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יוסישעייר

שימוש במפותתבליט

כעזר להוראה ולהדרכת מקורות
בפינה זו נעלה נושאים,הגיגים ומחשבות לגבי אמצעים דידקטיים היכולים לשמש
ולסייע בהוראת המקורות בשדה .הפעם נדון במפות תבליטונציע פעילות לימודית
היכולה להשתלבבעניין.
אין חולק על כך שלמפה טובהיש מקום של כבוד בציוד העזר של המורה ושל
המדריך ,אשר בעזרתה הםיכולים להמחיש ולהשלים את הנלמד.

הבנת פרשיות מקראיות והלכתיות הקשורות לחבלי ארץ שונים ולגיאוגרפיה
של חבלים אלהיכולה ,ולדעתיחייבת,להיעזר במפותלראייה טלבהיותר של מכלול
הדברים.

הבנת המבנה הגיאוגרפי של ארץ ישראל ,למי שאינורגיל ובקיא בנושא ,אינה
פשוטה .נושא זה  -המפה  -נלמד בכיתות הגבוהות בחטיבה העליונה .בבדיקות
שונות שנעשו התברר עו"בקיאוול' בידיעת מפת ארץ ישראל על איזוריה השונים
היא נמוכה ביותר .תלמידים אינם מבחיניםבין חבלי ארץ שונים ואינם בקיאים
בתפוצתיישובים בארץ .מובןשקייםשוניבין תלמידים שוניםוביןגילאים שונים,

אך באופן כללי תלמיד מכיר מעט את סביבתו הקרובה וככל שמתרחקים ממקום
מגוריו כךיורדת רמת היכרותו את המקום.

בהוראת המקורות היהודיים ,ובעיקר תנ"ך ,אנו משוטטים על פני מרחבים
גיאוגרפיים רחבים ולא תמיד מתמקדיםדי הצורך בצד זה ובהבנתו .בלימוד פרקי
תנ"ךיודע כל תלמיד שיש לשים לב תוךכדי קריאה -לתחביר ,למשקלן שלהמילים,
למיקום הטעמים ,לחלוקת הפרק ולמבנה שגם בוישלעיתים מסר .לעומת כל אלה,
לא תמידזוכה הצדהגיאוגרפיהפיזי שבו מתרחשיםהאירועים להארה הנכונה.
על אתר א (טבת תשרנו)
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כפי שכולנויודעים ,הכתיב המבנה הגיאוגרפי וקבע לא פעם את מהלך הדברים,
בין שאנודנים במלחמה(כיבושי יהושע ,מסעו של סנחריב לארץ ועוד מסעות רבים
אחרים) או בענייני שלום (חלוקת הארץ לשבטים) ,גבולות הארץ ,תפוצתם של
צמחים שונים עלפי נתוניםגיאוגרפיים ועוד .לכל אלו נודעת חשיבות רבה בהבנת
הרקעהפיזי הדרוש לקבלת תמונה שלמה ומהימנה של החומר הנלמד .דומה שלימוד
זה לאיכול להיעשות בדרך אגב.

כדי להשלים במידה מסוימת חסר זה נציע כאן פעילות המיועדת לחטיבה
העליונה בבית הספר שמטרתה חזרה על שמות חבלי הארץ השונים וריענונם בעזרת
מפה טופוגרפית ומפת תבליט; ועל סמך מפות אלונכירמאפיינים שונים הקשורים
לחבלי ארץ אלו ולמקורות.
עלינו לשים לב לדרך הבלתי שגרתית שצוירו מפות אלו .הכיוון אינו מדרום
לצפון אלא מדרום מזרח לצפון מערב .זוית-ציור זו נבחרה עלידינו כיוון שהיא
מקילה על הלומד את ההבחנהבין חלקי הארץ השונים .בבואנו להשתמש במפות
אלונדגישבפניתלמידינו עובדהזוכדי להימנעמראייהשגויה של המפה.
י כותב
מפת התבליטצויירהגג"י מאיר כהנא והעיבודהדידקטי שלה נערך עליד
שורות אלו.רעיון זה עלה וגובש במהלך השתלמויות שערכנו (ישראל רוזנסון ,עמוס
ספראי ואנוכי) במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,במסגרת מכון "ארץ-
חפץ' שליד מכללת אורות ישראל ,החברה להגנת הטבע והמדרשות ליהדות
וללימודי ארץ ישראל .נשמח אם תעשו שימוש בהצעה זו ותעירו לנו בעקבות כך.
דבריםראויים יתפרסמובאכסנייהזו.
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פסוקו של מקום
מפות ומקורות
יוסי

995נ

שפמיר

צייר :מאיר

תשטה

דפי עבודה

כהא

עיב :71אביגדור אורגד

הקדמה
בדפים אלה תמצאו הצעה לפעילות בתחום הגיאוגרפיה והצומח בשילוב המקורות היהודיים.
פעילות זו מיועדת לחטיבתהביניים ,ולכיתות ביה"ס התיכון.
לפעילותשני

9,8

הלקים:

3)-

-

הכרת החבלים הגיאוגרפיים של ארץ ישראל ,בעזרת מפת תבליט .בשלב זה ,על התלמידים לזהות את
חבלי ארץ ישראל השונים ולציינם במיקום הנכון (בעזרת מפה או בעל פה -על-פי רמת הידע שלהם).
פעילותזז משמשת פתיחה ומבוא > a>wב.

P~e

,,

ק

י
של החבלים השונים ובירור אופיים ,יקבלו התלמידים לקט מקורות המכילים

לאחר היהוי
מאפיינים שונים של ארץ ישראל .התלמידים יתבקשו לשבץ את המקורות במשבצות הריקות,על-פי
מאפייני המקומות שבמפה.
בסיום שלב זה יסכם המדריך וירחיב לגבי המקורות הרלוונטים באזור ההדרכה שלו ,תוך הדגשה
(קישורבין הכקורותוהמאפייניםהגיאוגרפיים של כל אזור ואזור.
התדפיס מכיל:
(א) מפת תבליט של ארץ ישראל -לתלמיד
(ב) מפת תבליט של ארץ ישראל  -למורה ולמדריך
(ג) פסוקו של מקוס  -מקורות לשיבוץ במפת התבליט

(ד) כשוקו של מקום  -מפה לתלמיר
והן פסוקו של בוקום  -מפה לכנורה ולמדריך
(ו) פסוקו של מקום  -הרחבה למקורות במפת התבליט

עקע~מה
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פסוקו של מקום

 מקורותלשיבוץ במפת התבליט )1ייויבן מגדלים במדבר

(" )7כמו תמרבעין-גדיכן
נתרוממתי"

ויחצוב בורותרביםכי

)2

)3

()4

8(,
)  In)vrrלנחלים קנים
ע"א)"ן
ן )14(,
'בבלי' פסחים גג,
ן1
"סימן לעמקים
) "סימן להריםמילין ן 1
;ןלי ,פסחים נו ע"א) 9(,
:::ך:ן_
(אלונים)"
פסחים גג ,ע"א)
.
ן
ך
.
_
1
1
'
'
'
י
ל
ב
ב
(
)15(,
"...מארנון ועד היבוק ןן'
ן
ו(עשדופהטיירםד,ן'.י.א",.נ )1ן  )10(,מימןמפלה
ן

:גבסגנ ן

ן

'

"איזהו עמקבגליל,
וחברותיה"גיניסר
פט,
(ירושלמי,
' שביעית '
ה"ב)

()5

ן

ן

(" )11גור אריה יהודה...
אוסרי לגפןעירה

ולשורקהבני אתונו,
כיבסביין לנושו ובדם
ענבים טותהחכלילי
עינייםמיין ולבןשינים
מחלב"
(בראשית ,מט)12-11 ,

"...מארדירדן

(תהילים מב )7

"מאשר שמנה לחמו
והואיתןמעדני מלך"
(בראשית מט )20

י

'

--------(בבלי ,פסחים גג ,ע"א)
ן

וחרמוגים"...

()6

()13

"כלשאינו מגדל
שיקמיםגלילעליון"

(משנה'

כתבורבהרים  - -ך
זכי - -
וככרמלבים יבוא"

(ירמיהן

)16(,
ן

ן

מן )18

-

~:ובאמצע"

(בראשית רבה ,צחיב)

(" )17וביהודה :ההר,
השפלה ,והנגב ושפלת
לוד כשפלת הדרום
וההר שלה כהר המלך,

" )12(,וכורמים בהרים

ן

שביעיתט ב)

ובכרמל"...

(דבריהימים ,בכו )10

22
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פסוקו של מקום

הרחבה למקורות במפת התבליט
דברי הרחבה והסבר למקורות,כדי להקלזיהויוסימון המקומות במפות התבליט-

וגילום הפעילות

()1

י מקנה רב היה לו" ,דברי
"ויצן מגרלים במדויר ויחצוב בורות רביםכ
הימים

ב כ( ())1

כקור זה מדבר על עוזיהו המלך ,שחי במחצית המאה השמינית לפני הספירה (,)763-769
ופועל רבות בירושלים (מחוץ לה.בין השאר הוא בונה במדבר מגדליט להגנהובורית מיס
להשקיית הצאן הרב שהיהלו.

()2

"מימן לעמקים דקלים" ,ככל' ,פסחים גגע.אן
הפסוק מקורו בתלמוד מקטע העוסקבענייני ביכורים .את הביכורים נהוג היה להביא מן
המשובח ביותר ,וחכמים קבעו בדיוק היכן גדלים הלרות הכשובחים הללו שמהם מביאים
ביכורים  -מהדקליט שבעמקים ולא בהרים.

()3

"...בארנון

ועד היברק ועדהירדן, "...שיפט'םיא

)13

מדובר כתקרת השופטים .יפתה השופט נערך למלהבה בבני עמון לאחר שהם מבקשים
מרו למגת מהאזור .יפתח מנסה להסביר למלך בני עמון שישראל יושבים באזור על-פי
צדק .כיוון שמלך בני עמון אינו מקבל את ההסבר ,יוצא יפתח למלחמה נגדו ונ,נצח.
בעקבות אירוע זה ,מקריב יפתח את ביתו בהתאם לנדרו לעשות כך אם ינצח במלחמה.
)41

"איזהו עמק בגליל?כגון בקעתגינוסר וחברותיה",יי(שימי

שניעית פט ה-ב)

בפרק זה ,הן בירושלמי (הן במסכת שביעית ,מדובר על השנה השביעית שהיא שנת
השמיטה .בשנה זו מותר לאגור בבית מפרות העונה רק בתקופה מסוימת  -עד לזמן שהם
ו ספקותבעניין זה ,קבעו את האזורים ,שעל-פי גמר
נגמרים בשדה ולא יותר.כדי שלאיהי
הירות בהם בשדהישלסיים את האגירה בבית.בגליל נקבעה נקעתגינויך לסרות העמק.
()5

"...מארץירדן רחרמרנים"...

,ההילים מב ד)

בתזמור תהילים זה ,המשורר מביע כמיהה לחזור לבית ה' ולאזורי הארד השונים .כמיההזו
משולבת בתיאורים שונים,בין השאר תיאור של אזורהירדו והחרמון העשירים במים.
()6

"מאשר שמנה לחמו והואיתןמעדני

מלך" ,כראשיה מש

)20

יעקב,לפני מותו ,מברך אתבניו במאפיינים שיתברכו בהם בעתיד בארץ ישראל .לגבי אשר,
שישב באזור הגליל ,הברכהמציינת עושר בשמןשיאפיין את מקום מושבו.
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()7

"כמו תמרבעיןגריכן נתרוממתי"

()8

"סימןלנחלים קנים" ,נכלי .פסחים גג ע.א)

ן מירא ,כד ,ד)
,ב

בספר החיצוני שנכתב עלידישטיעון בן סירא בירושלים ,בשנת  180לפני הספירה ,ותורגם
ליוונית ,מצויים תיאורים שונים ,הממשיכים את הרעיונות וההשקפות המקראיים .בין
השאר מופיע תיאור של אזורעיןגדי,שמאפייניו הם התמרים.

(ראו הסבר למקור מספר  )2במקור זה מדובר בקנים ,שהאזור המאפיין אותם הם הנחלים.
()9

ימיהן להריםמילין(אלינים)"

,בבל' .פסחים נג ע"א)

(ראו הסבר למקור מספר  )2במקור זה מדובר כנראה באלונים ,אולי אלוני תולע ,אשר
מהווים סימן למקומותגבוהיםיותר.
()10

"מי13ן לשמלה שיקמים"

,בכל' ,פמחים נג ע-אן

(ראו הסבר למקור  )2במקור זה מדובר בעץ השקמה,האופיינית לאזור השפלה.

(" )11גרר אריה אריהיהרדה ...אוסרי לגפןעירה רלשורקהבני אתונו ,כיבם
ן ולבןשיניים מחלב"
ביין לבושו וכדם ענביםסוט".חכליליעינייםמיי
(בראשיה .מט

)12-11

יעקב מברך את בנו יהודה בעושר רב שליי
ן וחלב,שיהיו מנת חלקו באזור התנחלתו בארץ
מדרים לירושלים.כפי שאנויודעיםכיום ,האזור אכןעשירבגידוליגפן.
(12ן

" ...ךכ:ךך13ים בהרים ר12כרמל"...

(דכר' השים ב כו )1)1

(ראו הסבר למקור  )1במקור זה מדובר על הנואמים האופיינים כל כך לאזור ההר והכרמל.
אוו הכרמליש המזהים בכרמל של היום ,ואחרים מזהים אותו באזור דרום הר חברון -
נבלהכרמלי, .שמגאלאי כזח)
מקום היישוב כרמל ,שהתפרסם במעשי
()13

"כל שאינו מגרל שקמימגלילעליון"...

,משגה ,שביעית ט כ)

ירות

של השנה השביעית .ההלכה קובעת שבשנה זו מותר
מקור זה עוסק במצוות כיעור
לאדם לאגור בביתו את הלרות עד לזמן שהם נגמרים בשדה .המדד לכך הוא הזמן
שלבהמות נגמר סוגגידול זה .ברגע שהמזון לבהמה נגמר גס לאדם אסור להחזיק גידול זה
בבי(ז .חכמים חילקו את הארץ לחבליםואפיינו אותם .במקרא זה נתנו סימןלגליל העליון

שאין בו שקמים.

)14,

" ...כל שהוא מגרל שקמיםגלילתחתון"...

,משנה שביעית ט ב)

(ראו הסבר לניקור  )13במקור זה מדובר על גידול השקמים האופייני לאזורים נמוכים,
במקרה זהבגלילהתחתין.

י
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על אתר  -ביטאון לענייני ארץ ישראל במקורות

()15

"כי כתבורבהרים וככרמלבים יבוא"

('מיהו סו

)18

ירמיהו הנביא ,בן תקופת חורבן הבית הראשון,
נבוכדנצר .הוא אומר שהקב"ה נשבעשיביס את מצרים ,והבסהזו ודאית כמו שהתבור הוא
הר וכמו שברור שהכרמלמגיעעדליס.

()16

()17

מנבא על מצרים ועל חורבנה בידי

"בקעה מכאן ובקעה מכאן והר מכאן" (בראשית רבה צחיכו
מקור זה כנדבר בתכונות ארצו של שבט יששכר ועל ברכת יעקב אליו" :יששכר חמור גרם
רובץ בן המשפתיים" ובראשית מט  ,)14אומר המדרש :מדבר בארצו ,מה חמור זה נמוך מכאן
ונמוך מכאן וגבוה באמצע ,כך בקעה מכאן ובקעה מכאן והר מכאןיי ,כלומר :בתיאור
הגיאוגרפי של אזור שבט יששכרמצויים הרים ובקעות.

"ך:3יהרדה ההד ,השמלה והנגב ,ושפלת לנר כשפלת הדרום ,והר שלה
כהר המלך .מבית שרון וערהים-מרינ
ה אחת" ישנה שביעית ט כ)
(ראו הסבר למקור  )13במקור זה מובאת הגדרה מרשימה ,המבחינה בין חבלי יהודה
השונים .גם כאן החלוקההיאלעניין ערותשביעית.

"מטבעת של ארץ-ישראליפח

 ,כתובותי-ג)
מצל חארץ".יייישלמי
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