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 ,מורים יקרים
 

 תיקון היחיד והחברה בהגות היהודית והציונית". –לפניכם מדריך למורה לספר "כאן בונים! 
על פי הסילבוס של המקצוע החדש "תרבות ישראל ומורשתו". הוראת מקצוע חדש ר נכתב הספ

 עלולה לעורר חששות: מה בדיוק יהיה עליי ללמד? האם אני עצמי מכיר/ה את החומר מספיק? ועוד.
מטרתו של המדריך למורה שבידכם היא לנסות להפיג את החששות האלה ולהכין אתכם בצורה 

ת השיעורים. במדריך למורה תמצאו הצעה למבנה ולמהלך השיעור,  כמו הטובה ביותר להורא
כן יש בו חומר רקע על הנושאים הנידונים בספר והסברים למקורות המובאים בו. לעתים תמצאו 

 במדריך גם הצעות לפעילויות שאינן מופיעות בספר לתלמיד. 
 

 מבנה הספר
החברה, אך כל חלק מתחיל את הדיון מנקודת בספר שלושה חלקים, שלושתם עוסקים בתיקון היחיד ו

 מוצא אחרת.
 ביקור מדומיין בחברת מופת.עיקרה ש בפעילות מבואהספר פותח 

אחת , מסכת אבותנבחרות מתוך  מבוסס על מפגש עם( off white)דפים בלבן שבור, א' חלק 
שניות אלו לספירה. בעזרת מ 200ישראל בשנת דה הנשיא בארץ ורבי יההמסכתות במשנה, שערך 

 נבחן את דמות האדם האידאלי ואת דמותה של החברה האידיאלית בעיני החכמים. 
אלטנוילנד )דפים בתכלת( עוסק בדמות האדם והחברה לאור ספרו של תיאודור הרצל חלק ב' 

 )שפורסם בשנת ...( והוגים אחרים. 
צד מבטא לוח השנה נבדוק כי. בעזרתם סק בחגי ישראלושל הספר ע)דפים בצבע ירוק( ג' חלק 

 העברי את השאיפה להקים חברת מופת.
 . הלימודלסיכום פעילות סיום תמצאו בסוף הספר 

  

 מטרת התכנית
 
  ובאמצעותה את עולמם של חז"ל"אבות"מסכת התלמידים יכירו את ,. 
  הספר "אלטנוילנד" ויפגשו גם את הגותם של הוגים ציוניים אחרים.יכירו את התלמידים 
 ראו שגם בחגי ישראל יש עיסוק בתיקון היחיד והחברההתלמידים י. 
  בעלי עשויים להיות רלוונטיים ובעבר הרחוק מקורות מתקופות שגם התלמידים יבינו

  .ימינובגם משמעות 
  התלמידים ייחשפו לשיח המתמשך המתקיים בתרבות היהודית לאורך כל הדורות סביב

 .זההבשיח  מקום מכובדלהם  ויבינו שגםטקסטים ורעיונות, 
 תוך התמודדות עם סוגיות אקטואליות.ם מהתלמידים ירכשו כלים לעיצוב השקפת עול 
  ַמתוך דיאלוג עם תכני תחו מחויבות חברתית ומחויבות לעשייה חברתית התלמידים יפ

 האחרים.מקורות המשניות וה
  החברהם ובתיקון התלמידים יפתחו שאיפה לעסוק בתיקון עצמ.  

 

 סדר הלימוד 
 

 היחידות בספר עומדות בפני עצמן, ואפשר להיות גמישים מאוד בסדר ההוראה שלהן. רוב
 . (181מ' ויום הכיפורים )ע להתחיל בלימוד היחידה על ראש השנהפשר בהחלט למשל, א

עם זאת, אנחנו ממליצים ללמד את חלק א' של הספר ורק אחריו את חלק ב', הן בשל השמירה 
בחלק ב' יש  –בות קודמת לאלטנוילנד( והן מבחינה דידקטית על הסדר הכרונולוגי )מסכת א

על יחידות האחרות בחלק ג' )ה תיחלק א'. את שנושאים ולמקורות הנזכרים בל התייחסויות
 אפשר ללמד בכל שלב בשנה. (החגים
 

קצבות מותוכלו ללמד בשעות הממה שיותר שלפניכם מכיל  ספרהשלא קשה להבחין 
רק ונועד לאפשר לכם בחירה. אינו מקרי, הוא נוצר בכוונה תחילה  "עודף" זה. החדש למקצוע

מלבד חיוני להמשך הלימוד. הבסיס בספר הן "חובה", משום שיש בהן  יחידות מעטות
היחידות המעניינות אתכם יותר, את אלה היחידות האלה, אתם חופשיים לבחור את 
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בסוגיות שחשוב, לדעתכם, לדון שלדעתכם יעניינו יותר את התלמידים, או את אלה העוסקות 
במדריך  וכדו'(.בהן )רלוונטיות לאירועים אקטואליים, רלוונטיות לכיתה המסוימת שלכם 

  .נבהיר אילו יחידות הן בגדר "חובה" ואילו הן "בחירה"
 

גם בכל יחידה ויחידה חומר רב וחשוב מאוד להחליט מראש מה ללמד בכיתה, מה להמליץ 
 ועל מה לוותר לגמרי. לתלמידים להשלים בבית

 
 

 
  מה בספר?

 

  :אלהמהמרכיבים התמצאו את כל יחידה ב
 

 שכתבו את המקורות שהמוזכרים ביחידה. ציר זה נועד אישים ובו מצוינים ה ציר זמן
להבהיר לתלמידי את הפרשי הזמן בין כתיבתם של המקורות שביחידה ולהמחיש 

ידים ייחשפו לשיח המתמשך את הרעיון המובא במטרות המובעות למעלה: "התלמ
 המתקיים בתרבות היהודית לאורך כל הדורות סביב טקסטים ורעיונות".

  מכל התקופות. צבע הרקע של המקור מצביע על התקופה שהוא נכתב בה. מקורות
משום שצבעי הדפים בשלושת חלקי הספר שונים זה מזה, לא יכולנו להיות עקביים 

ם זאת ניסינו להיות עקביים בהתאמת הצבע לגמרי בצבעי הרקע של המקורות, וע
היעזרו  –למקורות המובאים בו  מפתח צבעיםלתקופה. במבוא לכל חלק מובא 

 (.180ו־ 128, 14)ראו עמ'  בהם!
 אלו לעתים שאלות . מקורותמופיעות לצדם של קטעי הה שאלות הבנה וניתוח

 מתאימות לדיון כללי בכיתה. 
 את המקורות שבספר מובא בכמה דרכים: שכתבו  מידע על האישים והמחברים

 32ביחידות שבחלק א' הבאנו מידע על רוב החכמים בגוף היחידה )ראו למשל עמ' 
(. לעומת זאת, ביחידות בחלק ב', בדרך כלל, ביקשנו מהתלמידים לברר בעצמם 50ו־

מידע ביוגרפי בסיסי על כל האישים  (.144פרטי מידע על האישים )ראו, למשל, עמ' 
כרים בספר )חוץ ממי שהתלמידים מתבקשים לחקור עליהם בעצמם( מובא המוז

 .214–213במרוכז בעמ' 
 היהודית, הישראלית או הכללית הקשורות  –דוגמאות מעולם התרבות העכשווית

 לנושא שבו עוסקת היחידה.
  האיורים בספר זה אינם קישוט בלבד. כדאי לראות באיורים מקורות  –איורים

ורים מציגים נקודת מבט מיוחדת על הנושא הנידון, ובעזרת שאלות נוספים. רוב האי
 על האיורים כדאי להפנות את תשומת לב התלמידים לכך. 

  "פעילות זו מאפשרת לתלמידים לחשוב על  –פעילות סיכום  –"מחברים הכול יחד
כל המקורות והרעיונות שביחידה ועל הזיקות שביניהם )"לעשות אינטגרציה"( לעתים 

 עבודה.  בות פעילות זו יכולה לשמש כלי הערכה במקום מבחן אוקרו
 

 :אלההמרכיבים הביחידות רבות תמצאו גם את 
 

  "היחידה. הכתבה קשורה לנושא הישראלית המהעיתונות  כתבה –"מן העיתונות
 בשאלות לדיון.מלווה 

 לדוגמה, יחידה בחלק ב'  קישורים למקורות המופיעים בחלק אחר של הספר(
כזו "אלטנוילנד"[ תזכיר מקור המופיע בחלק א' ]שבמרכזו "מסכת אבות"[, ]שבמר

 (. 135ראו למשל עמ' 
 "יחידהההמוסיף מידע על נושא מדור  – "יש לי מושג.  
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 :ונועדו לסייע למורים ולתלמידים מופיעים בספר( האייקוניםאיקונים )כמה לפניכם 
 

כאלה  יותר או יםמאתגרות מקורלו ". בדרך כלל, אחובה"שאינו מקור  –= העשרה  
 למהלך השיעור.  יםחיונים שאינ

 

  = משימת חקר באינטרנט. 
 

= סמליל זה מופיע רק ביחידות בחלק א' )פרקי אבות(, והוא מסמן שהמקור קשור  
 בסילבוס.  המופיע לציר "דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי"

 
 

 . נותר לנו אלא לאחל לכם בהצלחהלא 

שתיהנו מהוראת הספר ומהדיונים שהוא מזמן בכיתה, לא פחות משאנחנו נהנו  אנו מקווים

 מכתיבתו! 

 

 בברכה, 

 צוות כאן בונים!
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 פעילות מבוא – תחילת הלימוד
 

 .)לפני תוכן העניינים( בתחילת הספרש לפתוח את לימוד הספר בקריאת "פתח דבר"כדאי 
 ושא הכללי של הספר ואת המבנה הכללי שלו.הנדף מבוא זה מסביר לתלמידים מהו 

 ביקור בחברה אידיאלית.  –מבוא ה, לפעילות 10' מיד לאחר מכן יש לפנות לעמ
ולעודד את התלמידים להתחיל  מטרת הפעילות היא להציג את המושג "חברה אידאלית"

  של חברה כזאת.אפיינים הממשיים לחשוב מה יכולים להיות המ
דים מתבקשים לדמיין שבמהלך ביקור סביב העולם הם נקלעו במהלך הפעילות התלמי

יכולים לשהות שם זמן רב, הם מחליטים לאסוף כמה אינם לחברה אידאלית. מפני שהם 
החברה  את שפרלהם לשיותר מידע על החברה המופלאה, בהנחה שמידע זה יוכל לסייע 

או  חינוךלמשל, מחקר )בחר מהרשימה תחום לישממנה באו. עליהם לעבוד בזוגות. כל זוג 
 או בית ספרלמשל, ) הזה וכן מקום שבו כדאי להם לבקר כדי לחקור את התחום ,ספורט(

שיפורסם בעיתון או  י הביקור ביומן מסעאת רשמ   וכתבימשחק כדורגל(. התלמידים 
  שונים. תחומיםו בבחריהתלמידים השתדל שבטלוויזיה כשיחזרו לארצם. כדאי ל

חיבור זה , יראו התלמידים ש"אלטנוילנד"הספר שבמרכזו  ,של הספר ב'כאשר נגיע לחלק 
ארץ ישראל )המדומיינת( ב –מופת חברת מסיירים בהיומן מסע של שני אנשים הוא מעין 

  .1923שנת ב
 מהתלמידים לשתף את חבריהם לכיתה במה שכתבו.  ובקש

 .מהםמופת, ואם כן, יווחים מחברת הלבדוק אם היו אפיונים שחזרו בדדיון המסכם כדאי ב
יהיה אפשר ללמוד על הבעיות והאתגרים סביר להניח שמתוך התיאורים האידליים 

, אפשר חוזרים על עצמםינים האפישהתלמידים מזהים בחברה שהם חיים בה, ואם יימצאו מ
 החברה הישראלית.  פנילעומדים האתגרים ושאיפות משותפות לראות בהם 

 
בהיסטוריה הספר נראה כיצד אנשים בתקופות שונות לתלמידים שלאורך כל הסבירו 

: מהו האדם הטוב ומהי החברה הראויה, ומה יש לעשות כדי שאלהההתמודדו עם אותה 
  להגיע ליעדים אלו?
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 חלק א': בונים חברה מתוקנת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יחידות חובה:
 

 (14–13)מבוא לחלק א', עמ'  בות"?מי היו החכמים? מה היה פועלם? ומהם "פרקי א
 שרשרת המסירה  – 1יחידה 
 לא עליך המלאכה לגמור – 12יחידה 

 
 כל שאר היחידות בחלק א' בחירה.

 

 
 לאור מסכת אבות
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 מי היו החכמים? מה היה פועלם? ומהם "פרקי אבות"?  –מבוא לחלק א' 
 
 

 חכמים המספק רקע בסיסי על בקריאת קטע המבוא, החלק א' חשוב מאוד לפתוח את לימוד 
 (. 14–13)עמ' 

עוד לפני שקוראים את המבוא נגיד לתלמידים שאנו 
 –עומדים ללמוד חיבור שנכתב לפני מאות שנים 

' ציר הזמן שבעמבאפשר להסתכל יחד  ."מסכת אבות"
 . בהיר באיזו תקופה אנו עוסקיםכדי לה 11

חז"ל, החכמים, מושגים: על הלוח את הכדאי לכתוב 
פה, ולבדוק אם ־תורה שבעלמשנה, תורה שבכתב, 

מה הם בעבר, ו ההתלמידים שמעו את המושגים האל
יודעים עליהם. סביר להניח שהידע יהיה מועט ולא 

 העוסקים במושגים האלה ומסבירים אותם. 14–13מסודר. קראו יחד את עמ' 
 

א המבוא קצר אך יש בו מידע רב וחשוב להמשך הלימוד. שלא כמו ביחידות אחרות, אין במבו
שאלות מנחות. לפניכם שאלות היכולות לשמש בעבודה בכיתה או להינתן לשיעורי בית 

 לבדיקת הבנת הקטע. כל התשובות נמצאות בקטע עצמו: 

  "הסבירו את ראשי התיבות.  –למה הכוונה במונח "חז"ל 

 ?מתי חיו חז"ל 

 ?מדוע אפשר לטעון שהחכמים לא רק עסקו ב"תרגול אינטלקטואלי", כלומר שכלי 
 מדוע הלימוד של החכמים היה כה חשוב בעיניהם? 

 במהי ה"תורה שבכת?"  

 ?אילו חיבורים כלולים בתורה  מהי "התורה שבעל־פה"? מדוע היא כונתה בשם הזה
 שבעל־פה?

 ?מהי "המשנה" מי "כתב" אותה ומי ערך אותה 

 ?מה ההבדלים בין מסכת אבות לשאר המסכתות במשנה 
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 ֹמֶשה ִקֵבל ּתֹוָרה ִמִסיַני 

 ִליהֹוֺשַע,  ָרהסָ ומ  

ֵקִנים,   ִויהֹוֺשַע ִלז 

ִביִאים,  ֵקִנים ִלנ   וז 

דֹוָלה. ֶנֶסת ַהג  ֵשי כ  ַאנ  ָסרוָה ל  ִביִאים מ    ונ 

לֹוָשה ד   רו ש    ָבִרים:ֵהם ָאמ 

תוִנים ַבִדין,   ֱהוו מ 

ֵבה, ִמיִדים ַהר  ַהֲעִמידו ַתל    ו 

ָיג ַלּתֹוָרה.  ַוֲעׂשו ס 

 )מסכת אבות, פרק א' משנה א'( 

 

 שרשרת המסירה

   על המשנה

 
הועברה התורה ממשה ועד אנשי  מספרים כיצד , החכמיםבמשנה הפותחת את מסכת אבות

מעין רשימת יוחסין אינטלקטואלית שמשחזרת את מסלול המסירה של  היהכנסת הגדולה. זו
 התורה מהמקור עד ימי החכמים. 

 
 

פי הכתוב בספר שמות  על – משה קיבל תורה מסיני
התורה מאת אלוהים  קיבל את , משה)פרק י"ט ואילך(

בהר סיני. חכמים קבעו שבמעמד זה קיבל משה שתי 
תורות: התורה שבכתב והתורה שבעל פה. הם הגיעו 

די דרישת הפסוק "אלה החוקים ילהבנה זו על 
אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל  התורותוהמשפטים ו

  (.46בהר סיני ביד משה" )ויקרא כ"ו 
מידו הנאמן של משה: יהושע היה תל – ומסרה ליהושע

"ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו 
 (.9עליו" )דברים ל"ד 
הזקנים מוצגים בספר יהושע: וַיֲַעבֹד  – ויהושע לזקנים

ל ֶאת יכו  ה' יְִּשָרא  נִּים ֲאֶׁשר ֶהֱארִּ י ַהְזק  י יְהֹוֺׁשַע וְכֹל יְמ  כֹל יְמ 
י יְהֹוֺׁשַע וֲַאֶׁשר ים ַאֲחר  ת ָכל יָמִּ ה  יְָדעו א  ֲאֶׁשר ָעָשה  ה'ַמֲעש 

ל  .(31)יהושע כ"ד  "ְליְִּשָרא 
הנביאים המוזכרים בתנ"ך: משמואל  – וזקנים לנביאים

הנביא ועד חגי, זכריה ומלאכי, שהיו אחרוני הנביאים 
 )בית שני(.

, אנשי המסורתעל פי  – גדולההונביאים לאנשי כנסת 
מים שהנהיגה את עם קבוצה של חככנסת הגדולה הם 

ישראל עם 
שובו מגלות 

 הסמכות הדתית העליונה בארץ. על יתהבבל והי
עזרא יסד הכנסת הגדולה את  ,פי המסורת

 ועם ראשוניה נמנו חגי, זכריה ומלאכי. ,הסופר

 יחידה
1 
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 הם אמרו שלושה דברים

ביחידה זו התמקדנו בשרשרת המסירה ובתורה שבעל פה כי אלו נושאים חיוניים להבנת 
ולמם של חז"ל וכתביהם. לא התמקדנו בשלוש האמירות הללו מעבר להבנה הבסיסית ע

 שלהן, אך כמובן אפשר להרחיב עליהן.
 

שמונות שלושה דברים  אמרותחז"ל משתמשים בכתיבתם בתבנית של המספר שלוש. יש 
ות שמחולקות לשלושה חלקים. מתברר שקל יותר לחשיבה י)כמו במשנה שלנו(, ויש משנ

, 9ביחידה לזכור אותו לאורך זמן. וכך ית לקלוט חומר הבנוי בתבנית של שלוש האנוש
בלימוד המשנה "על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות 

חסדים" )מסכת אבות, פרק א', משנה ב'(, נרחיב את הדיבור על השימוש הנרחב במספר 
 שלוש בתרבות הכללית. 

זוהי אמרה המכוונת  – והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורההוו מתונים בדין, 
הלכה. הפנייה היא בעצם אל החכמים המחנכים ופוסקי השופטים, ה – למנהיגי החברה

 לאו את שלושת התפקידים האלה גם יחד.יממפני שרבים מהם  עצמם
לקיים הליך  אלא לא למהר לחרוץ את הדיןשפנייה אל הדיינים יש כאן  – הוו מתונים בדין

ידי הקשבה לעדים, בדיקת הראיות, חקירה ואיסוף כל נתון שיכול  משפטי מקיף ומעמיק על
 ילזכור מהייתכן שההנחיה להיות מתונים בדין מכוונת את הדיינים לעזור להגעה אל האמת. 

 . לנקוםבשום אופן לא , ולחנך את האשם וגם את החברה סביבו :מטרת העונש
כולם. ליש כאן פנייה אל המחנכים לפתוח את בתי המדרש  – בההעמידו תלמידים הר

מאחורי אמירה זו עומדת שאלה שהעסיקה רבים מחכמי ישראל: האם לקבל אל עולם 
, המסוימים )יכולת לימוד גבוהאנשים ולקבל רק לברור או ללמוד הלימוד את כל מי שחפץ 

"העמידו  – בעת עמדה נחרצתיחוס משפחתי(. המשנה שלפנינו קוי חזק,אופי, מצב כלכלי 
 רך דורות רבים. ויכוח המשיך להתקיים לאואך הו – תלמידים הרבה"

מהם הטיעונים של מי שיבקשו  –אפשר לשוחח על המשפט "העמידו תלמידים הרבה" 
לפתוח את בית המדרש לכולם? מהם הטיעונים של מי שיבקשו להעמיד דרישות למי 

את מספר התלמידים? אפשר להביא דוגמה מחיי שמבקש להתקבל אליו, ובכך להגביל 
האם יש מצבים שבהם יש להגביל את הכניסה לשיעור או למסלול : היום בבית הספר-היום

 מסוים?  
. למה 1949-הזדמנות לדבר על חוק חינוך חובה חינם שנקבע במדינת ישראל כבר בזו 

זה? ומה באשר לבתי לאיזה צד של הוויכוח שייך חוק המדינה הצעירה חוק כזה? קבעה 
האם יש להם מקום בחברה הישראלית של ימינו? מהם היתרונות בקיום בתי  –ספר פרטיים 

 ספר כאלה? מה החסרונות?
 

הפנייה היא אל פוסקי ההלכה שיקבעו הלכות שימנעו מהציבור להגיע  – ועשו סייג לתורה
האדם מהגעה אל הקצה  בלשון מטפורית( ירחיקו את – )הסייג, הגדר ולכלל חטא. הלכות אל

 המותר בחוק וימנעו ממנו לעבור על החוק.
כדי טחון. ילשים גבול במתבקשים , פוסקי ההלכה ומצוותיה מתוך הערכה לחוקי התורה

שמזהיר את  האור הצהוב ברמזורות מהחיים, למשל יא דוגמאלהמחיש רעיון זה, אפשר להב
ים להביא דוגמאות של סייגים שהם הנהג שעוד מעט יהיה אור אדום. אפשר לבקש מהתלמיד

 עושים לעצמם )דוגמה: לכוון את שעון המעורר לרבע שעה לפני שעת הקימה(.
 

התלמידים מתבקשים לחשוב על מילים אחרות מהשורש מס"ר  "רגע של עברית"במדור 
 ולהסביר את הקשר ביניהן.

 מסרון, מסירות. כמה מילים: מסירה, מסורת, ֶמֶסר,
בר על העברה מאדם אחד לאדם אחר. במסירות האדם מוסר את עצמו ואת בכל המילים מדו

הקומיקס ממחיש את הקשר למסירֹות . כוחותיו למען אדם אחר או למען רעיון כלשהו
 בכדורגל.
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 המטרה של רשימת שרשרת המסירה
באמצעות מילים אלו  – ב שאלה 16עמ' 

כל הנאמר החכמים מעבירים את הרעיון ש
 ובתורה שבעל פה כולה, מקורבמסכת אבות ו
קובל על כל גדולי , והוא מבמעמד הר סיני

 הדורות עד ימי הכנסת הגדולה. 
המשנה מציגה שרשרת מסירה רצופה ומסודרת, 

תכן שהיא רוצה לומר שקיומה של תרבות יוי
והתפתחותה תלויים במידה רבה בהעברה 

נוסף על  רציפה ומסודרת מדור אחד למשנהו.
מעניקה לחכמים סמכות רבה; כך, רשימה זו 

המסר הוא שבתקופתם הם שמעבירים את דבר 
האלוהים. לא פלא שזו המשנה הראשונה 

 היא הבסיס לסמכות החכמים.  –במסכת 
 

אף שבתכנית איננו מתמקדים בשלושת האמירות שאמרו חז"ל בסוף המשנה,   -ג שאלה 
דים מתבקשים לשער, על חשוב שהתלמידים יבינו את הרעיונות ברמה הבסיסית. התלמי

 סמך שלוש האמירות הללו, ממה חששו החכמים. 
ייתכן שהם חששו מדיינים נוקשים מדי, מהמגמה לצמצם את הכניסה לבתי מדרש ולהפכם 

 למוסדות אליטיסטיים ומהתרופפות בשמירת מצוות התורה.
 

 הרחבה
 סכת אבות:מעניין שצמד הפעלים "לקבל" ו"לומר" כתוב פעמים רבות בפרק א' של מ

 שלושה דברים ..." הם אמרו... קבל "משה  –במשנה א' 
 ..." אומרמשמעון הצדיק, הוא היה  קבל"אנטיגנוס איש סוכו  –במשנה ג' 
 ..." אומרמהם. יוסי בן יועזר ...  קבלו"יוסי בן יועזר ... ויוסי בן יוחנן ...  –משנה ד' 
 ..." אומר"יוסי בן יוחנן ...  –משנה ה' 

 עוד.ועוד ו
מקבלים מהעבר ואז  –המסר מעניין: רק לאחר שמקבלים אפשר לומר. זה טיבה של מסורת 

 יש מקום לחידוש. –אומרים, אך באמירה אין רק העברה מכנית 
 
 

 שתי תורות ניתנו לישראל
 
 
 
 
 
 

הקביעה המסורתית שעם ישראל קיבל גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה 
כיצד ייתכן שכבר בסיני יש התייחסות  :ת רבות. השאלה המהותיתבהר סיני מעלה שאלו

יש תשובות רבות לשאלה זו.  לחוקים הקשורים למציאות מתקופה הרבה יותר מאוחרת?
ביחידה הבאנו רק שלוש תשובות המשקפות גישות שונות וכלליות. כמובן בכל גישה יש 

 ,לפי הגישה הראשונה הבנה.גוונים רבים, אך ניסינו לפשט את הדברים כדי להקל את ה
הגישה לפי ו אותה; בני אדם חיברו ,לפי הגישה השלישית בעל פה; אלוהים חיבר את התורה

 אדם בחיבור התורההיש שותפות בין האל ובני  –הנמצאת בין שתי גישות אלו  –השנייה 
 . שבעל פה

 

  –מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל 
 אחת בכתב ואחת בעל־פה.

 
  (מדרש ספרא, פרשת בחוקותי, פרשה ב' פרק ח' )
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  –מה? משלו משל, למה הדבר דו

למלך בשר ודם שהיו לו שני עבדים, והיה 

                                                                                            אוהבם אהבה גמורה. 

תן לזה קב חטים ולזה קב חטים, לזה אגודה נ

 של פשתים ולזה אגודה של פשתים

... 

 )סדר אליהו זוטא, פרק ב'(

 תורה שבעל פה לתורה שבכתבההקשר בין 
 
 

 ן התורה שבעל פה לתורה שבכתב.המדרש המובא מתאר את היחס בי
המדרש מספר משל, סוגה אהובה על 

 החכמים. 
המלך במשל הוא אלוהים.  – שאלה א

 החיטים והפשתים מייצגים את התורה
את מסמלים . הסולת והמפה שבכתב

. כפי שהסולת והמפה פה התורה שבעל
הגלם  חומרישל עיבוד ממשימוש ונוצרו 

ל פה התורה שבע(, כך פשתןהחיטה ו)ה
שבכתב היא יצירה המבוססת על התורה 

 .והמעבדת אותה
 

העבד ששמר על קב החיטים והסולת  – שאלה ב
שימוש מייצג את הגישה  שוםולא עשה בהם 

כל מצוי  – התורה שבכתב –ור במקהאומרת ש
 מה שעלינו לדעת ולקיים ואין להוסיף עליו. 

ים ויצר תהפשאת העבד שעיבד את החיטים ו
מייצג את  – מפה וסולת – חדשהמהם יצירה 

לחקור בה, למצוא  ,שיש לדרוש בתורה הגישה
רעיונות חדשים ולחבר והקשרים חדשים בה 

תוצאת אותה אל מציאות החיים המשתנה. 
תהליך זה היא תוצר חדש לגמרי, כפי שמתואר 

 יצירת בגד.  –במשל 
כל עבד היה מביא טיעונים שונים כדי  – שאלה ג

ו בחומרי הגלם. ייתכן להצדיק את טיפול
ש"הטיפש" האמין שאסור לו לגעת בחומרים 

עליו לשמור עליהם כפי שקיבל אותם. לו השתמש בהם ושקיבל, הרי המלך נתן לו אותם, 
 הוא היה עלול לקלקל אותם.

אפשר להניח שה"פיקח" האמין שהמלך נתן לו את החומרים לשימוש. הוא האמין שבשימוש 
 יצור משהו טוב יותר מהחומרים עצמם.נכון של החומרים הוא י

אפשר להחיל את שתי הגישות האלה על התורה. יש שיטענו שאין לשנות דברים הכתובים 
בתורה, ובכלל במסורת, כי ברגע שניגע בהם, אנו עלולים לקלקל אותם. ויש בכך מן האמת: 

ן מנסים לעשותן בכל שינוי טמון סיכון. אחרים יטענו שאם אין נוגעים במסורות עתיקות ואי
 לישימות, הן אכן נשארות כפי שהיו, אבל באותה המידה הן לא ישמשו איש. 

כדי להמחיש זאת אפשר להשתמש בדימוי של ספר עתיק יקר. יש שיבקשו לשמור עליו 
במדף עליון בספרייה, מאחורי זכוכית, כדי שאיש לא ייגע בדפיו ולא יפגע בהם. אחרים יטענו 

 , אך הוא גם מאבד את משמעותו ואת תוקפו כי איש אינו קורא אותו.שאמנם כך הספר נשמר
באשר המשנה אינה מסתפקת בתיאור שתי הגישות אלא מוסיפה את שיפוטה  – שאלה ד

פי  מבינים שהגישה הנכונה על ואנ "טיפש"ו" פיקח"דרך הנכונה. כבר בשימוש בתארים ל
מהם ליצור )ואף רצוי( ת שאפשר חכמים היא הגישה שרואה בתורה אוצר גלום של רעיונו

הגישה המוטעית היא הגישה הרואה בתורה להבין מהם דברים חדשים. יצירות חדשות ו
 .דבר לפיוחדש געת בו ולא לולהבין אך לא ללקרוא לום שיש בשבכתב אוצר 

גישה של חז"ל לתורה שבכתב ורואה בה במאוד תומך אלוהים  ,פי המדרש על – שאלה ה
כפי שכתוב במדרש, כאשר הוציא הטיפש את להתייחס אל התורה.  את הדרך הנכונה

התוצרים שלו לפני המלך, "אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה". אם כן, המסר של 
המדרש ברור: עלינו לראות בתורה שבכתב בסיס לחקר ולפרשנות מתמשכת כדי שהיא 

 תהיה משמעותית ותקפה בחיים שלנו. 
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 ורת וחידושמס – יש לי מושג
אותנו מאז ראשית  יםמלוו םוה ,בתרבות היהודיתברורה מסורת וחידוש יש נוכחות  יםלמושג

קיומנו. התופעה באה לביטוי בתחומים רבים, ואפשר להדגים אותה היטב באמצעות 
 ו בשבט. "התפתחות חגי ישראל. בחוברת לתלמיד מובאות הדוגמאות של פסח וט

המקדש וקרבן פסח,  יםוי ועוצב מחדש. מחג שבמרכזו עומדפסח הוא דוגמה לחג שעבר שינ
שני יצרו חכמים הלחג שנחוג בבית סביב השולחן ובמרכזו קריאת ההגדה. נהפך הוא 

מושגים חדשים שלא היו קיימים עד אז: "ליל הסדר" ו"ההגדה". ליל הסדר הוא השם הכולל 
לעורך הסדר כיצד יש  החג, וההגדה היא "ספר הדרכה" לילשל ארוחת הפסח שנערכת ב

 לקיים את הארוחה על כל שלביה. 
ט"ו בשבט הוא דוגמה לחג שעבר שינוי והתפתחות מיוחדים מאוד. זהו חג שנוצר יש מאין. 

משנה: ט"ו בשבט הוא התאריך הקובע מעשר פירות )תחילת שנת כתוב במקורו בתאריך ש
המעשר היא מצווה התלויה  בגלות אין משמעות לתאריך מכיוון שמצוות .המס של הפירות(

רות ילמועד שמבטא את הגעגועים לארץ. המנהג של אכילת פנהיה ו בשבט "טבגולה בארץ. 
הרצון לשוב אליה: "יהי רצון את מיובשים והתפילה עליהם מבטאים יחד את הכיסופים לארץ ו

ה ולשבוע ימלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שנזכה לעלות בקרוב לארץ ישראל, לאכול מפרי
ו בשבט, "ללבוש צורה ולפשוט צורה: סדר ט ,להתפתחהמשיך החג מטובה". מכאן והלאה 

 חג הנטיעות, חג הטבע והסביבה. 
 

 משימה משפחתית
התלמידים מתבקשים לשאול את 
הוריהם אילו מסורות הם קיבלו 
מההורים שלהם ולבדוק באיזו 
מידה הם ממשיכים לקיים את 

נויים הם המסורות האלה ואילו שי
חוללו בהן. התלמידים גם 

נשאלים על כוונותיהם לשמור על 
אותן המסורות. כמובן מדובר בכל 

לא רק  –מסורת משפחתית 
בתחום הדת. מטרת המשימה 

להמחיש את הדינמיות של 
חלק מהם נשארים כפי שהיו, חלק מהם נמחקים, וחלק מהם משתנים עם הזמן  –המנהגים 

 ולובשים צורות שונות. 
 
 

עניינם היחס למסורת, כל קטע מזווית ראייה  20 בעמ' שלושת הקטעים הספרותיים 
גם לבחור קטע אחד ולהתמקד רק בו, או לחלופין לאתגר  פעילות העשרה, ואפשראחרת. זו 

 כמה תלמידים חזקים בקריאת הקטעים ובהשלמת המשימה עליהם. 
 
 

 זרמים ביהדות
ריך להיות היחס שלנו למסורת היהודית, ראוי תשובות לשאלה מה צ ספור-אף שיש אין

להתייחס לזרמים השונים ביהדות. התלמידים מתבקשים לחפש מידע על אחד הזרמים 
 )האורתודוקסי, המסורתי, המתקדם או החילוני(. 
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"יש המודעה המובאת בחוברת 
" יותר מדרך אחת להיות יהודי

מביעה את הגישה הפלורליסטית 
ו ביחידה, יש ליהדות. כפי שהצגנ

גישות שונות למסורת, ולפי מודעה 
המגוון מבורך. רעיון זה מובע גם בעיצוב של המודעה: המגן דוד עשוי מצבעים שונים,  –זו 

 והפלסטלינה שממנה הוא עשוי משרה יצירתיות ומראה שיש מקום לתוצרים שונים.
 

ר את גישתם לתלמידים נציגים של הזרמים השונים כדי שיוכלו להסבילהזמין לכיתה מומלץ 
 .ולענות על שאלות

 
 

 מחברים הכול יחד 
התלמידים מתבקשים להחיל את הרעיונות המובאים ביחידה באופן מעשי בנושא של טקס 

בר המצווה. עליהם לציין שלושה מרכיבים בטקס המסורתי שהם לא היו רוצים לשנות ולהציע 
יף לטקס כדי שישקפו את הלך הרוח שלושה מרכיבים שהם היו מעוניינים לשנות או להוס

טקסי שבעבר כמובן להזכיר התרבותי והחברתי של העולם היהודי והישראלי בימינו. אפשר 
 דרכים רבות ומגוונות. הם נערכים בעכשיו ו ערכו כללבנות מצווה לא נ
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 )רבי עקיבא היה אומר(

תוָנה.  שות נ  ָהר   ַהֹכל ָצפוי ו 

טֹוב ָהעֹוָלם ִנדֹון,   וב 

ִפי ֹרב ַהַמֲעֶׂשה. ַהֹכל ל    ו 
 

 מסכת אבות, פרק ג' משנה ט"ו ()

 

 האם אנו חופשיים לקבוע את גורלנו?
 

 .הבחירה בחופש וסקתע, זו יחידה של במרכזה העומדת, אבות מפרק המשנה
 

 על המשנה 
בשאלת חופש הבחירה, אחת השאלות החשובות במחשבה הדתית  עוסקת זו משנה

 שתי, לכאורה. אמירות ארבע במשנהוהיהודית. 
 אם: זו את זו סותרות הראשון שבמשפט האמירות

 יעשה מה מראש יודע הוא אם, מראש הכול צופה האל
 לבחור החופש שי שלאדם ייתכן כיצד, בעתיד אדם כל
 מקומו מה השאלה( 23' עמ, א שאלה? )מעשיו את
 – רבים דעות הוגי העסיקה, דרכו בבחירת האדם של

 שכל הגורסת ההשקפה. כאחד יהודים ולא יהודים
ינִּיזְם".בלעז  מכונה מראש קבועים המאורעות   "ֶדֶטְרמִּ

 
 ליישב דרך להציע מתבקשים התלמידים ב בשאלה

 את ליישב אחת אפשרות. שבמשנה הסתירה את
 בחירות על משפיע אינו הוא, מראש הכול יודע שאלוהים פי על שאף לומר היא הסתירה
 כיצד להבין לנו שקשה למרות. בחירתו פי על לפעול חופשי זאת בכל האדם כך ואם, האדם
 אומר לא זה, בחירתו את קבע לא עוד בעצמו האדם אם אפילו יקרה מה לדעת האל יוכל
 . האל בדרכי מלאה הבנה לנו אין. פשריא לא שזה
 

 האדם, כלומר". המעשה רוב לפי הכול"ש מלמד עקיבא רבי המשנה בהמשך: ג שאלה
 למעשי האחריות", צפוי הכול"ש פי על שאף ללמד מבקש עקיבא רבי. מעשיו פי על נשפט
 ההתפיס על מוחה עקיבא רבי. לעשות שבחר המעשים על נשפט והוא, בידיו נשארת האדם
 אומר עקיבא רבי, כך על נוסף. למעשיו אחראי אינו האדם, מראש נקבע כבר הכול שאם
 לכף אותו דן הוא מעשיו על האדם את שופט אלוהים כאשר, כלומר –" נדון העולם בטוב"ש

 . וברחמים בחסד, זכות
 

. אותם מתסכלת או אותם מעודדת זאת תפיסה אם לומר מתבקשים התלמידים ד בשאלה
 לפי לפעול לו ומאפשר האדם את מעצים הבחירה חופש, אחד מצד: כך וגם כך עוןלט אפשר

  ההתמודדות – עליו ולהכביד האדם על להעיק עלול הבחירה חופש, אחר מצד. רצונותיו
 . תמיד קלה אינה האחריות עם
 

 האדם של הבחירה חופש את להגביל העשויים בגורמים עוסקת ה שאלה
 ועל דרכו על משפיעה לתוכה נולד שהאדם יבהשהסב מובן. כרצונו לעשות

 אמורה וכלכלית רגשית מבחינה תומכת סביבה. בחייו שיעשה הבחירות
 מצוקה או סביבתית הזנחה ואילו, בעולם להתמודדות כלים לאדם לספק

, כך על נוסף. טובות לא בחירות לבחור לו לגרום עשויות רגשית או כלכלית
 או, האדם של הבחירה אפשרויות את להגביל עשויות מולדות תכונות
 בעגלה השוכב התינוק של האיור. מסוימות לבחירות אותו להוביל

 על להשפיע העשויים לגורמים קשור רגל כדורי של בהדפס המקושטת
, ממנו שלהם הציפיות: עתידו על מאוד משפיעים הילד שהורי מובן – האדם
, ריק לחלל נולד אינו אדם'. כו שלהם הבחירות, אותו מחנכים שהם החינוך
 יהיו יתרונות אילו התלמידים את לשאול אפשר. התפתחותו על רבה השפעה יש לסביבה
 יש חסרונות ואילו(, כדורגל, לדוגמה) מסוים לכיוון אותו המעודדת בסביבה שגדל לתינוק
 .כזאת להכוונה

 

 דהיחי
2 
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 גירסה אחרת  –תחילתו של ר' עקיבא   -הרחבה 
יש גרסה אחרת לסיפור תחילתו של רבי עקיבא , 

, כלבא שבועולפיה רבי עקיבא היה רועה צאנו של 
יהודי עשיר מאוד. רבי עקיבא התאהב ברחל, בתו של 

בעל כורחו  –כלבא שבוע. רחל הסכימה להתחתן אתו 
בתנאי שיילך  -של אביה שהתנגד בנחרצות לשידוך 

ללמוד תורה. בתגובה נישל אותה אביה מנכסיו, והזוג 
תבן וחי בעוני רב. גם לפי גרסה זו,  התגורר בבית

 מרבי עקיבא )ומרחל( אומץ ונחישות. נדרשו

 

 לפי". נתונה והרשות צפוי הכול" למשפט אחר פירוש מובא 23' בעמ הירוק בריבוע: העשרה
 בזמן, "בהווה במעשיו" צופה)" הכול רואה שהאל היא המשפט משמעות יש, זה פירוש
 מה מראש יודע שהאל הכוונה אין כאן. שירצה כפי לפעול חופשי האדם, זאת ועם"(; אמת
 זה פירוש לפי. דבר ממנו להסתיר אפשרות ואין הכול רואה שהוא אלא, בעתיד האדם יעשה
 יראה שהאל בידיעה) רוצה שהוא כפי לפעול רשאי והאדם, האל בפני גלוי להכו – סתירה אין
 (. מעשיו את

 מוזמנים מתקדמים תלמידים. התלמידים עם אותו לקרוא צורך ואין", העשרה" הוא זה פירוש
 .למשניות מגוונים פירושים שיש ולהיווכח אותו לקרוא

  
  ?עקיבא' ר של תחילתו הייתה מה: מדרש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 כיצד לדעת וביקש אבן ראה הוא – עקיבא רבי של בחייו מכונן אירוע על מספר זה מדרש
 צורת את שקבעה היא האבן על התדירה המים שזרימת לו אמרו. צורתה את האבן קיבלה
 בן, שהוא וחומר קל(, הקשה) האבן צורת את לשנות יכולים מים שאם מכך הסיק והוא, האבן
 . להשתנות יכול, אדם
 החל במדרש המתואר האירוע ובעקבות, השכלה ללא וגדל עני צאן רועה היה עקיבא רבי

 סיפור. החכמים לגדול היה לאט ולאט, הצעיר בנו עם למד הוא. 40 בן כבר שהיה אף, ללמוד
 על להשפיע האדם של בכוחו – במשנה טענתו את מחזק עקיבא רבי של מהביוגרפיה זה

 .גורלו
, קל היה לא עקיבא רבי של יובחי שהשינוי לציין חשוב
 להניח סביר. ונחישות אומץ עקיבא מרבי ודרש

, למשל) במקצת מביך היה הצעיר הבן עם שהלימוד
 להיות ויכול(, אחרים בפני בורותו את לחשוף עליו היה
 לשנות קל לא. כלכליות השלכות גם זה לצעד שהיו

 היא לאן ברור שלא, חדשה בדרך ולהתחיל הרגלים
 . והצליח זאת עשה עקיבא רבי אך, וביללה עשויה

 זה שמדרש התלמידים של לבם תשומת את להסב יש
 התאורטית האמירה בין לקשר מובהקת דוגמה הוא
 .החכם של החיים ניסיון לבין( במשנה המופיעה)
 

 ?לידה טרם נקבע מה
  .רצונו פי על לפעול חופש לאדם יש אם בשאלה הוא גם עוסק הבא המדרש

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מה היה תחילתו של ר' עקיבא? 
 )למד( כלום )לא למד תורה(.  אמרו ]חכמים[: בן ארבעים שנה היה ולא שנה

 אחת היה עומד על פי הבאר בלֹוד.  פעם
 אמר: מי חקק אבן זו? 

.... 
 )מדרש אבות דרבי נתן(

 

  אמו במעי הוולד יצירת קודם
 , בסופו יהא מה עליו גוזר הקדוש־ברוך־הוא

 , נקבה או זכר אם
 ,גיבור אם חלש אם
 , עשיר אם עני אם
... 
 ( 'ג סימן, פקודי פרשת, תנחומא מדרש) 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%91%D7%90_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
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 מין: התינוק נולד בטרם עוד הנקבעים הדברים את מונה זה מדרש –( א שאלה" )צפוי הכול"
 . גופו ומבנה משקלו, גובהו, החיצוני מראהו, הכלכלי מצבו, הגופני כוחו, הוולד

 האדם בידי נותרת, האלה המגבלות כל שלמרות טוען המדרש –( ב שאלה" )נתונה והרשות"
 (.רשע או צדיק יהיה אם לקבוע וכך) מוסריות החלטות יטלהחל, החובה ואפילו, הזכות
 מן הרבה לשנות היום אפשר, פלסטיים ניתוחים כמו, חדישות וטכנולוגיות המדע בזכות

. וכדומה לרזות יכול שמן, ליפה להפוך יכול מכוער אדם. מולדות שהן טוען שמדרש התכונות
 שאין דברים של אחרת רשימה כותבים ינוהי היום לכן. לשינוי היום נתון האדם של מינו אפילו

 . לשנות בכוחנו שיש דברים ושל, לשנותם אפשרות
 דברים. כאלה רשימות שתי ובו משלהם" מדרש" לחבר מתבקשים התלמידים ד בשאלה

 נולדים שאנו והארץ, אליה נולדים שאנו המשפחה לדוגמה הם בשליטתנו אינם היום שגם
( מובהק ביטוי ואפילו) ביטוי זה גם אך, מולדתוומ ממשפחתו להתרחק יכול אדם. בה

 גם אבל, גנטיים או גופניים בפגמים לטפל יותר רבות אפשרויות יש בימינו. עליו להשפעתן
 להשפעה ביטוי הוא כלשהו בפגם הטיפול שעצם ומובן, פגם כל לגמרי לתקן אפשר אם היום
 . האדם על לו שיש

 רשע או צדיק אדם שהיותו המדרש טענת לע דעה להביע מתבקשים התלמידים ה בשאלה
 בסביבה גדל אדם לפעמים. תמיד נכון זה אם ולחשוב, שלו האישית בבחירה רק תלויה

 כזה במקרה האם – מוסריים לא מעשים עושה הוא גם ולכן מוסריות אינן בה שהנורמות
 מציאות לתוך שנולד אדם, לדוגמה"? רשע" להיות" חופשית בחירה" בחר שהוא לטעון אפשר
 שנולד ילד האם. מקובל דבר היא משפילה בצורה אליהם ולהתייחס, עבדים להחזיק שבה
 ? כך על עקיבא רבי אומר היה מה? אשם, רואה שהוא מה לפי ופועל זאת מציאות לתוך

 
 העשרה

 "נאה אם מכוער אם"
. פלסטיים ניתוחים בעזרת שלהם החיצוני המראה את לשנות בוחרים רבים אנשים בימינו

 הם השינויים כל האם: רבות שאלות מעלה שלנו הגופניים הנתונים את לשנות האפשרות
 לשנות יש אם מחליטים איך? בה בעייתי מה? הזאת בהתפתחות טוב מה? לטובה שינויים
 .ועוד? בחשבון להביא שיש השיקולים מהם – האדם של גופניים נתונים
תם שנולדו דברים ובה" זהות ודתתע" מעין למלא מהתלמידים לבקש אפשר – פעילות  אִּ
 . שינו או שרכשו ודברים
 :לרשום מהם לבקש, למשל
 אתם שנולדו גופניים נתונים שני -

 אתם שנולדו אופי תכונות שתי -

 '(וכו משפחתי מצב, מגורים מקום) לתוכם שנולדו סביבתיים נתונים שני -

 אתם שנולדו כישורים שני -

  לפתח מנסים הםש או שפיתחו תכונות או כישורים ארבעה -

 
 
 
 ַכף תן
 
 
 ואפשר, מראש נקבע האדם של גורלו הכירולוגיה פי על
 של מדעתו שונה זו תפיסה. ידו בכף הזה המידע את" לקרוא"
 את לקבוע והיכולת החופש יש שלאדם הסבור עקיבא' ר

 .חייו במהלך פיתח או אתן שנולד התכונות את גם, גורלו
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  החופשית בחירהה בשאלת עסק ם"הרמב גם 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

. לדעתו האדם תנחומא במדרש המובעת ובדעה, עקיבא רבי של בדעתו תמך ם"הרמב
חופשי לבחור את דרכו בחיים, הוא אחראי למעשיו וההשגחה אינה מתערבת בהתנהלותו. 

 את לשנות ביכולתו אין ולכן מראש נקבע אדם של שגורלו שסברו מי עם התווכח ם"הרמב
 .גורלו
 יותר לעמדה מעניקה זו הסתמכות. מהתורה פסוקים בעזרת דבריו את הוכיח ם"בהרמ

 .מהתורה מצטטים הם עמדותיהם את לחזק או להוכיח רוצים אנשים כאשר היום גם. סמכות
 
 עוז עמוס של מספרו קטע – קלפים משחק כמו הם החיים         

 . בימינו גם עניין לעורר ממשיכה הבחירה חופש שאלת
 לפי. במשנה עקיבא רבי של מזו אחרת תפיסה משקפים עוז עמוס של אמו של יהדבר

 מה לוקח פשוט ואתה נותן העולם: "מאוד מוגבל הוא לאדם הניתן הבחירה חופש, עמדתה
 הנתונים" עם להתמודד כיצד לבחור חופש יש לאדם". לבחור אפשרות שום בלי לך שנותן
 . שקיבל בקלפים לשחק כיצד להחליט שנדרש קלפים שחקן כמו", שקיבל
. יותר קשה..."( החופש גם אבל" מהמילים) הקטע של השני החלק
 . ולעצור כאן עד לקרוא אפשר
 אינם, בשליטתנו שהם לנו שנראה דברים שגם הרעיון עולה זה בחלק
 הדרך על גם משפיעות מולדות שתכונות משום, בשליטתנו לגמרי
 רבי של הבחירה, לדוגמה". שקיבלנו מה" עם מתמודדים אנו שבה

 למצב נולד לא הוא הרי – עצמאית בחירה כמו נראית ללמוד עקיבא
 את לשנות החליט והוא, תורה ללמוד אותו שהוביל וחברתי משפחתי
 הרצון כוח כמו מולדות תכונות לו היו לולא אולם. וללמוד חייו מסלול

 גיעומ שהחליט מה מחליט היה אם ספק, מאוד גבוהה ואינטליגנציה
 . אליהם שהגיע להישגים
 – בחיים מצבו את רואה הוא שבה בדרך טמון האדם של שהחופש היא פניה של המסקנה

 או ממנו לצחוק, ממנו להסתלק או, אותו ולהבין" משחק"ב להשתתף בוחר הוא האם
 . עליו להתאבל

  , ובחרה "להסתלק" מהמשחקהתאבדה עוז עמוס של אמו, כידוע
 
  העיתונות מן

 . זו ביחידה לומדים שאנו למשנה מאוד קשור, בכתבה מופיע שהוא כפי, ה'גארניצ של רוסיפו
 צפוי ה'גארינצ של גורלו היה המולדים נתוניו פי על; מלידה גופניים פגמים היו ה'לגארינצ
 ". צפוי הכול" – מאוד קשה להיות
 – מוביל ורגלןלכד והיה, הכדורגל, שלו האהבה על וויתר ולא, נכנע לא ה'גארינצ אולם

 ".נתונה והרשות"
 עשו שניהם. לתוכן שנולדו המגבילות הנסיבות למרות, הצליחו עקיבא רבי וגם ה'גארינצ גם
 . קשה ועבודה אדיר רצון כוח בעזרת זאת

 : ול נתונה אדם כל רשות
 ; בידו הרשות, צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם
 . בידו הרשות, רשע ולהיות רעה לדרך עצמו להטות רצה ואם
 ... 
 . רעים בין טובים בין, עושה – האדם בני ממעשה לעשות האדם שיחפוץ וכל
 
 ('ה', ב', א הלכות' ה פרק, תשובה הלכות, תורה משנה, ם"הרמב) 
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 – הפיזיים הפגמים ללא נולד היה אילו הישגים לאותם מגיע היה ה'גארניצ אם לדעת קשה
 הן הגופניות שהמגבלות גם לחשוב אפשר אך, יותר וביםט להישגים מגיע שהיה להיות יכול

 ולהגיע כך כל קשה לעבוד אותו שהניעו והן, טוב לשחק מסוגל שהוא להוכיח אותו שדחפו
 . במיוחד טובים להישגים
 אנשים כלפי לנהוג החברה על כיצד עמדתם את להביע מתבקשים התלמידים ד בשאלה

, עליהם ולהקל האדם של בקשיים להתחשב שיש שיםמרגי אנחנו, אחד מצד. מוגבלויות בעלי
 נדון. בריאים לאנשים כמו אליהם שיתייחסו מבקשים מוגבלויות שבעלי להיות יכול, אחר מצד

 המכונה ובמדיניות בשוויון נעסוק כאשר", אדם כל של ערכו" – 6 ביחידה שוב זו בשאלה
 ".מתקנת העדפה"
 

 יחד הכול מחברים
, מהן אחת לבחור אפשר. אישית ואחת חברתית אחת, משימות שתי מוצעות היחידה לסיום
 .בבית השנייה ואת בכיתה הראשונה את למלא או, שתיהן את למלא

 ואנשים ביחידה שהוזכרו אישים אליו שמוזמנים", פאנל" לדמיין מתבקשים התלמידים .א
 לבחור ופשהח ניתן שלאדם או, מראש וידוע נתון האדם גורל האם: הדיון נושא. נוספים
 ולכתוב ביחידה למדנו שעליהן דמויות שתי לבחור התלמידים על ?חייו ואת גורלו את ולעצב
 .בכיתה הפאנל את להמחיז אפשר. בדיון לטעון שיוכלו טיעונים מהן אחת לכל
, בחייהם לשנות מבקשים שהיו משהו על לחשוב מתבקשים התלמידים, האישי בפן. ב

 המסר את להעביר נועדה זו משימה. הזה השינוי את לעשות םלה שיסייעו צעדים על ולחשוב
 .גדולים ואם קטנים אם, בחייו שינויים לחולל האדם של שבכוחו
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 כל שחכמתו מרובה ממעשיו...

 יחידה זו עוסקת באיזון המתאים בין עשייה ללימוד.

 
 ל המשניות ע    

במשנה הפותחת את היחידה מוצגת דילמה בין שני 
בים ביותר ביהדות: עשיית מצוות ולימוד ערכים חשו

תורה. החכמים העריכו מאוד את לימוד תורה, וכמובן לא 
פקפקו בחשיבות עשיית המצוות. הם חיו את המתח בין 

 שני הערכים האלה יום־יום, והרבו לעסוק בסוגיה זו. 
במשנה זו רבי אלעזר מתאר שני סוגים של בני אדם: 

 –ימוד תורה, והשני מקדיש את רוב זמנו לל –האחד 
מקדיש את רוב זמנו לקיום מצוות. )מובן שאין הכוונה 

לומר שאדם המרבה בלימוד תורה אינו מקיים את 
המצוות, אלא שהוא משקיע פחות זמן בכך, לדוגמה, 

 ממעיט בביקור חולים ובמתן צדקה(. 
 רבי אלעזר ממחיש את דבריו באמצעות משל: 

ל לעץ שענפיו משו "שחכמתו מרובה ממעשיו"אדם 
מרובים ושורשיו מועטים. כלומר, רוב כוחותיו של אדם 

מסוג זה מושקעים בלימוד מופשט ורוחני. לימוד זה ראוי, 
אך אם אין לו יישום מעשי, הוא נשאר רופף, אין לו אחיזה 

בקרקע, וכמו עץ ששורשיו מועטים, הוא עלול ליפול 
 בקלות.
ששורשיו  משול לעץ "מעשיו מרובין מחכמתו"אדם ש

מרובים ועמוקים. אדם כזה הוא אדם יציב. הוא מתרגם 
את מה שהוא לומד למעשים, הלימוד אינו נשאר תאורטי, והעשייה מעגנת את הלימוד 

במציאות ומעניקה לו משמעות. במתח שבין "לימוד" ו"עשייה", רבי אלעזר "מצביע" בעד 
  העשייה.

 
לדמיין מהם עיסוקיו של ( התלמידים מתבקשים 31)בראש עמ'  בשאלה א

. אדם מסוג זה יעסוק בלימוד מופשט. "שחכמתו מרובה ממעשיו"אדם 
הוא ייהנה מלימוד "לשמו", כלומר מעצם הלימוד ומהאתגר האינטלקטואלי 

שבו, אפילו אם אין ללימוד השלכות מעשיות. דוגמה לאדם כזה הוא 
ם הגדרה זו, מתמטיקאי הנהנה מתרגילים ומחישובים. מובן שיש להיזהר ע

שכן גם מי שעוסקים בתחומים מופשטים יטענו שלתחומי עיסוקם יש 
 . יישומים מעשיים

יכולים להיות עיסוקים רבים, למשל הוא  "שמעשיו מרובין מחכמתו"לאדם 
 יכול להיות רופא או חקלאי. אדם זה עוסק במקצוע שיש בו עשייה "בשטח". 

"מעשים" אינה רק למעשים  מסבירה שיש הטוענים שכוונת המילה שאלה ו
טובים אלא לכל מעשיו של האדם. חשוב מאוד להביא פירוש זה בפני 
התלמידים משום שהוא מרחיב את נושא הדיון. לפי פירוש זה המשנה 

מנסה לחנך לחיים של עשייה. ייתכן שהיא מופנית לאנשים המרבים לחשוב 
ופנה גם לאנשים ולדבר, אבל אינם פועלים בשטח, בחברה. אולי מסר זה מ

 המתפרנסים מן התורה ואינם עוסקים במלאכה כלל. 

ָעָזר יַרבִ  ָיה ֶבן ֶאל   : ... אֹוֵמר ֲעַזר 

ָמתוֹ  ָכל ֺרָבה ֶשָחכ   , ִמַמֲעָׂשיו מ 

 ?דֹוֶמה הוא ָלָמה

ִאיָלן ֺרִבין ֶשֲעָנָפיו ל  ָשָרָשיו מ  ִטין ו  ָהרוחַ , מוע   ו 

תוֹ  ָבָאה עֹוַקר  ַכתוֹ  ו  הֹופ   ...  ָעָניו ַעל ו 

ֺרִבין ֶשַמֲעָׂשיו ָכל ֲאָבל ָמתוֹ מֵ  מ   , ָחכ 

 ? דֹוֶמה הוא ָלָמה

ִאיָלן ִטין ֶשֲעָנָפיו ל  ָשָרָשיו מוע   ,ֵמרוִבין ו 

עֹוַלם ָהרוחֹות ָכל ֶשֲאִפּלו בֹות ָבאֹות ֶשב  נֹוש   ו 

ִזיזֹות ֵאין בוֹ  קֹומוֹ  אֹותוֹ  מ   ...ִממ 

 )מסכת אבות, פרק ג' משנה כ"ב(

 
 

 יחידה
3 
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המשנה אינה קשה, אך  גם המשנה הבאה עוסקת באיזון המתאים בין לימוד למעשים.  
 סימנו אותה להעשרה כי יש מקורות רבים ביחידה, ומקור זה אינו הכרחי למהלך היחידה. 

נם : אם הערכים אי"אם אין תורה, אין דרך ארץ"
      מבוססים על התורה אין להם בסיס חזק.

ערכו של לימוד התורה "אם אין דרך ארץ, אין תורה": 
                                                                מתבטל אם האדם אינו מתנהג כראוי.

אי אפשר לעבוד את האל  "אם אין חכמה, אין יראה":
                                                                                                ללא חכמה. 

חכמה ללא יראת שמים  "אם אין יראה, אין חכמה":
                                                                                                   איננה שלמה.

כדי להגיע לתובנות עמוקות יותר  ה"אם אין דעת, אין בינ
                                                                                     )בינה(, דרוש ידע בסיסי של עובדות ותהליכים )דעת(.

ידע כשלעצמו )דעת( אינו  "אם אין בינה, אין דעת":
ות יותר מספיק, הידע צריך להוביל לתובנות כלליות ועמוק

                                                                    )בינה(.
קמח מסמל כסף, פרנסה, "אם אין קמח, אין תורה": 

ואת הממד החומרי בחייו של האדם. אדם שאין לו די 
כסף למחייתו אינו יכול ללמוד, משום שקשה ללמוד על 

                    בטן ריקה.
תנאים חומריים נאותים )מזון,  ין תורה, אין קמח":"אם א

 מגורים וכו'( אינם מספיקים. אדם זקוק גם לממד רוחני ולמשמעות בחייו.
 

המאמרים במשנה זו מבטאים תפיסה אחרת  –( 31)תחתית עמ' שאלה ג 
במקצת מהמשנה הראשונה שלמדנו. משנה זו איננה מציגה דירוג של 

וב מסוים ביניהם, אלא מציעה שהערכים תלויים הערכים השונים, או של שיל
 זה בזה ומשלימים זה את זה. 

 
 רבי טרפון, רבי עקיבא והחכמים ממשיכים את הדיון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

רבי טרפון מסכים עם דעתו של רבי אלעזר במשנה הראשונה ביחידה,  –ב ושאלות א 
בי אלעזר, ולדעתו חשוב שעשיית מצוות חשובה מלימוד תורה, ואילו רבי עקיבא חולק על ר

 יותר ללמוד תורה. לפי המשך המקור, רוב החכמים )"כולם"( הסכימו עם דעתו של ר' עקיבא. 
החכמים נימקו את דעתם בטענה שהלימוד מוביל למעשים טובים. הם האמינו  – שאלה ג

שמי שלומד תורה יפעל לפיה, והיה להם קשה להעלות בדעתם שאדם שילמד מהי הדרך 
לפעול, יבחר לנהוג אחרת... מכאן שאפשר לראות בעמדתם של החכמים מיזוג של  הראויה

לימוד תורה חשוב מעשיית מצוות משום )או בתנאי(  –עמדותיהם של רבי טרפון ורבי עקיבא 
העמדה כאן, קשה לומר בוודאות מה באמת גדול שהוא מוביל לעשיית מצוות. לפי ניסוח 

 ממה, מהו האמצעי ומהי התכלית. 
לימוד על העשייה הוא שמי שלומד יכול גם לעשות נימוק אפשרי נוסף לעדיפות ה – שאלה ד

 וגם ללמד אחרים. 

ָעָזר ַרִבי יָ  ֶבן ֶאל   : אֹוֵמר הֲעַזר 

 ; ֶאֶרץ ֶדֶרְך ֵאין, ּתֹוָרה ֵאין ִאם

 .  ּתֹוָרה ֵאין, ֶאֶרץ ֶדֶרְך ֵאין ִאם

ָמה ֵאין ִאם ָאה ֵאין, ָחכ   ; ִיר 

ָאה ֵאין ִאם ָמה ֵאין, ִיר   .  ָחכ 

 ; ִביָנה ֵאין, ַדַעת ֵאין ִאם

 .  ַדַעת ֵאין, ִביָנה ֵאין ִאם

 ; ּתֹוָרה ֵאין, ֶקַמח ֵאין ִאם

 .ֶקַמח ֵאין, ּתֹוָרה ֵאין ִאם

 אבות, פרק ג' משנה י"ז( מסכת)

 

,                                                                       בלֹוד... מסובין וזקנים טרפון רבי היה וכבר

 ?  גדול מעשה או גדול תלמוד: בפניהם זו שאלה נשאלה

 . גדול מעשה: ואמר טרפון רבי נענה

 . גדול תלמוד: ואמר עקיבא רבי הנענ

                                              .מעשה לידי מביא שהתלמוד, גדול תלמוד: ואמרו כולם נענו

 )תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף מ' עמוד ב'(   

 



 23 

הסיכון הטמון בגישה הדוגלת  – שאלה ה
בהעדפת הלימוד על העשייה היא שהלומד 

עלול להישאב אל הלימוד התיאורטי ולהתנתק 
מהעולם "אמיתי". הקריקטורה מציגה אנשים 

ודם ואטומים למתרחש ממוקדים בלימ
בסביבתם. ייתכן שהחכמים במקור שלפנינו 
היו מודעים לסכנה זו, ולכן הרחיבו, או סייגו, 

 .את דעתו של רבי עקיבא
 

שלושת המקורות 
מתקופת חז"ל מביעים 

כמה דעות באותה 
 –סוגיה. זאת דוגמה טובה לתרבות חז"ל 

פשרה חילוקי דעות ואפילו עודדה  תרבות שאִּ
ל ידעו שלא תמיד יש אמת אחת, אותם. חז"

ולכן הצגה של מגוון דעות מעשירה את הדיון 
 בשאלות החשובות בחיים.

 
 )מקור שאינו מופיע בספר(ְמספרים על הלל  –העשרה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

זו אגדה מוכרת מאוד על הלל הזקן. אפשר לראות בה סיפור תמים העוסק בנחישותו של 
 יים הרבים שהיו כרוכים בכך. אולם יש המוצאים בסיפור זה גםהלל ללמוד תורה למרות הקש

ביקורת על חכמי בית המדרש שהיו עסוקים בלימוד ולא הבחינו בזקן השוכב על גג בית 
המדרש בלילה הקר, על שלא היו ערים למצוקתם של חפצי דעת עניים שבשל מצבם הכלכלי 

, חכמי בית המדרש דומים לדמויות אם קוראים את הסיפור כך לא יכלו ללמוד בבית המדרש.
 גם הם עסוקים בעיונים אקדמיים ומגלים חוסר רגישות למציאות שסביבתם.  –בקריקטורה 

 

 19מאות שנים לאחר תקופת חז"ל עסק גם רבי מנחם מנדל מקוצק )חי במאה ה־

 בפולין( בערכי הלימוד והמעשה. הוא ציטט את פירושו של רש"י והרחיב:

 

 

 

דו" הפסוק את  ִלמדו – י"רש פירש  (ז"י', א ישעיהו" )ֵהיֵטב ִלמ 
 .להיטיב
 בתורה מקום בשום מצאנו שלא כיוון? מדוע

 ,התורה חדרי בכל ובקי למדן להיות אדם שמֺצֶווה

 ,למדן להיות אינה הלימוד תכלית שכן

 .טוב אדם להיות אלא

 .הזולת עם ולהיטיב הטוב לעשות
 

 מקוצק( מנדל מנחם )על פי רבי
 

                                                                                                                            אמרו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עוסק במלאכה ומשתכר בטרעפיק )חצי דינר כסף(,   
                                                                                 חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.                                                              

                                                                                                              פעם אחת לא מצא )הצליח( להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להיכנס.                                                              
עלה ונתלה וישב על פי הארובה של בית המדרש, כדי שישמע דברי אלוהים חיים מפי 

     שמעיה ואבטליון.                                                                                                              
אמרו: אותו היום ערב שבת היה, ותקופת טבת הייתה, וירד עליו שלג מן השמים )וכיסהו 

עד שקפא(.                                                                                                             כשעלה 
ה בכל יום הבית מאיר עמוד השחר, אמרו לו שמעיה לאבטליון: אבטליון אחי, מפני מ

 והיום אפל, 
 יום מעונן הוא?                                                                              שמא

                                                                                                 הציצו עיניהם וראו דמות אדם בארובה.                                                                                           
עלו ומצאו עליו רום שלוש אמות שלג, הסירו את השלג מעליו, והרחיצוהו במים חמים, 

 וסכוהו והושיבוהו כנגד המדורה, עד ששבה אליו הכרתו.  
 ת. אמרו: ראוי הוא זה לחלל עליו את השב

 
 )תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף לה(
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להיות אדם טוב, ולימוד  –דל מקוצק טוען שתכלית הלימוד היא תכלית מוסרית רבי מנחם מנ
 כשלעצמו, לשם הרחבת הדעת בלבד, הוא חסר ערך. 

רבי מנחם מנדל מקוצק נשען על דבריו של רש"י שחי מאות שנים לפניו. תופעה זו מעידה הן 
חר מותו, והן על אופיו על נצחיותם של דבריו של רש"י, שנמצאו רלוונטיים גם דורות רבים לא

 שיח מתמשך ורב דורי.  –של השיח היהודי 
 

 הלימוד והעשייה אצל החלוצים 
א"ד גורדון, הוגה הדעות שנחשב לאביהם הרוחני של חלוצי העלייה השנייה, הדגיש את 

 ערכה הרב של העבודה הגופנית, ועם זאת, החשיב מאוד את ההשכלה. 
האדם האידאלי הוא אדם המשלב השכלה ועבודה, גם לפי גורדון,  –( 34)עמ' שאלה א 

                                                                                             לדעתו אין ליצור ניתוק בין שני התחומים. 
אפשר לשער שאם גורדון היה משתמש בדימוי של העץ, כפי שעשה רבי אלעזר  –שאלה ב 
יה במשנה, הוא היה מתאר את האדם האידאלי כעץ בעל ענפים מרובים ששורשיו בן עזר

 מושרשים עמוק באדמה. 
 
 
 

דוגמה יפה לשילוב בין לימוד ועשייה היא "פרויקט פר"ח".  העשרה:
בפרויקט זה סטודנטים )=תלמידים באוניברסיטה( חונכים ילדים הזקוקים 

מהתלמידים לחפש מידע על  לעזרה בלימודים ולליווי רגשי. אפשר לבקש
הפרויקט הזה באינטרנט ולהסביר כיצד הוא קשור למשנה שלמדנו ביחידה 

 זו.
 
 

 לימוד מול עשייה בקהילה החרדית
מופיעה לפני הקטע "לימוד מול עשייה בקהילה החרדית"  36מטעמים גרפיים הכרזה בעמ' 

מול עשייה בקהילה החרדית" (. ייתכן שהגיוני יותר לקרוא קודם את הקטע "לימוד 37)בעמ' 
 להתבונן בכרזה. ורק לאחר מכן

השאלה מה עדיף "לימוד" או "עשייה" עולה פעמים רבות בחברה הישראלית בהקשר 
לאוכלוסייה החרדית, שרבים מהגברים בה אינם עובדים לפרנסתם וגם אינם משרתים בצבא, 

שות רבים אצל קבוצות שונות אלא לומדים בישיבות. סוגיה זו סבוכה מאוד, והיא מעוררת רג
היא לתת לתלמידים מידע בסיסי בסוגיה כדי שיבינו "על מה  37בציבור. מטרת הקטע בעמ' 

מדובר". בקטע מוסבר מהו ההסדר המכונה "תורתו אמונתו" ומתואר הרקע ההיסטורי 
חוק שניסה  –שהביא לתיקונו. כן מתוארים השינויים שחלו מאז קביעת ההסדר, ו"חוק טל" 

 להתמודד עם קשיים שנוצרו בעקבות ההסדר. 
הקטע איננו בא להצדיק את ההסדר "תורתו אמונתו" או לבקר אותו, אלא להסביר אותו, 

ולנסות להבין הן את טיעוניהם של חרדים והן את 
 דר. טיעוניהם של המתנגדים להס

תלמידי הישיבות החרדיות היו  –( 38)עמ' שאלה א  
קיבא ואת החכמים שישבו אתו, יכולים לצטט את רבי ע

שטענו שהלימוד גדול מהמעשה )אם כי אולי הם היו 
צריכים להסביר איך הלימוד שלהם "מביא לידי 

מעשה"(. עם זאת, לעולם לא נוכל לדעת אם גם רבי עקיבא היה חושב 
 שלימוד תורה דוחה גם שירות צבאי!

 
                                                                                                                                                                           כרזת "דפי זהב"                                    

הכרזה שהפיקה התנועה המסורתית מציגה את המקצועות שחכמים גדולים בתולדות ישראל 
התפרנסו מהם. בתגובה להימנעותם של חרדים רבים מעבודה והישענותם על עסקו בהם ו

קצבאות שמעניקה המדינה לתלמידי ישיבות, ביקשו מעצבי הכרזה להדגיש שגדולי החכמים 
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בעבר לא רק למדו ולימדו אלא גם עבדו לפרנסתם במלאכות של ממש. בכך הם ביקשו לחזק 
 ני הערכים והעיסוקים החשובים האלה. את טענתם שגם בימינו יש לשאוף לשלב את ש

 

 מחברים הכול יחד
לסיכום היחידה התלמידים מתבקשים לייעץ להילי. הילי מתלבטת אם להצטרף לקבוצה 

בסיכון, או להמשיך בעבודתה החשובה שתחקור היבטים שונים של עבודה עם נוער 
שלמדו ביחידה,  והמאתגרת. כדי למלא את המשימה התלמידים מתבקשים להיעזר במקורות

 וגם להביע את דעתם האישית בעניין.
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 אחרות לימוד דרכי – שונים אנשים
 

 המקורות ביחידה זו עוסקים בתהליך הלמידה, ובעיקר בדרכים המגוונות ללמוד. 

 

 על המשניות 

יחידה זו מתמקדת בשתי משניות מפרקי אבות שנושאן המשותף הוא דרכי הלימוד, 
 של הלומדים וההשפעה שיש לדרך הלמידה על איכותה.נטיותיהם והעדפותיהם 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

המשנה מציגה ארבעה סוגים של תלמידים ועוסקת במאפייני הלמידה של כל אחד מהם. 
התלמידים מתבקשים להשלים במחברותיהם את הטבלה שבחוברת. בעזרת הטבלה הם 

 ההבדלים ביניהם.יזהו את ארבעת סוגי התלמידים המתוארים במשנה ויבינו את 
 

סוג התלמיד בלשון 
 המשנה

)מהם שכרו 
יתרונותיו של תלמיד 

 כזה?(

)מהם הפסדו 
חסרונותיו של תלמיד 

 כזה?(
 התוצאה

 ומהיר לשמוע מהיר
 לאבד

מבין את החומר 

במהירות, ואינו 

צריך להתאמץ 

 הרבה

שוכח את החומר 

 מהר

ההפסד עולה על 

הרווח, כי אפילו 

אם למד הרבה, לא 

לו דבר ממה נשאר 

 שלמד 

 וקשה לשמוע קשה
  לאבד

זוכר את החומר 

 זמן רב 
 

, ללמוד מתקשה

 דורש הלימוד

  רב מאמץ ממנו

הרווח עולה על 

ההפסד, משום 

שלמרות הקושי 

בלימוד, מה 

שנלמד אינו נשכח 

יש  –במהירות 

 תועלת ללימוד

 וקשה לשמוע מהיר
  לאבד

 

קולט את החומר 

במהירות, ללא 

גם מאמץ מרובה ו

זוכר אותו לאורך 

 זמן 

 

 אין חסרונות

תלמיד חכם. 

 זה ילמדתלמיד 

בקלות ויזכור כל 

  מה שלמד

 ומהיר לשמוע קשה
 לאבד

מתקשה ללמוד את 

 החומר 

ממהר לאבד, 

לשכוח, את החומר 

  הנלמד

מזלו של תלמיד 

הוא  –כזה רע 

צריך להשקיע 

מאמץ רב, וגם 

שוכח במהירות כל 

 מה שהוא לומד. 

 

ַבע ִמיִדים ִמדֹות ַאר   : ַבַּתל 

מֹועַ  ָמִהיר ַאֵבד וָמִהיר ִלש  ָכרוֹ  ָיָצא – ל  ֵסדוֹ  ׂש  ֶהפ   . ב 

מֹועַ  ָקֶשה ָקֶשה ִלש  ַאֵבד ו  ֵסדוֹ  ָיָצא – ל  ָכרוֹ  ֶהפ   . ִבׂש 

מֹועַ  ָמִהיר ָקֶשה ִלש  ַאֵבד ו   . ָחָכם – ל 

מֹועַ  ָקֶשה ַאֵבד וָמִהיר ִלש   . ָרע ֵחֶלק ֶזה – ל 

 (ו"ט משנה' ה פרק, אבות מסכת)

 
 

 יחידה
4 
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בא להציג תלמידים מכמה  האיור
סוגים, לאו דווקא את ארבעת 

הטיפוסים המתוארים במשנה, ולכן אין 
לנסות להתאים כל דמות באיור 

 ל"טיפוס" אחר במשנה. 
 התלמידים( 40' בעמ) ג–א בשאלות
 לימוד מקצועות על לחשוב מתבקשים

 ללמוד יותר, להם קשה או, להם שקל
 את לעדן היא השאלות מטרת. אותם
 את להעביר, כלומר – שבמשנה סרהמ

 תלמידים שאין יותר המורכב המסר
 תלמידים יש. תמיד בכול להם שקשה

 יכולים כאלה תלמידים אבל, לימוד של מסוים בסוג או, מסוימים במקצועות להם שקשה
 . היחידה בהמשך חיזוק יקבל זה מסר. אחרות הוראה ובדרכי אחרים במקצועות להצליח

 משולים זו במשנה. תלמידים של סוגים ארבעה מתארת ביחידה שהבאנו השנייה המשנה גם
 המשלים ובאמצעות, שלהם הלמידה דרך פי על, מטבח לכלי התלמידים סוגי ארבעה

 . לימוד סגנון שבכל והחסרונות היתרונות מתוארים
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גם כאן מתבקשים התלמידים להשלים טבלה כדי לפענח את המשנה.
 וי טבלה: הצעה למיל

ַבע ֵבי ִמדֹות ַאר  יֹוש  ֵני ב   : ֲחָכִמים ִלפ 

פֹוג ֵעְך, ס  ֶמֶרת, וַמש  ָנָפה, ַמש   .ו 

פֹוג  ;ַהֹכל ֶאת סֹוֵפג ֶשהוא – ס 

ֵעְך נִ  – ַמש  זוֹ  יסֶשַמכ  זוֹ  ומֹוִציא ב   . ב 

ֶמֶרת קֹוֶלֶטת ַהַטִין ֶאת ֶשמֹוִציָאה – ַמש  ָמִרים ֶאת ו   .ַהש 

ָנָפה קֹוֶלֶטת ַהֶפַמח ֶאת ֶשמֹוִציָאה – ו   . ַהֹסֶלת ֶאת ו 

 )מסכת אבות, פרק ה' משנה י"ח(
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 ספוג

 משפך

 משמרת

 

 נפה

 
תיאור פעולתו 

 של הכלי

סופג נוזלים 

קולט אותם  –

לתוכו ושומר 

 אותם

 להעברת עוזר

 מכלי נוזלים

 הנוזל – לכלי

 אחד מפתח נכנס

 מהשני ויוצר

 את קולטת

 השמרים

 הראוי החומר)

( פחות

 את ומוציאה

 החומר) היין

 (ראויה

 את קולטת

 החומר) הסולת

 המובחר

( והנקי

 את ומוציאה

 הדק הקמח

 פחות הטוב

 

 –סוג התלמיד 
יתרונותיו 
 וחסרונותיו

 - הכול קולט

 את גם

 הדברים

 וגם החשובים

 חשובים את

 גם, הפחות

 הדברים את

 גם הנכונים

 אלה את

 שאינם

, נכונים

 מבדיל אינו

 עיקר בין

 ואינו לטפל

 מה את מבקר

 .מדלו שהוא

 שקולט תלמיד

 ממהר אך, הכול

. הכול לשכוח

: נוספת אפשרות

 את שקולט תלמיד

 אינו אך הכול

 מעבד או מפנים

. שלמד מה את

 כזה תלמיד

 בדיוק" מדקלם"

, שלמד מה את

 חשיבה שום ללא

  .עצמאית

 

 שקולט תלמיד

 הדברים את

 השוליים

 קולט ואינו

 יש. העיקר את

 רק כאן

 חסרונות

 שיודע תלמיד

 בין דלהפרי

. לטפל עיקר

 את קולט

 הדברים

 ולא החשובים

 הפחות את

 זהו – חשובים

 הטוב התלמיד

 .ביותר

 
 
 

( התלמידים מתבקשים לדרג את סוגי התלמידים המתוארים לפי איכות 41)בעמ'  בשאלה א
הלימוד שלהם. אין תשובה אחת נכונה לכך, ובמליאה אפשר לנהל דיון מעניין באפשרויות 

 השונות. 
התלמידים מתבקשים להרחיב את המשנה, ולהציע כלי מטבח אחרים שיסמלו  ה בשאלב

 סוגי תלמידים אחרים. 
התלמידים מתבקשים לבחור אחד מסוגי התלמידים המתאר בצורה הטובה ביותר  ה גבשאל

את דרך הלימוד שלהם. ייתכן שתלמידים אחדים יתקשו למצוא דרך אחת המתאימה להם, 
 –ת הטיפוסים שבמשנה יכולים לדור בנפשו של תלמיד אחד שהרי במציאות כל ארבע

ובשלבים השונים בחייו. ברעיון זה נדון בהמשך במצבים אחרים, במקצועות למיניהם 
היחידה. בינתיים, אם תלמידים מתקשים לבחור טיפוס אחד, אין להתעקש על כך, ואפשר 

  .בהחלט לעודד אותם לבחור בכמה מהתיאורים ולהסביר את בחירתם
אם מכירים בשונות בין תלמידים ומבינים שכל  ד(. שאלה)לשתי המשניות השלכות חינוכיות 

תלמיד לומד בדרך אחרת, מובן שיש לכבד את השונות הזאת ולהתאים את ההוראה לסוגים 
השונים. למשל, אי אפשר ללמד את כולם באותו הקצב ובאותן הדרכים. בהמשך היחידה 

 . נעמיק בנושא זה
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 ין שתי המשניות?מה ב
כל משנה מתמקדת  –סוגים של תלמידים  –אף על פי ששתי המשניות עוסקות באותו נושא 

בזווית אחרת. המשנה הראשונה מתמקדת ביכולת של התלמיד לקלוט חומר ולזכור אותו, 
ואילו המשנה השנייה עוסקת גם באיכות הלמידה. במשנה השנייה לא מדובר רק על "מה 

מה עושה התלמיד במה שלמד:  –ובאיזו מהירות, אלא גם על בטיב הלימוד נכנס ומה יצא" 
האם הוא מפעיל שיקול דעת עצמאי? האם הוא מסוגל לעבד את החומר שלמד ולהפנים 

 אותו, לקשר בין דברים שלמד בהזדמנויות שונות ולהסיק מסקנות? וכדומה. 

 

 העדפות אישיות

ספים מהתנ"ך ומהתלמוד, גם הם עוסקים בחלק זה של היחידה מובאים שני מקורות נו
 אלא למד אדם אין": הראשון המקור. בשונות בין תלמידים, בהעדפותיהם ובצרכיהם השונים

. חיובית במוטיבציה, בעניין, ברצון שמקורו בלימוד היתרון את מדגיש, "חפץ שלבו ממקום
 את, החניך של" כודר" לפי לחנך הצורך את מדגיש "דרכו פי על לנער חנוך": השני המקור
 מופנית האמירה. האישיות ולנטיותיו לתכונותיו וההוראה החינוך דרכי את להתאים הצורך
 . וכדומה נוער בתנועות למדריכים, הספר בבתי למורים, להורים –" מחנך" לכל
 

התלמידים מתבקשים למצוא מידע על בתי ספר דמוקרטיים, וללמוד על ניסיונות  
קרונות המוזכרים במשנה. מובן שיש הבדלים גם בין בתי ספר "בשטח" ליישם את הע

הדמוקרטיים למיניהם, ובכל זאת אפשר להצביע על כמה מאפיינים משותפים לכולם. בין 
 היתר, נצפה לשמוע את הדברים האלה: 

 וברצונו בכישורים, באופי התחשבות מתוך נעשים דמוקרטי ספר בבית והחינוך הלמידה
 את לבחור, יומו סדר את לעצב אפשרות ניתנת תלמיד לכל. תלמיד כל של האישי

 .הלימוד דרכי ואת שילמד המקצועות
כדאי לשאול את התלמידים גם אילו יסודות בבית הספר "הרגילים" שלהם מיישמים את 
העקרונות המוזכרים במשנה )למשל, למידה בקבוצות קטנות על פי תחומי עניין או על פי 

ללמידה, בחירה אם לכתוב עבודה, לגשת למבחן או להגיש פרויקט  רמה, בחירה של נושאים
 יצירתי וכדומה(.

 
 טיפוסים שונים מאוד! –עשו ויעקב 

בחלק זה מוצגת משנתו של רש"ר הירש בתחום החינוך. 
רש"ר מביע את רעיונותיו באמצעות פירוש לסיפור עשו 
ויעקב. חשוב לבדוק שהתלמידים זוכרים את הסיפור 

 ולכן הבאנו את הפסוקים מספר בראשית.המקראי, 
 . בניהם בחינוך טעו ורבקה יצחקרש"ר טוען כי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רש"ר הירש סבור שטעותם המרכזית של ההורים הייתה היחס השווה  –( 43' עמ) א שאלה
לשני הבנים, שהיו ללא ספק שונים מאוד זה מזה באופיים. כפי שאנו קוראים בספר בראשית: 

י ע   ים" )בראשית, פרק כ"ה פסוקים "וַיְהִּ ב אָֹהלִּ יׁש ָתם יֹׁש  יׁש ָשֶדה, וְיֲַעקֹב אִּ ַע ַציִּד אִּ יׁש יֹד  ָשו אִּ
  כ"ז(.–כ"ד

 ,תהנסתרו נטיותיהם להבדלי[ ורבקה יצחק] לב שמו לא, קטנים היו עוד כל

" דרכו פי על לנער חנוך: "בחינוך גדול כלל ושכחו לשניהם העניקו אחד וחינוך אחת תורה

 '...וגו

 )רש"ר הירש, פירוש התורה, על בראשית כ"ה, כ"ז( 
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ייתכן שההורים פעלו כך משום שלא השקיעו בכך מחשבה עמוקה מספיק ולא הבחינו שלכל 
משום אחד מהבנים צרכים אחרים. אולם ייתכן שהם התייחסו לשני הבנים באותה הדרך 

שחשבו שנכון להעניק להם יחס שווה. רש"ר הירש סובר שהלקח מהסיפור הוא שיש לחנך 
כל ילד בדרך מיוחדת לו, על פי העתיד הצפוי לו ועל פי נטיותיו. לדעתו יש לאבחן את הנטיות 

 המיוחדות כבר בגיל הילדות, מוקדם ככל האפשר.
אהב לבלות את זמנו בשדה מחוץ ". אפשר לשער שעשו ציד יודע איש" היה עשו – בשאלה 

לביתו. אולי הוא היה טיפוס פעיל ואוהב ספורט, אולי נמשך להרפתקאות ונטה להסתכן. 
הוא, כנראה, אהב לבלות את זמנו בבית, היה טיפוס "איש תם יושב אֹהלים".  יעקב היה

 רגוע ושקט, ביקש להיות במקום מוגן ולא חיפש ריגושים מבחוץ. 
ר הירש, יצחק ורבקה היו צריכים להתחשב בתכונותיהם המולדות לפי גישתו של רש"

ובנטיות לבם של הבנים ולכוון את דרכם על פי תכונות אלו. לדוגמה, הם היו יכולים ללמד את 
עשו על הדאגה לאחר באמצעות צפייה בהתנהגותם של בעלי חיים, לראות איך בעלי חיים 

ך הם היו יכולים ללמד את יעקב באמצעות חיים בקבוצות ודואגים זה לזה. את אותו הער
 משימות כמו השגחה על ילד צעיר בבית. 

לדעת רש"ר הירש כאשר מחנכים ילדים ותלמידים יש להביא בחשבון גם  –ה ג שאל
השפעות נוספות עליהם )סביבה, משפחה, מעמד וכדו'( לדוגמה, במדינת ישראל היום, חשוב 

ארץ או לא? איזו שפה מדברים בבית? האם המצב לדעת אם התלמיד או הוריו הם ילידי ה
 הכלכלי בבית תקין? האם יש ספרים בבית? מה הרקע הדתי של הילד והמשפחה? ועוד. 

 
 גם בהגדה של פסח –כמה טיפוסים 

מגוון הטיפוסים בא לידי ביטוי בקטע המפורסם מההגדה של פסח. כזכור, בקטע מוזכרים 
שאינו יודע לשאול". כמעט בכל הגדה אפשר למצוא ארבעה בנים "חכם", "רשע", "תם" ו"

 איורים המנסים לתת ביטוי חזותי לטיפוסים השונים. 
 

 לחנךצייר את הבנים כדמויות על גבי קלפי משחק. הוא טוען שעל ההורים  דוד מוסהאמן 
 שמכתיב הוא, ההורה ולא, הילד" לדבריו. המיוחדות האישיות תכונותיהם לפי הילדים את
 ". יךהתהל את

 פי על בן כל לחנך ההורים שעל אלא, עצמם את לחנך צריכים שהילדים איננה, כמובן, הכוונה
 שם גם. עוז עמוס של מספרו 27' בעמ שהבאנו הקטע את מזכיר הקלפים דימוי. תכונותיו
 כאן גם, ההוא בקטע וכמו. בחיינו" הגורל יד"ו" המזל" של מקומם את מסמלים הקלפים
 . נתונה במסגרת לפעול האדם ועל בידינו ולהכ שלא הוא המסר

 
מתנגד לסיווג של אנשים לטיפוסים. הוא חושש מהאפשרות שסיווג כזה עלול  יריב בן אהרון

להוביל לחשיבה סטריאוטיפית ול"הדבקת תוויות" לבני 
אדם. לטענתו בכל אחד ואחת מאתנו אפשר למצוא 
ם: תכונות המאפיינות כל אחד מארבעת הבנים־הטיפוסי

 החכם, התם, הרשע וזה שאינו יודע לשאול. 
מביע מסר דומה באיור שלו. באיור  דן רייזינגרהאמן 

זה כל אחד מהבנים "מורכב" מאותם ארבעה צבעים, 
אך בכל אחד מהם הצבעים מופיעים במקומות אחרים 

 ובצורות אחרות.
רכבותם של בני תפיסה זו מציגה גישה מורכבת יותר מזו המוצגת במשנה. היא מכירה במו

 אדם, וטוענת שלא נכון )ואף שאי אפשר!( לתאר בני אדם באמצעות תווית אחת. 

 

 מן העיתונות

גם הכתבה עוסקת בסוגים שונים של תלמידים, ובהשלכות שיש לכך על ההוראה. התפיסה 
המוצגת בכתבה מסתמכת בעיקר על מודל "האינטליגנציות המרובות" של האוורד גארדנר. 
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הכתבה הזאת כמעט במלואה למרות אורכה, משום שהיא רלוונטית מאוד  הבאנו את
 לתלמידים ועשויה להיות משמעותית להם.

מומלץ שלא לדרוש מהתלמידים לקרוא את הכתבה כולה. כדאי לחלק את התלמידים לשש 
שתי קבוצות )שליש מהתלמידים( יקראו את החלק המתאר את "הלומד החזותי",  –קבוצות 

את החלק  –יקראו את החלק המתאר את "הלומד השמיעתי" ושתי קבוצות  שתי קבוצות
המתאר את "הלומד התנועתי". את יתר הכתבה ייקראו כולם. אפשר להמשיך בשיטת 

לאחר שהתלמידים למדו את הקטע שלהם בקבוצות, שני נציגים מכל קבוצה יציגו  –הג'יקסו 
 יו. בפני קבוצה שלמדה טיפוס אחר את הטיפוס שקראו על

 ( 47)עמ'  שאלה א
 הטבלה מסכמת את היתרונות והחסרונות של כל לומד. 

 

 חסרונות יתרונות 

בדרך כלל, יכול ללמוד  הלומד החזותי

במשך זמן רב מאוד. 

אוהב לצייר, לשחק בלגו 

ובפאזלים. רוב 

התלמידים הם לומדים 

 חזותיים.

קשה לו ללמוד מהסברים 

ארוכים בעל־פה, או אם 

ו רק להקשיב דורשים ממנ

ולנקוט פעולה לפני 

שהוא רואה או קורא את 

 כל מה שצריך לעשות.

יכול לקלוט ולזכור  הלומד השמיעתי

חומר אפילו בלי לרשום. 

כישוריו הבולטים הם 

דיבור, כתיבה, סיפור 

סיפורים, כל מה שקשור 

בשפה. בדרך כלל, בעל 

חוש הומור מפותח 

 וכישרון מוזיקלי.

אך  מוסח בקלות מרעשים,

קשה לו גם להתמודד עם 

שקט ארוך בכיתה. לא קל 

לו לחכות שהמורה תסיים 

 לדבר. 

שולט היטב בגוף  הלומד התנועתי־מגעי

)ספורטאי שחיין, 

רקדן(, בעל "ידיים 

 טובות". 

קשה לו לשבת בשקט 

ו"לשמור את הידיים 

לעצמו". קשה להתמיד 

בפעילות אחת לאורך זמן 

ולהיזכר במה שראה או 

פעמים מתקשה שמע. ל

בכישורים בין־אישיים, 

בכתיב ובכתב יד שוטף 

 וקריא. 

 

הכתבה מזכירה את המשניות ביחידה משום שגם היא מתארת סוגים שונים של  – ה גשאל
שתי המשניות עסקו בידע או בחומר  –לומדים. אולם הדגשים במשניות ובכתבה שונים 

אילו הכתבה עוסקת בדרך שבה שנשאר אצל הלומד לאחר הלימוד )או נשכח ממנו(, ו
 הלומדים השונים קולטים את הידע. 

האינטליגנציות המרובות תאוריית  –את התאוריה שהכתבה מבוססת עליה  מזכירה ה דשאל
ם. ראינו לנכון להציג של הווארד גארדנר. שמונה האינטליגנציות מוצגות במילים ואף באייקוני

בה, משום שייתכן ושיהיו תלמידים שיזהו את גם את האינטליגנציות שאינן מתוארות בכת
 עצמם דווקא באינטליגנציה שלא הוזכרה בכתבה. 

אפשר לשאול את התלמידים לאיזה סוג של תלמיד מופנים במיוחד האייקונים? )הלומד 
 החזותי, אם כי הם עוזרים לכל לומד( 
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 רעיון לפעילות בכיתה

שחק כמה גרסאות של "משחק זיכרון". כדי להמחיש את דרכי הלמידה המגוונות אפשר ל
התלמידים יוכלו להתנסות בכל הגרסאות ולבחון באילו הם מצליחים יותר ובאילו פחות. 

 לדוגמה:
מכינים קלפי משחק שמופיעים עליהם איורים או  – משחק להמחשת הלימוד החזותי

פכים אותם. תמונות, או שרשומות עליהם כל מיני מילים. מראים אותם לכמה רגעים ואז הו
 על התלמידים לנסות להיזכר בכמה שיותר מהפרטים שראו או קראו.

מקריאים לתלמידים רשימת מילים, ולאחר מכן  –משחק להמחשת הלימוד השמיעתי 
 מבקשים מהם לרשום אותן במחברת. 

 דוגמה לרשימה: נפה, מסננת, משפך, ספוג, חותך ביצים, מגש, כף, קערה, צלחת
מציגים סדרה של תנועות גוף, ועל התלמידים לחזור  –ד התנועתי משחק להמחשת הלימו

 על אותן התנועות.
כדי להקשות במקצת את המשימה, בכל הגרסאות אפשר לבקש מהתלמידים לחזור על 

 המדויק שבו הוצגו בפניהם. לפי הסדרהפרטים שראו או שמעו )מילים, תנועות גוף וכו'( 
וצה תכין משחק שיתבסס על אינטליגנציה אחרת, אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות, כל קב

 ואחר כך יתנסו כולם בכל המשחקים.
 

 מחברים הכול יחד 

  הצעות לבית ספר המוקם על פי רוח המקורות שנלמדו.התלמידים מתבקשים להציע 
 הצעות אפשריות למנהל/ת ולצוות בית הספר: 

ל פי נטיות לבם )על פי לפתוח מגמות לימוד מגוונות כדי לאפשר לתלמידים לבחור ע -

העקרון שלמדנו במקורות "חנוך הנער על פי דרכו", ו"אין אדם למד אלא במקום 

 שליבו חפץ"(

לבחור צוות מורים מגוון המלמד בסגנונות מגוונים ובשיטות שונות )על פי הרעיון  -

 המובע במשנה שכל תלמיד לומד וקולט את הידע בדרך אחרת(.

למידים ולגוון אותן )על פי הרעיון במשנה שכל תלמיד להתאים את שיטות הלימוד לת -

 לומד וקולט את חומר הלימוד בדרך אחרת(

לאפשר למידה אישית ולמידה בקבוצות קטנות כדי לאפשר לתלמידים ללמוד על פי  -

 ההעדפות והיכולות הייחודיות להם.

 להורים: 
את האפשרויות לנסות לזהות את הנטיות ואת הכישורים של ילדיהם ולפרוש לפניהם  -

המתאימות להם ביותר. לאפשר לילדים לבחור בחירה מושכלת בין המגמות 

 והמקצועות המוצעים להם )על פי הרעיון של רש"ר הירש(. 

לנסות להבין את רצונותיהם של הילדים ולא לכפות או "להכתיב" להם את דרכם )על  -

 פי הרעיונות של יריב בן אהרון, דן רזינגר ודוד מוס(. 

 מידים : לתל
לנסות וללמוד בכמה אופנים ולמצוא את הדרך המתאימה להם )על פי הרעיון  -

 מהמשנה שכל תלמיד לומד וקולט את חומר הלימוד בדרך אחרת(.

 לכל אחד הכישורים שלו. –לנסות שלא להשוות את עצמם לתלמידים אחרים  -
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י לימוד מקצוע אחד או על דרך לימוד אחת. להתנסות בכמה דרכלא "להינעל על"  -

ובתחומי עניין אחרים )על פי הרעיון של יריב בן אהרון ודן רזינגר הסוברים שבכל 

 .אחד טמונות כמה תכונות(



 34 

 כעס
 

מו.  נושאי היחידה הם מקומו של הכעס בחיינו והדרכים להתמודד עִּ

 
 על המשנה

מציגה ארבעה טיפוסים של המשנה 

"כועסים", ומביעה את דעתה על כל 

הטיפוסים הראשונים  שני .אחד מהם

הם המורכבים יותר, והשניים האחרים 

 חד־משמעיים יותר.

אדם הוא  נוח לכעוס ונוח לרצות""

ממהר לכעוס וממהר להירגע. על ה

 יצא שכרואומרים חז"ל ש"כזה  אדם

. אדם כזה מפסידכלומר,  ",בהפסדו

הוא  "קשה לכעוס וקשה לרצות",

קשה מאוד להרגיע אותו ולפייסו. על אדם כזה  ,הוא כועסאם אדם שאינו ממהר לכעוס, אך 

 . אדם זה מרוויח", כלומר "יצא הפסדו בשכרו :אומרים חז"ל

 ""קשה לכעוס ונוח לרצותהוא מי ש: חז"ל ברורים מאוד בשיפוטם יםהבאשני הטיפוסים ב

 נוח לכעוס וקשה לרצות""הוא הערכה הגבוהה ביותר, ומי ש, כלומר זוכה ל"חסיד"הוא 

 .ע""רשהוא 

 

 (, המסכמת את ההבדלים בין הטיפוסים:49לפניכם הטבלה )בעמ' 

 

)מה יתרונו של שכרו  

 אדם זה?(

)מה חסרונו של הפסדו 

 אדם זה?(

 התוצאה

נרגע בקלות, אינו  נוח לכעוס ונוח לרצות

 שומר טינה

ההפסד עולה על  ממהר לכעוס 

 הרווח 

קשה לכעוס וקשה 
 לרצות

ע ולפייס קשה להרגי אינו ממהר לכעוס

 אותו 

השכר עולה על 

 ההפסד

 אינו ממהר לכעוס קשה לכעוס ונוח לרצות

 נרגע בקלותו

 חסיד  סרוןיאין ח 

ממהר לכעוס וקשה  אין יתרון נוח לכעוס וקשה לרצות

 לפייסו

 רשע

 

אדם שהוא "נוח לכעוס ונוח לרצות" "מפסיד", אף על פי שהוא נרגע בקלות, משום שהוא 

 .א(שאלה )קרובות. בימינו היינו אומרים ש"יש לו פיוז קצר" שרוי בכעס לעתים 

אדם שהוא "קשה לכעוס וקשה לרצות" "מרוויח", אף על פי שקשה להרגיעו, משום שהוא 

 .(ב )שאלהמתרגז רק לעתים רחוקות, ולכן רק לעתים רחוקות  צריך לשכך את כעסו 

שרוי בכעס מעט  הוא –ות" ש"קשה לכעוס ונוח לרצהוא מי  , ה"חסיד",האידאליטיפוס ה

  .ממנו וא ממהר לצאתה בו "נמצא"זה, וכשהוא כבר הבקלות למצב  "נכנסאינו ": הוא מאוד

 

לסיכום, הדירוג של ארבעת הטיפוסים )ארבע המידות( לפי החכמים, מהראוי ביותר לראוי 

 פחות הוא:

 קשה לכעוס ונוח לרצות 

 קשה לכעוס וקשה לרצות 

ַבע ִמדֹות ַבֵדעֹות:   ַאר 

צֹות  נֹוַח ִלר  עֹוס ו  ֵסדֹו;  –נֹוַח ִלכ  ֶהפ  ָכרֹו ב   ָיָצא ׂש 

עוֹ  צֹות ָקֶשה ִלכ  ָקֶשה ִלר  ָכרֹו;  –ס ו  ֵסדֹו ִבׂש   ָיָצא ֶהפ 

צֹות  נֹוַח ִלר  עֹוס, ו   ָחִסיד. –ָקֶשה ִלכ 

צֹות  ָקֶשה ִלר  עֹוס, ו    ָרָשע. –נֹוַח ִלכ 

 )מסכת אבות, פרק ה' משנה י"ד(

 
 

 יחידה
5 
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 נוח לכעוס ונוח לרצות 

 נוח לכעוס וקשה לרצות 

 

 :אפשר לשאול את התלמידים איור:המשימה סביב 

שמתחת למשנה? זהו, כמובן,  איזה טיפוס מתואר באיור

"קשה לכעוס ונוח לרצות". המצב המתואר באיור כמעט 

קשה לנו לתאר אדם שאינו כועס בכלל  – בלתי אפשרי

במצב שכזה! אפשר לבקש מהתלמידים להכין איורים 

 הטיפוסים האחרים.  לשלושת

 

איזה אדם אינו כועס כלל? המשנה איננה מתארת  ,נשאלת השאלה: לפי החכמים ד שאלהב

הכעס הוא תגובה  –אדם כזה. אפשר להסיק מכך שהחכמים חשבו שאין אדם שאינו כועס 

תה.  טבעית ונפוצה, השאלה  היא כיצד אנחנו מתמודדים אִּ

 

 מי יצליח להכעיס את הלל

 

 

 

 

 
 

 אם אפשר להכעיס את הלל.  ביניהם מוכר זה אנו קוראים על שני אנשים שהתערבו במדרש

התערבות בין בני אדם נעשית, בדרך כלל, על עניין קשה להשגה או לעשייה.  – אשאלה 

, מעידה שהיה ידוע מי יצליח להוציא את הלל משלוותוהעובדה ששני האנשים מתערבים 

 קשה לגרום לו לכעוס.במיוחד ואדם סבלני ורגוע שהלל הוא 

"רגיל" להוציא אדם כדי ים שדי באחת מהם דרכהמקניט בסיפור נוקט כמה  –ב שאלה 

  יחד: ןמשלוותו, כל שכן, כול

  באמצע  –עסוקים בהכנות לשבת, במקרה שלנו : הכול בצהריים ייום שיש –הזמן

 המקלחת.

   יד ביתו  המקניט עובר על חצופה ולא מכבדת: – ורת הפנייהצ

אדם פשוט, הלל לא היה כידוע,  "ל הלל וצועק "מי כאן הלל?ש

 הוא היה נשיא הסנהדרין!

  אפילו , הן דחופותהנשאלות אינן שאלות ה –השאלות עצמן

, אפשר לדחות אותן לזמן אחרומובן שהיה חסרות חשיבות, 

 .אם לא לוותר עליהם בכלל

 חוזר עליהן שלוש  הפונה אינו שואל את כל השאלות יחד, אלא – תדירות השאלות

 מחייבת את הלל לצאת שוב מהמקלחת. כל שאלהפעמים, ו

בחום ובסבלנות רבה: הוא אינו כועס על הוצאתו המקניט הלל מתייחס אל השואל  –שאלה ג 

מהמקלחת, פונה למקניט בכינוי "בני", אינו כועס על חוצפתו של המקניט ששואל אותו שאלה 

שאלה גדולה "מעודד אותו ואומר לו: , ואפילו פורטתלו תשובה משיב שאיננה דחופה, ומ

 שאלת".

 מאוד( לכעוס".)אין ספק שסיפור זה מציג את הלל כאדם "קשה  – דשאלה 

 זה את זה )התערבו(.  מעשה בשני בני אדם שהמרו
אמרו: "כל מי שילך ויקניט את ִהלל יטול 

 יקבל( ארבע מאות זוז".)
 אמר אחד מהם: "אני אקניטנו".

... 
  )תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל' עמוד ב'(
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 לתת מקום לכעס

מפרש את המשנה שלמדנו וטוען שאין בה שלילה גורפת של  (51ה )עמ' רבי יונה מגירונ

הם נחוץ וחיוני לכעוס ואסור להימנע הכעס. טענתו של רבי יונה חשובה מאוד: יש מצבים שב

 מכך. 

לדוגמה, אם אדם רואה עוול ביחסים בין אדם לאדם )למשל, חבר לכיתה משחית רכוש של 

חבר אחר( או ברמה החברתית )למשל, חוק בלתי מוסרי, גילויים של גזענות(, חובה עליו 

 לכעוס, ואז לאפשר לכעס להניע אותו לפעילות מועילה לתיקון העוול. 

 

. אפשר לשאול את התלמידים חברהביאי ישראל הרבו לכעוס על עוולות שראו בנ

דבריו של בחרנו להביא כאן מתנ"ך. האם הם זוכרים דברי נבואה כאלה מלימודי 

  .(51)עמ'  בין אדם למקוםוהנביא ירמיהו שזעם על עוולות בין אדם לחברו 

 

בין אדם ש יםלחטאות דוגמ – (52)בעמ'  א שאלה

: עושק הגר, היתום הן ירמיהומדברי רו לחב

התוכחה כאן איננה דם נקי ) תכישפו והאלמנה

ירמיהו אינו טוען במפורש שבני העם  – ישירה

חוטאים את החטאים האלה, אלא נוזף בהם שיעשו 

טוב ולא רע. מכאן אפשר להסיק שלא תמיד הם 

  נוהגים כך(.

דוגמה לחטא בין אדם למקום: מקריבים קורבנות 

 לים אחרים.לא

ירמיהו משתמש במילים: "אפי וחמתי נתכת", "ובערה ולא תכבה". הוא מדמה  – ג–שאלות ב

 את הכעס למשהו שאפשר לשפוך אותו בעוצמה רבה )כמו גשם חזק( ולאש שאינה נכבית.

בימינו אין נביאים, אך יש אנשים המוכיחים את העם ואת החברה. לפעמים אלו  –שאלה ד 

מקצוע, כמו סופרים,  שסוגיה מסוימת "בוערת" להם, לפעמים בעלי הם אנשים פרטיים

עיתונאים ועורכי דין, ולעתים ארגונים ועמותות שתפקידם להצביע על עוולות בתחומים 

מסוימים, כמו זכויות אדם, צדק חברתי, צער בעלי חיים וכדו'. דו"ח מבקר המדינה, 

להביע ביקורת על תפקודם של  המתפרסם בכל שנה, הוא דוגמה לדרך רשמית וממוסדת

 גופים ממשלתיים.

 
 הרמב"ם על הכעס

שיש להימנע מהכעס, אך גם הוא הבין שיש מצבים שבהם מתאים ואף נכון מד יהרמב"ם ל

 ( 52, עמ' שאלה אלהביע כעס )

הרמב"ם הציע טכניקה מעניינת: במצבים כאלה יש להעמיד פנים שכועסים, כדי  – שאלה ב

 חשוב שכועסים עליו, אבל להישאר רגוע בפנים. לגרום לצד השני ל

כלומר, הרמב"ם הכיר בערך החינוכי של הכעס. ואכן מורים שחשוב להם לגרום לתלמידים 

, אפילו אם הם אינם כועסים זההבכלי משתמשים  שלהם לחשוב שהם מורים קשוחים

 האדםפש נלהשפיע על כעס החיצוני המדומה האתגר הוא לא לתת ללפי הרמב"ם,  באמת.

 .ולהישאר רגועים

הצעיר  ילדבעזרת דוגמה: התנהגותו של שמרטף עם התלמידים יוכלו להבין את הרעיון 

 או מסוכנת על התנהגות בלתי ראויהאת הילד  יוכיחלעתים השמרטף  –שהוא משגיח עליו 

 –. אפשר גם להביא דוגמה להעמדת פנים אחרת תייחש כעס אמאינו  אפילו אם עליו ויכעס
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מדריך בתנועת נוער יודע שלפעמים עליו להפגין התלהבות בפני החניכים, כדי להשפיע  כל

 על האווירה, גם אם אינו מרגיש כך באמת.

 

  

 

 אל תרצה את חברך בשעת כעסו

 חבר כועס.עם מלמדת כיצד יש להתנהג . משנה זו כעסבם היא עוסקת גהמשנה הבאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מלמד שאסור לאדם לנסות להרגיע את חברו בשעת כעסו.  רבי שמעון – (53)עמ'  שאלה א

משום לא יועיל ורק ירגיז אותו יותר, אולי אולי משום שזה 

את  חשוב לאפשר לאדם לכעוס ולא טוב לזרז אותו להדחיקש

 הרגש.

אף שיש כאן ארבע אמרות המתארות מצבים  – גשאלה 

המילה , ולכן בכולן מופיעה , לעיתוילזמןשונים, כולן קשורות 

"שעה". כפי שאין לנסות להרגיע את האדם כשהוא שרוי 

בכעס, כך גם אין לנחמו זמן קצר אחרי שאדם יקר לו נפטר. 

בכל המצבים המתוארים מודגשת חשיבותו של העיתוי. 

למרות התחושה שחשוב לנסות לדבר עם אדם במצוקה 

והנטייה להתערב מיד, החכמים מלמדים שבמקרים מסוימים 

  ת קצת.עדיף לחכו

 

 אמנות מחאה –לבטא כעס 

נראה כיצד אפשר להפוך את הכעס לכוח מניע ולהביעו באמצעות בחלק זה של היחידה 

 אמנות. תחילה הבאנו שלוש יצירות אמנות המביעות מחאה.

 

 ,מאוד. אם אפשר ־היצירות מאודכדי להדפיסן בספר זה, הוקטנו חשוב לספר לתלמידים ש

, כדאי להפנות את אי אפשרבכיתה באמצעות לוח חכם. אם ירות את היצ מומלץ מאוד להציג

  פרטים.הבחין ביוכלו לדי שהתלמידים לראותן בבית באמצעות האינטרנט, כ

 

ָעָזר אֹוֵמר:  עֹון ֶבן ֶאל   ַרִבי ִשמ 

ַעת ַכֲעסֹו, ש  ָך ב  ַרֶףה ֶאת ֲחֵבר   ַאל ּת 

ָפָניו, ָשָעה ֶשֵמתֹו ֺמָחל ל  ַנֲחֵמנו ב  ַאל ּת   ו 

ַאל  ַאל ִּתש  רֹו, ו  ַעת ִנד   לֹו ִבש 

ָקָלתֹו. ַעת ַקל  אֹותֹו ִבש  ַּתֵדל ִלר  ַאל ִּתש   ו 

 )מסכת אבות, פרק ד' משנה כ"ג(
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 ציור ענק שצייר פבלו פיקסו  –הגרניקה 

 

 
 )ניתוח הציור נכתב על פי ויקיפדיה(

שבחבל הבאסקים שבספרד,  ֶגְרנִּיָקהציור זה צויר בתגובה להפצצת הנאצים את העיירה 

הרוגים  1,600בפצצה נהרגו כ־ .מלחמת האזרחים בספרד, בזמן 1937 באפריל 26ב־

ואלפים נפצעו, וגרניקה הייתה לאחד מסמלי ההרס והאובדן של המלחמה כולה. פיקסו צבע 

את היצירה בשחור, לבן ואפור כצבעי תצלומי העיתונות שתיעדו את האירוע בגרניקה, וכן כדי 

זאת  ליצור את הרושם שהיצירה מתארת עובדות, את המראות כפי שהיו, כפי שעושים

 העיתונים. 

בציור לא מתוארים מטוסי קרב או פגזים, אלא רק אזרחים פשוטים. כל דמות בציור נושאת 

ם המחזיקה בידיה את בנה המת היא תזכורת לציורי  עמה משמעות סמלית מסורתית: הא 

" )מריה נושאת את בנה ישו לאחר שהורד מהצלב(; אישה המחזיקה לפיד היא פיאטהה"

; חייל מת האוחז בחרבו השבורה הוא סמל לגבורה; וראש ניו יורקב פסל החירותתזכורת ל

השור הוא סמל המזוהה עם ספרד. בכל הדימויים בולט הכאב המשותף לבני האדם ולבעלי 

ים ומפוחדים, החיים. פיותיהם של הדמויות האנושיות ושל בעלי החיים פעורים, כולם מאוימ

כמה מהם גוססים וכמה מתים. הדמויות הנשיות מעוותות, גופן שבור ומפורק באלימות 

המדגישה את הזוועה: האישה העולה בלהבות, האם ותינוקה המת והאישה הנסה על נפשה. 

תחושת האימה נוצרת בעיקר באמצעות הצורות עצמן. מהות הצורות רק מוסיפה לתחושה 

 כמו בקולאז', הן מעוותות ומקוטעות, והגוף האנושי מפורק.זו. הצורות חתוכות 

 

 ביצירה: הדמויות והפרטיםלפניכם פירוט נוסף של 

  העומד מעל אישה המבכה את מות בנהלראות שור מעוות אפשר משמאל . 

  במרכז נראה סוס זועק הנופל על הקרקע גוסס ומוט תקוע בגבו. צורת אפו של הסוס

 אדם.  גולגולתכצורת 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94_(%D7%A2%D7%99%D7%A8)
http://he.wikipedia.org/wiki/26_%D7%91%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1937
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%98%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%9C_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%AA
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  צומח פרח. . מהחרב בידו חרב שבורהומת כהנראה  חיילמתחת לסוס שוכב 

 עיןמנורה בצורת ירה מא מעל ראש הסוס . 

  עששיתבידה ועדה למתרחש סביבה המימין לסוס דמות אישה מפוחדת . 

המזכירה בצליל שלה את  ,Bombilla - ספרדית, בנורהמאירה אלה את כל המראות ה

 .פצצה – Bombהמילה 

"אני לא  :" ובתגובה ענה?סו "מה הוא עשה בתמונהכאשר הוצג הציור לראשונה נשאל פיק

 עשיתי את זה, את זה אתם עשיתם".

 
 רנסיסקו גויהציור של פ – 1808שלושה במאי 

 

 
. הציור צויר ספרדחצר המלוכה ב ציָיר, פרנסיסקו גויהשל  ציור שמןהוא  1808שלושה במאי 

 .מלחמות אזרחיםעל ספרד, תקופה רוויה בשפיכות דמים וב צרפתבתקופה שבה השתלטה 

הגדולות ביותר במהלך  הוצאות להורג" מתארת את אחת ה1808היצירה "שלושה במאי 

, אספו הצרפתים נפוליוןמלחמה זו: לאחר ניסיון התקוממות כושל של הספרדים נגד כוחות 

הוציאו אותם להורג בירייה. 1808 במאי 3ל־ במאי 2מאות ספרדים באקראי, ובלילה שבין 

זהו הציור הראשון שמוצגת בו סצנת קרב שגיבוריה אינם המנצחים אלא הקורבנות. מבחינה 

אין כאן שבח לגיבורי מלחמה, כמו שהיה נהוג עד אז, אלא תיאור בוטה  –זהו ציור מהפכני  זו

הם נראים כמו  –פניהם אינם נראים  –של זוועות המלחמה. מצד אחד עומדת כיתת יורים 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A9%D7%A9%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2_%D7%A9%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%95_%D7%92%D7%95%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/3_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1808
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מכונה לא אנושית. על הקרקע מוטלים מתים שותתי דם, ואין כל ניסיון לטשטש את העובדות 

  המרות.

וצאים להורג הם אנשים פשוטים, והם מתנהגים בכניעה. נראה שאין להם בררה. האנשים המ

אדם אחד, זה שגופו ופניו מוארים ובולטים, מתנהג אחרת, והוא גיבור היצירה. פניו פונות 

סמל לטוהר ולאצילות, הוא מישיר מבט אל האויב, מרים את  –אלינו, הוא לובש חולצה לבנה 

 מזדהים עם הקורבנות.ידיו ומוכן למות. הצופים 

 

Stop violence against women 

את הכרזה הזאת צייר האמן הישראלי מישל קישקה לרגל היום הבין לאומי למאבק באלימות 

נגד נשים. האגרוף השחור מסמל הן את ה"כלי" הפוגע בנשים, והן את הכעס שהאמן חש 

ת" מכוחו של האגרוף. כלפי האלימות הזאת. באמצע האגרוף נראית דמות אישה ה"נמעכ

פרצופה של האישה מזכיר את פניה של הדמות בציור המפורסם "הצעקה" של אדוורד מונק. 

ייתכן שהאמן ביקש להביע את חוסר האונים של האישה, המנסה להביע את אימתה, אך 

 נמנעת מכך.

 

. לדוגמה הבאנו את שירו שירי מחאהנוסף על יצירות האמנות הפלסטית, הבאנו גם 

פורסם של בוב דילן, "נישא ברוח" שנכתב בתגובה למעורבותה של ארצות הברית המ

 במלחמת וייטנאם.

 

 דוגמאות לשירי מחאה ישראליים:

  

 האזנה לשיר יחסית בסדר/  דן תורן 

 מדברים על שלוםמוקי / כולם 

 קרטיהבשם הדמודבק / 

  העלייה)מארח את צ'אק ורוסי שחור( / וולקן 

  מסר/  Xברינק

 שקוףאלברט עמר / 

 וורה מבוקרשטחוה אלברשטיין / חד גדיא, 

 ארבעים שנה/  יענקל'ה רוטבליט

  הורה נדל"נים/  טיפקס

  ניקוי ראש/  59סגול 

 היי בובה/  זאב טנא

DAM / (כאנולדתי) هون انولدت 

 להתחלק בעיר/  הדג נחש

  דאבסור/  אנסמבל אדמיי

 )אף אחד לא יודע( ال أحد يعلم/  אמל מורקוס

 הולך קדימה/  אביב גפן

 אל תתנו להם רובים/  דויד ברוזה 

 

 מן העיתונות 

הכתבה מביאה ממצאים ממחקרים מדעיים שהראו שלאנשים ש"שומרים בבטן" ואינם 

מביעים כעס, יש סיכון גבוה יותר ללקות בהתקף 

לב. תפיסה זו שונה מהתפיסה הבאה לידי ביטוי 

http://www.dantoren.com/
http://www.shatil.org.il/files/dan.jpg
http://www.dantoren.com/cds/PP_listen.htm
http://www.shatil.org.il/files/mook.jpg
http://www.shatil.org.il/files/devek.jpg
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=134345078
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=134345078
http://www.shatil.org.il/files/vulkan.jpg
http://www.shatil.org.il/files/brinx.jpg
http://www.shatil.org.il/files/albert.jpg
http://www.shatil.org.il/files/chava.jpg
http://www.rotblit.co.il/
http://www.rotblit.co.il/
http://www.shatil.org.il/files/rotblit.jpg
http://www.teapacks.com/index.php
http://www.teapacks.com/index.php
http://www.shatil.org.il/files/tpex.jpg
http://www.myspace.com/sagol59
http://www.shatil.org.il/files/sagol.jpg
http://www.zeevtene.com/
http://www.zeevtene.com/
http://www.shatil.org.il/files/zeev.jpg
http://www.dampalestine.com/main.html
http://www.shatil.org.il/files/dam.jpg
http://www.hadag.co.il/
http://www.hadag.co.il/
http://www.shatil.org.il/files/hadag.jpg
http://www.adamaiensemble.com/
http://www.adamaiensemble.com/
http://www.shatil.org.il/files/absurd.jpg
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=184771785
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendID=184771785
http://www.shatil.org.il/files/amal.jpg
http://www.avivarchive.co.il/index1.html
http://www.avivarchive.co.il/index1.html
http://www.shatil.org.il/files/aviv.jpg
http://www.davidbroza.net/
http://www.shatil.org.il/files/broza.jpg
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ולדכאו במשנה הראשונה ובסיפור על הלל, תפיסה המדגישה את הצורך לשלוט בכעס 

 (.56, עמ' שאלה אומחנכת לאיפוק )

דרכים אחרות להתמודד עם הכעס כדי שהוא לא יפגע באחרים הן: לעסוק בפעילות פיזית, 

 להרביץ לכרית, לדבר עם אדם שיכול לעזור ועוד. 

 

 

 

 

  מחברים הכול יחד

התלמידים מתבקשים להכין מצגת שבה יציגו לכיתות בבית הספר את נושא הכעס ואת 

 להתמודד אתו.המועילות והמומלצות דרכים ה
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 אדם כל של ערכו
 

 אדםה של ערכו הוא המשותף ןשנושא אבות ממסכת משניות בשתי מתמקדת זו יחידה
 .הוא באשר

 

  ל המשניותע

 :המשנה נפתחת בקביעתו של רבי עקיבא
"חביב אדם שנברא בצלם". לאחר 

מובא נימוק מהתורה: "כי בצלם הקביעה 
. ('ו ," )בראשית ט'שה את האדםאלוהים ע

פרשנים רבים עסקו בבירור משמעותו של 
הביטוי "צלם אלוהים". הסבר רווח הוא 

האדם נבדל מבטא את הרעיון ש שהביטוי
האחרים מפני מכל היצורים החיים 

טבועה בו מהות אלוהית מסוימת. מכאן ש
האדם קדושים,  חיישנובעת התפיסה 

, רצח אדםחמור על הסור ממנה נובע האיו
לתכונותיו, למעשיו, ללא קשר , משלהם ערךיש האדם כל אדם. לפי תפיסה זו לחיי 

 . או למעמדותפקודו ל

התלמידים מתבקשים להציע מהי אותה מהות  -(57)עמ'  אשאלה 
אלוהית שיש בכל אדם. יש שמדברים על האינטליגנציה, יש 
 המדברים על יכולתו של האדם להכריע בין טוב לרע )הבנה
 מוסרית(, על חופש הבחירה של האדם, על נפש האדם ועוד.

רבי עקיבא מלמד שאלוהים לא רק ברא את האדם  -בשאלה 
הודיע לו על כך, מתוך חיבתו אליו. ידיעה זו עשויה בצלמו אלא גם 

לחזק את התדמית האישית של האדם ולגרום לו להעריך את 
ים, כי גם בהם אנשים אחר עצמו. היא גם עשויה לגרום לו להעריך

 יש צלם אלוהים. 

  
 אותנו מלמד עזאי ןב –( 58' עמ) א שאלה

 . באיש ללזלז לא כלומר, לבוז לא
 ביטול, הקלה בכבוד, יחס של בוז. = זלזול

 .יחס אליו בביטוליהת =נהג בו בזלזול 
 שושן(־מילון אבן)
. 

 נשמע מביא עזאי שבן נימוקה – ב שאלה
 לזלזל אין – אגואיסטי אף ואולי תועלתי
 שהוא נדמה היום אם גם כי, אדם בשום
 לא נראים עמו והקשרים ערך חסר

 ואתה להצליח יכול הוא אחד יום, הכרחיים
 כשהוא, אדם תבזה אם. לו להזדקק עשוי
 המבזה היחס את לזכור עשוי הוא יצליח

 שלא לדרישה נוסף נימוק להציע מתבקשים התלמידים. בהתאם אליך ולהתייחס אליו שלך
 .אדם בכל לזלזל

 הוא )רבי עקיבא( ָהָיה אֹוֵמר:

ֶצֶלם,  ָרא ב   ֲחִביב ָאָדם ֶשִנב 

ֶצֶלם,  ָרא ב  ֵתָרה נֹוַדַעת לֹו ֶשִנב   ִחָבה י 

ֶצֶלם ֱאֹלִהים, ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם"  ֶשֶנֱאַמר: "ִכי ב 
 )בראשית ט', ו'(.

 )מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ד(

 

 

 הוא )בן עזאי( ָהָיה אֹוֵמר:

ָכל ָאָדם,  ִהי ָבז ל   ַאל ּת 

ָכל ָדָבר; ִליג ל  ִהי ַמפ  ַאל ּת   ו 

ָך ָאָדם ֶשֵאין לֹו ָשָעה,  ֶשֵאין ל 

ָך ָדָבר ֶשֵאין לֹו מָ   ֵאין ל  קֹום.ו   

 )מסכת אבות, פרק ד' משנה ג'(

 יחידה
6 
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 ואחד אחד שלכל ומאחר(: "לתלמיד בספר מופיע אינו זה מקור) ל"המהר מביא אחר נימוק
 כל שמצד עד, העולם את ומשלים, העולם ממציאות הוא הרי לאחר שאין מה, עצמו בפני מזל
 נקראתה הגדולה היחידה את משלים אדם כל ,כלומר. "שלם העולם בעולם שהם האדם בני
 נמצא שהוא וסיבה בו תפקיד יש אדם ולכל העולם את ברא אלוהים, זו תפיסה פיל". עולם"

 שכל סופין־אי ממארג חלק הם חיים בעל כל, עץ כל. מיותר דבר או אדם בעולם אין, במקומו
 ולכן, ייחודית ותרומה תפקיד יש םאד לכל האנושית חברהב. האחר של לקיומו חיוני בו חלק
 .דםא שוםל לבוז רשות לנו אין

על דרך החיוב, משתמש בן עזאי בלשון אמר ממאמרו של רבי עקיבא הנלהבדיל  – ג שאלה
בן  ניע אתהמעניינת. מה חיובית ואל... הבחירה להתריע ולא לנקוט בלשון  אזהרה: אל...

חוויה המציאות החברתית הרווחת? עם כרות עם טבע האדם וילבחור בדרך זו? ההעזאי 
כדאי לשאול ת דבריו למקרה מסוים שאירע בסביבה שבה הוא חי? אישית? האם הוא מכוון א

 .ות אלואת התלמידים ולבקש מהם להציע תשובות לשאל
אם אנו מקבלים שכל  –משנה זו קשורה מאוד למשנה הראשונה שקראנו ביחידה  – ד שאלה

 אדם נברא בצלם אלוהים, שלכל אדם יש ערך, ברור שאין לבוז לשום אדם אלא לכבד אותו.

 

 ...לפיכך נברא אדם יחידי

 – רבים פרטים שבהן קבוצותב ונברא הם, צומחוה החי ונברא הבריאה ימי בששת
 והם ,חכמינו את העסיקה זו עובדה. בלבד אחד פרט – ייחיד נברא האדם רק", למיניהם"

 לא מדוע, כלומר ,הברואים כשאר האדם בני נבראו לא מדוע לשאלה תשובה למצוא ניסו
 סיבות כמה מביאה סנהדרין ממסכת המשנה? אחד אדם רק נברא מדוע ?קבוצהב נבראו
 :לכך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 הקטע מהמשנה המובא בספר מציג שלוש תשובות לשאלה מדוע נברא האדם יחידי:

להדגיש את ייחודו של כל אדם  –( 59)עמ' שאלה א   
פני האדמה. כל אדם הוא יחיד ומיוחד, הוא עולם  על

מו, ולעולם לא יהיה עוד מישהו כמוהו. מכאן בפני עצ
נצל יי –נצל יאם יויאבד עולם שלם,  – שאם יאבד
                                                                         עולם שלם.
להדגיש את השוויון בין בני אדם: מוצאנו  – שאלה ב

מכובד מאב אחד, לכן אין מישהו שהוא מיוחס יותר או 
                                                              עדף.וזכאי ליחס מאדם האין מחברו, ו יותר

שלו  ולהלל ולשבח את אלוהים על יכולת – שאלה ג
דמות האדם מ – דגםהאותו מאותה תבנית )מלברוא 

בניגוד לאדם זה מזה,  שוניםרבים ובני אדם  הראשון(

ִחיִדי,  ָרא ָאָדם י  ִפיָכְך ִנב   ל 

ָדְך, ַלמ   ל 

ִאּלו ִאֵבד עֹוָלם ָמֵלא;  ָרֵאל ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכתוב כ  ַאֵבד ֶנֶפש ַאַחת ִמִטׂש   ֶשָכל ַהמ 

ָרֵאל ַמֲעֶלה ָעָליו ַקֵטם )ַמִףיל( ֶנֶפש ַאַחת ִמִטׂש  ָכל ַהמ  ִאּלו ִקֵטם עֹוָלם ָמֵלא. ו   ַהָכתוב כ 

ִרטֹות, ֶשֹּלא ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: ַאָבא ָגדֹול ֵמָאִביָך; ...  לֹום ַהב  ֵני ש   וִמע 

ֺדָּלתֹו ֶשל  ַהִגיד ג  חֹוָתם ֶאָחד, ול  עֹות ב  ב   ַהָפדֹוש ָברוְך הוא: ֶשָאָדם טֹוֵבַע ַכָמה ַמט 

ֺכָּלן ָלִכים ַהָפדֹוש ָברוְך הוא ָטַבע ָכל הָ  ו  ֵכי ַהמ  ֶזה; וֶמֶלְך ַמל   ָאָדםדֹוִמין ֶזה ל 

חֹוָתמֹו ֶשל  ֵאין ֶאָחד ֵמֶהן דֹוֶמה ַלֲחֵברֹו. ב   ָאָדם ָהִראשֹון, ו 

ָרא ָהעֹוָלם. ִביִלי ִנב  ֶאָחד ַחָטב לֹוַמר: ִבש  ִפיָכְך ָכל ֶאָחד ו   ל 

 נהדרין, פרק ד' משנה ה'()משנה, מסכת ס
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 )כמו מטבעות(. פרטים דומים ם אחד רק דגמשיודע ליצור 

 אפשר"בשבילי נברא העולם".  :כל אדם צריך לומר לעצמושמלמד במשנה המשפט האחרון 
 שרתל כדי נברא העולם כל, העולם מרכז אני: אגואיסטית אמירה היא זו אמירהש לפרש
 להכיר יבחי אדם כל: אחרת בצורה גם הדברים את לקרוא אפשר אך, מאוויי את לספקו אותי
 את אומר הזולת גם כי) שלו ערכול ערך שווה שהוא זולתו של ובייחוד וגם, שלו וייחודב את
בעצמו, קל לו יותר להכיר בערכם של אדם מרגיש טוב ובטוח אם !( עצמו על משפטה אותו

 כל על – זולתנו של" בשבילי"ל שלי" בשבילי"ה בין המתמיד המתח מובא זו במשנהאחרים. 
 לאפשר והאחריות שלו זכויותיו על ולעמוד ייחודו את לבטא הדרישה מוטלת מאתנו אחד

 מתנגשות האלה הדרישות האנושית במציאות. צרכיו את ולספק שלו ייחודו את לבטא לזולתו
 שבאופן להכיר חשוב אך(, וכסף זמן כמו, מוגבלים משאבים על מתחרים אדם בני) פעם לא

  (.זוכה אני גם, האחר למען נאבק אני אם) ותמשלימ דרישות אלו מעשי וגם עקרוני

 אתה פלא / חוה אלברשטיין

 ( חוה אלברשטיין מבטאת את הרעיון המובא במשניות: על כל60בשיר "אתה פלא" )עמ' 
חד", "אין עוד ילד אחד בדיוק ואדם להרגיש את הפלא שבו. היא כותבת: "אתה יחיד ומי

של ייחודיותו של כל אדם שפגשנו בכמה  כמותך". במשפטים אלו היא חוזרת על רעיון
ין לֹו ָׁשָעה" ובעיקר במשנה מסנהדרין  ין ְלָך ָאָדם ֶׁשא  מקורות ביחידה )במשנה השנייה: "ֶׁשא 

רֹו"( ֶהן דֹוֶמה ַלֲחב  ין ֶאָחד מ    "וְא 

ערך  אאלברשטיין מאמינה שהמסר החשוב ביותר שצריך לחנך לקראתו הו – אשאלה 
 .רחוקיש בכל אחד. מצוידים בהבנה זו, אנשים יגיעו הפוטנציאל ש –האדם 

, בית האחרון של השיר אלברשטיין מביאה את רעיון השוויון המובא במשנהב – בשאלה 
ְגַדל העיקרי של השיר: המסר והוא  ר / ֲאֶׁשר ְכמֹוְתָך  –"וְַכֲאֶׁשר תִּ ְפגַֹע ְבָאָדם ַאח  / ֲהתוַכל ָאז לִּ

יד וְמיָֺחד / ַגם הוא ֶפֶלא!"  הוא ֶפֶלא / ַגם הוא  יָחִּ

 זולת.ל השגם בערכו להכיר צריך ויכול , מי שמכיר בערכו שלו

 לקחים מעבדות מצרים

לימד שאנחנו  (60)עמ' הפרשן והוגה הדעות רש"ר הירש 
 –כל אדם  –לומדים על החובה לשמור על זכויות האדם 
 מהסיפור על עבדות בני ישראל במצרים. 

"גרים" במצרים  מפני שבני ישראל היו ,לפי הירש – אשאלה 
מותר למצרים לעשות בהם ככל היה נשללו מהם זכויותיהם ו

 שעלה על רוחם. 

זו העם היהודי צריך ללמוד מחוויה שהירש טוען  – בשאלה 
, במדינה שבה בקרבוכלפי זרים הגרים נהוג אותו יחס שלא ל
 . ןריבוהוא ה

דם זכאי לזכויות בסיסיות הוא היסוד שבגללו כל א – גשאלה 
"האנושיות הטהורה שהיא שוכנת בלב כל אדם באשר הוא 

 אדם".
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 סרטורי / הדרישה לשוויון

סימון אך מאתגר, לכן סימנו אותו ב ( חשוב61)עמ' הקטע של הוגה הדעות סרטורי 
של  . סרטורי טוען שהדרישה לשוויון אינו שוללת את השוני בין בני אדם. היפוכו"העשרה"

: מנתונים אישיים, מגוונותמסיבות נובע לא נולדו שווים. חוסר השוויון אכן אנשים  –דבר 
 –מתנאים חברתיים ותרבותיים וכו'. ואולם, למרות ההבדלים בין אנשים מתנאים כלכליים, 
 –עלינו להתייחס לכל בני האדם כאילו היו שווים ולעודד יחס שוויוני לכולם  –ואולי אף בגללם 

שלהם שווה מפני שהערך  הערךם שזה הדבר הצודק לעשות. בני האדם אינם שווים, אך משו
 נובע מעצם היותם בני אדם ואינו עולה או יורד בגלל תכונות כאלה או אחרות. 

חברה צריכה להעניק לחבריה יחס שווה, לאפשר לכולם תנאים שווים להתפתח ולהגיע 
 להישגים. 

ה לאזן בין הרצון להעניק לכולם יחס שווה לבין העובדה אחד הכלים היכולים לסייע לחבר
מובאות שתי דוגמאות  62שבני אדם מטבעם אינם שווים הוא "העדפה מתקנת". בעמ' 

הממחישות את תפקידו של הכלי הזה. הצורך ב"העדפה מתקנת" במקרים מסוימים נובע 
המוצא של בני מההכרה שלעתים יחס שווה לכולם אינו יחס שווה באמת משום שנקודת 

האדם אינה שווה. לכן, לפעמים החברה צריכה להקצות יותר משאבים לפרטים או לקבוצות 
 שנקודת המוצא שלהם נמוכה יותר, ורק כך לאפשר "שוויון הזדמנויות" אמתי. 

אם אנחנו חופשיים לקבוע את "ה) 2 ביחידההבאנו אפשר להזכיר לתלמידים דילמה דומה ש
הישגים הגיע לשנולד עם פגם גופני וכדורגלן סיפורו של ה מובא , שם(28גורלנו", עמ' 
כיצד  –( אינו מוזכר שם מונחאם כי ההעדפה מתקנת )שאלה ד' שם עוסקת ב. בין־לאומיים

על החברה לנהוג כלפי אנשים בעלי מוגבלויות? האם יש מקום לתמוך בהם יותר, או שיש 
 לנהוג כלפיהם כפי שמתנהגים כלפי כל בני האדם?

 
לתת עדיפות כים מקומות עבודה ממשלתיים צריבישראל  על פי החוק – שאלה א

מקבוצות אוכלוסיה חלשות יותר: נשים, מיעוטים )למשל ערבים( ואנשים בעלי מועמדים ל
 מוגבלויות.
היו נוקטים בהעדפה מתקנת במקרה הראשון, אולי היו נותנים לליה ילו א –שאלה ב 

ועדת הקבלה להתחשב בנסיבות המיוחדות שלה. ם את מנחימבחן קבלה קל יותר, או 
יכולה יתה יאת דני. היא ה תה צריכה להקדיש יותר זמן לחזקיבמקרה השני, המורה הי

 .תעודת ההצטיינות כדי שדני יהיה זכאי לקבל אותה קבלתאת הדרישות לגם לשנות 
סיבות משלאנשים שווה היא נותנת הזדמנות משום שהעדפה מתקנת טובה  –שאלה ג 

, ומאפשרת להם להתקדם כמו אחרים. העדפה נקודת הפתיחה שלהם נמוכה יותר שונות
כלומר יש בה  – "העדפה"מעצם הגדרתה היא משום שמתקנת עלולה להיות בעייתית 
זוכים להעדפה מתקנת עלולים להרגיש לא טוב שקיבלו המרכיב שאינו שוויוני. אנשים 

 .יכולים לחשוב כךנשים אחרים גם א, ולהם טובה" מועדף, ש"עשויחס 
ה מתקנת היא כלי דפהמשניות לימדו על ערך כבוד האדם באשר הוא. הע –שאלה ד 
לאפשר לכל אדם למצות את עצמו, להתקדם, ולהיות מוערך בחברה כשווה בין שנועד 
 שווים.

 האדם ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות

, כל בני אדם שווים (62יות האדם" )עמ' בדבר זכו ההכרזה לכל באי עולם"פי ל – אשאלה 
אך הם שווים  –בתכונות שלהם וביכולות שלהם זה מזה בני אדם שונים  בערכם ובזכויותיהם.

 להם מעצם היותם בני אדם.ות המגיעות בערך הבסיסי שלהם ובזכויות הבסיסי

בוצות ק. באיור מיוצגות 63באיור בעמ' תבונן אפשר להנחות את התלמידים לה – בשאלה 
נכים, ערבים, בעלי עור כהה ונשים. כמו , התמיד ליחס שווות זוכן בחברה הישראלית שאינ
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, קשישים )נרחיב על היחס לקשישים חדשיםאפשר להזכיר גם הומוסקסואלים, עולים 
 ועוד.( 8ביחידה 

כתוב "כל בעלי הכישורים בשלט 
המתאימים מוזמנים להגיש 

מועמדות". אפשר לשאול את 
ים: האם לדעתם כל התלמיד

המועמדים יזכו ליחס שווה? איך 
אפשר לעזור למי שבוחנים את 

 המועמדים "לנטרל" רגשות ודעות

 קדומות על יחידים מסוימים ועל קבוצות מסוימות?  

 חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

בחוקי היסוד נת חוק יסוד זה כדי להראות שהדרישה לשוויון מעוגבחרנו להביא קטעים מתוך 
 ., אלא בחוק שיש ליישם הלכה למעשהשל מדינת ישראל. לא מדובר רק בערך יפה וחשוב

 מן העיתונות

מגזר מסוים של אפליה מתוארים מקרים של מובאות שלושה כתבות שבהן בחלק זה 
 כתבה אחרת. קבוצה תקרא כל קבוצות,  תה לשלושיבחברה. אפשר לחלק את הכ

 .האתיופיועולים מ מגזר בחברה: ערבים, נשיםל מתוארת אפליה שבכל הכתבות  –שאלה א 

. דעות גזעניות הן אולי אחריכול להיות  מקור האפליה בכל אחת מהדוגמאות –שאלה ב 
 מפחדיכולה לנבוע גם ערבים ית ה. אפליהאתיופייוצאי המקור ליחס המפלה כלפי ערבים ו

 מהלא מוכר. יםששוחו יהודים רבים אינם מכירים ערבים באופן אישי –הנובע מחוסר ידע 
אפליית ערבים יכולה לנבוע גם מהקישור )הפסול, כמובן( בין אזרחי ישראל הערבים 

האפליה נגד  והדרוזים לסכסוך המתמשך בין מדינת ישראל לפלסטינים ולכמה ממדינות ערב.
טרם עליונות גברית שרווחו בחברה האנושית דורות רבים ובדבר נשים נובעת מתפיסות 

משום  במקומות שגברים מנהלים אין להם עניין לשנות את המציאותתכן שייתוקנו. 
 את האינטרסים שלהם. בכל המקרים האפליה נובעת מדעות קדומות. משרתתהאפליה ש

: "בצלם הבכתבות, לדוגממקרים המתוארים למקורות רבים ביחידה קשורות  –שאלה ג 
 ות(, "שלא יאמר אדם לחברו:הים עשה את האדם", "אל תהי בז לכל אדם" )פרקי אבואל

סנהדרין(, "וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ , מסכת אבא גדול מאביך" )משנה
מצרים" )ספר שמות(, "כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם" )ההכרזה לכל באי 

ד כבוד האדם עולם(, "אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם" )חוק יסו
 וחירותו( ועוד.

אפשר, כמובן, לשלוח את התלמידים לחפש בעיתונות דוגמאות נוספות לאפליה. לצערנו, 
 לא חסרות דוגמאות כאלה.

 מחברים הכול יחד

התלמידים מתבקשים לעצב כרזה חלופית לכרזה של חברת בנטון, כרזה שמטרתה 
עליהם לשבץ בכרזה לפחות מקור  לקדם את רעיון שוויון ערך האדם ושמירה על כבודו.

 אחד שלמדו ביחידה.
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 הוא )הלל( היה אומר, 

 אם אין אני לי, מי לי; 

 וכשאני לעצמי, מה אני; 

 ואם לא עכשיו, אימתי.

  משנה יד( אבות, פרק א,)מסכת 

 

  אנחנו?? אתה? אני 

 

יחידה זו מתמקדת בשתי משניות מפרקי אבות, שנושאם המשותף הנו היחס בין היחיד 

 לחברה.

 
   יותל המשנע
 

מורכבת משלושה היגדים, כאשר (, 66)עמ'  משנה א
שני ההיגדים הראשונים קשורים אחד לשני, ומציגים 

 יסות עולם שונות. תפ

בין היחיד  סהנושא העיקרי של שני ההיגדים הנו היח

המשפט השלישי . נושא זה נתמקד ביחידהבלחברה, ו

גדים יעוסק בנושא אחר. המשותף בינו לבין שני הה

הראשונים הינו שגם הוא נאמר כל ידי הלל, וגם צורת 

 כולם קצרים ומנוסחים כשאלות רטוריות. –ההיגדים 

האדם חייב  אם אין אני לי מי לי",ד הראשון "לפי ההיג

לדאוג בראש ובראשונה לעצמו. הוא יכול להיות קשוב לצורכי חבריו, אך תחילה עליו לדאוג 

לעצמו. קריאה אחרת של אותו משפט היא שאל לאדם לסמוך על אדם אחר, אלא רק על 

אי אפשר להיעזר עצמו. בסופו של דבר האחריות לחיים של כל אדם מוטלת על עצמו. ווד

באחרים, אך יש לדעת שכל אדם חייב לדאוג לעצמו, להתנהגותו, לצרכיו, להגשמת רצונותיו 

  .(א)שאלה  ולהתפתחותו האישית

מציג תפיסת עולם שונה אשר תוהה מהי המשמעות ",  וכשאני לעצמי מה אניההיגד השני, "
ומחוייב להתייחס  לאחרשל אדם שדואג רק לעצמו, האדם הנו חברתי מטבעו, הוא זקוק 

אחת,  הכלת שני ההיגדים שכביכול סותרים אחד את השני במשנה  .(ב)שאלה אליו 
משדרת מסר חשוב: שניהם משלימים אחד את השני. האדם חייב לטפח את עצמו כפרט, 
ובו בזמן לקחת חלק בחברה הכללית. אין האדם יכול לחיות בחלל ריק, הוא חלק מחברה. 

לע לתוך קולקטיב כלשהו, ולאבד את הזהות הפרטית גם אינו גישה יחד עם זאת, להב
 .)שאלה ג( ראויה. הלל מלמד שעלינו למצוא את האיזון המתאים בין שני קטבים אלו

", מתייחס לעניין אחר והוא, שעלינו לפעול עכשיו ולא ואם לא עכשיו אימתיההיגד השלישי, "
  .שאלה ה() לדחות את הדברים לעתיד בלתי ידוע

 
מעניין שההיגדים מנוסחים כשאלות, כלומר, לא כתוב "אסור לאדם לדאוג רק לעצמו" אלא 

אפשר לשאול את התלמידים, מדוע לדעתם ניסח הלל כך את "וכשאני לעצמי, מה אני?". 
ת היא חדבריו? מדוע לא אמר את דעתו בצורה מפורשת, ולא כשאלה. אפשרות א

תפים של ההרהורים של האדם כלפי עצמו,  והכול אנו הופכים לשושבאמצעות ניסוח זה, 
 נשמע פחות מטיף.

 
 
 
 

כדאי לשאול את התלמידים כיצד קשור האיור למשנה. ניתן להרחיב 
על כך ולדבר על תחומים אחרים שבהם מחויבותו של היחיד 

 לקבוצה היא משמעותית במיוחד.

 יחידה
7 
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 הלל אומר, 

 אל תפרוש מן הציבור, 

 ואל תאמין בעצמך עד יום מותך,

ואל תדון את חברך עד שתגיע  
 למקומו, 

תאמר דבר שאי אפשר לשמוע ואל 
 וסופו להישמע. 

ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא 
 תפנה.

 (המשנה ב, פרק אבות,  )מסכת

 

, המצטטת גם היא את דברי הלל  משנה ב
ה בין הפרט לכלל. מתייחסת גם היא לזיק

חוזר על "אל תפרוש מן הציבור"  המשפט
"וכשאני לעצמי מה   - אהרעיון המובא במשנה 

אני?". כאן המסר נאמר בצורה מפורשת, ולא 
כשאלה רטורית: אל לאדם להוציא את עצמו 

מהקבוצה החברתית שאליה הוא שייך. יש כאן 
אינדיבידואליסטית קיצונית, ולפיה  -מגמה אנטי

דם היחיד להגשים את עצמו בתוך על הא
אפשר לראות בשני  מסגרת חברתית, ולא לבדו.

המשפטים הבאים אמירות נוספות המעשירות 
"ואל  את הנושא הכללי של יחס היחיד לזולת.

אולי יש כאן  –תאמין בעצמך עד יום מותך" 
הנחייה לאדם לא להיות בטוח מדי בעצמו. עליו 

פשר לראות לגלות צניעות באשר יכולותיו. א
. "ואל באמירה זו הכוונה נגד יומרנות  ושחצנות

אל  –תדון את חברך עד שתגיע למקומו"
תחשיב את עצמך טוב יותר מאחרים, אתה בעצם אף פעם לא יכול להגיע למקומו הזהה, 

לעתים קרובות האדם שופט את עצמו אחרת  ולכן יש להמינע משיפוט פזיז מדי,  ולא הוגן.
ו יש להימנע משום שאין לדעת את נסיבות המעשה שלו, ואת מניעי מאשר את הזולת. 

 משיפוטו. 
 

 2רעיון נוסף המופיע בשתי המשניות הנו שאל לאדם לדחות דברים. בעוד שהמשפט במשנה 
)אל לאדם לדחות  ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה"" –מתייחס לנושא הלימוד 

מה יהיה בעתיד, ואולי לא תספיק בעתיד(,  את החובה ללמוד לזמן אחר, כי אין לדעת
, 67)עמ'  " מדבר באופן כללי על דחיית דבריםואם לא עכשיו, אימתי" – אהמשפט במשנה 

 . (שאלה ה
 

, באה מחוייות שחווה באמירה "אל תפרוש מן הציבור"  תייתכן שהשאיפה לאחדות המובא
התקיימו קבוצות שונות  הלל. כמו בתקופות רבות בהיסטוריה של עם ישראל, בתקופתו

שהתפלמסו אחת עם השניה. המתחים בין הקבוצות לעתים הגיעו לרמות גבוהות, ולפעמים 
אף התבטאו באלימות. אולי באמירה זו התייחס הלל לקבוצה שעזבה  את החברה הכללית, 
ועברה לגור במדבר יהודה. מדובר  ב"כת מדבר יהודה". יש שראו אותם כנוצרים קדומים, 

שראו אותם כאיסיים. אפשר להבין שפרישה של קבוצה שלמה מהחברה היוותה איום ויש 
  לחברה כולה, ושהלל ביקש לבקר גישה זו, ולחנך לקראת אחדות.   

 
 
 

 על הלל, מגדולי החכמים. יבמדור "הכירו את החכמים" יקראו התלמידים חומר ביוגראפ
 ריו הנאמרים במשניות. הם מתבקשים לחבר בין הלל האדם והתקופה שבה חי לדב

בין היתר, התלמידים יוכלו להתייחס ליחסו החיובי לזולת. הלל מצטייר כאדם שחיבב בני 
הלכתיות )לכן אולי הוא ניסח את אדם, דאג לשלומם, נמנע מלהקשות עליהם בדרישות 

לי אפשר לחבר את הכבוד המשנה הראשונה בצורה של שאלות ולא של קביעות נחרצות.( או
שממנו  בא. אדם הבא ממשפחה עניה אולי ידע להעריך כל העני חש לזולת לרקע שהוא 

ייתכן שמי שסבל יהיה יותר רגיש לצרכי אדם באשר הוא, ללא קשר למעמדו או לרכושו. 
הקטע גם מזכיר בקצרה את הקבוצות השונות ששהתקיימו בעם בתקופתו, וניתן הזולת. 

ור".  מטרת המשימה להראות כי הדברים לחבר את זה לאמירתו: "אל תפרוש מן הציב
שלימד הלל אינם תלושים, וכי ניתן לראות שבמידה גדולה הוא גילם את הערכים שלימד 

 בחייו האישיים. 
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ַהֵּלְך ַבֶדֶרְך,  ַעַעם ַאַחת ָהָיה חוִני ַעֵגל מ   ַהמ 
ָלה ָעָליו ֵשָנה ָיַשן  ָיַשב חוִני ֶלֱאכול, ָנפ  ֵנם ו  ַנמ  ִנת  ו 

ֵביתֹו, ָאַמר ַער ָהַלְך ל  ֶשִננ  ִעים ָשָנה. כ  ָלֶהם: "ֲאִני  ִשב 
ַעֵגל"  ֹלא ֶהֱאִמינו לֹו.  -חוִני ַהמ   ו 

ֵבית לא  ָהַלְך ל  ָרש, ָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני חוִני", ו  ַהִמד 
ֹלא ָנֲהגו בוֹ  ּתֹו ָכבֹוד ָכָראוי לֹו. חָ  ֶהֱאִמינו לֹו ו  ָשה ַדע  ל 

ִרים  :וִבֵפש ַרֲחִמים ָוֵמת. ָאַמר ָרָבא ֶזהו ֶשאֹומ 
ִרטֹות:  חברה או  )או חיי אוֹ ַחְברּוָתא אוֹ ִמיתּוָתא ַהב 

 מוות( 

 
 ַתֲענִּית כג, בתרגום חופשי ,בבלי תלמוד

 
 

 

 היכן אני נמצא בציר?
 
 
 
 

 
 
 
 

תלמידים מוזמנים לעשות רפלקסיה ולמקם את עצמם על ציר הנע בין "אם אין אני לי מי לי" ה
כלל.  מטרת דבקות באינדיבידואליזם לדבקות במי מה אני", כלומר, בין הובין "וכשאני לעצ

אליהם באופן  ותהפעילות לעודד את התלמידים לבחון כיצד האמירות שאמר הלל קשור
אישי.  מומלץ שכל אחד ישלים את המשימה לבד, אחר כך ניתן לבקש מכל אחד לשתף 

וי והן  למצב הראוי. המסר הינו מה שכתב. המשימה מתייחסת הן למצב המצבבן/בת זוג 
גם אם אינני מרוצה מגישתי הנוכחית, בכוחי לשנות את זה.  אפשר להפוך את  –ברור 

המשימה למשימה כיתתית, אם זה נראה מתאים לכיתה. מותחים על הרצפה חוט ארוך, 
כאשר בכל צד יש שלט, עליו רשום המשפט מפרקי אבות. על התלמידים לעמוד על הציר 

 יר מדוע בחרו לעמוד במקום זה.ולהסב
 
 

 
 "או חברותא או מיתותא" –סיפורו של חוני המעגל 

 
וני היה בעל נסים, שחי במאה ח

הראשונה לפני הספירה. סיפור זה 
מדגיש את הצורך הקיומי של היחיד 

בחברה. לאחר שחוני התעורר )לאחר 
שנות שינה!( הוא גילה שאף אחד  70

ולא בבית  לא בביתו, –לא הכיר אותו 
מדרשו. האפשרות שאדם לא הכיר מי 

הוא, שברה אותו.  בימינו המילה 
שבה היינו מתארים את חווייתו היא 

. מעניין שעצם קיומו היה תלוי  "ניכור"

הוא  –. בלי זה שאחרים יכירו אותו, ואף יוקירו אותובכך 
הרגיש חסר משמעות, אולי חסר זהות. יש כאן אמירה חזקה 

עיצוב זהותו. הסיפור מתאר עצם תלוי באחר להאדם  –מאוד 
חלשה דעתו  של חוני, והוא ביקש למות. בעקבות חוייה זו ש

החכמים למדו מסיפורו את כוחו העצום של ה"ביחד" , 
 החברותא. 

 

המושג "חברותא" קיבל משמעות נוספת, מצומצמת יותר, 
 . והיא הלימוד המשותף של שני אנשים–במסורת היהודית 

 
 

 ות החלוצים מחווי
רבים מהחלוצים שהגיעו לארץ לפני קום המדינה התמודדו עם 

המתח בין האינדיבידואליזם והכלל. על פי השקפות 
סוציאליסטיות שבהן דגלו הם הקימו מסגרות חיים בעלות רמות שונות של שיתופיות. למרות 

יבית. לכן שהם האמינו בערכו  של היחיד, הוא קיבל את ערכו המלא רק במסגרת הקולקט

"אם אין אני 
 לי מי לי"

"וכשאני 
לעצמי מה 

 אני" 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
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"וכשאני אפשר לשער שבין המשפטים במשנה הראשונה, הם היו מזדהים יותר עם המשפט 
. קבוצות אלה של חלוצים ראו את עצמם כבונים חברה ( שאלה א, 69)עמ'  לעצמי מה אני"

 ו/או מדינה , וראו את עצמם חלוצים ש"הולכים לפני המחנה". בלי המחנה, אין חלוצים,
 .  אין משמעות לחלוציםכלומר ללא הכלל 

אך לצד האידיאולוגיה, חיו בני אדם, עם צרכים אמיתיים, 
ולכן נוצרו מתחים בין השאיפה לשרת את  –אישיים 

הכלל וצרכי הפרט. בחוברת מובאות שלוש עדויות 
מתקופה זו, כל אחת משקפת את המתח בין שני הקצוות 

הללו. מטרת מקורות אלו להראות את הקושי להגיע 
ערכו של היחיד וערכו  –זון מתאים בין שני הערכים לאי

 של הקולקטיב.  
ר מה היה חושב  עהתלמידים לשמתבקשים  גה שאלב

הלל על גישתם של החלוצים, המובעים בעדויות אלו. 
היחס בין הפרט לא היה מרוצה מן  הללר שעניתן לש
יתר על רכיו האישיים נדרש לבטל את צ הפרטהבא לידי ביטוי בחוויות המתוארות, כי  לכלל

לטובת הכלל. ייתכן והוא היה מנסה להדגיש יותר את חשיבות  הפרט, כדי ל"תקן" המידה 
 –מי מה אני, אבל אל תשכחו צכשאני לעאמנם נכון שאת האיזון המעוות. אולי היה אומר: "

  גם אם אין אני לי מי לי!"
 
 
 

 מן העיתונאות 
 ירונישיתוף והעיר הגדולה: החיים בקיבוץ ע

הכתבה עוסקת בצורת חיים מודרנית המנסה לשלב בין שני העקרונות המובאים במשנה. 
מצד אחד לחיות במסגרת שיתופית קהילתית שבה יש ערך לחיים המשותפים ול'יחד' זהו 

ומצד שני לא לשכוח את צרכי האינדיבידואל כפי  'וכשאני לעצמי מה אני'ביטוי לשורה 
 . 'אם אין אני לי מי לי'משנה שמתואר במשפט הראשון של ה

 
 
 
 

 
 

היא רק דוגמא אחת לרשתות חברתית הנפוצות בימינו.  פייסבוק, כמו הדוגמא של פייסבוק 
עלה את המתח שעליו דיברנו ביחידה מזווית אחרת. עצם קיום מרשתות חברתיות אחרות, 

את הצורך הקיומי של האדם ביחסים  –מי מה אני " צהפייסבוק מוכיח ש"וכשאני לע
חברתיים. יחד עם זאת, יש לבחון את טיב היחסים המפותחים בפייסבוק. שוב, אין הכוונה 

 ים לבחון אותו בדיקה רצינית. לשפוט את הפייסבוק לכאן או לכאן, אלא לעודד את התלמיד
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 ל ביחדומחברים הכ

התלמידים מתבקשים לעבוד בקבוצות קטנות ולצייר סמליל )לוגו( לקבוצה המתארגנת לחיים 
 שיתופיים. חשוב להבהיר לתלמידים שבהצגת סמליל  לשאר הכיתה עליהם להיעזר

 במקורות שלמדו ביחידה.



 52 

 עניין של גיל 

 שנה מפרקי אבות, שנושאה הוא השפעתו של הגיל על האדם. יחידה זו מתמקדת במ

 

  על המשנה

 להקל את לימוד המשנה, חילקנו אותה לשני חלקים. כדי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תלמיד צעיר או תלמיד מבוגר. רבי  –הקטע הראשון במשנה דן בשאלה איזה תלמיד עדיף 
תו בסוגיה. בעולם העתיק קלף אלישע בן אבויה נעזר בדימוי של נייר ודיו כדי להביע את עמד

או נייר היו יקרי ערך ולכן נהגו למחוק את הכתוב ולעשות בו שימוש חוזר. כפי שדיו נספג 
ביתר קלות על גבי דף חדש והוא נראה חד וברור יותר, כך, לטענת רבי אלישע בן אבויה, 

כפי שבדף "לספוג", ללמוד, חומר חדש. ו–מאשר לתלמיד מבוגר  –לתלמיד צעיר קל יותר 
שהכתוב בו נמחק פעמים רבות, ספיגת הדיו תהיה חלקית, הכתוב יהיה מטושטש, ולכן 

כך קשה יותר לתלמיד מבוגר "לספוג", ללמוד, חומר חדש.  –הקריאה תהיה קשה יותר 
 .(ו ב  א ות)שאל

מתבקשים התלמידים למנות תכונות טובות היכולות לאפיין תלמידים צעירים  דבשאלה 
 ובות היכולות לאפיין תלמידים מבוגרים. ותכונות ט

תלמיד צעיר, הלומד דברים בפעם הראשונה ניגש אליהם בסקרנות, פתוח לקלוט אותם. 
לעתים קרובות תלמידים צעירים לומדים מהר יותר ממבוגרים, ודוגמה ידועה לכך היא קליטת 

 גרים.שפה חדשה, שהרי תלמידים צעירים לומדים זאת הרבה יותר מהר מאשר מבו
לתלמיד מבוגר יש כבר ידע וניסיון רב. אלו עשויים להעשיר את החומר הנלמד ולהפוך אותו 

למובן יותר כי החומר מתחבר למידע שהאדם כבר מכיר ולמד. בדרך כלל, למבוגרים יש יותר 
סבלנות מלומדים צעירים, הם מבינים שלא הכול נקלט מיד, ושלפעמים נדרש זמן עד 

ם. עם זאת, בשל הידע המוקדם, לעתים האדם המבוגר פתוח פחות שמבינים את הדברי
אלו עלולות  –לקבל דברים או רעיונות חדשים. יש לו כבר הנחות יסוד ואמונות די מוצקות 

ליצור התנגשויות עם החומר החדש הנלמד וליצור קשיים. כן לפעמים הזיכרון של אדם מבוגר 
 פחות טוב ממה שהיה בצעירותו.

 
 

: אפשר לחלק לתלמידי הכיתה דפים חלקים ולבקש מחצי מהתלמידים מחשהפעילות ה
להעתיק בעיפרון את השאלות המופיעות בחוברת על החלק הראשון של המשנה, ומהחצי 

השני להעתיק את השאלות המופיעות על המשנה השנייה. לאחר שיסיימו יתבקשו 
את מה שכתבו חבריהם  התלמידים להחליף את הדפים עם היושבים לצדם. עליהם למחוק

ולענות על השאלות, באותו דף. כך ייווכחו התלמידים מה השפעתו של נייר מחוק על מידת 
 הקריאות.

 : ֲאבוָיה אֹוֵמר-ֶבן ֱאִליָשע

ָמה, ֶיֶלד ַהּלֹוֵמד  ? דֹוֶמה הוא ל 

יוֹ  תוָבה ִלד  ָיר ַעל כ   . ָחָדש נ 

ַהּלֹוֵמד ָמה, ָזֵקן ו   ? דֹוֶמה הוא ל 

יוֹ  תוָבה ִלד  ָיר ַעל כ    .ָמחוק נ 

 ( משנה כ'ד'  מסכת אבות, פרק) 

 

 יחידה
8 
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יהודה בגילם של -בעוד אלישע בן אבויה דורש בגילם של התלמידים, דורש רבי יוסי בר
רה ותיק? רבי יוסי מדמה את מי ללמוד ממורה צעיר או ממו –המורים. הוא שואל, מה מוטב 

שלומד מהצעירים למי שאוכל ענבי בוסר ושותה יין שאינו מוכן, ואילו מי שלומד ממורה 
 . א וב( ות)שאל למי שאוכל ענבים בשלים ושותה יין ישן )ומשובח( –מבוגר 

התלמידים מתבקשים למנות תכונות טובות היכולות לאפיין מורים צעירים ותכונות  שאלה גב
ובות היכולות לאפיין מורים מבוגרים. מורה צעיר עשוי להביא עמו חידושים וחדשנות, בדרך ט

כלל הוא קרוב לעולמם של תלמידיו הצעירים ועל כן מבין את קשייהם ואת רצונותיהם. לרוב 
 מורה צעיר מגיע להוראה עם הרבה מוטיבציה ואנרגיות חיוביות.

אה, והוא מקנה לו את האפשרות לשפר את דרך לעומת זאת, מורה מבוגר יש ניסיון בהור
הלימוד. מורה מבוגר ומנוסה מכיר שיטות לימוד שונות שהיו בעבר וגם שיטות לימוד חדשות 
יותר, ויכול להיעזר בהן בהתאמת ההוראה לתלמידים השונים. יש להניח שניסיון ההוראה גם 

רה מבוגר סבלני יותר ממורה מקנה למורה המבוגר ביטחון אישי, ואולי בשל כך  לפעמים מו
חדש, ומבין שלפעמים תהליך הלימוד אורך זמן רב. למורה המבוגר יש גם פרספקטיבה 

 רחבה יותר, והוא יכול לחלוק אותה עם התלמידים.    
 

רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, אינו מסכים עם שתי הדעות המובאות במשנה.  - שאלה ד
ְסַתכ ל ַבַקנְַקן, ֶאָלא ְבַמההוא נעזר בדימוי של קנקן וטוען ֶשי ׁש בֹו". כלומר, אין לקבוע -: "ַאל תִּ

את האיכות על פי צורה חיצונית, אלא  יש להתמקד בתוכן, בפנים. במקרה זה הגיל הוא 
הדבר החיצוני. אין לשפוט על פי גילו של האדם )בין שמדובר בתלמיד ובין שמדובר במורה(, 

 יכולות שלו ובכישוריו. אלא באדם עצמו, ב
 
 

 : חדש מול ישן/ותיק פעילות העשרה
 

 מבקשים מהתלמידים לענות על השאלות הבאות ולמיין את התשובות לפי רשימה:
 העדפה לחדש / העדפה לישן

 
 שאלות אפשריות:

 עם מי יעדיפו לצאת לטיול או במה יעדיפו להצטייד בטיול:  
 

  עם חברים חדשים או עם חברים ותיקים 
 עם מדריך צעיר או עם מדריך ותיק 

 בטלפון נייד חדש או בטלפון נייד ישן   
 בתרמיל חדש או בתרמיל ישן. 

הוָדה-ַבר ִרִבי יֹוֵסי ַפר ִאיש י  ִלי כ   : אֹוֵמר ַהַבב 

ַטִנים ִמן ַהּלֹוֵמד ָמה, ַהפ   ? דֹוֶמה הוא ל 

אֹוֵכל שֹוֶתה ֵקהֹות ֲעָנִבים ל   . ִמִגּתוֹ  ַיִין ו 

ַהּלֹוֵמד ֵקִנים ִמן ו  ָמה, ַהז   ? דֹוֶמה הוא ל 

אֹוֵכל ש ֲעָנִבים ל  שולֹות ו   . ָיָשן ַיִין ֹוֶתהב 

 : ֵמִאיר אֹוֵמר ִרִבי

ַּתֵכל ַאל ַקן ִּתס  ַמה ֶאָּלא, ַבַפנ   . בוֹ  ֶשֵטש-ב 

ַקן ֵיש  ,                    ָיָשן ָמֵלא ָחָדש ַקנ 

ָיָשן    .בוֹ  ֵאין ָחָדש ]ַיִין[ ֶשֲאִפּלו –ו 

 ( ד' משנה כ' מסכת אבות, פרק) 
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 במה הם יעדיפו לנסוע לטיול:
 במכונית חדשה או ישנה   

 
 איזה מסלול יעדיפו:

 מסלול חדש שנסלל זה עתה או מסלול מוכר וישן
 

רשימה שתי דוגמאות נוספות, שלאו בנוסף, אפשר לבקש מהתלמידים להוסיף לכל צד ב
 דווקא קשורות לטיול, למשל, מנתח חדש או מנוסה, נהג צעיר או מבוגר. 

 
 

 רגע של עברית  

המשפט "אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו" היה לביטוי מוכר מאוד הנאמר בנסיבות 
 וי. מגוונות. התלמידים מתבקשים לחשוב על דוגמה מהחיים שבה מתאים להשתמש בביט

 כמה אפשרויות:
 אדם מכוער עשוי להיות נעים הליכות, חכם ומוצלח 

 ולהפך, אדם יפה תואר עשוי להיות אדם שלילי ולא מוצלח      
  .מחשב במארז חדש ונוצץ יכול להכיל מעבד חלש ולהפך 
 .בונבוניירה ענקית ובתוכה מעט שוקולדים פשוטים ואף לא מתוקים 

 
  –ה לביטוי "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו" הצעה לפעילות "טריגר" הקשור

את הפעילות אפשר לקיים עוד לפני שלומדים את היחידה. לאחר הפעילות יש לומר 
 לתלמידים שעליהם לגלות מה הקשר בין הפעילות למשנה הנלמדת. 

 
  הפעילות מבוססת על השעשועון הטלוויזיוני "מה מסתתר מאחורי הווילון". 

 יזות בגדלים, בצורות ובצבעים שונים. בכל אריזה מוחבא חפץ.מביאים לכיתה אר
מניחים שלוש אריזות על השולחן. על התלמידים לנחש באיזו קופסה מסתתר החפץ ששוויו 

שקל, לצדו ארנק  200הגדול ביותר. לדוגמה, בתוך קופסת גפרורים יהיה מקופל שטר של 
לת מסטיקים ובתוך תיק בית ספר ובו מטבע של שקל.  בשקית קניות גדולה ואטומה חבי

צעיף מהודר. בתרמיל טיולים  תמונה של ספינת נוסעים, ובשקית ניילון חבילת ופלים 
 מרשמלו לחלוקה בכיתה. אפשר לשחק את המשחק כמה פעמים.

 

 זקנה וחכמה

 
 
 
 
 
 
 

בכמה מקומות בספרות חז"ל אדם זקן משול לחכם. האדם הזקן הספיק ללמוד, לראות 
 דברים רבים במשך חייו ובזכותם רכש ידע רב, ואף חוכמה.ולחוות 

 הבאנו גם את עמדתה של הנרייטה סאלד על החוכמה הנרכשת עם הגיל.
 
 
 
 
 
 

 : אומר הגלילי יוסי רבי
 .חכמה שקנה מי אלא זקן אין
 

ל"ב , דף קידושיןמסכת )תלמוד בבלי, 
 ('עמוד ב

 

 

 ות יותר,הצעיר עיניו בריא
                 אך הזקן מיטיב לראות.  
 
  (לדאהנרייטה ס)
 

 ו'  
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לפי הנרייטה סאלד, עיניו של הצעיר בריאות ועל כן ראייתו טובה מזה של אדם  - שאלה א
כלומר הוא רואה את  –על אף שלעתים נזקק לעזרת משקפיים, מיטיב לראות  זקן, אך הזקן,

הדברים בצורה נכונה יותר, ברורה יותר. כאשר סולד מדברת על הצעירים, הראייה 
מתייחסת לראייה פיזית. כאשר היא מדברת על הזקנים, הראייה מתייחסת להבנה. באנגלית 

  ראייה  sight=  –הקשר בין המילים ברור מאוד 
Insight  .הבנה= 

 
 

 את האדם הזקן:התורה מצווה אותנו לכבד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בחלק הראשון של הפסוק מוזכרת ה"שיבה", הזִּקנה, ובחלק השני מוזכר האדם הזקן. אפשר 
להבין מכך שהציווי מתייחס לשני דברים: למעמד של הזקן בחברה באופן כללי )לשיבה( 

 ולאדם הזקן הספציפי, העומד לפניך )פני זקן(. 

" נראית מובנת מאליה, ביחידה הבאנו חלק אף על פי שהמצווה "מפני שיבה תקום 
אדם זקן?" מפני שהמקור קשה,  בכלממקור תלמודי המעלה את השאלה, "האם מדובר 

הבאנו רק חלק ממנו לתלמידים. בחלקו האחר של המקור נדונה השאלה אם הכוונה 
ל"שיבה" היא תלמיד חכם או באמת לאדם זקן )שלאו דווקא תלמיד חכם(, וזאת מפני 

 ים החכמים השתמשו במילים "חכם" ו"זקן" כמילים נרדפות.   שלעת

 הנה המקור המלא:

 

 

 

 

 

התלמידים מתבקשים לחוות דעה, אם הם מסכימים עם איסי בן יהודה, הטוען שיש לכבד כל 
 זקן בזכות היותו זקן, שהגיל מחייב כבוד. 

למילה "אשמאי",  בהחלט ייתכן שהתשובות של התלמידים יושפעו משני הפירושים הניתנים
ויינתנו תשובות שונות לפי כל פירוש. לפי פירוש אחד, מדובר באדם שאינו משכיל, אינו בקי 

 בתורה. לפי פירוש אחר, מדובר באדם חוטא. 

 

ֵני ֵׂשיָבה ָּתקום ִמ   ע 

ֵני ָזֵקן ָּת ע  ָהַדר   ,ו 

ָיֵראָת ֵמֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה'    .ו 

 (פסוק ל"ב  ט"פרק י ,)ויקרא

  
  
 

 

 יכול אפילו זקן אשמאי?  –תנו רבנן: "לפני שיבה תקום" 
( במדבר י"אואין זקן אלא חכם, שנאמר ) –תלמוד לומר )כתוב בתורה(: "זקן" 

 י ישראל". )כלומר, הכוונה היא לחכם, לא לזקן( "אספה לי שבעים איש מזקנ
( "ה' קנני משלי ח'ר' יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמה שנאמר )

היא שיש לקום  הוא חכם, לכן הכוונה –בהיותו זקן  –ראשית דרכו". )כלומר, כל זקן 
 )ולכבד( גם זקן וגם חכם( 

אפילו כל שיבה במשמע )כלומר, גם אם  –איסי בן יהודה אומר: "מפני שיבה תקום" 
 הזקן אינו חכם(.

 
 )תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"ב, עמוד ב'(

 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0411.htm#30
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t2808.htm#30
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 אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני 

הם פסוק זה מביע באופן מרגש את החששות שיש לאנשים זקנים, שבעת זקנתם, דווקא כש
זקוקים לתמיכה יתרה, הם יינטשו ללא עזרה. חקיקת חוקים להגנה על זכויות הזקן מעידה 

 את הצורך בכך.  
על פי הכתבות הרבות המופיעות בנושא זה נראה שאכן ההגנה על זכויותיהם של הזקנים 

 בחברה הישראלית חיונית. 
 

להוריד אותו ולהשמיע הפסוק הולחן ונמצא בגרסאות שונות ברשת. אפשר : פעילות העשרה
  אותו בכיתה. לפניכם קישור לדוגמה:    

zIbGAhttp://www.youtube.com/watch?v=t1Kbvs  
לחלופין, אם יש תלמידים הלומדים פיתוח קול או נגינה, אפשר להכינם מראש ולבקש מהם 

 י הכיתה.לבצע את השיר בפנ
 
 

 

 חוק האזרחים הוותיקים 

 על פי החוק, אזרח ותיק הוא אזרח ישראלי שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל
 פרישה.

אזרח הוא אדם שחי במדינה וחלים עליו חובות שמטילה המדינה. בתמורה הוא זכאי לזכויות 
 שהמדינה מעניקה. 

ק, מחוקקי החוק ביקשו להדגיש כי אלו אנשים יש להניח שבבחירת הכינוי "אזרח ותיק" לחו
שהנם אזרחים כבר שנים רבות, ולכן מגיעות להם הטבות מיוחדות. הם תרמו את חלקם 

 במהלך השנים, כעת על החברה לדאוג להם.
 

: אפשר לערוך עם התלמידים רשימה של מילים נרדפות למילה זקן או לכינוי אזרח פעילות
, סב, סבא בימים, אזרח ותיק, הגיל השלישי, גיל הזהב, ותיק )זקן, חכם קשיש, ישיש

 פנסיונר, מבוגר, גמלאי(. אפשר לשאול מהן האסוציאציות לכינויים השונים. 

 

 מחברים הכול יחד

כפעילות סיכום התלמידים מתבקשים להכין תשדיר בחירות שתציג מפלגה 
הם לפרט אילו כישורים פוליטית חדשה המורכבת מצעירים ומקשישים יחד. בין היתר, עלי

 מיוחדים תורמת כל קבוצה למפלגה. 

http://www.youtube.com/watch?v=t1KbvszIbGA
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עֹון ַהַףִדיק  ָיֵרי כ  ִשמ  דֹוָלה. ָהָיה ִמש   ֶנֶסת ַהג 

 :אֹוֵמר הוא ָהָיה

ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד לֹוָשה ד   – ַעל ש 

ִמילות ֲחָסִדים. ַעל ג  ַעל ָהֲעבֹוָדה ו   ַעל ַהּתֹוָרה ו 

 )מסכת אבות, פרק א' משנה ב'(

 

 ַעיֵין ֵערך "ערכים"

 

ערכים המהם  :אבות העומדת במרכזה של יחידה זו עוסקת בשאלה יהמשנה מפרק
 המהותיים ביותר לחברה?

 
!" ערך לי יש" בנושא קלפים במשחק היחידה לימוד את לפתוח אפשר

 (.62' עמ, זהמדריך ב ראו)
 
 

  יותמשנעל ה
 

 ס,שמעון הצדיק חי במאה השלישית לפנה"
כנסת הגדולה בוהיה מאחרוני החברים 

פי המסורת הנהיגה את עם ישראל  עלש)
 שני(.המקדש ה בימי בית

לפי שמעון הצדיק, שלושת הערכים 
המרכזיים שעליהם מבוסס העולם הם: 

 התורה, העבודה וגמילות חסדים.
ביותר  לתורה היה מעמד מרכזי – התורה 

בעולמם של חז"ל. בבתי המדרש למדו תורה 
)בכתב ובעל־פה(, פרשו ודרשו אותה. נעשה גם 
מאמץ להפיץ את התורה ברבים על ידי קריאתה 

    בפומבי.

 

 וכמובן, הקפידו לקיים את מצוותיה. 
כל עוד עמד הפולחן. , אלוהיםהעבודת  – העבודה

עבודת האלוהים העיקרית  התקיימהבית המקדש, 
בית המקדש והתבטאה בעיקר בהקרבת ב

לא היה הקורבנות. לאחר חורבן בית המקדש, כש
ת קורבנות, התבטאה עבודהקריב לאפשר עוד 
 בעיקר בתפילה.האלוהים 

פעולות של עזרה ותמיכה שעושה  – גמילות חסדים
. סביבתו הקרובה ובחברה הרחבה יותראדם ב

 ציפייה לתמורה כלשהי. מתוך חובה ובלילעזור, לא עשייה מתוך רצון גמילות חסדים היא 
משלבים יחד את הפן , ההעולם מתקיים בזכות שלושת היסודות הללו ,פי שמעון הצדיקעל 

  תורה(, הפן האמוני )העבודה( והפן החברתי )גמילות חסדים(.ההאינטלקטואלי של האדם )
 

 על התורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יחידה
9 

 יֹוָחָנן ֵבן ַזַכאי ִקֵבל ֵמִהֵּלל וִמַשַמאי.

 הוא ָהָיה אֹוֵמר: 

ֵבה  ָּת ּתֹוָרה ַהר   ִאם ָלַמד 

זִ  ָך,ַאל ַּתח  מ  ַעצ   יק טֹוָבה ל 

ָּת.  ָכְך נֹוַצר   ִכי ל 

 )מסכת אבות, פרק ב' משנה ט'(

 ֶבן ַבג ַבג אֹוֵמר: 

 ,ֲהֹפְך ָבה ֲהֹפְך ָבה )בתורה(

ֹכָּלא  ַבה )שהכול בה(. ד 

 )מסכת אבות, פרק ה' משנה כ"ה(

 

 פרקי אבות, פרק ה, כב
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ֶפר ַהתֹוָרה ים ֶאת ס  א ְבָאְזנ י ָהֱאֹלהִּ י קֹור   ... ָהָעם ַהיְהודִּ
 ַע ָפָרָׁשה,ְבֶמֶׁשְך ָכל ַהָשנָה, ָכל ְׁשבו

י ְלַהצִּיל ֶאת ַחיֶיָה, ים ְכד  פורִּ ְפָרה סִּ  ְכמֹו ֶׁשְחֶרזָָדה* ֶׁשסִּ
ְמַחת תֹוָרה, ים ְלשִּ  וְַעד ֶׁשַםגִּיעִּ

ָחָדׁש... יל מ  ַח וְֶאְפָׁשר ְלַהְתחִּ  הוא ׁשֹוכ 
 

)יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח, שוקן, ירושלים ותל אביב תשנ"ח, 
 (9עמ' 

 

 

 

 

משנה האלה מהשני הקטעים 
ה של התורה ממחישים את חשיבות

 :בעולמם של חז"ל משתי זוויות
יוחנן בן זכאי אומר קטע הראשון ב

שלימוד התורה הוא חובתו הבסיסית 
"כי  ,של כל אדם וזה ייעודו בחיים

 לכך נוצרת".
לדעת כיצד לנהוג ולנהל כדי קטע השני טוען בן בג בג שבתורה יש כל המידע הנחוץ לאדם ב

את המידע הגלום בה. א לחזור ולקרוא בתורה ולגלות הואת חייו. מה שהאדם צריך לעשות 
פעולת "ההיפוך" רומזת לתהליך המדרש והפרשנות. בתהליך זה קוראים כל פסוק בתורה 
בדרכים שונות ומפרשים כל מילה בעזרת כלים מגוונים, לדוגמה על ידי השוואה בין מילים 

מת, הסברים לעובדות החוזרות בכמה מקומות בתורה, דיון בשימוש תמוה במילה מסוי
  המצוינות פעמיים )כפילויות(, לסתירות כביכול ועוד.

 
אפשר  פעילות העשרה: כדי להתייחס גם להשראה שאנו שואבים מן התנ"ך גם בימינו.

פסוק פרק ל"ה  ,)בראשית ?מנין לקוח שמה של המדינה לשאול את התלמידים שאלות כמו
מדוע נקרא  ובנביאים(;המתוארת בתורה  דש)מנורת המק ?מהו המקור לסמל המדינה י'(;

עבור אחוזת קבר בשנתן אברהם לעפרון החיתי מטבע )שם ה "שקל"המטבע הלאומי שלנו 
; אילו שמות יישובים בארץ מוזכרים בתנ"ך? האם (ט"ו–פסוקים י"גי"ג , פרק בראשית, לשרה

ויים שמקורם האם אתם מכירים ביט אתם מכירים שירים המבוססים על סיפורים מהתנ"ך?
 ועוד ועוד.  בתנ"ך?

ולשאול  מוצגים )או תמונות שלהם(לכיתה , אפשר להביא אלהבמקום לשאול את השאלות ה
 את התלמידים מה הקשר בין המוצגים, מה מקורם? וכדומה. 

 
טא אריה בן גוריון ז"ל, חבר קיבוץ בית השיטה, את הקשר שלו לתנ"ך ואת הנוכחות יכך ב

 :טע אינו נמצא בספר לתלמיד(שלו גם בימינו )הק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  של התורה: הגם המשורר יהודה עמיחי דיבר על חיוניות
אלפיים  –( 83)עמ'  ב שאלה

מחוץ שנה חי העם היהודי 
לארץ ישראל, מפוזר ברחבי 

. ספר התנ"ך, שהיה העולם
הבסיס להתפתחות ההלכה 

והתרבות היהודית, היה 
אחד העוגנים שאיחד את 

סיפור העבר  העם:

 ספר האדם, מספר על משפחת האדם. –התנ"ך 
 של עמנו. –שלנו  –שלך  –וא אילן היוחסין שלי ה 

יעקב ובני  –יצחק  –ספר המשפחה: מאברהם  –ספר בראשית 
 ישראל.

ם תודעה ותעודת זהות.  ספר הולדת האומה עִּ
אוטוביוגרפיה של אבותיי, של מוריי, שלי. שייך  –עבורי ספר התנ"ך 
  לאלבום המשפחתי.

ם היום בארץ ישראל. בה עברית, בה אני, בני ונכדיי מדברי שפתו
 ירמיהו ואיוב. –דוד  –דיברו משה 

 התנ"ך עוצב פה, בנוף זה ועל אדמה זו.
 הוא אבן השתייה והתשתית של הדורות היהודים כולם. גם שלי.
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 שהיא בלב? עבודה איזו היא 

 זו תפילה. –הווה אומר 
 )תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ב' עמוד א'(

 חיים יהודייםולחיות  רולחז המשותף, החגים, המצוות, הערכים החברתיים וטיפוח התקווה
 .והם ששמרו על קיומו של העם היהודי בכל שנות גלות על אדמת ישראל,

 

  התלמידים מתבקשים להביע דעה בשאלה אם נכון לחייב את כל התלמידים בישראל
שיטענו שתלמידים חילוניים אינם צריכים ללמוד ללמוד תנ"ך. ייתכן שיהיו תלמידים 

תנ"ך. תשובה כזאת משקפת את תפיסה הרואה בתנ"ך ספר דתי בלבד. כמובן 
ברצוננו להעביר את המסר שהיסוד הדתי הוא מרכיב חשוב מאוד בתנ"ך, אבל 

הוא הבסיס התרבותי של העם היהודי, התשתית  –שהתנ"ך הוא יותר מספר דת 
יהודים לאורך הדורות. התנ"ך הוא הבסיס לדת היהודית, אבל  לשיח הבין דורי של

לפי תפיסה זו  .גם להיסטוריה היהודית, לתפיסה החברתית והמוסרית היהודית ועוד
ראוי שכל יהודי יכיר את התנ"ך, כדי שיבין את העבר, וכדי שיוכל להשתתף בשיח 

 היהודי התרבותי בהווה ובעתיד.
 

 על העבודה
בתחילה , עבודת האלוהים" כאן כוונתה עבודה"הסבר למשנה, המילה כפי שכבר נאמר ב

באמצעות הקורבנות ואחר כך באמצעות התפילה. חז"ל כינו את התפילה "עבודה שבלב". 
ם ָׁשמַֹע  את הכינוי דרשו מתוך הפסוק: "וְָהיָה אִּ

ְׁשְמעו ֶאל ְצו ֹ תִּ ַהיֹום ַתי ֲאֶׁשר ָאנֹכִּי ְמַצֶוה ֶאְתֶכם מִּ
יֶכם ְלַאֲהבָ   ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבֶכםה ֶאת ה' ֱאֹלה 

  .וְבָכל נְַפְׁשֶכם" )דברים, פרק י"א פסוק י"ג(
"? מהי בכל לבבכם"איך עובדים את אלוהים 

, בו של האדםאלוהים שמקורה בלעבודה 
 תיאורהתאימה לדעת חז"ל, ללבו של האדם נובעת מה התפילה –? אישיותובתחושותיו וב

  לבבכם"."לעבדו בכל 
 

בהמשך היחידה בחרנו להרחיב בנושא התפילה, 
ולעסוק לא רק בפן האמוני־דתי שלה )היותה 

"עבודת אלוהים"(, אלא גם בהיותה דרך לביטוי 
תחושות והגיגים, בהיותה כלי רוחני אנושי 
אוניברסאלי. כך יוכלו גם תלמידים שאינם 

"מתחברים" לצד האמוני־דתי להרגיש שיש להם יש 
  ה בתפילה, גם אם בדרך קצת אחרת.נגיע
 

( רואה 84)עמ'  הרב אברהם יהושע השל 
שגרת החיים כמעט את הדברים שבבעולם, שלראות את היופי נו מאפשר להתפילה אמצעי ב
מקבלים אותם כמובנים מאליהם. התפילה מאפשרת לנו לצאת או איננו מבחינים בהם ש

 א מעבר לנו.מעצמנו ולחוש שאנחנו מחוברים אל משהו שהו
תפילה אמצעי לפריצת הבדידות. כשאדם מרגיש חסר אונים ובודד, רואה ב אלי ויזל הסופר

 יש מישהו שאפשר לפנות אליו., שלבדאינו התפילה מאפשרת לו להרגיש שהוא 
תפילה צורך אנושי אוניברסאלי שהאדם אינו יכול רואה ב מסיאם ג'ייוילהפילוסוף האמריקני 

 .ולהתקיים בלעדי
 

 אפשר לראות בשיר "הלוואי" סוג של תפילה. 
 מאפיינים של תפילה:בשיר הלוואי כמה  –למטה(  84)עמ'  אשאלה 

 .)השיר מביע בקשה ותקווה להווה ולעתיד טובים יותר )כמו תפילות בקשה 

  המילה "הלוואי" רומזת שהבקשות שבשיר אינן קלות למימוש, ושאולי יש צורך
ל האדם. כלומר, יש כאן התחברות אל משהו בעזרה שהיא מעבר ליכולתו ש

 שהוא מעבר לנו.
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 לאלוהים.פורשת פנייה ממשום שאין בו ת" "תפילה חילוניהשיר מכונה 
 

בשירים עבריים רבים אפשר למצוא מאפיינים של תפילה, כגון "לו יהי", "תודה על  –ב שאלה 
 כל מה שבראת", "הללויה", "הליכה לקיסריה" )"אלי אלי"( ועוד.

 
 ועל גמילות חסדים

 
  קיום כל המין האנושי תלוי במידת צדקה וחסד,

 כי יש כמה זמנים לכל אדם בעולם ולכל זמן צריך סעד ועזר. 
 לפעמים צריך שחברו יעזור לו בממונו

 ...  
 כלל הדבר העולם לא יוכל להתקיים בלי מידה זו. 

 
 )רבי ישראל מראדין, החפץ חיים, אהבת חסד, פ"ב(

 
של ראל מראדין )החפץ חיים( תולה את קיומה של כל החברה האנושית )לא רק רבי יש

דם נזקק לתמיכה כלשהי במהלך חייו, תמיכה החברה היהודית( בגמילות חסדים. כל א
. רבי ישראל מראדין טוען שללא הרגישות למצבו של הזולת, חומרית או תמיכה נפשית

להמשיך  חברהלא תוכל הלו ולהקל עליו,  טיית השכם לעזורהלמצוקה שהוא נמצא בה, וללא 
 להתקיים. 

 
 זה את זה  שלושת הערכים משלימים

שמעון הצדיק טען (: התלמידים מתבקשים להסביר מדוע למטה 85' שאלה מסכמת )עמ
. כנראה ששלושת הערכים מהם באחדלא הסתפק ששלושת הערכים חיוניים, מדוע 

 –חום השכלי, העבודה תל –לימוד תורה : תחום אחרקשור ל. כל ערך זה את זהמשלימים 
ומד אם אדם רק לאפשר לטעון שום החברתי. חלת – רגשי, וגמילות חסדיםוה לתחום הרוחני

כמו כן, את משמעותו.  תיאורטי ומאבדנשאר שלו  ידע, התורה ואינו מיישם את מה שלמד
וק בחוויה עסהוא אדם אנוכי, , הוא ינו פועל בחברהרוחני המרבה בתפילה אך אאדם 

 הפנימית שלו אך לא בזולת.
  
 

  :אחרים רבן שמעון בן גמליאל האמין שהחברה מתבססת על שלושה ערכים
 
 
 
 
 
 
 

 מסכתב 'המשנה הראשונה ביחידה )דבריו של שמעון הצדיק( מובאים סמוך לפתיחת פרק א
 . הזה חותמת את הפרק )בשם רבי שמעון בן גמליאל( אבות. משנה זו

 
 הם:חשובים לפי רבי שמעון בן גמליאל הערכים ה –( 86' )עמא שאלה 

 .עשיית משפט צדק –דין 
 .אמירת אמת ורדיפה אחר האמת –אמת 
 חברה. הפרטים והקבוצות ב בין כליחסים טובים  –ושלום 

 
הם הבסיס לחיים חברתיים. משום שאפשר לטעון שערכים אלו החשובים ביותר  –ב שאלה 

בהם תמיד יהיו ומריבות לא יהיו יציבים, על משפט לא צודק ול עחיים המבוססים על שקר, 
 מתחים וחוסר הרמוניה. 

ִליֵאל אֹוֵמר:  עֹון ֶבן ַגמ   ַרָבן ִשמ 

ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד לֹוָשה ד   – ַעל ש 

ַעל ַהָשלֹום. ַעל ַהִדין ו   ַעל ָהֱאֶמת ו 

 ' משנה י"ח()מסכת אבות, פרק א
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התלמוד הירושלמי מבטא את הקשר בין שלושת 
 –נעשה הדין  : "ושלושתן דבר אחד הן:הערכים האלה
)מסכת תענית, פרק ד'  נעשה שלום" –נעשה אמת 

משפט צדק מביא לגילוי האמת,  משנה ב'(. כלומר,
 י האמת מבטיח את השלום. וגילו
 

עצם הבאתן של שתי משניות המביאות גרסאות אחרות 
של "שלישיות" ערכים משקף את הפלורליזם הרעיוני 

שאפיין את חז"ל. הם לא חששו להציג דעות שונות של 
חכמים גם בשאלה בסיסית מאוד כמו מהם הערכים 

החשובים ביותר. אפשר אפילו לטעון שהם העריכו את 
 –הדעות, הרי הם הביאו את שתיהן באותו הפרק מגוון 

אחת בתחילתו ואחת בחתימתו, היינו במקומות בולטים 
 שאי אפשר שלא לשים לב אליהם. 

אפשר לטעון ששתי המשניות אינן סותרות זו את זו 
 אלא משלימות, כפי שמוצג בקריקטורה. 

 
 

 עקרונות יסוד במדינת ישראל
 אות המציג את העקרונות שמחברי המגילה חשבובספר הבאנו קטע מתוך מגילת העצמ

 שהמדינה החדשה צריכה להתבסס עליהם. 
המילים "]מדינת ישראל[ תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק  –( 87)עמ'  שאלה א

 והשלום" קרובות מאוד למשנה השנייה שלמדנו ביחידה. 
יים, עקרונות רלוונטיים אפשר ללמוד מהדמיון בין העקרונות שאלו עקרונות נצח – שאלה ב

בכל התקופות. אפשר לטעון גם שמייסדי המדינה ביקשו להתבסס על ערכים מן המסורת 
 היהודית.

 
 

 חוקה בהסכמה
בחלק זה של הספר בחרנו לעסוק בנושא החוקה. אפשר לראות בדברי 

 –החכמים המובאים ביחידה ניסיון לחבר חוקה ראשונית לעם היהודי 
 היסוד שהחברה צריכה להתבסס עליהם. לקבוע מהם עקרונות

כדאי לציין שלמרות שהיו כמה ניסיונות לחבר חוקה למדינת ישראל, עדיין אין לנו חוקה )אלא 
רק "חוקי יסוד"(. פרופסור ברוך נבו מדבר על הצורך בחוקה בעזרת השוואת המדינה 

המדינה ניצבת  לספינה המיטלטלת בלב ים. כמו הספינה המיטלטלת מן הגלים האדירים, כך
מול אתגרים גדולים העלולים לערער את יציבותה. כפי שמגדלור מעניק לספינה כיוון, מצפן, 

 כך תוכל חוקה, לדעתו, לכוון את המדינה ולהעניק לה יציבות.
 

  
 / לאה גולדברג על שלושה דברים

לאה גולדברג "מתכתב" עם התבנית הלשונית של מסכת אבות "על שירה של 
החברה " פירושו עולם" ..." אולם בשתי המשניות שקראנוקייםעומד/ברים העולם שלושה ד

המצומצם  םעולמ היהודית או האנושית במובן הרחב ביותר, ואילו לאה גולדברג כותבת על
הנכונים לכל אדם באשר חברה יסודות משותפים לקיום הציינת . המשנה מיםיחידמה של כ
לקיים אחרים כדי שבני אדם שונים זקוקים לדברים ומז רלאה גולדברג שירה של  ואילו ,הוא

 את עולמם האישי. 

 
 מן העיתונות

כמה מנהיגים  –המאמר דן בתופעה המאפיינת את החברה הישראלית בתקופה האחרונה 
ואנשי ציבור בישראל נחשדו בעברות על החוק. ברור שזו איננה תופעה חדשה, אך היא 
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בשנים האחרונות. מובן גם שזו איננה תופעה ייחודית בולטת יותר וחשופה יותר לציבור 
 לחברה הישראלית. 

מאמר זה חשוב גם משום שהוא יכול למחיש לתלמידים ש"ערכים" אינם מושגים תיאורטיים 
הכתובים בטקסטים עתיקים )כמו המשנה( או בהכרזות חגיגיות )כמו מגילת העצמאות(, אלא 

 עלים מאז ומעולם. הם העקרונות שלפיהם בני אדם פעלו ופו
 

המאמר מזכיר את הערכים שצריכים ללוות מנהיגים: טוהר מידות,  –( 89)עמ'  שאלה א
 יושרה ציבורית כיבוד ערכי יסוד ואמירת אמת.

הכותב מציין את הערכים הבסיסיים הצריכים להנחות כל מנהיג, גם בחייו  – שאלה ג
את המשניות המונות את הערכים הפרטיים וגם בתפקידיו הציבוריים. בכך הוא מזכיר 

 הבסיסיים הנחוצים לחיי חברה מתוקנים. 
 
 

 מחברים הכול יחד 
התלמידים מתבקשים לעבוד בזוגות ולבחור את שלושת העקרונות או הערכים שלפי דעתם 
חשובים ביותר כדי לקיים חברה מתוקנת. לאחר מכן מצרפים כל שלושה זוגות לקבוצה, ועל 

סות להסכים על רשימה של שלושת הערכים החשובים ביותר. יש הקבוצות החדשות לנ
להניח שהדרישה להסתפק בשלושה ערכים תקשה עליהם, אבל היא גם תדרוש מהם לחשוב 

ולנמק מדוע הערכים שבחרו הם החשובים ביותר. לסיום על כל קבוצה להכין כרזה ועליה 
............ ועל ..........." ולהוסיף המשפט: "על שלושה דברים העולם עומד: על........., על .

 סמלילים )אייקונים( שיסמלו את הערכים שבחרו.
 

 משחק קלפים – רעיון לפעילות בכיתה
 את הפעילות הזאת אפשר לערוך כמבוא ליחידה או כסיכום.

 
 

 יש לי ערך!
 מה הם שלושת הערכים שלנו?

 העולם שלנו עומד? "עמודים"שלושה לו או על אי

 
 הכנות:

 
 את המשחק מכינים בזוגות. כל זוג מכין את המשחק לעצמו. .1

 כמספר התלמידים בכיתה. A3ליונות לבנים בגודל יגדרושים 
ליון לשניים, שוב לשניים ולהמשיך עד ילקפל את הגתלמיד מבקשים מכל 
 בערך. ס"מ X810גודל קלפים ב 16שמתקבלים 
 .םסימוניהלקלפים על פי יליון גוזרים את הג

 
ערכים חשובים בחיים  שלושהדקות על  מהתלמידים לחשוב במשך שתימבקשים  .2

התלמידים תצטרכו לעזור להם לתרגם את הצעות ש )ייתכן שלהם או של בני ביתם
ילמד היטב בבית וא חשוב שהשלו אמר שלהורים י, אם מישהו הלדוגמ. לערכים

 ?רכישת השכלה ספר, יש לעזור למקד באיזה ערך מדובר: חריצות? התמדה?
 (מהוכדו

 הלוח ומבקשים מהתלמידים לכתוב ערך אחד על כל קלף.על רושמים את כל הערכים 
עד שמגיעים למספר זה ערכים יש להוסיף  ,ערכים 32אם התלמידים לא העלו 

 עזרה מההורים(.שיבקשו )אפשר לבקש מהתלמידים 
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 המשחק:
 קלפים הפוכה במרכז השולחן.הערמת את מניחים 

 קלפים. 4ג לוקח לעצמו כל אחד מבני הזו .1

לוקח מהערמה קלף אחד. אם הוא מעדיף אותו על פני קלף אחר הנמצא ן שחק, כל תורהלפי 
. השחקן פחות למרכז השולחן את הקלף המועדף, הוא לוקח את הקלף לעצמו וזורק ברשותו

 מן הערמה.אחר לעצמו את הקלף שזה עתה נזרק או לקחת קלף קחת השני יכול ל
 קלפים בלבד. 4כל שחקן ידי תמיד יהיו ב

 המשחק מתנהל עד שנגמרת הערמה.
הסכים על ארבעה ערכים חושף את הקלפים שלו, ועל הזוג לשחקן כל בתום המשחק  .2

 מתוך השמונה.

ר כל זוג  .3 . הרביעייה מתבוננת בשמונת הקלפים ושוב עליהם לבחור לזוג אחרחֹוב 

 .םהמשותפים להמהם את ארבעת הערכים 

 שלושתעם  תונשאראחד מארבעת הערכים שלה על לוותר  תבקשתכל רביעייה מ .4

 .ה ביותרערכים המקובלים עלי

יה להציג את שלושת הערכים שלה בדרך יצירתית. יצטרך כל רביעתעור הבא יבש .5

 , כרזה וכדומה.פרסומת, הצגה, חמשיר, שיר למשל באמצעות

הערכים שלושת בחר הכיתה את י, תו את ערכיהןצגיהשכל הרביעיות אחרי  .6

 הכיתתיים באמצעות דיון והצבעה. 

עם סיום התהליך מומלץ מאוד לדון עם התלמידים בשאלות כמו מה הנחה אותם  .7

בבחירת הערכים? כיצד שכנעו אחרים לקבל את דעתם? מה שכנע אותם לקבל ערך 

 אחר? מה משקפת "שלישיית" הערכים שבחרו כל תלמידי הכיתה? ועוד.
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 מהי מחלוקת ראויה?

 

נבחן מגוון סוגים של מחלוקת ונבדוק מתי מחלוקת  –ידה זו עוסקת בנושא המחלוקת יח
 תורמת לחברה ובונה אותה ומתי היא הרסנית. 

 
 על המשנה

 
ביחידה זו נבחן את המושג 
של "מחלוקת" בעזרת ההבחנה 
 –המשנה בין מחלוקת ראויה 

"מחלוקת לשם שמים" )לדוגמה 
קת מחלוקת הלל ושמאי(, לבין מחלו

"מחלוקת שאינה לשם  –ראויה פחות 
שמים" )לדוגמה, מחלוקת קורח וכל 

 עדתו(. 
המשנה טוענת שמחלוקת ראויה 

 "סופה להתקיים". 
כפי שהסברנו בספר לתלמיד, הביטוי 
"סופה להתקיים" אינו ברור לגמרי. 

יש פרשנים הטוענים שהכוונה 
למחלוקת שתוביל להישגים ולתוצאות, 

פירוד ולמריבות. כזו שתביא ל לעומת
אפשרות אחרת היא שהביטוי רומז לעצם 

"מחלוקת  :המחלוקתהמתמשך של קיומה 
שסופה להתקיים" אינה תלויה בזמן ובמקום 

ואילו תמשיך להיות רלוונטית גם בעתיד, ו
ש"אין סופה להתקיים" היא  מחלוקת

מחלוקת נקודתית שהמניעים שלה צרים 
מחלוקת הלל ושמאי ומחלוקת אות המוזכרות במשנה: יחידה נבחן את שתי הדוגמואישיים. ב

 מחלוקת ראויה.מן הדוגמאות מה מאפיין כל סוג של מחלוקת ומהי להבין וננסה קורח ועדתו, 
 

 מחלוקת הלל ושמאי 
(, המביא 91כדאי לקרוא עם התלמידים את הקטע "הכירו את החכמים" על הלל ושמאי )עמ' 

המדרש שייסדו. לאחר מכן כדאי לקרוא את המקור ועל בתי  מידע חשוב על שני האישים
 (:92התלמודי העוסק בשאלה כיצד יש להכריע במקרה של מחלוקת בין שני צדדים )עמ' 

 
 
 
 
 

 
התלמוד מספר  –( 92)עמ'  שאלה א

שאלוהים )שדעתו מבוטאת 
באמצעות "בת קול"( חשב 

שגישותיהם המנוגדות של הלל 
: ושמאי היו לגיטימיות באותה מידה
"אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן". 

במילים אחרות, התלמוד אומר שיש 
 הם אמת אחת.לגבינושאים שאין 

ֵשם ָשַמִים   –ָכל ַמֲחֹלֶקת ֶשִהיא ל 

ַקֵטם ִהת    .סֹוָפה ל 

ֵשם ָשַמִים  ֶשֵאיָנה ל   –ו 

ַקֵטם ִהת   .ֵאין סֹוָפה ל 

ֵשם ָשַמִים?   ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחֹלֶקת ֶשִהיא ל 

ַשַמאי  .זֹו ַמֲחלֹוֶקת ִהֵּלל ו 

ֵשם ָשַמִים? ֶשֵאיָנה ל    ו 

ָכל ֲעָדתֹו.   זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֹקַרח ו 

 )מסכת אבות, פרק ה' משנה כ'(

 
 

 יחידה
10 

 .שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל

, והללו אומרים "הלכה "הללו אומרים "הלכה כמותנו
 ..."כמותנו

 '(עמוד ב י"ג , דףעירוביןמסכת תלמוד בבלי, )
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וִּיא( וַיִַּקח קַֹרח ֶבן יְִּצָהר ֶבן ְקָהת בֶ ) יָאב  ,ן ל  יָרם ְבנ י ֱאלִּ  וְָדָתן וֲַאבִּ

ן.וְא  ֹון ֶבן ֶפֶלת ְבנ י ְראוב 

ים וָמאָתיִּם שִּ ל ֲחמִּ ְבנ י יְִּשָרא  ים מִּ ְפנ י מֶׁשה וֲַאנָׁשִּ   ,)ב( וַיָֺקמו לִּ

דָ  י ע  יא  ם.נְשִּ י ׁש  ד ַאנְׁש  י מֹוע  א   ה ְקרִּ

ֶהם)ג( וַיִָּקֲהלו ַעל מֶׁשה וְַעל ַאֲהרֹן וַ    :יֹאְמרו ֲאל 

ים וְבתֹוָכם ה' ָדה ֺכָלם ְקדׁשִּ   ,ַרב ָלֶכם כִּי ָכל ָהע 

ְתנְַשאו ַעל ְקַהל ה'?וַמדו  ַע תִּ

...       
 ה', י"ב(–)במדבר, פרק ט"ז, פסוקים א'  

 

 

 

    

 

התלמידים מתבקשים לחשוב על מחלוקות שהם מכירים שאפשר לומר עליהן  בשאלה ב
שהעמדות השונות הנשמעות בהן )ההפוכות או הסותרות, שתיים או יותר( הן בעלות ערך 

שאלה אם מחלוקת סביב הל מחלוקות בבית הספר או בכיתה, כמו שווה. אפשר לחשוב ע
 צריך לתת שיעורי בית... 

לגיטימיות הכריעה בת הקול ש"הלכה הינן התלמוד מספר שלמרות ההכרזה ששתי העמדות 
 )שאלה ג(יש כאן פרדוקס, או לפחות "בעיה"? לכאורה כבית הלל". 

וצגת בפנינו תפיסת עולם שבה, מצד רואה בכך בעיה. כלומר, מ אינו שהתלמוד סתבר מ
אחד, יש חופש דעה ומחשבה, ולכן מותר לחשוב אחרת גם בענייני הלכה, יתר על כן, מוסכם 
שיש יותר מפרשנות אחת נכונה להלכה. אולם, מצד שני, בעניינים הלכתיים דרושה הכרעה 

העובדה  הככל הנראהסיבה המרכזית לכך היא  צריך להחליט לפי איזו פרשנות לנהוג.ו
החברה היהודית לא יכלה או לא רצתה, שיתפתחו  שמדובר בחוקים ובנורמות התנהגותשכ

. גם בחברה פלורליסטית יש תחומים שבהם אין תשובה שוניםבה קבוצות הנוהגות מנהגים 
נכונה אחת, אבל צריך להכריע, הכרעה שרירותית לכאורה. למשל, באיזה צד בכביש ייסעו 

 יל יוכל אדם לבחור בבחירות וכדומה. המכוניות, מאיזה ג
, כבית הלל דווקאבסופו של דבר מדוע נקבעה ההלכה לשאלה התלמוד מביא שלוש סיבות 

מפני מפני שהיו צנועים יותר, מפני שלימדו את דבריהם לצד דברי בית שמאי ו ואלו הן:
ח פורה הקדימו את הצגת טיעוני בית שמאי לטיעוניהם. בכל אלו הם תרמו ליצירת שיש

ופלורליסטי בין הדעות. אפשר אולי להוסיף לכאן את המידע שלמדנו בעמוד הקודם 
של בית שמאי, וייתכן זו ששיטתם של בית הלל הייתה, בדרך כלל, פתוחה ומקלה יותר מ

שגם תכונה זו עמדה לזכותם. עם זאת, כדאי להדגיש שבשום מקום לא כתוב שפרשנותם 
בעזרת הקטע הזה מן התלמוד אפשר ללמוד  .)שאלה ד(ת של בית שמאי הייתה נכונה פחו

מהם מאפייניו של ויכוח ראוי בעיני חז"ל: ויכוח שבו שני הצדדים נוהגים בצניעות ובנינוחות, 
 .)שאלה ה(מקשיבים זה לזה ומגלים כבוד אמתי לדעותיו של הזולת 

 
 מחלוקת קורח ועדתו

את מחלוקת קורח ועדתו.  כדוגמה למחלוקת "שאינה לשם שמים" המשנה מזכירה
התלמידים יקראו את הסיפור מהתורה ויבדקו מדוע נבחר הסיפור הזה לשמש דוגמה 

 למחלוקת "שאינה לשם שמים", שנאמר עליה ש"אין סופה להתקיים". 
קורח, דתן ואבירם יזמו את 

 המחלוקת. 
 היו: השותפים במחלוקת

 מצד אחד: קורח, דתן ואבירם.
כם", כלומר, טענותיהם היו: "רב ל

למשה ולאהרון כוח רב מדי וסמכות 
יתר, אף על פי שכל העדה קדושים 

 ולא רק הם.
 מהצד השני עמדו: משה ואהרון.

טענותיהם היו: אלוהים הוא שיכריע 
, עמ' שאלות א, ב) מי צריך להנהיג

93 .) 
 
 
 

 : ו( מצביעים על הבעיות במחלוקת הז94)עמ'  לשאלה גהפסוקים המודגשים מתחת 

 'ב': קורח ניגש –פסוקים א
לפרוש את טענותיו בפני 
 250משה בליווי קבוצה בת 

איש. יש בכך מעשה מאיים 
שאינו מאפשר שיחה מכבדת 

 בין שני צדדים.
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  את קדושת העם, אף על פי שמה שעניין אותו  –פסוק ג': קורח גייס לטובתו טיעון דתי
 באמת היה העניין הפוליטי־האישי ולא העניין הדתי. 

  פסוק י"ב: דתן ואבירם, מקבוצת המתלוננים, לא הסכימו לבוא לשוחח עם משה ובכך לא
 אפשרו את פתרון המחלוקת. 

חז"ל מכנים את האירוע מן נשאלת השאלה מדוע  (94)עמ'  () בנקודה המצוינתשאלה ב
התורה "מחלוקת קרח וכל עדתו" ולא "מחלוקת קורח ומשה", כמו "מחלוקת הלל ושמאי". 

ניגוד למחלוקת הלל ושמאי, המחלוקת בין קורח בל להיות שהתשובה לשאלה זו היא שיכו
למשה לא הייתה מחלוקת עניינית, אלא ניסיון התקוממות של קבוצה אחת על קבוצה אחרת. 

לא היה . קורח ועדתו לא פנו אל משה בכוונה לנהל דיון ענייני או לפתור בעיה כלשהידהיינו, 
  לוג בין שני צדדים, אלא ויכוח שמקורו בצד אחד בלבד.ניסיון לדיאאפוא כאן 
 

 הבחנה  –מחלוקת לשם שמים ומחלוקת שאינה לשם שמים 
המחלוקת של קרח ש"לשם שמים" וא המשנה מפרקי אבות מציינת שמחלוקת הלל ושמאי הי

"אינה לשם שמים", אך אינה מסבירה מה הכוונה ב"לשם שמים". פרשן המשנה רבי  ועדתו
מברטנורה הסביר שההבדל בין שני סוגי המחלוקת קשור למניע העומד מאחורי  עובדיה

 המחלוקת: 
 
 
 
 
 
 
 

ומכאן אולי הכוונה בשימוש במילה לפי דעתו, מחלוקת לשם שמים נועדה לחשוף את האמת )
(. במחלוקת כזאת הצדדים מתווכחים "שמים", הרומזת להתייחסות לאל המייצג את האמת

הם אינם מונעים  .ל צד מאמין בדעותיו ורוצה לשכנע את בן שיחו בצדקתולגופו של עניין: כ
מאינטרסים אישיים אלא ממוקדים בשאלה שעליה שואפים לענות. לעומת זאת, מחלוקת 

שאינה לשם שמים היא מחלוקת המשקפת מאבקי כוח ורצון לשררה. הצדדים אינם 
המניעים למחלוקת כזו יכולים  כדי להגיע לאמת, אלא לשם השגת מטרות אחרות.מתווכחים 

להיות רבים: כבוד וגאווה, רצון להכעיס או לעצבן את הזולת, רצון להשפיל את הזולת, ניסיון 
 להוכיח עליונות במאבקי כוח ועוד.

אפשר למיין עם התלמידים את המילים והמושגים המובאים במשבצת לשני סוגי המחלוקת, 
 ולבקש מהם להציע מאפיינים נוספים. 

: ויכוח על עקרון, דיון בעניין ערכי, נכונות לשינוי דעה, חתירה לאמת, חלוקת לשם שמיםמ
 עיסוק בנושא ברומו של עולם, דיאלוג אמתי.

מאבק על אינטרסים, פגיעה אישית, ניסיון לשכנע באמצעים אלימים,  שאינה לשם שמים:
 מאבקי כוח.

 
 זה לא אישי!

המספרת שעל אף המחלוקות בין בית הלל  התלמידים יכירו את המשנה ממסכת יבמות
 לבית שמאי, המשיכו החכמים לחיות אלה לצד אלה ואפילו התחתנו ביניהם: 

 
 
 
 
 
 
 

מניעיה לחשוף את האמת. מתוך הוויכוח ובירור העניין עולה  – מחלוקת לשם שמים

אהבת המחלוקת הם  מניעיה – שמיםמחלוקת שאינה לשם  עומתה,האמת. ל

 . כוחושליטה, סמכות  השגתו

 

ין,  ירִּ לו ַמְכׁשִּ ין )פוסלים( וְא  לו פֹוְסלִּ ין א  ירִּ לו ַמתִּ ין וְא  לו אֹוְסרִּ י ֶׁשא   ַאף ַעל פִּ

ל, וְֹלא ב   ל  ית הִּ ב  ים מִּ ָשא  נָׁשִּ לִּ ית ַׁשַםאי מִּ ית ַׁשַםאי.ֹלא נְִּמנְעו ב  ב  ל מִּ ל   ית הִּ

 '(משנה ד 'משנה, מסכת יבמות, פרק א)
 

 



 67 

מצב זה מעיד על יחסי הקרבה והאמון ששררו בין החכמים ומשפחותיהם. אולם עצם 
העובדה שהמשנה טורחת לספק לנו את המידע הזה מעיד גם שהיה חשש שהמחלוקות 

 על היחסים החברתיים בין הצדדים.  ישפיעו
מחלוקות שהם היתה ללאור תיאור זה התלמידים יענו על שאלות בעניין מידת ההשפעה ש

 מעורבים בהן על יחסיהם עם אחרים. היו 
 

 מקומה של המחלוקת בחברה מתוקנת והמחלוקת ככלי דמוקרטי 
עיד על ריבוי הקולות אמנם מחלוקות מקשות לא פעם על התנהלות והתקדמות, אך קיומן מ

והגוונים בחברה, ולכן הן ככל הנראה בלתי נמנעות. מחלוקות חיוניות ליצירת חברה 
פלורליסטית, פורה ומתפתחת. מקום שאין בו מחלוקות כלל, הוא ככל הנראה מקום שיש בו 

מקום משעמם. רבי נחמן מברסלב ועמוס עוז מדברים בשבחה אפילו קולות מושתקים, או 
קת. שניהם רואים בהבדלי הגישות שבין האנשים קרקע לצמיחה ולהתפתחות. של המחלו

רבי נחמן מדמה חברה שיש בה מחלוקות לאדמה תחוחה )מפוררת( המאפשרת לגרעין 
 לעלות ולצמוח ממנה. עמוס עוז רואה בריבוי האמונות והדעות מקור ברכה לעולם. 

למקומו במשטר דמוקרטי. אפשר נושא המחלוקת קשור ישירות לנושא הוויכוח הציבורי ו
לשאול מהם הכלים שנועדו לאפשר קיומו של ויכוח ציבורי בחברה דמוקרטית )בחירות, 

חופש ביטוי, אמצעי תקשורת מגוונים, הפגנות(. בעקבות שאלה זו נגדיר עם התלמידים את 
 הבעייתיות שיש בחברה שבה אסור לחלוק על השלטון. 

מה בחברה דמוקרטית היא תנועת 'ארבע אימהות'. דוגמה למחלוקת ציבורית שהתקיי
התלמידים מתבקשים לחפש באינטרנט מידע על התנועה. את התנועה הזאת הקימו בשנת 

אימהות של חיילים ישראלים במטרה לגרום לממשלה להוציא את צה"ל מ"רצועת  1997
שר לאחר היציאה מלבנון, כא 2000הביטחון" בדרום לבנון. התנועה התפרקה בשנה 

 התנועה הרגישה שהשיגה את יעדיה. 
התקיימה מחאה חברתית רחבה וממושכת בדרישה מהממשלה להקדיש  2011בקיץ 

משאבים רבים יותר לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולקידום צדק חברתי. אפשר לבדוק 
אם יש תלמידים שהשתתפו באירועי המחאה הקשורים במחאה זו, או ראו את אוהלי 

ותם ימים התקיימה מחאה נרחבת גם באנגליה. הדרישות היו דומות, אולם המחאה. בא
אפשר לבקש מהתלמידים לחפש מידע  .המחאה באנגליה התאפיינה במעשים אלימים יותר

  על שני האירועים ולהשוות בין המחאות: לראות מה משותף להן ומה מבחין ביניהן.
 

  
 

 כאשר מחלוקת נעשית אלימה
ה צריכה כאמור, מחלוקת היא יסוד חיוני לקיום החברה, אולם, כפי שראינו במשנה, חבר

לדעת כיצד "לנהל" את המחלוקות המתגלות בה וכיצד לשמור על יציבות בלי לדכא את 
המחלוקת. לעתים מחלוקות מחריפות ועלולות להביא למתח רב בחברה ואף לאלימות. 

בהקשר הזה נזכיר את האירועים שקדמו לרצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין. רציחתו 
ת בתוך ישראל, וקדם לה הלך רוח אלים ותוקפני שליווה הייתה ביטוי להסלמה של המחלוק

את השיח הפוליטי בישראל באותם ימים. מעשה רצח עומד בניגוד מוחלט לכלים 
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על מעשי הממשלה החולקות  הדמוקרטיים העומדים לרשות האזרחים כדי להביע עמדות
משפט, העלאת  כמו: הפגנות, פנייה לתקשורת, פנייה לבתי) פעול לשינוי המדיניותכדי לו

. על רקע זה אפשר לדון עם התלמידים בשאלה אם יש מקרים שבהם רצוי (הצעות חוק ועוד
 למנוע מחלוקות או להגביל אותן. אפשר לבקש מהתלמידים להביע את דעתם בכתב. 

שהובילה לרציחת ראש הממשלה אפשר לומר שהייתה "לשם שמים". עצמה על המחלוקת 
מי שלום עם הפלסטינים שנחתמו כשנתיים קודם לכן. יצחק המחלוקת הייתה בעניין הסכ

רבין פעל לקידום ההסכמים שכללו מסירת חלק משטחי יהודה ושומרון משליטה ישראלית 
לשלטון הרשות הפלסטינית. המתנגדים לו טענו שהוא מוותר על מקומות חשובים למדינת 

ו חשובה כדי להבהיר שגם ישראל ולעם היהודי מבחינה ביטחונית ומחינה דתית. נקודה ז
 מחלוקות "לשם שמים" עשויות להיות מלוות במתח רב, בשנאה ובאלימות. 

 

 מן העיתונות
הצדדים במחלוקת שהתקיימה בבניין משותף בהוד השרון, ואת שני הכתבה מתארת את 

פתרון המחלוקת באמצעות התערבותם של אנשים העוסקים ב"גישור". התלמידים 
וניתן לאמצם לו יסודות בפתרון המחלוקת הזאת מצאו חן בעיניהם מתבקשים לציין אי

סכסוכים ומחלוקות. יש להדגיש את התייחסותם הנייטרלית של המגשרים לעמדות בפתרון 
 שני הצדדים. 

 
 

 מחברים הכול יחד
כפעילות סיכום התלמידים ייזכרו במחלוקת שהיו שותפים בה ויעריכו אותה בעזרת 

(. בהמשך 91ידה )אפשר לחזור למחלוקת שהזכירו בפעילות בעמ' ההגדרות שלמדנו ביח
ינסו להצביע על מאפייני תרבות המחלוקת בכיתה ויציעו כללים שיוכלו לעזור לנהל מחלוקות 

 בצורה טובה ביותר, 
 –כמו 

 .לאפשר הזדמנות לשני הצדדים להציג את עמדתם 

  .לנהל דיון מסודר המציג את כל העמדות 

 חור מישהו נטרלי שיגשר בין הצדדים. במקרה הצורך לב 

  .להציג את הדברים בצורה נעימה ומכובדת, בלי להעליב ובלי לפגוע 

 .להציג עובדות ולא סיסמאות 

  ת. כאשר מציגים דעות יש להבהיר שמדובר בדעות אישיות, ולא בעובדוולעומת זאת 
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 הוא )ִהֵּלל( ָהָיה אֹוֵמר: 

ֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, א, ו  ֵרא ֵחט   ֵאין בור י 

ַלֵמד,  ָדן מ  ֹלא ַהַפע  ָשן ָלֵמד, ו  ֹלא ַהַבי   ו 

ַחִכים.  חֹוָרה מ  ֶבה ִבס  ֹלא ָכל ַהַמר   ו 

יֹות ִאיש. ַּתֵדל ִלה  קֹום ֶשֵאין ֲאָנִשים ִהש   וִבמ 

 )מסכת אבות, פרק ב' משנה ה'(

 

 

 
 

 

 ...אנשים שאין במקום

 . בה חי שהוא בחברה לנעשה היחיד האדם של אחריותו מהי בשאלה עוסקת זו יחידה
  
 

 על המשנה
" הדובר". נושאים שני זו המשנב
 בחמשת. הזקן הלל הוא זו משנהב

 מונה הלל הראשונים המשפטים
 לאדם המסייעים וכישורים תכונות
. והדת התורה לימוד בתחום

 דרך על מנוסחים ואל משפטים
 מדיםול אנחנו הלאו ומכלל, השלילה

 מציין הלל האחרון שפטמב. ההן על
. ונאותה רצויה חברתית התנהגות
: זה ןאחרו משפטב נתמקד זו ביחידה

 להיות השתדל, אנשים שאין ובמקום"
 ."איש

"אין בור ירא חטא, ולא  :ו של הלל הזקןיתוהמשנה נפתחת בקביע –( 100)עמ'  שאלה א
" אחרים בתחום המביאות ל"הישגיםהלל מתאר שתי דרגות ידע בתורה  .עם הארץ חסיד"

 שאדם אומר הלל. בתורה ידע לו ואין למד שלא אדם – בור. האמונה ומילוי החוקים והמצוות
 מותר מה יודע אינו שהוא משום ,המצוות את לקיים כלומר", חטא ירא" להיות יכול אינו כזה
 כמו מסודרת בצורה למד לא הוא, מבור יותר גבוהה ידע דרגה בעל הוא עם הארץ. אסור ומה

 וחלקי מסוים ידע לו יש זאת עםו, ובמצוות בתורה היטב בקי אינו ולכן המדרש בבית החכמים
 אינו הארץ שעם משום, המשנה לפי. במקרה שלמד מדברים או אדם בני עם ממגעיו הנובע
 רק לא המצוות את שמקיים מי –" חסיד" למעלת להגיע יכול אינו הוא, בוריין על במצוות בקי

 . דתית מבחינה לנדרש ומעבר מעל עושה כלומר, כרוחן גם אלא כלשונן

: "שחקנים" שני בה שיש ילותפע אוה התורה לימוד – "מלמד הקפדן ולא, למד הביישן ולא"
 כאן טוען ללה. הלמידה מתהליך המרב את להפיק האחריות מוטלת שניהם על. ומלמד לומד
 שאלה) הסברים ממלמדו קשיבו ןמבי שאינו להודות ביישית שלא מוטב, ללמוד שמעוניין מיש
 לבקשותיהם ענותיולה תלמידיו לשאלות סבלני להיות צריך, היטב ללמד ששואף מי ואילו, (ב

 . נוספים להסברים

 כלומר, "בסחורה" שהעיסוק לחשוב אפשר היה – "מחכים סחורהב המרבה כל ולא"
 לימוד זאת ובעקבות, וחריפות פלפול של תכונות תחיפַ , ומתן משא בו שיש עיסוק, במסחר
 מפריח הזקן הלל. בלבד לימודב שעיסוקו אדם משל יותר מעמיק יהיה סוחר של התורה
 בית דרך אלא, מסחר דרך עוברת אינה בה ובקיאות התורה לחכמת שהדרך ואומר זו הנחה

 . המדרש
התחום שבין  – תחום אחרלבמשפט האחרון עובר הלל מתחום לימוד התורה וקיום המצוות 

למקום ריק  אין הכוונה "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש". ואומר: – לחברואדם 
כפי המתנהגים אנשים בו מקום שאין ל, אלא ממש מאנשים

אומרים "בן אדם", מילה שצריך. בימינו במקום "איש" היינו 
 יותכונותגם את אלא  לא רק את גופו של האדםכוללת ה

עוסקות האחרונות, שתי השאלות ה. )שאלה ג( המוסריות
קושי להתנהג ב – "להיות איש" – בנושא העיקרי של היחידה

דיון במילה , בעיקר בעזרת כ"איש" במקום ש"אין אנשים"
הבינו מעבירה את המסר שהחכמים  זו"השתדל". מילה 

 יחידה
11 
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ִהי ַדל ָהֵהם ַבָטִמים ַוי  א ֶאָחיו ֶאל ַוֵטֵצא ֹמֶשה ַוִטג   ַוַטר 
ֹלָתם ִסב   , ב 

א ִרי ִאיש ַוַטר  ִרי ִאיש ַמֶכה ִמצ   . ֵמֶאָחיו ִעב 
אוַ  ָוֹכה ֹכה ַוִטֶפן ִרי ֶאת ַוַטְך, ִאיש ֵאין ִכי ַטר   ַהִמצ 

ֵנהו מ   . ַבחֹול ַוִטט 
 )שמות, פרק ב' פסוק י"ב( 
 

ֵגִני ָהר  ָּת  ַכֲאֶשר ֹאֵמר ַאָּתה ל  ִרי?  ֶאת ָהַרג   ַהִמצ 
 ()שמות, פרק ב' פסוק י"ד

ם יׁש ָהיָה ֹלא אִּ   אִּ
יְך  ? ַהַםֲעֶשה נֹוַדע א 
ין ם כִּי זֹאת א    יםַרבִּ  אִּ

יב ָעְמדו ָסבִּ ת, מִּ   מֶֹׁשה ע 
  ְלֶעְזָרה וְכֹה כֹה ָפנָה
ים צִּבור ֶאל יׁש ֲעָבדִּ   ַמְחרִּ
א ין כִּי וְיָר  יׁש א  יעַ  אִּ   ְלהֹוׁשִּ
י יׁש ְבַעְצמֹו וַיְהִּ  . ְלאִּ

 
 לפרשות שיר דרשות ,טוב דורש, צימרמן בארי

 2001, יצחק מכון, השבוע

 

שמדובר בדרישה קשה ולכן לא דרשו הצלחה מוחלטת אלא רצון 
ות על האדם דברים רבים עלולים להקש. ד(שאלה ) מאמץו

להיות "איש" ב"מקום שאין אנשים". המכשול הנפוץ ביותר הוא 
לחץ חברתי, להיחשב ל"אחר" מהרוב, ל"לא מקובל". מובן שגם 

  .ה(שאלה )קשה לפעול לבד, בלי תמיכה 
ימינו לעתים קרובות מי שמתנהג כ"איש" בבחברה הישראלית 

חד . אפשר להסתכל י"פראיירחשב "ב"מקום שאין אנשים" נ
הלכלוך מגלות יוזמה המנקות את  נערות. הקריקטורהב

שלהן עוזר להן למלא את המשימה  חוש הומור, וואחריות
  ולא במרירות.רוח טובה בשקיבלו על עצמן 

 
 
 
 
 

 בתורה –במקום שאין אנשים 
 

הביטוי "במקום שאין אנשים" במשנה מזכיר את אחד הסיפורים על משה הצעיר, שבו מופיע 
 ירא כי אין איש".הביטוי "ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
י  ְצרִּ יׁש מִּ לפי פשט הסיפור, משה ראה עוול )"אִּ

ֶאָחיו"(. הוא רצה להציל את החלש מידי החזק, אבל ידע שעל פי חוקי  י מ  ְברִּ יש עִּ ַמֶכה אִּ
החברה ההיא המעשה שראה מותר ושאסור לו, או מסוכן, לפגוע במצרי, ולכן בדק שאין 

  צרי.עדים ורק אז הרג את המ

בפסוק י"ד מתברר שהמעשה בכל זאת נודע לאחרים, ומכאן עולות השאלות: כיצד נודע 
 הדבר? אולי בכל זאת היו עדים למעשה? 

מדרש השיר של בארי צימרמן מציג פרשנות מעניינת למילים "וירא כי אין איש", ומציע 
 תשובה לשאלות אלו:

 
ם בסביבתו של משה עוד אנשיהיו על פי פירוש זה, 

מבני ישראל העבדים. רבים צפו כמוהו במצרי מכה את 
פנה אליהם שיבואו לעזור לו להציל אף משה העברי, ו

רק ושיט יד. המהם לא יש המוכה, אבל א בן עמםאת 
מי שיעזור לו שאין כלומר, , ש"י"אין אכשנוכח משה ש
קם , , קם ועשה את המעשה בעצמועבדלהציל את חיי ה
 והיה ל"איש". 

לא עזרו  , לדעתם,מדוע :אול את התלמידיםלשאפשר 
 עבד המוכה?העבדים למשה להציל את ה
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 :" שכתב אורי הייטנראיש מובאת בקטע מתוך "וירא כי איןה אפשרית לשאלה זו שובת
 
  
 
 
 
 

אדם, אז  –אם מפרשים את המילה "איש" פשוטו כמשמעו  –( 101)עמ' שאלה א 
היא שמשה ראה שאין בסביבתו אף אחד. אם משמעות הביטוי "וירא כי אין איש" 

מפרשים את המילה "איש" כסוג מסוים של אדם, בן אדם מוסרי, משמעות הביטוי "וירא 
 כי אין איש" היא שמשה ראה שאין מי ש"יעשה משהו" כדי להציל את המוכה.

משה ראה שאין בסביבה אדם בעל מוסר  –תומך בפירוש השני בארי צימרמן  – שאלה ב
לפעול. ההוכחה לכך היא שהמעשה נודע, כלומר היו בסביבה אנשים אחרים, אבל  ואומץ

 לא אנשים מוסרים שהיו יכולים להועיל. 
 מהבן חורין תרכ שהעובדה שמשה גדל בבית פרעהאורי הייטנר מסביר  –שאלה ג 
פשר לו לחלום ולחשוב "שאפשר גם אִּ שגדל בו חופש הלהיאבק בעוול. וליכולתו לנטייתו 

, עבדיםנולדו וגדלו כבני ישראל, שלעומת זאת, שאפשר לשנות את המציאות. , ת"אחר
יתכן אף יושהחזק מכה את החלש, השלימו עם המציאות ולכן בנפשם,  כבר היו עבדים

, ובוודאי שלא היו מודעים אפשרות אחרתהיו מסוגלים להעלות בדעתם שיש שלא 
 . ליכולתם להשפיע על המציאות

משה ראה לו האומץ לרדוף צדק. כשהיה י שאו במשה דמות אכפתית, מרחז"ל  – שאלה ד
על  לשלם מחירופעל, אף על פי שידע שהוא עלול  תקומםהנוגש מצרי מכה איש עברי הוא 

  .מעשיו
 

המעשה של משה באור חיובי, אי אפשר שלא שהתורה מציגה את אף על פי  – שאלה ה
על כן, על פי פשט הפסוק משה ידע  להבחין שמשה עשה מעשה חמור, מעשה רצח. יתר

תלמידים ידונו גם בכך שפעולה שהוא עושה מעשה אסור ולכן בדק ש"אין איש". חשוב שה
קרה אין להיחפז לעשותו. בכל מומעשה מורכב מאוד, בניגוד לחוק ולנורמה היא בדרך כלל 
כדאי אם זו הדרך הנכונה וההכרחית. יש לשקול היטב שעולה האפשרות להפר את החוק 

  .פרתםההשלכות של היכולות להיות  מדוע הנורמה או החוק קיימים, ומהלשאול 
להביא דוגמאות שבהם אדם שמע לצו מצפונו ולא גם בשאלה זו אנחנו מבקשים מהתלמידים 

. אפשר להזכיר את המיילדות שלא צייתו לצו של פרעה להרוג את התינוקות חוקציית ל
שלנו לא הייתה דרך להציל את העבד העברי אלא על  , ואפשר גם לומר שבמקרההעבריים

להם ו נראות שלציית לפקודשסירבו חיילים יכולות להיות מימינו אות . דוגמידי הריגת המצרי
 . מורכבות הסוגיהות אלו יכולות להמחיש את . דוגמאותבלתי מוסרי

 עניין של מחאה
הבאנו זה  חלק. באין אנשים"של "להיות איש" "במקום שצורך למחות שהוא אחד הביטויים ה

מעמיד את המחאה כחובה המדרש )מתוך מדרש תנחומא( במחאה:  שני קטעים העוסקים
מדבר על הצורך להמשיך למחות גם האלי ויזל , וסיפור של חברתית בכל מעגלי ההשתייכות

 .אינה יעילההמחאה אם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, ברע להילחם הכוח או האומץ להם היה לא כבר( דותבעב שגדלו אנשים בהיותם... )
מו השלימו והם, בעוול להיאבק , בלעדיו אפשר שאי החיים מן נפרד בלתי חלק היה כאילו, עִּ
 . בנפשו חורין בן אדם היה משה בעוד

 ( חברתי לצדק הפורטל: בתוך", איש אין כי וירא, "הייטנר אורי)

  ביתו באנשי למחות לו שאפשר מי כל
 , ביתו אנשי של מעשיהם על נענש – מוחה ינווא

 , עירו אנשי על נענש – עירו באנשי
 ...כולו העולם כל על נענש – כולו העולם בכל
 '(ז סימן, משפטים פרשת, תנחומא מדרש פי על)
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שעושים ם רעים ועוולות מדגיש את חובתו של האדם למחות ולצאת נגד מעשי המדרש
( ועד לרחוק ביותר )"כל העולם"(, ואם אינו "מהקרוב ביותר )"בני ביתו בסביבתו אחרים

ל כדי לנסות ועושה כך, מוטלת עליו האחריות ואף האשמה. הוא אשם מפני שלא עשה הכ
מהפרטי )"בני ביתו"( ועד  – להפסיק את העוול ולמנוע את עשייתו בעתיד. הפירוט והחזרה

נו, או על ילאחלה רק על אנשים קרובים  ננהאי שחובה זו דגישיםמ – הכללי )"כל העולם"(
הרעיון  )שאלה א(. אוניברסאליתואנשים מהקבוצה שאנו משתייכים אליה, אלא חובה כללית 

שמאחורי הזכרת כל המעגלים הוא שהאדם חי בחברה ואינו יכול להתייחס רק למעגל 
 )שאלה ב(.התעלם ממה מהמתרחש במעגלים רחבים יותר המצומצם שהוא שייך אליו ול

, קרובים אלינוהאנשים מעשיהם של אפשר לשאול את התלמידים אם יותר קל למחות נגד 
תם אישי וישירנגד מעשים שלמי שאין לנו קשר או  ,שאנחנו מכירים היטבאנשים    .אִּ

ת וציבורי ותחאאפשר לבקש מהתלמידים לחפש בעיתונים דוגמאות למ – פעילות העשרה
 בתחומים שונים. 

ראויה  מחלוקת(, בהקשר לדיון ב96)עמ'  10גם ביחידה מחאה ציבורית להזכירכם, עסקנו ב
  ככלי דמוקרטי.ובמחלוקת 

 הצורך למחות. תפקיד המחאה וסיפורו של אלי ויזל מביא נקודת מבט מעניינת על 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שיש סיפור זה מעלה את טענה . ים אחריםלאנשעד כה עסקנו במחאה כפעולה הבאה לעזור 
 . מדוברלהיות "אנשים"להמשיך  לעזור למוחים עצמם נועדהמצבים שבהם המחאה 
עוזרת לשנות את המצב. אליי ויזל טוען שגם אינה משפיעה ואינה במצבים שבהם המחאה 

, כדי שלא להיות עוולותהנגד להמשיך למחות ולא להפסיק לזעוק  במצבים אלה חשוב
משיך לדבוק בנורמות החברתיות המעוותות הנהוגות בחברה ולהמהנורמות שפעים מו

  )שאלה ב(. "נשיםאלהמשיך "להיות  –בהם  ו מאמיניםאנהמוסריות ש
 

 ביד ושםהעולם אומות שדרת חסידי 
ישראלית המודרנית ־מן המציאות היהודית ביד ושם היא דוגמהשדרת חסידי אומות העולם 

 החסידי אומות העולם שהצילו יהודים בתקופת השואה, הם דוגמ .לביטוי "להיות איש"
" שלה. חברה שאיבדה לגמרי את צלם האנושלאנשים שהצליחו לשמור על נורמות מוסריות ב

סביבם, אלא עשו זאת בידיעה שהם מסכנים את מלא רק שפעלו בניגוד למקובל אנשים אלו 
 חייהם. 

תוב "כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם שמקבלים חסידי אומות העולם כעל המדליה 
מפני , עולם מלאהוא הרעיון מאחורי משפט זה הוא שכל אדם  –( 103)עמ'  שאלה אמלא". 

וולדו ילדים נוספים, יפוטנציאל להוליד ילדים, שמהם יו ב וגם מפני שישאין עוד אחד כמוהו, ש

  אנשים רבים.למעשה כך מי שמציל אדם אחד מציל ו
(, במדרש 59' עמ) "ערכו של כל אדם" – 6 זה ביחידההמשפט את הפגשנו  – שאלה ב

 . ייחידהאדם מסביר מדוע נברא ממסכת סנהדרין ה

 הסתובב ויום לילה. ומעונש מחטא תושביה את להציל בדעתו נחוש, לסדום הגיע צדיק
 . ואדישות שקר, גנ בה, בצע רדיפת נגד וזעק ובשווקים ברחובות

 מתאמץ אתה, צועק אתה, מסכן זר: "לו ואמר עליו שחמל ילד הצדיק אל ניגש אחד יום...
 ?"תקווה חסרי שמאמציך רואה אינך האם, ובנפש בגוף
 בלתי שזה יודע אני היום, האדם את לשנות שאוכל חשבתי תחילה, "הצדיק אמר... 

 ". אותי ישנה לא שהאדם כדי זאת עושה אני, עקזו עדיין אני ואם. אפשרי

 p.2311983Gates to the New City, Howard Schwartz [ed.], Avon books, New ,: מתוך, ויזל אלי)

York ) 
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 מן העיתונות

המקרה המתואר בכתבה מציג את המושג "להיות 
איש" על דרך השלילה, כלומר, מתאר התנהגות 
שלא על פי הדרישה שבמשנה. הכתבה מספרת 

כדי לנסות להציל את חיי ששום נהג לא עצר 
 (.104עמ' )שאלה א, האופנוען שנפצע בתאונה 

 –בכתבה מופיע הפסוק "לא תעמוד על דם רעך" 
המצוָוה לעזור לזולת כשהוא נמצא בסכנה כלשהי 

עיקר החוק המבוסס על מצווה זו הוא  )שאלה ב(.
 הקובע: 1סעיף 

אירוע פתאומי, בסכנה חמורה  "חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב
ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל־ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן 

  (1)שאלה באו לסכן את זולתו". 

בהחלט אפשר לראות בהתנהגות הנהגים שלא עצרו לסייע לנפגע עב רה על חוק זה. אולי 
ותו, או שהיה מסוכן לעצור באמצע כביש מהיר נהגים שעברו ולא עזרו היו טוענים שלא ראו א

 (. 2)שאלה ב)מסוכן להם וגם לאחרים(. 

 

 מחברים הכול יחד

שתי משימות מוצעות לסיכום: הראשונה נועדה לסייע לתלמידים להפנים את הרעיונות 
שהועלו ביחידה באמצעות הצגתם באופן חוויתי ויצירתי. מטרת המשימה השנייה היא לסכם 

רות שנלמדו ביחידה ולעודד את התלמידים לחשוב מה הם אומרים להם באופן חלק מהמקו
 אישי. 

התלמידים מתבקשים "להפיק" תוכנית טלוויזיה  – מה אתם הייתם עושים? .א

ב"פורמט" של תכנית ידועה בשם זה. חשוב שהמקרה ייבחר יהיה מורכב 

די ושהתערבות האנשים בו לא תהיה מובנת מאליה. מורכבות זו נחוצה כ

שהתלמידים יבינו שיכולות להיות כמה סיבות לאי־התערבות ושלעתים היא איננה 

 נובעת רק משיקולים אנוכיים או מאדישות, אלא למשל, מפחד.

התלמידים מתבקשים לסכם חלק מהמקורות המרכזיים שנלמדו ביחידה, ולבחון ב.  
עיון אחד, משמעותי כיצד כל אחד מהם מביא פן נוסף של הנושא. על התלמידים לבחור ר

 בעיניהם, ולנמק את בחירתם.
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פֹון ַרִבי : אֹוֵמר ַטר   

ָלאָכה ָקָצר םַהטוֹ  ַהמ    ,ֵמֺרָבה ו 

ַהעֹוֲעִלים , ֲעֵצִלים ו   

ַהָשָכר ,ֵבהַהר   ו   

.דֹוֵחק ַהַבִית וַבַעל  

 )מסכת אבות, פרק ב' משנה כ'(

  

 :אֹוֵמר ָהָיה הוא

ָלאָכה ָעֶליָך ֹלא מֹור ַהמ   , ִלג 

ֹלא  ; ִמֶמָנה ִלָבֶטל חֹוִרין ֶבן ַאָּתה ו 

ָּת  ִאם ֵבה ּתֹוָרה ָלַמד  ִנים, ַהר  ָך נֹות  ֵבה ָׂשַכר ל   ; ַהר 

ֶנֱאָמן לַ  ַבַעל הוא ו  ָּתְךמ  ַשֵּלם, אכ  ָך ֶשט  ַכר ל  ֺעָּלָּתְך ׂש   . ע 

ַדע ָכָרן ַמַּתן: ו   .ָלֹבא ֶלָעִתיד ֶשַּלַצִדיִקים ׂש 

 )מסכת אבות, פרק ב' משנה כ"א(

  

 לא עליך המלאכה לגמור...

 
 – יותר רחבים למעגלים וגם, תולמשפח, לחבריו, לעצמו האדם של במחויבויות דנה זו יחידה
 .כולו ולעולם בה חי שהוא לחברה

 
 המשניות על

 תיש, אבות ממסכת משניות שתי זו יחידה במרכז
 – האדם של הקיומי למצבו משל בהן שיש משניות
 זמן די בידו ואין רבות בדרישות לעמוד צריך האדם

 המשניות בשתי. כך לשם( אחרים משאבים או)
: העבודה ולםמע בדימויים טרפון רבי משתמש
 .ושכר בית בעל, מלאכה, פועלים
 קצרים האדם חיי – מרובה והמלאכה קצר היום

 עליםהפו. רבות שליםלה שעליו והחובות והמשימות
(. למעלה, 107' עמ, א שאלה) אדםה בני הם

 חובותל משל הוא "מרובה מלאכהה" ביטויה( טרפון רבי התכוון זה ולהקשר) הדתי הקשרב
 כלל – יותר רחבים הקשריםב גם הביטוי את לפרש אפשר. מצוות וקיום תורה לימוד: הדתיות

 מלאל האדם שעל המשימות
, השכלה לרכוש: חייו במהלך
 לדאוג, לעבוד, חהמשפ להקים

'. וכו סביבוש ולחברה למשפחתו
 בולחש מהתלמידים לבקש אפשר

 לעזור, בית עורייש להכין, ללמוד: בחייהם זה בשלב בפניהם העומדות הרבות המטלות על
 . מהוכדו הנוער בתנועת ילויותפעב השתתףל, בבית

 ואינם, ולבטלה לעצלנות מטבעם נוטים האדם שבני מניח טרפון רבי – עצלים והפועלים
 .חובותיהם את ולמלא לפעול ממהרים
 כדאי לכן, רבה המשימות שלמתולה לעשייה התמורה, דבר של בסופו – הרבה והשכר

 .שלימןולה להתאמץ
 ומזרז והחוקים המצוות את עלינו מטילה לאלוהים הכוונה הדתי הקשרב – דוחק הבית ובעל
 למלא בנו מאיץה גורם כל הוא" הבית עלב"ש לומר אפשר יותר כללי במובן. לקיימם אותנו
  .שלנו בחברה נהוגותה החברתיות נורמותהו שלנו המצפון, ההורים כמו ,חובותינו את

 מהמשנה דבריו את מרחיב טרפון רבי. הראשון במשפט בעיקר עסוקנ השנייה במשנה
 ימותהמש כל את שישלים מהאדם ציפייה אין – "לגמור המלאכה עליך לא": ואומר הקודמת
 המשך אולם, האדם על מסוימת הקלה כאן יש, כלומר. חייו ימי כלב ממנו ותנדרשה והחובות

 בטללה   חורין בן אתה ולא" :המשפט
 אינו שהאדם שאף אומר, "ממנה
 לו אסור, חובותיו כל את לגמור נדרש

, להשלימן ציםהמאמ את להפחית
 כל את בהן להשקיע מנומ מצופהו

 .זמנו
 בני שאם סבר טרפון שרבי ייתכן
 להשלים נדרשים שהם יחשבו האדם
 וירגישו שלפניהם המשימות כל את

 את יפחיתו הם, בכך עומדים שאינם
 מה על גם ויוותרו מאמציהם

 אומר זה אין אבל, לוהכ הספיקל חייב אינך שאמנם מלמד טרפון רבי. להשיג שביכולתם
 את קצת מזכיר זה משפט .(2ב שאלה) שאפשר מה הספיקל אמתי ממאמץ פטור שאתה
 מסכת" )איש להיות השתדל אנשים שאין במקום" – 11 ביחידה במשנה שלמדנו המשפט
 נדרש האדם אבל, מושלם המצב להשגת ציפייה אין שם גם'(. ה משנה', ב פרק, אבות

 יחידה
12 
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עֹון ַהַףִדיק.   נֹוס ִאיש סֹוכֹו ִקֵבל ִמִשמ  ִטיג   ַאנ 

 הוא ָהָיה אֹוֵמר: 

יו  ִש כַ ַאל ִּתה  ַשמ  ָרס,ֲעָבִדים ַהמ  ַקֵבל ע  ָנת ל    ים ֶאת ָהַרב ַעל מ 

ַקֵבל יו כַ הֱ ֶאָּלא  ָנת ל  ִשים ֶאת ָהַרב ֶשֹּלא ַעל מ  ַשמ  ֲעָבִדים ַהמ 

ָרס.  ..ע 

  )מסכת אבות, פרק א' משנה ג'(

  

ָחֵרהו צֹום ֶזה ֲהלֹוא  ( ...בו שאבחר) ֶאב 
ֶמָך ָלָרֵעב ָפֹרס  , ַלח 

רוִדים ַוֲעִנִטים  , ָבִית ָּתִביא( מדוכדכים, איםמדוכ) מ 
ֶאה ִכי ִכִסיתוֹ  ָעֹרם ִתר   ו 
ָך  ָׂשר  ַעָּלם ֹלא וִמב   .ִתת 
 '(ז–'ו פסוקים ח"נ פרק, ישעיהו)
 

 אינו האדם – ומציאותית אנושית לגישה ביטוי בכך לראות אפשר. יכולתו מיטב את לעשות
 .וגבליםמ וכוחותיו מושלם

 יוכלו שלא חוששים שאנשים גדול לאתגר דוגמה על לחשוב מתבקשים התלמידים ג שאלהב
 ,למשל, שלהם חייהם על לחשוב התלמידים את לעודד אפשר. בהצלחה כולו עם להתמודד
 גם אפשר. לקראתו להתכונן צריכים שהם מבחן או, ספר לבית להכין שעליהם גדולה עבודה
. בחברה האלימות רמת את להוריד האתגר על, הלדוגמ, ותרי רחבים במונחים לחשוב
, אתם להתמודד להתחיל מאין יודעים איננוו גדולים אתגרים בפני עומדים אנו קרובות לעתים
 לפרק ,למשל ,היא לעזור שתוכל מעשית הצעה. התחלנוש לפני עוד מתייאשים אנו לעתים

 כתיבתב להתחיל – הספר תלבי בעבודה, לדוגמה. רבים קטנים לשלבים המשימה את
 פעילות על לחשוב גם אפשר. 'וכו אחת סקהפ לכתוב להתחיל כך אחר, פרקיםה רשימת
 אחת פעילות על לחשוב, הלדוגמ, הגדולה המטרה םודילק לעשות אפשרש מעשית אחת

 המסר את העבירל או, בכיתה המילולית האלימות את הורידל כדי לעשות יכולה שהכיתה
 .הספר בית ילדי בקרב!" לאלימות לא"

 " מושג לי יש"ו אחרת משנה בדקו 
 במשניות המובעת לתפיסה ,מנוגדת ואף ,אחרת תפיסה מביעה אבות בפרקי אחרת משנה

 . זו שביחידה
, 107' עמ) א שאלה
 המשניות –( באמצע
 היחידה בתחילת שהבאנו
 שאדם כרהש את מדגישות

, המצוות קיום על מקבל
 שלא מלמדת זו משנה ואילו
 לקיום שהמוטיווציה ראוי

 כלשהי תמורה תהיה מצוות
 . כך על שמקבלים
 על ועונש טובים יםמעש על שכר קבלת" )הגמול תורת" בנושא עוסק" מושג לי יש"ב ההסבר
 שאלות מעלה, ך"התנ מימי כבר היהודית במסורת ביטוי לידי הבא, זה נושא. (רעים מעשים
 בסימן מסומן קטעה לכן, להבנה קלים אינם אןכ המובעים הרעיונות. רבות מעניינות

 הקטע את לקרוא מהם לבקשו בכיתה חזקים תלמידים לאתגר בהחלט אפשר. "עשרהה"
 .אותו סכםול
 

 עולם תיקון – כולנו על המוטלת המלאכה
 נושאיה. מראשיתה שלנו בתרבות הטבוע רעיון הוא ומתוקנת צודקת חברה תולבנ השאיפה

 עוולות על העם את להוכיח היה שתפקידם, ישראל נביאי היו זאתה השאיפה של המובהקים
 .צדק על לשמירה ולקרוא בחברה וחטאים

 בקפידה מקיימים שהם על העם את מוכיח( האל בשם) ישעיהו הנביא הזה בקטע, למשל 
, הריטואלים) הדת מצוות את
 מתעלמים אך(, הצום כמו

 כמו, החברתיות מהדרישות
 . לחלשים הדאגה

 
 על להצהיר מייסדיה בחרו ישראל מדינת של הקמתה עם

 שהמדינה עידהמ זו בחירה. הנביאים חזוןל מחויבותם
 העם של ההיסטוריול מסורתל בזיקה הוקמה החדשה
 : העצמאות במגילת נכתב וכך. היהודי

 



 76 

 
 
 
 
 
 ( 87' עמ", ערכים ערך עיין" – 9 ביחידה גם הובא זה קטע, לב שימו)

 חברה לבניית ישראל נביאי של חזונם את הזכירו המדינה מייסדי –( 109' עמ) א שאלה
 אף אולי – ומוכרים עתיקים רעיונות על החדשה המדינה את לבסס שרצו משום צודקת
 .הזאת הכוונות הצהרתל ומחויבות תוקף מעניקה הנביאים הזכרת. נצחיים
 חוקים חקיקת ותבאמצע היום־יום בחיי ערכים יישםל אפשר ריבונית מדינהב – ב שאלה

 מפוזר היה כאשר, קיומו שנות רוב במשך היהודי לעם הייתה לא כזאת אפשרות. מחייבים
 לקדם היכולים חוקים ארבעה לפחות להציע מתבקשים התלמידים. זרים שלטונות תחת וחי
 מי כל – כמו, ממש של חוקים על לחשוב התלמידים את לעודד כדאי. מדינהב ושוויון צדק

 או גבר הוא להיותו קשר בלי, עבודתו על שווה שכר לקבל צריך םמסוי ידתפקב שעובד
 . וכדומה חדש עולה, נכה, 60 בן או 30 בן, 18 בן, שהיא

 קיימת וחברתי אישי לתיקון שהאפשרות מראה והסנדלר מסלנט ישראל רבי על הסיפור
 טעם אין. יבנושסב החברה ואת דרכינו את לשפר יכולים אנחנו חיים אנחנו עוד כל. תמיד

 .ולתקן לשפר אפשר, לשנות אפשר – שחורה למרה או אושילי להיתפס
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
בסיפורים רבים הנר הוא  – שאלה א

דימוי לחיי אדם. תנועתה של שלהבת 
הנר יוצרת את הרושם שמדובר ביצור 

שנר דולק לזמן מסוים ואז כבה, חי, וכפי 
כך האדם חי תקופה מסוימת ומת. רעיון 

ובא בפסוק: "נר ה' נשמת אדם" זה מ
 )משלי, פרק כ' פסוק כ"ז(.

 
 עבודתו. האדם של הקיומי למצבו סמל הוא( הנעליים מתקן) הסנדלר של מצבו – ב שאלה

 והאתגרים המשימות, הדרישות לעומס מלס יאה( מתקן שהוא" תיקונים"ה) הסנדלר של
 תקדםלה כדי אפשרי זמן כל מנצל זה בסיפור הסנדלר .חייו במהלך אדם כל בפני הניצבים
 וזמן מאמץ לכך קדישלה מוכןו בכך ןמעוניי האדם עוד כלש הסנדלר מן למד הרב. בעבודתו

 של" תיקון"ה תהליך על לדבר כדי הזה הסיפור את הבאנו. ולהשתנות להשתפר יכול הוא
 דווקא מתרחש שהסיפור מתאים מדוע התלמידים את לשאול אפשר. כללי באופן האדם
 בתשובה ולחזור נפש חשבון לעשות נדרש היהודי אלו בימים, המסורת לפי. הנוראים בימים

 . עצמו את לתקן, אחרות במילים –
, מרובה המלאכה אם גם. לתיקון המתמדת חתירהב עוסק במשנה טרפון רבי גם – ג שאלה

 את ולשפר לתקן במאמץ להמשיך עלינו, המשימות כל את שנשלים מאתנו מצופה לא אם וגם
 ".ממנה לבטל חורין בן אתה ולא" – שמסביב החברה אתו האישי עולמנו

 

רות יסודות על מושתתת תהא... ישראל מדינת  והשלום הצדק, הח 
 ומדיני חברתי זכויות שוויון תקיים, ישראל נביאי של חזונם לאור
 ...אזרחיה לכל
 

 

מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי 
 התשובה*, וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. 

ליד נר דועך, ומכה בחיפזון  נכנס רבי ישראל, וראה מתקן נעלים יושב
 בפטישו על הנעל. 

 שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?" 
 אפשר עוד לתקן!"  –עוד הנר דולק  ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל
 יצא רבי ישראל לרחוב וקרא: 

 "יהודים! שמעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!"
 
 

 הכיפורים ליום השנה ראש שבין התשובה ימי עשרת – התשובה ימי
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 העיתונות מן
 . מישראל סיוע משלחתב לנקה לסרי שהגיעו ישראלים על מספרת הכתבה
 אסון אזוריל מישראל סיוע משלחות וכמה כמה יצאו האחרונות בשנים – (111' עמ) א שאלה
 בעקבות להאיטי רפואה אנשי של ולהגד משלחת נשלחה 2010 שנתב, הלדוגמ. בעולם
בעקבות  ליפן סיוע משלחת נשלחה 2011וב־, המדינה את שפקדה מחרידהה אדמהה רעידת
 .מזרח יפן־ת אדמה בצפוןוצונאמי ורעידהת ופגיע

חז"ל מציגים סדר קדימויות שלפיו על האדם להושיט עזרה לנצרכים לפי דרגת  – שאלה ב
 –ע מן התלמוד הוא קרבתם אליו. סדר העדיפות המשתמ

 "ענייך" )עניים ממשפחתך(  .1

 "עניי עירך"   .2

 "עניי עיר אחרת" .3

 עניי עמך .4

 עניי נוכרי .5

 לנו יםשקרוב למי לעזור היא שלנו הטבעית הנטייה
 סביר, קודם לעזור למי להחליט נצטרך אם ולכן, יותר

 הוא, אתז עם. נגדה יוצא ואינו הזאת בנטייה מכיר התלמוד. יותר לנו בקרובים שנבחר
 . לקרובים לעזור הצורך עם מתנגשת אינה היא אם, לרחוקים גם לעזור המחויבות את מדגיש
 שעזרתה חושבת היא אבל, דווקא לנקה בסרי" רחוקים נזקקים"ל לעזור בחרה מנור דנה
 של תדמיתה את משפרת שהיא משום, ישראל מדינת לתושבי גם דבר של בסופו עוזרת להם

  ".העיר עניי"ל גם עוזרת היא בעקיפין, כלומר. סלמיתומה במדינה ישראל מדינת
 את מציגה", אני מה לעצמי וכשאני, לי מי לי אני אין אם: "המשנהש לטעון אפשר – ג שאלה
 קודם לדאוג שעלינו רומז" לי מי לי אני אין אם" המשפט: זו ביחידה שפגשנו התפיסות שתי

 רומז" אני מה לעצמי וכשאני" המשפט וואיל"(, עירך עניי)" לנו ולקרובים לעצמנו
 הרחוקים המעגלים על גם לחשוב ושעלינו מספיקה אינה לנו בקרובים בנו שהצטמצמות

 המחויבויות שתי את מציגה אינה( 'א פרקמ) זו משנה. העולם לתיקון גם ולדאוג יותר מאתנו
 חיוניות, ולרחוק לקרוב, המחויבויות שתיש מלמדת אלא, כלשהו עדיפויות בסדר האלה
 .חברה של ולקיומה אדם של לקיומו

 
 לא העולם יַלד אותך בני / סמי שלום שטרית

 בדבר ביחידה שהבאנו המקורות ומשאר המשניות מן העולה מזו אחרת גישה עולה זה משיר
ם. החברה לתיקון לפעול האדם של אחריותו  מידי רבות עוולות שיש טוענת בשיר הדוברת הא 
 היא. שלה בנה של מתפקידו זה שאין ובוודאי, לתקנם אחד אדם של בכוחו ושאין, בעולם

םה. תיקון הדרוש כל את לתקן הכוח יש לאלוהים שרק מאמינה  היא, סיונהימנ מדברת א 
 . תוחלת יחסר אף ולעתים, יםמתסכל ,יםמתיש, יםקש החברה לתיקון יםמאבקה כמה יודעת
 צריך הוא שאין טוענת ולכן, אותו להרגיע, בנה על להגן צורך מרגישה שהיא להניח סביר
 . והמשימות האתגרים כל את עצמו על לקבל
 גישה אפילו(, לתקן אפשר הכול שלא) פסימית גישה מבטא שהשיר טעוןל אפשר, אחד מצד

 אנושית אמירה בשיר שיש לטעון אפשר, אחר מצד(; לשינוי לפעול שמוכנים מי את) מדכאת
 .לבנה אם אהבת של תיאמ וגילוי מאוד ומציאותית
 

  ...דיח הכוס את ממלאים
 מנהג על המבוסס הסדר לליל חדש מנהג מתאר הקטע
 יחד ממלאים בסדר המשתתפים כל, זה מנהג לפי. חסידי
 שכולנו הרעיון את להביע כדי, ביין אליהו של וכוס את

 יותר טוב עולםל שאיפהב – גאולה הבאתב שותפים
 הזה המנהג את קשרל אפשר. זו מטרה למען ובעשייה
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 מנהגיםב(, 21–19' עמ) וחידוש מסורתב גם עסקנו בהש, ספרב הראשונה ליחידה
 .שיםמתחד ובמנהגים נשכחים

 
 יחד הכול מחברים
 ולהציע בחברה אתגר לבחור מתבקשים התלמידים הסיכום במשימת

 את לתרגם היא המשימה מטרת. עמו להתמודד כדי בכיתה לעשות שיוכלו צעדים
 כדי רק החכמים דברי את לומדים איננו – ממש של לעשייה ביחידה שלמדנו מה

 .מעשינו ועל חיינו על ישפיעו שהדברים כדי אלא גם, להשכיל
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 אבות במסכת ופתגמים לשון צירופי – רבים בלשון
 

 זאת בפעילות. בעברית שגורים לביטויים הפכו אבות מפרקי רבים ופתגמים ביטויים
 . לו המתאים הביטוי או הפתגם את איור לכל להתאים תבקשיםמ התלמידים

 על לעבור התלמידים על .בו נמצא וישהביט הפרק את הבאנו איור כל של התחתון בחלקו
.המתאים הביטוי את מצואול( 122–116' עמ) במסכת בסגול המודגשים המשפטים  

 והפתגמים יטוייםהב רשימת את להם לחלק אפשר ,במשימה יתקשו התלמידים לדעתכם אם
 .המתאים הביטוי את איור לכל להתאים מהם ולבקש (זה במדריך 82' עמ) מבולבל סדרב
  

 :תשובות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

ַכף ָהָאָדם ָכל ֶאת ָדן ֶוֱהִוי כות ל   .ז 

 '(ו משנה' א פרק) 

ַאל, ָלֲאָריֹות ָזָנב ֶוֱהֵוה ִהי ו   ֹראש ּת 
 .ַלשוָעִלים

 '(כ משנה' ד פרק)

ֶבה ָכִסים ַמר  ָבה נ   .ָאָגהד   ַמר 
 '(ח משנה' ב פרק)

קוֹ  ַהָשֵמחַ  ?ָעִשיר ֵאיֶזהו ֶחל   .ב 
 '(א משנה' ד פרק)
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ַאֵבד ֶשֵאינוֹ  דסו בֹור  .ִטָעה מ 
 (א"י משנה' ב פרק)

 .ָאָדם ִמָכל ַהּלֹוֵמד? ָחָכם ֵאיֶזהו
 '(א משנה' ד פרק)

לוָיה ֶשִהיא ַאֲהָבה ָד  ּת   .ָברב 
 )פרק ה' משנה י"ט(

ָיג ָמהלַ  ס  ִתיָקה ָחכ                               . ש 

 )פרק ג' משנה י"ז(
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מוד ָיֶפה   .ֶאֶרץ ֶדֶרְך ִעם ּתֹוָרה ַּתל 
 )פרק ב' משנה ב'(

ַעט ֱאֹמר ֵבה ַוֲעֶׂשהָ  מ   .ַהר 

 (ו"ט משנה' א פרק)

 ו משנה, א פרק 

ֵאין, ָבאתָ  ֵמַאִין ַדע  .הֹוֵלְך ַאָּתה ול 
 '(א משנה' ג פרק)

ר ֶאת ַהכֹוֵבש? ִגבֹור ֵאיֶזהו  .וֹ ִיצ 

 '()פרק ד' משנה א

 ו משנה, א פרק 
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 :)לא לפי הסדר( מתאימים לאיוריםההביטויים והפתגמים 
ַכף ָהָאָדם ָכל ֶאת ָדן ֶוֱהִוי כות ל    .ז 

לוָיה ֶשִהיא ַאֲהָבה ָדָבר ּת    .ב 

מוד ָיֶפה  . ֶאֶרץ ֶדֶרְך ִעם ּתֹוָרה ַּתל 

ַעט ֱאֹמר ֵבה ַוֲעֶׂשהָ  מ   . ַהר 

ַאל, ָלֲאָריֹות ָזָנב ֶוֱהֵוה ִהי ו    .ַלשוָעִלים ֹראש ּת 

ֶבה ָכִסים ַמר  ָבה נ  ָאָגה ַמר   . ד 

ַאֵבד ֶשֵאינוֹ  סוד בֹור  . ִטָעה מ 

 . ָאָדם ִמָכל ַהּלֹוֵמד? ָחָכם ֵאיֶזהו

ָיג ָמה ס  ִתיָקה ַלָחכ   . ש 

קוֹ  ַהָשֵמחַ ? ָעִשיר ֵאיֶזהו ֶחל    .ב 

ֵאין, ָבאתָ  ֵמַאִין ַדע   .הֹוֵלְך ַאָּתה ול 

רוֹ  ֶאת ַהכֹוֵבש? ִגבֹור ֵאיֶזהו   .ִיצ 

 
 הרחבה

 
ים והפתגמים האחרים יאת הביטוגם כירו פעילויות נוספות כדי שהתלמידים ירוך מומלץ לע
 . אבות, אלו שלא הוצגו באיורים במסכת

 
 אפשר לבקש מהתלמידים להכין איורים משלהם לפתגמים. 

 על שאר התלמידים ו, בפנטומימה אפשר לבקש מזוגות תלמידים להציג פתגם

 .מדוברפתגם באיזה לנחש יתבקשו 

  או לביטוי. לפתגםקשור האפשר לבקש מהתלמידים לחבר סיפור קטן  

 .ועוד ועוד
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 ': בונים חברה מתוקנתבחלק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יחידות חובה:
 

 הרצל? ומהו הספר "אלטנוילנד"?מי היו 
 היהודי החדש – 1יחידה 
 "אור לגויים" או "ככל הגויים"? – 5יחידה 

 
 ' בחירה.בכל שאר היחידות בחלק 

 
 
 

 
 נוילנד"?הרצל? ומהו הספר "אלט המי הי

 
תמצאו מידע בסיסי על תיאודור הרצל ועל ראשית התנועה הציונית, תמצית  128–125בעמ' 

והצגה של הדמויות המרכזיות בו. מידע זה חיוני כדי להבין  אלטנוילנדהעלילה של הרומן 
, ולכן חשוב לקרוא אותו בעיון ולהקדיש זמן "כאן בונים"את היחידות בחלק זה של הספר 

 כיתה.לדון בו ב

 
 ""אלטנוילנדלאור 

 והוגים ציוניים



 84 

 היהודי החדש
 

 

ביחידה זו נעסוק בדמות היהודי האידאלי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בחזונו של הרצל 
ובהגות הציונית בראשיתה. נבחן את קווי האופי של דמות זו, ובין השאר נראה שבמובנים 

תי, רבים עוצב "היהודי החדש" כהיפוכו של "היהודי הישן", בניגוד לדמותו של היהודי הגלו
 כפי שציירו אותה ההוגים הציונים ואחרים. 

 
  

 דמות היהודי בגלות 
לפני שניגש הרצל להציג את דמות היהודי האידיאלי בעיניו, 
הוא מציג את הדמות שממנה הסתייג, את היהודי שהוא שאף 

 היהודי הגלותי "המסכן".  –"לתקן" 
פרידריך יושב בבית קפה בווינה  אלטנוילנדבתחילת הספר 

ביום מושלג, וכשהוא יוצא החוצה הוא נתקל בילד כבן עשר 
עומד בנעלים קרועות ומנסה לחמם את עצמו בעזרת קפיצות 

  .(130עמ' )שאלה א, במקום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרידריך נותן לילד מעט כסף. הילד חסר הישע, העני והקבצן, מייצג את היהודי הגלותי 
  )שאלה ב(.י, לדעת הרצל, לשנות את גורלו החלש והתלותי, שהמעבר לארץ ישראל היה עשו

בהמשך הסיפור פרידריך פוגש שוב את הילד, הפעם הוא מגלה את שמו, דוד, ושוב עוזר לו 
במעט כסף. הם משוחחים, ובשיחה דוד מספר לו על שאיפותיו ללמוד ולהיות גבר חופשי 

איפתו לנסוע וחזק: "שמעתי שאדם מלומד הוא אדם חופשי וחזק". הוא מתאר גם את ש
  )שאלה ג(.לפלשתינה, היא ארץ ישראל, שם, הוא אומר, אפשר להיות מאושרים 

 
 

( הוא שיחה שהתנהלה בין 130הקטע הבא )בתחתית עמ' 
 פרידריך לחברו למסע, קינגסקורט, שהיה לא־יהודי. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

קינגסקורט מתאר בפני פרידריך אירוע שקרה בזמן שהיה מפקד  
יליו היה יהודי. קינגסקורט מצביע על כך בצבא ואחד מחי

שהבעיה העיקרית של היהודים היא שהם חסרי גאווה 
הסיפור מתאר את  (.131עמ' )שאלה א, ומתביישים בזהותם 

התנהגותו יוצאת הדופן של החייל היהודי, שלא היה מוכן למחול 
על כבודו. זה היה אירוע יוצא מן הכלל, ולפי קינגסקורט, הוא 

כשיצא ... מבית הקפה הבחין פרידריך בילד כבן עשר שעמד בחוץ, 
בפינה המוגנת של הדלת... פרידריך שם לב שהילד המסכן קופא 

מקור בנעליו הקרועות. הוא שלח את ידו לכיסו, ולאור הפנס הסמוך 
 מתוך ערימת המטבעות שלוש מעות נחושת והושיט לו אותם... ַררבָ 

 ( 13)אלטנוילנד, עמ' 
 

"... אני לא מבין אתכם, היהודים. אם הייתי יהודי, הייתי גאה 
 בזה מאוד.

"... אני זוכר עכשיו מקרה שקרה לי עם אחד מבני ארצך, או 
ם יהודי אחד.   בני אמונתך, בקיצור, עִּ

 זה קרה בצבא...
 (36–35טנוילנד, עמ' )אל

 

 יחידה
1 



 85 

 רשות הדיבור לחבר יודקה. 
 יודקה נעמד וטיפות זיעה נתגלגלו ועלו ברקותיו.

"אתה רצית לעשות איזו הודעה", הציץ בו ראש החבורה בדרך 
 עקמומית, מן הצד, 

 "אם כן דבר, שומעים אותך". 
 בקול נמוך ורגוש,  (יודקה)אמר  ..."אני רוצה להודיע"
 ת"סטוריה היהודי"שאני מתנגד להי

 .. אני בכלל הייתי אוסר ללמד לילדים שלנו את ההיסטוריה היהודית..
 ה! לנו אין היסטוריה! 'אני פשוט הייתי אומר להם: חבר

מיום שגלינו מארצנו אנחנו ַעם בלי היסטוריה. אתם פטורים, לכו 
 !לשחק כדורגל

  (על פי חיים הזז, "הדרשה")

 

הכלל. כלומר, לפי הקטע היהודים נחשבו בעיני הלא־יהודים ל"אחרים", לחסרי מעיד על 
  )שאלה ב(.גאווה וגם לתאבי בצע: "אתה בטח רוכב טוב יותר על שטרות... " 

 
 

 דמותו של היהודי הגלותי ביצירות יהודיות אחרות 
הזאת לאחר ההיכרות עם דמות היהודי הגלותי אצל הרצל, נכיר תיאור נוסף של הדמות 

 מתוך תיאוריו של הסופר חיים הזז בסיפורו "הדרשה".
יוְדֶקה, חבר קיבוץ הסיפור מספר על 

שתקן, שבדרך כלל אינו מדבר 
בישיבות ובאספות. ואולם, להפתעת 
חבריו, פעם אחת הוא מבקש לדבר 
בפני אחת הוועדות ונושא נאום ארוך 

)"דרשה"(. בנאומו יודקה טוען ותקיף 
יהודית, מכיוון שמיום שאין היסטוריה 

שגלו היהודים מארצם, ההיסטוריה 
שלהם הושפעה ממעשי הגויים ולא 
ממעשיהם עצמם. יתרה מזו, כאשר 
מספרים את תולדותיו של העם 
היהודים בגלות, מספרים, בדרך כלל, 
על האירועים הקשים והאומללים 
שאירעו להם בגלות. מכאן יודקה 

תוכל להיווצר  –יהודי יהיה ריבוני לקבוע את גורלו שרק בארץ ישראל, רק כשהעם ה מסיק
היסטוריה יהודית עצמאית, שהיא גם היסטוריה בעלת עוצמה ולא רק היסטוריה של ציבור 

 (. , למעלה132עמ' )שאלות א, ב, ג, רדוף ואומלל 
התלמידים מתבקשים לשער אילו אירועים יכולים להיכלל ב"היסטוריה יהודית"  בשאלה ד'
פי יודקה. אפשר לעזור לתלמידים בשאלה זו על ידי הצגת אירועים שהתרחשו כזאת על 

בארץ־ישראל מראשית הציונות, כמו עליות היהודים לארץ, ייבוש הביצות, הקמת העיר תל 
אביב, הסכם השלום עם מצרים וכו'. אפשר לשאול גם אם,לדעתם, היה יודקה כולל ברשימה 

במידה מסוימת "השפעות" של עמים אחרים על  גם את מלחמות ישראל, שהרי גם הן הן
 תולדות העם היהודי ומדינת ישראל. 

 
ההבדל בין שני "המצבים" של העם היהודי: היותו בגלות והיותו  הסיפור "הדרשה" מקצין את

 –בארצו. רעיון זה דומה להבחנה שמבחין הרצל בספרו בין שתי הדמויות: בין היהודי בגלות 
 החזק והעצמאי.  –ודי החדש התלותי והמסכן, והיה

 
 

 ציוריו של שאגאל
התבוננות אחרונה בדמותו של היהודי הגלותי תיעשה דרך ציוריו של הצייר היהודי מרק 
שאגאל. שאגאל צייר את הווי החיים היהודיים במזרח אירופה. בשלושת הציורים המוצגים 

חבוש כובע, שק על שכמו כאן מופיעה דמותו של יהודי מבוגר, לבוש בגדים דלים, מזוקן ו
. (, למטה132עמ' )שאלות א, ב, חפצים המסמלים את חיי הנדודים שלו  –ומקל הליכה בידו 

בשלושת הציורים היהודי הוא בודד וחסר שורשים, הוא נראה תלוש מחברה, מעם וממקום. 
התלישות הזאת מודגשת במיוחד בציור השמאלי שבו היהודי מרחף מעל בתי העיר ומעל 

כנסיות. פרטים אלו מתוך הציורים ממחישים את התיאורים שפגשנו ב"אלטנוילנד" ה
כאדם שאינו שייך לשום מקום ושאין לו אחריות  וב"הדרשה", המציגים גם הם את היהודי בגלות

 )שאלה ג(.להיסטוריה שלו, להווה שלו ולעתידו 
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 היהודי בגלות  –יש לי מושג 

מובא הסבר כללי על היהודי בגלות. מטרת קטע זה היא  (133במדור "יש לי מושג" )עמ' 
לתת מעט רקע על החיים של היהודי בגולה, ולספק זווית מאוזנת וחיובית קצת יותר לתמונה 

 הקודרת שציירו הציונים, שבזו לחיי היהודים בגולה )ראו הערה*(. 
קהילות? איך אפשר לקרוא את ההסבר ולהעלות שאלה לדיון: מדוע בחרו היהודים לחיות ב

יכולה דמותו של היהודי בגלות )שהכרנו דרך "אלטנוילנד", "הדרשה" וציורי שאגאל( לעזור 
לנו להסביר זאת? הקהילה סיפקה תמיכה ליהודי שלא הרגיש שייך לגמרי לחברה 
הלא־יהודית הסובבת. בקהילה היהודית הוא הרגיש ב"בית", שם הוא היה יכול להזדהות עם 

תו, ולהרגיש גאה ובטוח בעצמו. חיי הקהילה של היהודים בגולה, הערבות ערכי הסובבים או
ההדדית, חשיבות החינוך ולימוד תורה אפשרו ליהודים בגלות לחיות חיים יהודים עשירים, 

 למרות המצוקות והקשיים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "היהודי החדש" בארץ ישראל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

על השינוי שעבר דוד, מהיותו ילד קבצן, עני הקטע הזה מתאר את מחשבותיו של פרידריך 
ותלותי, לאדם עשיר ומכובד, בעל מעמד רם, אדם "חופשי, בריא, משכיל, רציני בהשקפת 

. דמותו של דוד לאחר שהגיע לארץ ישראל מסמלת את דמותו של היהודי )שאלה א(עולמו" 
מוערך על ידי הסובבים אדם עצמאי, חושב, אמיד, בריא, מכובד ו –החדש והרצוי בעיני הרצל 

דוד  )שאלה ב(.אותו, בעל השקפת עולם מוצקה יכולת מנהיגות וחוש אחריות לסביבתו 
 )שאלה ג(. הצליח לממש את שאיפותיו. הוא עלה לארץ, ונהיה לאדם משכיל, חופשי וחזק 

 
 

 של "היהודי החדש" מודל נוסף 
 האידאלי "איש המחרת". יעקב בודניק, שהיה מחנך בקיבוץ דגניה, מכנה את היהודי 

 הילד הקבצן ההוא! ד, דוִּ נהיה ממה 
 ת עולמו... אדם חופשי, בריא, משכיל, רציני בהשקפ

 ביתו עמד בסביבה עשירה של וילות ובתים מפוארים.
הדרך שבה בירכו אותו העוברים והשבים, והעובדה שאפילו קשישים 

 ממנו קידמו אותו בברכה, רמזו על מעמדו המכובד כאזרח. 
 (59)אלטנוילנד, עמ' 

קורתי של הציונות בראשיתה כלפי חיי היהודים בגולה היה חלק מתהליך של * "שלילת הגולה": היחס הבי
ניסיון ליצור עולם יהודי חדש. לעתים כאשר מנסים לפתח, לקדם או להצדיק רעיון חדש עושים זאת 
באמצעות שלילה וביטול של הקיים. כך, אחד האמצעים לקידום הרעיון הציוני היה המסר שהציונות תוכל 

 ים שנוצרו באדם היהודי והעם היהודי בעקבות תנאי החיים בגולה. לתקן את הפגמ
כבר לאחר השואה ועם הקמת מדינת ישראל חלו שינויים ביחס לתפיסת הקיום היהודי בגלות. בימינו נוטים 
לכנות את היהודים החיים בחו"ל "יהודי התפוצות", ולא "יהודי הגולה", והביקורת כלפיהם מתונה מבעבר. 

ו גם ביטוי לתהליך התבגרותה של החברה הציונית־הישראלית, המסוגלת היום להתקיים  ייתכן שזה
ולהתפתח בלי לבטל את הלגיטימיות של החיים היהודיים בתפוצות, יתר על כן, היא אפילו מקיימת עמם 

 יחסי גומלין מעשירים.
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"איש המחרת" שלי הנהו בעל גוף איתן, גמיש, מחוסן, מבוטח כנגד 
ות של אקלים הארץ. אינו מפונק במאכל ומשקה, הוא יודע ללכת יפה הפורענוי

לחיות חיי  ..ברגליו מבלי להתעייף, ואפילו בהרים )ארץ הרים היא ארצנו(.
  עמל בחקלאות, בכפר עברי, כחבר לחברה החדשה, זוהי פסגת שאיפותיו.

 
אותה  אין הוא "מתקן עולם" בעתיד הרחוק, אלא הוא עצמו, בגופו, חי חיי... 

 . הוא מגשים. ממנהחברה הבנויה בשוויון, בצדק ובאהבה, והנהו חלק 
 

 
יש זה יהיה א

בעל יכולות 
גופניות גבוהות 
שישמשו אותו 
לעבודה פיזית, 

לפעילויות 
ספורט ולטיולים 

בארץ. "איש 
המחרת" מסמל 

מאדם שפוף וחלש בגולה, לאדם עצמאי וחזק בארץ. התכונות  –את התעצמותו של היהודי 
ץ, עבודות שהיהודים צריכים לעשותן הגופניות דרושות ליהודי החדש העסוק בבניין האר

)שאלות א, ב, ג, בעצמם כדי לבנות חברה חזקה ועצמאית המושתתת על משאביה שלה 
. מבחינה חברתית "איש המחרת" יודע ורוצה לעבוד בקבוצה ומעריך את חבריו (135עמ' 

  )שאלה ד(.לקבוצה. הוא שואף להצלחתה של הקבוצה ולא להצלחתו האישית 
מי לי? ... "  –נו מפנים את התלמידים למשנה ממסכת אבות: "אם אין אני לי א בשאלה ה'

(. בתיאורו של "איש המחרת" אפשר למצוא ביטוי 66)ראו עמ'  7שלמדנו בחלק א', יחידה 
 לכל אחד מהמשפטים במשנה:

  איש המחרת", היהודי החדש, "יודע לעבוד בכלי  מי לי? –אם אין אני לי"
א חקלאי בין אם הוא בעל מלאכה... כאלה הם למשל פטיש, המלאכה... בין אם הו

גרזן, מסור, מחט, מצע ..." וכדו'. כלומר, הוא אינו תלוי בבעלי מקצוע אחרים, אלא 
מסוגל לעשות את כל העבודות בעצמו. בודניק מדגיש את עצמאותו של היהודי 

 החדש, לעומת היהודי הגלותי התלותי. 

  ש המחרת" מעריך את הקבוצה ופועל להצלחתה "אימה אני?  –וכשאני לעצמי
)פסקה שלישית(. הצלחת הקבוצה היא העיקר, וחשיבותו של הפרט נובעת רק 

 מהיותו חלק ממנה. 

  בודניק מביע את התפיסה ש"איש המחרת" אינו רק  אימתי? –ואם לא עכשיו
 "חוזה" אידיאליסט המדבר על החברה הראויה, אלא אדם המתקן יום־יום את עצמו

 ואת החברה שהוא חי בה ומגשים בגופו את הערכים שהוא מאמין בהם. 
 
 

כמו הרצל, בודניק מציג אדם בריא, חזק ועצמאי. עם זאת, בודניק 
(. )שאלה ומדגיש יותר את מעלותיו הגופניות של היהודי החדש 

, המבטאת, בכרזה של הקרן הקיימת לישראלדגש זה בולט גם 
: "ידו חזקה ושריריו חזקים לא רק למשל, את המשפט של בודניק

לספורט ולהגנה. הוא יודע לעבוד בכלי המלאכה ובחומרי המלאכה 
 היסודיים... אך בראש מאווייו... החקלאות". 

 
 
 

 יהדות השרירים 
בהקשר הזה אפשר לבקש מהתלמידים לברר את המושג "יהדות השרירים" שטבע מקס 

יהודי חדש" שיהיה בעל תכונות הגופניות והנפשיות נורדאו. נורדאו דיבר על הצורך בעיצוב "
 הנדרשות כדי להצליח במשימה הציונית.

 
 

 תורה ועבודה –יש לי מושג 
את הרעיון שעל היהודי החדש לחזור לחיים עצמאיים, המאופיינים בעבודה הפיזית, ובעיקר 

הדתית בעבודת אדמה בארץ ישראל, אימצה גם "הציונות הדתית". סיסמתה של הציונות 
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הן לא רק לשומר הופקדתי על דור העתיד, כי אם למעצב דמותו העברית. כי זאת 
תנו, המחנכים בבית הספר: להשפיע על נפש חניכינו   ...יבקשו מאִּ

 

 

הייתה "תורה ועבודה". כפי שאפשר לראות באיור שעל הבול, היהודי האידאלי על פי תפיסת 
 עולם זו היה מי שמשלב בין עבודת האדמה לקיום מצוות ולימוד תורה. 

המושג "תורה ועבודה" מקורו במשנה במפרקי אבות שלמדנו 
על התורה  –: "על שלושה דברים העולם עומד 9בחלק א', יחידה 

ועל העבודה ועל גמילות חסדים". על פי פירושם של הציונים 
הדתיים "עבודה" כאן אינה עבודת האל )ככוונתם המקורית של 

בספר(, אלא התיישבות חלוצית, עבודת כפיים  83חז"ל, ראו עמ' 
 ועבודת האדמה. 

 
שילוב זה של תורה ועבודה בא לידי ביטוי גם 

רכז בסמל תנועת הנוער "בני עקיבא": במ
הסמל שני לוחות הברית, על אחד מהם האות 

עבודה. מאחורי לוחות הברית נראים כלי  –תורה ועל השני האות ע'  –ת' 
חרמש וקלשון, ולצדם ענף עץ הזית וחיטה, המסמלים את  –עבודה 

 העבודה החקלאות. 
 

  שותף בעיצוב האדם החדש –החינוך  
ביאה להטלת אחריות רבה על המחנכים ועל שאיפת הציונות ליצור אדם חדש ויהודי חדש ה

מערכת החינוך בחברת המופת. החינוך הוא הכלי שבאמצעותו אפשר לעשות שינויים 
בערכים וגם בדרכי ההתנהגות של בני האדם. המחנך שלאנגר טוען שתפקידו של המורה 

מרכזי  הוא לעצב ולהשפיע ולא רק ללמד מקצוע ולשמור על הנוער. הוא מייחס לחינוך תפקיד
 . (136עמ' )שאלות א, ב, בעיצוב האדם, כחלק מתהליך עיצובו של האדם החדש הרצוי 

 
 
 
 

הרצל  136רעיון זה בא לידי ביטוי גם בתיאוריו של הרצל את מערכת החינוך. בקטע בעמ' 
. (137עמ' )שאלה א, מדגיש את השימוש המוצלח בהתעמלות לצורך "עיצוב הגוף והנפש" 

וך המתוארת אמור לרכש את התכונות שהוצגו בקטע של יעקב בודניק בוגר שיטת החינ
ראוי )שאלה ב(. הוא יהיה בריא, חזק ובעל כושר גופני טוב  –ובכרזה של הקרן הקיימת 

להדגיש את תיאורו החזק של הרצל: "הוצאנו אותם החוצה, לשמש, אחרי שחיו במרתפים 
יאור זה הרצל מבטא את תפיסתו אפלים, בצריפים של מצוקה ובחדרים של עוני". בת

 שעזיבת היהודים את הגלות ועלייתם לארץ ישראל היא בבחינת יציאה מחושך לאור. 
 

 
 
 

 גם בימינו  –חשיבה על חינוך האדם האידאלי 
בפעילות זו אנו מבקשים להמחיש את הקשר בין עבודת החינוך לבין השאיפה לשפר את פני 

דמות הבוגר האידיאלי של תהליך החינוך.  החברה, לצד השאלה מה צריכה להיות
שני סעיפים מחוק  –התלמידים נדרשים לחשוב איך אפשר לתרגם חזון חינוכי )במקרה הזה 



 89 

תכנית לטיול(. במשימה  –החינוך של מדינת ישראל(, לתכנית חינוכית מעשית )במקרה זה 
תלמידי כיתה י"ב  זו אפשר לעבוד בקבוצות. התלמידים נדרשים לתכנן את הטיול השנתי של

)לחלופין אפשר לתכנן את הטיול השנתי של השכבה שלהם(. תכנית הטיול צריכה להתאים 
לשני הסעיפים בחוק, כלומר, לפתח את אישיות הילד והילדה ולהביא למיצוי את יכולותיהם 

 האישיות; ולטפח מעורבות בחיי החברה והקהילה. 
 דוגמאות לפעילויות: 

 בו סדנאות מכמה סוגים: ענפי ספורט, אומנויות לחימה, סדנאות בוקר ספורט ויצירה ו
 איפור, קרמיקה, כתיבה יוצרת, קולנוע, רקמה ועוד ועוד. 

  / היכרות עם האוכלוסייה החיה באזור הטיול )תושבי נהריה / הבדואים בבאר שבע
דרוזים וערבים בגליל / פארק הייטק במרכז הארץ וכו'(: היכרות עם התרבות וחיי 

קהילה ועם סוגיות חברתיות המעסיקות אותם, למשל, באמצעות ערב פעילות עם ה
 בני נוער החיים שם. 

  יום התנדבות בקהילה ביישוב סמוך: חלוקה לקבוצות לפי תחומי עניין: גינה
 קהילתית, קשישים, הוועד למען החייל, או יום עבודה בכמה ענפים בקיבוץ.

 י עסקים מובילים, לפוליטיקאים, לאנשי מפגשים עם בוגרי בית ספר שהיו לאנש
 חינוך... 

  תנאי הטיול: בערב ישנים ב"מחנה". מתחלקים לקבוצות לפני תחומי עניין: בניית
 אוהלים, בישול, הבערת מדורה, הכנת פעילות חברתית. 

באמצעות הפעילות יבינו התלמידים שהחלטות "מעשיות" משקפות ערכים, ושבאותה הדרך 
ן לעומק את החינוך שהם מקבלים )בבית הספר, בתנועת נוער וגם בבית(, הם יכולים לבחו

 ולגלות מהם הערכים העומדים מאחוריו.
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 ל יחד ומחברים הכ
 

במשימה הראשונה נחזור להבחנה בין "היהודי הישן" ל"יהודי החדש", כפי שעלתה 
הודי הישן", אנו בכתביהם של ההוגים שקראנו. בניגוד לביקורת הקשה של ההוגים את "הי

 ננסה לחלץ את התכונות החיוביות שבכל אחת מהדמויות. 
לאור מה שלמדו על חיי היהודים בגולה, התלמידים מתבקשים להציג את התכונות שנראות 

, ולבקש מהם להיזכר 133בעיניהם חיוביות. אפשר להפנות אותם למדור "יש לי מושג" בעמ' 
שלמדנו בחלק א' של הספר, כמו: חיי קהילה, עזרה  ברעיונות ובערכים שעלו גם מהמשניות

הדדית, חשיבות הלימוד והחינוך, שמירה על המסורת. בהמשך הם מתבקשים ליצור רשימה 
כזאת גם ל"יהודי החדש" מתוך הדברים שלמדנו ביחידה, בעל יכולות גופניות גבוהות, 

 עצמאי, מעורב מבחינה חברתית ועוד. 
 

מתבקשים לעצב את דמות האדם היהודי האידיאלי בעיניהם. במשימה השנייה התלמידים 
מבחינת המראה החיצוני, תכונות האופי, מאפיינים חברתיים וערכים אישיים. אפשר לעודד 

מה מן הדברים שם  –את התלמידים להתייחס לרעיונות ולערכים שהכירו דרך מסכת אבות 
יזואלית, בעזרת ציור הדמות ראוי בעיניהם לאמץ? התלמידים יציגו את רשימתם בדרך ו

וכתיבת משפטים מתאימים על גבי הדמות. הרעיון הוא לנסות לבטא בעזרת ציור גם 
מאפיינים חיצוניים, כמו לבוש, אורך שיער וכו', וגם מאפיינים "פנימיים", כמו תכונות אופי, 
ל, ערכים )למשל, "צדק" אפשר לבטא באמצעות מאזניים(, תחביבים )למשל בועט בכדורג

 מחזיק מטקת טניס( וכו'. 
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 והטכנולוגיה בתיקון החברה מקומן של העבודה
 
 

בחידושים הטכנולוגיים שיאפיינו את העולם העתידי  רבים מרבים לעסוקלא מפתיע שספרי אוטופיה 
מי שעוסק בתיאור העתיד, צפוי שיתעניין גם בחידושים שישפיעו על חיי היום־יום של  –שהם מתארים 

 ו.גיבורי
אולי יותר מכל מחברי האוטופיות הציונים האחרים, ראה בטכנולוגיה כלי מהותי, אולי הכלי הרצל, 

 .וואת הבית הלאומי של החשוב ביותר, שיש בידי העם היהודי כדי לבנות מחדש את חייו
 

  מבואפעילות 
ראו החיים במדינת שפותחים את הספר, כדאי לבקש מהתלמידים לעבוד בזוגות ולדמיין כיצד ייעוד לפני 

שנה. מומלץ לבקש מהם לרשום חמישה דברים, ולהשמיע את כל התשובות במליאה.  50ישראל בעוד 
תפיסת העתיד שלנו קשורה מאוד בשינויים  –ייתכן שרבים ידברו על המצאות טכנולוגיות. זה מובן 

 טכנולוגיים. 
. אפשר "טכנולוגיההיא "עים מה עם התלמידים את פסקת הפתיחה ליחידה, ונבדוק שכולם יודנקרא 
  את המילה במילון.יחד לבדוק 

 
 הרצל "חובב טכנולוגיה"

(, תפיסותיו של הרצל שיקפו תפיסה 140התקופה האופטימית )עמ'  –כפי שמוסבר ב"יש לי מושג" 
הוגים בתקופה זו האמינו שבאמצעות הידע והמדע יוכלו בני אדם לגלות כללית שאפיינה את תקופתו. 

חברה. זו הייתה תקופה אופטימית מאוד, תקופה שהאמינו בה בכוחו ודות העולם ולשפר את פני האת ס
 של האדם לפרוץ את כל הגבולות.

בקטע מ"מדינת היהודים" הרצל טוען ש"המילים 'אי אפשר' נעלמו כבר משפת הטכנולוגיה", כלומר, אין 
 הכול אפשרי.  –הגבלות על האדם 

 בהתפתחותם של האמצעים הטכנולוגיים...  ית תלויים אך ורקשל השאלה החברת יהָ נֶ פָ 
 כבר משפת הטכנולוגיה.  נעלמו"אי אפשר" דומה שהמילים 

ינָתֹונִּשָגבהיה מוצא שכל חיינו מלאים קסמים הוא אילו קם לתחייה איש המאה הקודמת,  בִּ  ...ים מִּ
  (81)על פי מדינת היהודים, עמ' 

אלא סיוע לבני  –ם המדעיים והטכנולוגיים אינה התפתחות לשמה הרצל מדגיש שמטרתם של הפיתוחי
התלמידים מתבקשים להביא  140בעמ'  שאלה אהאדם לפתור את הבעיות המטרידות את האנושות. ב

דוגמה להמצאה טכנולוגית המתאימה להגדרה זו. אפשר לדבר, למשל, על פיתוח חיסונים שמנעו 
דם, על בנייה של בתים העומדים ברעידות אדמה, על אמצעי מגפות, על פיתוח תרופות שהצילו בני א

 ועוד. תקשורת המאפשרים לאנשים מקצות העולם לתקשר זה עם זה 
מעניין לשאול את התלמידים: מהי, לדעתם, התפיסה הרווחת היום בדבר "הקדמה"? האם אנחנו עדיין 

? האם גם אנחנו מאמינים מאמינים שביכולתו של האדם למצוא את התשובות לכל השאלות המדעיות
שהעולם נהיה כל הזמן יותר ויותר טוב? האם מבחינה טכנולוגית "הכול אפשרי"? האם היום עדיין מקובל 

 לחשוב שפיתוחים מדעיים וטכנולוגיים יכולים לפתור את כל בעיותיהם של בני האדם?
  

 מרפאת העיניים המתקדמת ביותר
כירים את סשה, רופאת עיניים דגולה. סשה מנהלת מרפאת בסיור בארץ ישראל פרידריך וקינסקורט מ

עיניים בירושלים, ולדבריו של דוד, זו מרפאת העיניים הגדולה בעולם, ובה ניצלה ראייתם של המוני 
רבות. בזכות המרפאה יצא לחברה החדשה בארץ ישראל שם טוב בעולם כולו. אנשים שהגיעו מארצות 

(: 139דבר מקומה של הטכנולוגיה בחברה החדשה )המובא בעמ' זו דוגמה נהדרת לחזונו של הרצל ב
האדם, ובתור ארץ חדשה לשמש ארץ ניסיון וארץ  "רוצים אנו לעמוד בראש כל דבר שיש בו משום אהבת

 מופת".
 

 ביקור בים המלח
מתוארת תעלת המים שדמיין  142–141בקטע בעמ' 

תעלה שתחבר בין ים התיכון וים המלח ותנצל  –הרצל 
ת הבדלי הגבהים ליצירת אנרגיה. אין צורך להתעכב על א

 יחידה
2 
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להרגיש בצורך הזה, לחיות בו, למשש את 
  ותֹוַמָםׁשכל 

 יוכל רק זה שחיבק בידיו את האדמה, 
 שחפר בה, 

 שנעץ בה את מחרשתו, 
 שהשריש בה את אילנֹו 

  והצמיח ממנה את דגנו וירקו.
 נשבה עליי רוח הדורות ממעמקי האדמה  ...

ואחוש תחושה ממש את הקשר האמיץ שביני 
 ובין אדמת ישראל.

 
 (יוסף ויץ)

 

 ?ִמי ַיִףיֵלנו ֵמָרָעב
 ַרב? ַיֲאִכיֵלנו ֶלֶחםִמי 

ֵקנו כֹוס  ָחָלב? וִמי ַיש 
ָרָכה?ל    ִמי ב    ִמי ּתֹוָדה, ל 
ָלאָכה ָלֲעבֹוָדה  ַלמ   !ו 

 

 

הפרטים הטכניים )הם מסובכים!( חשוב להבין את הרעיון הכללי. האווירה העולה מתיאור תחנת הכוח 
(. לא רק הרצל, גם ציוניים רבים אחרים דיברו על שאלה א, 142היא של עוצמה, אנרגיה וחיות )עמ' 
אמינו שבאמצעות המדע והטכנולוגיה יוכלו היהודים לכבוש את הארץ הקשר בין הטכנולוגיה לכוח. הם ה

שלום, ולהפוך את הארץ השוממה והמדברית ברובה לגן פורח. אמנם מדובר אך בדרכי  –בעוצמה 
בהפעלת כוח )בסוף הקטע פרידריך אומר: "אני מרגיש כמו אדם שנמחץ על ידי עוצמה בלתי רגילה"( אך 

אלא הזניקה אותנו  –: "אותנו לא מחצה העוצמה הזאת פי שאומר דוד בתגובהזהו כוח בונה ולא הורס, כ
 כוח שמתגבר על איתני הטבע ומנצל אותו למען בניית החברה החדשה.  –קדימה" 
ה"אנשים שהיו פעם עניים, חלשים, חסרי תקווה וחסרי מולדת", המוזכרים בקטע, הם כנראה – שאלה ב

שם מצבם של היהודים היה קשה יותר  –מיוחד במזרח אירופה היהודים שחיו בתקופתו של הרצל, ב
מבמערב. ייתכן שהרצל התכוון גם לכל היהודים שחיו לאורך השנים בגלות, בתנאים קשים, ללא כוח, 

העומד בניגוד ל"יהודי החדש" העומד לצמוח  –גאווה ותקווה. למעשה, תיאר הרצל את "היהודי הישן" 
(. הרצל ביקש לומר לבני דורו שהפתרון 138–129ידה הקודמת, עמ' בחברה החדשה )כפי שהוצג ביח

בנייה של חברה חדשה, של  –למצב העגום שאפיין את היהודים לאורך הדורות הוא פתרון בר־השגה 
 מדינה יהודית בארץ ישראל. 

 
חשוב להתעכב על המשפט המודגש: "והארץ הישנה־החדשה שנעשתה 

עם עניים, חלשים, חסרי תקווה וחסרי לגן פורח ומולדת לאנשים שהיו פ
־נוי־לנד". אפשר לראות במשפט זה את תמצית "אלט –מולדת". "ארץ ישנה־חדשה" הוא שם הספר 

החברה החדשה שתיבנה בארץ ישראל )שהיא ארץ ישנה המתחדשת( תפתור את  –חזונו של הרצל 
 מצוקת היהודים.

  
 יים בארץ ישראלעבודת אדמה ועבודת כפ –לצד המדע והטכנולוגיה 

 
לצד התמיכה במדע ובטכנולוגיה והתפיסה שהם חיוניים לפיתוח החברה החדשה, הייתה גם גישה 

שראתה בעבודת האדמה ערך חשוב מאוד. באמצעות הקשר הישיר עם  –כמעט הפוכה  –אחרת 
 האדמה היהודי "יכבוש" את הארץ, ו"יגאל" אותה. 

יו ויץ מתאר את רגשות –( 143)עמ'  שאלה א
הוא הרגיש שמשהו  –בזמן שעבד בחקלאות 

שהיה מוחבא בתוכו, בתת מודע שלו, התגלה 
והתפשט בכל גופו. ה"משהו" הזה היה קשר חזק 
לאדמה, רצון להיות חלק ממנה, ולשאוב ממנה 

 כוח חיים. 
ויץ אומר: "ואחוש תחושה ממש את  - שאלה ב

הקשר האמיץ שביני ובין אדמת ישראל". לא 
 מדובר כאן

ברגש 
אוניברסאלי 
של חיבור 
לאדמה ולטבע באשר הם, אלא לקשר מיוחד לארץ ישראל. לכן 

 סביר להניח שהוא לא היה מרגיש אותו הרגש בגולה.
  
 
 
 

בחקלאות, וגם בעבודות כפיים  –החלוצים ראו בעבודת כפיים 
 מן ביאליק: אחרות, ערך עליון. רעיון זה בא לידי ביטוי ב"שיר העבודה והמלאכה" של חיים נח

במסורת היהודית נוהגים להודות  –( 144)עמ'  שאלה א
לדוגמה על  –על הדברים הטובים בחיים שלנו  לאלוהים

מזון, על כסות ועל אור. דוגמאות לכך הן ברכת המזון, 
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 ודים לאיכרים טועה טעות תמוהה... מי שרוצה להפוך את היה
האם סביר לצפות מן היהודי, שהוא אדם אינטליגנטי, להפוך לאיכר 

 מיושן? 
 הרי זה כאילו אמרו לו: "קח לך קשת, וצא למלחמה." 

 הקשת היא נשק יפה, אבל מקומה במוזאון...
 ( 26–25, 21)על פי מדינת היהודים, עמ'  

 

והברכות שבתפילת שחרית של כל יום: "ברוך אתה ה'... מלביש 
 ערומים... יוצא אור ובורא חושך ..."

. המסר לעבודהביאליק מודה על הדברים האלה  – שאלה ב
לפי דעתו הדברים הטובים בחיינו באים בזכות עבודת  –ברור 

 האדם, לא מאלוהים. בני אדם הם האחראים לגורלם.
לדוגמה, נוסף  –ביאליק רומז לעבודות מגוונות  –שאלה ג 

לעבודת האדמה הוא מזכיר בנייה )"מי הכין לנו פינת גג"(, 
למשל הכנת אוכל )"ומי טרח ומי דאג לכבוד שבת, לכבוד החג"(, ותפירה )"מי ייתן לנו  –בית" "עבודות 

 כסות בקור"( 
 
  

 למשל:  חשו כלפי העבודה. ביטויים נוספים להערכה זו הםביאליק מבטא את ההערכה שחלוצים רבים 

 
 
 
 
 

לעבודה יש כוח לבנות את  –( 145)עמ'  שאלה א
ה אפשר להזכיר מה האדם מחדש. בהקשר ז

שלמדנו ביחידה על היהודי החדש, בדבריו של יעקב 
(. בודניק טען שהיהודי 134, עמ' 1בודניק )יחידה 

החדש יהיה לעצמאי בזכות עצמאותו ויכולתו לעבוד 
בכל הכלים ובכל התחומים. בעזרת העבודה היהודי 

יתחזק גם מבחינה גופנית )אפשר להזכיר את 
 (. 135לישראל בעמ'  הכרזה של הקרן הקיימת

העבודה גם עשויה לגבש קבוצה  – שאלה ב
שתעבוד יחד למען מטרה משותפת. אפשר לשאול 

את התלמידים אם הם התנסו אי פעם בעבודה 
 כיצד העבודה השפיעה עליהם? –קבוצתית למען מטרה מסוימת 

בר לארץ, האדם מרגיש מחו –העבודה עשויה לחזק גם את הקשר בין האדם לארצו  – שאלה ג
 ובאמצעות העבודה הוא גם מפגין בעלות על הארץ. 

  
 הכירו את האישים!

 הרוחני של יהםהתלמידים מתבקשים לחפש מידע על א"ד גורדון, שנחשב לאב
 34–33חלוצי העלייה השנייה. פגשנו את גורדון בחלק הראשון של הספר, בעמ' 

ות ללמוד ולהתפתח שם הוא דיבר על חשיבותה של העבודה, וגם על החשיב –
מבחינה שכלית ואינטלקטואלית, לצד עבודת הכפיים. גורדון שיקף תפיסות אלו 
באורח חייו. הוא היה אינטלקטואל גדול, הוגה דעות משכמו ומעלה שהשפיע 

רבות על האידאולוגיה של החלוצים ועל החברה היהודית החדשה בארץ ישראל 
 שיר עם האדמה היה חשוב לו מאוד. בכלל, ובו בזמן הוא היה חקלאי, והקשר הי

 
 
 

 מה חשב הרצל על עבודת האדמה בארץ ישראל? 
 

 הרצל העריך מאוד את הקשר עם אדמת ישראל, אך הוא חשש מתפיסה רומנטית שראתה 
 ב"חזרה לטבע" ערך עליון. 

 
 

יא ת הִּ רֹול צָ כָ מִּ , ינוי  ל חַ יא כָ ה הִּ דָ בֹועֲ ה

 .נויל  צִּ תַ 
ָבנֹות ָאנו ָבאנו ַאְרָצה ְבנֹות וְלהִּ  ָבה. לִּ
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 טכנולוגיות־תפיסות אנטי*
 

, היו אלטנוילנדן שהרצל כתב את בזמ
תיאורים אוטופיים שהציגו תפיסה 

כמעט אנטי־טכנולוגית. בעלי תפיסות 
אלו ראו במודרניזציה התפתחות 

שלילית, מנכרת. הם חששו שהתיעוש 
ידכא את יצירתיותו של האדם, ויהפוך 
אותו לבורג, לחלק מ"מכונה" גדולה. 

אנשים שתמכו בגישה זו ביקשו לחזור 
ם פשוטים שבהם האדם עובד את לחיי

האדמה בעצמו, בידיו, בלי כלים 
 אמצעים משוכללים. 

 

פה כמי שהאמין בכוחם של המדע והטכנולוגיה, הרצל ראה בתפיסות רומנטיות כאלה חזרה לתקו
מיושנת, שלא תועיל בבניית החברה החדשה. הוא כנראה הגיב לתפיסות אנטי־טכנולוגיות שהיו רווחות 

 באותה תקופה* )ראו מסגרת העשרה(.
אולם הרצל לא היה צריך לדאוג מכך. כמעט כל החלוצים הסכימו 
שלטכנולוגיה יש מקום חשוב בפיתוח הארץ, ולא היו ביטויים של 

 החלוצים ראו בעבודת כפיים ערך  התנגדות לטכנולוגיה.
 חשוב מאוד, אך לא ביטלו את חשיבותה של הטכנולוגיה.

ויץ, גורדון וביאליק היו מדברים בשבחה של העבודה ועל  – שאלה א
יכולתה לחזק את האדם ואת החברה. הם היו מדברים על התועלת 

 הרבה שמפיקים מקשר ישיר עם האדמה.
פיים אינה מבטלת את מקומה של הם כנראה היו טוענים שעבודת כ

 הטכנולוגיה, אלא שאפשר להעריך את שתיהן באותה מידה.
חקלאי בן ימינו היה בוודאי מצדד בהרצל. החקלאות של  – שאלה ב

מדינת ישראל אכן מפותחת מאוד, הרבה בזכות פיתוחים טכנולוגיים 
 ותעשייתיים. 

 
 מדע וטכנולוגיה במדינת ישראל –מחזון למציאות 

 
 פר מובאות כמה דוגמאות להמצאות ישראליות:בס
 מערכת השקיה בטפטוף – 1 
 עגבניות שרי – 2
 לוחות לקליטת קרני השמש ליצירת אנרגיה סולרית – 3
ן נַיָיד )דיסק און קי( – 4  ֶהְחס 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
התלמידים מתבקשים לבדוק באינטרנט ולמצוא לפחות עוד שני הישגים חשובים נוספים של 

 ומהנדסים ישראלים בתחומי המדע והטכנולוגיה. מדענים
 .ICQדוגמאות נוספות הן: מזל"ט, רובה עוזי ותוכנת המחשב 
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 מן העיתונות
הכתבה מביאה את דבריו של סטף וורטהיימר, אחד התעשיינים החשובים 

הקמת  –בישראל. הכתבה מתארת את הפרויקט הגדול ביותר שיזם ורטהיימר 
 ואת תרומתם לחברה הישראלית. –פארקים תעשייתיים 

ורטהיימר טוען שאדמה וצבא חזק חשובים לביטחון, אך  –( 147)עמ'  שאלה א
 אינם יכולים להביא שלום.

רטהיימר טוען ש"אם יש לך שכן, עליך להבטיח כי איננו רעב, אינו ו –שאלה ב 
עבודה טובה". הוא מתכוון, ככל הנראה, לשכננו הפלסטינים מקנא וכי יש לו 

  ."ולאזרחי מדינות ערב, לתושבי "המזרח הקרוב
לפי ורטהיימר, אזור שיש בו שיעור אבטלה גבוה יכול להפוך ביתר קלות לקרקע פורייה  – שאלה ג

לצמיחת הטרור, מפני שאנשים מתוסכלים וממורמרים, החשים כעס כלפי מוסדות המדינה עלולים לחפש 
ת הם ירגישו ש"אין להם מה להפסיד", ולכן יהיו מוכנים דרכים לפגוע במדינה ובתושביה. לעתים קרובו

 לסכן את חייהם ואף את חיי משפחותיהם.
מקומות עבודה. כאשר אנשים עובדים ואיכות חייהם עולה, יש פארקים תעשייתיים מספקים  –שאלה ד 

להם פחות סיבות לתמוך במלחמות ואינטרסים רבים יותר לשמור על שקט ושלום. נוסף על כך, 
שאפשר וכדאי  פארקים התעשייתיים שהקים ורטהיימר אנשים מכל המגזרים עובדים יחד ולומדיםב

 לחיות יחד, למרות ההבדלים. 
  
 

אפשר להניח שאם הרצל היה מבקר בפארק תעשייה שהקים 
מרמת הטכנולוגיה )רמה גם  –ורטהיימר הוא היה מתמוגג 

וביים שאפילו הרצל לא חלם עליה( וגם מיחסי העבודה החי
 שנרקמו בהם בין יהודים וערבים.

הכרזה שעיצב דן ריזינגר לפי בקשתו של סטף ורטהיימר 
( industryמשקפת את התפיסה שבאמצעות התעשייה )

שהתעשייה היא  –אפשר לצמוח, או במילים אחרות 
צמיחה. "הדמות" או "הצורה" המוצגת בכרזה אינה רק 

נים, דומה צורת עץ אלא גם צורת מנורה בעלת שבעה ק
 .העומדת, כזכור, במרכז לזו
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 קצת תרבות!
 

יחידה זו עוסקת בשאלה מה חשבו הציוניים בכלל והרצל בפרט בעניין אופייה הרצויה של 
 התרבות בחברה היהודית החדשה בארץ ישראל.

 
 פעילות מבוא

המושג "תרבות" הוא מושג מורכב. לכן, עוד לפני שמתחילים ללמוד את היחידה חשוב 
בהיר למה אנחנו מדברים כשאנו מדברים על "תרבות". אפשר לבקש מהתלמידים לה

להעלות מילים הקשורות לדעתם ל"תרבות" ולהכין יחד "שמש אסוציאציות". אפשר להציע 
פנים שונים של תרבות. המילים שנצפה המציגות  160לתלמידים להיעזר בתמונות בעמ' 

פרים, חקר שבטים. חשוב להשב את תשומת לשמוע הן, למשל: שפה, מוזיקה, תאטרון, ס
ליבם של התלמידים שתרבות הוא מושג רחב מאוד ובו הבטים שונים מאוד, רוחניים )כמו 

 הגות ומוזיקה( וארציים ויומיומיים )כמו לבוש ואוכל(. 
 רצוי להביא הגדרה מילונית למילה "תרבות", למשל ממילון רב־מילים המקוון:

 
ם נ' ַתְרבּות   ש 

כלל ההיבטים הרוחניים והאינטלקטואליים של חברה מסוימת או של אדם מסוים. בתרבות  .1
 .נכללים המדעים, האומנות, הדת ועוד

 .תרבותה של יוון העתיקה השפיעה על כל התרבות המערבית •
 
 .הפעילות היצירתית של אומנים ואנשי רוח; הפעילות וההתעניינות של הציבור הקשורות בה .2
 .רבות בעיר הזאת עשירים מאוד. יש בה שפע של קונצרטים, הצגות ותערוכותחיי הת •
 .להקת המחול של ישראל תופיע בפולין במסגרת קשרי התרבות בין שתי המדינות •

 
 .. נימוסים טובים, חינוך והשכלה הבאים לידי ביטוי בהתנהגות ובאורח חיים3
 .ליד השולחן הוא מתנהג כאדם חסר תרבות •

 
ל המסורות, ההרגלים, דפוסי ההתנהגות, המיומנויות, ההשקפות, המוסדות וכד' באשר . מכלו4

 .הם שייכים לתחום מסוים או לאופן ביטוי מסוים
תרומתו החשובה ביותר לחקר המוזיקה של עדות המזרח היא התייחסותו אליה כאל תרבות  •

 .מוזיקלית מקורית וחשובה
 

 
"תרבות מערבית". הכוונה לחברה המושפעת בשלב זה כדאי להזכיר גם את הביטוי 
אירופה וארצות הברית(. הרצל היה בן התרבות מהתרבות שמקורה בארצות המערב )

 המערבית, וחשב שהחברה החדשה בארץ ישראל צריכה להיות חברה מערבית.
 

 יחידה
3 
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 עוגנים בנמל בחיפה וביקור באופרה
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
תארים את מ 150–149הקטעים המובאים בספר בעמ' 

החברה בארץ ישראל דרך עיניהם של האורחים 
קינגסקורט ופרידריך. החברה שהם מבקרים בה היא 

קוסמופוליטית, שיש בה אנשים מכל  חברה מערבית
הארצות. חברה זו מזכירה מאוד את החבר בארצות 

אירופה )"אפשר היה לחשוב שזהו נמל איטלקי גדול"( 
ת )אירופיות( רבות: הצגות בשפוהרצל מזכיר שמתקיימות 

 אנגלית, צרפתית, איטלקית וספרדית... 
 

 ביקורתו של אחד העם על הרצל
ציוניים אחדים התנגדו מאוד ל"חזון התרבותי" של הוגים 

הרצל. בספר לתלמיד מובאים דברי הביקורת של אחד 
 העם. 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

חר להתמקד בכפפות , אחד העם באלטנוילנדאף על פי שלכאורה מדובר בפרט לא חשוב ב
שהמבקרים היו צריכים לקנות לפני שהגיעו לאופרה. בעיניי אחד העם הכפפות הם סמל 

שאלה , 151להדגשת הצד הנהנתני, החומרני ואולי אף השטחי של התרבות המערבית )עמ' 
(. דבריו כתובים בטון ציני, ומביעים את הלעג שחש אחד העם כלפי הגינונים האלה א

. הביקורת העמוקה )שאלה ב(הרצל "לייבא" לחברה היהודית החדשה  והאחרים שביקש
 המובעת כאן היא שהרצל מתמקד בדברים שטחיים ומתעלם ממרכיבי תרבות מהותיים.

 

להבין מה קורה, מצאו עצמם פרידריך וחברו מובלים על־ידי עוד לפני שהספיקו 
 דוד במעלה המדרגות.

 כשהגיעו למפלס הרחוב נפרשה לפניהם עיר נהדרת. 
 ...מולם השתרעה כיכר גדולה ורוחשת חיים. 

 האורחים היו מלאי התפעלות ממראה ההמון. 
 בקהל אפשר היה להבחין בתלבושות מזרחיות צבעוניות לצד לבוש מערבי. 
נראה היה שזהו צומת דרכים ונקודת מפגש של בני כל העמים: ערבוביה של 

 סינים, הודים וערבים בתנועה זורמת. 
 מערבי מובהק. והרושם שעשתה העיר היה ... המערבי שלטעם זאת, הלבוש 

 אפשר היה לחשוב שזהו נמל איטלקי גדול. 
 

 ( 53)על פי אלטנוילנד, בתרגום מרים קראוס, בבל, תל אביב תשנ"ז, עמ' 

 

  גם בתי תיאטראות נמצאים בחיפה במספר הגון...
לה כפפות לבנות, יזהרו להכין לכם תחִּ כדי שלא יקרה לכם מה שקרה  אבל הִּ

רכו לעצור בדרכם אל האופרה, בשביל לקנות כפפות שהוצ לה"גִּיבֹורים" שלנו,
  לבנות.

כי בלי כפפות כאלה לא מן הנימוס הוא לבוא את האופרה בחיפה, כמו 
 בפאריז...

 
)על פי אחד העם, "אלטניילנד", כל כתבי אחד העם, תל אביב תש"ז, עמ' 

 שכ( –שיג
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עגלה הוכאן , פורייצ על דרכנו אנו מגיעים למקום שעמדה עליו העיר
יכרונות ההיסטוריים שלנו הז )המכונית( מתעכבת זמן מה. לא לשם

במאות  תה, כידוע, אחד ממרכזי היהדותיבעיר זו, שהי שוריםהק
 .שלאחר החורבן

 .האלה אין איש מן הנוסעים יודע דבר כרונותימן הז 
 
 (על פי אחד העם)
 
 
 

הביקורת של אחד העם כלפי הרצל 
רוחנית" "ציונות  –בהקשר רחב יותר 

 . מול "ציונות מדינית"
אחד העם היה המייצג העיקרי של זרם 
"הציונות הרוחנית" בתנועה הציונית. 
 אנשי הציונות הרוחנית טענו שהאתגר

המרכזי העומד בפני העם היהודי 
בתקופתו הוא להחיות מחדש את 

התרבות היהודית, להופכה למושכת 
לעומת זאת, הרצל ייצג את רלוונטית. לו

האתגר "הציונות המדינית" שטען שזרם 
המרכזי העומד בפני העם הוא השגת 
חלקת אדמה ליישוב בני העם, ארץ 

לחיות בביטחון. לפי שבה יכלו היהודים 
ניסוח מקובל, אחד העם ניסה לפתור 

ואילו הרצל ניסה  ,את "בעיית היהדות"
 לפתור את "בעיית היהודים".

 חתונה... שולחן הסדר עמד בחדר האוכל שבקומה הת

דוד הוביל את כל המוזמנים למקומותיהם והתיישב מול אביו, 
 שישב בראש השולחן...

 הטקס העתיק והיפה של ליל הסדר החל... 

 (146–145)אלטנוילנד, עמ'  

 

 ביקור בציפורי
 
 
 
 
 
 
 
 

 
עוד דוגמה לביקורתו של אחד העם את הרצל היא דבריו על תיאור הביקור בציפורי. אחד 

ום להזכיר את העבר היהודי העשיר של יישוב זה )ראו מסגרת העם טוען נגד הרצל שבמק
(. אפשר להניח שגם אחד שאלה א, 152( הוא מזכיר את האתרים נוצריים )עמ' 151בעמ' 

העם היה מעוניין לשמוע על אתרים לא יהודיים בארץ ישראל, אך הוא ציפה מהרצל שבהצגת 
יות לתרבות היהודית העשירה החזון שלו לחברה החדשה בארץ ישראל הוא יתמקד בעדו

ד העם סבר שהרצל היה נחוש כל כך להציג שהתקיימה בארץ, או לפחות לא יתעלם מהן. אח
 –את החברה החדשה כחברה מודרנית ומערבית, שהוא הזניח לגמרי את תרבותה הייחודית 

התרבות היהודית. לפי אחד העם, דרכו של הרצל היא "חיקוי של קופים בלי שום תכונה 
אומית עצמית", כלומר, הרצל מציע שהחברה החדשה תסתפק ביבוא של תרבות זרה, ולא ל

  .)שאלה ג(ייעשה בה ניסיון ליצור תרבות יהודית ייחודית 
 

 מהי? –תרבות ייחודית ישראלית 
? פתחמהי אותה תרבות ייחודית שאחד העם ותומכיו ביקשו ל

יחס ב –בתרבות  היבטים חשוביםבספר אנו מתמקדים בשני 
 שפה. בלדת ולמסורת ו

 
 היחס לדת ולמסורת היהודית

לדת ולמסורת כמה וכמה גישות בקרב הציונים היו כמובן 
של תו שלוש גישות: גישכיר היהודית. בחלק זה של הספר נ

ות ל הציונתה ששל הציונות הדתית וגישתה הרצל, גיש
 .תהסוציאליסטי

 
 יחסו של הרצל לדת היהודית

י, אך הוא כיבד את הדת היהודית ואת הרצל לא היה אדם דת
 סדרשבו הוא מתאר  אלטנוילנדקטע מהמסורת. בספר הבאנו 

המרכיבים כל את כאן אפשר למצוא סדר המתואר פסח. ב
, קריאת כוסות, ארבע קושיות ארבעהמוכרים לנו: קידוש, 

 וכו'.  "עבדים היינו"
אפשר לשער שהרצל בחר 

סדר פסח את דווקא תאר ל
חג החירות, הוא  משום שפסח
מאוד לחזון של ובכך קשור 

 – דנאלטנוילהרצל המתואר ב
לבנות בארץ ישראל חברה 

 . ת ועצמאיתחופשייהודית 
שהרצל סדר יש לציין שה

, למדי מסורתימתאר הוא סדר 
 בלי חידושים, ועם זאת תכניו רלוונטיים מאוד לחיי הגיבורים. 
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 ונות הדתיתמקום הדת והמסורת בחברה החדשה על פי הצי
 

שבציונות הדתית יש גוונים רבים ותפיסות שונות, דבריו של הרב שמואל מוהילבר אף על פי 
 ( :154מייצגים רבים בזרם זה )עמ' 

 
 
 
 
 

ישראל  ץתרבות של החברה החדשה בארש והציונות הדתית האמינאנשי 
להיות לה צביון יהודי ך צריכה להיות מושתתת על תורת ישראל, וצרי

ביקר אומר לו  הרב מוהילברמה היה . התלמידים מתבקשים לדמיין דתי
 ביישוב שלהם בשבת.

לדמיין שמוהילבר היה מרוצה מאוד שהוקמה מדינה ושחיים אפשר 
יהודים רבים כל כך, שהוא היה שמח שמדברים כאן עברית, שכמעט בכל 

ם שאין עובדי –יישוב יהודי יש בית כנסת, ששבת הוא יום מיוחד במדינה 
בשבת ואין תחבורה ציבורית, למשל, בציון זמני כניסת השבת ויציאתה 
בעיתון, במדורי פרשת השבוע בעיתונים, בטלוויזיה, ברדיו ובאינטרנט 

 ועוד. 
שומרים מצוות ובהן את הלכות היה מאוכזב שיהודים רבים בארץ אינם הוא אפשר לדמיין ש

 . מסוימים חנויות פתוחות ושבמקומות כבישיםמכוניות בה של , שיש תנועהשבת
 

 מקום הדת והמסורת בחברה החדשה על פי הציונות הסוציאליסטית
 
 –ציונות באחר  זרםשל הדת והמסורת ב ם את מקומןמובאים מקורות המציגיזה חלק ב

 הסוציאליסטי. בזרם 
דבריו של הוגה הדעות הציוני ברל כצנלסון, שלא היה מגדיר את עצמו אדם באנו פותחים 

הזיכרון ששל המסורת בחיי התרבות של העם. הוא טוען ה החשוב , אך מדבר על מקומדתי
 חיוניים לנו: של העבר שלנווהשכחה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,לשכוח דברים יכולהיינו אם לא משום ש השכחה חיונית ,לפי כצנלסון –( 155שאלה א )עמ' 
 ולחדש;לא היינו מסוגלים לשנות היינו עבדים לעבר, ו יותר מדי, כרונות היו מכבידים עלינויהז

לעתים קרובות מבוססת הם תרבות )ילקי בלעדיו לא היה אפשרמשום שואילו הזיכרון חיוני 
אבות(, לפתח מדע )הנסמך על ידיעות וגילויים מהעבר(, לגבש זהות אישית  על תרבות

גם הם ולאומית )משום שחלק מהזהות שלנו קשורה לעבר שלנו( ולחיות חיי נפש בריאים )ש
 לאמונות, לרעיונות, ולמנהגים מהמסורת(.  קשורים
, ולאחר עלינו לבדוק ולבחון את המסורות שירשנו מאבותינושכצנלסון טוען  – שאלה ב

יש מסורות , יש מסורות שנרחיק, ויש שנקרב –חליט כיצד להתייחס לכל מסורת הבדיקה לה
  טיפול זה נחיה את המסורת. נמרק אותן מחלודתן"( ובעזרת"כלשהו )  "טיפול"שידרשו 

 
 דוגמה טובה לתהליך שכצנלסון מתאר היא הדרך שבה ציינו החלוצים את החגים. 

 , שהיא מקור חיינו, הנני אומר... כי תורתנו
 צריכה להיות יסוד תחייתנו בארץ אבותינו.

 הרב שמואל מוהילבר

כחה. אי אפשר לנו בלעדי רון וׁשִּ זיכות ניתנו לנו: שני כוח
 ..שניהם.

 ברל כצנלסון
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למרות שהבאנו רק קטעים אחדים מההגדה הזאת, אפשר 
 להבחין בקלות בהבדלים בינה לבין ההגדה המסורתית:

 
  –( 156)עמ'  שאלה א

 ההגדה החלוצית ההגדה המסורתית 

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך  קידוש על הייןה
העולם, אשר בחר בנו מכל 

. ותיתן , וקידשנו במצוותיועם
מועדים לנו ה' אלוהינו באהבה 

, לשמחה, חגים וזמנים לששון
זמן את יום חג המצות הזה, 

מקרא קודש, זכר חירותנו, 
ברוך אתה  ליציאת מצרים"...

 .מקדש ישראל והזמניםה', 
 
 

, אלוהינו מלך ברוך אתה ה'
לקדשנו הרצון, אשר בחר בנו 

תן בעבודה, לנו ה' אלוהינו  ותִּ
ימים לעבודה, לילות למצב 
ואת  רוח, חגים וזמנים לששון
יום חג המצות הזה, זמן 

זכר ליציאה חירותנו, 
עבוד לחופש וסמל  מש 

לכניסה לשערי החירות. כי 
ואותנו  בעובדים בחרת,

 קידשת... 
מקדש ברוך אתה ה', 

 וחגיה. העבודה
 
 
 

מכל  הלילה הזהמה נשתנה  מה נשתנה
הלילות? שבכל הלילות אנו 

הלילה  – אוכלין חמץ ומצה
; שבל הלילות מצההזה כולו 

 –אנו אוכלים שאר ירקות 
שבכל ... מרורהלילה הזה כולו 

הלילות אין אנו מטבילין אפילו 
  פעם אחת

  שתי פעמיםהלילה הזה 
ין בין אנו אוכל ...שבכל הלילות

הלילה  יושבים ובין מסובין,
 .כולנו מסוביןהזה 

השנה הזאת מה נשתנתה 
 שבכל השנים. מכל השנים

אין אנו טובלין אפילו אצבע 
אחת בעבודה, השנה עשר 

. שבכל השנים אנו אצבעות
אוכלין כל מיני מאכלים, השנה 

. שבכל מאכלי קבוצההזו 
השנים אנו אוכלים מיגיע 

. כפינו מיגיעזרים, השנה הזו 
שבכל השנים כל אחד מסב 

יחד לבדו, השנה הזו כולנו 
 מסובין.

 

 לפרעה במצריםעבדים היינו  עבדים היינו 
ביד  משם ויוציאנו ה' אלוהינו

, להרגלי דורותעבדים היינו 
ביד  ויוציאנו רצוננו משם

 פתיחה: שירת החירות* 
 )מוזגין כוס ראשונה(

תן קדש:  ברוך אתה ה', אלוהינו מלך הרצון, אשר בחר בנו לקדשנו בעבודה, ותִּ
לנו ה' אלוהינו ימים לעבודה, לילות למצב רוח, חגים וזמנים לששון ואת יום חג 
עבוד לחופש וסמל לכניסה לשערי  המצות הזה, זמן חירותנו, זכר ליציאה מׁשִּ

 החירות. כי בעובדים בחרת, ואותנו קידשת... 
 (319קבוצת החוגים, חדרה. מתוך: כאן על פני האדמה, מוקי צור ואח' ]עורכים[, עמ' )
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 אולי יחשוב מישהו, שיהיה בכך משום קושי, שאין לנו עוד שפה משותפת. 
 הרי איננו יכולים לדבר זה עם זה עברית. 

תנו יודע עברית במידה מספקת, כדי לבקש בשפה זאת כרטיס  מי מאִּ
  רכבת? זה לא קיים.

 בכל זאת העניין הוא פשוט מאוד. 
  ...כל אחד יחזיק בשפתו

 לשפה הראשית. ...השפה השימושית ביותר בתקשורת הכללית תהיה
 

 יואלי, מהדורת ידיעות אחרונות( )מדינת היהודים, בתרגום מרדכי

חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא  ...חזקה ובזרוע נטויה
יצאנו מחברת העבדות עדיין 

ם היינו ינו ובנינו משועבדא
 למשטר הישן...

 
בין היתר הדגישו החלוצים בהגדה שלהם את ערכי העבודה, הקבוצה והיציאה למסע חדש 
בארץ ישראל. אמנם בהגדה של החלוצים אלוהים משתתף במאמץ הלאומי, אך רצונו של 

 האדם ומאמציו מודגשים לא פחות.
 

רת של ההגדה המסורתית )למשל, גם בהגדה החלוצים שמרו על המבנה והמסג – שאלה ב
החלוצית שותים ארבע כוסות( וגם על ביטויים ממנה )"עבדים היינו", "מה נשתנה" וכו'(; גם 

נשמר. אולם, בכמה מקרים  –היציאה מעבדות לחירות  –החג המסר הכללי של ההגדה ושל 
 שינו החלוצים את הטקסטים כדי להתאים אותם לערכים שלהם.

 
התלמידים מתבקשים לבחור באחת המשימות. במשימה השנייה התלמידים  – שאלה ג

מתבקשים למצוא משפט בהגדה של החלוצים שרומז למשנה שלמדנו בחלק א'. המשפט 
אהרון דוד גורדון: ...על שלושה דברים העולם עומד: על העבודה, עבודה הוא: "אמר רבנו 

: "שמעון 81, עמ' 9למדנו ביחידה ועבודה". משפט זה "משוחח"/"מתכתב" עם המשנה ש
הצדיק ... היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות 

חסדים" )מסכת אבות, פרק א' משנה ב'(. גורדון לא היה רב במובן המסורתי של המילה, אך 
יגים הרוחניים היה מנהיג רוחני של החלוצים. בכינויו "רב", החלוצים מבקשים לומר שהמנה

אם במשנה דיברו  –שלהם חכמים ומוסמכים לא פחות מהרבנים. המסר של החלוצים ברור 
על שלושה ערכים החיוניים לכל חברה, הם טוענים שהערך החשוב ביותר, ואולי אף הערך 
היחיד, הוא ערך העבודה. מעניין שהחלוצים הדגישו את ערך העבודה בחג החירות דווקא, 

כלל להפסקה מעבודה. אולם החלוצים ראו בעבודה כלי  מתקשרת בדרךשכן "חירות" 
 לשחרור ולעצמאות, ולכן ראו לנכון לדבר עליה גם בחג החירות. 

 
 היחס לשפה

 
 באיזו שפה ידברו בחברה החדשה בארץ ישראל? –רבות בשאלה  ותנועה הציונית עסקב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ל יהיה קשה למצוא שפה משותפת. בעיניו על פי מקור זה, ליהודים בארץ ישרא – שאלה א

שיהודים בחברה החדשה לא יוכלו לתקשר זה עם זה בחברה החדשה בעברית,  מובן מאליו
 הרי איש אינו מכיר את השפה מספיק.

לפי דעתו, כל אדם ישתמש בשפה השגורה בפיו, והשפה שתהיה השימושית  – שאלה ב
עילה והמתאימה ביותר( "תנצח" ותהפוך ביותר )זו שרוב האנשים מכירים, או השפה המו

 לשפה הראשית של החברה. הרצל מדמיין תהליך טבעי שיתרחש ללא תכנון והכוונה.
אחד העם ומי שתמכו בגישתו האמינו שעברית צריכה להיות שפתה של החברה  – שאלה ג

החדשה. אמנם מטרה כזאת תדרוש מאמצים רבים, אך רק כך יוצרים תרבות חדשה. אפשר 
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סדת מיד בבואי ביחס יאני התחלתי לתקוף את הקבוצה המי
 לשפה. 

הם דיברו ביניהם רוסית, ואני הייתי קנאי לעברית... אני הייתי 
פה ן השפה, לא נתתי לאנשים לדבר באס  יחריף מאוד בעני
 שלא בעברית. 

היה פעם, שבאספה כללית קם בחור ורצה לדבר בשפה 
 אחרת. 

 עברית. אמרתי לו: לא! אינך מקבל רשות הדיבור. דבר 
)חנוך רוכל(    

 

שם ביקר אחד העם את הרצל על שהוא יוצר חברה שהיא חיקוי  – 152זור לציטוט בעמ' לח
של תרבויות אחרות. יצירת תרבות בעברית היא דוגמה נהדרת ליצירת תרבות מקורית 

 וייחודית.
 

 מלחמת השפות
 

שפרסם צה"ל מבטאת את השאיפה לחזק את כרזה זו, 
ל"נתץ הדיבור בעברית בישראל. מכותרתה של הכרזה 

את חומת הזרות" אפשר להסיק שמעצבי הכרזה חשבו 
שהדיבור בעברית הוא אמצעי להשתלבות טובה בחברה 
הישראלית. חשוב לשים לב שכרזה זו נוצרה שנים רבות 

אחרי "מלחמת השפות" ואחרי שהוויכוח על שפת 
הדיבור בארץ הוכרע "בניצחון" העברית. כרזה זו נוצרה 

לישראל בשנים הראשונות בתקופת העליות הגדולות 
אחרי קום המדינה. במסגרת המאמץ לקלוט את העולים 
הרבים וליצור כאן חברה ישראלית מגובשת, נעשה גם 
מאמץ לעודד את העולים לזנוח את שפות אמם וללמוד 

בכרזה נראה אדם  , למטה(.157)שאלה א, עמ' עברית  
מאחורי חומה. בפטיש שבראשו המילה  העומד בחושך

שובר את החומה, ועל הלבנים שלרגליו ת" הוא "עברי
מעבר  )שאלה ב(רשומים שמותיהם של שפות זרות. 

. המסר של הכרזה ברור: האדם שימשיך לדבר )שאלה ג(לחומר נראה מעגל רוקדים מואר 
 בשפה זרה יישאר זר ובודד, ואילו מי שידבר עברית יצליח להצטרף למאמץ הלאומי המשמח.

 
 יהודי דבר עברית

 
לכפיית(  –בספר לתלמיד הבאנו את עדותו של חבר קבוצה על המאבק לעידוד )או שמא 

 הדיבור בעברית בארץ ישראל בתחילת המאה העשרים:
 

 
דבריו של הכותב  –שאלה א 
קיצונים ולא סובלניים נשמעים 

כלפי חברו, שביקש לדבר בשפה 
אחרת  )אולי הוא אפילו לא ידע 

 עברית(.
האמין אפשר להניח שהכותב 

שאם לא תהיה דרישה חד 
משמעית לדבר רק עברית, 

אנשים יעדיפו שפות אחרות, 
והדיבור העברי לא יעשה לנורמה. אולי הוא היה טוען שהתקופה ההיא הייתה נקודה 

היסטורית מהותית, שדרשה דבקות במטרה, ואפילו קיצוניות, ולא היה בה מקום ל"הנחות" 
 ולפשרות. 

 
של כמה חלופות עבריות למילים לועזיות שחידשה האקדמיה  הבאנו רשימה 159בעמ' 

 ללשון העברית בעת האחרונה. 
 פנֶצ'ר –נקר 

  .(מכשיר להרמת משאות כבדים, בעיקר להרמת מכונית לשם החלפת גלגלג'ק ) –מגבה 
 סקיטבורד –גלגשת 
 טרמפולינה –קפצת 

 אינטרנט  –מרשתת 
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 )הודעת טקסט( sms –מסרון 
  אלרגיה –רגשת
 קומיקס –עלילון 
 צ'יפס –טגנים 
 פֶזל –תצרף 

 

 מחברים הכול יחד
 

המייצגות פנים שונים של תרבות בכלל ושל התרבות הבאנו תמונות  160בעמ' 
היהודית־הישראלית בפרט. מטרת הפעילות היא להמחיש לתלמידים את הנושא הנלמד 

 ולנסות לאפיין את התרבות הישראלית בימינו.
ת שהבאנו יש תמונות הקשורות רק לתרבות הישראלית )לדוגמה, בתמונו –שאלה א 

דמות הצבר של הקריקטוריסט דֹוש( ויש  –התצלום מטקס של יום העצמאות, "שרוליק" 
תמונות הקשורות לתרבות המערבית )לדוגמה, הכרזה לסרט הארי פוטר, הסמליל של 

רביים או האם היסודות המע –חברת אינטל(. תמונות אלו מעלות את השאלה 
 המיזוגהאוניברסאליים שייכים גם הם לתרבות הישראלית? יש גם תמונות שמשקפות את 

שמתרחש לפעמים בין התרבות האוניברסאלית והתרבות הייחודית )לדוגמה, בוב ספוג הוא 
בספר בעברית, משום שהיא מפרסמת את התכנית  "גיבור תרבות" אוניברסאלי, אך הכרזה

תמונות הקשורות לתרבות היהודית הרחבה ולא רק לתרבות  המשודרת בארץ(; יש גם
 הישראלית )כמו כיפה, טלית ומצות(. 

 
 ישראלית":התרבות ה"על להסיק מבדיקת התמונות הללו אפשר נות שקכמה מס

רבים ומגוונים )ספרות, אמנות, נופים, התרבות הישראלית מתבטאת בתחומים  -
 בידור ופנאי, דת, צבא ועוד(.

בים של התרבות הישראלית ייחודיים רק לנו, וכמה שותפים לתרבות כמה מהמרכי -
המערבית הכללית. מרכיבים רבים משקפים מיזוג בין תרבות כללית לתרבות 

 ישראלית. 
 כמה מהמרכיבים בתרבות הישראליות מקורם בתרבות היהודית.  -

 
( הפורחות יש להניח שהרצל היה מתלהב מחברות הטכנולוגיה העילית )ההיי טק – שאלה ב

בישראל, ומכך שרוב האוכלוסייה מיומנת בשימוש במכשירים טכנולוגיים החדישים ביותר 
)התמונות הקשורות לכך הם הלוגו של אינטל והסמרטפון(. קרוב לוודאי שהרצל היה נהנה 
מהתאטרון בארץ, ומהקונצרטים של מוזיקה קלאסית, המציגים גם ממיטב היצירות שנוצרו 

 .בתרבות המערבית
אחד העם היה מתלהב מערמת הספרים הכתובים עברית, הוא היה שמח מאוד לשמוע 
שישראל נשארה "עם הספר" ושאזרחיה קוראים ספרים בעברית, ויותר ספרות עברית 

מספרות מתורגמת )יש להניח שגם הרצל היה שמח בכך, אבל היה מתלהב במיוחד לראות, 
ת(. אפשר להניח שאחד העם היה מתלהב לדוגמה, ספר של דוסטוייבסקי מתורגם לעברי

אלא במיוחד מפני שטקסים אלו הם דוגמה  –לא רק מהזיקוקים  –מטקסי יום העצמאות 
 לתרבות הישראלית מקורית, ייחודית ומתפתחת. 
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 חברה משגשגת וצודקת
 

 ביחידה זו נעסוק בשיטה הכלכלית שעל פיה תפעל "החברה החדשה" ששרטט הרצל בחזונו.
שיטות כלכליות ובהשלכותיהן על כל חברה, ועל החברה בישראל מספר בעקבות זאת נדון ב

 בפרט. 
הרצל מציג שיטה לניהול כלכלי של החברה, דהיינו לניהול המשאבים  בספרו אלטנוילנד

"כלכלה" מקובל לחשוב שהעיסוק ב העומדים לרשות החברה ולסיפוק צרכיהם של בני האדם.
תלמידים צעירים. כמו הרצל, גם אנו ניסינו לעסוק בנושא מיוחד עבור להבנה, ב אינו פשוט

הזה באמצעות המחשה ותרגום של השיטות והתיאוריות הכלכליות לביטויים מעשיים 
"בשטח". ניסינו להקל על התלמידים כמה שיותר כדי לעזור להם להבין את הקשר בין הנושא 

 ם להגדרת מרֶאה החברה וצביונה. לבין נושאים הקשורי –כלכלה  –המרוחק לכאורה 
  
 

 השיטה הכלכלית באלטנוילנד
 
 
 
 
 
 
 

כדי להבין את השיטה הכלכלית שמציע הרצל, יש להכיר שתי שיטות כלכליות הידועות 
הם מכונות:  אלטנוילנדבשפתנו בשמות "קפיטליזם" ו"סוציאליזם" )ובלשונו של הרצל/ב

(. הרצל דגל בדרך ביניים שבין שתי השיטות "שיטת היזמות הפרטית", ו"שיטת השיתופיות"
 האלה. 

. קטעים אלו אינם מלווים בשאלות. אנו ממליצים 162שתי השיטות מוצגות לתלמידים בעמ' 
לקרוא יחד את שני הקטעים ולהשוות ביניהם. אפשר ללוות את הקריאה בשאלה: מה הקשר 

העומדת מאחורי כל איך משתקפת התפיסה  –בין מטרות השיטה לשמה של השיטה? או 
סוציאל=חברה(. אפשר גם  –קפיטל=הון, לעומת סוציאליזם  –שיטה בשמה )קפיטליזם 

לשאול מהם היתרונות והחסרונות בכל שיטה, כפי שעולה מן ההסברים. היתרון הבולט של 
השיטה הקפיטליסטית הוא החירות הניתנת לאדם להתפתח ולשגשג בלי התערבות או 

חיסרון העיקרי הוא שאי התערבות בכלכלה מביא ליצירת פערים הגבלה של השלטון, וה
כלכליים גדולים בין פרטים וקבוצות. לעומת זאת, השיטה הסוציאליסטית טוענת שיש לפקח 
על פעולותיהם של יחידים וקבוצות במדינה )כלומר, להגביל את החירות שלהם( כדי לחלק 

הוא הגבלת בשיטה זו החיסרון  לם.את המשאבים בדרך צודקת ולהבטיח קיום בכבוד לכו
 של האזרחים. חופש הפעולה 

 
 הגשמה של הציונות ושל הסוציאליזם  –הקיבוץ 

בחלק זה נכיר ניסיון להגשים את עקרונות השיטה הסוציאליסטית, ניסיון שהוא חלק מן 
 הרעיון של הקשר בין הציונות לשיטה הסוציאליסטית העשייה הציונית, מראשיתה ועד ימינו.

  :162עמ' עולה בדבריו של נחמן סירקין, המובאים ב
 
 
 

  
 

 ההאידיאולוגיהקיבוץ הוא יצירה ייחודית של הרעיון הציוני, יצירה ששילבה מראשיתה את 
 הלאומית ציונית.  ההאידיאולוגיהחברתית הכלכלית הסוציאליסטית ואת 

ץ חצור, לנכדיו. קטע זה מופיעים דברים שסיפר ישראל אטקין, שהיה ממקימי קיבו 163בעמ' 
הקיבוצית, את העקרונות  מציג את האידיאולוגיההוא מתאר את הקיבוץ בשנותיו הראשונות, 

 יחידה
4 

 "חכה, חכה! אל תרוץ! באיזו שיטה כלכלית אתם משתמשים?" 
"בשיטה משולבת, שהיא דרך ביניים בין שיטת היזמות הפרטית ובין 

 שיתופיות". השיטת 
 (71)על פי אלטנוילנד, עמ' 

לשאוף לאידיאל של צדק, של תבונה ושל חברתיות.                               על מדינת היהודים
משום כך מדינת היהודים מן ההכרח שתהיה סוציאליסטית אם עתידה היא 

 להתגשם בכלל... 
 ןנחמן סירקי
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 ר י: ָהאֹומ  י ֶׁשלִּ  .ֶׁשָלְך וְֶׁשָלְך ֶׁשלִּ
 ר י: ָהאֹומ  י וְֶׁשָלְך ֶׁשָלְך ֶׁשלִּ  .ֶׁשלִּ
 ר י: ָהאֹומ   .ֶׁשָלְך וְֶׁשָלְך ֶׁשָלְך ֶׁשלִּ
 ר י  ֶׁשָלְך: ָהאֹומ  יוְ ֶׁשלִּ י ֶׁשלִּ  .ֶׁשלִּ

 
 )על פי מסכת אבות, פרק ה' משנה י'(

 

הנגזרים ממנה ואת יישומם בדרך החיים בקיבוץ. אחרי קריאת הקטע בכיתה התלמידים יענו 
ר כך , למטה(, ואח163)עמ' השאלה בעניין עקרונות הקיבוץ לבד, או בקבוצות קטנות, על 
 יציגו את הדברים במליאה. 

 רבים מעקרונות הקיבוץ:מוזכרים דברי אטקין ב
 
 
 
 
 
  

  פרט וכלל: "שיבוץ" החברים לעבודה נעשה על
סמך היכולות האישיות, אך בעיקר על פי צורכי 

 הקהילה.

  שיתוף ברכוש: הרכוש משותף לכול, וכל אחד
 מקבל על פי צרכיו.

  בחיים נעשים חיים שיתופיים: מרכיבים רבים
בשיתוף כל החברים, במסגרת קהילתית )ולא 

במסגרת המשפחה(, כמו האכילה, לינת הילדים, 
 חינוך הילדים, התרבות. 

  דמוקרטיה: החברים מנהלים את הקיבוץ וקובעים
 את חוקיו באופן קבוצתי ודמוקרטי.

  שוויון: שוויון זכויות וחובות בין כל החברים, כמו בין
 נשים וגברים.

 מהמאמץ  –בוץ הוא חלק מ"המפעל הציוני" הקי
 לבנות חברה חדשה וצודקת בארץ ישראל. 

בהמשך אפשר לנהל בכיתה שיחה על הקיבוץ: האם הייתם פעם בקיבוץ? מה אתם יודעים * 
על החיים בקיבוץ בעבר והיום? במה שונים החיים בקיבוץ מהחיים בצורות יישוב אחרות? 

 וכו'. 
 
 
 

 חוזרים למסכת אבות
בחלק זה נציג משנה ממסכת אבות שלא למדנו בחלק 

הראשון של הספר. משנה זו מציגה ארבע גישות 
 לבעלות על רכוש. בנושא היחס אפשריות 

 
 
 
 
 
 
 
 

מארבעת המשפטים במשנה, המשפט השני: "שלי שלך 
שאלה ושלך שלי" עשוי לאפיין את צורת החיים הקיבוצית )

וי במשפט הראשון: (. "רוח הקפיטליזם" באה לידי ביטא
התלמידים שאלה ג (. בשאלה ב"שלי שלי ושלך שלך" )

מתבקשים לחשוב על מצבים שבהם נהגו על פי גישות 
 ,שונות מתוך הגישות המתוארות במשנה. למשל, נערה

היא משחקת ביחד שכאשר היא משחקת עם חברותיה, 

 

 

 ישראל אטקין, ממקימי קיבוץ חצור, מספר לנכדיו:
 מקבל על פי צרכיו"הסיסמא שלנו הייתה "כל אחד נותן על פי יכולתו ו

החברים באסיפת קיבוץ החליטו במה יעבוד כל חבר, על פי יכולותיו וכישוריו 
 ... י הצורך של הכללפול
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איתן במשחקים שהיא הביאה מהבית ובמשחקים שהביאו 
כשהיא בבית היא שלך שלך שלי"( אך )"שלי האחרות 

לאחיה הקטן לשחק במשחקים שלה, אבל אינה מאפשרת 
  .מצפה שייתן לה לשחק בשלו )"שלי שלי ושלך שלי"(

 
 

לשאלות  . התשובות164סמך השאלות לדיון המופיעות בעמ' בהמשך אפשר לנהל דיון על 
לחברה רווחית יותר?"  אלה אינן חד־משמעיות. למשל, על השאלה: "איזו מהגישות תביא

כל אחד דואג לעצמו וכך יהיו  –יכולה להיות תשובה המתבססת על התפיסה הקפיטליסטית 
לחברה חלק ממנו, וגם תשובה מנקודת מבט סוציאליסטית ושיתרמו עשירים שיצברו הון רב 

שאיפה לסייע לאנשים שלא וכן חברה רווחית יותר היא חברה שיש בה ערבות הדדית  –
 לתלויים ולחלשים.  ייהפכו

 
 

 דרך ביניים, מדינת רווחה –חברת המופת של הרצל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הרצל הציג בחזונו דרך ביניים, "מדינת רווחה" שמצד אחד מעודדת שוק חופשי ויזמות 
כלכלית ומצד אחר דואגת לצורכי הפרט ולרווחתו. קראו את ההסבר על "מדינת רווחה" 

שמוצגת בהם  אלטנוילנדקטעים מתוך  מופיעים 166–164. בעמ' 165במשבצת בעמ' 
השיטה הכלכלית בחברה החדשה. התלמידים נדרשים למצוא בקטעים האלה משפטים 

העשויים להתאים לשתי השיטות שהכרנו: השיטה של שוק חופשי )"קפיטליזם"( והשיטה של 
 מעורבות ומחויבות לפרט )"סוציאליזם"(. 

 

 סוציאליזם קפיטליזם

חופשיים צברו רווחים ביושר,  "אם יזמים
 הדבר נראה לי כשר".

 "גם למניעים חומריים יש ערך".
"השיטה... אינה גוזלת מהיחיד את הרצון 

 להשיג רכוש פרטי ואת ההנאה ממנו".
 
 
 

"כל מוסדות הרווחה... מתנהלים אצלנו דרך 
 רשות אחת". 

"חולה חסר אמצעים צריך רק לפנות למשרד 
 איש". הרווחה, שאינו דוחה 

"כל ילדינו זכאים ללימודים חינם בכל שלב 
 במסלול ההשכלה, כולל האוניברסיטה". 

"... אינה משאירה אותו להתמודד לבד עם 
 קשייו הכלכליים".

"הסרנו את הקללה שרבצה על העניים 
 וחיסלנו את המצוקה שלהם". 

 
 

 העשרה למורה
)איש מדע המדינה( שהתפרסם  אנו מצרפים כאן קטעים ממאמרו של פרופ' שלמה אבינרי

, בימי המחאה החברתית בישראל, בעיתון "הארץ". המאמר עוסק בחזונו הכלכלי 2011בקיץ 
ואת שאיפתו למדינה שיש הוא הציג והחברתי של הרצל, ועוזר להמחיש את "דרך האמצע" ש

 בה רווחה וצדק חברתי: 

 

אם יזמים חופשיים צברו רווחים ביושר, הדבר 
ר.                                                     נראה לי ָכׁש 

                                                                במיוחד אם זה תרם לטובת המפעל שלנו...                      
 גם למניעים חומריים יש ערך. 

 (161על פי אלטנוילנד, עמ'  )
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 . מדינת הרווחהרעיון וליישום שורות למימוש בקטעים הבאים נבחן סוגיות הק
 
 

 למה אחראית המדינה?
 

  (.166עמ' ) אלטנוילנדנקרא קטע נוסף מ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

החברה להעניק לכל החברים בה חינוך ובריאות  בקטע זה דוד מתאר את המחויבות של
את  (. התלמידים נשאלים מה עלול לקרות בחברה שאינה מספקת לתושביהשאלה אחינם )

(. לשאלה זו אין לה תשובה אחת. אפשר לבקש תשובות שאלה בהצרכים הללו )
עודד אנשים לעבוד קשה, לקבל ימהתלמידים ולנהל דיון בכיתה. מצד אחד, ייתכן שמצב כזה 

אחריות לגורלם ולדאוג לבריאותם, לחינוכם ולחינוך ילדיהם בעצמם, על פי צורכיהם, הערכים 
ויכולתם הכלכלית. מצד אחר, מצב כזה יכול להביא  שלהם, סדרי העדיפות שלהם

בין מי שמצבם הכלכלי  –להתפתחותה של חברה שיש בה פערים גדולים בין החברים 
מאפשר להם "לרכוש" שירותי בריאות וחינוך ברמה הגבוהה ביותר, לבין מי שצריכים 

     ציונות של ממש / שלמה אבינרי 
 2011באוגוסט  3הארץ, 

הרצל לא היה סוציאליסט, אך הוא היטיב להבין כי מפעל מהפכני כמו הציונות לא יוכל 
אך ורק על מודל השוק הקפיטליסטי. לכן הוא מתאר ב"אלטנוילנד" את ליח אם יתבסס להצ

  א"י העתידה כחברת־רווחה, כדרך שלישית בין קפיטליזם לסוציאליזם.
 

הם בידי הכלל, התעשייה ברובה  –קרקע, מים, מחצבים  –זוהי חברה שבה אוצרות הטבע 
ר הקמעוני )המכירה ליחידים( הוא קואופרטיבית )שיתופית(, וכך גם החקלאות; המסח

בידיים פרטיות. החברה מבטיחה לאזרחיה חינוך, בריאות וסעד, וכדי לאייש את מוסדות 
הרווחה חייבים הכל, גברים כנשים, בשירות לאומי של שנתיים. הרצל מכנה דרך ביניים זו 

האירופי: מן בשם "מוטואליזם" )"הדדיות"(, בהיותה מבוססת על הניסיון החברתי והכלכלי 
הקפיטליזם נוטלת חברת העתיד היהודית את עקרון החירות והתחרות, ומן הסוציאליזם 

  את עקרון השוויון והצדק.
 

. התנועה 1902־בעת כתיבתם ב –ומהפכניים  – היום כפי שהיו נכונים דברים אלה נכונים
הלכו בדרך זו,  הציונית, היישוב היהודי בא"י וישראל בעשרות השנים הראשונות של קיומה

המודעת באורח עמוק בצורך למסד סולידריות חברתיות כתנאי להצלחת הפרויקט הציוני. 
לא מקרה הוא שישראל שימשה מושא להערצה ולחיקוי לכל כך הרבה אנשים ותנועות 

דמוקרטיה וחירות עם יסודות  –בתנאים לא קלים  –במערב, משום שהשכילה לשלב 
ת. קשה לומר שישראל היתה חברת מופת, אין טעם חזקים של סולידריות חברתי

באידיאליזציה מופרזת, אך היכולת לקיים לכידות חברתית ומידה רבה יחסית של שוויון היו 
  אחדים מהישגיה המרשימים ביותר.

 

 

לידם במדשאה שיחקו נערים מתבגרים במשחקים אנגליים: הבנות שיחקו 
 בקריקט ובכדורגל ...  –טניס; הבנים 

ראה שאלה ילדי עשירים, נכון? הם לבושים בבגדים יפים וכל כך "נ
 מסודרים". 

"לא אדוני!" ענה הפקיד. "אלה ילדים של אזרחים מכל שכבות 
... אצלנו הילדים לא זוכים מן ההפקר בגלל עסקי אבותיהם, האוכלוסייה

  ...אבל גם לא נענשים בגללם
 
 (211–212עמ' אלטנוילנד, )   
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אנשים בעלי "להתפשר" על שירותים ברמה נמוכה יותר. חברה כזאת פוגעת ביכולתם של ה
כלומר, זו חברה שאין  .יכולת מוגבלת להתקדם ולהגיע להישגים, גם אם הם רוצים בכך מאוד

 בה שוויון הזדמנויות. 

 

 תרגיל –החוק מגן על הנזקקים 

אפשר לפתוח את התרגיל הזה בשאלה: כיצד ראוי לעזור לאנשים נזקקים בחברה? בעמ' 
זקקים. נבקש מהתלמידים לחלק את בצד מופיעה רשימה של אמצעים לעזור לנ 167

הרשימה לשתי קבוצות: מהם האמצעים שבאחריות המדינה ומהם האמצעים שנוקטים 
 אנשים פרטיים.

 

 עזרה של המדינה מכוח החוק עזרה של אזרחים נדיבים

 * עמותה פרטית השולחת חבילות מזון בחגים 
 * מתן כסף לקבצן ברחוב 

 ולים* עזרה של מתנדבים לחולים בבתי ח
 
 

* תוספת חד־פעמית של המדינה לבעלי 
 משכורות נמוכות לקראת החגים 

* מתן קצבאות חודשיות מטעם משרד 
 הרווחה לזקנים ולמשפחות חד־הוריות 

* מפגשים קבועים עם עובד סוציאלי מטעם 
משרד הרווחה לתכנון ההוצאות הכלכליות 

 של המשפחה
* הנחות של משרד החינוך בתשלום בתי 

 ניםספר וג
 * העלאת שכר המינימום

 

בהמשך נבחין בין המושגים "צדק" ו"צדקה" ונשייך אותם לכל אחת מן הקבוצות שראינו 
למעלה. בהקשר זה "צדקה" מייצגת גמילות חסדים ועזרה לנזקקים )בדרך כלל של אנשים 

חים קבועה שמנמדיניות פרטיים, אבל יכולה להיות גם מצד המדינה(, ואילו "צדק" משמעותו 
 (. שאלות א, באותה עקרונות של יושר, שוויון והיעדר אפליה )

 (: שאלה געקרונות נוספים המאפיינים כל אחת מהקבוצות )

 עזרה של המדינה מכוח החוק = צדק עזרה של אזרחים נדיבים = צדקה

* תמיכה המובססת על רצונם הטוב של 
 "אנשים שיש להם"

 ות * תמיכה משתנה התלויה בנסיבות משתנ
 

* ניסיון מתמיד לשנות את הסדר החברתי 
הקיים ולצמצם את הפערים הכלכליים 

 בחברה 
* החברה קובעת את אופן התמיכה ואת 

 גובהה

 
 כיצד ראוי לעזור לנזקקים?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

עמדתו של הרצל הייתה שבאחריותה של המדינה לעזור לאנשים נזקקים, ושאין זו אחריותם 
ות לעניים ברחוב. בעניין זה הוא סבר שעני המקבל כסף מן של האנשים המחלקים נדב

 אתם מושיטים לאביון מאה פרנקים.         
 אני נותן לו עבודה.

  –אני יצרתי מפרנס מועיל 
   אתם יצרתם סמרטוט.

  מיומנו של הרצל              
  
 

לים את תופעת אנחנו לא סוב
 הקבצנות... לעומת זאת, 

חולה חסר אמצעים צריך רק 
לפנות למשרד הרווחה, שאינו 

 .דוחה איש

                           
 65אלטנוילנד, עמ' 
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העוברים ושבים ברחוב נהפך ל"סמרטוט". ביומנו הוא כתב: "אתם מושיטים לאביון מאה 
פרנקים... אתם יצרתם סמרטוט". ייתכן שדבריו מבוססים על ההבנה שקבצנים נעשים 

ר את חייהם באופן מהותי תלויים בכספם של אחרים, ודבר אינו מעודד אותם להתאמץ לשפ
לדעתו אנשים נזקקים צריכים להסתייע במדינה האמורה לדאוג לרווחתו של כל  (.שאלה א)

בצעי התרמה לנזקקים, שאלה באדם הזקוק לעזרה ) (. על פי שיטתו של הרצל, אין מקום למִּ
קה" (. יתר על כן, מבצעי "צדשאלה גכמו אלה הנעשים בתכניות אירוח ובידור בטלוויזיה )

מי על מדינה להסיר את אחריותה לגרום לפוגעים בחברה לטווח ארוך, שכן הם עלולים 
שזקוק לעזרה, "כי מישהו אחר עושה זאת". לדעת הרצל הדאגה לנזקקים צריכה להיות אך 
ורק באחריות המדינה. היא אמורה לנהל את התמיכה בהם בדרך צודקת, שוויונית ומכבדת, 

כים שיגרמו להם לחזור ולהיות עצמאיים מבחינה כלכלית, למשל על ובמיוחד, עליה למצוא דר
 ידי מציאת עבודה.

 
 דרגות הצדקה של הרמב"ם

הוגים יהודים רבים עסקו בשאלה מהי הדרך הראויה לעזור לנזקקים. כאן הבאנו את דבריו 
של הרמב"ם המונה שמונה דרכים לעזור לנזקק ומדרג אותן. בשמונה המעלות שהציג 

הוא העמיד במקום ראשון את הצורך "לתת לעני עבודה או לעשות עמו שותפות  הרמב"ם
בעסק", ובכך הוא דומה להרצל שאמר" "אתם מושיטים לאביון מאב פרנקים, אני נותן לו 

 (. 169עמ' שאלה ב, עבודה" )
התלמידים מקבלים רשימה מבולבלת של שמונה הדרגות של הרמב"ם ומתבקשים לדרג 

 (. וזה הסדר שקבע הרמב"ם: 168שאלה א, עמ' ת עיניהם )אותן על פי ראו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
( התלמידים מתבקשים לחשוב על דוגמה 169)עמ' שאלה ג ב

לסיוע ראוי לנזקקים, על פי גישתם של הרצל והרמב"ם. למשל, 
העסקת אדם הנמצא במצוקה כלכלית, בין בעבודה קבועה בליווי 

הרווחה, ובין בעבודות מזדמנות ובתמיכה של ביטוח לאומי ומשרד 
 שיתנו לו מכרים ושכנים. 

בהקשר הזה אפשר לשאול את התלמידים מה דעתם על האיור 
אדם המנגן ברחוב עבור כסף. האם זהו עני , של 168בעמ' 

, או אדם העובד למחייתו )מציע סחורה או שירות, המקבץ נדבות
סף מתוף כמו מוכר בחנות(? האם העוברים ברחוב נותנים לו כ

רחמים )"צדקה"( או מתוך הערכה ותחושה שמגיע לו גמול על 
 עבודתו )"צדק"(? 

 
התלמידים מתבקשים להיזכר במעשה של מתן עזרה לנזקקים שראו או שהיו  שאלה דב

שותפים בו ולבחון לאיזו משמונה המעלות של הרמב"ם המעשה הזה מתאים. למשל, תרומת 
)הנותן אינו יודע למי נתן  2רמרקט מתאימה למעלה מס' מצרכי מזון למשפחות נזקקות בסופ

התלמידים נדרשים לחשוב על פעולות שהמדינה  שאלה הוהעני אינו יודע ממי קיבל(. ב
יכולה לנקוט כדי לממש את הגישה שהציגו הרצל והרמב"ם. פעולות כמו יצירת מקומות 

 יש בצדקה ותשמונה מעל
 .לתת לעני עבודה או לעשות עמו שותפות בעסק .1
 יודע ממי קיבלאינו יודע למי נתן והעני אינו הנותן  .2
 עני יודע מי נתן לו, אך הנותן אינו יודע למי נתן.ה .3
 ע ממי קיבל והנותן יודע למי נתן.יודאינו עני ה .4
 .לתת לעני לפני שביקש .5
 .אחרי שהעני ביקש לתת .6
 .לתת בשמחה, אבל פחות ממה שהעני צריך .7
 .לתת בעצב .8
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עו יארגונים שיסי עבודה חדשים בכל הערים )הקמת מפעלים, בתי מלון וכו'(; הקמת
עו להם להשתלב בעבודה; שיפור התחבורה הציבורית, כדי ילמובטלים למצוא עבודה ויסי

שאנשים יוכלו לעבוד גם במקומות מרוחקים ממקום מגוריהם; הקמת מסגרות להכשרה 
מקצועית למקצועות שונים כבר מגיל התיכון; עידוד הקמת מקומות עבודה המעסיקים הרבה 

 ועוד.  עובדים
 
 

 לו הייתי רוטשילד
הברון רוטשילד תרם לפיתוח היישוב היהודי החדש בימי העלייה הראשונה. הוא נתן חסות 

(. כדי לוודא שאלה אישירה למושבות: יסוד המעלה, זיכרון יעקב, פתח תקווה וראש פינה )
ו שמנהיגי היישובים יעשו שימוש יעיל ונבון בכסף שנתן הוא הקים מערך של פקידים שפיקח

(. מצד אחד אכן הייתה בכך הגבלה של חירותם שאלה בעל העבודה ועל פיתוח המושבות )
של המתיישבים, מצד אחר, הייתה כאן תרומה ממשית וחיונית להתפתחות של היישובים. 
מבחינה זו השיטה של רוטשילד דומה לגישתם של הרצל ושל הרמב"ם שדיברו על "מפרנס 

שניתנו ליהודי נדבות, בניגוד, למשל, לכספי ה"חלוקה" מועיל" במקום על עזרה של מתן 
 (. שאלה ג)ה"ישוב הישן" 

השקעה של רוטשילד עזרה לכך שהיישובים של העלייה הראשונה יקומו ויהוו בסיס להמשך 
ההתיישבות החלוצית בישראל. עם זאת, בשלבים מסוימים בתולדות המושבות היו האיכרים 

ויחסם האדנותי של הפקידים אליהם גרם להם לאבד  תלויים בתרומות מבחינה כלכלית
 מהשמחה, הרצון וההתלהבות שבעבודתם. 

 
 צמצום הפערים בין עשירים לעניים

 
מובאים דברי קינסקורט, חברו של פרידריך, בעניין המצב הכלכלי הקשה  170קטע בעמ' ב

 שהעולם נתון בו. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ה רבנו "קופץ" לביקור בתקופה המודרנית קינסקורט מתאר מה היה קורה אילו היה מש
כבר ודיבר  1902ורואה את כל הקדמה והפיתוח )להזכירכם, הרצל כתב את הדברים בשנת 

לטענתו של קינגסקורט אחרי כמה ימי אולם (. 139, עמ' 2על קדמה מופלאה, ראו יחידה אז 
של  אהוצהשתלבות היה משה צוחק "צחוק מר" של ייאוש ואכזבה. תחושות אלו הן ת

יכולת האנושית לבין המצב של המין האנושי פוטנציאל של הההבחנה בפער הגדול בין ה
בפועל, שבו רבים מאד אינם יוצאים נשכרים מאותה 'קדמה' ונשארים עניים וחסרי יכולת 

(. ביקורתו של קינסקורט כאילו נכתבה היום... גם היום היכולת שאלה אואמצעים )
האנושות ממשיכה להתפתח ומגיעה לשיאים חדשים, גם היום הטכנולוגית והמדעית של 

העולם עשיר, לא רק במשאבי טבע, אלא גם בידע, ולמרות זאת מיליוני בני אדם ברחבי 
העולם אין נהנים מן העושר הזה, לרבים חסרים אפילו צרכים אנושיים בסיסיים, כמו מזון 

 ינוך. וקורת גג, שלא לדבר על זכויות בסיסיות כמו הזכות לח
יתר על כן, מתברר שעושרם של בני אדם בחלק אחד של העולם מבוסס גם על ניצולם 

ועוניים של בני אדם במקומות אחרים. למשל ב"כלכלה הגלובלית" המאפיינת את תקופתנו 
מדינות רבות בעולם סוגרות מפעלים גדולים שהיו בשטחיהן ומעבירות אותם למדינות גדולות 

דמה  את  –אם היה )משה הנביא( חוזר אלינו היום ורואה את כל פלאי הקִּ
הרכבות, הטלגרף, הטלפון, המכונות, היאכטה... הוא לא היה מבין כלום. היו 

הוא היה מבין  נדרשים שלושה ימים להסביר לו מה זה, אבל אחרי שלושה ימים
הכול. ומה אתה חושב שהיה עושה אז? הוא היה צוחק צחוק מר! ולמה? משום 
שבני אדם לא יודעים מה לעשות עם הקדמה הנפלאה הזאת. כשמדובר בגורלו 
של הפרט מגיעים למסקנה שבני אדם הם רעים, אבל כשמסתכלים על המכלול 

ל כך כמו בימינו, מגלים שהם סתם טיפשים. מעולם לא היה העולם עשיר כ
 . ..ומעולם לא היו בו עניים רבים כל כך

 44–43טנוילנד, עמ' אל     
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שאלה ין, משום שבהן אפשר להעסיק אנשים רבים תמורת שכר זעום )וצפופות כמו הודו וס
כמו זו שהרצל מתאר, אמורה לפקח על  (. עולם המתנהל על פי עקרונות "מדינת הרווחה" ב

חלשות החלשים, יהתעשרות החזקים והמצב של ההתרחשות הכלכלית בחברה ולמנוע 
 (. שאלה ג) בעזרת מסים, פיתוח וקידום החינוך במקומות חלשים ועוד

 

 מחברים הכול יחד 
 במשימה זו התלמידים יערכו "ויכוח פומבי" בין אורח החיים העירוני לאורח החיים הקיבוצי*. 

 תלמידים יציגו ציטוטים מן הקטעים שפגשו ביחידהה
 וינסו להסביר מדוע שיטתם היא השיטה 

 המוצלחת ביותר לבניית חברה משגשגת והוגנת. 
 
 
 

כדאי לזכור שהחיים בקיבוץ היום שונים מן החיים * 
בקיבוץ בראשיתם. ברוב הקיבוצים יש עדיין יסודות 
משותפים רבים בחיי התרבות והקהילה ונעשה ניסיון 

ינוך, ועם זאת לשמור על שוויון בשירותי הבריאות והח
רק בקיבוצים מעטים יש עוד שיתוף מלא מבחינה 

אורטי על ישואלים באופן ת אנוכלכלית וחברתית. כאן 
חיי שיתוף ושוויון כמו בקיבוץ של פעם ובחלק 

   .מהקיבוצים בימינו
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 ם" או "ככל הגויים"?"אור לגויי
 

 םע הוא ישראל עם האם – מקראה מימי היהודי העם את שהעסיק בנושא עוסקת זו יחידה
 הוא ישראל עם אםו? יםאחרה מיםעה מכל אותו מבדילה ייחוד לו ישש עם או, עמיםה ככל
 ?מתבטא הוא ובמה זה הייחוד של ומקור מה – מיוחד עם אכן
 
 

  מופת חברת: מציג הרצל
 תהווה אך, יהודים מהגרים בשביל שתקום חדשה ארץ על דיבר הרצל
 מתוך בקטע כמאמרו, האחרות לאומות" מופת וארץ ניסיון ארץ" גם

 . 171' בעמ המובא היהודים מדינת
 
 
 
 
 
 
 

 הארץ יכולה תחומים באילו השאלה על לענות מהתלמידים נבקש הקטע קריאת אחרי
 ביחידות שעלו ברעיונות להיזכר עליהם כך םלש. העולם לשאר מופת שמשל הישנה־החדשה

 בגופו הבריא החדש האדם דמות; הרצל שמציג המאוזנת הכלכלית השיטה כמו, הקודמות
 את לשאול אפשר. האדם של לרווחתו לתרום שנועדה המתקדמת והטכנולוגיה ובנפשו

, משלל. העולם לשאר" מופת" שהיא לחברה להיות עשויים מאפיינים עוד אילו התלמידים
 חברה, ודעות גוונים ריבוי להכיל ביכולתה גם המאופיינת חברה הרצל תיאר אלטנוילנדב

 הרצל עסק הזה בהקשר. במיעוט פוגע אינו הרוב שבה וחברה שבתוכה לחלשים המסייעת
 הרצל שמביא הסיפור פי על. ישראל בארץ וערבים יהודים בין היחסים בשאלת גם
 את זה ובכלל ,והדתות העמים כל בני את תכבד בארץ שתקום החדשה החברה אלטנוילנדב

 . הארץ תושבי הערבים
 

 " לגויים אור" – ך"בתנ מופת חברת
 בכינוי וידוע ך"בתנ כבר המופיע רעיון של מודרני גלגול הוא הרצל של המופת חברת רעיון

 המילה משמעות את התלמידים עם להבהיר רצוי בכיתה זה בביטוי בעיסוק". לגויים אור"
 רק. ישראל עם גם, עם כל", ַעם" הוא" גוי" המילה פירוש במקרא. המקראית בעברית" גוי"

 . ישראל שאינן לאומות לכינוי הביטוי הפך ל"חז של בעברית
 
 
 
 
 
 
 

 
 

. השאלות על לענות מהם ונבקש( 172' עמ) ישעיהו מנבואות פסוקים התלמידים עם נקרא
 עם לברית" לשמש הנביא של תפקידו את תארמ האל( ב"מ פרק ישעיהו) הראשון בקטע
 בכריתת מתווך לשמש אמור הנביא: כפולה כנראה היא הביטוי כוונת'(. ו' פס" )גויים לאור

 ". לגויים אור" גם לשמש ובכך, לאל העם בין הברית
 והוא, ציון שיבת בימי כנראה, לירושלים הפונה נבואהמ קטע הוא'( ס פרק) השני הקטע
 ותקרין תפרח, תשגשג, תתחדש העיר שבה למציאות – חדשה למציאות ההשאיפ את משקף
 אורו את להקרין שנשלח כאדם מתואר הנביא הראשון בקטע. אחרים ולמלכים לעמים מאורה

 

 בו שיש דבר כל בראש לעמוד אנו רוצים
 חדשה ארץ ובתור, האדם אהבת משום
 .מופת וארץ יסיוןנ ארץ לשמש

 
 (81' עמ, היהודים מדינת)

 

כו ָהל  אֹוֵרְך ו   גֹוִים ל 
ֵחְך.  ֹנַגה ַזר  ָלִכים ל   ומ 

 
 ', ג'(ס וישעיה)
 
 

ֶצֶדק...  ָראִתיָך ב   ֲאִני ה' ק 
אֹור גֹוִים  ִרית ָעם ל  ָך ִלב  ֶאֶּתנ   ו 

רֹות ֹקַח ֵעיַנִים ִעו   ִלפ 
ֵגר ַאִסיר  הֹוִציא ִמַמס   ל 

ֵבי חֶשְךִמבֵ   .ית ֶכֶלא יש 
 
 ז'(–, ו'ב"מ וישעיה)
  
 

 יחידה
5 
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 של תפקידו אמנם זהו(. 172' עמ, א שאלה) החושך יושבי ועל האסירים על, העיוורים על
 והלכו)" האור את להקרין אמור העם – לוכו ישראל עם של תפקידו זה למעשה אך ,הנביא

 השימוש *(.ב שאלה) האסירים את ולשחרר העיוורים עיני תא לפקוח ובכך"( לאורך גויים

 ללמד בעת ובה ישראל עם של המיוחדות האיכויות את להבהיר נועד וההארה האור בדימוי
 (. ג שאלה) אחרים על מהן"( להקרין)" לפזר יכולתו על
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לחזונו השראה הייתה' ב פרק ישעיהו בספר ישעיהו של הימים אחרית שנבואת לשער אפשר
 התלמידים 173' עמ באמצע במשימה". השלום ארמון" של הקמתו בדבר הרצל של

" השלום ארמון"ל, ישעיהו בנבואת המתואר( המקדש בית'" )ה בית" בין להשוות מתבקשים
 ויהיו ירושלים בעיר יעמדו המבנים־המוסדות שני(. 173–172' עמ) אלטנוילנדב המתואר
 תהיה בהם שהפעילות במבנים מדובר החזונות בשני. לעולם שלום להביא לשאיפה קשורים
 הוא'' ה בית: "אחרת מטרה מבנה לכל, זאת עם. ישראל לעם רק ולא העמים לכל קשורה
 אלוהי את לעבוד כדי העולם מכל יםאנש אליו שיבואו בית, דתית מטרה בעל מבנה, מקדש
 בעיקר הן שמטרותיו מוסד הוא" השלום ארמון, "זאת לעומת. דרכיו את וללמוד ישראל
 . העולם רחבי מכל לנזקקים הסיוע מפעלי את שירכז מוסד – והומניסטיות חברתיות מטרות
 של ספיםנו מקורות התלמידים יפגשו, ישעיהו נבואת לבין הרצל חזון בין ההשוואה לאחר
 173' בעמ. ביניהם וישוו", לגויים אור" להיות צריך ישראל שעם ברעיון שעסקו ציוניים הוגים

 קטע עוד – 174' ובעמ, גוריון בן דוד ושל קצנלסון לייב יהודה של דבריהם מובאים
 קריאת לפני. היהודי העם של ייחודו על קינגסקורט של דבריו את המתאר, אלטנוילנדמ

 אחרי המובאת שאלהל התלמידים את להפנות רצוי( אישית בעבודה או בכיתה יחד) הקטעים
 – כלומר ?מופת חברת להיות ישראל עם יכול שבזכותו הדבר מהו(: 174' עמ) המקורות

 ". לגויים אור" להיות עשוי הוא שבזכותה ישראל לעם הייחודית התכונה מהי, הוגה כל פי על

 

 אור והארה ב"משל המערה" –העשרה למורה * 

הרעיון המופיע אצל ישעיהו מזכיר את "משל המערה" של אפלטון. הפילוסוף היווני אפלטון )מאה רביעית לפנה"ס( הביא 
חשוכה וסבורים שהם רואים ומכירים את המציאות  בספרו "הפוליטיאה" )"המדינה"( ז' משל על אסירים היושבים במערה

לאשורה, כאשר למעשה הם רואים אך ורק את הצללים הנראים על קירות המערה. על פי המשל, בשלב מסוים אחד האסירים 
מצליח להשתחרר ולצאת מהמערה, ולתדהמתו הוא נתקל באור השמש המסנוור. עם הזמן מתחילה להתבהר לפניו המציאות 

שהמציאות האמתית  –אחורי הצללים שעד עכשיו הכיר. הוא מחליט לשוב למערה כדי לשתף את חבריו בגילויו העומדת מ
מצויה מחוץ לתחומי המערה, ושהם יושבים בחושך ומכירים רק את צילה של האמת. ואולם, למרות רצונו של האיש לגאול את 

לדעתו של אפלטון רוב בני האדם חיים במערה,  לעג וביטול.חבריו ולהוציאם אל האור, הוא זוכה לתגובות של חוסר אמון, 
של "האור" האמתי  כלומר חיים בשקר ואינם מעוניינים להשתחרר ממנו, אינם מעוניינים באמת. האנשים המודעים לקיומו

 והשואפים לחושפו לשאר החברה מועטים, ובמקרים רבים אינם אהודים. 

ָיהו ָחָזה ֲאֶשר ַהָדָבר ַשע  הוָדה ַעל ָאמֹוץ ֶבן י   י 
ם  .ִוירוָשָלִ

ָהָיה ַאֲחִרית ו   ַהָטִמים ב 
ֶיה ָנכֹון ֹראש' ה ֵבית ַהר ִיה    ֶהָהִרים ב 
ִנָשא ָבעֹות ו  ָנֲהרו ִמג   ...ַהגֹוִים ָכל ֵאָליו ו 

 '(ה–'א' ב וישעיה) 
 

 עמד ומרובעת גדולה אדמה חלקת על
 כנסים חשאיר, הרושם רב  השלום ארמון

 ואנשי ושל שלום אוהבי של בינלאומיים
 ...התחומים מכל מדע

 (193–192' עמ, אלטנוילנד) 
 



 114 

 דעותיהם את להביע התלמידים יתבקשו בהמשך. ההוגים טענת את להבין חשוב תחילה
 האם? ייחודו במה, כן אם? העמים מכל מיוחד אכן ישראל עם האם – אלו בשאלות האישיות

 "? לגויים אור" להיות יכול־ראוי הוא
  
 
 : 174' בעמ השאלה על

, התורה – התורה בזכות מיוחד עם הוא ישראל שעם טוען קצנלסון לייב יהודה
 להאיר אותו ומחייבת, העם של דרכו את" מאירה, "וצדק למוסר מקור בהיותה

 . האחרים העמים של דרכם את גם
 
 אירועי רצף בזכות שהתפתח היהודי העם של ייחודו על מדבר בן־גוריון דוד 

 אותו עשוו העם את חישלו ,רב בסבל רצופים שהיו, אלה אירועים. שחווה העבר
 לאמת מחויבות של ייחודיות תכונות בעללו גבוהים אינטלקטואליים כוחות לבעל

 לאומות הודוגמ מופת להיות היהודי העם עשוי ואל איכויות בזכות. ולמוסר
 . אחרות

 
 היהודי העם של שייחודו אומר קינסקורט אלטנוילנד מתוך בקטע
 שנותר כל, להפסיד מה אין שליהודים משום –" רעה וצבמ" הוא
  ."הדרך את לאנושות להראות" השאיפה אוה להם
 הרצל – זה בעניין הרצל של תפיסתו את משקפים קינסקורט דברי
 יותר לטובים אותם עושהה לדתמו תכונה יש שליהודים חשב לא

 יהודיםל יש שבו מצב יצרו ההיסטוריות שהנסיבות אלא, מאחרים
 . מיוחדות ותאיכוי בעלת חדשה חברה בנותל פוטנציאל

גם בקטעים אחרים בספר הגיבורים מדברים על יכולתה של 
 משום הןהחברה היהודית בארץ ישראל לבנות חברת מופת, 

 הזמן שבנקודת משום הןו, רבות ניםש במשך סבל היהודי שהעם
 המצטבר מהניסיון ללמוד יכולה החדשה היהודית החברה הזאת
היתרון העצום שיש  . למשל, מוזכראחרים אנושיים מפעלים של

ליהודים משום שהם יכולים לפתח תשתיות מערכתיות בטכנולוגיה 
  החדישה ביותר, בלי להיות כבולים לשיטות ולתשתיות ישנות.

 
 בימינו – לגויים אור

 על או תחומים על לחשוב מתבקשים התלמידים( באמצע) 174' בעמ' בו־' א ותבשאל
 גם" להאיר" ועשויים וחיוביים רצויים שהם עליהם לומר אפשרש בישראל בחברה מעשים
 לומר אפשר איש בחברה מוצלחים ובלתי בעייתיים ומעשים תחומים על זה לצדו, לאחרים
 ". אור מפיצים" שהם
 הרצוי בין המתח את המשקפים הקודמות ביחידות שעלו רעיונות לתלמידים להזכיר אפשר
 רמתה כמו, אחרות דוגמאות להביא גם אפשר. בישראל שקמה החדשה בחברה למצוי

 החברתיים הפערים לעומת(, טק היי) העילית הטכנולוגיה בתחום ישראל של הגבוהה
 . ועוד הגדולים

 לעולם זאת לעשות יצליח לא, הדרך את לאחרים להראות השואף שאדם בכיתה לציין כדאי
 גם וכך .אישית הדוגמ היויה עליהם מצהיר שהוא העקרונות את שלו בחייו יישם אם אלא

 . מופת חברת להיות השואפת חברה
 

  הנבחר העם
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ִכי ַעם ָקדֹוש ַאָּתה, ַלה' ֱאֹלֶהיָך,
יֹות לֹו  ָך ָבַחר ה' ִלה  ֺגָּלהוב  ַעם ס   ל 

ֵני ָהֲאָדָמה.    ִמֹכל ָהַעִמים ֲאֶשר ַעל ע 
 ('ד, ב"דברים י)   
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 העם בני. בהיסטוריה קשות בתקופות העם את עודד נבחר עם הוא היהודי שהעם הרעיון
ל היא זו" בחירה" של שמשמעותה חשבו  "אישי, "מיוחד קשרב ישראל עם ֶאל קשור שהא 
 בתקופות גם להתקיים הוסיפה זו יסהתפ. וכלפי מיוחדות ומחויבות אחריות לו ושיש, ואוהב
 (. א שאלה) והתחזקה הלכה אף זו אמונה, כאלה בתקופות, פעם לא, וסכנה איום של
 את להבין כדי. ושליליים חיוביים צדדים לו ויש מורכב רעיון הוא הבחירה רעיון, זאת עם

 שאר יפנ על אחד תלמיד מעדיף מורה שבו מצב על לחשוב מתבקשים התלמידים המורכבות
 גם אלא הכיתה לתלמידי רק לא נעים לא להיות עשוי כזה מצב (.ב שאלה) הכיתה תלמידי
 את המשקף קצר חיבור לכתוב מתבקשים התלמידים המשל את להבהיר כדי. עצמו לתלמיד

 (.ג שאלה) הכיתה תלמידי עם שלו שיחה המתאר קטע או" הנבחר" התלמיד של מחשבותיו
דשנו: "בביטויים למשל, שבת בערב שבקידו מופיע הבחירה רעיון  בנו", "בנו רצה", "קִּ
ידשת אותנו", "בחרת  שהפועל לתלמידים להסביר אפשר(. 175' בעמ שאלה" )העמים מכל קִּ

 זוג, הימים משאר מיוחדת דהיינו, מקודשת השבת – לייחודי דבר לעשות משמעותו" לקדש"
תו לקיים בחר ומרכל, ישראל עם את קידש ואלוהים לשני אחד מתקדש נשוי  מערכת אִּ

 .* מיוחדת יחסים
 
 
 
 
 
 
 

 פני על עדיפות לו ושיש נבחר עם הוא ישראל שעם הרעיון את משקפים אלו ביטויים כאמור
 שהמחשנו כפי) במקרא הרעיון של המופעים ממרבית גם משתמע כך. העמים שאר כל

 ששינו וקהילות פרטים ששי מציינים אנו"( לב שימו)" בהמשך(. המועדף התלמיד על בסיפור
ם" לנוסח הברכה את  בקבוצה שבחירה תפיסה מתוך, ("העמים מכל" במקום" )העמים כל עִּ

 .אחרים עמים של ייחודם את לפסול צריכה אינה אחת
 או, ספק להטיל קורא צימרמן בארי שכתב הקטע
 של ובכירותו בחירתו רעיון את, מחדש לבחון לפחות

 שאלה סימני וסיףלה מציע צימרמן. ישראל עם
 חיווי ממשפטי אותם ולהפוך, הקידוש למשפטי
 טוען צימרמן(. א שאלה) ותהייה ספק למשפטי
 יהירות של תחושות מוליד הבחירה שרעיון

 עם היחסים את לערער עלול ולכן והתנשאות
 לקנאה, לפגיעה, לניכור ולגרום", האחרים"

 (.ב שאלה) ולהתנכלות

 אחריות=  בחירה

 

 

 

. גדולה אחריות העם על שמוטלת התפיסה היא הנבחר העם רעיון של אחרת פיסהת, ואכן
 ישראל עם כלפי האל של הייחודי שהיחס מבהיר עמוס. עמוס הנביא מדברי משתמע כך

 מה נשאלים התלמידים (.176' עמ, א שאלה) לחטאיו יותר קפדנית התייחסות משמעותו
 יכולים התלמידים(. ב שאלה) הנבחר עםה מן האל של והדרישות הציפיות להיות יכולות
, תקינים אנוש יחסי על שמירה: למשל, אחריות העם מן לדרוש יש תחומים באילו להציע

ינו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ָברוְך ַאָתה ה' ֱאֹלה 
ְצֹוָתיו וְָרָצה ָבנו...  ְדָׁשנו ְבמִּ  ֲאֶׁשר קִּ
ָכל  ַדְׁשָת מִּ כִּי ָבנו ָבַחְרָת וְאֹוָתנו קִּ

ים...  ָהַעםִּ
 )מתוך הקידוש לערב שבת(

 

 שבת בליל הקידוש של העתיקות המילים
 : מלכודת הופכות

 –" העמים מכל קידשת ותנווא בחרת בנו כי"
 ? זאת לומר לעצמנו נרשה איך
 ? היהירות מסכנת נינצל איך
 ? ...התחרות ממד את נבטל איך

 )בארי צימרמן(
 

 

ְׁשְפחֹות ָהֲאָדָמה  כֹל מִּ י מִּ  ַרק ֶאְתֶכם יַָדְעתִּ
יֶכם ת ָכל ֲעֹונֹת  יֶכם א   .ַעל כ ן ֶאְפקֹד ֲעל 

 )עמוס ג' ב' (
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' וכו... החברתי הביטחון על שמירה, הסביבה איכות על שמירה, והמוסר הצדק על שמירה
 (.ג שאלה)

 עם"מ חלק שהם מרגישים התלמידים האם – אישיות ומחשבות דעות לבטא המקום כאן
 '(. ג אחרי, 176' בעמ שאלה? )בעיניהם רצוי מעמד זהו והאם, במה, כן ואם"? נבחר

 "הגויים ככל" עם –" לגויים אור" כנגד

 שימליך הנביא משמואל העם ביקש שבו', ח פרק' א שמואל בספר מקורו" הגויים ככל" יהביטו
 שבטית בהנהגה גם שהתבטא פוליטית יציבות חוסר של ארוכה תקופה אחרי, מלך עליהם

 ציוניים הוגים כמה של לתפיסתם דומה" כולם כמו" להיות הרצון. לבקרים חדשות שהתחלפה
 אלא", לגויים אור" יהיו ישראל ומדינת ישראל שעם אינה הציונות שמטרת שטענו, בעבר
 ההתפתח זו שתפיסה מאוד ייתכן. המדינות ככל ומדינה העמים ככל עם", נורמליים" שיהיו
 שנים, למשל, העמים רוב של מתולדותיהם שונה הייתה היהודי העם של שההיסטוריה משום
, משותפת מדוברת שפה להם שאין, אחת בטריטוריה מרוכזים אינם שבניו עם היה הוא רבות
 (. באמצע 176' בעמ שאלה) והלאומים העמים מרוב אותו שהבדילו מאפיינים ועוד

 . ליליינבלום לייב המש של בדבריו מופיע זה רעיון

 

 

 

 

 העזרה בלי גם בעולם להתקיים וממשיכים היו צדק או אחדות כמו שרעיונות טען ליליינבלום
 (.177' עמ, א שאלה) זה בתחום בלעדיות ליהודים ושאין, והיהודים היהדות של הייחודית
 על להשפיע ליכו הוא אין כזה היותווב* "ההיסטוריה לגלגל חוץמ" אמצנ היהודי העם לטענתו

 ממשפחת חלק, נורמלי עם ולהיות להשתקם כדי כוחותיו את להקדיש עליו ולכן ,ההיסטוריה
 "נורמלי עם" להיות של המעשי המימוש להיות עשוי היה מה לשער לנסות אפשר. העמים

? אחידה תרבותל? פתמשות לטריטוריה? משותפת לשפה התכוון הוא האם – מבחינתו
 (. ב שאלה) 'וכו? ריבונית מדינהל
 
 
 
 
 
 

 נערים עם שניהל שיחה על מספר חפץ. חפץ זאב העיתונאי של מספרו קטע מופיע בהמשך
 משפט ואת( 177' בעמ) השיחה של הראשון חלקה את לקרוא כדאי". לגויים אור" בנושא

 . 178' בעמ השני הקטע את כך אחר ומיד, העמוד שבסוף ההבהרה
 חברה מאשר" העמים ככל עם" להיות יותר ובהקר היום הישראלית שהחברה סבור חפץ
, הספר לבית ילדיהם את לוקחים, לעבודה שיוצאים אנשים על מדבר הוא". לגויים אור" שהיא
 מדינת מובנים עוד באילו להציע מתבקשים התלמידים... וכיף ביטחון, שגשוג שרוצים אנשים
 יש שהיום, למשל, לומר שראפ. נורמלית וחברה רגילה מדינה הן הישראלית והחברה ישראל
 כלכליות ובעיות פשיעה וגם, רבות במדינות כמו בריאות ומערכת תרבות מוסדות בישראל

 גם משמעותו" העמים ככל עם" להיות שהרעיון גם לציין יש זה בעניין". מקום בכל" כמו
 התלמידים (.א שאלה) העמים שאר כל כמו, ואופיינית ייחודית תרבות ליצור היכולת
 היהודי שהעם מכך מרוצה הוא האם – הכותב של האישית עמדתו מהי לשער קשיםמתב

 נמצא היהודי העםש רהלאמי בהקשר* 
 להזכיר אפשר", ההיסטוריה לגלגל מחוץ"

 גיבור) יודקה של ביקורתו את לתלמידים
 כלפי( הזז' ח של" הדרשה" הסיפור

 (.132' עמ, 1 יחידה) היהודית ההיסטוריה

 

להתקיים, לפי דעת חכמינו שבמערב, בשביל  היהדות צריכה
התעודה שיש לה; להיות אור גויים, להפיץ את רעיון האחדות, 

 או ... להשליט את הצדק העולמי בעולם...
 אולם... מי יוכיח לנו, שניצחון זה יבוא דווקא על ידי ישראל? 

... 
 (משה ליב ליליינבלום, זכות הקיום וחוסר המטרה)

 
 
 



 117 

 הזדמנות גם להיות עשויה זו שאלה. מאוכזב או", לגויים אור" ולא" הגויים ככל" הוא היום
 (. ב שאלה) בעניין האישיות דעותיהם את להביע לתלמידים

 

 יחד הכול מחברים 
 חברת: "כולו ובספר זו ביחידה שהופיעו םמרכזיי מושגים לשלושה יחזרו התלמידים
 המצב ומהו בישראל היום המצב מהו ויכתבו" הגויים ככל שהוא עם"; "לגויים אור"; "מתוקנת
 .בעיניהם האידאלי
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 ': בונים חברה מתוקנתגחלק 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 חגי ישראללאור 
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 מודעות לקראת שינוי

 חשבון נפש בלוח השנה העברי 
 וראיםימים נ 

 
הקבועים בלוח השנה היהודי נועדו להעניק לאדם עשרת ימי תשובה והימים הנוראים 

הזדמנות לעשות "חשבון נפש", כחלק מתהליך מתמשך של השתנות ותיקון עצמי. היחידה 
בלוח  אתזהתקופה המאפיינים את התדון בנושא הזה בעזרת התייחסות למנהגים ולטקסים 

 השנה העברי. 
 
 

  פתיחה
 . "בחמישה פרקים קצרים( *אני הולך ברחוב )אוטוביוגרפיהא את השיר "נקר
 

הדובר בשיר מספר על בעיה שנתקל בה ושנפתרה רק אחרי שהוא נעשה מודע לה 
 והבין אותה. 

הפרק הראשון מספר שהדובר נפל לבור. הוא נפל, כנראה, משום שלא ראה את הבור. 
ה את הבור ולכן נופל שוב, ובפרק השלישי בפרק השני הוא מעמיד פנים שהוא אינו רוא

(. בפרק הרביעי הוא מצליח שלא ליפול לבור 181, עמ' שאלה אהוא נופל מתוך הרגל )
(. שאלה במשום שהוא עוקף אותו. הוא יודע לעשות זאת משום שכבר צבר ניסיון )

בפרק החמישי הוא "הולך ברחוב אחר". כאן הוא כבר הוא מפנים את הבעיה ובוחר 
 (. שאלה ג) אחרהוא בוחר מלכתחילה בנתיב  –לגמרי  תאחרפתור את אותה בדרך ל
 

הדובר רוצה לשנות משהו שמפריע לו, אך  –: השיר עוסק בשינוי ובהשתנות נקודות לדיון
השינוי אינו מושג בקלות ומיד. בעקבות השיר כדאי לשוחח על מושג השינוי: האם אפשר 

לא? מדוע חשוב להשתנות? האם כל אחד צריך לעשות לעשות שינוי תמיד? מתי כן ומתי 
, אפשר להפנות אותם 182זאת, ובאילו דרכים? הנקודות לדיון מוצעות לתלמידים בעמ' 

 לנקודות אלו לבקש מהם לדון בהן בזוגות או בקבוצות קטנות. 
 

 
 חשבון נפש  –מּודעות לקראת שינוי במסורת היהודית 

לוח השנה שבה האדם נדרש לחשוב על דברים שברצונו מייחדת תקופה בהמסורת היהודית 
לשנות. תקופה זו מתחילה בחודש אלול ומסתיימת בעשרה בתשרי, ביום הכיפורים. על פי 
המסורת, בתקופה זו אלוהים עורך משפט לבני האדם ובוחן אותם על התנהגותם בשנה 

התנהגותו. על  החולפת. לקראת המשפט אדם יכול לבדוק את מעשיו ולהחליט לשנות את
 "המשפט" הזה מספר הקטע מן המשנה: 

 
 
 
 

 
 
 

המשל מסביר במשנה בני האדם משולים ל"בני מרון", לכבשים העוברות לפני הרועה שלהם. 
ת להסב אאפשר , כך אלוהים בודק ובוחן את בני האדם. ת צאנוהרועה בודק אכפי שש

מדברת על "כל באי עולם"  היא –תשומת לב התלמידים לכך שהמשנה היא אוניברסאלית 
 ,ולא רק על יהודים. זהו ביטוי לתפיסה המונותיאיסטית שלפיה אלוהים הוא אלוהי העולם כולו

 . ושווים של "ניםינתהם "וכל בני האדם 

 בראש השנה כל באי עולם 
 (למשפט עוברים לפניו )לפני אלוהים

 .(כמו כבשיםכבני מרון )
 )משנה, מסכת ראש השנה, פרק א' משנה ב'( 

הסביר לכדאי * 
לתלמידים את 

משמעות המילה 
 – "אוטוביוגרפיה"

ל אדם ו שסיפור חיי
כפי שהוא כותב 

 אותו.

 יחידה
1 
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ִליחֹות ָבבֹות  ֲאדֹון ַהסְּ  ּבֹוֵחן לְּ
ָדקֹות  ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות  ּדֹוֵבר צְּ

ָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו  ... ָחָטאנּו לְּ
 

בהקשר לימים הנוראים התלמידים נשאלים מדוע מכונים ימי הציפייה למשפט "נוראים" 
עמ' ב ו־ אות שאלפש דווקא לתקופה זו בשנה )ומדוע, לדעתם, קבעו את תקופת חשבון הנ

(. הסבר אפשרי לשימוש בכינוי "נוראים" הוא תחושת החרדה הטמונה באמונה שהאל 182
ההבנה שעל )נורא = מפחיד(. הסבר אחר יכול להיות  אדם ושופט אותםמתבונן במעשי בני 

עה על גורלו. האדם מוטלת האחריות הכבדה על חייו ועל התנהגותו, ושהתנהגותו משפי
תהליך זה נקבע לתחילת השנה החדשה כדי לאפשר התחלה חדשה לצד סיכום של השנה 

עצם קיומה של תקופה  תעשויה לשמש לדיון כללי בכיתה שיעסוק בשאל שאלה גהחולפת. 
אם אפשר לעשות חשבון נפש בכל יום מימות השנה, מדוע ייחדו  –שינוי שיית לע מיוחדת

 לכך תקופה מסוימת? 
ת את וממקדקודות שיכולות לעלות בדיון, הן, למשל: מצד אחד, הגדרת התקופה והגבלתה נ

והדבר אפשרי יותר כשמדובר  כל הזמן קשה לדרוש מהאדם לעסוק בחשבון נפש – התהליך
אנשים להסיר עשויה לגרום להמוגבלת  הדרישה ,מצד שני בתקופה מוגדרת ומוגבלת.

 ש לכל אורך השנה. מעליהם את אחריות לעשיית חשבון נפ
 

 "כלי עזר" לחשבון נפש
תהליך ההשתנות מתחיל בתהליך של הערכה עצמית המכונה "חשבון נפש". במסורת 

מעין אמצעים חיצוניים שנועדו לסייע  –התפתחו כמה מנהגים הקשורים ב"חשבון נפש" 
ת נלמד בקצרה א תשליך.ו תקיעה בשופר, אמירת סליחות, אמירת וידוילאדם בתהליך: 

 המנהגים ונבחן את משמעותם הכללית ואת משמעותם בעבורנו. 
 

 שופר
נקרא כיצד הסביר הרמב"ם את מטרתה של התקיעה בשופר. הרמב"ם רואה בשופר כלי 
שנועד "לעורר את האדם משנתו", כלומר לגרום לאדם לבחון את מעשיו ובכך להביא אותו 

(. 183עמ' שאלה א, לשפר את התנהגותו )
סמלת את האדישות והפאסיביות ה"שינה" מ

המאפיינות את שגרת היום־יום של רוב 
אינם עוצרים ובוחנים האנשים. רוב האנשים 

את התנהגותם מיוזמתם, ולכן צריך "להעיר" 
(. הרמב"ם מדבר על השופר שאלה באותם )

להציע אפשר שאלה ג ככלי מעורר. בתשובה ל
, לראות בשופר אמצעי למטרות נוספות, למשל

 מרווח של זמן לריכוז ולמחשבה.ור ליצר יכול השופ

בחלק א' )"האם אנו חופשיים  2: אם למדתם כבר את יחידה () בנקודה המצוינתשאלה 
לקבוע את גורלנו"( אפשר לחזור לדברי הרמב"ם מתוך "הלכות תשובה" המופיעים שם )עמ' 

יו ועל מביע את תפיסתו שלכל אדם יש החופש להשפיע על אופשם (. הרמב"ם 26
 –התנהגותו. הסברו של הרמב"ם את תפקיד השופר ביחידה זו הוא חלק מאותה התפיסה 
השופר נועד לעודד את האדם להתחיל תהליך של מחשבה ועבודה עצמית, להזכיר לו 

 שביכולתו להשפיע על חייו. 
 
 

 אמירת סליחות
אדון המפורסם "הפיוט התלמידים יפגשו את 

העולה ממנו בדבר " ויבחנו את המסר הסליחות
 מאפייניו של האל וטיב יחסו אל האדם. 

חודש במהלך  פיוט זה מושר בבית כנסת בכל יום

 .אלול ובעשרת ימי תשובה
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 ֱאלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו
ִפָּלֵתנו.  ָפֶניָך ּת   ָאָנא ָּתֹבא ל 

ִחָנֵתנו. ַעַּלם ִמּת  ַאל ִּתת    ..ו 
 

נו.  נו. ָבַגד  נו ֹדִפי.ָאַשמ  נו. ִדַבר   ָגַזל 
נו נו. ַזד  ַשע  ִהר  נו ֶשֶקר.ֶהֱעִוינו. ו  נו. ָטַפל   . ָחַמס 

נו ֶאת עֹולָ   ֲעָרֶפל, ָעָשן וִפיַח,בַ ֵמנו ָאַפפ 
ִפָפדֹון, נו ב  רֹות ֶטַבע ֶשִפַבל  נו אֹוצ  ַבז   ִבז 

ֹכֶעֶרת, ִנָטה מ  ֲחֵבי ָרִקיַע ִבב  נו נֹוָפם ֶשל ֶמר   ָגַזל 
ִריָאה, נו ֶאת ֹעֶשר ַהב  ַדל   ִדל 

ִרית ָהִאזון ֵבין ָהָאָדם ַלֶחַבע, נו ֶאת ב   ֵהַפר 
אוָיה ִליָלֵדינוִוַּת  נו ַעל ֵאיכות ַחִטים ר   ...ר 

 הרב מרדעי רותם

 

אם תהליך חשבון שאל : בעקבות קריאת הפיוט נ(184)עמ'  () בנקודה המצוינתשאלה 
להרחיב את  אפשרבהזדמנות זו מי שמאמין באלוהים ופונה אליו. להנפש אפשרי רק 

השאלה ולשאול מדוע גם מי שאינו מאמין באלוהים ואינו הולך לבית כנסת יכול למצוא עניין 
כלל. מטרת השאלה היא לתת בת של הימים הנוראים וומשמעות בהכרת המנהגים והמסור

תלמידים שאינם מזדהים עם השפה הדתית ועם המנהגים המסורתיים. דיון למקום לביטוי 
 ,במנהגגם למצוא משמעות אפשר שלעתים התלמידים האלה להבין את  לעודדעשוי זה כ

אלא , שלכאורה, רחוק מהם. מובן שהכוונה אינה לגרום לתלמידים אלו להתחיל לומר סליחות
לגרום להם להיות פתוחים יותר לאפשרות שמנהג, טקסט, או הרעיונות העומדים מאחוריהם 

מקיימים את המנהג או אומרים את הטקסט, יהיו בעלי משמעות גם בשבילם, גם אם אינם 
 ואפילו אם אינם מאמינים באלוהים... 

 
 וידוי

מעשה הווידוי נועד להביא את האדם 
של מעשיו ולחרטה לבחינה מעמיקה 

שאלה הבלתי ראויים. ב על המעשים
( אנו מבקשים לברר 185)עמ'  א

מדוע תפילת הווידוי נחשבת חלק 
דבר הכרחי מתהליך השינוי. אפשר ל
על חשיבות הדיבור והחשיפה 

 להגברת המודעות העצמית ולחידוד ההתבוננות העצמית. 
 

בטעות "גוף רבים )שימו לב, בספר כתוב  ראשוןמעניין להבחין שהווידוי המסורתי נכתב בגוף 
ייתכן שהסיבה לשימוש בצורת  "(: ומתייחס לקולקטיב: "אשמנו, בגדנו, גזלנו..."רבים שני

את  צורך לייחס היהזאת  לעשותכדי ן להציג רשימה ארוכה של חטאים. רבים היא הרצו
באופן זה היחיד יכול לומר את . כל החטאיםיחיד בכל לכלל הציבור ולא להאשים  החטאים

לשון כמוכן, השימוש ב. בלי להרגיש שכל ההאשמות החמורות מופנות כלפיו דווקאפילה הת
כל ל אחראי לבדואמנם לא כל אדם  –בית" עביר מסר של "אחריות קולקטינועד להרבים 

מוטלת עליו חלק  ,החטאים המוזכרים בווידוי, אך בהיותו חלק מהחברה שבה נעשו העברות
 מהאחריות. 
יכול להסיר מן הפרט את ניסוח כזה  – חיסרוןיש גם בכתיבת הטקסט בלשון רבים עם זאת, 

יכול לטעון יחיד ה, ו ומגונן עליוהמקיף אותהציבור המואשם, בהיותו חלק מ .תחושת האחריות
 (. שאלה ב, אלא אחרים )בחטא זה או אחר שהוא אינו אשםתמיד 

, רבים ומקיפיםחטאים את המסר שה המעבירי"ת. צורה זו בל"ף־וידוי כתוב על פי סדר האוה
 (. שאלה ג) מאותיות האל"ף־בית... חטא לכל אותאפשר למצוא  –
 
 
 י"תבל"ף־בלשון רבים ועל פי סדר האכתוב אף הוא  ,ךהמובא בהמש, וידוי בן זמננווה
על האופי (. זו הזדמנות טובה לדבר שאלה א)

הרב רותם הדינמי של התרבות. מדוע בחר 
 לשמור על מאפיינים של הפיוט המסורתי
כאשר החליט לחבר וידוי משלו? מה הוא 

 "הרוויח" מכך? האם "הפסיד" מכך משהו? 
יכולה להעשיר  ההישענות על מקורות עתיקים

את היצירה המודרנית ולהעלות הדים 
 מתקופות שונות ומגוונות. עם זאת, חשוב

 כמובן, שליצירה החדשה יהיה גם ערך משלה, שהיא לא תהיה חיקוי ותו לא. 
 שלוש בעיותמתבקש לבחור תחום איכות הסביבה. כל תלמיד ונה חטאים רבים מוידוי מוה

לדעתו, לעורר מודעות חברתית להן כדי להוביל לתיקון המוצגות בווידוי, בעיות שחשוב, 
ולפתרון. אפשר לבקש מן התלמידים לכתוב את בחירותיהם על כרטיסיות ולתלות אותן 

 בכיתה. אפשר גם לבקש מהם לדרג את בחירותיהם על פי סדר החשיבות. 
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נושא חברתי  התלמידים נדרשים לכתוב וידוי על: כמו בווידוי המודרני של הרב רותם, משימה

עזור לתלמידים לחשוב על נושאים שמציקים להם או על אפשר לאחר שדרוש בו שינוי. 
וידוי אמור להיות ביטוי וה חושבים שצריך לעורר את מודעות החברה להם.נושאים שהם 

" ביקורת"בין להבחין )בהקשר הזה כדאי  "האחר"לביקורת פנימית, ולא לביקורת על 
לכן הוא אמור להיות בגוף " העוסק במעשיו של האדם עצמו. וידוי"ין לב ,כלפי חוץהמופנית 
 –נעשים בחברה שאנחנו חלק ממנה ה רבים או יחיד(. אפשר לדבר על מעשים –ראשון 

ביטויי בכביש, מסוכנת במדינה, כמו פגיעה בחלשים, התנהגות  או , בעירפרסת הבבי
 גזענות, עודף צרכנות ועוד. 

את האמצעים הספרותיים שבפיוט, במקרה זה את  ידיםמתוך רצון להכיר לתלמ
חשוב שהניסוח אולם ת. "בי־ף"האלסדר לפי האקרוסטיכון, ביקשנו שיכתבו את הפיוט שלהם 

מהם הרעיונות שברצונם להביא, ורק  – תוכןלכן כדאי שקודם יחשבו על ה, ולא יהפוך לעיקר
 אחר כך יעסקו בניסוח. 

 
 

 תשליך
אמירת הווידוי אך הוא אישי יותר. האדם "משליך" באופן סמלי  מעשה התשליך ממשיך את

את מעשיו הלא טובים. בתפילה החדשה 
שנכתבה לטקס התשליך )של הרבה תמר 

דבדבני( פירורי הלחם מסמלים את 
"הכאבים והכישלונות של השנה 

החולפת", והמים הזורמים את מרכיב 
(. שאלה אהשינוי וההתחדשות בטבע )

לה החדשה מכניסה באופן זה התפי
לתהליך חשבון הנפש ממד נוסף מתוך 

לא רק  –חייו המורכבים של האדם 
חשבון חטאים, אלא גם כאבים וכישלונות. 

יד. מעשה כמו השלכת מתוצאותיו ניכרות לא תמיד ותהליך ארוך וקשה, הוא, כאמור,  נפש
מופשט ביטוי לחם למים עשוי לעזור לאדם העובר תהליך זה בכך שהוא נותן לתהליך ה

 (. שאלה ב) מוחשי
זו הזדמנות לדבר באופן כללי על כוחם של סמלים לבטא רעיונות מופשטים. אפשר לבקש 

הנפת דגל, הדלקת  )לדוגמה מהתלמידים לחשוב על מעשים סמליים אחרים המוכרים להם
 נר זיכרון(. 

 
 משימה מסכמת

יך ובסופו פתר את הבעיה לקראת סיום נחזור לשיר שפתחנו בו. הדובר בשיר עבר תהל
שליוותה אותו. התלמידים מתבקשים לחשוב אילו מארבעת "האמצעים המסורתיים" שפגשנו 
היו יכולים לעזור לדובר בשיר בתהליך שעבר. למשל, אפשר לדבר על השופר, ולומר שהוא 
 היה עשוי לעורר את האיש בשיר ולגרום להיות מודע לסיבת הנפילה; הווידוי והתשליך היו

 צעדים הכרחיים בדרך לשינוי ולשיפור.  –יכולים לעזור לו לזהות את הבעיה ולהגדיר אותה 
 

 
 הכול צפוי והרשות נתונה  

הנושא הנידון ביחידה זו קשר למדרש המופיע בחלקה א' של הספר, בהקשר למשנה 
ו" (. נקרא את המדרש "קודם יצירת הוולד במעי אמ2"הכול צפוי והרשות נתונה" )יחידה 

(. אם התלמידים למדו אותו בתחילת השנה זו תהיה חזרה, 25מתוך מדרש תנחומא )עמ' 
 יש לקרוא אותו בעיון רב יותר ואף להיעזר בשאלות שם.  –אם טרם למדו 

המדרש עוסק בעניין מידת הבחירה שיש לאדם, במידה "השליטה" שלו על עיצוב חייו. 
מראה חיצוני ומידת העושר( לבין תחום המוסר המדרש מבחין בין מאפיינים חיצוניים )כמו 

והערכים. המדרש מסביר שלעומת תכונות גוף, כמו גובה ויופי, ותכונות אופי )כמו "חלש" 
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רק תחום המוסר, )אם יהיה "צדיק"  –לעומת "גיבור"( ואפילו לעומת מידת העושר של האדם 
דיון בעניין יכולת האדם (. בעזרת המדרש נעמיק את השאלה אאו "רשע"( נתון בשליטתו )

. הדיון 187להשתנות. אפשר לפתח דיון בכיתה או בקבוצות קטנות בעזרת השאלות שבעמ' 
יעסוק תחילה בשאלה אילו תכונות )או מאפיינים( יכול אדם לשנות ואילו תכונות הן בלתי 

(. בהמשך אפשר לשאול אם יש יתרון כלשהו בהבנה שיש דברים שאלה בניתנות לשינוי )
(. שאלה גאינם בשליטתו של האדם, וכן יש לשאול מה יכול להיות קשה ובעייתי בכך )ש

לקבל  יעליו , אין סיבה שאתאמץשנותאם אין ביכולתי ל –יתרונות: ידיעה כזאת יכולה להרגיע 
יכול לשנות את הקיים, הרגשה של חוסר על שאיני תסכול חסרונות: את הקיים בהשלמה. 
 אונים מול מצב נתון. 

 
 
 

 מחברים הכול יחד
במשימת הסיום התלמידים מתבקשים לכתוב מכתב לעצמם ולציין בו מטרות 

לשינוי עצמי. זהו תרגיל אישי הנותן לתלמידים הזדמנות לתהליך של חשבון נפש בעקבות 
 דברים שלמדו וחוו ביחידה.
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 צא ידי חובתו אין אדם יו
 ...עד שיהיו כולן באגודה אחת

 בבלי, מנחות, דף כ"ז, עמוד אתלמוד 

 היחס לאחר  בלוח השנה העברי 
  ושבועות פסח, סוכות: הרגלים שלושת

 

, בנפרד מהם אחד בכל, ושבועות פסח, סוכות: הרגלים בשלושת נעסוק זו חידהבי
 באים מהם כמה, מעניינים רעיונות עומדים האלה מהחגים אחד כל מאחורי. יחד ובשלושתם

 אם פורשמב אם, החגים בשלושת ביטוי לידי הבא אחד רעיון. החג במנהגי ביטוי לידי
 השנה עיסוקנו במסגרת. בחברה ולאחר לזר והדאגה הֲהָכָלה חשיבות הוא, בעקיפין

 המסוגלת חברה היא מתוקנת שחברה אמונה ומתוך, וחברתי אישי תיקון של בתהליכים
 אנו מה נבחן – מגזרים ושל קבוצות של, פרטים של –" אחרים" של מגוון בתוכה להכיל
 . החגים שלושת במנהגי התבוננות דרך זה נושא על ללמוד יכולים

 
  פתיחה

 . 189' בעמ" האהבה ניצוץ" השיר את אנקר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" האחר עולם"ה". אחר בעולם חי אחד כל"ש כתוב בשיר. אנשים בין בהבדלים עוסק השיר
 בפנים מרגיש שאני מה את: "מיוחד רגש ועולם ייחודית מבט ונקודת עולם תפיסת להיות יכול
 מבחינה גם לעתיםו ותרבותית חברתית מבחינה" אחר עולם", וכן "כמוני מרגיש לא איש
 (. 189' עמ, א שאלה) אוגרפיתיג

 התלמידים ב שאלהב. הישראלית בחברה ומגזרים קבוצות מוזכרים ליחידה בפתיחה
 משפטים דרך ביניהם ההבדלים את ולהציג הרשימה מתוך קבוצות שתי לבחור מתבקשים

 משפט לחבר םמה לבקש אפשר, בשיר משפטים למצוא מתקשים התלמידים אם. מהשיר
 זו לך שלום שבשבילי מה: "המשפט, לדוגמה. הקבוצות בין ההבדלים את המבטא משלהם
 יוביל מסוים שמהלך לחשוב היכולים", ימין" אנשי בין ההבדל את לבטא יכול –" מלחמה
 מה: "המשפט או; לשלום יביא בדיוק מהלך שאותו שיחשבו" שמאל" אנשי לבין, למלחמה
 לחילוניים דתיים בין ההבדלים את למשל לבטא יכול" פתוח רואה אני סגור רואה שאתה
, ומצמצם מגביל", סוגר" משהו מצוות בשמירת לראות יכול חילוני אדם – מצוות לקיום ביחס
 .ומאפשרות" פותחות" דווקא שהמצוות לומר יכול דתי אדם ואילו
 אחרת, המגזריםו האנשים כל בין באהבה הצורך על ומדבר" האהבה ניצוץ" נקרא השיר

 אלא", עולמות"ה ריבוי את ולהכיל להתקיים תוכל לא החברה, כלומר". יתניע לא דבר שום"
, ובהבנה בקבלה, בכבוד כלומר; לאחר באהבה להתייחס אחד כל של נכונות תהיה אם

 (. ג שאלה) השוני, בזכות אולי או, למרות
 אפשר, זאת עם. כפרטים דםהא בני בין בהבדלים יותר עוסק שהשיר לציין יש: הערה* 

 רוב מכוונות ולכך, הישראלית בחברה קבוצות בין בהבדלים גם עוסק שהוא לומר בהחלט
 . ששאלנו השאלות
  סוכות – כולם את לכלול

 במצוות נתמקד סוכות בחג והמצוות המנהגים כל ןבימ
 מסביר מהתלמוד המקור. המינים בארבעת הקשורות
 הוא( חובה ידי לצאת) זו מצווה לקיים להצליח שהתנאי

 (.190' עמ, א שאלה" )אחת באגודה כולן שיהיו"

  ניצוץ האהבה
 כל אחד חי בעולם אחר כל כך גדול השוני 

מרגיש כמוני את מה שאני מרגיש בפנים איש לא  
ב ָׁשטוַח. ב ָעמֹק ֲאנִּי חֹוׁש    ֶאת ַמה ֶשַאָתה חֹוׁש 

  ֲאנִּי רֹוֶאה ָפתוַח.ַמה ֶשַאָתה רֹוֶאה ָסגור 
  ֶאת ַמה ֶשֲאנִּי רֹוֶאה ָלָבן ַאָתה רֹוֶאה ָׁשחֹר.
ַח אֹור. ָכה ָעֶליָך זֹור    ְכֶׁשיֹוֶרֶדת ָעַלי ַהֲחׁש 

יָמה י זֹו ָהא  יְלָך ֲחלֹום לִּ ְׁשבִּ  .ַמה ֶשבִּ
ְלָחָמה י ָׁשלֹום ְלָך זֹו מִּ ילִּ ְׁשבִּ   ...ַמה ֶשבִּ

 
 אהוד בנאי 

 יחידה
2 
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השדרה של לולב דומה לשדרה של אדם 
 והערבה דומה לפה,
 וההדס דומה לעין,
 והאתרוג דומה ללב

 ויקרא רבה, פרשה ל , סימן י"ג 

 תכונות בעלי צמחים של סוגים הם המינים ארבעת, שמם עליהם שמעיד כפי
 ב שאלהב. ועוד בצבע, בצורה, בריח, בטעם הם ביניהם ההבדלים – שונות

 צהובה צבעו כמו, נוספים הבדלים ולתאר באיור להיעזר מתבקשים התלמידים
 לעומת ההדס של העלים צורת; האחרים של הירוק הצבע לעומת האתרוג של

 '. וכו הערבה של העלים צורת
 

 יקבל האל כך, יחד לאחוז יש המינים ארבעת שאת שכפי מסבירים ל"חז התלמוד מן בקטע
 מבקשים ל"חז כך(. ג שאלה" )אחת באגודה" כשיהיו רק"( בהרצאה)" ברצון ישראל את

 כל על – בה והקבוצות הפרטים כל אם רק תקינה חברה להיות יכולה השהחבר ללמד
 זה רעיון(. ד שאלה) בשלום זה לצד זהוחיים  יחד נמצאים – ביניהם וההבדלים שונותם
 קבלה רק –" יתניע לא דבר שום האהבה ניצוץ בלי אך: "שקראנו מהשיר האמירה את מזכיר
 על ולא", ישראל" אחדות על מדברים כאן ל"שחז לציין יש. העולם את" תניע" כולם של

 ל"חז ְלמה ולשאול, בכיתה הזה עניין להעלות אפשר. כולה האנושית החברה אחדות
 היום' ישראל' למילה התלמידים לדעת המעשית המשמעות ומהי", ישראל" באומרם מתכוונים

 לשאול גם אפשר .'(וכו? בישראל שחי מי לכלהכוונה  האם? בלבד ליהודיםהכוונה  האם)
 שמא וואם כן כיצד, א "ישראל"ל מעבר" אחדות"ל ל"חז של השאיפה את להרחיבראוי  האם
 . לצמצמה דווקא כדאי

 
 

 לאיברי המינים ארבעת את מדמים ל"חז אחר במקור
 לעמוד הלולב את מדמים ל"חז 191' בעמ בקטע. הגוף

 הערבה את(; והישרה המאורכת צורתו בשל) השדרה
 האתרוג ואת( העלים צורת בגלל) ןלעי ההדס ואת לפה
(. 191' עמ, א שאלה( )העגולה צורתו בשל) ללב

 להבהיר נועדה גוף לאיברי המינים ארבעת השוואת
 אחד ממכלול חלקים היותם את, המינים מן אחד לכל שיש החשוב התפקיד את נוספת בדרך
 בריםהאי בלי לתפקד מתקשה שהגוף כפי, מהם אחד כל בלי להתקיים הקושי ואת

, ישראל לעם המינים ארבעת בין המשווה(, התלמוד מן) הקודם למקור בהמשך. המוזכרים
 עלתשמור  לא החברה ושאם(, 1, ב שאלה) חלקיה לכל זקוקה שהחברהמועבר כאן מסר 

 (. 2, ב שאלה) ולתפקודה לקיומה החיוניים חלקים תפסיד היא, מהם אחד כל
 
 

 ...בסוכה האחר את וכשפוגשים
 בחג הנהוג האושפיזין מנהג את מתאר 191' עמ באמצע הקטע
 המפגישות "הידברותה סוכות" את מזכיר זה ובהקשר ,סוכות
 מוקמותה "ההידברות סוכות"ב. בחברה שונים מגזרים בין

המחלוקות ועל  על שיחותמלבד  מתקיימות, הארץ ברחבי
 הפעילויות. חברתיות פעילויות גם – האנשים בין ההבדלים
 ולאפשר האנשים בין ההבדלים על לגשר נועדו תהחברתיו
 מצליחות כאלה פעילויות פעם לא. ביניהם שיחו חברתי מפגש
", האהבה ניצוץ" את לקיים עוזרות ובכך, וחברותיות שמחה אווירה יצורול מתחים לפרק

 נעשה הקבוצות חברי בין המפגש אם(. 191' עמ, א שאלה) עליומדבר  שלמדנו שהשיר
 לשמוע כן ניסיון בו שיש מפגש, ופורה חיובי מפגש ליצור יכול הוא", דברותהי" של בדרך
 גם הללו הסוכות את לכנות אפשר כך בשל. השני הצד של עמדותיו את להבין ואף
 מעוניינים היו מי עם יכתבו התלמידים התרגיל בהמשך(. ב שאלה" )שלום סוכות"

 שיהיו ייתכן אך, בחברה אחר רממגז למישהו היא הכוונה". הידברות סוכת"ב להיפגש
(. ג שאלה) משפחה בן עם או חברה או חבר עםדווקא " להידבר" רצון שיביעו ילדים

 את יכינו – שייפגשו האדם עם השיחה את וידמיינו יתכננו התלמידים הו־ ד שאלותב
 .  לתשובותיו להקשיב מסוגלים יהיו אם עצמם עם ויבדקו אותו שישאלו השאלות
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 בכרזה(: ו שאלה) ההידברות לרעיון ביטוי יש 191' עמ בתחתית המופיעות תהכרזו בשתי
, ומסמלות את זו כלפי זו המושטות( ולבן שחור) מנוגדים בצבעים ידיים שתי נראות אחת

 המשולשים שני בו שהופרדו ישראל דגל נראה השנייה בכרזה. הרצון לקשר גם בין שונים
 את להדגיש מבקשות הכרזות שתי. מים בחברה, זאת כביטוי לשסעים הקייהדוד שבמגן
המצב  את מתארת( הדגל כרזת) אחת כרזה, זאת עם. בחברה החלקים בין הקשר חשיבות

 ואוניברסאלי אנושי, אישי מסר הוא השנייה בכרזה המסר ואילו, הישראלית חברהתוך הב
 . יותר
 
 
 
 
 
 
 

 זה שונים אנשים של טורהקריק לצייר מתבקשים התלמידים() בנקודה המצוינת במשימה
 את לתלמידים להציע אפשר. המינים ארבעת שלביטויי למשל כ, יחדיו המאוגדים מזה

 םאות ולתלותלהציג את התוצרים  אפשר. כהעשרה או רשות כמשימת הזאת המשימה
 . בכיתה

 
  פסח – האחר עם להזדהות

 את, בארצנו חורין בני וכשאנ, היום גם לזכור עלינו מדוע בשאלה נפתח היחידה של זה סעיף
 לפתוח ובכך, הזאת השאלה את לשאול אפשר. אחר לעם עבדים עמנו בני היו שבה התקופה

יכולות לעלות תשובות המתייחסות לחשיבות של הזיכרון . בהמשך ללימוד בסיס שיהווה דיון
למוד לזכור את ההיסטוריה. ותשובות לגבי החשיבות לזכור מתוך רצון ל –כעקרון בפני עצמו 

שהעם לא יתנסה בחוויות כאלה יותר, לא בתור משועבד ולא בתור משעבד  –לקח לעתיד 
 של אחרים. 

 
 ? היום גם לזכור מדוע
, זה פסוק פי על. ששאלנו לשאלה מסוימת תשובה למצוא אפשר שמות בספר המצווה בנוסח
 להבין אמורים ולכן ",הגר נפש את" יודעים אנחנו", מצרים בארץ גרים" שהיינו  לזיכרון הודות
 היא שהכוונה ייתכן. מפורט ואינו עמום הגר את ללחוץ האיסורעם זאת . הגר את ללחוץ שאין
 הוגנות לא דרישותוב קשים בתנאים קשה בעבודהו ולהעביד הגר של חולשתו את לנצל שאין

 ירמכ שאינו זר בהיותו הנמוך מעמדו בשל הגר על להגן דואגת התורה(. 192' עמ, א שאלה)
 , ללא רכושמשפחה ובני חברים של תמיכה ללא, בודד לרוב ,הארץ מנהגי ואת השפה את
 על נשענת הגר את ללחוץ שאין המצווה ב שאלה) נקלע שלתוכה החברה לחסדי ונתון

 הרעיון מאחורי לעמוד שעשוי ההיגיון. מצרים בארץגר  בעצמו בהיותו ישראל עם של החוויה
 אנשים עם והזדהות אמפטיה אצלו לעורר אמורה העם השחוו הקשה שהחוויה הוא הזה

 אם יבדקו התלמידים(, למטה, א שאלה) בהמשך י"רש מפרש כך(. ג שאלה) במצבו אחרים
 אפשרות מציגה' ליבוביץ נחמה(. ב שאלה) ממנה אחר או, לדעתם דומה י"רש של פירושו
 הייתה בעצמו בדע היה היהודי שהעם שהעובדה מסבירה היא. האיסור את להבין אחרת
 את משווה היא. אחרים ולנצל כאדון להתנהג, לצורך או, לרצון דווקא אותו להוביל יכולה
 אלא, באחרים מלפגוע נמנע אינו שנפגע אדםשבה   המוכר ההתנהגות לדפוס הזה המצב
 מתבקשים התלמידים ד שאלהב(. ג שאלה) בו שנהגו כפי באחרים לנהוג דווקא נוטה

 לפתח אותם הובילה'( וכו השפלה, עלבון, כאב) בעצמם שחוו נעימה לא וויהח אם לחשוב
, לפגוע לרצות או, לפגוע להם גרמה או(, י"רש של כהצעתו) אחרים של לסבלם אמפטיה
 (. מציינת' שליבוביץ כפי) באחרים
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 בישראל עבודה מהגרי -מן העיתונות 
 

, מינובי לישראל המגיעים העבודה מהגרי בין משווה גורי חיים
 שירדו יעקב בני כמו. במצרים עבדים שהיו ישראל בני לבין

 גם(, ב–א, מב בראשית)"לשבור שבר" מפני הבצורת  למצרים
 בונה זו עדהבשל מצוקה כלכלית.  שבאה" גדולה עדה" הם
 הערים שתי שמות –" שלנו ורעמסס פיתום" את בישראל היום

 מצריםה בעבור העברים שבנו כערים שמות בספר הנזכרות
 מהגרי בין ההבדלים אחד (.194' עמ, א שאלה( )יא, א שמות)

 ואילו", רשמי באופן" עבדים היו ישראל שבני הוא במצרים העברים לבין בישראל העבודה
 עם". עבדים" נחשבים ואינם מבחירה בישראל לעבוד באים, לכאורה לפחות, העבודה מהגרי
, ואפשר לומר גם ראויה משכורת בליו קשים בתנאים ומועסקים הועסקו אלה וגם אלה, זאת

לגבי מהגרי העבודה בימינו שכוח עבודתם מנוצל בצורה מקסימאלית במטרה  להגביר את 
 (. ב שאלהרווחי האדון, כפי שנעשה לעבדים העברים במצרים )

 מזכירים היו אולי, משלהם" פסח של הגדה" כותבים בישראל העבודה מהגרי היו אילו
 הקושי – היום נמצאים הםבה ש למציאות אותם שהובילו המטרות את ולבניהם לעצמם
, בינתיים(. ג משימה) יותר טוב לעתיד שאיפותיהם את וכן – המוצא בארץ עצמם את לפרנס
, י"רש שמפרש וכפי, הסדר בשולחן בשנה שנה מידי המודגש במצרים העבדות זיכרון בזכות

 יותר ולהשקיע, מנצלת ופחות" עבידהמ"פחות  להיות לשאוף צריכה הישראלית החברה
 (. ד שאלה) כך כל קשהעבורה  שעובדים למי בדאגה

 
 שבועות – לקבל והזכות לתת החובה
 העלילה: רות במגילת לעיסוק הקדמה לשמש יכולה 194' עמב החג שמות בִּדבר הפתיחה
 רבסיפו". הקציר חג" גם המכונה, שבועות חג בה שחל העונה, הקציר בעונת מתרחשת
 חג: "החג של הנוסף לשמו קשור והדבר, בתורה המופיעים חוקים ואפילו ערכים מודגשים

 ". תורה מתן
 .השבועות בחג לאחר היחס נושא את לבחון כדי רות במגילת נתמקד – רות של סיפורה

 התלמידים, רות במגילת בסיפור להיזכר כדי :194' עמב( ) בנקודה המצוינת המשימה
, ד: הוא הנכון הסדר. נכון בסדר לסדרם ויתבקשו, חלקים בארבעה עלילהה של תקציר יקראו

 . ב, ג, א

  להביא אפשר 195' בעמ() בנקודה המצוינת שאלהל בתשובה: רות במגילת חסד
 גם נעמי עם להישאר רות של ורצונה נכונותה כמו, המגילה שבסיפור חסד למעשי דוגמאות
 .  לרות נעמי של והדואג החם ויחסה דהבש לרות בועז של עזרתו, ליהודה בחזרתה

 
 לחלשים דואגת החברה – רות במגילת צדק

 בשדה רות של מעשיה את מתאר( למטה) 195' בעמ הפסוק
 לעניים לאפשר שנועדו חוקים של תוצאה הם אלו מעשים. בועז

 196' בעמ מובאים אלו חוקים. אחרים של משדות יבול לאסוף
 ליתום, לגר היחס את ישהמדג התורה אלו בחוקים. למעלה

 ביותר החלשות לאוכלוסיות שנחשבו אוכלוסיות – ולאלמנה
, והמשפטית החברתית בדידותן שום על המקרא בתקופת בחברה
. לכלכלתם שדאג כוח בעלגורם  שום לצִּדם עמד שלא ומשום
 הם והאלמנות והיתומים אחרת בארץ שמוצאם הזרים הם הג רים

 הגברים המקרא בימי) אותם יפרנסש בעל או אב ללא שנותרו מי
 אחראים להיות יכלו הם רק ולכן, והרכוש האדמות בעלי היו

 האב מות אחרי ולכלותיה לנעמי קרה מה ראו. המשפחה לפרנסת
 (. 196' עמ, א שאלה(. )והבנים

 יש וכמה מתי קובעת היא. לנזקקים מיבוליהם להשאיר האדמות בעלי על מצווה התורה
 לתת, לתת לא או לתת) זה בעניין הדעת שיקולאת  השדות לבעלי אירהמש ואינה, להשאיר

 לנזקקים העזרה רעיון אתהופכת  התורה בכך .(כך אחר או עכשיו לתת, לזה ולא לזה
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המעשה הנדרש במצווה זאת איננו יכול 
יחיד לבדו ולא על להיעשות לא על ידי ה

 ידי הצבור לבדו... 
 

 פירוש הרש"ר הירש על דברים ט"ו, ז'
 

 צריכים אינם והחלשים הנזקקים כאלה חוקים בעקבות . תלוי ובלתי חוקי, קבוע למעשה
 אינם שהם משום, מקבלים שהם כהבתמי פחות מתביישים הם,  ושוב שוב לעזרה להתחנן
  ". להם מגיע"ש מה את אלא" צדקה" מקבלים שהם מרגישים

 
  חברתי וצדק צדקה – לנזקקים לסייע הציבור ואחריות היחיד אחריות

 הרעיון. לצדקה מהכנסותיו אחוז עשרה לתרום חייב יהודי שכל ההלכה מוזכרת 196' עמב
 . שבבעלותו תיקיםה תעשר מתוך אחד תיק אחר לאדם נותן אדם שבו באיור מומחש

 () בנקודה המצוינת בשאלה
 נשאלים התלמידים 196' בעמ
 לתת נדרשים העניים גם מדוע
 בכיתה בכך לדון אפשר. צדקה

 כמו, תשובות כמה ולהעלות
 כזאת שמחויבות האפשרות

 חברתית אחריות ליצור נועדה
 לתרום נדרשים כולם – כללית

 יכול. להיתמך רק ולא לאחרים
 יכול אחד כלשו", יותר נזקקים" אנשים יש שתמיד מההבנה נובעת זו שדרישה גם להיות
 לנותן לגרום עשויה לאחר נתינה שכל היא נוספת אפשרות. לעזרתו שנזקק מישהו למצוא
 . ולגודלה הנתינה למהות קשר בלי ומשמעותי חיוני להרגיש

 
 
 די לא(, 197' בעמ) הירש ר"הרש כדברי, זאת עם

 בחברה היחידים כל אמנם. לנזקקים ידאגו שיחידים
 האישית מחויבותם את לבטא ובכך לתרום נדרשים
 על הזה הסיוע לצד אך, לאחרים לעזור

 כדי, לנזקקים עזרה של מערך למסד המדינה/החברה
 (. 197' עמ, א שאלה) וקבוע מסודר יהיה שהסיוע
ללית הכ החברה מצד לנזקקים הסיוע את הממסדת, זו תפיסה

 יש שבה מדינה –" הרווחה מדינת" של לתפיסתה מתאימה
 יכולים הם רווחיהם ובזכות) ולהתפתח להרוויח אפשרות לפרטים
באלה  לתמוך המדינה של מחויבות גם בה ויש(, לאחרים לעזור

 (*. ב שאלה) לתמיכה זקוקיםה
 
 

 לביטוח המוסד באמצעות  היא לנזקקים המדינה של הסיוע מדרכי אחת
כל אדם  חוק פי על ."ביטוחי" מוסד הוא לאומי לביטוח המוסד. ומילא

(, והכנסתו גילו לפי) לאומי לביטוח מסוים סכום לשלם חייבבישראל 
: בעת מהמוסד זמנית או קבועה קצבה לקבל זכאי הוא הצורך ובעת
 פעילותו. הכנסה שלמתהב צורךכאשר יש  או לידה, נכות, אבטלהזקנה, 

 כמו, ך"בתנ כבר שהופיעו רעיונות ממשיכה לאומי לביטוח המוסד של

 .() בנקודה המצוינת שאלה) ושכחה פאה, לקט החוקים
 

 יחד הכול מחברים
, עליו ששמעו או שראו במקרה להיזכר מתבקשים התלמידים הסיכום במשימת

 לאנשים הממוען מכתב יכתבו התלמידים". אחר" או זר, חלש היותו בשל נפגע אדם בוש
 הם כך לשם. ממנו להימנע ויש וחמור שלילי שנעשה המעשה מדוע ויסבירו הפוגעים

 מקום להיות צריך בריאה שבחברה הרעיון כמו, ביחידה שעלו ברעיונות להיעזר מתבקשים
פגיעה מ להימנע לאדם לעזור  צריך בעבר פגיעה של שזיכרון  הרעיון(, סוכות) לכולם

 לנזקקים לעזור חובה מוטלת החברה על גםו היחידים על שגם והרעיון(, פסח) באחרים
 (.   שבועות)

 

 "רווחה מדינת" במושג* 
 אחריות של וברעיון
 לתמוך המדינה
 כבר עסקנו באזרחיה
  חברה" ביחידה

 חלק" )וצודקת משגשגת
 (.  161–170' עמ', ב
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 ֵאיְך ֶזה ֶשכֹוָכב ֶאָחד 
ַמַען ַהֵשם. ַבד ֵמֵעז. ֵאיְך הוא ֵמֵעז, ל   ל 

ַבד.  כֹוָכב ֶאָחד ל 
 ֲאִני ֹלא ָהִייִתי

ֶעֶצם,   ֵמֵעז. ַוֲאִני, ב 
ַבד.  ֹלא ל 

  ()נתן זך

  

 לעשות? לעשות!מה 
 אקטיביזם בלוח השנה 

  
 חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, יום העצמאות

 
במסגרת העיסוק בנושא תיקון פני החברה ושיפורם, נדון ביחידה זו בחשיבות העשייה 

תיקון בחברה. העיסוק בנושא האנושית, ונכיר את יכולתו של היחיד להשפיע על תהליכי ה
ייעשה בעזרת היכרות עם מנהגים ורעיונות הקשורים בארבעה מחגי ישראל. המשותף 

לחגים אלו הוא שכולם חגים מאוחרים, חגים שאינן נזכרים בתורה ואין בה מצווה לציין אותם 
 )סיפורו של חג הפורים והמצווה לחגוג אותו מופיעים בתנ"ך, במגילת אסתר(.

הלועזי "אקטיביזם" אינו תרגום מדויק של המילים העבריות "עשיה",  המושג
"פעילות" או "פעלתנות". המוזג הלועזי כולל גם את רעיון השאיפה לשינוי ולתיקון. 

פסטיבל "אקטיביזם" המתקיים בישראל בכל שנה כבר כמה שנים, הוא מקום מפגש 

בעמ'  )(וינת בנקודה השאלה המצלתנועות ולארגונים הפועלים לשינוי חברתי. 
ומפתח עוסקת בפענוח משמעותו של סמל הפסטיבל. בסמל מופיעים פרח  198

צינורות. מפתח הצינורות מסמל את הקריאה לפעולה, לתיקון של דבר מקולקל, 
את אידאל היופי. הסמל בשלמותו מבטא את הקריאה לפעול מתוך שאיפה  –והפרח 

 לחיים טובים, צודקים ויפים יותר. 
 

 צעד קטן וראשון 
 

 
בעקבות קריאת השיר "איך זה שכוכב אחד", יענו 

לנסות לשער  . אפשר198בעמ' התלמידים על השאלות 
(, 198עמ' שאלה א, מהו הדבר שהכוכב מעז לעשות )

למשל, לנוע לבדו בשמים ולהאיר, ובהשאלה: לבלוט 
ולהביע את עצמו. בהקשר לכך התלמידים יתארו בכתב 

לעשות משהו או להשיג דבר־מה ולא מקרה שבו רצו 
כה קרה, להצטרף למסגרת שאלה בהעזו ) (, כמו למשל, לדבר לפני כל הכיתה, לקפוץ לבר 

שלא מכירים בה איש וכו'. אפשר לבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה בסיפורים אישיים 
בנושא, ובהמשך לבקש מהם שיציעו, אולי על סמך החוויה האישית, כיצד אפשר לעשות 

דברים למרות החששות, כמו לדבר תחילה רק מול קבוצה קטנה בכיתה ורק בהמשך מול כל 
כה בבת אחת וכו'. )  (. שאלה גהכיתה; לקפוץ למים הקרים בבר 

 
המשפט שאמר האסטרונאוט ניל ארמסטרונג מציג פתרון אפשרי לקושי המתואר בשיר של 

משמעות והשפעה רבת חשיבות,  להיותיכולה  (לכאורה)קטן לפעמים אפילו למעשה  –זך 
   (. 199עמ' שאלה א, )וזוהי כבר עשייה 

 
 
 
 
 
 
 

"צעד גדול" היא שינוי של אדם בהרגלי היום־יום שלו עשוי להיות דוגמה ל"צעד קטן" ש
מתחיל ו חליט לעבור לאכילת מזון בריאמלשיפור בתחומי חייו האחרים. למשל, מי שהמביא 

קרים. דוגמה אחרת היא מעשה מחאה קטן שעושה אדם ארוחה מזינה בבב"צעד קטן" של 
 (. שאלה באחד ומעורר אחרים להצטרף אליו )

 יחידה
3 
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 חנוכה  –כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
לצד קריאת שיר הילדים נקרא את הסיפור המובא בתלמוד הבבלי המספר על נס חנוכה. 

 . בתחתית העמוד מובא רקע לסיפור מן התלמוד
(, על פי התלמוד הבבלי 200עמ' שאלה א, נס הוא אירוע המתרחש בניגוד לחוקי הטבע )

המנהג להדליק שמונה נרות בחנוכה מקורו באירוע שבו נמצא, "יש מאין", די שמן שהספיק 
(. ואף על פי כן, הנס לא היה שאלה בלהבעיר את מנורת בית המקדש במשך שמונה ימים )

ונאים יוזמים ומנסים להדליק את מנורת המקדש גם כשראו שאין מתרחש אילולא היו החשמ
פשר את הנס...  בה די שמן. מבחינה זו אפשר לומר שמעשה החשמונאים סלל את הדרך ואִּ

(. לעומת הסיפור בתלמוד המדבר על נס שהוביל להתגברות האור על החושך, שיר שאלה ג)
ר על החושך בזכות הפעולה המשותפת, לגבו של "כולנו"הילדים אינו עוסק בנס אלא ביכולת 

(. בהקשר הזה אפשר לבקש שאלה דבאמצעות הצטרפותם של אורות קטנים זה לזה )
מהתלמידים לספר על אירוע שבו הם היו בעצמם "אור קטן" ועם הרבה אחרים, היו יחד "אור 

איתן". ניתן לחשוב על משיכה בחבל ביום ספורט, שירה במקהלה או השתתפות בהפגנה 
 כלשהי ועוד. 

 
(: 'לא 106: נזכיר לתלמידים את המשנה שהכרנו ממסכת אבות )עמ' משנה ממסכת אבות

עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה')פרק ב' משנה כ"א(. התלמידים יענו 

בפרקי אבות מדגישה את  . האמרה200באמצע עמ'  )(השאלה המצוינת בנקודה על 
ל בעולם. לפי המסורת, "המלאכה" היא לימוד תורה וקיום מצוות, אך חובתו של האדם לפעו

אנשים כבתפיסה רחבה יותר אפשר לפרש שהכוונה היא למילוי כל המשימות המוטלות עלינו 
(. גם מעשה 107–106, עמ' 11הפרטיים ובהיותינו שייכים לחברה ולעם )ראו חלק א', יחידה 

לדים מציגים מידה של עשייה ראשונית שהאדם החשמונאים וגם העשייה המתוארת בשיר הי
אינו "בן חורין להיבטל ממנה"; ובשני המקורות אין ביטוי לציפייה מהאדם היחיד להשלים את 

עשה נס והשלים את מעשה החשמונאים,  האלהמעשה. לעומת זאת, על פי הסיפור בתלמוד 
, באמצעות קבוצההמעשה היחיד ממשיך ומושלם באמצעות  –ואילו על פי שיר הילדים 

 התלכדות הפרטים למטרה מסוימת. 
 

 כשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל. 
 וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום 
 בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן 

 שהיה מונח בחותמו של כוהן גדול, 
 בו אלא להדליק יום אחד.  ולא היה

 נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים.
 לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בַהלל והודאה.

  
 )תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'( 

ָגֵרש   .ָבאנו ֹחֶשְך ל 
ָיֵדינו אֹור וָ   .ֵאשב 

 ,ָכל ֶאָחד הוא אֹור ָקָטן
ֺכָּלנו אֹור ֵאיָתן  .ו 

 
(תנאי־שרה לוי)  
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 תנו רבנן: מצוות חנוכה... 
 בית שמאי אומרים:

 יום ראשון מדליק שמונה, 
 מכאן ואילך פוחת והולך. 

 אומרים: ובית הלל
 יום ראשון מדליק אחת, 

 מכאן ואילך מוסיף והולך.
  

 א"כדף תלמוד בבלי, מסכת שבת, )
  עמוד ב'(

 

ים   ָכְך הֹוְלכִּים ַהשֹוְתלִּ
ת ַביָד  ב וְא   רֹן ַבל 

ן ַהְכָפר יר ומִּ ן ָהעִּ  , מִּ
ן ָהָהר  ֶמק, מִּ ן ָהע   מִּ

ְׁשָבט   ְבט"ו בִּ
ְׁשָבט...  ְבט"ו בִּ

  

 (יצחק שנהר)

 מחלוקת החכמים בעניין הדלקת נרות חנוכה 
הקטע מתאר את שיטת ההדלקה של בית הלל ואת שיטת בית שמאי. בית שמאי הדליקו 
ביום הראשון את כל הנרות ובכל יום הפחיתו נר, לציון 
 מספר ימי החג שנותרו, ואולי גם כדרך להזכיר את דרך

בעירתה של מנורת המקדש, שכבתה ביום השמיני. 
לעומת זאת, בית הלל הדליקו ביום הראשון נר אחד ובכל 

(. שתי שיטות ההדלקה מבטאות שאלה איום הוסיפו נר )
שתי תפיסות עולם בשאלת מעשה הפצת האור, 

בשאלת הדרך לתקן את פני החברה: בית  –ובהשאלה 
לשפרו,  –מכאן שמאי סבורים שיש להאיר את העולם, ו

קודם כול על ידי סילוק החושך )"לבער את החושך בבת 
אחת"( ואילו בית הלל מחזיקים בעמדה שיש לתקן את 
הבעיות בהדרגה, בשלבים, על ידי הוספת אור ועוד אור 

(. כדי להמחיש את שתי השיטות האלה, אנו שאלה ב)"נרבה את האור בעולם בהדרגה"( )
תי דרכים להתמודד עם בעיית האלימות בבית הספר מסוים מבקשים מהתלמידים להציע ש

(. הצעה ברוח שיטת בית שמאי תהיה לנטרל כל 201עמ' , () משימה המצוינת בנקודהב)
סכנה של אלימות, למשל על ידי הרחקת תלמידים "אלימים" )לבער חושך(; הצעה ברוח 

ת בבית הספר )להוסיף שיטת בית הלל תהיה להעצים ביטויים של התנהגות חיובית וחברי
עמ' שאלה ג, איזו שיטה הם מעדיפים ) –אור(. בהמשך אפשר לחזור לשאלה בעמוד הקודם 

, כמו ות(. השאלה הזאת יכולה לעורר דיון בשיטות התמודדות עם בעיות ולהעלות סוגי200
 מהר וביעילות, או לאט וביסודיות? –איך עדיף לעבוד 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

להוסיף אור ועוד אור ולא לבער את  –עדיף את שיטת בית הלל יש לשער שהרצל היה מ
(. הרצל מדבר על "מפעל שנעשה", וייתכן שהוא 201עמ' שאלה א, החושך בבת אחת )

(. הרצל אומר שרק כשכל שאלה במתכוון למפעל הקמת חברה חדשה בעבור היהודים )
יות עמדתו של הנרות דולקים אפשר לשמוח על המפעל שנעשה. הסיבה לכך עשויה לה

 הרצל שהמפעל יהיה גמור רק כשכולם יהיו מעורבים בו, רק כשהתוצר יהיה "של כולם", 
(. הרצל מכנה את הנרות הנוספים שאלה גרק אז יוכל "המפעל" לענות לצורכיהם של הכול )

"אוהבי הצדק, האמת החירות" וכו'. מושגים אלו באים לידי ביטוי בחברת המופת שתיאר 
המבנה הכלכלי של החברה, המבטא צדק לצד חירות, והפיתוח הטכנולוגי  בספרו, כמו

 (.שאלה דוהתעשייתי של החברה, המבטא יצירה, התקדמות ויופי )
 
 

 ט"ו בשבט  –למען הדורות הבאים 
 

 
 
 
 
 
 
 

וד עצוב תחילה נר אחד והנה עוד חושך, והנר היחידי ע
 ואחריו ימצא לו חבר, ועוד אחד, עוד אחדים. למראה ...

 האפלה כליל תחלוף.
וכשכל הנרות דולקים נשתומם ונשמח על המפעל ...

 שנעשה.
 

 (1897, "די וולט")בנימין זאב הרצל, המנורה, 
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ָׂשֵמָחה  שֹוַשַנת ַיֲעֹקב ָצֲהָלה ו 
ד   ֵכֶלת ָמר  אֹוָתם ַיַחד ּת   ...ָכיִבר 

 
 (ידידיה אדמון)
 

ידידיה אדמון )על בסיס פיוט 
 (19-אנונימי מהמאה ה

ֵורֹוש:  ַוֹטאֶמר ָהָמן ַלֶמֶלְך ֲאַחש 
ִדינֹות  ֹכל מ  ֹפָרד ֵבין ָהַעִמים ב  ֺפָזר ומ  נֹו ַעם ֶאָחד מ  ֶיש 

כוֶתָך...  ַמל 
 

 (י"א–)אסתר, פרק ג' פסוקים ח'

 
שיר זה מציג את מנהג נטיעות העצים בט"ו בשבט שהחל בימי העלייה הראשונה. השיר 

(. ט"ו בשבט היה 202עמ' שאלה א, צל ו"הלבשת" העיר הערומה ) –מייחס לעצים תועלת 
החלוצי של עבודת כפיים וחידוש  להאידיאלחג של נטיעת עצים בראשית הציונות, בהשפעת 

 (. שאלה ב( )143הקשר לאדמה, כפי שלמדנו ביחידה על טכנולוגיה )עמ' 
 
 
 
 
 
 
 
 

הנוטע עץ חרוב. חוני תוהה על הסיפור מן התלמוד הבבלי מתאר מפגש של חוני עם אדם 
הרי ברור שלא יזכה לאכול מפירות העץ, שכן לדבריו העץ ייתן  –ההיגיון במעשהו של הנוטע 
(. בתגובה לשאלת חוני הנוטע מסביר שהוא נוטע שאלה אפירות רק בעוד שנים רבות )

וא שהעל כך בשביל הדורות הבאים, כפי שעשו הדורות שלפניו בשבילו. תשובתו מעידה 
 (.שאלה במרגיש שיש לו אחריות כלפי מי שיבואו אחריו ומבין שמחובתו לתרום להם )

נטיעת העץ היא בבחינת "צעד קטן" בשבילו, אך "צעד גדול" בשביל הדורות שיבואו אחריו 
 (. שאלה גויוכלו ליהנות מפירות העץ )

 
 חג שמירת הטבע

עוסקים בנושאים הקשורים לשמירת  בשנים האחרונות יותר ויותר אירועים לציון ט"ו בשבט
לנזקים הבלתי הפיכים שמסבים מעשי גוברת הטבע והסביבה. הסיבה לכך היא המודעות ה

שאלה האדם לכדור הארץ )כמו תיעוש מואץ, הדָברה, שימוש יתר במשאבי טבע וכדומה( )
התלמידים מתבקשים להציע מעשה שהיה יכול לעשות נוטע החרוב היום  שאלה ב(. בא
תחום הגנת הסביבה כדי להועיל לדורות הבאים. כפי שמוסבר לתלמידים, יש לזכור שלפני ב

יפה את הנוף. כך ילמשל, הוא מצל ומ –שהעץ נותן פירות, הוא יכול להועיל לנוטע ולבני דורו 
חזור אחד ליד הבית, תורמים גם  גם מעשים התורמים לשמירת הסביבה, כמו הוספת פח מִּ

 לדורות הבאים. לטווח קצר ולא רק 
 
 

 פורים  –אין סומכין על הנס 
  

 
השיר "שושנת יעקב" עוסק בנושא התשועה וההצלה. אנו נבחן את הרעיון כפי שהוא מופיע 

המסביר את  203בעמ' בסיפור המגילה. לשם כך נקרא עם התלמידים את הקטע מן המגילה 
 חשוורוש. א הנסיבות שהובילו לסכנה שאיימה על העם היהודי בממלכתו של

 
 

התלמידים נשאלים מה יכולה לעשות חברה העומדת בפני סכנת 
(. חברה המצויה במצוקה יכולה לנסות 204עמ' שאלה א, חיים )

להימלט ממקום המצוקה )גם היום יש אוכלוסיות חלשות ומאוימות 
הנמלטות מארץ לארץ. אזרחי מדינה המבקשים הגנה במדינה אחרת 

פליטים(; אפשרות אחרת היא לכרות ברית או יכולים לקבל מעמד של 

 פעם אחת היה ]חוני[ מהלך בדרך
 ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב...

 
 '(ג עמוד א"תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ)
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ִריב,  ֹעה ִהק   וַפר 
ָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ַוטִ  ֵני ִיׂש  או ב   ׂש 

ַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם  ִהֵנה ִמצ   ו 
ָרֵאל ֶאל ה'  ֵני ִיׂש  ֲעקו ב  ֹאד ַוִטצ  או מ  ַוִטיר 

... 
 י"ד( –)שמות, פרק י"ד פסוקים י'

ֵּתר: ָהִשיב ֶאל ֶאס  ֳדַכי ל   ַוֹטאֶמר ָמר 
ִהָמֵלט ֵבי ֵשְך ל  ַנפ  ַדִמי ב  ת ַהֶמֶלְך ִמָכל ַאל ּת 

הוִדים...  ַהט 
 
 י"ד–אסתר, פרק ד' פסוקים י"ג 

 

להגיע להסכם עם גורם חזק שיגן על האוכלוסייה החלשה )בעבר זה היה נוהג מקובל מאוד 
בריתות בין מדינות ומעצמות, ובין מדינות חזקות שנתנו חסות למדינות חלשות(; היום  –

 אפשר לבקש הגנה והתערבות של האו"ם ושל מדינות חזקות. 
 

 בספר שמותבשעת סכנה ת התמודדו
 

הקטע מספר שמות מתאר את ההתמודדות של בני 
 –ישראל ושל משה ברגע מסוכן בעת יציאת מצרים 

המצרים רדפו אחרי בני ישראל שכבר הגיעו לשפת הים 
ולא היה להם לאן לברוח. בני ישראל הגיבו בבכי 

ובתלונה, ואילו משה ביקש מהם לחכות בשקט ולחזות 
שאלה : "ה' יילחם לכם ואתם תחרישון" )ב"ישועת ה' "

 לבטוח באל שיציל אותנו מהצרה המאיימת.  –(. זוהי תפיסה דתית מקובלת ב
 
 

 במגילת אסתרסכנה התמודדות בשעת  –גישה אחרת 
היינו מצפים שגם במגילת אסתר התגובה למצוקה תהיה 

פנייה לכל אורך המגילה אין תיאור של פנייה לאלוהים. אולם 
ואף לא זכר לאפשרות שהאל יושיע את העם. לעומת לאל, 

זאת, מרדכי פונה לאסתר ודורש ממנה שבהיותה מלכה 
(. עם זאת, באותה נשימה הוא 205עמ' שאלה א, תגלה אחריות ותפעל להצלת בני עמה )

מסביר שאם היא לא תעזור לעם, הישועה תבוא "ממקום" אחר, ובכך רומז, כנראה, לאלוהים 
(. שאלה בשל האל, עשויה לרמוז לכך( ) ו", שבלשון חז"ל היא אחד מכינויי)המילה "מקום

מרדכי דורש מאסתר מעורבות ואקטיביות למרות שהוא מניח שיש השגחה אלוהית. רעיון זה 
בא לידי ביטוי בדברי חז"ל שקבע: "אין סומכין על הנס", אף על פי שהוא עשוי להתרחש... 

שאין לסמוך על הנס עומדת הציפייה שבני האדם יזמו (. מאחורי קביעת החכמים שאלה ג)
החשש מפני פסיביות והתנהגות של "שב ואל תעשה". אפשר לפתוח לצד זה ויקבלו אחריות ו

למצבים בחיים שבהם אנשים פועלים באופן אקטיבי או את הנושא לדיון ואף לבקש דוגמאות 
 נס. מצפים ל

 
 

 רק כלפי יהודים?  –סולידריות חברתית 
למידים מתבקשים להביא דוגמה למעשה המבטא סולידריות בין יהודים בימינו. בהמשך הת

הם נשאלים האם חשוב לטפח תחושת סולידריות מיוחדת כלפי בני העם שלנו דווקא, או 
מומלץ להביע את הדברים שמא כדאי להימנע מכך ולעודד סולידריות כלפי כל אדם במצוקה. 

החלוקים בסוגיה זו כדי לאתגר את התלמידים בחשיבה על  שיח בין שני אנשים-בדרך של דו
קרובים ורחוקים עסקנו גם ביחידה אנשים בשאלת הערבות והמחויבות כלפי  שתי הגישות.

 (. 110–111"לא עליך המלאכה לגמור..." )חלק א', עמ' 
 

 יום העצמאות  –אם תרצו אין זו אגדה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

י יָָפה וְַגם  ל ֶׁשלִּ ֶאֶרץ יְִּשָרא 
 פֹוַרַחת 

י נַָטע? י ָבנָה ומִּ  מִּ
 ֺכָלנו ְביַַחד! 

ל,  י ַביִּת ְבֶאֶרץ יְִּשָרא   ֲאנִּי ָבנִּיתִּ
 ָאז י ׁש ָלנו ֶאֶרץ
 וְי ׁש ָלנו ַביִּת

לְבֶאֶרץ יִּ   ...ְשָרא 
 (דתיה בן דור)

 הבלדה על יואל משה סלומון

 

ְׁשנַת ַתְרַל"ח,  ְבבֶֹקר ַלח בִּ
ים, יר ָהֲענָבִּ ת ְבצִּ  ע 

ים יָפֹו ַעל סוסִּ  יְָצאו מִּ
ים... ֶׁשת ָהרֹוְכבִּ  ֲחמ 

 ()יורם טהרלב   
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ה הקשורה להקמת המדינה. הבלדה על על יואל משה בשני השירים שלפנינו מוצגת עשיי
סלומון מספרת על הקמת המושבה פתח תקווה, ועל אדם שבניגוד לחבריו התעקש להישאר 

עמ' שאלה א, במקום שאליו הגיעו, ככל הנראה משום שהאמין שההתיישבות במקום תצליח )
לא  בעוד שקודם,  השיר מספר שבזכות הישארותו המקום "נמלא ציוץ של ציפורים" (.206

שאלה נשמעה בו שירת הציפורים. הציפורים מסמלות את החיים היכולים להתקיים במקום )
 (. ב

השם "פתח תקווה" מסמל את השאיפה להמשך החיים ואת הצפייה שהיישוב שהוקם יהיה 
תחילתו מפעל גדול. השם קשור לתקווה ולאמונה שהיו ליואל משה סלומון וגרמו לו שלא 

ולדבוק במקום. מעשה זה היה "פתח לתקווה" גם לאחרים והביא, בסופו של  להתייאש
 (. שאלה גמשגשגת )שהפכה לעיר דבר, להקמתה של מושבה 

הפסל העומד בפתח תקווה מציג את יואל משה סלומון בעל 
כנפיים ורכוב על אופנוע. הכנפיים )שמקורן, כמובן, בשירו של 

אות של האיש, טהרלב(, מסמלות את תכונותיו המופל
 האמונה, העקשנות, האומץ ואף היצירתיות )"המעוף"(

 

 

 אנו נושאים לפידים

בספר מובאים שיר ודברי הגות מכמה תקופות. כל אחד מהם מציג גם תפיסה אחרת 
 .בשאלת יכולתו של האדם להשפיע ולשנות

 

 

 

 
 
 
 

ובמילים אחרות את מי השיר "אנו נושאים לפידים" מעודד את כל בני האדם "הצמאים לאור", 
את ציג (. לעומת זאת, הרמב"ם מ207עמ' שאלה א, שנתון בחושך וזקוק לשינוי במצבו )

(. בניגוד לציפייה לגורם שאלה בהאמונה היהודית בבוא המשיח ואת הציפייה לאירוע זה )
חיצוני שיביא את הישועה, השיר "אנו נושאים לפידים" מתאר אנשים הנושאים ביחד לפידים, 

(. בהקשר הזה אפשר לומר שהשיר שאלה גובכך מביאים בעצמם את הישועה והגאולה )
מתאים לעמדה של חז"ל שאמרו ש"אין סומכין על הנס". הדובר בשיר קורא לעשייה של בני 

ועל רקע המסורת , זאת "נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו"ש האדם ומצהיר במפורש
לידי ביטוי בהדגשת הפעלים המתארים פעילויות  על נס פך השמן. רעיון זה בא ההעתיק

(. דבריו של שאלה ד... )חצבנובסלע  גילינו,מעיינות... עלינו,ההרה  הלכנו,אנושיות: לעמק 
לבני אומר הרמב"ם לעומת זאת, דומים יותר לפסוקים שקראנו מספר שמות, שבהם משה 

 ישראל לפנות לאל ולחכות לעזרתו שבוודאי תבוא.
 
 

ים  ידִּ ים ַלפִּ  ָאנו נֹוְשאִּ
ים לִּ ילֹות ֲאפ   ְבל 

ים זֹורְ  ילִּ ים ַהְשבִּ  חִּ
ינו. ַתַחת ַרְגל   מִּ

א ָלאֹור  ב לֹו ַהָצמ  י ֲאֶׁשר ל    –מִּ
ינו, ל  בֹו א  ינָיו וְלִּ  יִָּשא ֶאת ע 

  –ָלאֹור 
 וְיָבֹוא...

 (אהרן זאב)
 

 אני מאמין 
 באמונה שלמה בביאת המשיח, 

 ואף על פי שיתמהמה, 
  –עם כל זה אחכה לו בכל יום 

  שיבוא.

 
  (האמונה מתוך י"ג עיקרי, רמב"ם, העיקר הי"ב)
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 הרצל  התנאי של
 
 
 
 

(. ביטוי לתנאי הזה 208עמ' שאלה א, על פי הרצל, התנאי להתגשמות החזון הוא הרצון )
מופיע גם בשירים שראינו. ב"בלדה על יואל משה סלומון" באמירה העיקשת של סלומון, 
המלווה בעיניו ההוזות: "אני נשאר הלילה פה על הגבעה הזאת", ובשיר "אנו נושאים 

"צמאים )=שואפים, כשהם האנשים המצטרפים לנשיאת הלפידים,  לפידים" בתיאור
 (.שאלה במשתוקקים( לאור" )

 
  

 
 מחברים הכול יחד 

ביחידה זו עסקנו ברעיונות הקשורים לאקטיביזם העולים מתוך תכני החגים. 
 ביחידה הדגשנו את המסרים האלה: 

 חשוב להתחיל לעשות, גם המעשה הקטן ביותר משפיע.  חנוכה:
 חשוב לפעול גם למען הדורות הבאים.  "ו בשבט:ט

 יש לעשות, ולא לסמוך על הנס.  פורים:
 : חשוב לרצות כדי להצליח. יום העצמאות

 
במשימת הסיכום התלמידים מתבקשים למצוא תחום שהיו רוצים לשנות בו משהו, ולצד זה 

כתיבת סיסמה  לבחור את אחד מהחגים שלמדנו עליהם. השילוב בין הדברים ייעשה בעזרת
 המסר העולה מתוכן החג. בעזרת  המעודדת עשייה בתחום שנבחר

 
למשל, תחום לשינוי יכול להיות רצון לגרום לכמה שיותר תלמידים להגיע למשחקים ולעודד 

 את נבחרות בית הספר בכדורסל ובכדורגל.
 סיסמה מתאימה, ברוח המסר של חג החנוכה, יכולה להיות: 

 
 

אבל אם לא תרצו, כל מה שסיפרתי 
 ויישאר אגדה. –לכם הוא אגדה 

 

  .אין זו אגדה –אם תרצו 

 

 השפעת –עודדת 
 

  .העידוד הקטן ביותר עוזר לנו לנצח גם
 הנבחרת הקרוב!בואו לעודד במשחק 
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 סיום פעילות
 
 ותנועות אישים בעיני מופת חברת ולנהוג להראות צריכה כיצד השנה במשך שלמדנו חריא

 תלמידים של קבוצות. בעיניהם האידאלית החברה את לתכנן לתלמידים נאפשר, למיניהם
 היחידות על המבוססות משימות עשר בעזרת כזאת חברה של והיבטים חלקים יתכננו
 רעיונות ויבטא אידאלית החברה של כללית מונהת ייתן יחד התוצרים של חיבור. שבספר

 . השנה לאורך שלמדו מה בעקבות התלמידים של ומחשבות
 קצרה הקדמה אחרי. 212–210' בעמ בריבועים מופיעות לתלמידים המשימות עשר

 המשימות. למלא נדרשים שהתלמידים המשימה מתוארת, היחידה נושא את המסכמת
 . תקטנו בקבוצות או בזוגות ימולאו

 תפיסות את שימחישו חזותיים מייצגים ליצור מתבקשים התלמידים המשימות במרבית
 מפת, קומיקס ליצור מתבקשים התלמידים. החדשה החברה את שיאפיינו והרעיונות העולם
 מוחשי ביטוי שייתן אחד מייצג יתקבל יחד התוצרים כל ובחיבור', וכו פסל, כרזה, דרכים

 כדי התוצרים את בה ולהציג בכיתה פינה לייחד ממליצים אנו. בהם שעסקנו לרעיונות
 בה להוסיף אפשר הפינה את להעשיר כדי. החדשה החברה של כללית תמונה שתתקבל
 . כללי באופן עתידנית לחברה אלא, למשימות ישירות קשורים שאינם מרכיבים

 
 


