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מבוא

נעים להכיר!

הכירו את בניין מספר  2ברחוב אחדות .כמו בכל בניין מגורים משותף ,לדיירים יש
קשר זה עם זה .לפעמים היחסים בין השכנים טובים יותר ,לפעמים פחות.
נלווה את הדיירים במשך השנה ונראה כיצד הם מתמודדים עם כל מיני מצבים.

משפחת כהן

שמי יואב ,אני
צלם קולנוע
ואבא לשלושה
ילדים חמודים.

אני שירלי,
אני בת
 16ואני
שחקנית
כדורסל!

קומה שלישית

משפחת אופק
קומה שנייה

אני נגה.
אמנם אני עדיין
לא יודעת לדבר,

שמי דניאל ,
אני בן תשע,
והתחביב שלי
הוא משחקי
מבוכים
ודרקונים.

שמי אורית ואני
אימא של תמר,
עופר ונגה.
אני עובדת
בבנק.

קוראים לי תמר ,אני
בת  14ויש לי חתולה
שאני אוהבת יותר
מכל דבר בעולם,
שְ מה שלג .

אני גיל  ,בן
חמש ,ואני אלוף
הגן בהכנת
קובבות!

קוראים לי עופר,
אני בן תשע וחצי,
ומכור לספרי
פנטזיה.

אבל יש לי דעה
על כל דבר

משפחת אדיר

אני נילי ואני בת
עשר ,אלופה
בשש-בש.

קומה ראשונה

אני מאיר ,נשוי לעליזה

משפחת חביב
4

ואלוף השכונה במונופול!

קוראים לי שחר,
אני בן  ,12אוהב
לבנות פאזלים
של אלף חלקים.

שמי מתן ,אני
נשוי לנעמה,
ויש לנו שני
ילדים חמודים .

אני עליזה ,נשואה למאיר כבר
ארבעים שנה .אני עובדת עם
עולים חדשים בהתנדבות.

שמי נעמה
ואני נשואה
למתן .אני
רופאה
במקצועי.

מה בספר?
בספר נלמד על ערבות הדדית ,כלומר כיצד אנחנו קשורים זה לזה ואחראים
זה לזה.
בחלק א נלמד את הנושא בעיקר מתוך משניות בספר ִּפ ְר ֵקי אבות שבו יש דברי
חכמה של החכמים.
בחלק ב נלמד על לוח השנה העברי ,ובכלל על הזמן במסורת היהודית.
בחלק ג נלמד על החגים והמועדים – נלמד על סוכות ,ט"ו בשבט ,יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ושבועות.
בספר תראו סמלילים (אייקונים) .הנה מילון סימנים קצר:

משנה

מן המקורות

יש לי מושג

קטע מפרקי אבות

מקורות יהודיים
מתקופות שונות

מושג הקשור לנושא הנלמד

נעים להכיר

רואים עולם

אמנות

דמות
מֵ הַ היסטוריָה היהודית

משהו מעניין
מהעולם הרחב

יצירת אמנות
הקשורה לנושא

סיפור או שיר

פזמון

מן התורה

מקווים שניהנה ללמוד ביחד,

כל הדיירים
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ַע ְרבּות ֲה ָד ִדית
אבא  ,עזרתי לך לצייר את השלט
אבל האמת היא שאין לי מושג
מה זה ערבות ה דדית.

נדמה לי שאתה דווקא יודע מה זה,
רק לא יודע שכך קוראים לזה.

יש

לי מו ש ג

ערבות הדדית היא אחריות של קבוצה או קהילה כלפי כל אחד מחבריה ושל כל
אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל .קבוצה יכולה להיות קטנה כמו כיתה או קבוצת
ספורט ,או גדולה כמו עיר או מדינה ואפילו האנושות כולה.
הערבות ההדדית היא ערך חשוב ביהדות מאז ומתמיד .כאשר העם היהודי היה
מפוזר בתפוצות ,הייתה ערבות הדדית בקהילות היהודיות ,וחבריה עזרו זה לזה
במגוון דרכים ,למשל ,עזרה למשפחות בעת צרה ,ביקור חולים ועוד.

חכמים ניסחו משפט המבטא את הרעיון של ערבות הדדית:
מן המקורות

ָּכל יִשְׂ ָר ֵאל ֲע ֵרבִ ים זֶה לָ זֶה.
מדרש ספרא ,בחוקותי פרשה ב ,פרק ה

אמנם המשפט מדבר על ערבות בתוך העם ,אולם ראוי להתנהג לפיו
כלפי כל אדם בעולם.
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חכמים לימדו:
מן המקורות

ָּתנֵי (לימד) ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן ַּבר יו ַֹחאי:
ָמ ׁ ָשל לִ בְ נֵי ָא ָדם ׁ ֶשהָ י ּו יו ׁ ְֹשבִ ין ִּב ְספִ ינָה,
ַנָטל (לקח) ֶא ָחד ֵמהֶ ן ַמ ְק ֵ ּד ַח וְ הִ ְת ִחיל קו ֵֹד ַח ַּת ְח ָּתיו.
ָא ְמר ּו ל ֹו ֲחבֵ ָריוָ :מה ַא ָּתה יו ׁ ֵֹשב וְ עוֹשֶׂ ה?
ָא ַמר לָ הֶ םָ :מה ִאכְ ּ ַפת לָ כֶ ם ,לֹא ַּת ְח ַּתי ֲאנִי קו ֵֹד ַח?!
ָא ְמר ּו לוֶֹ ׁ :שהַ ַּמיִם עוֹלִ ין ּו ְמצִ יפִ ין ָעלֵ ינ ּו ֶאת הַ ְּספִ ינָה.
מדרש ויקרא רבה ,פרשה ד פיסקה ו

> 1מדוע אנשי הספינה כעסו על האדם שקדח תחתיו?
1
> 2מה הייתה תשובתו להם?
2

שאלות

> 3כיצד הסיפור קשור לערבות הדדית?
3

לפניכם כמה דוגמאות לערבות הדדית אצל דיירי הבניין.
אני מרגיש את הערבות הה דדית
בעיקר בבניין שלנו :כולנו דואגים
זה לזה .אם ,למשל  ,לא ראינו ש ָכ ֵן
מסוים במשך כמה ימים ,נדפוק על
ה דלת שלו ונבדוק שהכול בסדר.

>

אני הקפטן של קבוצת הכדורסל  .אני מתה
על כדורסל בעיקר כי זה דורש שיתוף
פעולה .לשחקניות אסור לחשוב על עצמן
אלא על כל הקבוצה ועל ה מטרה .והניצחון
מתוק יותר כשכולנו מתחבקות יחד !

בכיתה שלנו אני חבר בוועדת ביקור
חולים .כאשר ילד חול ה יותר מיומיים ,
אנחנו אחראים ל התקשר אליו ,
להעביר לו את שיעורי בית ולעדכן
אותו בכל מה שקורה בכיתה.

>הביאו דוגמאות נוספות לערבות הדדית מהחיים שלכם או
מסיפורים ששמעתם.

משימה
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יחידת
מבוא
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דיון במליאה

יחידת מבוא

ערבות הדדית היא עיקרון חשוב לחברה וליחיד ,אולם לא תמיד קל לנו לנהוג
בערבות הדדית ולחשוב ברוח זו על כל אדם סביבנו .הסבירו :מה קשה בכך?

ערבות הדדית — פעילות שנתית
דמיינו שהגעתם לאי בודד עם קבוצה די גדולה של ילדים ומבוגרים .אתם מחליטים
להקים כאן את מדינת החלומות ,מדינה שכולנו היינו רוצים לחיות בה.
אתם שואפים לבנות חברה שכולם בה מרגישים ערבות הדדית זה כלפי זה ודואגים
זה לזה מכל הלב .לא קל לבנות חברה כזו ,צריך חוקים ועקרונות
שיחזקו את השיתוף והערבות.
בחוברת זו אספנו מקורות שונים
מן המסורת היהודית וממקומות
נוספים המדגישים את ערך
הערבות ההדדית.
כל פעם שתפגשו רעיון שנראה
לכם מתאים לבניית החברהּ ִ ,כתבו
במחברת כלל ,מנהג או חוק עזר
שיעזור ליצור את מדינת החלומות
שלכם (כמו בדוגמה).

∙
∙
∙

עיון חשוב שלמדנו
ר

נושא שבעקבותיהם
המשנה או ה
תי את אותו הרעיון
למד
שקבענו הקשורים
חוק ,כלל או תקנה

לרעיון שלמדנו

איזו ערבות ה דדית מצוינת!

בהחלט! הרבה יותר
מרופד מה דשא .
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הי ,מה א ִתי?!
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חלק א

פרקי אבות

יחידה

7

ָלדּון לכף זכות
שופטים ומבינים את האחר
מ

שנה

הי! מי פתח
את הברז?!

חכמים לימדו:

יְהו ׁ ֹֻש ַע ֶּבן ּ ְפ ַר ְחיָה או ֵֹמר []...
הֱ וֵ י (הֱ יֵה) ָדן ֶאת כָ ל הָ ָא ָדם לְ כַ ף זְכ ּות.
משנה ,מסכת אבות פרק א ,משנה ו

לא חבל
על ה מים?

פירושי מילים
לדון לכף זכות — לא לחשוד באדם ללא סיבה ,להניח
שייתכן שיש סיבות מוצדקות למעשיו.

זה בטח איציק
הגנן ,כל ה יום הוא
משקה את הגינה.

את יכולה לעזור
לי? הברז הראשי
נשבר ואני מנסה
לסגור אותו.

ראית? ישר
האשימו אותו .

דמיינו שאיציק היה
שומע את הדברים
שנאמרו עליו ,ושערו
שתי מחשבות שהיו
עוברות במוחו.
טוב ,גם אנחנו
מאשימים לפעמים
בלי לבדוק.
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יהושע בן פרחיה
חי לפני כ־ 2,100שנה ,בתקופת החשמונאים .היה אחד מחשובי החכמים בדורו ושמו
נזכר פעמים רבות בספרות חז"ל .כיהן כנשיא 'הסנהדרין' – המוסד המרכזי של
נעים להכיר היהודים באותה תקופה (מוסד הדומה לכנסת ולבית המשפט העליון של ימינו).

> 1עיינו במשנה וכתבו במילים שלכם במחברת :מה משמעות הביטוי
1
'לדון לכף זכות'?

שאלות

> '2כף חובה' הוא מושג הפוך ל'כף זכות' .כתבו במילים שלכם :מה משמעות
2
הביטוי 'לדון לכף חובה'?
> 3מדוע מזכירה המשנה את המילים 'כל אדם' ,לדעתכם?
3

ב חב

רותא

לפניכם שלושה מקרים .התחלקו לקבוצות ,קראו את המקרים וחשבו יחד כיצד ניתן לדון כל
אחד מן המקרים גם לכף זכות וגם לכף חובה.

מקרה 1

מקרה 2

מקרה 3

בהפסקה מיכל שאלה
ממך עט מיוחד שכותב
בצבע זוהר .יצאת לשחק
וביקשת ממנה שלא תשכח
להחזיר אותו לקלמר
שלך ,כי את זקוקה לו
בבית .מיכל הבטיחה ,אך
כשהגעת הביתה העט לא

אתם ,ילדי הבניין ,מחכים כבר
שבוע למשחק הכדורגל נגד
ילדי הבניין שלידכם .אתם
מתארגנים ,הקבוצות שוות,
אך לפתע בני ,מהנבחרת
שלכם ,נזכר שהוא חייב ללכת.
אתם מביטים בו המומים" :זו
בדיחה או משהו?" הוא יוצא
מהמגרש .המשחק נהרס.

את חוזרת בצהריים הביתה
ומגלה שהדלת נעולה .אימא
הבטיחה שכשתבואי היא כבר
תהיה בבית אך בבית אין איש.
את מציצה במחבוא הקבוע
של המפתח ליד העציץ ואין
שום דבר .את יושבת בפתח
הבית רעבה ובעיקר עצבנית –
הרי קבעתם!

היה בקלמר.
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> 1היזכרו במקרה שבו דנתם מישהו לכף זכות.
1

דיון במליאה

>  2נסו להיזכר או לשער מה עזר לכם להצליח לדון לכף זכות את האדם באותו מקרה.
2
>  3האם תמיד ניתן לדון לכף זכות? מתי קשה יותר לעשות זאת?
3

רו

םע
א י ול ם

ֶחזְ ַקת ַה ַחּפּות
בחוק הישראלי קיימת הנחת יסוד בשם 'חזקת החפות' ,ולפיה כל אדם ,לא משנה מי הוא,
מה עשה בעבר ואיך הוא נראה ,נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו.
דוגמה :אפילו גנב שנתפס בשעת גניבה נחשב חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו.
ייתכן ששמעתם פעם שמזכירים בחדשות 'חשוד שנאשם בגניבה' .שמתם לב?
'חשוד' ולא 'גנב' או 'אשם' ,כי את זה רק בית המשפט יכול לקבוע.
>כיצד 'חזקת החפות' קשורה לרעיון במשנה שלנוֱ :הוֵ י ָדן ֶאת ָכל ָה ָא ָדם ְל ַכף זְ כּות?

סָנ ֵגֹורָם של ישראל
סיפור

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב חי לפני כמאתיים שנה באוקראינה .הוא היה רב חסידי מוכר
ומשפיע וזכה לכינוי 'סנגורם של ישראל'( .סנגור הוא עורך דין אשר בעת משפט מגן
על הנאשם ומנסה להוציאו זכאי).
רבי לוי יצחק נודע במיוחד בזכות סיפורים רבים שנפוצו על אודותיו ,ובהם מתואר
כיצד התאמץ לדון לכף זכות כל אדם – אפילו בצורה משונה – כפי שבסיפור שלפנינו:
פעם אחת בתשעה באב (יום צום חשוב במסורת היהודית) התהלך הצדיק רבי לוי
יצחק ברחובה של עיר וראה אדם מישראל יושב על מרפסת ביתו ואוכל.
פנה אליו רבי יצחק ואמר לו" :בני ,בוודאי שכחת שתשעה באב היום".
"לא" ענה האיש" ,זוכר אני שהיום תשעה באב".
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וכז ףכל ןּודָל

"אולי אינך יודע" ,חזר רבי לוי יצחק ואמר לו" ,שתשעה באב הוא יום צום ואסור לאכול
ולשתות היום?"
"יודע אני שתשעה באב הוא יום צום" ,השיב האיש והמשיך לאכול בתיאבון.
"בוודאי אינך מרגיש טוב והרופאים אסרו עליך לצום" ,ניסה ר' לוי יצחק לדון אותו לכף זכות.
"חס ושלום!" השיב האיש כשהוא מחייך" ,אני בריא ושלם!"
נשא רבי לוי יצחק עיניו למרום וקרא" :ריבונו של עולם ,ראה כמה ישר האיש הזה ,הוא
היה יכול לשקר כדי להתחמק ולא להודות במעשיו ,אבל לא עשה זאת!"
רבי לוי יצחק תירץ תירוצים למה האיש אכל ביום צום.
> 1כתבו במילים שלכם שניים מהם.
1

שאלות

> 2מדוע חיפש רבי לוי יצחק תירוצים כאלו?
2

חכמים לימדו:

משנה

הִ ֵּלל או ֵֹמר [ ]...וְ ַאל ָּת ִדין (תשפוט) ֶאת ֲחבֵ ָר ְך ַעד ׁ ֶש ַּת ִג ַּיע לִ ְמקוֹמוֹ.
משנה ,מסכת אבות פרק ב ,משנה ד

> 1מה הכוונה במילים 'להגיע למקום' של אדם אחר?
1

שאלות

> 2מדוע ,לדעתכם ,חשוב להגיע למקומו של אדם אחר קודם ששופטים אותו?
2
מדוע קשה לעשות זאת?

רעיון דומה מאוד מובא בתרבות הילידים האמריקאים:
"אל תשפוט אדם עד שהלכת קילומטר בנעליו".
מה ,לדעתכם ,אפשר ללמוד מכך שאותו רעיון נלמד על
ידי אנשים שחיו בתקופות שונות ובארצות שונות?
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משימה

כדי 'להגיע למקומו' של אדם אחר עלינו להכיר כמה שיותר דברים עליו ,למשל:
מה האופי שלו • אילו דברים חשובים לו • איך הוא מרגיש היום • מה מצבו בלימודים
מה קרה לו הבוקר או אתמול • מה מצבו החברתי • מה מצבו המשפחתי
עופר לא השתתף היום בשיעורים כלל .הוא מכונס בתוך עצמו ולא עונה למורה.
במקרה ,המורה יודע שקבוצת הכדורגל האהובה על עופר הפסידה .הוא מניח
שזו הסיבה לכך שעופר עצוב מאוד ועוזב אותו במנוחה.
> 1מה עזר למורה 'להגיע למקום' של עופר? תוכלו להיעזר בפירוט שלמעלה.
1
> 2דמיינו שתי מחשבות שחלפו במוחו של המורה.
2

שופטים גם את עצמנו
דיון במליאה

>נילי נכשלה במבחן ,היא מאוד
מתוסכלת ושופטת את עצמה בחומרה.
אילו שלושה דברים היא יכולה לומר
לעצמה כדי להתעודד?
(אם תהפכו את הדף תוכלו לקבל
השראה):

שוב נכשלתי במבחן,
אני כזאת טיפשה...

• •גם אם אני לא מצליחה במקצוע הזה,
זה ממש לא אומר שאני טיפשה.
יש לי כישרונות רבים!
• •דווקא לאחרונה קיבלתי שני ציונים
ממש טובים.
• •אם אשקיע ואלמד יותר ,בוודאי אשפר
את הציון שלי.
>האם אתם נוטים לדון את עצמכם לכף זכות ,או שמא אתם ממהרים
להאשים את עצמכם?

באופן אישי
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וכז ףכל ןּודָל

> >האם אנשים שופטים אחרים כפי שהם שופטים את עצמם?

דיון במליאה

כמו שאני מוותרת לעצמי
ו' מחליקה ' דברים  ,כך גם
מתאים שאוותר לחבריי.

עם עצמי אני די קשוח אבל
אני לא חושב שמי שסביבי
צריך לסבול מכך ,ולכן
לאחרים אני מוותר.

אני קשוח עם עצמי ולא
מוותר כי כך נראה לי נכון,
ולכן אני קשוח גם עם
אחרים .

> 1ומה ִאתכם? האם האופן שאתם שופטים בו אחרים זהה לאופן
1
שאתם שופטים בו את עצמכם? כך או כך הסבירו מדוע.

באופן אישי

> 2האם הייתם רוצים לשנות זאת או לא ,ומדוע?
2

למה אתה נועל
את ה מגפיים של
איציק הגנן?

אני מנסה ל היכנס לנעליים שלו
כדי להבין אותו טוב יותר ,נראה
לי ששפטנו אותו שלא בצדק
ואנחנו צריכים ל התנצל .
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שלום! אני יואב ואלו
שחר ושירלי ,וכולנו
גרים בבניין מספר 2

ברחוב אחדות.

השנה תלמדו על ערבות ה דדית
באמצעות מקורות מן התרבות
היהודית והישראלית ,ואנחנו נלווה
אתכם בסיפורים ובחוויות מהבניין
שלנו .תאמינו לי שלא משעמם כאן...

בתכנית תוכלו למצוא
סיפורים ,שירים וכל מיני
פעילויות בספר הלימוד
וגם באינטרנט .אתם

מוזמנים להצטרף !

ספר הלימוד של"י ושלכם לכיתה ד מבקש להכניס את התלמידים לעולמה הספרותי והערכי של
התרבות היהודית-הישראלית .במרכז תכנית הלימודים של כיתה ד עומדים הטקסטים היהודיים על
רובדיהם השונים – התנ"ך ,כתבי חז"ל ,הספרות העברית החדשה ועוד ,תוך התמקדות במסכת אבות.
בתכנית הלימודים מושם דגש בנושא ערבות הדדית כפי שהוא בא לידי ביטוי ביחסים שבין
אדם לחברו ,בלוח השנה היהודי המחבר בין כל יהודי העולם ,ובארבעה זמנים בלוח היהודי
והישראלי – סוכות ,ט"ו בשבט ,יום השואה ושבועות.
ספר הלימוד מלווה באתר אינטרנט ובו יחידות דיגיטליות המרחיבות
את הנושאים הנלמדים בספר.

מי אנחנו?
קרן החינוך למען בתי ספר תל"י – תגבור לימודי יהדות
קרן תל"י נוסדה לפני כארבעים שנה ,וכיום פועלים בארץ במסגרתה כ 300-מוסדות חינוך
(גני ילדים ובתי ספר יסודיים ועל-יסודיים) .מטרת הקרן להעשיר את מסגרת החינוך הממלכתי
בתכנים ובערכים יהודיים וציוניים מתוך גישה פלורליסטית.
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