
לקראת סיום הלימודים שאלה רינה איזה תוכניות יש לכל אחד מאיתנו ליום העצמאות.
יובל סיפרה שהם נוסעים לפיקניק משפחתי בכנרת, עדי סיפרה שהם מוזמנים למנגל אצל חברים. 
אורי אמר שבטח ההורים שלו ייקחו אותם לטייל בגן לאומי, כי אבא שלו אומר שיום העצמאות זו 

הזדמנות נהדרת לבקר באתרים היפים של המדינה וליהנות מנופיה.

"מה איתך?" שאלה רינה את מאיה. "אני בטח אלך עם אמא לבית כנסת", אמרה מאיה במבוכה. 
נדמה היה לה שביקור בבית הכנסת נשמע פחות מלהיב מטיול או מנגל. "בית כנסת"? שאל תומר, 
"איך זה קשור בכלל? יום העצמאות זה חג ציוני, לא יהודי. מניפים דגלים, מדליקים משואות, 
מבקרים בבימות בידור. לבית כנסת הולכים בערב שבת. יום העצמאות זה חג חילוני! נדמה לי 

שאת קצת מתבלבלת". לרגע איבדה מאיה את הביטחון. אולי היא באמת טועה?

שיעור 13

יעד: אני חלק מהמדינה שלי 
זמן מסלול: מאז ה' באייר תש"ח ועד היום...

תגלית: בישראל קיימת תרבות עברית וישראלית מרשימה וענפה.
הכנות לפרק זה במסע: מה ישראלי בעיני? מה מאפיין תרבות 
יהודית? מה מאפיין תרבות ישראלית? אילו הזדמנויות לחיבור בין 

ישראליות ליהדות מאפשר יום העצמאות?

ַמְסלּול ַהַּמָּסע 

יֹום ָהַעְצָמאּות
אֹוְצִרים ַּתֲערּוָכה ְליֹום ַהֻהֶּלֶדת ֶׁשל ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל

44



ַחְברּוָתא

ֵציָדה ַלֶדֶרְך

בדקו   – וחידוש  מסורת 

בתערוכה הישראלית שיצרתם 

ערכים  ו/או  נושאים  אילו 

ועד  קום המדינה  נשמרו מאז 

ניתן  היבטים  ובאילו  היום, 

לראות חידוש והתחדשות.  

מהי   – ומחויבות  אחריות 

את  להכיר  שלכם  המחויבות 

התרבות הייחודית של מדינת 

מהי  השונים?  לגווניה  ישראל 

האחריות שלכם ליצור ולחדש 

במסגרת תרבות זו? 

ארץ הצבר 
מילים ולחן: עוזי חיטמן

ארץ ושמיים ירק ומדבר 
ליד מגדל של מים בין שבילי עפר 

שם אני נולדתי, שם ליבי נשבר 
ביום שבו לקחו לי את ארץ הצבר. 

היתה או לא היתה, 
אני עוד חי אותה 

תחזירו לי אותה - 
כמו שהיא היתה. 

היתה או לא היתה, 
אני עוד חי אותה 

תחזירו לי אותה - 
את ארץ הצבר. 

'

כובע טמבל חאקי, פוני ותלתל 
גזוז חמוץ מתוק, עמוד אחד חשמל 

סרט ופלאפל, בקושי חצי מיל 
חלב בתוך בקבוק כל בוקר כרגיל. 

היתה או לא היתה... 

קיפקא1 וטיארה2 מעל צמרות ברושים 
בן לוקח בת בערב יום שישי 

גוגואים ודודס3, יו יו, מחבואים 
היינו "ילדודס" ולא סתם ילדים. 

היתה או לא היתה...

שאלות לדיון ומחשבה:
למה מתגעגע עוזי חיטמן?  . 1
מהי לדעתכם ארץ הצבר?   .2

מה התחדש במציאות חיינו    .3
אל מול המתואר בשיר ארץ    

הצבר? ומה נשמר?  

1מטוס נייר |  2 עפיפון  | 3 משחק כדור "ארבע תחנות"

סיקול אבנים
המילה "אוֶצר" נגזרה מהמילה "אוַצר". הכוונה לשמור על 
אוצר מסוים, אוסף של דברים יקרים, מבחינה כספית ו/או 

אומנותית, שיש לטפל בו ולהציגו.

תערוכה ישראלית: 

בחרו נושא – אמנות, ספורט, קולנוע, 

תיאטרון, ספרות או כל נושא אחר. 

התאימו תמונה או טקסט לכל עשור מאז 

ראשית הקמת המדינה ועד ימינו. הציגו 

את השינויים שעברה החברה/התרבות 

הישראלית ומאז ועד היום.
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