיָּה

ּולְפֲַאֵתי ִמזְָרח ָקִדיָמה
ַעיִן לְִצּיֹון צֹופִיָּה

ְקוֵָתנּו עֹוד לֹא ָאבְָדה ִתּ
נֹות ַאלְפַּיִם ְקוָה בַּת ְשׁ ַהִתּ
י בְַּאְרצֵנּו לְִהיֹות ַעם ָחפְִשׁ

לַיִם ֶאֶרץ ִצּיֹון וִירּוָשׁ



נשמיע את המנגינה. עם מילים או בלעדיה. לפתוח ולעורר את 
התוכן. 

את מילות השיר נכתוב על גבי פתקים. מילה על כל פתק. ונניח 
על הרצפה

נזמין את המשתתפים להתבונן במילים ולבחור מילה אחת 
שעבורם היא הסיפור שלנו או מילה שנוגעת להם עמוק עמוק 

בלב...

התקווה וא תקוותנו -   
אפשרות נוספת להעמקה נקרא את כל מילות השיר המקוריות. 

כדאי אפשר להשמיע ברקע את הלחן.. )יש גרסאות מתקופת 
קום המדינה שמרגישים ניצוץ עתיק...(

מה המילים או הביטוי שנגע בך? 	
מהי התפילה או האיחול שלנו למדינה מתוך מילות התקווה? 	

ָכּל עֹוד בֵַּלָּבב ְפִּניָמה
ֶנֶפש ְיהּוִדי הֹוִמָיּה,

ּוְלפֲַאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה
ֵעינֹו ְלִצּיֹון צֹוִפָיּה.

עֹוד לֹא ָאְבָדה ִתְּקָוֵתנּו,
ַהִתְּקָוה ַהּנֹוָשָׁנה:

ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ֲאבֹוֵתינּו,
ָלִעיר ָבּּה ָדִּוד ָחָנה.]2[

ָכּל עֹוד ְדָּמעֹות ֵמֵעיֵנינּו
ִיְזּלּו ְכֶגֶשׁם ְנָדבֹות,
ּוְרָבבֹות ִמְבֵּני ַעֵמּנּו

עֹוד הֹוְלִכים ַעל ִקְבֵרי ָאבֹות.
עוד לא ָאבדה תקוותנו...

ָכּל עֹוד חֹוַמת ַמֲחַמֵדּינּו
ְלֵעיֵנינּו מֹוָפַעת,

ְוַעל ֻחְרבַּן ִמְקַדֵּשׁנּו
ַעִין ַאחַת עֹוד ּדֹוָמַעת.

עוד לא אבדה תקותנו...

ְַּרֵדּן ְבָּגאֹון ָכּל עֹוד ֵמי ַהי
ְמלֹא ְגדֹוַתיו ִיזֹּלּו,

ּוְליַם ִכֶּנֶּרת ְבָּשׁאֹון
ְבּקֹול ֲהמּוָלה ִיפֹּלּו.

עוד לא אבדה תקותנו...
ָכּל עֹוד ַשָׁמּה ֲעֵלי ְדָּרכִַים

ַּת ְשִׁאָיּה, ַשַׁער ֻיכ
ּוֵבין ָחְרבֹות ְירּוָשׁלִַים

עֹוד בַּת ִצּיֹון ּבֹוִכָיּה.
עוד לא אבדה תקותנו...
ָכּל עֹוד ְדָּמעֹות ְטהֹורֹות

ֵמֵעין בַּת ַעִמּי נֹוְזלֹות,
ְוִלְבּכֹות ְלִצּיֹון ְבּרֹאׁש ַאְשׁמֹורֹות

עֹוד ָתּקּום בֲַּחִצי ַהֵלּילֹות.
עוד לא אבדה תקותנו...

ָכּל עֹוד ִנְטֵפי ָדם ְבּעֹוְרֵקינּו
ָרצֹוא ָוׁשֹוב ִיזֹּלּו,

וֲַעֵלי ִקְברֹות ֲאבֹוֵתינּו



עֹוד ֶאְגֵלי טַל ִיפֹּלּו.
עוד לא אבדה תקותנו...

ָכּל עֹוד ֶרֶגׁש ַאֲהבַת ַהְלּאֹום
ְבֵּלב ַהְיּהּוִדי ּפֹוֵעם,

ַּם ַהּיֹום עֹוד נּוכַל ַקּוֹות ג
ִכּי עֹוד ְיַרֲחֵמנּו ֵאל זֹוֵעם.
עוד לא אבדה תקותנו...

ִשְׁמעּו, ַאחַי, ְבַּאְרצֹות נּוִדי
ֶאת קֹול ַאחַד חֹוֵזינּו:

בארץ אהבתי  

יש לנו הרבה מה לומר על ארץ ישראל... הפעם ננסה להביט 
בפניה היפות. האהובת.

נצייר את מפת א"י בגדול על בריסטול. נביא עיתונים. מספריים. 
דבק

נזמין את המשתתפים למלא את המפה בהישגים יפים, תמונות 
מרחיבות לב. תמונות של הישראלי היפה וכו בתוך המציאות 

המורכבת לנסות להוציא ולראות את הנס. והפלא. והטוב. את  
המורכבות והבעיות נשמור בעיתון...

רק בישראל 

אפשר לשמוע את השיר... להשראה ולהתחיל לשחק
אז מה עוד יש רק בישראל??

נתחלק ל2 קבוצות
־כל קבוצה בתורה ובמשך דקה צריכה לשלוף כמה שיותר דב

רים שיש רק בישראל לפי הא"ב/בצבעים שונים/הגדרות שונות 
– מה יש רק בישראל!

הקבוצה המנצחת היא זו שצברה כמה שיותר "רק בישראל"! 

ִכּי ַרק ִעם ַאֲחרֹון ַהְיּהּוִדי
ַּם ַאֲחִרית ִתְּקָוֵתנּו! ג

עוד לא אבדה תקותנו...

ֵלְך ַעִמּי, ְלָשׁלֹום ׁשּוב ְלַאְרֶצָך,
ַהֱצִּרי ְבִגְלָעד, ִבּירּוָשׁלִַים רֹוְפֶאָך,

רֹוְפֶאָך ה', ָחְכַמת ְלָבבֹו,
ֵלְך ַעִמּי ְלָשׁלֹום, ּוְרפּוָאה ְקרֹוָבה ָלבֹוא..


