


המסוקיםאסון4.2.1997

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

שני מסוקי יסעור של חיל  . 1997בפברואר 4, ז"תשנ'ח בשבט ה"היה אסון תעופה שהתרחש בליל כ"( אסון היסעורים"נקרא גם )אסון הַמסוקים 

ל  "חיל השריון ומיחידות נוספות למוצבי צה, חטיבת גולני, ל"בעת שהובילו לוחמים מחטיבת הנח, האוויר הישראלי התנגשו מעל עמק החולה

והשני  , אחד המסוקים התרסק בחצר של מבנה ששימש כצימר לנופשים במושב שאר ישוב. שבדרום לבנוןובופורדלעת , שברצועת הביטחון

מתוכם היו אנשי הצוות שהטיסו את 8. החיילים שהיו במסוקים73באירוע נהרגו כל . בערוץ נחל בין שאר ישוב לקיבוץ דפנה, התרסק בסמוך

.לא היו נפגעים על הקרקע. המסוקים

"יזכור"לתיאור אנדרטת אסון המסוקים באתר קישור

המסוקיםאסון4.2.1997

https://www.izkor.gov.il/en_6466baff96079db8d93d7ce04a90b152


המסוקיםאסון4.2.1997
ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

לביצועקישור( אתה שם)ילד ואבא ואמא -וילדי החוץ בוטנרעילי 
בוטנרעילי : מילים ולחן

בכל פעם כששמש שוקעת
וכשמטוס בשמיים עובר

שמור מלמעלה, אתה שם בכל אלה
שכלום לא יהיה כאן חסר

וכשגשם ראשון מגיע
והלילה אפל ומנוכר
דואג מלמעלה, אתה שם בכל אלה
שלא יהיה לנו קר

ובינינו נמצא הים
והשמיים ואולי העולם

ילדי הקטן, וגם הם לא יפרידו בינינו
לאהוב וללכת קדימה, ואפשר לנסות ולחייך

ובסוף ניפגש ונשוב להיות
ילד ואבא ואמא

בכל פעם שיש יום הולדת
ולבית באים חברים
משגיח מלמעלה, אתה שם בכל אלה

שרק יהיה פה טעים

וכשבכי תינוק מפציע
זה דוקר ושורף את הלב

שומר מלמעלה, אתה שם בכל אלה
שלא יהיה לי כואב

..ובינינו נמצא הים

בוטנרהשיר נכתב בעקבות פגישה שלי עם עילי "
נזכר , "'יד לבנים'בה ביקשנו לכתוב שיר לארגון 

ר הארגון להנצחת חללי מערכות "יו, אלי בן שם
באסון 1997-שנהרג ב, ישראל ואביו של קובי

במהלכו התנגשו שני מסוקי יסעור זה  , המסוקים
.בזה מעל מושב שאר ישוב

לכתבהקישור

אסון המסוקים שלב אחר שלב–ל "לאתר צהקישור

https://www.youtube.com/watch?v=YfcP_-fo0GY
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4647314,00.html
https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/20-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D


הבינלאומיהרדיויום13.2

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

יום הרדיו עוסק באהבת  . בפברואר13-יום הרדיו העולמי הוא מועד בינלאומי שנערך מדי שנה ב
בנובמבר  3-יום זה הוכרז ב. ובשאלה מדוע בני האדם זקוקים לרדיו היום יותר מתמיד, הרדיו
.ו"על ידי אונסק2011

יום הרדיו העולמי חגג את הספורט  ". רדיו וספורט"נערך בסימן 2018יום הרדיו העולמי בשנת 
.  המסורתי שחיבר אותנו למורשת התרבותית

רדיו מטפח רצון טוב  . רדיו וספורט מעוררים השתתפות והכללה. רדיו וספורט בונים קהילות
? איך הרדיו משפיע על חיינו. והשראה

.סובלנות ושלום, יום הרדיו העולמי נערך סביב הנושא דיאלוג2019ובשנת 

האמוראיארץ:בתוךויזלטירמאירמאת"רדיועםשיחה"לשירקישור

"העוקץ"בקישור להשיר מופיע 

תסכיתי רדיו נוסטלגיים-לפוסט של ספריית בית אריאלה  קישור

https://haemori.wordpress.com/2010/06/07/radio-radio/
https://www.haokets.org/2015/07/17/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%94/
https://www.facebook.com/tlv.libraries/posts/3985705024795160


הבינלאומיהחברתיהצדקיום20.2

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

הוא מועד בינלאומי שהוכר על   (World Day of Social Justice: באנגלית)יום הצדק החברתי הבינלאומי 
.ומטרתו היא קידום המודעות לצדק חברתי ולשוויון חברתי, בפברואר20-הוא נחגג מדי שנה ב. ם"ידי האו

לכתבה על מפת היוזמות לצדק חברתיקישור

לביצוע של מוקיקישור(שירונט)מוקי : מילים" אף אחד לא מדבר על צדק, כולם מדברים על שלום"

במהלך2001בשנתלאוריצאהשיר."ישראלשמע",מוקיהזמרשלהבכורהאלבוםמתוךסינגלהואשלוםעלמדברים
הַהיָּם"('גפס,קידפרק)תהיליםמספרבציטוטנפתחהשיר.הרדיובתחנותרבותפעמיםוהושמעהשנייההאינתיפדה אָּ רָּ

ֹנס ןַויָּ חֹורִיֹסבַהַיְרדֵּ ."ְלאָּ
אצבעותכמהגיהנוםלאחרעדןגןזהלאחדצדקעלמדברלאאחדאףשלוםעלמדבריםכולם":הפזמוןמופיעמכןלאחר

"?ההדקעל
Equalמהשירלקוחהלפזמוןההשראה Rightsבמקורהציטוט.טושפיטרמייקני'הגהרגאייזמרשל:"Everyone is

crying out for peace, none is crying out for justice".

כולם מדברים על שלום"
אף אחד לא מדבר על צדק

לאחד זה גן עדן לאחר גיהינום
?כמה אצבעות על ההדק

?עד מתי אדם בן כלב? עד מתי יהום הסער
.מלטפות אצבעות את החרב, מחליקות הפנים על התער

לפעמים החיים מורידים אותי על הברכיים
.אין סימן משמיים, אין שומר את השער

אני רואה אנשים שחיים חלומות ותקוות
.אנשים שחיים רק תככים ומזימות
יש ששואלים שאלות ואין תשובות

...אבל, יש כאלה מלאים רק טענות ודרישות

אין עם מי לדבר, מדברים אל הקיר, אז נשארים לבד
נראה הכל מתחבר, אם רק נבין שכולנו אחד

תישרף נשמתך, כשיישרף רכושך
אם לא תמהר להציל את עצמך

רצחנו אדמה ורצחנו נשמה
כמעט ולא נשאר לנו אויר לנשימה

-והעולם בתנועה מתמדת 
עושה סיבוב וחוזר לאותה נקודה

חייב לרדת, מה שעולה
?איך לוקחים את הכל במידה

ויש אנשים שלוקחים בעלות על אלוהים
בועטים ושורטים, ויש נאבקים

?כמה מאיתנו באמת מקשיבים
.כולם מדברים על שלום
לכולם יש אותו החלום

על פני עמק, על פני הר
מדברים על שלום, ממשיכים לדבר

"אבל לא ייכון שלום בלי צדק

סיפורים חסידיים על צדק חברתי" זושא"לאתר קישור

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4748835,00.html
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=620&wrkid=2039
https://www.youtube.com/watch?v=_7KjQo1EP7s
https://www.zusha.org.il/subject/%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99/


הבינלאומיהחברתיהצדקיום20.2
ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

רוני סומק/ ילדי העובדים הזרים 
ה דָּ ִדים ִעם ְשַער ֶצֶמר ְפלָּ ,ֲאַנְחנּו ְילָּ

ַעִין י ַגַעׁש ִבְׁשמּוַרת הָּ רֵּ הָּ
ִׁשים ִעים קָּ ל ְסלָּ ׁשֹון ַהִנְזֶהֶרת ִמְלַגְלגֵּ ְולָּ

ה ה ֶׁשל ַהּתֹורָּ פָּ ַהשָּ .מֵּ
א, ֲאַנְחנּו י ַהֶמֶלט ֶׁשַעל ֻחְלַצת ַאבָּ ין ִכְתמֵּ ַדְלנּו בֵּ ֶׁשגָּ

י ְספֹוְנגָּ  ין ְסַמְרטּוטֵּ א'ְלבֵּ ה, ה ֶׁשל ִאמָּ ֶכםֶׁשִנְקתָּ לָּ
נּו ֶאת י ַהַבִית ְולָּ ֶאת ַחְדרֵּ

ב י ַהלֵּ ,ַחְדרֵּ
יְך ַבִשיר ֶׁשל ְביָּאִליק ֶׁשִלַמְדֶּתם, לֹא ִנְׁשַכח ַאף ַפַעם אֵּ

נּו ַבַגן ה, אֹותָּ ַהִגנָּ ה ֶפַרח ֶׁשֶנֱעַקר מֵּ כָּ ,בָּ
טֹות יְך ִצַיְרנּו ִלְכבֹודֹו ִמְמחָּ ְואֵּ

חּו ִמִגְבעֹולֹו ֶאת ַטל ַהֹבֶקר .ֶׁשמָּ
ז ֶלה ִיְהיּו, אָּ ַדְענּו ֶׁשאֵּ לֹא יָּ

נּו טֹות ֶׁשלָּ .ַהִמְמחָּ

של יחזקאל רחמים " מיים"לסיפור קישור

למערך של צדק חברתי מאתר עמותת קדמהקישור 

מחאת האוהלים –2011לסיפור מחאה חברתית בישראל קישור

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3846994,00.html
https://kedma-edu.org.il/kedma_education_tag/%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_2011


בשבט'ל(האם)המשפחהיום

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

"אך האומללות אומללות כל אחת בדרכה, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו"

(לב טולסטוי/ קרנינהאנה : מתוך)



בשבט'ל(האם)המשפחהיום

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

יום המשפחה/למקורות של יום האם קישור

(שירונט)אבאקישור לשירים בנושא 

(שירונט)אמאקישור לשירים בנושא 

למערך שיעורים בנושא שירי משפחה  קישור

"הורות אחרת"קישור לכתבה מתוך הערוץ הראשון על 

בשבט'ל(האם)המשפחהיום

משפחות מפורסמות בספרותקישור לחידון ומידע על 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/184.html
https://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/183.html
http://www.levladaat.org/lesson/290
https://www.youtube.com/watch?v=J4n9ZYcD8ec
https://view.genial.ly/6024ef230a1dcb104e639935/game--
https://view.genial.ly/6024ef230a1dcb104e639935/game--


ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

אלה כנען/  משפחות 

,עולמנו מלא במשפחות כה רבות

.מכל המינים ומכל הצורות

,יש משפחות של אמא ואבא וכמה ילדים

.יש משפחות של ילד אחד וזוג הורים

,יש משפחות גדולות עם סבים וסבתות

.יש משפחות עם הרבה דודים ודודות

,יש משפחות שיש רק סבא אחד

או סבתא

או דודה

.או ידיד מיוחד

,יש משפחות שיש בהן רק הורה אחד

,שאוהב כפול ופעמים ובאופן מיוחד

,לפעמים זהו אב, ולפעמים זוהי אם

.גם במשפחה מצומצמת כל ילד נאהב

,אמהותיש משפחות של שתי 

.יש אמא וסבתא ולפעמים יש דודות

,יש משפחות של שני אבות

,או של אב ושל דוד

.ולפעמים זה נראה מסובך עד מאוד

,עולמנו מלא במשפחות כה רבות

, מכל המינים ומכל הצורות

,לא משנה מאיזה סוג, ובכל משפחה

,חבל של אהבה קשור וארוג

,ובבסיס הדבק שמחבר את כולם

.זוהי אהבה שסמיכה מקשר של דם

בשבט'ל(האם)המשפחהיום



ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

אתמול בבוקר הלכתי לבקר

חבר נחמד שהכרתי בחצר

הגעתי לבית כמו שלי

ממש כמו שלי אבל מעט אחר

הייתה לו אימא ועוד אימא

שתי אימהות היו לו

הבית שלו אמנם מעט אחר

אבל אם יש כאן אהבה לא צריך יותר

הבית שלו אמנם מעט שונה

?אבל אם יש כאן אהבה מה זה משנה

רק צריך אהבה

אחר הצהריים טיילתי בשדרה

בדרך עצרתי לבקר חברה

הגעתי לבית כמו שלי

ממש כמו שלי אבל מעט אחר

היה לה אבא ועוד אבא

שני אבות היו לה

הבית שלה אמנם מעט אחר

אבל אם יש כאן אהבה לא צריך יותר

הבית שלה אמנם מעט שונה

?אבל אם יש כאן אהבה מה זה משנה

רק צריך אהבה

הבית שלהם אמנם מעט אחר

אבל אם יש שם אהבה לא צריך יותר

הבית שלהם אמנם מעט שונה

?אבל אם יש שם אהבה מה זה משנה

רק צריך אהבה

רק צריך אהבה: קישור לביצועעפרה ועידן עינב      : מילים ולחן\רק צריך אהבה 

משפחה צריכה להיות"

:קליפת קטניה

להתבשל איתך לאט וברגע

,הנכון להיפתח

"לתת לך לזלוג החוצה

(  שלומי חתוכה)
,  לא פחות מדמותם של ההורים ומדמות האהובה, החלום"-לכתבה בבלוג הספרנים הספרייה הלאומית קישור

"   אי"ו" יבשת"קוראת בספרי השירה פוטשניקנוימאיראורית ." הוא הגיבור הראשי של שירת חתוכה

בשבט'ל(האם)המשפחהיום

https://www.youtube.com/watch?v=zWsSo1F7cOw
https://blog.nli.org.il/mussach-76-bikoret-shira/
https://blog.nli.org.il/mussach-76-bikoret-shira/


ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

משפחות  חיות  בטבע

המציגות משפחות בטבעחיפוש תמונות 

אפשר לכתוב כיומן  . האנשת בני המשפחה וכתיבת חוויות משפחתיות של החיות–כתיבה יצירתית 

...  כתיבת יום בחיי', וכוכמחזה , שיח-כרב, שיח-ואפשר כדו, (בגוף ראשון)

הצעה לפעילות

בשבט'ל(האם)המשפחהיום



בשבט'ל(האם)המשפחהיום
ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

:דוגמאות

אלא של  , הקשר הקושר את משפחתך האמיתית אינו קשר של דם. רק לעיתים נדירות גדלים בני משפחה אחת תחת אותה קורת גג"

"(תעתועים"ארד באך מתוך הספר 'ריצ."   )כבוד וחדוה איש בחיי רעהו

במחזה/ ברומאן/ בסיפור/ בשיר-המשפחות  ביצירות איזכוריי  את  /צטט

הצעה  
לפעילות

"(קרנינהאנה "לב טולסטוי מתוך הספר "   )אך האומללות אומללות כל אחת בדרכה, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו"

"(די זמן לאהבה"מתוך הספר היילייןרוברט ." )התנצל-כשאתה צודק , במרבית המשפחות"


