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שקד הוסיפ/ה אותך, רועי, סבא חיים

שקד פתח/ה את הקבוצה "לקראת עצמאות"

שקד
הינה, אימא, פתחתי קבוצה כמו שביקשת. 

עכשיו אולי תסבירי מה העניין?

שקד
אוי, נו, אימא, שוב לדבר על השינויים?? 

שקד
את בטוחה, אימא? יש לי כל כך הרבה 

חוגים ועיסוקים, בטח כבר ידברו איתנו 
על זה בבית הספר. למה צריך גם בבית?

שקד
אני צריכה לחשוב אם זה מתאים לי.

שקד
וואי, אימא, איזו מתלהבת את  סבבה, 

נחשוב.

אימא
יופי, הינה הרעיון שלי: השנה תהיי בת מצווה, 
וגם בן הדוד שלך רועי יהיה בר מצווה. זה יום 

הולדת שמציין שלב מיוחד בחיים. חשבתי שזה 
יהיה נושא משפחתי, נחקור אותו יחד.

אימא
אבל בקרוב. בינתיים נחמד שיש לנו קבוצה משלנו! 

 

סבא
רגע, רגע, נומצ'יק, את מדברת על אחריות ועל 

שינויים שמגיעים עם הגיל הזה, אבל את לא 
חושבת שהגיע הזמן להעביר קצת אחריות ויוזמה 

לרועי ולשקד? הם צריכים להחליט בעצמם אם 
הם רוצים שנעשה פרויקט כזה.

סבא
טוב, ִחשבו על זה והודיעו לנו.

רועי
אני אשמח להשתתף! שקד, זה יהיה נחמד   

זה יעזור לך בשיעורי בת מצווה בבית הספר.

אימא
זה לא יהיה כמו עוד חוג. נבין מה עושים בטקס 

בת המצווה ובר המצווה המסורתי, אבל לא 
רק זה – נדבר גם על נושאים שקשורים לגיל 

שלכם, על השינויים שקורים בו, האחריות, 
העצמאות. וגם סבא ישתתף, יהיה מעניין!



פעילות

דיון במליאה

הגיל הקובע
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מה שונה ומיוחד בגילים שתים עשרה ושלוש עשרה? למה דווקא את ימי ההולדת האלה אנו 
מציינים בחגיגיות ומייחסים להם משמעות מיוחדת? ננסה להבין זאת באמצעות הפעילות הזאת:

לפניכם רשימה של פעולות. סרטטו במחברת  טבלה, ובראש כל עמודה כתבו את 	 
קבוצות הגיל האלה: 6-0, 11-7, 17-12, 18 ומעלה.

כתבו כל פעולה בעמודת הגיל שבו לדעתכם מתאים להתחיל לעשות אותה.	 

18 ומעלה6-011-717-12

הפעולות

לאכול לבד • לחצות כביש לבד • להחליט אילו בגדים ללבוש • להדליק נרות לבד • לנסוע לבד 
באוטובוס • להישאר לבד בבית • להחליט אם לצום ביום כיפור • לשמור על ילדים קטנים יותר 
• להציע חברות • לבשל • לקנות בגדים לבד • לגלוש ברשת • להחזיק טלפון נייד פרטי • לנהוג 

במכונית • להתגייס לצבא • להצביע בבחירות לכנסת • להתחתן • לצאת לבילוי עם חברים 
• ללכת לקולנוע עם חברים • להחזיק חשבון בנק • לעשות קניות במרכול )בסופר( • לגלוש 

בגלגשת )סקייטבורד( • לענוד עגיל בגבה • להתאפר • לעבוד תמורת שכר • לנסוע לחו"ל עם 
חברים • להתקלח לבד • להוציא תעודת זהות

 התמקדו בטווח הגילים שתים עשרה עד שבע עשרה: האם הסכמתם על . 1

 הפעולות שמתחילים לעשות בגיל זה? על אילו פעולות לא הייתה הסכמה? 

ממה לדעתכם נובעת אי-ההסכמה?

בדקו מה מאפיין את הפעולות שלדעתכם רק נערים ונערות בני שתים עשרה ומעלה . 2

יכולים לעשות או ראוי שיעשו. מה ההבדל בין פעולות אלו לבין פעולות ששייכתם 

לגילים צעירים יותר?

 חשבו על דוגמה למשהו שהתחלתם לעשות בזמן האחרון ומרשים לכם לעשות ולפני . 3

כן לא יכולתם לעשות או שאסרו עליכם לעשות. ספרו על הרגשתכם בעקבות שינוי זה. 

שקד, שמת לב שאימא שלך ציינה 
שעגיל בגבה אפשר לענוד 

רק מגיל שמונה עשרה?

ואני רואה שאת כתבת 
שלדעתך אפשר לענוד מגיל שתים 

עשרה. אולי נתחיל לדון בזה?

נחמד. אם הכול פתוח לדיון, אולי דווקא 
כן ארצה לבוא למפגשים האלה...
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 יחידת
  מתבגריםמבוא

מקור יהודי

ְקָרא,  ִנים ַלּמִ ן ָחֵמׁש ׁשָ ּבֶ
ָנה,  ׁשְ ר ַלּמִ ן ֶעׂשֶ ּבֶ

ְצוֹות, ֵרה ַלּמִ לֹוׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ּבֶ
ְלמּוד. ֵרה ַלּתַ ן ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּבֶ
ה, ֵרה ַלֻחָפּ מֹוֶנה ֶעְשׂ ן ְשׁ ּבֶ

ִרים ִלְרּדֹף, ן ֶעְשׂ ּבֶ
ַח, ים ַלכֹּ לֹוׁשִ ן ׁשְ ּבֶ

יָנה, ִעים ַלּבִ ן ַאְרָבּ ּבֶ
ים ָלֵעָצה, ן ֲחִמִשּׁ ּבֶ
ְקָנה, ים ַלּזִ ִשּׁ ן ִשׁ ּבֶ

יָבה, ׂ ְבִעים ַלֵשּ ן ִשׁ ּבֶ
בּוָרה, מֹוִנים ַלְגּ ן ְשׁ ּבֶ

ִעים ָלׁשּוַח, ְשׁ ן ִתּ ּבֶ
ִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם. ן ֵמָאה ּכְ ּבֶ

משנה, מסכת אבות, פרק ה', משנה כ"א

פירושי מילים

ְקָרא – חמש הוא הגיל המתאים להתחיל ללמוד תורה ִנים ַלּמִ ן ָחֵמׁש ׁשָ ּבֶ
ָנה – הלכות )חוקים( שקבעו חז"ל לפני כאלפיים שנה ִמׁשְ

ְלמוּד – לימוד הִמׁשָנה בעיון ובהעמקה ּתַ
ִלְרּדֹף – אחר הפרנסה או אחרי אויב

יָנה – חכמה בוגרת – הבנת דבר מתוך דבר  ּבִ
ָלֵעָצה – יתייעצו איתו, משום שילוב השכל וניסיון החיים

חוַּח, כפוף   ָלׁשוַּח – מהמילה ׁשָ
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 יחידת
  מתבגריםמבוא

שאלות

דיון במליאה

שיר

ניקוד: 781     גנון     גן חובה    בית ספר
ּנֹון,  קֶֹדם ּגַ

ן חֹוָבה, ְך ּגַ  ַאַחר ּכָ
ית ֵסֶפר,  ּבֵ

יכֹון,  ּתִ
 ָצָבא,

 אוִּניֶבְרִסיָטה,
 ֲעבֹוָדה,
יָרה,  ּדִ
 ֲחֻתּנָה,
 ְיָלִדים,

 ִמּלוִּאים,
יק  ָאז ָמַתי ֲאִני ַאְסּפִ
ַלֲעשֹׂות ְקָצת ַחיִּים?

יְהּוָדה ַאְטלַס

כמו במשנה, גם בשיר זה החיים הם רשימה קצרה ויבשה של הישגים 	 
ומחויבויות. אילו תחושות מתעוררות בכם כשאתם קוראים רשימה כזו? הסבירו.

לדעת החכמים שכתבו את הקטע הזה, לכל גיל יש הישגים שהוא צפוי להשיג או . 1

דרך חיים שעל פיה הוא צפוי לחיות. על פי הכתוב, מה היו הדברים החשובים לחברה 

בימי החכמים? אילו הישגים רצו להשיג?

בחרו שלושה מן הגילים, והסבירו מה הקשר בין הגיל למאפיין שלו במשנה.. 2

התאימו את המשנה לימינו, והגדירו פעילות או עיסוק אחרים שמתאימים לדעתכם . 3

לפחות לחמישה מן הגילים המוזכרים במשנה.

גם בחברה שלנו יש ציפייה שנגיע להישגים 	 
מסוימים בגילים קבועים. מה טוב בכך שהחברה 

מגדירה את ציפיותיה מחבריה? אילו בעיות 
וקשיים עלולים לנבוע מכך?

יש הטוענים שכפי שיש ציפיות להישגים 	 
מסוימים בגילים שונים, כך יש דברים שאינם 

מתאימים לכל גיל כמו צורת לבוש ודיבור, 
 ספרים וסרטים מסוימים ועיסוקים שונים.

 למשל: 
יש הטוענים שדוגמנות וגלישה ברשת אינן 

ראויות לילדים קטנים. ויש הטוענים שריקוד 
 ורכיבה על אופנוע אינם מתאימים לזקנים.

האם אתם מסכימים? הסבירו. 
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 יחידת
  מתבגריםמבוא

מקור יהודי

שאלות

בת מצווה ובר מצווה

על פי המסורת, בגיל המצוות – שתים עשרה לבנות ושלוש עשרה לבנים – חל מפנה 
בהתייחסות אליהם.

מּורֹות  ָנה ּגְ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ ְהֶיה ּבַ ּתִ ת, ִמּיֹום ֵליָדָתּה ַעד ׁשֶ ַהּבַ
ה,  ְקֵראת ְקַטּנָ ִהיא ַהּנִ

ָנה ְויֹום ֶאָחד ָוַמְעָלה – ִנְקֵראת ַנֲעָרה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ת ׁשְ ִמּבַ
ָנה – ֵרה ׁשָ לֹוׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ְהֶיה ּבֶ ּיִ ֵלד ַעד ׁשֶ ּוָ ּיִ ֶ ן – ִמּשׁ ַהּבֵ

ִנְקָרא ָקָטן, 
ָנה ְויֹום ֶאָחד ָוַמְעָלה – ֵרה ׁשָ לֹוׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ִמּבֶ

דֹול, ְוִנְקָרא ִאיׁש. ִנְקָרא ּגָ
רמב"ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות,  פרק ב', הלכות  א', י'

פירושי מילים

מוּרֹות – שלמות, כלומר כשמגיעים לגיל שתים עשרה ּגְ

איך המסורת מתייחסת לשינוי העובר על הנערות . 1

והנערים בגילים שתים עשרה ושלוש עשרה? איך 

הדבר בא לידי ביטוי בשינוי בכינויים?

על פי הקטע שבעמ' 6, מה צריך להתחיל לעשות נער . 2

שמלאו לו שלוש עשרה? לאור דברי רמב"ם, מדוע 

לדעתכם החליטו החכמים שהוא יעשה זאת דווקא 

בגיל שלוש עשרה )ונערות בגיל שתים עשרה(?  

האם גם אתם מרגישים שבגילכם הסביבה מתחילה . 3

להתייחס אליכם אחרת? אם כן, במה הדבר מתבטא? 

כאשר ילד או ילדה גדלים ונעשים לאיש או אישה, . 4

יש להם חובות וזכויות חדשות. האם לפי דעתכם נכון 

בגיל המצוות להתייחס אל ילדים כאל אנשים בוגרים 

האחראים למעשיהם? הסבירו.

על פי המסורת היהודית, יש הבדל בין גיל המצוות . 5

של בנות )שתים עשרה( לבין גיל המצוות של בנים 

)שלוש עשרה(. האם הבדל זה מוצדק לדעתכם? נמקו.

הידעתם?

במדינת ישראל גיל שתים 
עשרה הוא גיל תחילת 

האחריות הפלילית, כלומר 
כאשר ילדים בני פחות 

משתים עשרה שנה עוברים 
על החוק, הוריהם הם 

שעלולים להישפט ולהיענש 
על מעשי ילדיהם. לעומת 

זאת נערים בני שתים ומעלה 
שעוברים על החוק עומדים 
לדין, נשפטים בבית משפט 

לנוער ונענשים.

ַרְמָבּ"ם

רבי משה בן מימון. רב גדול, 
הוגה דעות ורופא. חי בעיקר 

בספרד ובמצרים לפני 
כשמונה מאות שנה
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הטקס

טקסט

ספרות

דיון במליאה

מהו טקס?

"מה זה טקס?" שאל הנסיך הקטן. 

"גם זה משהו שהוזנח יותר מדי" אמר השועל. 
"זה הדבר שמבדיל יום אחד מכל שאר הימים, 

ושעה אחת מכל שאר השעות. לציידים 
שרודפים אחריי, למשל, יש איזה טקס. ביום 

חמישי הם רוקדים עם בנות הכפר. ואמנם יום 
חמישי הוא יום נפלא! אני מטייל לי עד הכרם. 
אילו רקדו הציידים כל פעם ביום אחר, היו כל 
הימים דומים זה לזה ולא היו לי חופשות כלל."

אנטואן דה סנט-אכזיפרי, הנסיך הקטן 

על פי רמב"ם, עד גיל מצוות הסביבה רואה בילד או בילדה "קטנים", ומיום בת המצווה או בר 
המצווה, הם נחשבים בוגרים. יוסי שריד מספר שהוא עצמו וגם הוריו לא הרגישו במהפך הזה.

כיצד שריד מנמק את העובדה שהוא לא הרגיש שינוי גדול בהגיעו לגיל בר מצווה? . 1

האם לדעתכם ייתכן שינוי בתחושה של האדם וביחס של החברה אליו רק מפני . 2

שהגיע לגיל מסוים? נמקו. 

כל אדם מתפתח בקצב משלו, ולכן לא כולם נעשים בוגרים ואחראים בגיל אחד . 3

מסוים. שערו מדוע בכל זאת נקבע במסורת גיל אחיד – יום מסוים – שממנו ואילך 

הילדים נחשבים בוגרים?

לפניכם קטע שכתב יוסי ָׂשִריד, פוליטיקאי וסופר, על מעמד בר המצווה שלו: 

לא הרגשתי, כנראה, באותו מעמד, שאני באמת חוצה את הגבול בין ילדות לבגרות; לא 
השתכנעתי. בכל תאריך יש מידה יתרה של שרירות, ומעולם לא הייתי חסיד של תאריכים 

ומועדים כדי לשמוח או להתעצב באמצעותם או כדי לזכור משהו ומישהו. הרי למחרת היום, אני 
הולך כרגיל לבית הספר, חוזר הביתה, מכין שיעורים, מנגן בכינור, משחק עם החברים שלי, אותם 

חברים. לא רציתי לוותר כל כך מהר על ילדותי. גם הוריי לא הזדרזו לוותר עליה. הם לא התייחסו 
אלי קודם כ"קטן" – שניהם היו מורים, פדגוגים – ולא בבת אחת יתייחסו אלי כ"גדול", כ"איש".

יוסי שריד
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 מהו טקס, לפי השועל? הסבירו במילים שלכם. . 1

 מדוע הוא אוהב את הטקס של הציידים? . 2

 חשבו על שני טקסים שאתם מכירים. מה הופך אותם לטקסים? פרטו לפחות שלושה . 3

מאפיינים או מרכיבים.

שאלות

דיון במליאה

 מהם מרכיבי הטקסים שפירטתם? האם יש להם מאפיינים משותפים?

טקס בר המצווה היהודי המסורתי

גם בטקס בר המצווה המסורתי כמה מרכיבים קבועים. מרכיבים אלו משקפים ערכים חשובים 
במסורת היהודית, והם באים לידי ביטוי בפעולות שמסמלות בגרות. 

מה בטקס?  

 האם הייתם פעם בטקס בר מצווה או בת מצווה? 	 
אילו מהמרכיבים הכתובים כאן היו בטקס?

האם היו מרכיבים נוספים? מהם?	 

שה
דר

רה
תו

ב
ה 

א
רי

ה וק
עלייה לתור

ין
יל

הנחת תפ

ה
ב

סי
ה ומ

סעוד

ת
כו

בר

היכנסו לאתר שלי ושלכם. 

במצגת "חוגגים בת מצווה 

ובר מצווה" תמצאו הצעות 

לדרכים שונות לציין מעמד 

מיוחד זה.

בעבר טקס בר המצווה היה נערך לנערים בלבד, אולם 
במאה השנים האחרונות נוסף חידוש חשוב מאוד – גם 

לבנות עורכים טקסי בת מצווה, אך מפני שזו מסורת 
חדשה, עדיין לא נוצר דגם אחיד של בת המצווה 
המתקיים בכל הקהילות היהודיות. גם בטקסי בר 

המצווה נוצרו דגמים חדשים ומגוונים. 
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רואים עולם

מה משותף 
לתמונות האלה? 

חידה

טקסי התבגרות בעולם

בתרבויות ובדתות רבות ברחבי העולם מתקיימים 
טקסי התבגרות המביאים לידי ביטוי את המעבר 

של בני הנוער מילדות לבגרות. הטקסים משקפים 
את הערכים ואת היכולות החשובים לאותה 
חברה. למשל, בחברות רבות על המתבגרים 

לעמוד במשימה שמעידה על כוחם, אחריותם 
ובגרותם – לחיות זמן מה ללא עזרת מבוגרים 

או לצוד חיה מסוכנת. אצל הַאּבֹוִריִג'יִנים 
באוסטרליה משליכים את הנער מסירה בלב 

ים, במרחק רב מהחוף. על הנער להגיע בשחייה אל החוף, 
וכך הוא מראה את חוסנו ואת יכולותיו. טקס מיוחד ומעניין עורכים בני קהילת הָאִמיׁש החיים 
בארצות הברית. אורח חייהם של בני קהילה זו הוא שמרני מאוד, פשוט וצנוע, והם מאמינים 

שמי שמשתייך לקהילה צריך להשתייך אליה מתוך בחירה ורצון. לכן כל הנערים והנערות 
שמגיעים לגיל ההתבגרות נשלחים לחקור את החיים מחוץ לקהילה ומשוחררים לגמרי מחוקיה 

במשך כמה חודשים, ואז עליהם להחליט אם ברצונם להמשיך ולהשתייך לקהילה מרצונם. 
לאחר שעברו בהצלחה את טקס ההתבגרות, הנערים והנערות מקבלים עליהם את זכויות 

המבוגרים וגם את החובות שלהם.

בני השבט הָמֵר באתיופיה מתכוננים לטקס ההתבגרות. 

בטקס עליהם ללכת על שורת שוורים בלי למעוד.

שקד
חלק מהמרכיבים של טקס בר המצווה 

ברורים לי לגמרי. אבל יש כמה דברים שאני 
עדיין לא כל כך מבינה. למשל, מה הקשר 
של מרכיבי טקס בר המצווה להתבגרות?

שקד
ומה זו דרשה, בעצם?

סבא
נרחיב בדיוק על הדברים האלה בהמשך הלימוד 

שלנו, אל תדאגו, אנחנו נסביר לכם ה-כול.

רועי
נכון, למה צריך לקרוא בתורה? איך זה קשור 

להתבגרות?

רועי
אם יש משהו שלא מדאיג אותי, סבא, זה 

שתסביר לי ה-כול, בתחום הזה אני סומך עליך 
במאה אחוז!! 
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מי אנחנו?

קרן החינוך למען בתי ספר תל"י – תגבור לימודי יהדות

קרן תל"י נוסדה לפני כארבעים שנה, וכיום פועלים בארץ במסגרתה כשלוש מאות מוסדות 
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שלום, אני שקד. אני לומדת בכיתה ו', ובקרוב אהיה בת מצווה. מדי שבוע אני נפגשת עם 
בן הדוד שלי רועי, שגם הוא יהיה בקרוב בר מצווה, עם אימא שלי נעמה ועם סבא 
חיים. אימא וסבא מספרים לנו כל מיני דברים שלא ידענו על התרבות היהודית-ישראלית, 
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באמצע הדרשה ומה מיוחד כל כך באסתר המלכה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו! 




