
 " עם הגולן"גולן
כיצד נפגשו להם אלי מלכה, לוחמי מלחמת יוה"כ וסוחר יהודי מגמלא מלפני כמעט 

 שנה? 2000
בשבוע שעבר, חגגו בני כיתה ו' מבית ספר "גולן", את מסיבת הסיום והפרידה מבית הספר, 

הספר בנוכחות קהל ההורים, מורים ומוזמנים נוספים. כמו כן, כיבד את האירוע, מנהל בית 

 מר חגי סמט. -לשעבר וראש מחלקת החינוך

האירוע נפתח בדברי מנהלת בית הספר נעה רוזן, נציג ההורים גולן אליסף ותלמידי כיתה ה' 

שברכו את הבוגרים. לאחר הברכות, תלמידים שונים, ביטאו את כישרונם המוסיקאלי ב'במה 

תם של התלמידים בהובלת, פתוחה', בה ליוו בנגינה את האוכל ואת התערוכה מפרי יציר

 המורה דורית בן ישר, המורה למלאכת עץ ואומנות.

שנה לשחרור הגולן'.  50האירוע המרכזי, היה המופע "חיבורים ברמה" שנערך בסימן '

במסגרת המופע, הועלתה הצגה בה שולבו סרטים, כאשר השחקנים היו הילדים, ששיחזרו 

 אירועים מכוננים בהיסטוריה של הגולן. 

הצגה החלה ב'כיתה', כאשר המורה הודיע על יציאה לטיול חולם גולן. בתחילה התלמידים ה

התמרמרו על כך והציעו חלופות שונות. תוך כדי היציאה לטיול, הם נפגשו בדמויות שונות, 

אשר סיפרו וחיברו אותם לגולן מזוויות שונות. בתחילה נפגשו התלמידים עם 'נהג ההסעות', 

ימי המאבק נגד מסירת הגולן במסגרת הניסיונות ל'הסכם שלום'. בסרט  אשר סיפר להם על

שעשו התלמידים בבית הכנסת העתיק בגמלא, שוחזר אוהל המחאה ושביתת הרעב של ועד 

יישובי הגולן. התלמידים שיחזרו שיחה שניהלו אנשים כגון: אלי מלכה, סמי בר לב ועוד. הם 

ם, 'מיצג -ל: שילוט הארץ, עליית הטרקטורים לישיתפו בפעולות הרבות שהועד הוציא לפוע

הגולן' וחוק שריון הגולן. המסירות העזה של התושבים ורוח ההתנדבות, היא זו שהיתה גולת 

הכותרת. לאחר קטע זה, הילדים והמורה למוסיקה שירי ישראלי, נגנו במעגל מתופפים 

עם קריאות 'העם עם  ובאמצעות כלים שונים, קטע מקורי שהכניס לאווירת המחאה, יחד

הגולן'. בהמשך ה'טיול', כאשר ביקרו באנדרטה ממלחמת יוה"כ, נפגשו התלמידים עם 'חייל' 

מילואים לשעבר, שעסק בניקוי אנדרטה. סקרנותם הביאה אותו לספר על חבריו. בסרט נראו 

חברי המחלקה שנפגשו, לפני עלייתם למלחמה בצפון הגולן. בקטע מוסרט זה, עלה המסר 

ל החשש הגדול מאימת המלחמה הנוראה לצד האמונה בנצח ישראל. לאחר מכן, הילדים ש

הבינו כי פניהם מועדות לגמלא. התלמידים תמהו על הצורך ללכת לגמלא העתיקה ועל 

שנים. המדריך שלהם סיפר להם את סיפור  2000הצורך ללמוד על דבר שקרה לפני כמעט 

אים ה'לוחמים' מבצרים את החומות בעקבות הקרב גמלא. גם כאן, בסרט שצולם בגמלא, נר

הראשון שבו הפסידו הרומאים. התלמידים נחשפו לדיון הקשה, האם להיכנע לרומאים, 

במיוחד לאחר נפילת יודפת וכפרי הגליל, או שמא להמשיך ולדבוק במטרה ולהיאבק 

ם, חשפו את ברומאים, למרות סיכויים הקלוש לגבור עליהם. ילדים שחלפו על פני הלוחמי

הכוח האמיתי של עם ישראל, חשפו שכוחם בפיהם וברוחם. לאחר מכן, התוועדנו לוויכוח בין 

סוחר לקונה מגמלא העתיקה, כאשר הקונה משלם במטבע שהוטבע באותם ימים שעליו 

מופיע הכיתוב "לגאולת ירושלים הקדושה", כאן מגיעה ההבנה שהמאבק על גמלא, הוא 



ת המקדש וגאולת ישראל. המופע הסתיים בריקוד רוב ילדי השכבה מאבק על ירושלים, בי

לצלילי השיר 'ראו באורי' של אודי דווידי, המספר על גאולתם של ישראל שמופיעה קמעא 

קמעא כמו איילת השחר ועלינו לשים לב לכך ולהאמין שהכול הולך למקום טוב. המופע ריגש 

ו חזרה לחוויות הקיומיות של הגולן והילדים רבים שהגיעו ונזכרו באירועים השונים והתחבר

 זכו להתחבר אל הגולן ולדעת שכל מה שאנו רואים סביבנו, אינו מובן מאליו כלל .

ראוי לציין, שחלק מהתלמידים, עסקו בתקופה זו בלמידת חקר, אודות האירועים והאישים 

יגיעו מוכנים השונים והעבירו שיעורים לחבריהם, בעזרת מצגת בכיתה וזאת על מנת, ש

 היטב ויכירו את הנושאים יותר לעומק.

 כבר מתגעגעים: צוות מחנכי שכבת ו' בנים.

 


