
 

 

 

 

 (שכבה בוגרת)  פעילות ליום העצמאות

 '?התקווהמה המשמעות מאחורי '

 

 ף שיתו ראשונה:מתודה 

נה למעשה, הוא ההמנון שלה. במקרה שלנו מדי, ושל כל אחד הסמלים של המדינה

 ת בה. נשמע ביחד עם החניכים.ות אתשראל ולחירותקווה מסמלת את הכמיהה לארץ יה

ונבקש מהם לכתוב את  התקווה במקביל( תמילו)מומלץ גם להקרין את  התקווה

 מנטימנטר. הקונוטציה שעולה להם מהתקווה על גבי 

 סמא. י, באופן זה אין צורך להכניס סרות למנטימנטרישילשלוח קישור לקבוצה ** מומלץ 

 

  ונשאל: ציות שעולות מהשיתוףף מספר קונוטסיום המענה נצילאחר 

 מתי אנחנו רגילים.ות לשמוע את ההמנון?  •

 מעוררת בנו? שהתקווה ת ושותחמה ה •

 ה?ייסלל האוכלוהאם היא פונה לכ •

 ן?איזה מילים מתוך ההמנון הכי 'חזקות' לדעתכם. •

 ? איזה מילים/ משפטים מפריעים •

 קא בחרו בשיר זה?מדוע דוו •

הכל  –השאלות כאן הם בגדר הצעה, ניתן כמובן להציף שאלות אחרות  הערות למדריכ.ה:

 ר את השכבה. סיק יותמעניין ומעאיזה כיוון ו תלוי במה שעולה במטימטר

 ללא | ציוד:  נילהכין את המנטימטר לפ  ,ן עם מילים(התקווה )סרטו| נספחים:  דקות 15 זמן: 

 

 להשראה ודיון בשאה מתודה שניה:

מילות ואת  קבוצות, כל קבוצה תקבל המנון של מדינה אחרת 4את השכבה לנחלק 

שעולים מסרים  3-4לכתוב  ל ההמנון שקיבלו ולנסותנבקש מהשכבה לעבור עהתקווה. 

 ות:ולדון בשאלון הבא  נוןמתוך ההמ

 במה המנון זה שונה / דומה ל"תקווה"? •

 נונים? אילו שאיפות באות לידי ביטוי בהמ •

 ללא : | ציוד המנונים  4חים: פ| נס דקות 15: זמן

 

https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OCtK4Nl6Czg


 

 

 

 ן בשאלהדיו :שלישיתמתודה 

 : תישכבדיון נחזור ל

)רצוי לכתוב על לוח מול  אילו ערכים עולים מתוך התקווה? •

 כולם(

 ל הערכים?תחברים לכהאם אתם מרגישים שאתם מ •

 טי? באיזה אופן? מה רלוונ -ים היום כמו שהיו בקום המדינה?יטונהאם הם רלו •

 האם הייתם משנים משהו בתקווה?  •

 ללא : | ציוד ללאחים: פ| נס דקות 10: זמן

 



 

 

 

 נספחים 

 

 המנונים ממדינות אחרות יה:ישנהמתודה נספחים ל

 

  הולנד -המנון 

  אני וילהלמוס מנסאו

 י,מוצאי גרמנ

  נאמן למולדתי

 .מותי אשאר עד

 ,כנסיך אורניה אני חופשי

 .את מלך ספרד תמיד כיבדתי

 ,אלוהי, אדוני, אתה עזרי ומגיני

  עליך אוכל להישען

  -אל תעזבני

 ,להסיר את העריצות אשאר נאמנך האיתן

 .שאת ליבי פצעה

 

 (הממלכה המאוחדת  (Kingdom Unitedהמנון בריטניה

  אל נצור את מלכתנו הנדיבה

  תחי מלכתנו האצילה

  נצור את המלכה אל

  הבא לה נצחון

  אושר ותהילה

  הארך שנות מלכותה

  אל נצור את המלכה

 



 

 

 

  )ranceF( המנון צרפת

  הבה נלכה בני המולדת

 יום התהילה הגיע

 ת,מולנו, מן העריצו

 .מונף דגל הדמים

  השומעים אתם? בכפרים

 .שואגים החיילים הפראים

  הם באים עד זרועותינו

  לשחוט את בניכם ורעיותכם

  !אל הנשק, אזרחים

  !כנסו גדודים! נצעד! נצעד

 .דם טמא ישקה את תלמינו

 

  המנון ארצות הברית 

  אמור, התוכל לראות באור השחר

  ?את שברכנו בגאוה באור הדמדומים

 ,פסיו רחבים וכוכביו זוהרים בסכנת הקרב

 .מעבר למתרסים צפינו בניפנופם המרשים

 ,מן הפגזים, נפץ הפצצותהבזקי ארגו

 .העידו לאורך הלילה, שדגלנו עדיין שם

  אמור, האם הנס זרוע כוכבים עדיין מתנוסס

 :מעל ארצם של אנשי החופש, וביתם של האמיצים

  הו, לו יהי כך לעד, כשאנשי החופש יתיצבו

 ,בין ביתם האהוב לבין חורבן המלחמה

 ,יםיבורכו בנצחון ושלום, תשבח הארץ, הנושעת משמו

 .את הכוח שעשנו ושימרנו כאומה

 ,אז לכבוש חייבים אנו, כשצודקת מטרתנו

 " וסיסמתנו תהא: "באל נשים מבטחנו

  והנס זרוע הכוכבים יתנוסס בנצחון

   .מעל ארצם של אנשי החופש, וביתם של האמיצים

 

 


