
 

 
 

ים / חיים גורי ינִׁ ְבַעת ַהמ ִׁ ִׁ  ֶאֶרץ ש 

 

ים. ינִׁ כ ִׁ ַ ים. ֶאֶרץ ַהס  ינִׁ ִׁ ְבַעת ַהמ  ִׁ  ֶאֶרץ ש 

ים. י ָהֱאלֹהִׁ ֵ ים. ֶאֶרץ ֲענו ש   ֶאֶרץ עֹוְבֵדי ָהֱאלֹהִׁ

 ֶאֶרץ ַהֲחָבל. ֶאֶרץ ָהֲאָבל.

ים ְוַהר ֵעיָבל. יזִׁ רִׁ  ֶאֶרץ ַהר ג ְ

ְמׂשו ָרה. ֶאֶרץ  ְבֵעָרה.ֶאֶרץ ַמיִׁם ב ִׁ ַ  ַקיִׁץ־ת 

ָרה. כ ָ ֻּ ָמָצה ַהמ  ְ י ַהַהש  ֶביָה", ְלפִׁ ְ  "ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹוש 

ְקוֹות!". ל ַהת ִׁ ְמָנה כ ָ ֵ ש   ְתג ַ ה  ת ִׁ ב ָ ֶ  "ֶאֶרץ ָהָאבֹות, ש 

יַח ָהעֹוֵמד אֹו־טֹו־טֹו ָלבֹוא. ִׁ ש  ָ  ֶאֶרץ ַהמ 

יָבה ַהֲחגו ָגה. רִׁ ה. ֶאֶרץ ַהמ ְ  ֶאֶרץ ָהֶעְרג ָ

ָר  ֵני ׂשָ  ה ו ְבֵני ָהָגר.ֶאֶרץ ב ְ

ים ו ְבַנֲעַליִׁם. ְבָגדִׁ ָנה ָלה  ב ִׁ ֵ  ֶאֶרץ ַהְיש 

יָגה. ֹוְננו ת־ְספִׁ  ֶאֶרץ כ 

 

 

 

 
 שיעור חינוך לזכרו של חיים גורי
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 המקורות לשירלמורה: 

 

ים ינִׁ ְבַעת ַהמִׁ יֲאָך ֶאלח': "-דברים ח', ז'על פי  - ֶאֶרץ שִׁ י ה' ֱאֹלֶהיָך, ְמבִּ םֶאֶרץ טֹוָבה: -כִּ ֲעָיֹנת --ֶאֶרץ, ַנֲחֵלי ָמיִּ
ּמֹון; ֶאֶרץ ָטה ּוְשֹעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְורִּ ְקָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ חִּ ים ַבבִּ  ."ּוְדָבש ֵזית ֶשֶמן,-ּוְתֹהֹמת, ֹיְצאִּ

 

ים ְוַהר ֵעיָבל יזִׁ י " ט:"דברים י"א, כעל פי שני הרים בהרי שומרון, ליד העיר שכם.  - ֶאֶרץ ַהר ְגרִׁ ְוָהָיה כִּ
ים ְוֶאת הַ  זִּ ְשָתּה ְוָנַתָתה ֶאת ַהְבָרָכה ַעל ַהר ְגרִּ יֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה ָבא ָשָּמה ְלרִּ ְקָלָלה ְיבִּ

 ."ַעל ַהר ֵעיָבל

 

ם ְמׂשּוָרה ֶאֶרץ ַמיִׁ יא ַדְרָכּה ֶשל תֹוָרה, ": ', ו'משנה אבות, דעל פי  - בִׁ ם ַבְּמשּוָרה ַכְך הִּ ַפת ַבֶּמַלח תֹאֵכל ּוַמיִּ
ם ַאָתה ֹעֶשה ֵכן ַאְשֶריָך ְוטֹוב לָ  ְחֶיה ּוַבתֹוָרה ַאָתה ָעֵמל אִּ יָשן ְוַחֵיי ַצַער תִּ ְשֶתה ְוַעל ָהָאֶרץ תִּ ְך ַאְשֶריָך תִּ

 א".ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהבָ 

 

ָכָר "ֶאֶרץ אֹוֶכֶלת יֹוְשבֶ  י ַהַהְשָמָצה ַהמֻּ יאּו  במדבר י"ג, ל"ג: "ההשמצה של המרגלים, על פי  -ה יָה", ְלפִׁ ַויֹוצִּ
ְשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת י ַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּה ֶאל־ְבֵני יִּ ֹוְשֶביָה דִּ

וא ְוָכל־ָהָעם ֲאֶשר־ָר  דֹותהִּ ינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵשי מִּ  ."אִּ

 

ְקוֹות!" ְתַגֵשְמָנה ָכל ַהתִׁ ְתַגֵשְמָנה ָכל /  ֹפה ְבֶאֶרץ ֶחְמַדת ָאבֹות"על פי השיר  - "ֶאֶרץ ָהָאבֹות, ֶשָבּה תִׁ תִּ
ְקוֹות  .1908 וחנינא קרצ'בסקי של ישראל דושמןם שיר – "ַהתִּ

 

יַח ָהעֹוֵמד   עשרה עיקרי האמונה-עשר של הרמב"ם )מתוך שלוש-השנים העיקר - אֹו־טֹו־טֹו ָלבֹואֶאֶרץ ַהָמשִׁ
(: "ימות המשיח. והוא ]יסוד האמונה[, להאמין שיבוא ]המשיח[ ולא יאחר, בהקדמה לפרק חלק

ם' ְתַמְהָמּה ַחֵכה-אִּ י-יִּ  .' )חבקוק ב, ג(.בֹא ָיבֹא לֹא ְיַאֵחר-לֹו כִּ

 

יצחק בן שרה הוא אבי העם על פי המסורת יצחק וישמעל בניו של אברהם.  – ֶאֶרץ ְבֵני ָׂשָרה ּוְבֵני ָהָגר
 הוא אבי האומה הערבית. היהודי. ישמעאל בן הגר

 

ים ּו ְבָגדִׁ בצבא: צוותי כוננות ישנים בבגדים ונעליים כדי להיות מוכנים לקום  -ם ְבַנֲעַליִׁ ֶאֶרץ ַהְיֵשָנה ָלּה בִׁ
 .כמו חדירת מחבלים במהירות ולהגיב על מקרי חירום

 מתאר מצב של פליטות. נכונות לקום במהירות ולברוח למקום אחר. בהיסטוריה היהודית:

 

יָגהֶא  בהינתן להתגוננות מפני התקפה ארטילרית. היא פקודה צה"לית  "כוננות ספיגה" – ֶרץ כֹוְננּות־ְספִׁ
כשאנשים משתמשים בביטוי בהשאלה  הפקודה על החיילים לתפוס מחסה כדי לא להיפגע.

 .כלפיהם םשמופני האשמה או כעס על עצמם מפני תכוננים להגןמ


