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מיהו האדם הטוב ביותר? 

מהי חברה אידֵאלית?

מהם הערכים החשובים ביותר?

האם האדם חופשי לקבוע את גורלו, או שהגֵנים ונסיבות החיים קובעים בשבילו איך יתנהלו חייו?

האם אדם אחד יכול להשפיע על גורל העולם?

האם עלינו לקבל את כל המצוות, את כל המנהגים ואת כל האמונות שבמסורת היהודית? או שמא מותר 
לשנות בהם שינויים?

שאלות אלו מעסיקות רבים מִאתנו במהלך חיינו, לכמה מהן אנו מוצאים תשובות המשביעות את רצוננו, לאחרות 
עוד לא מצאנו תשובות ואנחנו עדיין מחפשים...

מפתיע לגלות, שלמרות השינויים העצומים שחלו בעולם, שאלות אלו ועוד שאלות כמותן, העסיקו את בני האדם 
מאז ומעולם.

בספר זה שלושה חלקים.

בשני החלקים הראשונים של הספר נעסוק בשני חיבורים חשובים. שני החיבורים נכתבו בתקופות שונות מאוד זו 
מזו בתולדות העם והעולם ובמקומות אחרים, ובכל זאת, שניהם עוסקים בשאלות כמו אלו שהזכרנו למעלה. 

את החיבור הראשון - מסכת אבות - חיברו חכמים, שחיו בארץ ישראל לפני כאלפיים שנה. 

את החיבור השני - אלטנוילנד - חיבר תיאודור )בנימין זאב( הרצל באירופה בשנת 1902. 

בחלק השלישי של הספר, נעסוק בחגי ישראל, ונשאל - כיצד מבטא לוח השנה העברי את השאיפה להקים כאן 
חברה מתוקנת?

בכל חלקי הספר נעיין בדבריהם של חכמים, הוגים, סופרים ומשוררים שעסקו גם הם באותן השאלות, וגם 
 בשאלות מעניינות אחרות.

הוגה דעות מימי הביניים ָחלַק על דברי החכמים; סופרת ישראלית בת־ימינו מסכימה מאוד עם משנה מסוימת, 
אך רוצה להציע כיוון נוסף למחשבה; תלמיד בחטיבת הביניים מסכים עם דעתו של הרצל, אבל חולק על אחד 

מחכמי המשנה ועוד ועוד. 

ואתם, מה אתם חושבים? 

הצטרפו לשיחה, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לכם לומר!

פתח דברפתח דבר
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ִעבדו בזוגות. 

תארו לעצמכם שיצאתם יחד למסע בעולם, ובאחת התחנות במסע אתם נוכחים לדעת שהגעתם למקום שחיה בו ֶחברָה 
המתנהלת בדרך הטובה ביותר שאפשר לחשוב עליה; אתם מגלים שזו חברת המופת שעליה חלמתם כל חייכם. 

לצערכם, אינכם יכולים להישאר שם לצמיתות, ולכן אתם מחליטים לנסות ולאסוף כמה שיותר מידע על החברה המופלאה 
שגיליתם. ייתכן שהמידע שתאספו יוכל לסייע לשיפור מצב החברה בארץ שממנה באתם. 

אתם יודעים שכדי להביא דיווחים מהימנים מחברת המופת עליכם לשהות בה זמן־מה, אך זמנכם מוגבל לשבוע. אחרי 
התלבטות קשה אתם מחליטים לבחור תחום אחד מחיי החברה ולחקור רק אותו. כדי לחקור את התחום אתם יוצאים לשטח 

ומתבוננים בחיי האנשים. 

מה תחקרו? לאן תצאו? 

•  בחרו מן הרשימה שלמטה תחום אחד שבו תרצו להתמקד. 
•  החליטו באיזה מקום כדאי לכם לבקר כדי לחקור את התחום שבחרתם. לפניכם רשימה של מקומות שתוכלו לבקר בהם, 

ואתם יכולים להציע גם הצעה משלכם. 

•  כתבו את רִשמי הביקור שלכם ביומן מסע, יומן שתפרסמו בעיתון או בטלוויזיה כשתחזרו לארצכם. 

מוסר וערכים 

מקומות לביקור

פיתוח טכנולוגי

החינוךחיי הדת

ההנהגה והמנהיגים

חיי התרבות: מוזיקה, ספרות, קולנוע וכדומה

תחומים למחקר

כלכלה: עניים ועשירים, מסים, ענייני כספים

הקשרים החברתיים

מערכות היחסים עם חברות אחרות ספורט

צבא וביטחון

הגישה כלפי זרים אופי האדם

משחק כדורגל

סעודה משפחתית

מרכז קניות

מרכז קהילתי )מתנ"ס(

ספרייה ציבורית

בית ספר

פארק שכונתי

ישיבת מועצת העיר

יישוב כפרי

בית כנסת 

בנק

הפרלמנט 

אולם מופעים

תחנת רכבת מרכזית 

מערכת עיתון

ע ס מ ה ן  מ ו י ב ם  כ ל ש ף  ד ה

החלטנו לחקור את תחום ה...

לשם כך ביקרנו ב...

ואלו הרשמים שלנו:

  •

פתח דבר
פעילות מבוא
ביקור בחברה אידאלית
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200 לספירה - עריכת המשנה, ובה גם מסכת אבות, בידי רבי יהודה הנשיא 100 לפני הספירה עד 200 לספירה - חכמים בארץ ישראל עוסקים בתורה שבעל־פה ושונים את ההלכות בבתי המדרש

לפני 
לספירההספירה

18002000 17501900 1500 1250 5001001000 500750 200 0 15001000

שיבת ציון 
ותקופת בית 
המקדש השני

תקופת בית 
המקדש הראשון

תקופת האבות והאימהות, בני 
ישראל במצרים, נדודים במדבר 

והתיישבות בארץ ישראל
ימי הביניים, קהילות ישראל 

בספרד ובאשכנז
העת החדשה

התנועה 
הציונית 
ומדינת 
ישראל

תקופת המשנה 
והתלמוד

‹ ‹‹

לאור מסכת אבות

בונים חברה מתוקנת

חיבור מסכת אבות 
)תקופת המשנה(: 
100 לפני הספירה 
עד 200 לספירה 

בערך
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מי היו החכמים?
מה היה פועלם?

ומהם "פרקי אבות"? 

 השנה - 100 לספירה 
המקום - הגליל, ארץ ישראל

זמזום קולני נשמע מחצר גדולה. מרחוק אפשר לחשוב שנחיל דבורים מעופף במקום, אך אם מתקרבים אפשר לראות שמדובר באנשים 
המדברים בהתלהבות רבה. הם מקובצים בקבוצות קטנות בבית המדרש - המקום שבו הם לומדים - זוג כאן, שלישייה שם; כמה עומדים, 
אחרים יושבים. במבט ראשון נדמה ששורר במקום מתח רב - הוויכוחים לוהטים, אנשים מניפים את ידיהם לכל עבר... אילו הייתם שואלים 

אותם אם הם רבים זה עם זה, הם היו תמהים על עצם השאלה. הם לומדים יחד, מנסים להבהיר את כוונת הספר, ספר שבשבילם הוא 
מקור האמת - התורה. הם דנים, מפרשים, מתווכחים, והכול ברצינות רבה. לא מדובר כאן ב"תרגיל אינטלקטואלי", מטרתם היא לברר את 

הכוונות האמתיות של התורה, ואולי אף של אלוהים, לא פחות ולא יותר! 

אנשים אלו מכונים חז"ל - חכמינו זיכרונם לברכה. 

חז"ל הוא כינוי לחכמים שחיו בארץ ישראל ובקהילות היהודיות בבבל על פני כמה מאות שנים - מסוף ימי בית המקדש השני )המאה 
הראשונה לפני הספירה( ועד המאה השישית לספירה. 

במה האמינו החכמים? במה עסקו? 
החכמים ראו בתורה בסיס לחיים היהודיים, ועל כן עסקו בהתאמת הכללים 
הכתובים בתורה למציאות החיים המשתנה. החכמים סברו שהתורה - על 
מצוותיה, סיפוריה ורעיונותיה - היא "המדריך השלם" לחייו של היהודי. עם 

זאת, משמעותן של כמה מן המצוות בתורה וכוונתן לא היו ברורות להם לגמרי. 
דוגמה אחת ִמני רבות: בתורה כתוב "ָֹשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשּבָת לְַקּדְֹשֹו" )דברים ה', 

ה כָל ְמלָאכָה" )שמות כ', ט'(, אך מהי בדיוק "מלאכה"? האם  י"ב( ו"לֹא ַתֲעֹשֶ
לאדם הנהנה מעבודה בגינתו, למשל, מותר או אסור לטפל בה בשבת? 

נוסף על כך, חייהם של החכמים היו שונים מאוד מהחיים בארץ בתקופת 
המקרא. החכמים שחיו אחרי חורבן בית המקדש בירושלים נאלצו לקבוע, 

למשל, כיצד יש לחגוג חגים שנחוגו עד אז בעיקר במקדש. 

 בניסיונם להתמודד עם שאלות כגון אלו, התעמקו החכמים ב"תורה שבכתב" )בחמשת חומשי התורה(, ובמסורות מאוחרות יותר שעברו 

בעל־פה מדור לדור. השיחות והדיונים של החכמים, פירושי התורה, הסיפורים ופסיקות ההלכה שלהם - כל אלה היו חלק מתהליך 
היווצרותה של "התורה שבעל־פה". התורה שבעל־פה כוללת חיבורים רבים, ובהם המשנה, התלמוד וספרי המדרשים. 

הלימוד בבתי המדרש אכן היה בעל־פה. גם כאשר ההלכות )החוקים( והאמרות נאספו ונערכו, הן לא נכתבו על קלף או על נייר באוספים 
מסודרים, אלא החכמים זכרו אותן בראשם. בתקופה ההיא היו אנשים בעלי זיכרון מצוין שתפקידם היה לזכור את כל המסורות, ולשמש 

מֵעין ספרים אנושיים.

בשלב מסוים נאספו דברי החכמים שעברו מדור לדור ונערכו - חולקו לקבצים וסודרו בסדר מסוים. רבי יהודה הנשיא הוא שאסף את קובצי 
המסורות וערך אותם לחיבור אחד המכונה "שישה ִסדרֵי ִמְשנָה", או בקיצור "הִמְשנָה" )מלשון "ָשנָה" - למד, שינן(. רבי יהודה לא רק אסף 

וערך את החומרים, לעתים הוא גם הכריע בסוגיות ִהלכִָתיות. 

אולם גם כאשר ערך רבי יהודה הנשיא את הדברים לחיבור אחד, הוא עדיין לא כתב אותם בספר, ועדיין היה צורך באנשים שישננו את 
המשניות בעל־פה. 
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? ב ת כ ה ל  ע ל  " ז ח י  ר ב ד ת  א ו  ל ע ה י  ת מ

משערים שכבר במאה השלישית או הרביעית לספירה התחילו להעלות על הכתב חלקים מהיצירה של חז"ל, בשל החשש 
שמא תישכח תורה מישראל נוכח רדיפות היהודים והגזֵרות שנגזרו עליהם. עם זאת, כתב היד הקדום ביותר של התורה 

שבעל־פה המוכר לחוקרים הוא, כנראה, רק מהמאה השמינית או התשיעית לספירה.

קטעי המקורות המופיעים בספר 
זה נכתבו בכמה וכמה תקופות 
ונלקחו ממגוון ספרים וחיבורים. 

כדי לסייע לכם להתמצא, חילקנו 
את המקורות לכמה סוגים, ולכל 

סוג ייחדנו צבע אחר.

מקורות מהעת 
החדשה ועד ימינו

מקורות עתיקים 
אחרים

מסכת אבות תנ"ך

מפתח הצבעים לחלק א':

למסכת אבות נוסחים רבים ושונים זה מזה. בספר זה השתמשנו בנוסח המופיע בפרקי אבות - פירוש ישראלי חדש, פירש וערך 
אביגדור שנאן, ידיעות אחרונות וספרי חמד, ירושלים תשס"ט.

מבנה המשנה 
במשנה שישה סדרים )חלקים, כרכים(, כל אחד עוסק בתחום 

אחר. למשל, "סדר מועד" עוסק בהלכות הקשורות לחגי ישראל, 
ו"סדר נזיקין" עוסק בעניינים שבין אדם לחברו )כמו תביעות בענייני 

כספים, גנֵבות ונזקי גוף(. 

כל סדר מחולק לַמֶסכְתֹות

כל מסכת מחולקת לפרקים

וכל פרק מחולק לִמשנָיות.

מסכת אבות נמצאת בסדר נזיקין.

מסכת אבות
המשנה היא אוסף של הלכות הדנות בתחומים רבים של החיים. "מסכת אבות" )המכונה גם "פרקי אבות"( היא חלק מהמשנה, אך 

היא חיבור מיוחד במינו. שלא כמו שאר חלקי המשנה, היא אינה עוסקת בעניינים משפטיים, והמשניות שבה אינן הלכות, אלא אמרות 
בענייני מוסר ואמונה. 

אפשר לדמיין שהחכמים דנו בהלכות בבית המדרש, ומדי פעם בפעם היה מישהו אומר ִאמרה שנחשבה "דבר חכמה" בעל משמעות 
וחשיבות, והחכמים היו זוכרים אותה. בשלב מסוים הוחלט שלא להסתפק באיסוף ההלכות שפסקו החכמים, ולאסוף גם את האמרות 

המיוחדות האלה, אמרות שרובן הן עצות לחיים ראויים. 

מכאן נתחיל ללמוד את דברי החכמים שבפרקי אבות. הלימוד שלנו יוביל אותנו למחוזות רחוקים ולרעיונות מעניינים ומגוונים, אך, כפי 
שתיווכחו, גם לנושאים הקרובים אלינו מאוד...
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מה המקור להלכות ולמנהגים היהודיים? מה הקשר בין המצוות כפי שהן 
כתובות בתורה, להלכות שקבעו החכמים? האם אנחנו מחויבים למסורות 

העתיקות? האם אפשר לשנות מסורות ולהנחיל מסורות חדשות?

שרשרת המסירה

מֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני
ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע,
ִויהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים, 
ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים,
ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה

ְלַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. 
ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים: 

ֱהוּו ְמתּוִנים ַּבִּדין,
ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה,

ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה.
)מסכת אבות, פרק א' משנה א'(

פירושי מילים 
ּתֹורָה - יש הסבורים שכוונת המשנה ל"תורה 

שבכתב", ויש הטוענים שהכוונה ל"תורה 
שבעל-פה.

ַאנְֵֹשי כְנֶֶסת ַהּגְדֹולָה - החכמים 
שישבו במוסד הדתי העליון של עם ישראל 

בתקופת בית המקדש השני
ֲעֹשּו ְסיָג לַּתֹורָה - עשו גדר לתורה. כלומר, 
יש לתקן תקנות ולחוקק חוקים כדי למנוע 

מאנשים לעבור על חוקי התורה

רגע של עברית
אילו מילים מהשורש מ-ס-ר אתם מכירים? חשבו  
על ארבע מילים לפחות והסבירו את הקשר ביניהן.

ציר זמן 

200

600

800

1000

0

1200

1400

1600

1800

2000

400

פרקי אבות
מדרש ספרא

תלמוד בבלי

מדרש סדר 
אליהו זוטא

זלדה
יהודה עמיחי

עמוס עוז
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בעזרת איזו מילה בפסוק מִֵספר 
ויקרא "הוכיחו" החכמים שגם התורה 
שבכתב וגם התורה שבעל־פה נמסרו 

לעם ישראל במעמד הר סיני?

הסבירו את תשובתכם.

שאלות על המשנה
א. משנה זו, המשנה הראשונה במסכת אבות, מפרטת את 

שרשרת מסירת התורה. מנו את כל השלבים המוזכרים בה.

ב. בשלב האחרון בשרשרת נזכרים "אנשי כנסת הגדולה", 
כלומר חכמים שחיו בתקופת בית המקדש השני, שדברי 
כמה מהם יובאו בהמשך המסכת. שערו מדוע היה חשוב 

לחכמים להביא את שרשרת המסירה הזאת.

ג. על פי משנה זו הזכירו מנהיגי העם )אנשי כנסת הגדולה( 
שלושה עניינים שהיו חשובים להם לבניית חברה מתוקנת. 
על פי שלוש האמירות האלה, נסו לשער מה היו החששות 

שלהם. 

״משה מוסר  ליוסי, יוסי מוסר 
 לצביקה, צביקה מוסר ל... היי!

זה ממש כמו התורה!״

שתי תורות ניתנו לישראל 
בתורה כתוב:

ר ָנַתן  ִטים ְוַהּתֹורֹת ֲאֶשׁ ָפּ ְשׁ ים ְוַהִמּ ה ַהֻחִקּ ֵאֶלּ
ה. ַיד מֶשׁ ַהר ִסיַני ְבּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ְבּ ינֹו ּוֵבין ְבּ ה' ֵבּ

)ויקרא, פרק כ"ו פסוק מ"ו(

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

)מדרש ספרא, פרשת בחוקותי, פרשה ב' פרק ח'(

את הפסוק הזה 
דרשו חז"ל:

משה והלוחות, רמברנדט, 1659

1 ה  ד י ח י
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מסירת התורה שבעל־פה
 על פי המסורת, קיבל עם ישראל את התורה שבעל־פה עם התורה שבכתב בהר סיני, ואם כך, שתיהן מקורן באלוהים

ושתיהן חשובות מאוד.

אולם איך אפשר לומר ששתי התורות ניתנו יחד? כיצד ייתכן שדברי החכמים נמסרו לעם מאות שנים לפני שהחכמים עצמם נולדו? 

לשאלה זו כמה תשובות, כל אחת משקפת גישה אחרת: 

אלוהים הוא "יודע־כול", 
כלומר הוא יודע גם כיצד 
יתפתחו הדברים בעתיד. 

משום כך היה אלוהים יכול 
למסור למשה, עם התורה 

שבכתב, גם את התורה 
שבעל־פה. 

א
החכמים פירשו את התורה שבכתב 

בהשראה אלוהית, השראה שהעניקה 
להם את הכלים המתאימים 
לפירוש התורה. ולכן, גם אם 

התורה שבעל־פה לא נמסרה במעמד 
הר סיני, יש לה קדושה וסמכות, 

משום שהיא חושפת את מה שנסתר 
או שאינו מפורש בתורה שבכתב.  

ב

לא ייתכן שהתורה 
שבעל־פה נמסרה בסיני. 

התורה שבעל־פה היא 
פרי עמלם של החכמים 

עצמם. הם ניסו להבין 
את רצונו של האל, 

ופירשו את התורה לפי 
הבנתם וברוח תקופתם.

ג

הקשר בין התורה שבכתב לתורה שבעל־פה 
המדרש שלפניכם מביא משל על מלך ושני עבדים. באמצעות משל זה אפשר להבין כיצד ראו החכמים את התורה שבעל־פה. 

•  עם איזו גישה אתם מזדהים יותר?

משלו משל, למה הדבר דומה? 

למלך בשר ודם שהיו לו שני עבדים, והיה אוהבם אהבה גמורה. 

נתן לזה ַקב )מידת נפח( ִחטים ולזה קב חטים,

שתים ולזה אגודה של פשתים.  לזה אגודה של ִפּ

הפיקח שבהם מה עשה?

נטל את הפשתן ְוֲאָרגֹו )ארג ממנו( מפה, ונטל את החטים ועשאן סולת - 

ְּבָרָרּה, טחנּה, לשּה ואפּה וסידר על גבי השולחן,

ופרס עליה מפה והניחה עד שיבוא המלך. 

ה והטיפש שבהם לא עשה ולא כלום. 
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שאלות
א. החכמים הביאו משל זה כדי להביע את דעתם על התורה שבכתב והתורה שבעל־פה. 

מי במשל מסמל את אלוהים?

מה במשל מסמל את התורה שבכתב?

מה במשל מסמל את התורה שבעל־פה? מה בדבר זה דומה לתורה שבעל־פה?

ב. שני העבדים מייצגים שתי גישות שונות לתורה שבכתב. מהן?

ג. שערו כיצד היה כל עבד מצדיק את מה שעשה עם המצרכים שקיבל. 

ד. לפי המדרש, מהי גישה מוטעית לתורה שבכתב ומהי גישה חכמה כלפיה? 

ה. לפי המדרש, מה דעתו של אלוהים על יצירתם של חז"ל, על התורה שבעל־פה? מה מאפיין אותה? 

1 ה  ד י ח י

לימים בא המלך לתוך ביתו, ואמר להם:

בניי, הביאו לי מה שנתתי לכם. 

אחד הוציא את פת הסולת על גבי השולחן ומפה פרוסה עליו,

ואחד הוציא את החטים בקוָּפה )בסל( ואגודה של פשתים עליהן.

אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה )של הטיפש(. 

אף כך נתן הקב"ה תורה לישראל,

לא ְנָתָנּה אלא כחטים להוציא מהן סולת

ופשתן להוציא ממנו בגד.

)סדר אליהו זוטא, פרק ב'( 
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מסורת וחידוש

התורה היא הבסיס לכול

החכמים ראו בתורה שבכתב דְבר אלוהים ומקור האמת. הם האמינו שאם יבינו נכון את הכתוב בתורה, יֵדעו 
כיצד לחיות הן ברמה האישית הן ברמה החברתית. לכן, כאשר נתקלו בשאלה כיצד יש לפעול במצב מסוים, הם 

חיפשו את התשובות בתורה. פעמים רבות הם לא מצאו תשובות ברורות לשאלות שהטרידו אותם, שכן המציאות 
בימיהם הייתה שונה מהמציאות בתקופת המקרא מבחינות רבות. החכמים חקרו את פסוקי התורה שוב ושוב 
כדי למצוא תשובות לשאלותיהם, ולפעמים הם מצאו אותן ברמזים שמצאו בפסוקים. על תהליך זה הם כתבו 

בפרקי אבות: "הפוך בה ]בתורה[ וַהֵּפך בה ּדְכֹלָה בה )שהכול בה(" )פרק ה' משנה כ"ב(. 

שינויים בעקבות חורבן בית המקדש

לכל אורך הדורות ובכל התקופות, המשיכו פרשנים לפרש את התורה על רקע המציאות ההיסטורית שחיו בה 
ובהשראת תפיסות העולם של זמנם. המציאות המשתנה הולידה פירושים חדשים, וגם מנהגים חדשים והלכות 

חדשות. לדוגמה, אחרי חורבן בית המקדש לא היה אפשר עוד להקריב קורבנות, והתפילה מילאה את מקומם 
באופן חלקי. בעקבות ביטול הקורבנות השתנה מאוד גם אופיים של שלושת הרגלים - פסח, שבועות וסוכות. 

למשל, בתקופת המקרא ציינו את הפסח בעלייה לרגל למקדש בירושלים, בהקרבת קורבנות מיוחדים ובהזכרת 
יציאת מצרים. ליל הסדר שאנחנו מכירים היום, לא היה נהוג כלל בתקופה זו. רק לאחר החורבן ערכו החכמים את 

ההגדה של פסח ועיצבו את ליל הסדר כפי שהוא היום. 

שינויים וחידושים במשך הדורות

מסורות ממשיכות להתפתח כל הזמן. למשל, המנהג לנטוע עצים בט"ו בשבט התפתח רק בסוף המאה ה־19, 
עם חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, כאשר היה שוב אפשר לנטוע כאן עצים. 

בשנים האחרונות נוסף רובד חדש לט"ו בשבט, והוא היה לחג המדגיש גם את איכות הסביבה. מסורת זאת יכלה 
להתפתח רק בתקופתנו, בעקבות המודעות הסביבתית האופיינית לדורנו.

לכן יש הטוענים שהדבר המסורתי ביותר ביהדות הוא ההתחדשות.

יש לי מושג

משימה
שאלו את ההורים שלכם אילו 
מסורות הם קיבלו מההורים 

שלהם.

האם הם ממשיכים במסורות 
 האלה כפי שקיבלו אותן,

או אולי שינו אותן? 

האם אתם מעוניינים להמשיך 
במסורות האלה כשתגדלו ויהיה 

לכם בית משלכם? האם תרצו 
לשנות או לחדש בהן משהו?

אצלנו במשפחה יש מסורות קדושות 
הקשורות לסעודת  ליל שבת: 

הדלקת נרות, קידוש ו... קרמבו!
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השאלה כיצד עלינו להתייחס למסורת העסיקה יהודים בכל הדורות, והיא ממשיכה להעסיק גם אותנו.

לפניכם דבריהם של שני משוררים וסופר אחד בני זמננו העוסקים בשאלה זו:

ָחָלל  ֹלא ֲאַרֵחף ּבֶ
ַחת ֶרֶסן  ּלַ ְמׁשֻ
ן ִיְבַלע ָעָנן  ּפֶ

י ִלּבִ ּבְ יק ׁשֶ ּקִ ס ַהּדַ ֶאת ַהּפַ
ין טֹוב ְלָרע.  ְפִריד ּבֵ ּמַ ׁשֶ

ֵאין ִלי ִקּיּום 
ָרִקים ְוַהּקֹולֹות  ִלי ַהּבְ ּבְ

ִסיַני. י ּבְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

)זלדה, מתוך: שירי זלדה, הוצאת 
הקיבוץ המאוחד, תל אביב 

תשמ"ה, עמ' 215(

... ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹוִסיף 
רֹות:  ּבְ ֶרת ַהּדִ ַנִים ַלֲעׂשֶ ׁשְ

ה"  ּנֶ ּתַ ׁשְ ר, "ֹלא ּתִ ר ָהַאַחד־ָעׂשָ ּבֵ ַהּדִ
ה" ּנֶ ּתַ ׁשְ ה ּתִ ּנֵ ּתַ ר, "ִהׁשְ ֵנים־ָעׂשָ ְ ר ַהּשׁ ּבֵ ְוַהּדִ

י ְוָהַלְך ּנִ ְך ָאַמר ָאִבי ּוָפָנה ִמּמֶ ּכָ
יו ַהּמּוָזִרים. ֶמְרַחּקָ ְוֶנְעַלם ּבְ

)יהודה עמיחי, מתוך: "מלון הורי", פתוח 
סגור פתוח, שוקן, ירושלים ותל אביב 

תשנ"ח, עמ' 58(

ֶקֶדם" )איכה ה', כ"א( ׁש ָיֵמינּו ּכְ "ַחּדֵ
אי אפשר לחדש בלי ֶקֶדם 

ֶדם בלי חידוש.  ואין קיום ַלֶקּ

)עמוס עוז, מתוך: "עגלה מלאה ועגלה 
ריקה", כל התקוות - מחשבות על זהות 
ישראלית, כתר, ירושלים 1998, עמ' 58(

• בחרו קטע אחד שאהבתם במיוחד, 
קטע המבטא, לדעתכם, את היחס 

הראוי למסורת. שתפו את חברכם, מדוע 
בחרתם בקטע הזה דווקא?

הנה הגיע הרגע לו חיכיתם, הבת שלכם, הבן שלכם, עומדים להתחתן. אתם 
אתם  בטנכם.  בפרי  גאים  מרגישים  הזה,  במעמד  אתם  הייתם  היכן  נזכרים 

מתרגשים יחד ִאתם...

האם שינוי של כללי הטקס פוגם באמירה היהודית?

אבל הילדים הודיעו לכם שהם עומדים לערוך טקס שונה ממה שאתם עשיתם, 
והנה עולה בכם חשש שתקוותכם ליהנות מהטקס עומדת לקרוס. אתם מעלים 
טיעון שיש מסורת יפה המסבה אושר ומדוע צריך לשנות אותה. מהיכן מגיע 

הטיעון הזה?...

כדת  זו  בטבעת  לי  מקודשת  את  "הרי  יאמר  שהחתן  הוא  שחשוב  מה  האם 
 - לירושלים  הוא להגיד  בדרך אחרת? האם מה שחשוב  ולא  וישראל"  משה 
"אם אשכחך", לפני שבירת הכוס, במקום לומר משהו אחר? האם זו הכוונה 
באמירה  פוגם  הטקס  כללי  של  שינוי  האם  היהדות?  או  מסורת  לשמירת 

היהודית? 

מן העיתונות

חתונה חילונית: ואם החתן לא 
יגיד "הרי את"?

30/6/2008 ,ynet מאת: גיא אורן 
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אפשר שהכלה והחתן יאמרו זה לזו דברי אהבה היוצאים מן הלב ומבטאים את 
רחשי ִלבם, האם אלו לא יהיו דברי קידושים? 

...אין כאן שום שבירה של המסורת, להפך. 

רפורמה  כל  כאן  אין  חידוש,  כל  כאן  אין  יקרים,  הורים  לכם,  לומר  רוצה  אני 
המשכיות  כאן  יש  להפך,  המסורת.  של  שבירה  שום  כאן  אין  לכת,  מרחיקת 
בישראל  חילונים  של  עולם  תפיסות  לפי  המתעדכן  החילוני  הטקס  המסורת. 

הוא מעשה תרבותי שנעשה בכל דור ודור. 

טקס  ולבנות  חדשנית  תרבות  ליצור  והחלו  חכמים  ישבו  שנה   2000 לפני 
נישואים יש מאין. הרי אין כל תזכורת בתורה לטקס נישואים כפי שנעשה היום. 
עבור בני הדור ההוא היה הדבר חידוש ושינוי של כל מה שהכירו דור קודם להם. 

טקס הנישואים התעצב בכל הדורות, שּונה והוחלף לפי הצרכים של כל קהילה 
כדי לבטא את האמונה ו]כדי[ לקשר את הטקס לאורח החיים של אותה תקופה.

נכון, בדור הזה נערכים שינויים גדולים יותר מהשינויים של הדורות הקודמים. 
אבל אלו נובעים מהשינויים הגדולים שחלים בחברה בדורות האחרונים, שאי 
לפני  יחד  החיים  ובראשם  הטקס,  לעריכת  כשניגשים  מהם  להתעלם  אפשר 
החתונה, ערך השוויון, אורח חיים חילוני, קיבוץ הגלויות של העם היהודי ועוד. 
את  ולעשות  לאבותינו,  בדומה  לעדכן,  מחויבים  ואף  רשאים  אנחנו  גם  לכן 

המעשה התרבותי של מסורת ושינוי, כדי להתאימה למציאות חיינו. 

 אז לפני שאתם אומרים לא, תחשבו על זה.

הרב גיא אורן הוא בוגר מכון "תמורה" למנהיגות יהודית ישראלית, וממייסדי אתר "טקסים", פורטל 
לעורכי טקסי חיים ברוח היהדות החופשית.

זוג 1
• סכמו את הטיעונים המופיעים בכתבה 

התומכים בשינוי טקס הנישואים ובהפיכתו 
לרלוונטי יותר לימינו.

• ִחשבו על טיעונים נוספים בעד שינויים.

זוג 2
• סכמו את הטיעונים המופיעים בכתבה 

המתנגדים לשינוי טקס הנישואים. 

• ִחשבו על עוד טיעונים נגד שינויים.

שאלות
א. כיצד קשורה הכתבה למשנה שאנו עוסקים בה?

ב. התחלקו לקבוצות של ארבעה, ובתוך הקבוצה התחלקו לשני זוגות:

שתפו את הזוג השני בדברים שכתבתם ודונו בקבוצה בטיעונים למיניהם.

נסו להגיע לעמדה שתהיה מקובלת על כל חברי הקבוצה.

האם עמדה זו מתאימה לעמדתכם האישית בנושא?
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בחרו אחד מה"זרמים" המוזכרים כאן )האורתודוקסי, המסורתי, המתקדם או החילוני(, חפשו מידע עליו באינטרנט 
ורשמו חמש עובדות שכדאי לדעת עליו.

•  התבוננו היטב במודעה, שימו לב למילים ולעיצוב:
כיצד מובעת בה תפיסתה של התנועה ליהדות מתקדמת? האם אתם מסכימים עם תפיסה זו או מתנגדים לה? נמקו את 

תשובותיכם!

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

מחברים הכול יחד
תארו לעצמכם שאח שלכם עומד לציין את הגיעו לגיל מצוות. חשוב לו שטקס בר המצווה שלו יהיה טקס מסורתי, אך הוא 

מעוניין לעשות בו כמה שינויים.

•  הציעו שלושה מרכיבים בטקס בר המצווה המסורתי שלדעתכם לא ראוי לוותר עליהם או לשנות אותם.
•  הציעו שלושה מרכיבים שלדעתכם כדאי להוסיף לטקס זה, או לשנות בו, כדי שישקף את הלך הרוח התרבותי והחברתי 

של העולם היהודי והישראלי בימינו.

זרמים ביהדות
העם היהודי בימינו מגּוון מאוד. בעם היהודי קבוצות רבות ושונות, וכמובן יחידים שונים, וכל יחיד וכל קבוצה 

מתייחסים למסורת היהודית בדרך אחרת. שאלות רבות מעסיקות את בני העם: אילו מסורות ירשנו מהדורות 
הקודמים? האם אנחנו מחויבים לכל המסורות האלה? האם אפשר לשנות מסורות ולהנחיל מסורות חדשות? למי יש סמכות 

להחליט על שינויים במסורת? לאנשים שונים יש, כמובן, תשובות אחרות לשאלות אלו, והתשובות המגוונות האלה גורמות 
לעתים לפילוג ולמתח בעם. 

את המודעה שלפניכם הפיקה התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, והיא מבטאת את התפיסה שיש לכבד את הגיוון בעם היהודי, 
ועם זאת לשמור על אחדות העם. כמו בכל הדורות, גם בימינו יש בעם היהודי גוונים רבים. אחד הביטויים המובהקים לכך הוא 

ה"זרמים" הדתיים: הזרם האורתודוקסי, הזרם הקונסרבטיבי )המסורתי( והזרם הרפורמי )המתקדם(, ומובן שיש גם יהודים 
חילונים רבים.

1 ה  ד י ח י
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האם אנו חופשיים 
לקבוע את גורלנו?
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פרקי אבות

א"ד גורדון )מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ט(

שאלות על המשנה
א. לכאורה, שתי האמירות "הכול צפוי ו"הרשות נתונה" סותרות זו את זו. מהי הסתירה? 

ב. לאורך הדורות ניסו חכמים והוגי דעות ליישב את הסתירה. נסו גם אתם ליישב אותה.

ג. רבי עקיבא מלמד שאף על פי ש"הכול צפוי", "הכול לפי רוב המעשה", כלומר, האדם 
נשפט על פי מעשיו. אם כן, על פי אמירה זו, מהי מידת אחריותו של האדם לגורלו? 

ד. האם התפיסה ש"הכול צפוי" מתסכלת אתכם או מעודדת אתכם? מדוע?

ה. יש הטוענים שהאדם אינו חופשי באמת לפעול לפי רצונו, ושיש דברים רבים המגבילים 
את החופש שלו. ערכו רשימה של דברים היכולים להגביל את חופש הפעולה של האדם 

ולמנוע ממנו לעשות כל מה שירצה. 

אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו בני אדם חופשיים. אנחנו )לעתים עם הורינו( 
מחליטים היכן נגור, מה התחביבים שלנו, מי החברים שלנו, במה להאמין, 
על מה לחשוב ועוד. אבל האם אנחנו חופשיים באמת? דברים רבים בחיינו 

אינם נתונים לבחירתנו - כל אחד מאתנו נולד במקום מסוים ולמשפחה 
מסוימת, כל אחד הוא בעל נתונים גופניים מסוימים ועוד. 

עד כמה בני האדם חופשיים באמת לעצב את חייהם?

)רבי עקיבא היה אומר(
הּכֹל ָצפּוי ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה. 

ּוְבטֹוב ָהעֹוָלם ִנּדֹון, 
ְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה.

ציר זמן 

ּּת נְתוּנָה" ּי וְהְָרֹשוּ "הַֹכּל צָפוּ

יש שפירשו משפט זה פירוש 
אחר ממה שהצענו כאן 

)בפירושי המילים(. לפי פירוש 
זה יש לפרש "צפוי" מלשון 

צפייה, ראייה, ומשמעות 
המשפט היא: הכול נִרֶאה, 

אלוהים רואה הכול )בהווה, לא 
בעתיד(, אי אפשר להסתיר 

ממנו דבר; ועם זאת "הרשות 
נתונה" - לאדם יש חופש 
בחירה לפעול כפי שירצה.

מדרש 
תנחומא
אבות 

דרבי נתן

הרמב"ם

עמוס עוז

מעניין מה הוא יהיה 
כשיהיה גדול...

2 ה  ד י ח י

פירושי מילים 
ַהֹּכל צָפּוי - הכול ידוע מראש )לאלוהים(

וְָהרְֹשּות נְתּונָה - ולאדם יש חופש בחירה 
לפעול כפי שירצה

 ּובְטֹוב ָהעֹולָם נִּדֹון - האל דן את בני אדם
בטוב, ברחמים

ה - האדם נידון לפי  וְַהֹּכל לְִפי ֹרב ַהַּמֲעֹשֶ
מעשיו
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רבי עקיבא לא קבע ש"הכול צפוי והרשות נתונה" סתם כך. הוא דיבר מתוך 
ניסיונו האישי. כך מסופר עליו:

מה הייתה תחילתו של ר' עקיבא? 

אמרו ]חכמים[: בן ארבעים שנה היה ולא שנה )למד( כלום )לא למד תורה(. 
פעם אחת היה עומד על פי הבאר בלֹוד. 

אמר: מי חקק אבן זו?

 אמרו לו: עקיבא אי )האם אין( אתה קורא )מכיר את הפסוק(
ֲחקּו ַמִים" )איוב י"ד, י"ט(? "ֲאָבִנים ָשׁ

— המים, שנופלים עליה תדיר )תמיד( בכל יום.

אמר ר' עקיבא: וכי לבי קשה מהאבן? אלך ואלמד פרשה אחת מן התורה. 

הלך לו אל בית הספר והתחיל קורא בלוח, הוא ובנו.

אחז ר' עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח. 

כתב לו אל"ף־בי"ת — ּוְלָמָדּה, אל"ף־תי"ו — ולמדה. תורת כוהנים )ספר ויקרא( — 
ולמדּה. 

היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. 

הלך וישב לפני ר' אליעזר ולפני ר' יהושע. 

אמר להם: רבותיי, ִּפתחו לי טעם )הסבירו לי( ִמשנה. 

כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב לו והיה נושא ונותן בינו לבין עצמו, ואומר: 
אל"ף זו למה נכתב? בי"ת זו למה נכתב? דבר זה למה נאמר? 

חזר ושאלם והעמידם בדברים )שאל שאלות קשות שלא ידעו להשיב עליהן(.

)מדרש אבות דרבי נתן, נוסח א', פרק ו'; על פי ספר האגדה, עמ' קע"ט, קמו(

שאלות
א. כיצד מחזק הסיפור על חייו של רבי עקיבא את הטענה המובאת בשמו במשנה שלמדנו?

 ב. עד גיל 40 היה רבי עקיבא רועה צאן עני וחסר השכלה. בגיל 40 הוא החליט החלטה ושינה את חייו.
אילו ויתורים ויתר כדי לשנות את גורלו? באילו מאמצים היה השינוי כרוך?

ג. תארו מקרה מסביבתכם הקרובה שבו שינה אדם את מסלול חייו מתוך בחירה, ועשה שינוי שדרש ממנו מאמץ.

ד. אילו תכונות מאפיינות אדם הבוחר מרצונו החופשי לשנות את גורלו? הסבירו את תשובותיכם.

הכירו את החכמים

רבי עקיבא
רבי עקיבא היה חכם ארץ־ישראלי שחי 
במאה הראשונה והשנייה לספירה. הוא 
נחשב לאחד מגדולי חכמי ישראל בכל 

הדורות. את המשנה )מסכת אבות 
היא אחת המסכתות במשנה( ערך 
רבי יהודה הנשיא על בסיס מסורות 

שקיבל מרבי עקיבא, ולכן אפשר לראות 
ברבי עקיבא אחד ממייסדיה העיקריים 

של התורה שבעל־פה. רבי עקיבא 
נודע בשיטתו הייחודית לפירוש פסוקי 

התורה — הוא נתן משמעות רבה לכל 
מילה ולכל אות בתורה, וכך "סחט" מכל 

אות ומילה רעיונות רבים. יש הרואים 
ברבי עקיבא המנהיג הרוחני של מרד בר 

כוכבא. במהלך המרד סירב רבי עקיבא 
לציית לאיסור של הרומים ללמד תורה 

והמשיך ללמד תורה ברבים, ועל כך 
רצחו אותו הרומים לאחר עינויים קשים. 
כ־1,800 שנה לאחר מותו בחרה תנועת 

נוער ציונית אחת להיקרא 
על שם דמות 

חשובה זו... האם 
ידוע לכם 

באיזו תנועה 
מדובר?
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קודם יצירת הוולד במעי אמו 

הקדוש־ברוך־הוא גוזר עליו מה יהא בסופו, 

אם זכר או נקבה, 

אם חלש אם גיבור, 

אם עני אם עשיר, 

אם קצר אם ארוך, 

אם מכוער אם נאה, 

אם עבה אם דק...

אבל אם צדיק אם רשע — לא, אלא הדבר ההוא נותנו 
בידו של אדם בלבד.

)מדרש תנחומא, פרשת פקודי, סימן ג'(

גם בספרות המדרש אפשר למצוא עיסוק בשאלה 

אם יש לאדם חופש לפעול לפי רצונו: 

תן כַּף

האמונה שאפשר לגלות דברים בסיסיים 
על האדם באמצעות קריאת כף ידו היא 

אמונה עתיקה מאוד, והיא ממשיכה למשוך 
מאמינים גם בימינו. על פי הכירולוגיה )תורת 
הקריאה בכף היד( אפשר ללמוד על תכונות 

האדם, על עברו ואף על גורלו, מצורת כף היד 
שלו — מאורך האצבעות ומעוביין, מקווים 

בכף היד, מה"גבעות" בכף היד ועוד. 
הנחת יסוד העומדת מאחורי תפיסה 

זו היא שחופש האדם לקבוע את גורלו 
מוגבל, משום שדברים בסיסיים כבר 

קבועים מראש וטבועים עמוק בתוכו. 
לצד הקריאה בכף היד יש תורות רבות 

המבוססות על הנחת יסוד זו, כמו 
הקריאה בקלפים, האסטרולוגיה ועוד.

•  האם לפי דעתכם הנחת היסוד 
העומדת מאחורי הכירולוגיה דומה 

לתפיסה המובעת באמירתו של רבי עקיבא 
"הכול צפוי והרשות נתונה"? נמקו את 

תשובתכם.
שאלות

"הכול צפוי" - לפי המדרש הזה, אילו דברים נקבעים עוד בטרם נולד התינוק?  א. 
כיצד הם מעצבים את חיי האדם מלכתחילה?

"והרשות נתונה" - לפי המדרש הזה, אילו דברים יכול האדם לקבוע בעצמו? ב. 

כמה מהתכונות שהחכמים חשבו שהן בלתי ניתנות לשינוי נחשבות היום  ג. 
 להפיכות. הביאו דוגמאות מהמדרש - אילו תכונות שנחשבו "מולדות"

אפשר לשנות היום?

חברו "מדרש" משלכם ובו רשימת תכונות שהאדם אינו יכול  ד. 
לשנות ורשימת תכונות שהאדם יכול לשנותן. אילו תכונות 

בכל רשימה? 

מה דעתכם על האמירה שהיותו של אדם צדיק או רשע  ה. 
תלויה רק בבחירה האישית שלו? האם יש, לדעתכם, מקרים 

שבהם קביעה זו אינה נכונה? אם כן, תארו אותם.
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שאלות
איזה מסר ביקש הרמב"ם להעביר  א. 

בדבר חופש הבחירה?

נסו לשער עם איזו טענה התווכח  ב. 
הרמב"ם. 

מאין הביא הרמב"ם חיזוקים לדבריו?  ג. 
מדוע לדעתכם עשה כך? 

האם טענותיו משכנעות אתכם? מה  ד. 
עמדתכם בוויכוח? 

א   רשות כל אדם נתונה לו: 

 אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו;
 ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו.

הוא שכתוב בתורה: "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" 
)בראשית ג', כ"ב(. 

ב   ַאל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפֵשי האומות ורוב 
 גולמי בני ישראל,

 שהקדוש־ברוך־הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו
 להיות צדיק או רשע.

 אין הדבר כן,
 אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כָיָרְבָעם,

או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי...

ה   ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצווה — שנאמר 
"ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע" 

 )דברים ל', ט"ו(,
 וכתוב "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" )דברים י"א, כ"ו(:

 כלומר שהרשות בידכם;
וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם — עושה, בין טובים 

בין רעים. 

)רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ה' הלכות א', ב', ה'(

מאות שנים לאחר תקופת חז"ל דן הרמב"ם באותה הסוגיה: 

חבל שהשארתי את 
המפה בבית...
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פניה כתבה לי בערך ככה: 

שהתורשה וגם הסביבה שחינכה אותנו וגם המעמד החברתי, כל 

אלה הם כמו קלפים שאותם מחלקים לך באופן עיוור לפני התחלת 

המשחק. 

בזה אין שום חופש: העולם נותן ואתה פשוט לוקח מה שנותן לך בלי 

שום אפשרות לבחור.

אבל, ככה אימא שלךָ כתבה לי מפראג, השאלה היא מה כל אחד עושה 

בקלפים שחילקו לו?

הלוא יש מי שמשחק באופן יוצא מן הכלל בקלפים לא כל כך טובים,

ויש מי שבדיוק להפך - מבזבז ומפסיד הכול אפילו בקלפים נפלאים! 

וזהו כל החופש שלנו: החופש איך לשחק בקלפים שחילקו לנו. 

אבל גם החופש איך לשחק, כתבה פניה, תלוי באופן אירוני במזל של כל 

אחד, בסבלנות, בתבונה, באינטואיציה, בהעזה. 

והרי כל אלה הם גם כן בסך הכול רק קלפים שמחלקים או לא מחלקים 

לנו לפני המשחק בלי לשאול אותנו? 

 ואם ככה, אז מה סוף סוף כן נשאר לנו בתור

חופש הבחירה? 

לא הרבה, כתבה אמא שלך, לא הרבה, 

אולי נשאר לנו בסך הכול רק החופש לצחוק ממצבנו או 

להתאבל עליו, 

להשתתף במשחק או להסתלק, 

לנסות פחות או יותר להבין מה יש ומה אין

או לוותר ולא לנסות להבין, 

ובקיצור - הבחירה היא בין לעבור את החיים האלה 

בערנות או במין נמנום.

)עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, כתר, ירושלים 
2002, עמ' 195-194(

גם בימינו נמשך השיח בשאלת חופש הבחירה. בספרו האוטוביוגרפי "סיפור 
על אהבה וחושך" סיפר עמוס עוז על ילדותו, והביא מדברי דודתו שציטטה את 

אחותה )אמו של עמוס עוז(, ַפנְיָה: 

שאלות
האם עמדתה של  א. 

פניה, אמו של עמוס 
עוז, דומה לעמדתו 
של רבי עקיבא, או 

שונה ממנה? 

האם אתם מסכימים  ב. 
עם עמדתה? מדוע?
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מן העיתונות

קשר ימני: הציפור הקטנה 
אתר ספורטאנטר, 09/11/2009 מאת: אחיה כהן 

שאלות
איזה חלק בביוגרפיה של גארינצ'ה מתחבר למילים במשנה "הכול צפוי"? איזה חלק בביוגרפיה של גארינצ'ה מתחבר  א. 

למילים "הרשות נתונה"? 

במה דומה סיפורו של גארינצ'ה לסיפורו של רבי עקיבא? במה הוא שונה ממנו?  ב. 

אילו היה גארינצ'ה נולד ללא שום פגם גופני, האם היה מגיע לאותם ההישגים, או אולי להישגים גבוהים יותר? נסו  ג. 
להעלות השערות לכאן ולכאן.

כיצד, לדעתכם, על החברה לנהוג כלפי אנשים בעלי מוגבלויות? האם יש מקום לתמוך בהם יותר, או שיש לנהוג  ד. 
כלפיהם כפי שמתנהגים כלפי כל בני האדם? בין היתר, חשבו איך אנשים אלו היו רוצים שינהגו כלפיהם.

לכל  בניגוד  אגדות  להיות  הפכו  הכדורגל  בתולדות  הגדולים  השחקנים  רוב 
הסיכויים  כל  נגד  נאבקים  האשפתות,  מן  צומחים  הם  כאשר  התחזיות, 
ומגשימים את חלומם להיות כוכבים עולמיים. אבל הסיפור של גארינצ'ה, או 

בתרגום פשוט "ציפור קטנה", הוא הרבה מעבר לכל דמיון.

עמוד  )שבברזיל(.  ז'נרו  דה  שבריו  גרנדה  פאו  במחוז  ב־1933  נולד  גארינצ'ה 
השדרה שלו היה פגום, הרגל הימנית שלו התעקמה פנימה, הרגל השמאלית 
שלו הייתה קצרה בשישה סנטימטרים מן השנייה ומעוקלת החוצה. הרופאים 
אמרו לִאמו שיש סיכוי גדול שהילד לא יוכל ללכת לעולם. אף אחד לא האמין 
שידע  המפוארים  הכדורגל  משחקני  לאחד  להפוך  אחד  יום  יצמח  שהוא 

המשחק. 

אבל שום מגבלה פיזית לא הפריעה לגארינצ'ה לשחק כדורגל, המשחק שהוא 
למד לאהוב כבר מגיל צעיר. תחילה הוא בכלל לא חשב להפוך להיות שחקן 
זאת  אולי  הבידור, בשביל הפאן.  הוא שיחק בשביל ההנאה, בשביל  מקצוען. 
הסיבה שרק ב־1953, כאשר הוא כבר בן 20, גילתה אותו בוטאפוגו - קבוצתו 
המקצוענית הראשונה. האגדה מספרת בכלל כי כל מגלי הכישרונות בברזיל 
שמעו על הנער שחי ביערות, בעל שתי רגליים עקומות ומסוגל לכדרר כמו ֵׁשד 
ִמַּׁשַחת. אך הם פשוט לא האמינו שהוא באמת קיים במציאות, לכן אף אחד לא 

נסע לראות אותו. 

למעשה, המרחק מן הכדורגל המקצועני, הטקטי והמגביל בעצם עשה רק טוב 
לגארינצ'ה, שהתפתח כשחקן בעל יכולות התקפיות טהורות וחסרות גבולות. 
של מבחינה מנטאלית, פיזית וטכנית לרמה הגבוהה ביותר  בגיל 20 הוא הגיע ּבָ

בברזיל והתחיל מיד להראות ניצוצות של גאונות.

המגן  של  הרגליים  בין  כדור  העביר  הוא  בקבוצה  שלו  הראשון  באימון  כבר 
הבינלאומי נילטון סאנטוס, ובבכורה שלו בקבוצה הראשונה, ב־19 ליולי 1953, 

הוא הבקיע שלושער. 

שלו,  משהו  החוצפניים  בשטיקים  התאהבו  בברזיל  האוהדים  כל  מאוד  מהר 
בעיטות  המהפנטות,  הגוף  בהטיות  הכדור,  עם  התכופים  הקצב  בשינויי 
הילדותית  בטיזריות  לו,  הייחודיות  הפאלש  הגבהות  המתוחכמות,  ה"בננה" 
שלו במגנים, למרות שיכול היה לעבור אותם מתי שרק רצה. גארינצ'ה פשוט 
בידר על המגרש, הביא לכדורגל המקצועני את השכונתיות והחספוס של סגנון 
המשחק עליו גדל ואותו אהב. לא בכדי קיבל את הכינויים "ההנאה של העם" 

או "מלאך עם רגליים עקומות". 

יש שאומרים כי הפירוש של הכינוי "גארינצ'ה" הוא בכלל ציפור שיר, גם בגלל 
ידוע במהלך חייו בחיבתו הרבה לציפורי שיר וגם בגלל שכשחקן היה  שהיה 

ממש שר על המגרש. 

גארינצ'ה היה האומן הראשון של הכדורגל העולמי והמשחק שלו לווה בהמון 
דמיון ויצירתיות. שנים אחר כך קיצוניים וירטואוזיים דוגמתו, כגון ג'ורג' בסט, 
כריסטיאנו רונאלדו, לואיש פיגו או רוביניו המשיכו את הדרך אותה הוא סלל. 
גארינצ'ה היה למעשה סנונית ראשונה המבשרת כי יום אחד המאמנים יבינו 
שאת הכישרון האינדיבידואלי הכי גדול יש לבודד באגפים ולאו דווקא למקם 

במרכז המגרש. הוא שיחק כדורגל מהפכני, מתקדם בהרבה לתקופתו. 

2 ה  ד י ח י

28



הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה". בימים אלו, כמו 
בימי חודש אלול הקודמים להם, האדם מוזמן לערוך חשבון נפש, לבדוק את מעשיו 

בשנה החולפת, את הבחירות שבחר ואת ההישגים שלו, ולהחליט אם לעשות שינויים 
לקראת השנה הבאה. מאחורי רעיון זה עומדת ההנחה שבכוחו של האדם לשנות 

את עצמו ולהשפיע על מהלך חייו. זה לא קל, אבל לפי השקפת היהדות זה בהחלט 
אפשרי! 

יש לי מושג       האדם משנה את עצמו - "עשרת ימי תשובה"

מחברים הכול יחד

א. רבי עקיבא, בעל מדרש תנחומא, הרמב"ם, פניה )אמו של עמוס עוז( וגארינצ'ה מוזמנים לדיון באחת 
מתכניות המלל בטלוויזיה. נושא הדיון הפעם: האם גורל האדם נתון וידוע מראש, או שלאדם ניתן החופש לבחור 

ולעצב את גורלו ואת חייו?

לדיון זה מוזמנים גם איש חינוך, קורא בכף יד, רופא, פסיכולוג ועובד סוציאלי, כולם בני זמננו. בחרו שתי 
דמויות - אחת ממחברי המקורות או מהדמויות המוזכרות בהם ואחת מבעלי המקצוע - וכתבו לכל אחת מהן 

טיעונים מבוססים שיוכלו לטעון בדיון. 

נשמח אם תשלבו בטיעונים גם את עמדותיכם האישיות וחוויות שחוויתם.

העלו את הטיעונים במליאת הכיתה.

ב. ִחשבו על משהו שהייתם רוצים לשנות בחייכם, משהו הדורש מאמץ כדי לשנות את דרך ההתנהלות הרגילה 
שלכם, הדרך ה"אוטומטית" שאתם רגילים לפעול בה. 

לדוגמה: 

לעסוק בדברים חדשים, לפתח תחום עניין חדש, לפעול אחרת במסגרת כלשהי )בבית ספר, במשפחה, עם 
חברים מסוימים וכדומה(, להחליט החלטה בלתי אופיינית לכם.

רשמו לעצמכם כמה המלצות כיצד להתחיל וליישם את החלטתכם.

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

אנו דנים בנושא זה בהרחבה בחלק ג' של ספר זה, ביחידה 
העוסקת בימים נוראים. ראו עמ' 188-181.
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פירושי מילים 
ָחכְָמתֹו - הלימוד שלו 

יו - המעשים הטובים שלו ַּמֲעֹשָ

מה חשוב יותר - חכמה או מעשים? האם החברה צריכה להעדיף את הלימוד 
והמחקר, או את העשייה בשטח? ואנחנו, האנשים הפרטיים - האם עלינו 

להשקיע את רוב מאמצינו בלימודים או בעשייה? 

כל שחכמתו 
מרובה ממעשיו...

הכירו את החכמים...

רבי אלעזר בן עזריה
חכם ארץ־ישראלי שחי במאה 

הראשונה והשנייה לספירה. היה 
נשיא הסנהדרין. לפי המסורת, 

בעת מינויו היה בן 18 בלבד!
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פרקי אבות

תלמוד בבלי

 רבי מנחם
מנדל מקוצק

א"ד גורדון

הּוא )רבי אלעזר בן עזריה( ָהָיה 
אֹוֵמר: ... 

ּכֹל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו,

ְלָמה הּוא דֹוֶמה?

ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ְמֻרִּבין ְוָׁשָרָׁשיו ֻמָעִטין, 
ְוָהרּוַח ָּבָאה ְועֹוְקַרּתֹו ְוהֹוְפַכּתֹו ַעל 

ָּפָניו...

ֲאָבל ּכֹל ֶׁשַּמֲעָׁשיו ְמֻרִּבין ֵמָחְכָמתֹו,

ְלָמה הּוא דֹוֶמה?

 ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ֻמָעִטין
ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבין,

 ֶׁשֲאִפּלּו ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם
 ָּבאֹות ְונֹוְׁשבֹות ּבֹו,

ֵאין ְמִזיזֹות אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו...

)מסכת אבות, פרק ג' משנה כ"ב(

ציר זמן 

3 ה  ד י ח י
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שאלות
א. נסו להסביר את זוגות המשפטים: "אם אין תורה, אין דרך ארץ; אם 

אין דרך ארץ, אין תורה"; "אם אין קמח, אין תורה; אם אין תורה, 
אין קמח".

ב. איזה קשר יש בין שני החלקים בכל משפט, לדעתו של רבי אלעזר? 
האם אתם מסכימים עם דעה זו? הסבירו.

ג. האם משנה זו סותרת את הדברים שאמר רבי אלעזר בן עזריה 
 במשנה הראשונה, או מחזקת אותם?
אם מצאתם סתירה נסו ליישב אותה.

שאלות על המשנה
המשנה מתארת שני סוגים של אנשים. דמיינו אדם ש"חכמתו מרובה ממעשיו". מה, לדעתכם, יכולים להיות  א. 

 מקורות הפרנסה, התחביבים והעיסוקים שלו?
דמיינו אדם ש"מעשיו מרובין מחכמתו". מה, לדעתכם, יכולים להיות מקורות הפרנסה, התחביבים והעיסוקים שלו?

רבי אלעזר משווה את שני סוגי האנשים לעצים. לאיזה סוג של עץ נמשל אדם ש"חכמתו מרובה ממעשיו"?  ב. 
מה קורה לאילן כזה כאשר הרוח נושבת?

לאיזה סוג של עץ נמשל אדם ש"מעשיו מרובין מחכמתו"? מה קורה לאילן כזה כאשר נושבת רוח חזקה? ג. 

המשנה מציגה בפנינו דילמה בין שני ערכים חשובים. מהם שני הערכים?  ד. 
לפי משנה זו, מהו הערך החשוב יותר? 

על פי המשל שמביא רבי אלעזר בן עזריה, מדוע ערך זה הוא החשוב מן השניים?  ה. 

יש הטוענים שהמילה "מעשים" במשנה כוונתה לא רק למעשים טובים, אלא לכל מעשיו של האדם.  ו. 
לפי פירוש זה, מהו המסר של המשנה? לאיזה סוג של אדם היא מופנית? 

במשנה אחרת אמר רבי אלעזר בן עזריה גם את הדברים האלה:

פירושי מילים 
ּתֹורָה - אפשר לטעון שבמילה "תורה" כאן אין הכוונה 

 רק ללימוד חמישה חומשי תורה, אלא ללימוד
באופן כללי

ּדֶרֶךְ ֶארֶץ - לביטוי זה כמה פירושים אפשריים בהקשר 
זה: התנהגות מוסרית ראויה, או מלאכת כפיים ופרנסה

יִרְָאה - כבוד 
ּדַַעת - ידע נלמד

ּבִינָה - תבונה, היכולת לחשוב באופן עצמאי ולהסיק 
מסקנות

ֶקַמח - צורכי מזון, פרנסה

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: 

ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ;

ִאם ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֵאין ּתֹוָרה. 

ִאם ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה;

ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה.

ִאם ֵאין ַּדַעת, ֵאין ִּביָנה;

ִאם ֵאין ִּביָנה, ֵאין ַּדַעת. 

ִאם ֵאין ֶקַמח, ֵאין ּתֹוָרה;

ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶקַמח. 

)מסכת אבות, פרק ג' משנה כ"א(
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וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין... 
בלֹוד, נשאלה שאלה זו בפניהם:

תלמוד גדול או מעשה גדול? 

נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. 

נענה רבי עקיבא ואמר: תלמוד גדול. 

נענו כולם ואמרו: 

 תלמוד גדול, שהתלמוד
מביא לידי מעשה.

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

מלבד רבי אלעזר בן עזריה, עסקו חכמים רבים בסוגיה זו. 

לפניכם מחלוקת בין רבי טרפון לרבי עקיבא:
הכירו את החכמים

רבי טרפון
 חכם ארץ־ישראלי שחי

במאה הראשונה והשנייה לספירה. 

רבי עקיבא
חכם ארץ־ישראלי שחי במאה הראשונה והשנייה 

לספירה. קראו עוד על רבי עקיבא בעמ' 24.

מעניין שבמשנה 
ובתלמוד מוצגות 

עמדות סותרות, אבל אין 
ניסיון ליישב ביניהן ולהציג עמדה נכונה אחת. 
זו אמירה חשובה - לפעמים אין תשובה נכונה 
אחת, ויש לכבד את שתי התפיסות, גם אם הן 

שונות זו מזו ואפילו סותרות!

ו מ י ש

פירושי מילים 
תלמוד - לימוד

שאלות
א. רבי טרפון ורבי עקיבא דנו בשאלה מה חשוב 

יותר - לימוד או מעשים. מי מהם הסכים עם 
רבי אלעזר בן עזריה, ומי חלק עליו? 

ב. עם איזו דעה הסכימו רוב החכמים? 

ג. איזה נימוק מובא כאן כדי להוכיח שהלימוד 
חשוב יותר מהמעשה?

ד. הציעו עוד נימוק המחזק את הטענה 
שהלימוד חשוב מהמעשה. 

ה. איזה סיכון טמון בגישה הדוגלת בהעדפת 
הלימוד על העשייה? )היעזרו בקריקטורה(

ש בחוץ, 
ה רעש י

כמ

א מפריע
זה נור

3 ה  ד י ח י
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שאלות
א. לפי הרבי מקוצק, מהי מטרת 

לימוד התורה? 

ב. מה אפשר ללמוד על המסורת 
היהודית מכך שהרבי מקוצק 
בחר לצטט מדבריו של רש"י, 
פרשן שחי יותר מ־700 שנים 

לפניו, כדי לבסס את דבריו?

את הפסוק "ִלְמדּו ֵהיֵטב" )ישעיהו א', י"ז(  פירש רש"י — ִלמדו להיטיב.

מדוע? כיוון שלא מצאנו בשום מקום בתורה

שמֻצֶווה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה,

שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן,

אלא להיות אדם טוב.

לעשות הטוב ולהיטיב עם הזולת.

)על פי רבי מנחם מנדל מקוצק(

 מאות שנים לאחר תקופת חז"ל עסק גם רבי מנחם מנדל מקוצק בערכי הלימוד והמעשה.
הוא ציטט את פירושו של רש"י והרחיב:

הלימוד והעשייה אצל החלוצים  
רבים מחלוצי העלייה השנייה שבאו ליישב את הארץ )בשנים 1914-1904(, יצאו נגד החברה 

היהודית בגלות, חברה שֶהְחשיבה במיוחד את תלמידי החכמים שהשקיעו את רוב זמנם בלימוד 
תורה. הם האמינו שאורח חיים כזה עלול לנתק את האדם מגופו ומארצו, וקראו לשוב לעבודת 

כפיים ולעבודת אדמה.

כך כתב אהרון דוד גורדון, שנחשב לאב הרוחני של חלוצי העלייה השנייה: 

תחיית העם, התחדשותו לעם עובד ויוצר, לא תוכל לבוא אלא על ידי עבודה,

עבודה בכל צורותיה, אבל בעיקר על ידי עבודת כפיים, ובייחוד על ידי עבודה בתוך הטבע. 

כל בני העם צריכים לעבוד. ]1920[

)א"ד גורדון, "עם אדם" בתוך: האומה והעבודה, הספרייה הציונית, חיפה תשי"ז, עמ' 261( 
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על פי אותה תפיסה, ּבָזּו רבים מהחלוצים להשכלה. כאשר הוחלט להקים אוניברסיטה בירושלים התעורר ויכוח על נחיצותה. היו 
שהתנגדו להקמת אוניברסיטה בטענה שהיהודים עסקו תמיד בהשכלה ובעולם הרוח, ולכן אין צורך להקים מוסד חדש מיוחד 

לצורך זה. הם חששו שמוסד כזה ירחיק את הצעירים מַצו השעה - בניין הארץ ויצירת חברה מתוקנת, ולכך נדרשו עובדי אדמה 
ועובדי כפיים.

א"ד גורדון היה מזוהה עם מי שדגל בחשיבותה של העבודה, והביע עמדה מעניינת בוויכוח:

כל זמן שנחזיק בדעה הבנלית )הנדושה(, כי העבודה וההשכלה סותרות זו את זו, 

]וְ[כי מי שעובד אסור לו להיות בעל השכלה גבוהה, 

ובעל השכלה גבוהה אי אפשר לו לעבוד, 

הרי ]אז[ כל רעיון העבודה הֶבֶל )חסר משמעות(.

... צריך שיהיה ברור, כי רעיון העבודה בא להוסיף חיים ואור ולא לגרוע, 

הוא בא להכריז, כי מי שגמר את האוניברסיטה, ובכלל כל בעל השכלה, אף היותר גבוהה, 

צריך גם הוא לעבוד, ולא כי מי שעובד לא צריך לגמור את האוניברסיטה או לא צריך להיות בעל 

השכלה גבוהה. 

השכלה אמִתית היא רכוש גדול, שאסור למנוע אותו מן העובד בזיעת אפיו...

יותר מזה, השכלה אמִתית היא אור, הנחוץ לנו בשביל להאיר בו את דרך הרעיון. ]1913[

)א"ד גורדון, "אוניברסיטה עברית", 
בתוך: האומה והעבודה, הספרייה 
הציונית, חיפה תשי"ז, עמ' 176(
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שאלות
מיהו האדם האידאלי, לפי גורדון? לדעתו,  א. 

מה צריך להיות היחס בין השכלה ועבודה?

אילו גורדון היה משתמש בדימוי האילן כדי  ב. 
לנסח את תפיסתו את האדם האידאלי, מה 
היה אומר? השלימו את המשפט על פי רוח 
דבריו: "האדם האידאלי - למה הוא דומה? 

לאילן..." 
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למה הוא דומה? לאילן
החכמים לא היו הראשונים שהשתמשו בעצים כדי להביע רעיונות. דימוי העץ "מככב" כבר בתנ"ך. לדוגמה, האדם 
נמשל לעץ )"כי האדם עץ השדה" , דברים כ', י"ט(, התורה נמשלה לעץ )"עץ חיים היא למחזיקים בה", משלי ג', 

י"ח( ובספר שופטים אנו קוראים את משל יותם, המספר על עצים שביקשו להמליך עליהם מלך )שופטים ט'(.

האמן בן זמננו רן מורין פיסל כמה וכמה פסלים סביבתיים שהעץ הוא חלק מרכזי בהם. 

פסל זה נוצר לאחר הפיגוע שהיה 
באוניברסיטה העברית בהר 

הצופים בירושלים בשנת 2002, 
ובו נהרגו תשעה אנשים. הפֶסל 

מוצב בין בנייני האוניברסיטה 
ומציג עץ הצומח בזווית של 45 

מעלות. 

שאלות
א. בחרו בפסל אחד לפחות, ונסו להסביר מה ביקש האמן רן מורין להביע באמצעותו. האם אתם אוהבים את הפסל? מדוע?

ב. האם, לדעתכם, אחד הפסלים )או יותר( מבהיר רעיון המובע במשנה? אם כן, איזה מהם, ובאיזה אופן?

את הפסל "עמודי הזית" בנה רן מורין 
בשנת 1991. הפסל בנוי משלושה עמודים 
שגובהם 15 מטרים. בראש כל עמוד צומח 
עץ זית בן עשרות שנים. בבסיס העמודים 
שלוש מדרגות המובילות אליהם, ומתחת 

למדרגות מערך ממוחשב הדואג לדישון 
עצי הזית שבראש העמודים ולהשקייתם. 

הפסל עומד ליד קיבוץ רמת רחל.

בין סמטאות העיר יפו העתיקה 
חבוי פסלו של רן מורין "עץ 

תפוז מרחף" )1993(. זהו עץ 
תפוז קטן שאינו נטוע בקרקע, 

אלא שתול בתוך כד חרס 
גדול. הכד תלוי על שרשראות 

מתכת המחוברות לקירות 
הבתים. העץ כמו בוקע מתוך 

הכד, ומנסה לשבור אותו. 
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תנועת הסטודנטים של התנועה המסורתית* התבססה על משנה אחרת בפרקי אבות, משנה שדנה גם היא באיזון 
הנכון בין לימוד ועשייה, והפיקה את הכרזה שלפניכם. בכרזה נראה מעין דף מ"דפי זהב" שמופיעים בו בעיקר חכמים.

ה ע ו נ ת  ה
ת י ת ר ו ס מ ה

ובלעז "התנועה 
הקונסרבטיבית", 
היא זרם ביהדות 
המשלב בגישתו 
נאמנות למסורת 

היהודית ולהלכה עם 
פתיחות לעולם 

המודרני ולתרבות 
הדמוקרטית 

וההומניסטית. 
היהדות המסורתית 
רואה בהלכה מכלול 
מתפתח של ערכים, 
החייב להתאים את 

עצמו לתנאי המקום 
ולנסיבות המשתנות 

בכל דור ודור. 
בישראל כשישים 

קהילות מסורתיות, 
וברחבי העולם עוד 

מאות קהילות.

"כל תורה שאין עִמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון"

•  איזה מסר 
אקטואלי ביקשו 

מעצבי הכרזה 
להעביר?

)מסכת אבות, פרק ב' משנה ב'(
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לימוד מול עשייה בקהילה החרדית
  "תורתו אמנותו" 

מאז קום המדינה נוֵהג ֶהְסדֵר המכונה "תורתו אמנותו". הסדר זה מאפשר לצעירים הלומדים תורה בישיבה לדחות את שירותם 
הצבאי עד לאחר סיום לימודיהם. בפועל, הסדר זה מאפשר לרוב הגברים מהמגזר החרדי שלא לשרת בצבא כלל, או לשרת 

שירות מקוצר ביותר. הסדר זה גם מביא לכך שרוב החרדים אינם עובדים, אלא ממשיכים ללמוד בישיבה שנים רבות. שכן על 
פי ההסדר הזה, מי שאינו לומד, צריך להתגייס לצבא. את ההסדר הזה התחיל ראש הממשלה הראשון דוד בן־גוריון, שנענה 

לבקשה של תלמידי ישיבות ורבניהם. השאיפה אז הייתה לאפשר לתלמידי הישיבות החרדים, שהיו אז מעטים יחסית, להמשיך, 
ואף להחיות, את הלימוד הנשגב שאפיין את הישיבות הגדולות באירופה שחרבו בשואה. בעת שנקבע היה הסדר זה תקף 

לכ־400 בחורי ישיבה בלבד.

   חוק טל

עם הגידול במספר החרדים גדל מאוד מספר הלומדים במסגרת ההסדר. בשנת 2010 קיבלו פטור מהשירות הצבאי 55,000 
תלמידי ישיבה. מציאות זאת שנויה במחלוקת מכמה סיבות. רבים מתקוממים נגד אי־השוויון המובהק - החרדים אינם 

משרתים בצבא וגם אינם עובדים, ומשום כך הנטל הביטחוני והנטל הכלכלי נופלים רק על חלק מהאוכלוסייה במדינה. מציאות 
זו גורמת גם לכך שרבים במגזר החרדי חיים בעוני, משום שהם אינם עובדים לפרנסתם ומתפרנסים מהקצבה )הנמוכה יחסית( 

שמשלמת להם המדינה. 

בשנת 1999 מונתה ועדה שתפקידה לעגן את ההסדר הישן בחוק מסודר, ולנסות לעודד יותר חרדים להתגייס לצבא. בראש 
הוועדה עמד השופט צבי טל. החוק שחוקקה הוועדה )המכונה "חוק טל" על שם העומד בראשה( קבע כי:

א. תלמידי ישיבה יוכלו להוסיף ולקבל פטור משירות צבאי עד גיל 23.

ב. בגיל 23 יוכל כל תלמיד לבחור בין שירות צבאי מקוצר )שנה וארבעה חודשים ומילואים( לבין שנה של שירות אזרחי ואחריו 
יציאה לעבודה רגילה.

ג. אם התלמיד לא יבחר בשירות צבאי או אזרחי, הוא יוכל להמשיך ללמוד לימודי קודש.

חשוב לציין שצה"ל נערך לגיוסם של תלמידי הישיבות, והקים בשבילם יחידות מיוחדות שסדר יומן מאפשר למלא את 
המשימות הצבאיות וגם לשמור על אורח חיים דתי־חרדי. למרות מאמצים אלו, לחוק טל לא הייתה הצלחה גדולה, ורוב 

החרדים בוחרים שלא לממש אותו. עם זאת, בשנים האחרונות ניכר גידול מסוים במספר החרדים המבקשים למלא את חובתם 
למדינה בשירות צבאי, וכן גדל מספר החרדים היוצאים לעבודה. ייתכן שתופעה זו מעידה על שינוי מסוים בחברה החרדית.

מדוע אתה מנסה להשיג פטור מהשירות 
הצבאי? הרי זאת חובה כלפי המדינה, 

והיא אמורה לחייב כל אזרח...

ויש עוד סיבה... המסגרת הצבאית היא מסגרת חי לונית בעיקרה 
ואיננה מתאימה לחרדים. יש  לי אמונות ואורחות חיים שונים 

מאלה של רוב החיי לים, ולכן לא אוכל להרגיש בנוח במסגרת זו. 
ולמען האמת, אני חושש שאושפע מהסביבה... 

אני מאמין ש לימוד תורה חשוב יותר משירות 
צבאי וגם מעבודה. זאת התרומה ש לי למדינה, 

והיא לא פחות חשובה משירות צבאי.
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שאלות
א. אילו תלמידי הישיבות החרדיות היו מתבקשים לצטט מדברי החכמים שקראנו כדי להצדיק את דרישתם להמשיך ללמוד 

ולזכות בפטור ממחויבויות אחרות, את מי, לדעתכם, היו מצטטים - את רבי אלעזר בן עזריה? את רבי טרפון? את רבי 
עקיבא? את רש"י? את הרבי מקוצק? נמקו את תשובתכם!

ב. משימה בקבוצות קטנות: אתם עובדים במשרד פרסום שמכין מסע פרסום שמטרתו לשכנע תלמידי ישיבות להתגייס 
לשירות צבאי או לשירות אזרחי. ּכִתבו את הטקסט שהייתם מציעים לכתוב על שלטי החוצות שייתלו בשכונות 

החרדיות. זכרו, אוכלוסיית היעד שלכם היא אנשים במגזר החרדי!

מחברים הכול יחד
הילי בת 32, עובדת כבר שנים רבות עם נוער בסיכון - בני נוער שנפלטו מבתי הספר, חיים ברחובות, רבים מהם נוטלים 

סמים ומעורבים במעשי פשע. היא מוכֶּרת מאוד בקרב העוסקים בתחום, ומוערכת מאוד בזכות מסירותה לעבודה 
והצלחתה הרבה. לא נגזים אם נאמר שהיא הצילה במו ידיה כמה וכמה בני נוער. לא מזמן קיבלה הילי פנייה מפתה 

מאוד: היא הוזמנה להצטרף לקבוצה יוקרתית מאוד שתחקור היבטים שונים של עבודה עם נוער בסיכון. טובי החוקרים, 
המחנכים והמרצים מכל העולם ישתתפו בתהליך רציני של לימוד ומחקר משותף שיימשך ארבע שנים לפחות. כל מי 

שבוחר להשתתף בקבוצת המחקר נדרש להתחייב לתהליך כולו. משמעות הדבר - הילי תצטרך לעזוב את עבודתה 
החשובה לה כל כך ואת הנערים שהיא עובדת אתם, לתקופה ממושכת. הילי מתלבטת אם להצטרף לקבוצה, ומחליטה 

להתייעץ עם שני עמיתים. לכל אחד מהם דעה אחרת:

לימור תומכת בגישתו של רבי עקיבא 
המובאת בקטע מהתלמוד שלמדנו )עמ' 32(. 

השלימו את דעתה ואת נימוקיה:

לב תומך בגישתו של רבי טרפון המובאת 
בקטע מהתלמוד שלמדנו )עמ' 32(. 

השלימו את דעתו ואת נימוקיו:

ומה דעתכם? היעזרו במקורות והציעו להילי מה לעשות!

עלייך...

כי...

עלייך...

כי...

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?
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אנשים שונים - 
דרכי לימוד אחרות

כל אדם לומד בדרך אחרת. יש הקולטים את החומר הנלמד בפעם הראשונה ויש 
שצריכים לחזור וללמוד את החומר כמה פעמים. נראה שסגנון הלמידה המועדף 

קשור בין היתר לתכונות האופי וליכולותיו הייחודיות של כל אדם. לא פלא שחז"ל, 
שחרטו על דגלם את ערך הלימוד, עסקו רבות בדרכים המגוונות שאנשים לומדים 

בהן. 

פירושי מילים 
ַארְּבַע ִמּדֹות ּבַַּתלְִמידִים - יש ארבעה סוגים של 

תלמידים
ָמִהיר לְִֹשמֹוַע - מבין מהר 

ָמִהיר לְַאּבֵד - ממהר לשכוח 
כָרֹו ּבְֶהפְֵסדֹו - היתרון שבהבנה המהירה אובד  יָצָא ֹשְ

בגלל השכחה המהירה
כָרֹו - החיסרון שבהבנה הִאטית  יָצָא ֶהפְֵסדֹו ּבִֹשְ

מתבטל משום שהוא זוכר היטב 
זֶה ֵחלֶק רָע - גורלו של אדם זה יהיה רע

ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבַּתְלִמיִדים:
ָמִהיר ִלְׁשמֹוַע ּוָמִהיר ְלַאֵּבד — ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו. 
ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד — ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו.

ָמִהיר ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד — ָחָכם. 
ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ּוָמִהיר ְלַאֵּבד — ֶזה ֵחֶלק ָרע.

)מסכת אבות, פרק ה' משנה ט"ו(
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4 ה  ד י ח י

ת
רו

ח
א

ד 
מו

לי
י 

כ
ר

ד
 -

ם 
ני

שו
ם 

שי
נ

א

39



שאלות
האם יש מקצועות לימוד שבהם אתם מהירים לשמוע  א. 

)להבין( וקשים לאבד? אם כן, אילו הם?

האם יש מקצועות לימוד שבהם אתם מתקשים  ב. 
לשמוע )להבין( ומהירים לאבד? אם כן, אילו הם?

נסו להסביר מה גורם לכך שמקצוע מסוים יהיה קל  ג. 
יותר או קשה יותר לתלמיד מסוים. האם זה קשור 

בנושא עצמו? במורה? בכישורים שהמקצוע דורש? 
במשהו אחר?

מלאו את הטבלה על פי המשנה. היעזרו בדוגמה. 

משנה אחרת בפרקי אבות מתארת אף היא ארבעה 
סוגים של תלמידים:

ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּביֹוְׁשִבים ִלְפֵני ֲחָכִמים:

ְספֹוג ּוַמְׁשֵּפְך, ַמְׁשֶמֶרת ְוָנָפה. 

ְספֹוג — ֶׁשהּוא סֹוֵפג ֶאת ַהּכֹל. 

ַמְׁשֵּפְך — ֶׁשַּמְכִניס ְּבזֹו ּומֹוִציא ְּבזֹו. 

ַמְׁשֶמֶרת — ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהַּיִין 
ָמִרים.  ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהּׁשְ

ְוָנָפה — ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהֶּקַמח 
ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהּסֶֹלת.

)מסכת אבות, פרק ה' משנה י"ח(

פירושי מילים 
ַארְּבַע ִמּדֹות ּבְיֹוְֹשבִים לִפְנֵי ֲחכִָמים - ארבעה סוגים 

של תלמידים יושבים בבתי המדרש
ַמְֹשֶמרֶת - מטפחת שמסננים בה יין שיש בו שמרים 

ְֹשָמרִים - המשקע, החלק הפחות ראוי
ֹּסלֶת - החומר המובחר והנקי

שכרו )מהם יתרונותיו של סוג התלמיד בלשון המשנה
תלמיד כזה?(

הפסדו )מהם חסרונותיו של 
התוצאהתלמיד כזה?(

מהיר לשמוע ומהיר לאבד
 מבין את החומר במהירות ואינו

צריך להתאמץ הרבה
ההפסד עולה על הרווח, כי אפי לו שוכח את החומר מהר

אם למד הרבה, לא נשאר  לו דבר 
ממה שלמד

קשה לשמוע וקשה לאבד

  מהיר לשמוע וקשה לאבד 

קשה לשמוע ומהיר לאבד
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מלאו את הטבלה על פי המשנה. היעזרו באיורים ובדוגמה. 

שאלות
דרגו את ארבעת התלמידים )מ־1 עד 4( - מס' 4 הוא  א. 

התלמיד המרוויח הכי הרבה מלימודו. 

הרחיבו את המשנה! הוסיפו כלים )כלי מטבח או כל כלי  ב. 
או מכשיר אחר( המסמלים עוד סוגים של תלמידים ודרכי 

לימוד. הסבירו איזה סוג של תלמיד מסמל כל כלי. לדוגמה: 
פורס ביצים מסמל תלמידים המחלקים את חומר הלימוד 

לחלקים כדי להקל על הלימוד. פרטו את היתרונות ואת 
החסרונות בדרך הלימוד שהצגתם.

שתי המשניות מציגות כמה סוגים של תלמידים. אתם  ג. 
הרחבתם על המשנה השנייה והוספתם עוד סוגים. בחרו 

אחד מסוגי התלמידים - זה המתאר בצורה הטובה ביותר 
את דרך הלימוד שלכם, או את דרך הלימוד שלכם במקצוע 

מסוים. שתפו חבר או חברה לכיתה בתשובתכם. 

בשתי המשניות עולה הטענה שיש סוגים מגּוונים של  ד. 
תלמידים. מהן, לדעתכם, ההשלכות החינוכיות של טענה 

זו? 

אתה יותר טיפוס של 
עבודות או יותר טיפוס 

של מבחנים?

אני יותר טיפוס 
של חופש

נפהמשמרתמשפךספוג

תיאור פעולתו של הכלי
קולטת את השמרים )החומר הראוי פחות(, 

ומוציאה את היין )החומר הראוי(

סוג התלמיד - 
יתרונותיו וחסרונותיו

תלמיד הקולט את הדברים החשובים פחות, 
ואינו  לומד את העיקר. יש כאן רק חסרונות.
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העדפות אישיות 
גם התנ"ך וגם התלמוד עוסקים בנושא הלמידה: 

אין אדם ָלֵמד, אלא ממקום שִלּבֹו ָחֵפץ )רוצה, אוהב(.

)תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף י"ט עמוד א'(

ֲחנְֹך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו, ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה.

)משלי, פרק כ"ב פסוק ו'(

לבתי ספר דמוקרטיים שיטות הוראה ולמידה ייחודיות. ּבִדקו באינטרנט מהו בית ספר דמוקרטי, 
ומצאו מה בשיטות החינוך הללו מתאים למקורות שלמדנו עד כה.

עשו ויעקב - טיפוסים שונים מאוד!
הפרשן והוגה הדעות רש"ר הירש תומך בגישה המובעת בפסוק ממשלי, 

וממחיש את דבריו בניתוח הסיפור על עשו ויעקב. תחילה ניזֵכר בסיפור המקראי:

ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיַה ָלֶלֶדת, ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה. ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון 
ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער, ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו.

ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 
ים ָׁשָנה ְּבֶלֶדת אָֹתם. ַיֲעקֹב, ְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשּׁשִ

ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה, 
ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים. 

)בראשית, פרק כ"ה פסוקים כ"ד-כ"ז(

שאלות
א. לפי מקור זה, מהו התנאי ללמידה מוצלחת? 

ב. על פי הניסיון שלכם, האם אתם מסכימים עם 
אמירה זו? תנו דוגמה מהחיים. 

שאלות
א. לפי מקור זה, מה גורם ללמידה מוצלחת? 

מה כוונת המילים "על פי דרכו"?

ב. למי, לדעתכם, פונה פסוק זה?

4 ה  ד י ח י

מרעננים את הזיכרון!

 התורה מציגה את עשו, האח הבכור, כאדם פזיז 
שרגשותיו שולטים בו )כך התנהג כאשר מכר את הבכורה 
ליעקב תמורת קערה של נזיד עדשים(. אף על פי שאפשר 
לבקר את יעקב על יחסו אל אחיו ואל אביו )הוא ניצל את 

חולשת אחיו שהיה רעב, ולאחר מכן רימה את אביו בגנֵבת 
הברכה(, התורה רומזת שיעקב הוא "הבן המוצלח" ההולך 

בדרכי הוריו, ואילו עשו הוא "הבן הבעייתי" והגס.
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רש"ר הירש טוען שיצחק ורבקה טעו בחינוך בניהם. קראו את דבריו:

השיטה האחידה בחינוך ובהוראה 
 שהשתמשו בה לגבי שני האחים,

 מבלי להתחשב בהבדלים
 שבכישרונותיהם ובתכונותיהם,

 גרמה לאותו ניגוד מוחלט...
כאשר גדלו והיו לאנשים.

)רש"ר הירש, "ויגדלו הנערים", יסודות 
החינוך כ"א(

ה
ר

ש
ע

יש לחנך את הנער על פי טבעו ותכונות אופיו, לפי הדרך בה היה הולך גם בלי הדרכתו ה
של המחנך, בהתאם להשפעת תקופתו, סביבתו, משפחתו, מעמדו, תפקידו ומקצועו — 

כל אלה גורמים חיצוניים העשויים להשפיע על החינוך לטובה או לרעה.

 )רש"ר הירש, "התנ"ך כמדריך חינוכי", יסודות החינוך כ"ב(

שאלות
א. על פי דעתו של רש"ר הירש, מה הייתה טעותם של יצחק ורבקה בחינוך 

בניהם? מדוע, לדעתכם, בחרו יצחק ורבקה לנהוג כך? 

ב. התורה מספרת שעשו היה "איש יודע ציד". נסו לתאר את עשו הילד - 
אילו תכונות אפיינו אותו? התורה מספרת שיעקב היה "איש תם יושב 

אוהלים". נסו לתאר את יעקב הילד - אילו תכונות אפיינו אותו? לפי 
גישתו של הירש, אילו פעילויות הייתם מציעים להורים לעשות עם בניהם 

בעלי האופי השונה? 

ג. לדעתו של רש"ר הירש, אילו גורמים צריכים הורים או מחנכים להביא 
בחשבון כאשר הם מחנכים )נוסף על נטיותיו האישיות של כל ילד(? 

כל עוד היו קטנים, לא שמו לב ]יצחק ורבקה[ להבדלי נטיותיהם 
 הנסתרות ]של הבנים[,

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

 יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד,
ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו...

)רש"ר הירש, פירוש התורה, על בראשית כ"ה, כ"ז(
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 כל ילד הוא ייחודי והתורה מקבלת את כולם. האיקונוגרפיה 

)האיור( שאני בחרתי כאן מתבססת על קלפי משחק. כמו 

במשחקי מזל, אין לנו שליטה על הילדים שהגורל "מחלק" לנו. 

תפקידנו כהורים, כמחנכים, הוא לשחק את ה"יד" שחולקה לנו 

לפי התכונות של הילדים שאותם קיבלנו. הילד, ולא ההורה, 

הוא שמכתיב את התהליך. זוהי, לדעתי, הכוונה שבמדרש 

ארבעת הבנים. 

דוד מוס
The Moss Haggadah, Bet Alpha Editions, 1990
Courtesy of Bet Alpha Editions, Berkeley, CA.

www.bet-alpha-editions.com

כמה טיפוסים - גם בהגדה של פסח! 
אתם בוודאי זוכרים את מדרש ארבעת הבנים מההגדה של פסח: 

ָרה ּתֹוָרה. ְבּ ָעה ָבִנים דִּ ֶנֶגד ַאְרָבּ ְכּ

אֹול. ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ ם, ְוֶאָחד ֶשׁ ע, ְוֶאָחד ָתּ ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשׁ

בהמשך המדרש, כל בן שואל שאלה 
אחרת על ליל הסדר וההורים מתבקשים 

להשיב לכל ילד על השאלה ששאל לפי 
תכונותיו ויכולת ההבנה שלו.

•  מה הקשר בין הדרישה מההורים לפסוק 
ממשלי "חנוך לנער על פי דרכו"?

האמן דוד מוס אייר מדרש זה ואף הסביר את איורו: 

יריב בן אהרון, הוגה דעות ישראלי, מתנגד לסיווגם של אנשים לטיפוסים:

יש בי רתיעה מסטראוטיפים. מהדבקת תוויות. לכן אומר:

כנגד ארבעה בנים שיש בכל בן, ארבעה קולות שיש בכל אישיות - דיברה תורה.

בכל בן יש את החכם שבו, הרשע, הטיפש, ושאינו יודע לשאול.

צירוף מיוחד של קולות ומרכיבים מונח ביסוד כל אחד מאִתנו. 

ויש, כך אני מאמין, בכוח המעשה החינוכי לשנות את המאזן הפנימי שביניהם. 

)מתוך: הלילה הזה - הגדה ישראלית, ערך מישאל ציון עם נעם ציון, כתר, ירושלים 
2002, עמ' 43(

אפשר להניח שהאמן 
מוס לא חשב שילדים 

הם שקובעים את 
התהליך החינוכי 

שלהם. לְמה לדעתכם 
התכוון כאשר אמר 
"הילד, ולא ההורה 
הוא שמכתיב את 

התהליך"?

4 ה  ד י ח י
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לפניכם איורו של האמן דן רייזינגר למדרש ארבעת הבנים. 

האם אתם אומרים לילד שלכם אלף פעם אותו דבר, והוא לא קולט? ואולי תוך 
כדי שיחה איתכם הוא מתרוצץ כאחוז תזזית בחדר? והילדה שלכם, שמציירת 
כל כך יפה במשך שעות, האם היא מתקשה להתרכז בזמן השיעור? שימו לב: 
כל ההתנהגויות האלו הן חלק מהסימנים שמראים לכם מהו סגנון הלמידה של 
הילד שלכם - כלומר, מהו הערוץ שדרכו הוא קולט ידע חדש בצורה הטובה 

ביותר.

עדנה ענב, מחברת הספר "הורים במבוך - איך תהיו שותפים פעילים להצלחת 
ילדכם בבית הספר" )הוצאת יסוד( ולשעבר מנהלת בבית ספר יסודי, הקדישה 
קונבנציונלי  באופן  למדו  שלא  תלמידים  של  "מקרים  בספרה.  פרק  לנושא 
מורים  שמעסיקות  בשאלות  לעסוק  אותי  "הביאו  אומרת,  היא  )רגיל(", 

ומחנכים כבר זמן רב: למה תלמיד אחד לומד טוב יותר מהשני? איך זה שחלק 
גדול מהילדים ששומעים הסבר בכיתה לא קולטים אותו? ולמה אין שום קשר 
בין ההצלחה בבית הספר להצלחה בחיים הבוגרים? בקיצור, איפה בית הספר 

לא פועל נכון"?

חוסר  )או  וההתאמה  למידה,  סגנונות  פשוטה:  היא  ענב  שמציעה  התשובה 
ההתאמה( שלהם לאופן הלימוד במערכת החינוך. "יש שלושה טיפוסי לומדים 
עיקריים" היא אומרת. "רוב האנשים שולטים בסגנון למידה אחד, ומעדיפים 
הלמידה,  לסגנון  יותר  הולם  יהיה  ההוראה  שסגנון  ככל  נוסף.  אחר  סגנון 

התלמיד יצליח יותר". 

מן העיתונות

לילד שלכם יש סגנון למידה וכדאי 
שתזהו אותו

חכם, תם ושאינו יודע לשאול? מהיום אִמרו: חזותי, שמיעתי 
ותנועתי. עכשיו, כששנת הלימודים באמת מתחילה, שווה 
ולגלות איך הילדים שלכם מתמודדים הכי טוב  לעצור רגע 
עם חומר לימודי חדש. לא תאמינו כמה זה יכול לעזור להם 

ולכם 

07/10/2007 ,ynet אתר מאת: מור אסאל 

לפניכם כתבה המתארת שלושה סגנונות לימוד. חלקו את קריאת הכתבה בין תלמידי הכיתה. שליש מהתלמידים יקראו את 
החלק המתאר את "הלומד החזותי", שליש יקראו את החלק המתאר את "הלומד השמיעתי" ושליש - את החלק המתאר את 

"הלומד התנועתי". את יתר הכתבה יקראו כולם. 

שאלות
א. כיצד אתם מבינים את האיור? לפי דעתכם, האם רייזינגר היה מסכים עם 

דבריו של יריב בן אהרון או מתנגד להם? 

ב. מה מוסיפה התפיסה המובאת באיור זה למה שכתוב במשניות מפרקי 
אבות שלמדנו ביחידה זו?
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את החלוקה הזו היא שואבת בעיקר ממודל שבע האינטליגנציות של גארדנר 
)אבי תורת "האינטליגנציה הרגשית"( ומתיאוריות נוספות בתחום החינוך. "אין 
ידע  מתוך  חלקים  כאן  הדגשתי  "רק  אומרת.  היא  שהמצאתי",  דבר  שום  כאן 
נרחב, שיכול להקל על הורים להבין את ילדיהם טוב יותר". והאמת? הוא מקל 
להפליא: מי שמצליח לזהות את ילדו )או את עצמו( בתוך אחד הסגנונות ממש 

שומע את האסימונים נופלים. נסו ותראו. 

הלומד החזותי: תמונות מספרות לי 
ללומד החזותי )כ־65 אחוז מכלל הלומדים( קל יותר לקבל מידע חדש בתמונות, 
דיאגרמות, טבלאות, סרטים, ספרים ותדפיסים - כל אמצעי שבו כלי הקליטה 
המרכזי הוא העין. הוא זוכר תמונות בספר יותר מאשר מילים ששמע )אם כי 
ונהנה  זוכר מצוין(. הוא בדרך כלל מקפיד על לבושו,  מילים שקרא הוא לרוב 
זמן  יכול ללמוד במשך  ובפאזלים. עוד מאפיין שלו - הוא  לצייר, לשחק בלגו 

רב מאוד. 

הלומדים החזותיים מתחלקים לשניים: חזותי־מילולי, שנוטה להעדיף אמצעים 
לא־מילוליים,  וחזותיים  כתובות,  מילים  היטב  וזוכר  תדפיסים  או  ספרים  כמו 
שמעדיפים תמונה או שרטוט. בעת הלמידה, הלומד החזותי ישתמש באיורים 
ותמונות, ישתמש בצבעים )מארקרים( כדי להקל על עצמו, יסמן מילים ומושגי 
מפתח, יכתוב לעצמו הערות, רשימות וראשי פרקים. קשה לו כאשר הוא צריך 
ללמוד מהסברים ארוכים בעל־פה, כאשר דורשים ממנו רק להקשיב, כשעליו 
לפני  לנקוט פעולה  או כשעליו  או באור פלורוסנטי,  לעבוד בסביבה אפרורית 

שהוא רואה או קורא את כל מה שצריך לעשות. 

הלומד השמיעתי: אתה רוצה לדבר על זה? 
ולפעמים  דבר,  בכיתה  לרשום  בלי  נפלא  שקולט  הילד  הוא  השמיעתי  הלומד 
אפילו בלי להכין שיעורי בית. מספיק להגיד לו משהו פעם אחת - והוא זוכר. 
שיחות  דיונים,  הרצאות,  באמצעות  המיטבי  באופן  ולומד  במילים,  חושב  הוא 
והקשבה. כישוריו הבולטים הם דיבור, כתיבה, סיפור סיפורים וכל מה שקשור 
בשפה. הוא אלוף הטריוויה, ויכול לדבר על כל דבר בלי להתכונן מראש - ובדרך 
כלל גם לשכנע אחרים בעמדתו. לא פעם הוא גם בעל חוש הומור מפותח וכישרון 
מוזיקלי. אף שכלי הקליטה העיקרי של הלומדים השמיעתיים הוא האוזן, חלק 
אבל  מרעשים,  בקלות  מוסח  השמיעתי  הלומד  טובים.  קוראים  גם  הם  מהם 
קשה לו גם להתמודד עם שקט ארוך בכיתה. לא קל לו לחכות שהמורה תסיים 
לדבר )והוא יוכל לדבר בעצמו(, להימנע מביטוי רגשות באופן מילולי, ולהבחין 
בפרטים. הוא אוהב לקרוא בקול מידע או להסבירו לאחרים. מפני שהוא נוטה 
לא פעם לדלג על פרטים בזמן קריאה, אפשר לראות אותו מוליך אצבע על פני 

השורה בזמן קריאה. כ־30 אחוז מבין הלומדים הם "שמיעתיים" .

הלומד התנועתי־מגעי: אל תגידו לו לשבת בשקט 
רק חמישה אחוזים מהילדים הם לומדים תנועתיים. הלומד התנועתי זוכר מידע 
ומגע בסובב אותו. אלה הילדים שמראים  ידי תנועה במרחב  ומעבד אותו על 
ובונים.  מפרקים  דבר,  בכל  שנוגעים  אלה  במילים;  מאשר  יותר  ובגוף  בידיים 

הלומדים התנועתיים שולטים לרוב היטב בגופם )ספורטאים, שחיינים ורקדנים 
טובים(, יש להם ידיים טובות, וכשהם לומדים משהו חדש הם מעדיפים קודם 
הידיים  את  ו"לשמור  בשקט  לשבת  מאוד  להם  קשה  בעצמם.  להתנסות  כל 
שלהם לעצמם", והם נוטים לדבר עם אחרים תוך כדי עשיית משהו אחר. בגלל 
פעם  לא  שלהם,  הלימוד  לדרכי  בנויה  לא  החינוך  שמערכת  העובדה  לצד  זה, 
בעיות  עם  ילדים  לבין  בינם  ומבלבלים  מתקשים,  כתלמידים  אותם  מגדירים 
קשב וריכוז ולקויות למידה. ללומד התנועתי־מגעי קשה במיוחד לשבת בשקט, 
קשה לו לתקשר בלי להיות קרוב פיזית לאחר, להתמיד בפעילות אחת לטווח 
ארוך, ולהיזכר במה שראה או שמע )קל לו יותר להיזכר במה שעשה(. לעתים 
קרובות הלומד התנועתי מתקשה בכישורים בין אישיים, בכתיב ובכתב יד שוטף 
וקריא. כדי ללמוד, הלומד התנועתי ינוע במרחב כשהספר בידו, ישתדל לקרוא 
חומר שכתוב בקצרה, ישתמש בטכניקות זכירה שדורשות מגע, תנועה ופעילות 

ידיים. 

 ולמי הכי קל ללמוד בבית הספר? 
נכון שכ־65 אחוז מהתלמידים הם לומדים חזותיים, אבל מערכת החינוך, טוענת 
פרונטליים,  הם  השיעורים  "רוב  מכול.  יותר  השמיעתי  ללומד  מתאימה  ענב, 
מסתדרים,  עוד  החזותיים  "הלומדים  אומרת.  היא  הקשבה",  בעיקר  ודורשים 
הלומד  את  לקדם  אפשר  התנועתיים.  הלומדים  הם  מכולם  המדאיגים  אבל 
התנועתי אם רק נבין שהוא כזה, ואז נאפשר לו ללמוד במרכז למידה שמשלב 

פעילויות שונות, או אם נצרף אותו לקבוצת למידה יחד עם לומד שמיעתי". 

איך מערכת החינוך יכולה לענות על הצרכים של תלמידים 
עם סגנונות למידה שונים? 

ענב: "בתי הספר היום לא בנויים נכון. ידוע כבר שנים רבות שההוראה הפרונטלית 
לא מתאימה למרבית הילדים - אבל המערכת לא נותנת אפשרות להציע משהו 
אחר, מבחינת מספר הילדים, מבנה הכיתה ואפילו מבחינת הכשרת המורים. 
אני טוענת שבבית הספר צריך להיות אולם הרצאות שמתאים למאה תלמידים, 
פעילות,  למרכזי  מתפזרים  כך  ואחר  דקות,   15 של  הרצאה  מקבלים  הם  שבו 
שבהם יהיו אפשרויות למידה שונות. אם נותנים לילדים אפשרות בחירה, כל 
אחד מהם יבחר בערוץ שיאפשר לו להצליח יותר. אחד יראה סרטון, אחד יקרא, 

אחד יבנה מודל. אבל זה כמובן חזון אחרית הימים".

 

4 ה  ד י ח י
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אינטליגנציה 

חזותית

אינטליגנציה 

לוגית־מתמטית

 אינטליגנציה

בין־אישית

אינטליגנציה 

סביבתית

 אינטליגנציה

לשונית־מילולית

אינטליגנציה 

מוזיקלית

 אינטליגנציה

גופנית־תנועתית

 אינטליגנציה

תוך־אישית

מחברים הכול יחד
בית ספר חדש מוקם ברוח הנאמר במשניות מפרקי אבות ובמקורות האחרים שהובאו ביחידה. לקראת פתיחת שנת 

הלימודים הראשונה החליטה ועדת החינוך של בית הספר לפרסם הצעות לצוות בית הספר, להורים ולתלמידים. הציעו 
לכל אחת מקבוצות אלו שתי הצעות לפחות. על ההצעות להיות ממשיות ולתרום ללמידה ראויה ברוח המקורות שלמדנו 

ביחידה.

שאלות
כתבו במחברת את יתרונותיו ואת חסרונותיו של כל אחד מהלומדים: א. 

אילו מסגנונות הלמידה המתוארים בכתבה מתאימים לסגנון הלימוד שלכם? )אפשר לציין יותר מסוג אחד, שכן הכותבת  ב. 
מסבירה שרוב בני האדם מעדיפים סגנון אחד נוסף על הסגנון שהם שולטים בו(. הסבירו מדוע בחרתם בסגנון זה דווקא.

במה דומה הכתבה למשניות שלמדנו בתחילת היחידה ובאיזה מובן היא שונה מהם?  ג. 

הכתבה מתבססת על תאוריות העוסקות בריבוי אינטלגנציות )סוגי חשיבה שבעזרתן האדם קולט את העולם(, בעיקר  ד. 
על התאוריה של הווארד גארדנר, פסיכולוג בתחום החינוך, שהשפיע רבות על גישות חינוכיות מודרניות. גארדנר 

טען שקיימות כשמונה אינטליגנציות*. אף על פי שכל אדם יכול להשתמש בכל האינטליגנציות, לכל אדם נטייה 
לאינטליגנציות אחרות. לפניכם איור המציג את מגוון האינטליגנציות. 

אתם מוזמנים לחקור על גארדנר ועל תורתו - תחום מרתק הנוגע לכל אחד ואחת מאתנו!

לעתים 
מצמצמים 
את מספר 

האינטליגנציות 
לשבע.

הצעות להורים: הצעות לתלמידים:הצעות לצוות בית הספר:

חסרונותיתרונות

הלומד החזותי

הלומד השמיעתי

 הלומד התנועתי־מגעי

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?
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כעס הוא רגש מוכר ונפוץ. כולנו כועסים לפעמים, וכולנו מתמודדים עם כעס 
המופנה כלפינו. אנשים מביעים כעס במגוון צורות ומגיבים עליו בכל מיני דרכים. 
מתברר שהדרך להתמודד עם כעס העסיקה את חז"ל לא פחות משהיא מעסיקה 

אותנו כיום.

כעס

פירושי מילים 
ַארְּבַע ִמּדֹות ּבַּדֵעֹות - יש ארבעה סוגים 

של אנשים 
נֹוַח לִכְעֹוס - כועס בקלות

נֹוַח לִרְצֹות - מתרצה, נרגע, מתפייס 
בקלות

ְֶּהפְֵסדֹו - היתרון בכך שהוא  כָרֹו ב יָצָא ֹשְ
נרגע בקלות אובד מפני שהוא כועס 

בקלות )האדם מפסיד( 
ָקֶֹשה לִכְעֹוס - כועס מעט, לעתים 

רחוקות
כָרֹו - החיסרון בכך  ֹשְ יָצָא ֶהפְֵסדֹו בִּ

שהוא מתקשה להירגע "ּבֵָטל" משום 
שהוא ממעט לכעוס )האדם מרוויח( 

ָקֶֹשה לִרְצֹות - מתקשה 
להתרצות, להירגע

ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבֵּדעֹות:
 נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות — 

ֶהְפֵסדֹו; ָיָצא ְׂשָכרֹו ְבּ
 ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות — 

ְׂשָכרֹו; ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִבּ
ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות — ָחִסיד.
נֹוַח ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות — ָרָׁשע.

)מסכת אבות, פרק ה' משנה י"ד(

2000

1500

-1500

-500

1000

500

0

-1000

פרקי אבות

בוב דילן

הנביא ירמיהו

רבי יונה מגירונה

פרנסיסקו גויה
פבלו פיקסו

הרמב"ם

תלמוד בבלי

 זה בסדר, זה בסדר,
לא קרה כ לום

ציר זמן 
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משנה זו מונה ארבעה סוגים של אנשים, כל אחד מהם כועס במידה ובתדירות אחרות. ביחידה 4 למדנו משנה 
המתארת ארבעה סוגים של תלמידים, ומשניות נוספות במסכת מונות ארבעה סוגים של אנשים. בפרק ה' במסכת 
אבות מובאות כמה וכמה רשימות על פי מספרים. ארגון נושא מסוים בעזרת מספרים הוא שיטה מוכרת המסייעת 

לזכור פרטים ביתר קלות. 

א. עיינו בפרק ה' במסכת אבות )עמ' 122-120(. לפי אילו מספרים מאורגנות הרשימות בפרק? 

ב. הכינו רשימה משלכם על פי אחד המספרים האלה. לדוגמה, ארבעה סוגי חברים, ארבעה סוגי ספורטאים וכדומה. 

יש לי מושג     �  חשבון פשוט

מלאו במחברת את הטבלה על פי המשנה. היעזרו בדוגמאות.

"נו... תתרגזי גם את 
כבר! זה ממש מעצבן!

התוצאההפסדו )מהם חסרונותיו של אדם זה?(שכרו )מהם יתרונותיו של אדם זה?(

ההפסד עולה על הרווחנרגע בק לות, אינו שומר טינהנוח לכעוס ונוח לרצות

הרווח עולה על ההפסדקשה לכעוס וקשה לרצות

  קשה לכעוס ונוח לרצות

נוח לכעוס וקשה לרצות

שאלות על המשנה
שערו מדוע קבעו החכמים שאדם שהוא נוח לכעוס ונוח  א. 

לרצות "מפסיד", שהרי הוא נרגע בקלות.

שערו מדוע קבעו החכמים שאדם שהוא קשה לכעוס וקשה  ב. 
לרצות מצבו "סביר", שהרי קשה לו להירגע לאחר שהוא 

כועס! 

האם אתם מסכימים עם הדירוג שהציעו חכמים? הסבירו. ג. 

לפי החכמים, איזה אדם אינו כועס כלל? מה אפשר ללמוד  ד. 
מכך על תפיסתם את הכעס?

האם אתם יכולים לחשוב על אנשים שאתם מכירים    •
המתאימים לטיפוסים שהמשנה מתארת? האם יש טיפוס או 

טיפוסים המתאימים לכם?

ס
ע

כ
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שאלות
סיפור זה מתחיל בהתערבות בין  א. 

שני אנשים. מה אפשר ללמוד 
מעצם ההתערבות על השם שהיה 

להלל הזקן בקרב הבריות? 

מה בהתנהלותו של המקניט יכול  ב. 
להיחשב הקנטה?

אף על פי שמטרתם של האנשים  ג. 
בסיפור הייתה להקניט את הלל 
הזקן ולהכעיסו )הוא, כמובן, לא 

ידע זאת(, איזה יחס הם קיבלו 
ממנו? הביאו לפחות שלוש 
דוגמאות לדרך שבה התנהג 
כלפיהם הלל )שימו לב לזמן 

שהאדם פנה בו אל הלל, לדבריו 
של אותו אדם, לצורת הדיבור, 

לתוכן דבריו של הלל ועוד(. 

ִחזרו למשנה הראשונה ביחידה.  ד. 
איזה משפט מאפיין את הלל כפי 

שהוא מתואר בסיפור זה?

מי יצליח להכעיס את הלל
לפניכם סיפור על ִהלל הזקן, סיפור המגלה הרבה על אופיו.

5 ה  ד י ח י

הכירו את החכמים

ה�לל
נולד בבבל, ועלה לארץ ישראל 

כשהיה בן 40.

חי מסוף המאה הראשונה 
לפני הספירה ועד תחילת 
המאה הראשונה לספירה. 

ִקראו עוד על הלל בעמ' 67.

מעשה בשני בני אדם שִהְמרּו זה את זה )התערבו(. 
אמרו: "כל מי שילך ויקניט את ִהלל יטול )יקבל( ארבע מאות זוז".

אמר אחד מהם: "אני אקניטנו".
אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו.

הלך ועבר על פתח ביתו, אמר: "מי כאן הלל? מי כאן הלל?" נתעטף ]הלל[
ויצא לקראתו. 

אמר לו ]הלל[: "בני, מה אתה מבקש?"
אמר לו: "שאלה יש לי לשאול". 

אמר לו: "שאל בני, שאל!"
"מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות?"

אמר לו: "בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להן חיות פיקחות". 

הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: "מי כאן הלל? מי כאן הלל?" 

נתעטף ]הלל[ ויצא לקראתו, אמר לו: "בני, מה אתה מבקש?" 

אמר לו: "שאלה יש לי לשאול". 

אמר לו: "שאל בני, שאל!"
"מפני מה עיניהן של תרמודין )אנשי העיר תדמור(

טרוטות )סגורות למחצה(?" 
אמר לו: "בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרין בין החולות".

הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: "מי כאן הלל? מי כאן הלל?" 
נתעטף ]הלל[ ויצא לקראתו. אמר לו: "בני מה אתה מבקש?" 

אמר לו: "שאלה יש לי לשאול". 
אמר לו: "שאל בני, שאל!" 

"מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות?" 
אמר לו: "בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרין בין בצעי המים". 

אמר לו: "שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס )תכעס(". 
נתעטף ]הלל[ וישב לפניו. אמר לו: "כל שאלות שיש לך לשאול, שאל!"

)תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל' עמוד ב'( 
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ִאם ָעׂשֹו ַתֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו.

ֵּגר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ֹלא ַתֲעׁשֹקּו ְוָדם ָנִקי ַאל ִּתְׁשְּפכּו...

א ַבֲעָדם ְוַאָּתה ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה, ְוַאל ִּתּשָׂ

ִרָּנה ּוְתִפָּלה ְוַאל ִּתְפַּגע ִּבי, ִּכי ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע אָֹתְך.

ַהֵאיְנָך רֶֹאה ָמה ֵהָּמה עִֹׂשים ְּבָעֵרי ְיהּוָדה, 

ּוְבֻחצֹות ְירּוָׁשָלִ ם?

 ַהָּבִנים ְמַלְּקִטים ֵעִצים 
ְוָהָאבֹות ְמַבֲעִרים ֶאת ָהֵאׁש ]לקורבן[,

ְוַהָּנִׁשים ָלׁשֹות ָּבֵצק, 

ַמִים ְוַהֵּסְך ְנָסִכים ַלֲעׂשֹות ַּכָּוִנים )עוגות( ִלְמֶלֶכת ַהּׁשָ

ֵלאֹלִהים ֲאֵחִרים ְלַמַען ַהְכִעֵסִני.

ַהאִֹתי ֵהם ַמְכִעִסים? ְנֻאם ה',

ֲהלֹוא אָֹתם ְלַמַען ּבֶֹׁשת ְּפֵניֶהם!

ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה',

ִהֵּנה ַאִּפי ַוֲחָמִתי )הכעס שלי( ִנֶּתֶכת )תישפך

בחוזקה( ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְּבֵהָמה 

ֶדה ְוַעל ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ְוַעל ֵעץ ַהּשָׂ

ּוָבֲעָרה ְוֹלא ִתְכֶּבה. 

)ירמיהו, פרק ז' פסוקים ה'-כ'(

לתת מקום לכעס
במהלך הדורות עסקו חכמים רבים בשאלות מתי יש לבטא את הכעס וכמה מקום יש לתת לו בחיינו.

ואין צריך שלא יכעס כלל לעולם )אין הכוונה שאסור לאדם לכעוס לעולם(,

כי לפעמים צריך האדם לכעוס... 

לכן אמר ]במשנה[ "קשה לכעוס" 

שעל כל פנים יש לו לכעוס )כלומר, אפילו הממעט לכעוס כועס לפעמים(, 

אך בקושי )מעט(,

ופעמים שאין לו רשות להיות בלא כעס.

)רבי יונה מגירונה(

בתקופת המקרא העבירו נביאי ישראל לעם ישראל ולמנהיגיו את דבר אלוהים. לפעמים היו דבריהם דברי עידוד ונחמה, אך 
לעתים קרובות גערו הנביאים בעם על חטאים שחטאו, הן בתחום הדתי הן בתחום המוסרי. בדברי התוכחה האלה אפשר לשמוע 

כעס רב, ואכן הם מכונים "נבואות זעם". כנראה גם הנביאים הרגישו שלפעמים אין בררה וצריך לכעוס, ושיש מסרים שאפשר 
להעביר רק כך.

לפניכם קטע מנבואת זעם של הנביא ירמיהו:

ה
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שאלות
מה אומר רבי יונה מגירונה   א. 

על הכעס? 

הביאו שתי דוגמאות לפחות  ב. 
למצבים שלדעתכם צריך לכעוס 
בהם, ולמצבים שבהם יש לכעס 

מקום חשוב. תנו דוגמה אחת 
מחיי היום־יום שלכם ודוגמה 
אחת מהחברה הרחבה יותר. 

ס
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רגע של עברית
מילים רבות המתארות כעס הן דימויים מתחום האש והחום - אדם הממהר לכעוס הוא "חם מזג"; "ֵחָמה" היא מילה נרדפת 
לכעס המזכירה את המילה "חום"; ובעברית מדוברת אנחנו "מתחממים" ואפילו "רותחים מכעס". הדימויים הרבים הקשורים 

לאש ולחום נוצרו משום שכאשר אנו כועסים אנו מרגישים שמציף את גופנו גל חום. אם הכעס אינו בשליטה, הוא אכן יכול 
ר, הוא יכול להיות חיובי. להתפרץ ו"לשרוף", כמו אש. אולם כמו אש וחום, אם הכעס מבוָקּ

הנביא ירמיהו, מיכלאנג'לו, 1564-1475

הרמב"ם מציע דרך אחרת לנהוג כלפי אנשים המכעיסים אותנו: 

הכעס מידה רעה היא עד למאוד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, 

וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. 

ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור, 

אם היה פרנס )מנהיג בקהילה( ורצה לכעוס עליהן כדי שיחזרו למוטב, 

ַיְרֶאה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם )להענישם(, 

ותהיה דעתו מיושבת )יהיה רגוע( בינו לבין עצמו, 

כאדם שהוא ְמַדֶּמה כועס בשעת כעסו והוא אינו כועס.

 )רמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות, פרק ב' הלכה ג'(
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שאלות
א. בפסוקים אלו מזכיר הנביא חטאים שבני ישראל עושים הן 

בתחום המוסרי, בין בני האדם, הן בתחום הדתי, בין בני 
האדם לאלוהים. תנו דוגמה אחת לפחות לכל סוג של חטא. 

ב. אילו מילים מתארות את זעמו של האלוהים על חטאים אלו?

ג. בפסוק האחרון כתוב "ּובֲָערָה וְלֹא ִתְכּבֶה". מה יבער ולא 
יכבה?

ד. בימינו כבר אין נביאים. האם יש אנשים מסוימים או בעלי 
מקצוע מסוימים הממלאים את מקום הנביאים, ומקפידים 

להעיר למנהיגים ולעם על עוולות חברתיות שנעשות 
בתקופתנו? אם כן, מיהם?

שאלות
א. מה חושב הרמב"ם על הכעס?

ב. לפי הרמב"ם, כיצד יש לנהוג 
במקרים שבהם יש צורך לבטא 

כעס?

ג. האם אתם מכירים מצבים אחרים 
שבהם יש צורך לבטא רגש רק כלפי 

חוץ, אף על פי שאין מרגישים את 
הרגש הזה באמת?
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פירושי מילים
ל לְָפנָיו - כאשר אחד מקרוביו נפטר  ּבְָֹשָעה ֶֹשֵּמתֹו ֻמָטּ

ועוד לא נקבר
וְַאל ִּתְֹשַאל לֹו ּבְִֹשַעת נִדְרֹו - נדר הוא שבועה שאדם 

מקבל על עצמו. אל תנסה לעזור לאדם לחזור בו מנדרו 
 מיד לאחר שנדר, משום שאז סביר להניח שיאשר 

אותו דווקא
ּבְִֹשַעת ַקלְָקלָתֹו - בשעה שהוא חוטא או נכשל

לפניכם עוד משנה מפרקי אבות העוסקת בכעס.

משנה זו מתארת כיצד יש להתנהג כלפי חבר כועס:

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: 
ַאל ְּתַרֶּצה ֶאת ֲחֵבְרָך ִּבְׁשַעת ַּכֲעסֹו, 

ְוַאל ְתַנֲחֵמהּו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמתֹו ֻמָּטל ְלָפָניו, 
ְוַאל ִּתְׁשַאל לֹו ִּבְׁשַעת ִנְדרֹו, 

ְוַאל ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְראֹותֹו ִּבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו.
)מסכת אבות, פרק ד' משנה כ"ג(

הכירו את החכמים

רבי שמעון בן אלעזר
חכם ארץ־ישראלי שחי בסוף 

 המאה השנייה ובראשית המאה 
השלישית לספירה.

 הירגעי,
זה קורה פה 

כל הזמן

שאלות על המשנה
א. רבי שמעון מלמד שאסור לאדם לנסות להרגיע את חברו 

בשעת כעסו. נסו להסביר את ההיגיון שמאחורי אמירה זו. 

ב. כיצד הייתם רוצים שיתנהגו אליכם בשעה שאתם כועסים?

ג. נסו להסביר מהו המכנה המשותף לארבע האמירות שבמשנה 
זו. רמז: שימו לב שהמילה "שעה" מופיעה בכולן.

ד. בחרו באחת האמירות )חוץ מזו העוסקת בכעס( שמוצאת חן 
בעיניכם, והסבירו את חשיבותה.

ס
ע
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לבטא כעס - אמנות מחאה 
היום כבר ברור שאי אפשר להתעלם מהכעס, ושהוא רגש בלתי נפרד מחיינו. 

יש אפילו הרואים בכעס רגש חיובי, וטוענים שהוא יכול להיות כוח מניע.

 אחת הדרכים החיוביות שבהן אפשר לבטא כעס היא האמנות. באמצעות יצירה, אמנים בתחומים שונים מבטאים 
את רגשותיהם ואת דעותיהם. 

אמנות המבטאת כעס, תסכול והתנגדות לערכים חברתיים ולמעשים פוליטיים נקראת אמנות מחאה.

הגֶרְנִיָקה היא ציור ענק ממדים בשחור־לבן שצייר פבלו פיקסו. בשנת 
1937, בזמן מלחמת האזרחים בספרד, הפציצו הנאצים את העיר 

גרניקה ומאות אנשים נהרגו. פיקסו החליט להגיב על האירוע הטרגי 
באמצעות יצירה שתייצג לא רק את המקרה הזה, אלא גם את זוועות 

המלחמה ואת תחושות הכאב והסבל המשותפות לכל המלחמות.

שלושה במאי 1808 הוא ציור של של פרנסיסקו גויה, צייר חצר המלוכה בספרד. 
הציור צויר בתקופת הכיבוש הצרפתי בספרד. ביצירה נראית כיתת יורים )צרפתים( 

המכוונים את נשקם כלפי קבוצה של מורדים ספרדים חסרי יכולת להגן על עצמם.

שאלות
א. התבוננו ביצירות שלפניכם. מהי הדרך שבה בחר האמן לבטא 

את כעסו ומחאתו בכל אחת מהיצירות? )תנו דעתכם לצבעים, 
לנושא הציור, לכיוון שהדמויות מסתכלות אליו, לגודל הפרטים 

וכדומה(.

ב. בחרו ביצירה שגרמה לכם לחוש בצורה החזקה ביותר את כעס 
האמן. הסבירו את בחירתכם.

ג. חפשו באינטרנט או בספרים עוד שתי תמונות או שני טקסטים 
המביעים, לדעתכם, כעס ומחאה, והסבירו מדוע בחרתם בהם.

ד. באמנות מחאה מבטאים כעס בנושאים חברתיים ופוליטיים. 
האם אתם מכירים דרכים נוספות להבעת מחאה בנושאים 

חברתיים וציבוריים?

את הכרזה הזאת יצר 
האמן מישל קישקה. 

מישל קישקה הוא 
מאייר וקומיקסאי 

ישראלי, ואת הכרזה 
הזאת הוא יצר לרגל 

היום הבין־לאומי 
למאבק באלימות נגד 

נשים בשנת 2009. 
בכרזה כתוב: "ִעצרו 

את האלימות נגד 
נשים".
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שירי מחאה
דרך מקובלת נוספת להביע מחאה היא שירים ופזמונים. 

בשירי מחאה היוצר מביע כעס ותסכול מבעיות חברתיות 
ופוליטיות, כגון אי־שוויון, הפרת זכויות אדם, מלחמות 

וכיבוש, פגיעה באיכות הסביבה ועוד.

סגנונות מוזיקליים מיוחדים המשמשים בעיקר לשירי מחאה, 
הם, לדוגמה, רוק כבד )באנגלית "הבי מטאל"(, ובזמן האחרון 

גם היפ הופ וראפ. 

לפניכם שיר שכתב בוב דילן בתקופה שארצות הברית 
נלחמה בוויטנאם מלחמה שנחשבה בעיני רבים לאכזרית 

ולמיותרת, ושקמו נגדה תנועות מחאה גדולות.

נישא ברוח
מילים ולחן: בוב דילן, תרגום מאנגלית: יהונתן גפן 

ְלַמד ֵאיְך ִלְחיֹות? ּנִ ִנים ִנְצָטֵרְך עֹוד ָלמּות ִלְפֵני ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ּכַ
י ֲחָרבֹות? ּתֵ לֹום ִעם ַזִית ּוׁשְ ָ יְך ְלַחּכֹות ַלּשׁ ה ַנְמׁשִ ְוַכּמָ

ְגַלל ִמְלָחמֹות ְוָכבֹוד? ְרפּו ּבִ ים ִיׂשְָ ה ֵעִצים ְיֻרּקִ ְוַכּמָ
ׁשּובֹות ֵאין ִלי ּתְ

ְקוֹות ְוָכל ַהּתִ
ָהְלכּו ָלֶהן ְלָכל ָהרּוחֹות.

ּצֹוֵעק? ֹמַע ֶאָחד ׁשֶ ן ָאָדם ִלׁשְ ה ָאְזַנִים ָצִריְך ּבֶ ּמָ ּכַ
יט ְוִנְרֶאה? ּבִ ּנַ ִנים ִלְפֵני ׁשֶ יְך ְלסֹוֵבב ֶאת ַהּפָ ה ַנְמׁשִ ּמָ ּכַ
ֹחֶפׁש ֵנֵצא? ּלַ ִנים ִנְהֶיה ּפֹה ְסגּוִרים ִלְפֵני ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ן, ּכַ ּכֵ

ׁשּובֹות... ֵאין ִלי ּתְ

ן ָאָדם? ְהֶיה ּבֶ ּיִ ן ָאָדם ַעד ׁשֶ ה ָצִריְך ַלֲעֹבר ּבֶ ּמָ ּכַ
ם? ְראּו ֶאת ַהּיָ ּיִ ִנים ַיַעְמדּו ֶהָהִרים ִלְפֵני ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ּכַ

ם? ּלָ מּותּו ּכֻ ּיָ ָגִזים עֹוד ְצִריִכים ְלפֹוֵצץ ִלְפֵני ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ּכַ
ׁשּובֹות... ֵאין ִלי ּתְ

האם אתם מכירים שירי    
מחאה ישראליים?

מן העיתונות

עובדים ששומרים כעס בבטן 
חוטפים התקף לב

ynet, 2009/11/30 אתר מאת: ד"ר איתי גל 

אתם שומרים הכול בבטן? הלב שלכם בסכנה: חוקרים בשבדיה מצאו כי אלה 
שלא שחררו את הזעם היו בסיכון גבוה ללקות בהתקף לב, בהשוואה לאלה 
כתב  של  האחרון  בגיליון  פורסם  החדש  המחקר  החוצה.  הזעם  את  ששחררו 

העת לאפידמיולוגיה )חקר מגפות( ובריאות הציבור.

המחקר נערך בין השנים 1995-1992. החוקרים בדקו 2,755 גברים בסטוקהולם 
עם  התמודדו  כיצד  נשאלו  הם  המחקר.  תחילת  עד  לב  בהתקף  לקו  שלא 

קונפליקטים בעבודה, מול הממונים עליהם או עמיתיהם. 

בתוך כך נבדקו הרגלים יומיים של העובדים, כמו עישון, שתייה, פעילות גופנית, 

חינוך, סוכרת, דרישות תעסוקה והחופש להחליט על משימות. החוקרים בדקו 
גם את לחץ דמם של המשתתפים, משקלם ומדד ה־BMI )מדד מסת הגוף(. 

החוקרים מצאו כי עד שנת 2003, מתוך כלל הנחקרים, 47 גברים לקו בהתקף 
לב או מתו ממחלות לב. הגברים אשר העדיפו שלא להתמודד עם עימותים 
או שהבליגו עליהם, היו בסיכון כפול ללקות בהתקף לב או למות ממחלת לב 

חמורה, בהשוואה לאלה שהתמודדו עם ויכוחים, ריבים ועימותים. 

לדעת החוקרים, הכעס עלול לגרום למתח גופני אם אינו משתחרר, ומתח זה 
גורם לעלייה בלחץ הדם, אשר לבסוף גורם לפגיעה במערכת הלב וכלי הדם.

 rage against the machine כרזה של להקת
 )"זעם נגד המכונה"(, השרה בסגנון 

היפ הופ ומטאל וידועה בשירי מחאה 
המבטאים מסרים פוליטיים ומהפכניים.
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שאלות
א. כתבה זו טוענת שאסור לשמור 

את הכעס בבטן. אילו מהמקורות 
שעסקנו בהם ביחידה זו הביעו 

מסר אחר מהמסר הזה? 

ב. האם מוּכרים לכם מצבים שבהם 
מתפתחת בגוף תחושה של 
מתח? מתי זה קורה לכם? 

ג. כאשר אתם כועסים, כיצד אתם 
נוהגים לבטא את כעסכם?

ד. נוסף על הדרכים שהוצעו ביחידה 
זו, חשבו על עוד שלוש דרכים 

 שבהן אפשר לבטא כעס או 
לפרוק כעס באופן שלא יפגע 

באדם אחר.

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

מחברים הכול יחד
בעקבות כמה מקרים של התפרצויות זעם שאירעו בבית הספר, הוחלט לקיים סדנה לתלמידים בנושא "הכעס וצורות 

הביטוי שלו". לאחר שלמדתם את הנושא, עליכם להציג את הנושא לפני תלמידים בכיתות. 

ִעבדו בקבוצות. על כל קבוצה להכין פרזנטציה )הצגת דברים( העוסקת בנושאים האלה:

א. הכעס במקורות היהודיים

ב. הכעס - רגש שלילי או חיובי?

ג. כיצד להתמודד עם הכעס - הצעות מעשיות

הצגת הדברים יכולה לכלול הסברים מילוליים, ציטוטים מהמקורות שלמדתם, חומרים חזותיים, וכל רעיון אחר שלפי 
דעתכם יעשיר את הבנת התלמידים בנושא הכעס, והכי חשוב - יגרום לשיפור האקלים הבית ספרי. 

 עליכם להציג את הדברים בקצרה ובתמציתיות - בשבע דקות לכל היותר.

5 ה  ד י ח י
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ערכו של כל אדם 

הרעיון שכל בני האדם שווים בערכם מקובל למַּדי בחברה שלנו, אך לא תמיד הייתה 
זו התפיסה הרווחת. לאורך תקופות רבות בהיסטוריה האמינו אנשים שערכם של בני 

אדם מסוימים גבוה או נמוך משל אחרים, ואף התנהגו על פי אמונה זו. 

על מה מבוססים הרעיונות בדבר "כבוד האדם" ו"שוויון ערך האדם"? האם בחברה 
 שלנו אכן מכבדים כל אדם? האם כל בני האדם בחברה שלנו זוכים ליחס שווה 

ולזכויות שוות?

פירושי מילים 
ָחבִיב - אהוב

ְֶּצלֶם - בדמות, בצורה ב

הכירו את החכמים

רבי עקיבא
חכם ארץ־ישראלי שחי 

במאה הראשונה ובמאה 
השנייה לספירה. ִקראו עוד 

על רבי עקיבא בעמ' 24. 

שאלות על המשנה
במשנה זו רבי עקיבא מזכיר את אחד מהפסוקים החשובים ביותר בתורה, את  א. 

הפסוק מֵספר בראשית המלמד שהאדם נברא בצלם אלוהים. לפי פסוק זה, בכל 
אדם טבועה מהות אלוהית. כיצד אתם מבינים את הרעיון הזה? מהי, לדעתכם, 

המהות האלוהית שיש בכל אדם? 

רבי עקיבא מלמד שאלוהים לא הסתפק בבריאת האדם בצלם אלוהים, אלא בגלל  ב. 
חיבתו אליו אף הודיע לו על כך. 

 1. כיצד, לדעתכם, עשויה הידיעה הזאת להשפיע על הדרך שבה האדם 
מתייחס לעצמו?

2. כיצד, לדעתכם, עשויה ידיעה זו להשפיע על הדרך שבה האדם מתנהג לזולתו?
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מסכת סנהדרין

רש"ר הירש

ג'יובאני סרטורי
הכרזת זכויות האדם

חוה אלברשטיין
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

פרקי אבות

הּוא )רבי עקיבא( ָהָיה אֹוֵמר:
ָחִביב ָאָדם, ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם, 

ִחָּבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם,*
ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֶאת 

ָהָאָדם" )בראשית ט', ו'(.
 )מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ח(

* משפט זה מופיע בכמה מהנוסחים של מסכת 
אבות אך לא בכולם.

6 ה  ד י ח י
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שאלות על המשנה
א. בן עזאי מלמד אותנו לא לבוז, כלומר לא 

לזלזל, באיש. הסבירו את המושג "זלזול". 
אפשר להיעזר במילון.

ב. בן עזאי מלמד גם שלא לפסול או לבטל שום 
דבר )דבר = חפץ או רעיון(. כיצד מנמק בן 

 עזאי את הדרישה הזאת?
האם תוכלו להציע נימוק נוסף לדרישה זו?

ג. בן עזאי מדבר בלשון שלילה )מה אסור 
לעשות(. נסחו את דבריו בלשון חיובית, כלומר 

מה עלינו לעשות.

ד. כיצד קשורה משנה זו למשנה הראשונה 
שהבאנו ביחידה?

הּוא )בן עזאי( ָהָיה אֹוֵמר: 
ַאל ְּתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם,

ְוַאל ְּתִהי ַמְפִליג ְלָכל ָּדָבר, 
ֶׁשֵאין ְלָך ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה,
ְוֵאין ְלָך ָדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום.

)מסכת אבות, פרק ד' משנה ג'(

פירושי מילים 
ַאל ְּתִהי בָז - אל תבוז, אל תזלזל

ַאל ְּתִהי ַמפְלִיג - אל תרחיק ממך, אל תבטל שום 
דבר באופן מוחלט

הכירו את החכמים

בן עזאי 
חכם ארץ־ישראלי שחי בתחילת 

המאה השנייה לספירה.

השעה ש לי.

 ס ליחה,
מה השעה?

6 ה  ד י ח י
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המילה "ישראל" במשפטים 
"שכל המאבד נפש 

אחת מישראל... 
וכל המקיים נפש 

אחת מישראל..." היא 
תוספת שנוספה לנוסח המשנה בתקופה 

מאוחרת יותר. לפי דעתכם, איזו גרסה 
מתאימה יותר למסר העיקרי של משנה זו 

)עם המילה "ישראל" או בלעדיה(? 

ו מ י ש

לפיכך נברא אדם יחידי...
במסכת אחרת במשנה שאלו חכמים מדוע ברא אלוהים אדם אחד בלבד, את אדם 

הראשון )ולא בני אדם רבים בבת אחת(, וִהציעו כמה תשובות לשאלה זו: 

ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי, 

ְלַלְּמָדְך,

ֶׁשָּכל ַהְּמַאֵּבד ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִאֵּבד עֹוָלם ָמֵלא; 

ְוָכל ַהְּמַקֵּים )ַמִּציל( ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב

ְּכִאּלּו ִקֵּים עֹוָלם ָמֵלא. 

ּוִמְּפֵני ְׁשלֹום ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשֹּלא יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: ַאָּבא ָּגדֹול ֵמָאִביָך; ... 

דֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֶׁשָאָדם טֹוֵבַע ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ְּבחֹוָתם ֶאָחד,  ל ַהקָּ ּוְלַהִּגיד ְּגֻדָּלתֹו ֶשׁ

ְוֻכָּלן ּדֹוִמין ֶזה ְלֶזה; ּוֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָטַבע ָּכל ָהָאָדם

ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו. 

ְלִפיָכְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחָּיב לֹוַמר: ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם.

)משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה'(
פירושי מילים 

ּבְרִּיֹות - בני אדם
חֹוָתם - תבנית הטבעה

שאלות
א.  ּכִתבו במילים שלכם את השאלה שהמשנה מנסה לענות עליה. 

הקטע מהמשנה המובא כאן מציג שלוש תשובות אפשריות לשאלה  ב. 
מדוע נברא האדם יחידי. מהן שלוש התשובות? 

איזו תשובה מביעה את הרעיון שכל אדם הוא מיוחד? ג. 

איזו תשובה מביעה את הרעיון שכל בני האדם שווים בערכם? ד. 

מה דעתכם על המשפט: "כל אחד ואחד חייב לומר: בשבילי נברא   •
העולם"? מה לדעתכם מביע המשפט הזה - התנשאות? מצוקה? 

הרגשה אחרת?
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לקחים מעבדות מצרים 
 הפרשן והוגה הדעות רש"ר הירש לימד שאנחנו לומדים על החובה לשמור על זכויות האדם - כל אדם - מהתורה. 

רש"ר הירש לא למד זאת מסיפור בריאת האדם, אלא מהמצווה שבני ישראל ֻצּוּו בה בעקבות העבדות במצרים.

רש"ר הירש פירש את הפסוק -

ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו 

ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים.

)שמות, פרק כ"ב פסוק כ'(

פירושי מילים 
גֵר - זָר, אדם שגר מחוץ לארץ מולדתו 
לֹא תֹונֶה - לא ְתרֶַּמה )מהמילה הונאה(

לֹא ִתלְָחֶצּנּו - לא תעשוק אותו

המשפט "כי גרים הייתם בארץ מצרים" 
מופיע בתורה עשרות פעמים. סימן 

שיש בו מסר חשוב ביותר!

ו מ י ש

6 ה  ד י ח י

אתה פלא
מילים ולחן: חוה אלברשטיין 

ים  ל ֶרַגע ּבֹו ָאנּו ַחּיִ ּכָ
הּוא ֶרַגע ָחָדׁש 

ים  ל ֶרַגע ּבֹו ָאנּו ַחּיִ ּכָ
קּום  ּיְ ִני לֹו ּבַ ֵאין ׁשֵ

מֹותֹו ֵמעֹוָלם  ֹלא ָהָיה ּכְ
ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד ְלעֹוָלם. 

ּוַמה ּמֹוִרים ָאנּו ִליָלֵדינּו 
ֶפר?  ֵבית ַהּסֵ ּבְ

ִדים ָאנּו אֹוָתם  ְמַלּמְ

ַנִים  ַנִים ְועֹוד ׁשְ י ׁשְ ּכִ
ָעה  ֵהם ַאְרּבָ

ל ָצְרַפת...  יָרָתּה ׁשֶ ִריס ִהיא ּבִ ְוִכי ּפָ
ם? ִהּנָ ֶ ם ַמה ּשׁ ָמַתי ְנַלֵמד אֹוָתם ּגַ

ָעֵלינּו לֹוַמר ְלָכל ֶאָחד ֵמֶהם: 
ָך -  ִהּנְ ֶ ה ַמה ּשׁ יֹוֵדַע ַאּתָ

ֶלא  ה ּפֶ ַאּתָ
ה ָיִחיד ּוְמֻיָחד  ַאּתָ

ֶלא  ה ּפֶ ַאּתָ
ּלֹו  ָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ּבְ

מֹוְתָך  ִדּיּוק ּכְ ֵאין עֹוד ֶיֶלד ֶאָחד ּבְ
ֶלא  ה ּפֶ ַאּתָ

ה ָיִחיד ּוְמֻיָחד.  ַאּתָ

גּוְפָך -  ט ּבְ ְוַהּבֵ
ֶלא הּוא  ֵאיֶזה ּפֶ

ִריזֹות  עֹוֶתיָך ַהּזְ ַרְגֶליָך, ָיֶדיָך, ֶאְצּבְ
ה ִמְתנֹוֵעַע  ּבֹו ַאּתָ ָהֹאֶפן ׁשֶ

ֶלא  ה ּפֶ ַאּתָ
יר  ְקְסּפִ ׁשֶ ה ִלְהיֹות ּכְ ָעׂשּוי ַאּתָ

ְטהֹוֶבן - ִמיָכֵאלָאְנֶג'לֹו ּבֶ

ֶלא!  ה ּפֶ ַאּתָ
ָבר  ֹכֶלת ְלָכל ּדָ ָך ַהּיְ ְטמּוָנה ּבְ

ָך  ֶלא ִהּנְ ן, ּפֶ ּכֵ

ל -  ְגּדַ ר ּתִ ְוַכֲאׁשֶ
ָאָדם ַאֵחר  ֲהתּוַכל ָאז ִלְפּגַֹע ּבְ

ֶלא  מֹוְתָך הּוא ּפֶ ר ּכְ ֲאׁשֶ
ם הּוא ָיִחיד ּוְמֻיָחד  ּגַ

ֶלא?!  ם הּוא ּפֶ ּגַ
ֲעֵליֶכם ְלהֹוִקיר ֶזה ֶאת ֶזה 

ֲעֵליֶכם ַלֲעֹבד 
ִבים ַלֲעֹבד  נּו ַחּיָ ּלָ ּכֻ

ֵדי ַלֲהֹפְך ֶאת עֹוָלֵמנּו ֶזה  ּכְ
ֵהא ָראּוי ִליָלָדיו  ּיְ ׁשֶ

ָבר ִטְבִעי הּוא  ַאֲהַבת ַהּמֹוֶלֶדת ַאְך ּדָ
בּול?! ּגְ ל ָהַאֲהָבה ּבַ ְחּדַ ַמּדּוַע ּתֶ

שאלות
א. נסו להסביר מדוע מחברת השיר מאמינה שיש לחנך כל אדם שהוא "פלא". 

ב. מהו, לדעתכם, המסר של השיר?
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שאלות
א. לפי רש"ר הירש, 

מדוע נשללו 
זכויותיהם של בני 
ישראל במצרים?

ב. לדעתו, מה צריך 
העם היהודי 

ללמוד מהחוויה 
שחווה במצרים?

ג. לפי רש"ר הירש, 
מהו היסוד 

שבגללו כל אדם 
זכאי לזכויות 

בסיסיות? 

כל אסונכם במצרים היה זה שהייתם "ֵגרים" שם, 

ובתור שכאלה לא הייתם זכאים, לפי השקפת העמים, לאדמה, למולדת, לקיום, 

ומותר היה לעשות בכם ככל העולה על רוחם. 

בתור גרים הייתם משוללי זכויות במצרים, וזה היה שורש העבדות והעינוי שהוטלו עליכם. 

על כן הישמרו לכם — זה לשון אזהרה — 

פן תעמידו את זכויות האדם במדינתכם על יסוד אחר מאשר האנושיות הטהורה, 

שהיא שוכנת בלב כל אדם באשר הוא אדם. 

כל קיפוח של זכויות האדם יפתח שער לשרירות ולהתעללות באדם — 

הוא שורש כל תועבת מצרים. 

)רש"ר הירש, חמישה חומשי תורה - ספר שמות, ירושלים תשל"ד( 

סרטורי טוען שיש להכיר בכך 
שאנשים נולדים שונים זה מזה. 

מאילו בחינות אנשים נולדים   •
לא שווים? הציעו לפחות שלוש 

בחינות כאלה.

הדרישה לשוויון
ג'יובאני סרטורי, הוגה דעות איטלקי בן ימינו, אמר על רעיון השוויון:

הדרישה לשוויון אינה שוללת את קיומו של שוני טבעי... 

הדרישה לשוויון ִהָנה מחאה נגד אי־שוויון בלתי צודק, 

בלתי ראוי ובלתי מוצדק... 

אנחנו שואפים לשוויון מפני שלדעתנו העיקרון )עֶקרון השוויון( צודק; 

לא משום שבני אדם שווים, אלא משום שאנו חשים שיש להתייחס 

אליהם כאילו היו כאלה )אף כי למעשה הם לא(... 

אנו טוענים שצודק לעודד שוויון בתחומים מסוימים בדיוק כדי לפצות 

על העובדה שמבחינה מעשית בני אדם נולדים שונים. 

)בתוך: ג'יובאני סרטורי, "משמעויות שונות של שוויון", זכויות האדם 
והאזרח בישראל - מקראה, כרך ג', ירושלים 1992, עמ' 20-21(

סרטורי טוען שאף על פי שבני אדם 
אינם נולדים שווים, יש לעודד את 

השוויון ולשאוף שהכול יזכו ליחס שווה, 
כלומר, שלכל בני האדם יינתנו אותן 

ההזדמנויות ואותם התנאים להתפתח 
ולהגיע להישגים.
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שאלות
 א. לפי ההכרזה לכל באי עולם, כל בני אדם שווים. 

במה הם שווים? 

ב. תנו דוגמאות לאנשים או לקבוצות בחברה הישראלית 
 בימינו, שלפי דעתכם אינם זוכים ליחס שווה 

ולזכויות שוות. 

ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם 
 הרעיון שכל אדם באשר הוא אדם הוא חופשי ושווה בערכו לזולתו,

 מעוגן בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם שהתקבלה
באו"ם ב־10 בדצמבר 1948. 

לפניכם המשפט הראשון בהכרזה הזאת והסעיף הראשון בה: 

הואיל והכרה בכבוד הטבעי אשר לכל בני 

משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי 

 נפקעות הוא יסוד החופש, 

הצדק והשלום בעולם...

סעיף א.

כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בערכם 

ובזכויותיהם. כולם חוננו בתבונה ובמצפון, לפיכך 

חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה.

כרזה שהפיצה חברת האופנה הבין־לאומית בנטון )Benetton(. הכיתוב 
במרכז הכרזה הוא חלק מהסעיף הראשון בהכרזה לכל באי עולם בדבר 
זכויות האדם: "כל בני אדם נולדו בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם" 

6 ה  ד י ח י

ִקראו את שני המקרים שלפניכם. שניהם מעלים כמה שאלות על שוויון. 

מאז הייתה ילדה קטנה, אוהבת לִּיָה לרקוד. היא מעולם לא למדה 
מחול בצורה מסודרת, משום שהוריה לא יכלו לשלם בעבור 

שיעורי מחול. כעת ליה מעוניינת להתקבל לתיכון לאמנויות, 
למגמת מחול. 

גם ֶֹשלִי רוצָה להתקבל לאותה המגמה. שלי למדה בחוגי מחול 

מאז הייתה בת שבע. 

א. האם מבחן הקבלה של שתי הבנות צריך להיות זהה? 

ב. אם המבחן יהיה זהה, וליה תצליח בו פחות משלי, האם ועדת 
הקבלה צריכה להתחשב בנסיבות המיוחדות של ליה? 

לדני קשיי למידה רבים. הוא משקיע בלימודים המון זמן, אבל הציונים 
שלו אינם משקפים תמיד את מאמציו. לעומת זאת, לרן הכול הולך 

בקלות - הוא כמעט שאינו משקיע מאמץ ומצליח להשיג ציונים גבוהים. 

א. האם ראוי שהמורה תקדיש יותר זמן לדני כדי לחזק אותו? האם יש 
בכך משהו לא שוויוני? האם זה "לא צודק"?

ב. בסוף כל מחצית מחלקים בבית הספר תעודות הצטיינות. המורה 
שוקלת לתת את התעודה לדני, בגלל המאמצים האדירים שהוא 

עושה ולמרות שציוניו נמוכים משל רן. האם יש בכך משהו לא 
שוויוני? האם יש בכך משהו לא צודק או לא הוגן? 

שאלות
 לעתים, כאשר החברה איננה מצליחה לקדם קבוצות חלשות בדרכים אחרות, נוהגים במדיניות המכונה 

העדפה מתקנת )או - אפליה מתקנת(. 

א. חפשו בכמה מקורות מידע )מילון, אינטרנט, אנציקלופדיה( ובִדקו מה היא "העדפה מתקנת". הביאו לפחות שתי 
דוגמאות להעדפה מתקנת.

ב. אילו ַּבמקרים שהבאנו למעלה )של ליה ושלי ושל דני ורן( היו מחליטים לנקוט העדפה מתקנת, כיצד היו צריכים לנהוג? 

ג. מה טוב בהעדפה מתקנת? מה עלול להיות בעייתי בה? 

ד. כיצד העדפה מתקנת קשורה למשניות שלמדנו ביחידה זו?
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 חוק יסוד כבוד האדם וחירותו 
עקרונות יסוד 
)תיקון מס' 1(

1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו 
בן־חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

1. )א( חוק־יסוד זה, מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק־יסוד את ערכיה של מטרה
מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 שמירה על החיים,
הגוף והכבוד

2. אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.

3. אין פוגעים בקניינו )ברכושו( של אדם.שמירה על הקניין

 הגנה על החיים,
הגוף והכבוד

4. כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

שאלות
הכללים המופיעים בחוק היסוד הזה נראים מובנים מאליהם. למה, לדעתכם, יש צורך לקבוע אותם בחוק? א. 

באילו נסיבות צריך לדעתכם לאפֵשר הפרה של סעיף זה או אחר בחוק זה? הביאו דוגמה למקרה כזה.  ב. 
שימו לב, מקרים אלו דורשים מאתנו זהירות יתר - עלינו להשתדל להימנע ככל האפשר מהפרת החוק החשוב הזה! 

כבוד האדם בבית הספר! הכינו רשימה של כללי "עשה" ו"אל תעשה" כדי להבטיח את שמירת כבודו של כל תלמיד   •
ותלמידה בכיתה ובבית הספר. 

במדינת ישראל הרעיון שלכל יחיד יש ערך ושלכל אדם הזכות לכבוד וליחס שווה, מעוגן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
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מן העיתונות

ערבים נאלצו לנטוש דירה 
בתל אביב: "סכנת חיים"

ליד  דירה  ודרוזי מהצפון שכרו  ארבעה מוסלמים 
נכנסו  השכנים  ואז  העיר.  בדרום  עבודתם  מקום 

לפעולה

23.12.2010 ,ynet אתר מאת: חסן שעלאן  

הקורבן  הם  והערבים  בשטח,  גם  מתבטא  הגזעניות  וההפגנות  העצומות  גל 
המיידי. 

נודע שחמישה תושבי הצפון עזבו בימים האחרונים מפחד השכנים   ynetל־
דירה ששכרו בדרום תל אביב, אחרי שאוימו וספגו התנכלות והשפלות. אחד 
מהם הוא גאנם עבאס, דרוזי ששירת בצה"ל. "הרגשתי מושפל מהשנאה הזו", 

הוא סיפר.

לפני שבועיים הוזמן עבאס, תושב אבו סנאן שבגליל, לעבוד באתר בנייה באזור 
דירה בשכונת שפירא. "הגענו  וחבריו שכרו  יפו, שלדבריו שייך לעירייה. הוא 
דרך מתווך, כדי לישון במרכז ולא לחזור כל יום". לפני שלושה ימים הם חזרו 
לדירה וראו את צינור המים הראשי שבור. בלוני הגז נגנבו. "בעלת הבית אמרה 
נצא,  לא  אם  עליה  ולהתנפל  הבית  את  לשרוף  איימו  מהשכונה  שאנשים  לי 

בגלל שאנחנו ערבים".

6 ה  ד י ח י

בחברה הישראלית, כמו בכל חברה כמעט, יש מקרים של פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו. כמו כן, יש קבוצות באוכלוסייה 
המופלות לרעה יותר מאחרות. לפניכם קטעים משלוש כתבות המציגות שלושה מקרים של פגיעה בזכות לשוויון.

הדרך לשוויון בשוק התעסוקה 
עוד ארוכה
all jobs מתוך אתר

ולסבול  מפוטרות  להיות  הראשונות  הכלכלי, נשים הן  המשבר  פרוץ  מאז 
מקיצוצים בשכר, כך עולה מנתונים ראשונים שמפרסמת שדולת הנשים. כמו 
כן, על אף שנשים מאיישות תפקידים בכירים, עדיין ישנם פערים מהותיים בין 

גברים ונשים בכל הנוגע לתעסוקה ושכר.

מהשוואה בינלאומית של מכון המחקר השוויצרי IMD לשנת 2008 עולה כי 
ישראל מדורגת במקום ה־37 מתוך 55 מדינות בתחום שיעור הנשים במשרות 

ניהול. ארה"ב מדורגת במקום ה־3, קנדה במקום ה־11 וגרמניה במקום ה־7. 

אם  גם  כן,  עובדים.  גברים  של  משכרם  נמוך  עובדות  נשים  של  שכרן   ...
שניהם מבצעים את אותה עבודה או עבודה שוות ערך... הפערים לא השתנו 

לאותה  הגברים,  משכר  שליש  כשני  הוא  הנשים  שכר   :1967 מאז  מהותית 
עבודה עם אותו ניסיון ואותה רמת השכלה. 
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מחברים הכול יחד

עצבו כרזה חלופית לכרזה של חברת בנטון, כרזה שמטרתה לקדם את רעיון שוויון ערך האדם ואת השמירה 
על כבודו. ַֹשְּבצּו בכרזה שלכם לפחות מקור אחד שלמדתם ביחידה זו.

צעיר ממוצא אתיופי תובע 
את מועדון ה'גלינה'

בכתב התביעה נטען כי הצעיר ממוצא אתיופי לא 
הורשה להיכנס למועדון מפאת צבע עורו 

27/1/2010 ,nrg אתר מאת: יונתן הללי 

מהם  אחד  חשבון,  בראיית  המתמחים  צעירים  שני  עדתי:  רקע  על  סלקציה 
ממוצא אתיופי, תובעים למעלה מחצי מיליון שקלים ממועדון ה'גלינה' בנמל 
תל אביב, לאחר שאחד מהם לא הורשה להיכנס בגלל צבע עורו, ואילו חברו 
הותקף כשניסה לדרוש שחברו יוכנס למועדון. השניים תובעים פיצוי כולל על 

נזיקין, לשון הרע ופגיעה בשמם ובמקצועם.

משטרת  נגד  בחיפה  השלום  משפט  לבית  מחר  שיוגש  התביעה  כתב  פי  על 
חצות, שהו  בסביבות  האחרון,  בספטמבר  כי  נטען  המועדון,  ובעלי  ישראל 
אריה שוורץ ומוטי וודגה - התובעים, בסמוך לכניסה למועדון בנמל תל אביב. 
בו שהה עם  יצא מתוך המועדון  האירוע החל כאשר שוורץ, ממוצא אשכנזי, 
וודגה, ממוצא אתיופי, שהגיע  חבריו בכדי לפגוש בכניסה למועדון את חברו 

מעט מאוחר יותר. 

שוורץ פנה לסלקטורית של המועדון ותיאם את כניסתו של וודגה. הסלקטורית 
אליו  להצטרף  לחברו  קרא  שוורץ  כאשר  אולם  למועדון,  כניסתו  את  אישרה 
הבחינה הסלקטורית שהוא בן העדה האתיופית וסירבה להכניסו. עורכי דינם 
של התובעים, עופר ורענן רון, טוענים כי למרות ניסיונותיו של שוורץ לשכנע 
את הסלקטורית ולהבהיר לה כי סירובה אינו מקובל עליו, הסלקטורית עמדה 

על שלה וסירבה להכניסו. 

שאלות
מה משותף לשלוש הקבוצות המוזכרות בכתבות: נשים, ערבים ישראלים ובני העדה האתיופית? א. 

נסו לחשוב: מה מקורו של היחס המפלה כלפי כל אחת מהקבוצות האלה? ב. 

כיצד ממחישות הכתבות את הנושא שהיחידה דנה בו? הביאו שני ציטוטים מהמקורות המופיעים ביחידה הקשורים  ג. 
לנושא המוצג באחת הכתבות - אחד ממקור עתיק ואחד ממקור מודרני. 

האם נתקלתם במקרה שבו הפלו לרעה אדם או קבוצה, או פגעו בכבודם? אם כן, ספרו על כך.  •

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

ם
ד

א
ל 

כ
ל 

ש
ו 

כ
ר

ע

65



פירושי מילים 
ַּתֲאֵמן - תאמין

 וְַאל ַּתֲאֵמן ּבְַעצְְמךָ- היזהר מביטחון 
עצמי מופרז

וְַאל ֹּתאַמר ּדָבָר ֶֹשִאי ֶאפְָֹשר לְִֹשמֹוַע, ֶֹשּסֹופֹו 
לְִהָּׁשֵמַע - לפי פירוש אחד, זו פנייה למורה: 
כאשר אתה מלמד נושא מסובך, אל תסביר 

אותו בצורה שלא תהיה מובנת ללומדים 
)לשמוע = להבין(, בהנחה שבסוף יבינו אותו, 

כלומר, הקפד על הסבר ברור מלכתחילה
לִכְֶֹשֶאָּפנֶה ֶאְֹשנֶה - כאשר אתפנה - אלמד

כל אחד מִאתנו הוא אדם יחיד. עם זאת, כל אדם משתייך לכמה וכמה 
קבוצות: למשפחה, לכיתה, לעם ועוד.

מה צריך להיות היחס בין הפרט לכלל? עד כמה היחיד זקוק לקבוצה? 
האם היחידים מחויבים לתרום לכלל? באיזו מידה צריך הכלל לאפשר ליחיד 

להתפתח ולהיבדל? 

הּוא )הלל( ָהָיה אֹוֵמר: 
ִאם ֵאין ֲאִני ִלי — ִמי ִלי? 

ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי — ָמה ֲאִני? 
ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשו — ֵאיָמַתי?

)מסכת אבות, פרק א' משנה י"ד(

ִהֵּלל אֹוֵמר:
ַאל ִּתְפרֹוׁש ִמן ַהִּצּבּור, 

ְוַאל ַּתֲאֵמן ְּבַעְצְמָך
ַעד יֹום מֹוְתָך, 

ְוַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבְרָך ַעד 
ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו. 

ְוַאל ּתֹאַמר ָּדָבר ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 
ֵמַע.  ִלְׁשמֹוַע, ֶׁשּסֹופֹו ְלִהּׁשָ

ְוַאל ּתֹאַמר
ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה ֶאְׁשֶנה,

ֶׁשָּמא ֹלא ִתָּפֶנה.

)מסכת אבות, פרק ב' משנה ה'( 
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הכירו את החכמים

הלל הזקן
הלל חי מסוף המאה הראשונה לפני הספירה עד המאה הראשונה לספירה. הוא היה מהחכמים הבולטים ביותר בתקופה זו. 

הכינוי "זקן" ניתן לו לא בשל גילו, אלא בשל חכמתו ומעמדו. הלל הזקן נולד בבבל למשפחה שיוחסה לצאצאי דוִד המלך, 
ובצעירותו עלה לארץ ישראל כדי ללמוד תורה. אגדות אחדות מספרות שכאשר התחיל הלל את לימודיו היה עני מאוד, אבל 

עשה הכול כדי ללמוד תורה. לימים היה לחכם גדול בתורה והתמנה לנשיא הסנהדרין. הלל היה אישיות מוסרית, רחבת אופקים 
ורחבת לב, מלאה באהבת הבריות. מסופר שפעם הגיע אליו גֵר שביקש ללמוד את התורה כולה כאשר הוא עומד על רגל אחת. 

הלל סיכם את תוכן התורה במשפט אחד: "מה ששנוא עליך אל תעשה 
לחברך". פסיקות ההלכה שלו נטו להקל על בני האדם ולא להקשות 

עליהם. בתקופתו של הלל היו קבוצות שפרשו מהחברה היהודית, למשל 
האיסיים, שעזבו את ירושלים והקימו חברה נבדלת במדבר יהודה. 

•  כיצד אפשר לקשר בין תולדותיו של הלל והמאורעות בתקופתו ובין 
דבריו המובאים במשניות?

שאלות על המשניות
הלל עוסק ביחס הראוי בין היחיד לכלל.

א. הסבירו את המשפט: "אם אין אני לי, מי לי?" )במשנה הראשונה(. לדעת הלל, מה מחויבותו של היחיד לעצמו? 

ב. הסבירו את המשפט: "וכשאני לעצמי, מה אני?" )במשנה הראשונה(. לפי משפט זה, מה מחויבותו של היחיד לכלל? 

ג. השורה השנייה והשלישית במשנה הראשונה נראות סותרות זו את זו. כיצד אפשר להבין את הצמדתן זו לזו? 

ד. בחרו באחד מהמשפטים האלה )מהמשנה השנייה(: "ואל תאמין בעצמך עד יום מותך" או "ואל תדון את חברך עד שתגיע 
למקומו", והסבירו את הקשר שלו לנושא היחס שבין היחיד לכלל.

ה. השורה האחרונה במשנה הראשונה עוסקת בנושא אחר. איזה מסר ביקש הלל להעביר באמירה: "ואם לא עכשיו, אימתי"? 
רעיון דומה מופיע גם במשנה השנייה - מהו? 

•  חשבו כל אחד על עצמו - האם את/ה יותר אדם של "אם אין 
אני לי מי לי", או של "וכשאני לעצמי מה אני"? מקמו את עצמכם 

על הציר הזה:

"אם אין 
אני לי 
מי לי"

"וכשאני 
לעצמי 

מה אני"

האם אתם מרוצים מהמקום שלכם על הציר? האם הייתם 
רוצים לשנות את גישתכם הכללית בעניין זה? הסבירו את 

תשובתכם.

טוב, אני חושב 
 שמיציתי את

ה"זמן לעצמי"
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ֶׁ ּיָ ַׁ ן ִשבעים שנה! ספרות חז"ל מספרת לנו על אדם מיוחד, חוני שמו,  

שאלות
א. איך הרגיש חוני אחרי הביקור בביתו ובבית המדרש?

ב. נסו להסביר מה גרם לו להרגיש כך.

ג. רבא מסכם את סיפורו של חוני בפתגם: "או חברותא או מיתותא", ובעברית: "או חיי חברה או מוות". הסבירו את הפתגם. 

ד. הפתגם "או חברותא או מיתותא" הוא אמירה חד־משמעית. האם לדעתכם אמירה זו נכונה תמיד? הסבירו את תשובתכם. 

•  האם הייתם פעם במצב שבו לא הכירו אתכם והרגשתם בדידות? אם כן, ספרו על המקרה. 

כיצד לומדים - לבד או ביחד?
בעולם הלימוד המסורתי משתמשים במילה "חברותא", המוזכרת באגדה על חוני, כדי לכנות את צורת לימוד התורה 

המועדפת - לימוד של שני אנשים היושבים יחד ומנסים "לפצח" טקסט כלשהו מתוך השיחה ביניהם. 

א. מהם היתרונות בלימוד עם בן זוג או עם בת זוג או בקבוצה קטנה?

ב. מהם החסרונות בלימוד כזה? 

ג. האם אתם מעדיפים ללמוד לבד או עם חברים? 

ד. לדעתכם, האם יש נושאים שעדיף ללמוד יחד ונושאים שעדיף ללמוד לבד? 

ה. כל מי שלמד עם אחרים, למשל כתב עם אחרים עבודה לבית הספר, יודע שחשוב מאוד לבחור בקפידה את 
השותפים ללמידה. מהם הדברים שחשוב להביא בחשבון כאשר בוחרים שותפים?

הכירו את החכמים

חוני המעגל
חוני היה בעל נסים שחי בארץ ישראל 

במאה הראשונה לפני הספירה.

אה לן חבר'ה

אנחנו מכירים?

7 ה  ד י ח י

 פעם אחת היה חוני המעגל מהלך בדרך. ישב חוני לאכול,
נפלה עליו שינה ונתנמנם ויַׁשן שבעים שנה. 

כשננער )כשהתעורר( הלך לביתו, אמר להם: 

"אני חוני המעגל", ולא האמינו לו. 

הלך לבית המדרש, אמר להם: "אני חוני",

ולא האמינו לו ולא נהגו בו כבוד כראוי לו. 

חלשה דעתו וביקש רחמים ומת. 

אמר ָרָבא: "זהו שאומרים הבריות: 

או ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתא )או חיי חברה או מוות(".

 )תרגום מארמית, על פי תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ג עמוד א'( 
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אצל החלוצים...
החלוצים שהגיעו לארץ ישראל לפני קום המדינה, בעלייה השנייה ובעלייה השלישית, שאפו להקים מסגרות של 

חיים משותפים המושתתים על שוויון ועל קשרים הדוקים ועמוקים בין החברים. 

הם האמינו שהקהילות והיישובים שהקימו � הקבוצות והקיבוצים � יהיו דוגמה לקהילות נוספות, ויתרמו לבניית חברה שיתופית 
ושוויונית יותר. ואולם, כפי שהיה אפשר לצפות, החיים בקבוצות ובקיבוצים לא היו פשוטים תמיד.

 לפניכם שתי עדויות על החיים בקבוצות ובקיבוצים בראשיתם: הראשונה - מתוך רומן היסטורי, והשנייה - עדות מקורית של
חבר קיבוץ.

הייתי פעמים אחדות בשעת האוכל ב]קיבוץ[ עין חרוד,

ותמיד הייתי ָתֵמּהַ כיצד אוכלים שם אחרי העבודה.

אין דואג לקטנות של ההווי.

הפרט )היחיד( נעזב ומוזנח יותר מדי.

צרכיו ונטיותיו המיוחדים אינם מקבלים סיפוק.

הוא כָּפּות )מוגבל( יותר מדי.

והן גם חבר הקבוצה המאמין בכל לִבו

באידאות היסודיות )ברעיונות הבסיסיים(

וביתרון של המשק המשותף והעזרה ההדדית המקסימלית,

איננו פוסק מהיות עולם בפני עצמו,

ונחוצה לו שעת ייחוד ופינה שקטה וגם חופש לנפשו.

הן לא בכל רגע הוא מוכשר להיות רק חלק של הכלל... 

)מתוך: כאן על פני האדמה, מוקי צור ואח' ]עורכים[, 
הקיבוץ המאוחד וספרית פועלים, 1981, עמ' 298( 

הקבוצה הגדירה את עצמה כמשפחה.

הפרטיות נאסרה;

במשפחה אין סודות.

תצלומי הורים ואחים הוצאו ממזוודות הנְצִָרים 

ורוכזו באלבום משותף.

כל מכתב אישי שנשלח אל אחד מהם מאודסה, 

מקייב, ממוסקבה, מיארוסלאבל, נפתח והוקרא 

לכולם בידי מי שנתקל ראשון במעטפה, בפניו 

של המכותב או שלא בפניו, למרות מחאותיה 

של קלרה, שהייתה בודדה בדעתה שגם 

לשיתוף צריך להיות איזה גבול.

"במשפחה אין סודות", הזכירו לה, וכל מכתב, 

גם אם תוכנו היה אינטימי, נבדק מעל הנר.

)אסף ענברי, הביתה, ידיעות ספרים, תל אביב 
2009, עמ' 27( 

שאלות
א. על פי איזו תפיסה מהמשנה שלמדנו ביקשו החלוצים 

לחיות: "אם אין אני לי מי לי" או "כשאני לעצמי מה אני"?

ב. בחרו קטע אחד שעניין אתכם במיוחד. כיצד אתם 
מרגישים לאחר קריאתו? 

ג. נסו לשער - לו היה הלל הזקן מגיע לאחת מקבוצות 
החלוצים האלה ושומע את העדויות, מה היה אומר לחברי 

הקבוצות על היחסים הראויים בין הפרט לכלל? 
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קיבוץ הוא צורת התיישבות שיתופית. חברי הקיבוץ שואפים לשמור על שוויון בין החברים, ולקיים חיי משק וקהילה משותפים. 
בעשורים האחרונים חלו שינויים רבים בקיבוצים. 

משנות השמונים של המאה העשרים קמו ברחבי הארץ גם כמה 
קיבוצים עירוניים. לפניכם חלק מכתבה המתארת את החיים בשני 

קיבוצים עירוניים: קיבוץ ִמגוון )בשדרות( וקיבוץ תמוז )בבית שמש(.

7 ה  ד י ח י

מן העיתונות

 שיתוף והעיר הגדולה: החיים
בקיבוץ עירוני

אין  אבל  המשותפים,  החיים  אידאל  את  לממש  כמהים 
לכם מושג היכן להתחיל? בעשור האחרון התהוו בישראל 
עשרות מסגרות שיתופיות מעודכנות, מקיבוצים עירוניים 

ועד קומונות שאנטי...

7/3/2006 ,ynet אתר מאת: טלי חרותי־סובר 

קיבוץ  של  הגיוון  בתוכה":  ולפעול  בקהילה  "להתערבב 
מגוון

"נולדתי וגדלתי בקיבוץ רשפים, בבית שהיו בו רגישות חברתית גדולה והרבה 
השומר  מנהיג  של  נכדתו  ציון,  )נעמי(  נעמיק'ה  משחזרת  פוליטית",  פעילות 
עם  יחד  ולהקים  הקיבוץ  את  לעזוב  החלטתי  "כשבגרתי  חזן.  יעקב  הצעיר 
קבוצת חברים מסגרת של חיי שיתוף המבוססת על ערכים שונים" )הקיבוץ 

העירוני "מגוון" בשדרות(.

וסביבתו, הרי  בין הקיבוץ  ומנטלית  גדר פיזית  "בעוד שבקיבוץ הכפרי קיימת 
בניית  שבמהלך  בעוד  בתוכה...  ולפעול  בקהילה  להתערבב  רצינו  שאנחנו 
הקהילה  וצורכי  הִצדה  הפרט(  )היחיד,  האינדיבידואל  נדחק  הכפרי  הקיבוץ 
בו  תמיכה  הכוללת  שיתופית  מסגרת  להקים  אנחנו  רצינו  יותר,  חשובים  היו 

ובהגשמתו העצמית, מצב בו הקהילה נמצאת בשביל האדם ולא להפך".

- ממה, בעצם, אתם מתקיימים? 
"חלק מאמצעי הייצור )האמצעים העומדים לרשות האדם כדי להתפרנס( שלנו 
)מימוש  העצמית  ההגשמה  על  מקפידים  שאנו  כיוון  לא.  וחלקם  משותפים 
חלומות של  בעקבות  הוקמו  הרי שהענפים  והשאיפות( של הפרט,  הרצונות 
חברים. כחלק מהגשמת חלום פיתחו כמה אנשי מחשבים את חברת ההייטק 
הקטנה שלנו ‘גוונים אפקט', שמחצית מעובדיה הם חברי קיבוץ והחצי השני 
הם אנשי שדרות והאזור. כיוון שחשוב לנו לעבוד עם הקהילה, הוקמה עמותת 

‘גוונים', המעסיקה היום 200 עובדים מהאזור". 

סוציאליות,  עובדות  בהם  החברים,  של  העבודה  מקומות  הם  אחרים  "ענפים 
עורך דין, פסיכולוגית ועוד". 

קיבוץ תמוז בבית שמש

חנן כהן, תושב תמוז מזה עשור, היגר למקום עם אשתו מקיבוץ דרומי. "חיפשנו 
חיי שיתוף אחרים", הוא אומר, "וגילינו שאפשר לחיות ביחד מבלי לוותר על 
גילאי  ממוצע  וילדיהן.  משפחות   16 איש,  כ־70  חיים  בתמוז  האישי".  האופי 
החברים נע בין 30 עד 45 והם חיים בתוך בית שמש, בשכונה שבנו בעצמם. 
פועל  בתווך  יחידה.  המהוות  דירות  לארבע  מחולק  במקום  המגורים  מתחם 

מבנה משותף המשמש כחדר אוכל ומקום התכנסות.

יוצאים  בוקר  בכל  כלשהם.  ייצור  אמצעי  של  בעליו  אינו  תמוז  למגוון,  בניגוד 
החברים איש איש לעבודתו, ומשכורותיהם נכנסות היישר לקופה המשותפת. 
החברים  בין  צרכיה.  את  התואם  תקציב  משפחה  כל  מקבלת  חודש  לכל  אחת 
אנשי חינוך רבים, אנשים העוסקים במחשבים ובתחום הטכני, שני משפטנים 
ממוצעות.  כהן,  מעיד  כולם,  של  המשכורות  הנשק.  בתעשיית  עובד  ואפילו 
מתכנסים  לשבוע  ואחת  שבת,  בערבי  רק  בקיבוץ  נערכות  משותפות  ארוחות 

החברים לדון בסוגיות המלוות את חייהם.

- למי, לדעתך, מתאים וכדאי לחיות בקיבוץ עירוני?
לכל  ושכניו.  מסביבתו  מנוכר  פלדלת,  מאחורי  לחיות  רוצה  שאינו  מי  "לכל 
שיתוף  של  גבוהה  רמה  ומחפש  האישיים  גבולותיו  את  להרחיב  שחפץ  מי 
המודעים  לאנשים  מתאים  העירוני  הקיבוץ  האינדיבידואל.  על  שמירה  תוך 

לסביבתם ורוצים להיות באופן יום־יומי חלק ממנה".
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שאלות
על פי ההסבר של נעמיק'ה ציון בפסקה הראשונה, במה שונה הקיבוץ העירוני מהקיבוץ הכפרי של העבר? א. 

בכתבה זו באים לידי ביטוי כמה מהרעיונות המובעים במשניות. העתיקו משפט אחד כזה מתוך הכתבה, והסבירו מדוע  ב. 
בחרתם בו.

הקיבוצים העירוניים הם רק אחת הדוגמאות לתופעה הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות - עוד ועוד אנשים מחפשים  ג. 
מסגרות חיים בעלות אופי שיתופי וקהילתי בתוך החיים העירוניים המודרניים או מחוץ להם. ִחשבו מה יכולים להיות 

המניעים והסיבות לתופעה זו.

הכינו טבלה, ורשמו בה את יתרונות החיים בקיבוץ העירוני ואת חסרונותיהם. לאחר מכן הביעו את דעתכם האישית -  ד. 
האם רעיון הקיבוץ העירוני מושך אתכם? דוחה אתכם? נמקו את תשובתכם!

בכיף, מתי נפגשים?רוצה לצאת לסרט הערב?

אחד מהביטויים לשאיפה למצוא דרכי תקשורת חדשות בין 
בני האדם בחברה המודרנית המנוכרת הוא אתר הרשת 

החברתית "פייסבוק".

פייסבוק הוא רשת חברתית שבאמצעותה אנשים יכולים 
ליצור קשרים עם אנשים רבים אחרים, גם עם מי שגרים 

במרחק גאוגרפי רב, וגם עם מי שלא פגשו מעולם פנים אל 
פנים. 

האם אתם מכירים את פייסבוק? האם אתם 
משתמשים בו? 

האם פייסבוק הוא דרך תקשורת משודרגת 
)כלומר, טובה יותר(, או שמא מדובר בתקשורת 

טובה ואמתית פחות? הרי בסופו של דבר, 
בתקשורת באמצעות האינטרנט יושב כל אדם 

לבדו בחדר... 

עצם קיומן של רשתות חברתיות כמו   •
פייסבוק מוכיח שמשפט אחד במשנה הראשונה 

ביחידה עדיין תקף. לאיזה משפט הכוונה? 

באיזה מצב נוח לכם יותר לשתף אחרים   •
ברגשות ובחוויות - כשאתם יושבים פנים אל פנים עם אדם אחר, או דרך פייסבוק? עד כמה יכולות רשתות 

?חברתיות כאלה לשמש תחליף למפגש חברתי פנים מול פנים?
נו

ח
נ

א
 ?

ה
ת

א
 ?

ני
א

71



אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

מחברים הכול יחד
קבוצה של חברים שזה עתה סיימו את לימודיהם באוניברסיטה החליטו שברצונם להקים מסגרת שיתופית. הם 

מעוניינים להקים קהילה שתתמוך בחבריה, ובעת ובעונה אחת תאפשר מרחב מרבי לרצונות ולצרכים של כל אחד 
מהם. כעת הם מחפשים שותפים להקמת הקהילה. בשלב זה הם מכינים עלון פרסום שיסביר את הֵמיזָם )הפרויקט(.

האתגר הראשון של חברי הקבוצה הוא להכין סמליל )לוגו( לקבוצה. עזרו להם!

•  ציירו סמליל שיסמל את העקרונות שעליהם תיבנה הקהילה החדשה - חיים ביחד המכבדים את חופש הפרט. 
אפשר לשלב בסמליל גם סיסמה.

•  הציגו את הסמליל לפני הכיתה. בהצגתכם עליכם לכלול ציטוטים מהמקורות שלמדתם ביחידה.

8 ה  ד י ח י

תפילה - לבד וגם ביחד
 מניין - במסורת היהודית, כדי לומר ברכות ותפילות מסוימות יש צורך במספר מינימלי של אנשים.

מספר מינימלי זה נקרא "מניין" )מהמילה למנות, לספור(. במניין חייבים להיות לפחות עשרה אנשים, מגיל מצוות ומעלה.

אבא קובנר, משורר שהיה ממנהיגי גטו וילנה בזמן השואה, מתאר חוויה שחווה בימיו הראשונים בארץ ישראל, כאשר הגיע 
לכותל שבירושלים: 

לשון התפילה - תפילות רבות מנוסחות בלשון רבים. לדוגמה, כאשר אשה מדליקה נרות שבת, גם אם היא מברכת לבדה, 
היא אומרת: "ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת". 

•  מדוע נוהגים כך? מה הרעיון שמאחורי הנוסח הזה? 
תפילה אישית - גם בתפילה הנאמרת בציבור יש מקום לתפילת היחיד. כל מתפלל מוזמן להוסיף על הכתוב תפילות 

 משלו, תפילות שיכולות להיות אישיות לגמרי.

יש לי מושג

 עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל, מן האבנים, והרגשתי שאיני שייך. הרגשתי שהנני נטוע בהוויה אחרת...

 . י ת ע ג אך מישהו משך בשרוולי, ביקש שאצטרף למניין. חבשתי כובע, הצטרפתי למניין. אמרתי תפילת מנחה וה

זהו דבר יהודי, היותר ייחודי שביהדות - להיות אחד במניין. לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. 

)אבא קובנר, על הגשר הצר, ספרית פועלים, תל אביב תשמ"א, עמ' 121(
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עניין של גיל 

היחס כלפי זקנים שונה מתרבות לתרבות. יש עמים המעריכים את הזקנים ואוהבים 
 אותם, ואילו בתרבויות אחרות יש נטייה להתנהג כלפי זקנים בחוסר כבוד 

ואפילו בזלזול.

היחס כלפי הזקנים השתנה במהלך ההיסטוריה. בעבר, בתרבויות רבות זכו הזקנים 
לכבוד רב, ואילו בימינו, לעתים קרובות הצעירים הם הזוכים להערכה ולהערצה.

נשאלת השאלה: האם גילו של אדם צריך לשנות את היחס כלפיו?

פירושי מילים
ַהּלֹוֵמד - המלמד

נְיָר ָמחּוק - נייר שכתבו עליו ומחקו את 
הכתוב בו כדי להשתמש בו שוב

הכירו את החכמים

אלישע בן אבויה
חכם ארץ־ישראלי שחי 
במאה השנייה לספירה.  שאלות על המשנה

משנה זו דנה בשאלה איזה תלמיד עדיף - צעיר או 
מבוגר.

א. רבי אלישע בן אבויה מדמה את התלמיד הזקן 
ואת התלמיד הצעיר לדיו כתובה על נייר. הסבירו 
את הדימוי שבחר ואת המסרים שביקש להעביר 

באמצעותו. 

ב. על פי אלישע בן אבויה, את מי עדיף ללמד? מדוע?

ג. מה דעתכם על גישה זו? הסבירו.

 ד. מנו תכונות טובות היכולות לאפיין תלמידים צעירים.
מנו תכונות טובות היכולות לאפיין תלמידים 

מבוגרים.
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פרקי אבות

ציר זמן 

ספר ויקרא
)לפי המסורת(

אליעזר שטיינמן
הנרייטה סאלד

תלמוד בבלי

ספר תהלים
)לפי המסורת, 

מיוחס לדוד המלך(

ֱאִליָׁשע ֶּבן ֲאבּוָיה אֹוֵמר: 

ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? 

ִלְדיֹו ְּכתּוָבה ַעל ְנָיר ָחָדׁש. 

ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? 

ִלְדיֹו ְּכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק.
)מסכת אבות, פרק ד' משנה כ"ה(
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ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה ִאיׁש ְּכַפר ַהַּבְבִלי אֹוֵמר: 

ַהּלֹוֵמד ִמן ַהְּקַטִּנים, ְלָמה הּוא דֹוֶמה?

ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ֵקהֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ִמִּגּתֹו.

ְוַהּלֹוֵמד ִמן ַהְזֵּקִנים, ְלָמה הּוא דֹוֶמה?

ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ְּבׁשּולֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ָיָׁשן.

ַרִּבי אֹוֵמר:

ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקְנַקן, ֶאָּלא ַבֶּמה ֶׁשֶּיׁש ּבֹו.

ֵיׁש ַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא ָיָׁשן,

ְוָיָׁשן ֶׁשֲאִפּלּו ]יין[ ָחָדׁש ֵאין ּבֹו.

)מסכת אבות, פרק ד' משניות כ"ו-כ"ז(

פירושי מילים
ּכְַפר ַהּבַבְלִי - יישוב בארץ ישראל שמייסדיו באו מבבל

ֲענָבִים ֵקהֹות - ענבי בוסר, ענבים שטרם הבשילו, 
המשאירים טעם מר בפה

ּגִּתֹו - גַת היא מקום שדורכים בו ענבים
יַיִן ִמּגִּתֹו - יין שזה עתה הוכן בגת וטעמו יבש ובוסרי

ֲענָבִים ּבְֹשּולֹות - ענבים בשלים ומתוקים
ַקנְַקן ָחדָֹש ָמלֵא יָָֹשן - כד מלא יין שהתיישן וטעמו משובח 

)ככל שיין ישן יותר, טעמו משתבח(

הכירו את החכמים

רבי יוסי בר יהודה
חכם ארץ־ישראלי בן המאה 

השנייה לספירה.

שאלות על המשנה
המשנה הקודמת עוסקת בגיל התלמידים, ואילו 

משנה זו - בגיל המורים, ובשאלה: ממי טוב יותר 
ללמוד - ממורה צעיר או ותיק?

א. רבי יוסי נעזר בדימויים הקשורים בהכנת יין כדי 
להביע את עמדתו. הסבירו את הדימויים שבחר, 

ואת המסרים שביקש להעביר באמצעותם.

ב. מה דעתכם על גישה זו?הסבירו את דעתכם. 

 ג. מנו כמה יתרונות של מורים צעירים.
מנו כמה יתרונות של מורים מבוגרים. 

ד. רבי )הכוונה לרבי יהודה הנשיא, עורך המשנה( 
מגיב לדברי רבי יוסי, וטוען: "אל תסתכל בקנקן, 
אלא במה שיש בו". האם הוא מסכים עם דבריו 

של רבי יוסי, או מתנגד להם? הסבירו את טענתו 
במילים שלכם.

רגע של עברית
המשפט "אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו" היה לביטוי מוכר 

מאוד הנאמר בנסיבות מגוונות. 

"•  חשבו על מקרה שבו מתאים להשתמש בביטוי.
ספרו עליו!

8 ה  ד י ח י
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קימה בפני זקנים 
היא דוגמה אחת 

לכבוד שאפשר 
לכבד אותם.

•  הביאו עוד 
שלוש דוגמאות 

לדרכים שבהן 
אפשר לכבד 

זקנים. 

ז�קנה וחכמה
בספרות חז"ל מרבים להשוות זקנים לחכמים. 

לעתים, כאשר מדברים על אדם חכם משתמשים במילה "זקן", גם אם מדובר באדם צעיר. 

בתלמוד כתוב:

מפני שיבה תקום
התורה מצווה אותנו:

רבי יוסי הגלילי אומר: 

אין זקן אלא מי שקנה חכמה.

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

הצעיר עיניו בריאות יותר,

אך הזקן מיטיב לראות.

)הנרייטה סאלד(

קּום  ֵני ֵשׂיָבה ָתּ ִמְפּ

ֵני ָזֵקן, ְוָהַדְרָתּ ְפּ

ֱאֹלֶהיָך ֲאִני ה'.   ְוָיֵראָת ֵמּ

 )ויקרא, פרק י"ט
פסוק ל"ב(

פירושי מילים
ער לבן, מילה נרדפת לזִקנה יבָה - ֹשֵ ֹשֵ

וְָהדַרְָתּ - מלשון לְהַדֵּר, לתת כבוד

שאלות
א. הסבירו את דבריה של הנרייטה סאלד.

ב. בדבריו של רבי יוסי יש משחק מילים: זקן = זה שקנה )חכמה(. מדוע זִקנה קשורה לחכמה? 

אפשר לזהות תפיסה 
דומה בדבריה של 

הנרייטה סאלד, מחנכת 
ופעילה ציונית שפעלה 

לפני קום המדינה:
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חוק האזרחים הוותיקים 
"חוק האזרחים הוותיקים" הוא חוק שנחקק במדינת ישראל כדי להבטיח הטבות, הקלות 
וזכויות מגוונות לאוכלוסייה הוותיקה בישראל. על פי החוק, כל אזרח שהגיע לגיל פרישה 

)גברים בגיל 67, נשים בגיל 62(, זכאי לקבל תעודת אזרח ותיק ממשרד העבודה והרווחה. 
התעודה מקנה לו זכויות והטבות למיניהן. 

לפניכם כמה מההטבות שהאזרחים הוותיקים זכאים להן:

הקלות במסים ובארנונה.  •
הנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית.  •

הנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לגנים לאומיים, לאתרים, למופעים ולמוסדות תרבות   •
כגון מוזאונים.

מאז חוקק החוק מופעלים לחצים לקצץ את ההטבות המעוגנות בחוק, ומתקיים מאבק 
מתמשך להגנה ולשמירה על הזכויות המעוגנות בו. 

אף על פי שרבים התייחסו לאדם הזקן בכבוד, כבר בתנ"ך אפשר 
פירושי מיליםלראות שלאדם הזקן היו חששות:

תנו רבנן - שנו )למדו( חכמים
ַאְֹשַמאי - לפי פירוש אחד: אדם שאינו משכיל ואינו בקי בתורה

לפי פירוש אחר: חוטא, אדם לא מוסרי 

ַמאי? תנו רבנן: "מפני שיבה תקום" - יכול אפילו זקן ַאְשׁ

... איסי בן יהודה אומר: "מפני שיבה תקום" - 

אפילו כל שיבה במשמע )משתמע מהפסוק שהכוונה לכל זקן(.

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

חז"ל דנו במצווה זו:

ִליֵכִני  ְשׁ ַאל ַתּ
ְלֵעת ִזְקָנה,

ִחי  ְכלֹות ֹכּ  ִכּ

ַעְזֵבִני. ַאל תַּ

)תהלים, פרק 
ע"א פסוק ט'(

שאלות
א. מה הוא החשש העולה מן הפסוק? 

ב. כיום יש חוקים שמטרתם להגן על קשישים, להבטיח את זכויותיהם, ולענות לתחינה "אל 
תשליכני לעת זקנה". לדוגמה, חוק המבטיח הכנסה לקשישים נזקקים. 

1. מה אפשר ללמוד מן העובדה שצריך לחוקק חוקים המגנים על זכויותיו של הזקן?

2. מה אתם יודעים על היחס כלפי הזקנים בחברה הישראלית? האם לפי דעתכם החשש 
העולה מן הפסוק מוצדק?

שאלות
א. מה שאלו החכמים על הפסוק מהתורה?

ב. מה דעתו של החכם איסי בן יהודה בעניין? האם 
אתם מסכימים ִאתו? האם התשובה שלכם 

משתנה לפי הפירוש למילה "אשמאי"? נמקו 
את תשובתכם. 

שאלות
א. בחוק זה מכונה האדם 

הזקן "אזרח ותיק". 
מדוע, לדעתכם, בחרו 
המחוקקים בכינוי זה?

ב. האם, לפי דעתכם, 
האזרחים הוותיקים 

זכאים להטבות? נמקו 
את תשובתכם.
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שאלות
א. מה הרגשתם כאשר 
קראתם את הקטע? 

ב. לאחר שקראתם את 
הקטע, האם תראו 

אנשים זקנים בצורה 
אחרת? הסבירו.

ג. כיצד קשורים הדברים 
שנאמרו בקטע זה 

לדבריו של רבי "אל 
תסתכל בקנקן, אלא 

במה שיש בו"?

ראי אותי אחות

מה את רואה, אחות, מה את חושבת, שעה שאת מביטה בי?

אישה זקנה, מיותרת, לא חכמה, תנועותיה לא בטוחות, עיניה בוהות. 

כשהיא אוכלת, האוכל נוזל לה מהפה.

כשאת אומרת לה בקול רם: "אני באמת רוצה שתנסי" היא בכלל לא עונה.

אינה מבחינה בדברים שאת עושה, מאבדת מדי פעם גרב או נעל,

נותנת לך לעשות בה כל מה שאת רוצה, 

לא מתנגדת ולא משתפת פעולה כשאת מאכילה אותה ורוחצת אותה. 

זה מה שאת חושבת, אחות? זה מה שאת רואה?

אם כן, פִּקחי את עינייך, אחות, כי את לא רואה אותי. 

אומר לך מי אני: בשעה שאני יושבת כאן, כל כך בשקט, קמה לקול הפקודה שלך,

אוכלת בשעה שאת קובעת לי, 

אני ילדה בת 10, עם אבא, אימא, אחים ואחיות, האוהבים כולם זה את זה;

אני נערה בת 16, שכנפיים לרגליה, החולמת על אהובּה שטרם פגשה;

אני כלה בת 20, לבי נצבט בי כגודל הנדרים שאני נודרת.

בת 25, אני אֵם לגוזלים הזקוקים לי לבנות בית מבטחים מאושר;

אישה בת 30 - ילדיי גדלים וקשורים זה לזה בקשר שיאריך ימים;

בת 40 - עוד מעט יעזבו אותי ילדיי, אך אישי נשאר לצדי לתמוך בי;

בת 50 - שוב תינוקות משחקים על ברכי;

ימי ַמְח��ךְ - ובעלי נפטר.

אני צופה בעתיד בחיל וברעדה; ילדיי עסוקים בגידול ילדיהם,

ואני חושבת על השנים שעברו ועל האהבה שידעתי.

עכשיו אני אישה זקנה, והטבע הוא אכזר. בגלל תעלול שלו נראים הזקנים כמשוגעים:

הגוף מעוקם, החן נעלם, הלב הפך לאבן. 

ֶגר הזקן הזה עדיין שוכנת נערה צעירה,  אבל בתוך הפֶּ

הזוכרת את השמחות ואת הכאב. 

אני אוהבת עדיין וחיה את חיי מהתחלה.

אני חושבת על השנים - מעטות מדי, חלפו מהר מדי,

ומשלימה עם העובדה ששום דבר אינו מתמיד.

ובכן, פקחי אחות עינייך, פקחי רחב, וראי; לא ֶאת האישה הזקנה! 

הביטי מקרוב יותר, בואי וראי אותי! 

 )דברים שנמצאו בין ניירותיה של קשישה שנפטרה בבית חולים בעיר בארצות הברית.
תרגמה מאנגלית: יהודית קניג(
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להכיר מקרוב 
איפה אתם פוגשים אנשים זקנים? מה היחס שלכם כלפיהם?

ַראיינו אדם זקן ונסו להכיר אותו באמת. 

הכינו שאלות מראש, למשל:

במה את/ה מרגיש/ה אחרת ממה שהרגשת לפני עשרים שנה, לא מהבחינה הגופנית?  •
מאילו בחינות את/ה מרגיש/ה שלא השתנת?  •
האם את/ה מרגיש/ה שהחכמת עם השנים?   •

מהם היתרונות בגיל המבוגר? מהם הקשיים בו?   •
מהניסיון שלך, כיצד החברה מתייחסת לאנשים מבוגרים?   •

ועוד...

בעת הריאיון חשוב להיות פתוחים ולהתקדם עם השיחה למקומות ולנושאים שהמרואיינים יובילו 
אליהם. 

אם תרצו, הקליטו את הריאיון או צלמו אותו בווידאו. 

•  הסבירו את הטענה שִעיר שאין בה 
זקנים היא חדגונית ומשעממת. 

עיר שאין בה זקנים

ּה ְזֵקִנים ְמׁשּוָלה ְלִעיר ֵאין ָבּ ִעיר ֶשׁ
אֹות, ּה ֵעִצים ּוִמְדָשׁ ֵאין ָבּ ֶשׁ

ֹלא ַמֲעלֹות ּומֹוָרדֹות,
ְעֵמם. א ּכּוָלה ִמיׁשֹור ַחְדגֹוִני ּוְמַשׁ ֶאָלּ

ה ֵיׁש ַמְרֵאה ֵעיַנִים, ָבּ
ַאְך ֹלא ֲהַלְך ֶנֶפׁש.

אליעזר שטיינמן 

סבא, כשהיית בגיללי, 
ההורים שלך הרשו לך 
לפתוח דף בפייסבוק?

8 ה  ד י ח י
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מן העיתונות

אפליה על רקע גיל
לחסרי  נוגע  לא  זה  קלות,  ירדה  האבטלה  אם  גם 
ימצאו  והלאה - רק 11% מהם  התעסוקה מגיל 45 
עובדים  מפלים  התעסוקה  בלשכות  ואפילו  עבודה, 

בגלל גילם המבוגר. העולם שייך לצעירים

14/8/2007 ,ynet אתר מאת: נורית לויליכט־לחיאני 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2006, רק 11% מבין חסרי 
התעסוקה בני 45 ומעלה ימצאו עבודה בתוך שנה. בבדיקה מדגמית שנערכה 
בלשכת התעסוקה בחולון בשנת 2000 נמצא כי 245 מתוך 248 הצעות העבודה 
שנבדקו כללו אפליה על רקע גיל. "מה שחמור עוד יותר הוא שיש אפליה על 
רקע גיל אפילו בתוך לשכות התעסוקה עצמן", אומר רן מלמד, מנכ"ל עמותת 
"ידיד", שפתחה במאבק נגד התופעה. "במעקב שערכנו גילינו, למשל, שרואה 
חשבון שהגיע ללשכה לא קיבל משרה שהייתה אצלם במאגר רק בגלל שהיה 

בן 50. זה מצב אבסורדי". 

 אפליה על רקע גיל לא פוסחת גם על בעלי מקצוע עם ניסיון רב. התמקצעות 
באופן אבסורדי אינה יתרון. 

 "מעסיקים נרתעים מאנשים בגילים האלה מארבע סיבות עיקריות", מסביר 
עם  בהתמודדות  השאר,  בין  שעוסק,  מפנה"  "נקודת  מכון  בעל  נוימן,  מוטי 
וייעדרו  בריאים  לא  כבר  שהם  קדומה  דעה  היא  הראשונה  "הסיבה  פיטורים. 
אנרגיה;  וחסרי  עייפים  שהמבוגרים  היא  השנייה  הסיבה  מהעבודה;  הרבה 

לא  הם  כי   - והאחרונה  מחשבתית;  ומאובנים  מקובעים  שהם   - השלישית 
ישתלבו חברתית. 

 "ככל שידוע לנו, על סמך הרבה מחקרים שנערכו בעולם, כל הסיבות האלה 
פשוט לא נכונות, להפך. צעירים נעדרים הרבה יותר מהעבודה בגלל שיש להם 
גבוה  בקצב  עבודה  מקומות  מחליפים  הם   - מכך  ויותר  בבית,  קטנים  ילדים 
יותר, אם הם לא בדרך להודו. דווקא אדם מבוגר יכול למצוא על סמך ניסיונו 
פתרונות יצירתיים הרבה יותר מאדם צעיר וחסר ניסיון, נוסף על כך שיש לו 
המון זמן פנוי והוא יכול להתמסר בכל כוחו למקום העבודה. בעצם, מה שקורה 

זה שהמעסיקים עושים לעצמם נזק". 

הוא  בשטח  שקורה  מה  ובין  החוק  לשון  בין  שהפער  לב  לשים  כדאי   אגב, 
עצום. "החוק שקיים אצלנו למניעת אפליה הוא מהמתקדמים בעולם", מסביר 
הוא  גיל  אפליית  על  שרומזת  מודעה  "פרסום  למשפטים.  ד"ר  דורון,  ישראל 
עברה פלילית לכל דבר. אם אדם מוכיח שהופלה על רקע גיל, הוא יכול לתבוע 

סכום של 50,000 שקל, גם אם לא נגרם לו נזק". 

שאלות
א. על פי הכתבה, מהן הסיבות לנטייתם של מעסיקים שלא לקבל לעבודה אנשים מבוגרים? מהם החסרונות בהעסקת 

צעירים?

ב. חִזרו למשנה בעמ' 74. כיצד ישכנע רבי יוסי בר יהודה מעסיקים להעסיק גם אנשים מבוגרים, ולא רק צעירים?

ג. בכותרת המשנֶה של הכתבה מופיע המשפט "העולם שייך לצעירים". לדעת רבים, סיסמה פופולרית זו מתארת את 
החברה בימינו. כיצד השפיעו ההתפתחויות הרבות בתחום הטכנולוגי )למשל, המִחשוב( על מעמדם של האנשים 

המבוגרים בחברה? 

ד. אילו ערכים, התנהגויות ותכונות מוערכים במיוחד בעולם ה"שייך לצעירים"? 

ה. אילו היה העולם "שייך למבוגרים", אילו ערכים, התנהגויות ותכונות היו מוערכים בו במיוחד? היעזרו גם במקורות 
שקראתם ביחידה זו. 
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אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

 ו. בִּדקו כיצד מוצגים זִקנה והזקנים באמצעי התקשורת )טלוויזיה, רדיו, אינטרנט(.
בימים הקרובים בִּדקו את תוכנן של תכניות, כתבות ופרסומות.

בין היתר, שימו לב: 

-  כמה פעמים מופיעים אנשים זקנים בתקשורת, לעומת אנשים בגילים אחרים? )הרבה? מעט?(

-  כמה עוסקים אמצעי התקשורת בנושאים הקשורים לגיל הזקנה, לעומת עיסוק בנושאים הקשורים לגילים אחרים? 
)הרבה? מעט?(

-  כאשר זקנים מופיעים בתקשורת - כיצד הם מוצגים? לאילו נושאים הם קשורים? 

מחברים הכול יחד
בישראל קמה מפלגה פוליטית חדשה המורכבת מצעירים ומקשישים גם יחד. מטרת המפלגה 

היא לקדם את שתי האוכלוסיות בשיתוף פעולה. 

     הכינו תשדיר בחירות המסביר מדוע שיתוף הפעולה בין שתי האוכלוסיות האלה חשוב כל כך.
בין היתר, פרטו אילו כישורים מיוחדים יש לכל קבוצת גיל ואיך הן משלימות זו את זו. שלבו 

בתשדיר מקורות שלמדתם ביחידה. 
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לכל חברה יש ערכים הקובעים מה נכון, מה ראוי ומה חשוב באותה חברה. באילו 
ערכים דגלו חז"ל? מדוע דווקא בערכים אלה? מהם הערכים היסודיים המאפיינים 

את החברה שלנו היום? 

פירושי מילים 
ִמְּׁשיָרֵי - מאחרוני

ַהּתֹורָה - לימוד תורה
ֲעבֹודָה - עבודת האל. 

בתקופת בית המקדש עבדו 
את האל בעיקר בהקרבת 

קורבנות, לאחר חורבן בית 
המקדש - בעיקר בתפילה

ּגְִמילּות ֲחָסדִים - מעשי 
 חסד הנעשים ללא 

ציפייה לתמורה

ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמּׁשְ
הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 

ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד — 
ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים.

)מסכת אבות, פרק א' משנה ב'(

הכירו את החכמים

שמעון הצדיק
היה כוהן גדול בבית 

המקדש בירושלים במחצית 
השנייה של המאה 

השלישית לפני הספירה. 

ציר זמן 

•  לדברי שמעון הצדיק, העולם 
"עומד" - מבוסס - על שלושה ערכים 

עיקריים. מהם? נסחו במילים שלכם.

9 ה  ד י ח י
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פרקי אבות

רבי ישראל מראדין 
ויליאם ג'יימס

אברהם יהושע השל
לאה גולדברג

אלי ויזֶל
נתן זך

אהוד מנור

מגילת העצמאות

יהודה עמיחי

ברוך נבו 

ֵין עֵרך "ערכים" עַי

ביחידה זו ננסה להבין מדוע ערכים אלו דווקא היו חשובים לחכמים. 
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על התורה
לימוד תורה היה ערך עליון בתפיסת העולם של חז"ל. יש לשער שחז"ל לא התכוונו ללימוד חמשת חומשי התורה 

בלבד, אלא ללימוד כל התנ"ך )התורה שבכתב( ואף ללימוד התורה שבעל־פה. 

לפניכם עוד שתיים מתוך המשניות הרבות בפרקי אבות המדברות על חשיבותו של לימוד התורה:

ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי
ַּמאי. ִקֵּבל ֵמִהֵּלל ּוִמּׁשַ

הּוא ָהָיה אֹוֵמר:
ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ַהְרֵּבה,

ַאל ַּתֲחֵזק טֹוָבה ְלַעְצְמָך,
ִּכי ְלָכְך נֹוָצְרָּת.

)מסכת אבות, פרק ב' משנה ט'(

הפעם, כּתבו אתם הגדרה למושג!
א. חפשו את המושג "כנסת הגדולה" באינטרנט וקראו עליו.

ב. כתבו חמישה דברים שכדאי לדעת על מוסד חשוב זה.

ג. אילו קווי דימיון אפשר למצוא בין "כנסת הגדולה" ל"כנסת" של מדינת ישראל? 

ד. מדוע, לדעתכם, בשנת 1949, כשנה לאחר קום המדינה, הוחלט ששמו של בית הנבחרים במדינת ישראל יהיה 
"הכנסת"? מה ביקשו מנהיגי העם להביע בכך?

יש לי מושג

משמעות התורה לאורך הדורות
חכמינו האמינו שאם נעמיק בלימוד התורה, נגלה כל מה שצריך על 

העולם ועל מקומו של האדם בתוכו, ונדע מה על האדם בכלל ועל 
היהודי בפרט לעשות, וכיצד עליו לנהוג. 

בתורה מתוארת בריאת העולם, ומסופר על ראשית קורותיו של עם 
ישראל. בתורה יש גם קובצי חוקים ומסרים ערכיים על מהות האדם 

ועל תפקידו בעולם. לאורך כל הדורות, וגם היום, מנסים יהודים להבין 
את המסרים שבתורה, ומביעים את דעתם על הכתוב בה - לפעמים 

הם מסכימים עם הכתובים, לפעמים מתנגדים... כך או כך, התורה 
הייתה ועודנה יסוד ובסיס לשיח בין יהודים.

ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר:
ֲהפְֹך ָּבּה ַוֲהפְֹך ָּבּה )בתורה(,

ְּדכָֹּלא ָבּה )שהכול בה(.
)מסכת אבות, פרק ה' משנה כ"ה(

•  מה הרעיון 
העומד מאחורי 
המילים "דכולה 

בה")שהכול 
בתורה(? 

היעזרו בקטע 
שלפניכם.

9 ה  ד י ח י
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ָאְזֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה הּוִדי קֹוֵרא ּבְ ... ָהָעם ַהּיְ
ה, ָרׁשָ בּוַע ּפָ ל ׁשְ ָנה, ּכָ ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ

יָה, יל ֶאת ַחּיֶ ֵדי ְלַהּצִ ָרה ִסּפּוִרים ּכְ ּפְ ּסִ ְחֶרָזָדה* ׁשֶ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְמַחת ּתֹוָרה, יִעים ְלׂשִ ּגִ ּמַ ְוַעד ׁשֶ

ר ְלַהְתִחיל ֵמָחָדׁש... הּוא ׁשֹוֵכַח ְוֶאְפׁשָ

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

גם המשורר בן זמננו יהודה עמיחי דיבר על החיוניות של התורה:

 ? ה ד ז ר ח ש ה  ת י י ה י  מ

סיפור המסגרת של קובץ הסיפורים "סיפורי 
אלף לילה ולילה" מספר על מלך שזעם על 

אשתו משום שבגדה בו. המלך החליט לנקום 
במין הנשי כולו - הוא ציווה למצוא לו כלה 
חדשה בכל לילה ולהוציאה להורג בבוקר... 

שחרזדה, כלה חכמה במיוחד, סיפרה לו סיפור 
מרתק שלא הסתיים עד אור הבוקר. המלך 

רצה לשמוע את המשך הסיפור, השאיר אותה 
בחיים אלף לילה ועוד לילה, ואז השתכנע 

לחדול ממנהגו ולא להרוג אותה.

על העבודה
בלשון חז"ל "עבודה" איננה מלאכת כפיים, אלא עבודת האלוהים במקדש, כלומר הקרבת הקורבנות. לאחר חורבן 

המקדש וביטול הקורבנות התרחבה משמעות המילה "עבודה", והיא כוללת גם את התפילה "העבודה שבלב" שהחליפה 
את הקורבנות. 

בתורה כתוב:

 ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם 
ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם. )דברים, פרק י"א פסוק י"ג(

פירשו החכמים:

איזו היא עבודה שהיא בלב? 

הווה אומר — זו תפילה.

)תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ב' עמוד א'(

שאלות
היזכרו בסיפור אחד מסיפורי התנ"ך המוכרים לכם. ספרו בקיצור את תוכנו, וכתבו מה אפשר ללמוד ממנו לחיינו היום. א. 

יהודה עמיחי רומז שהתורה הצילה את חייו של העם היהודי. נסו להסביר את האמירה הזאת. האם אתם מסכימים ִאתה? ב. 

כל התלמידים בישראל חייבים ללמוד תנ"ך. האם, לדעתכם, נכון לחייב את כל התלמידים ללמוד תנ"ך, גם את תלמידי בתי   •
הספר הממלכתיים )שאינם דתיים(? נמקו את תשובתכם.
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להתפלל משמע 

לחוש את הפלא 

)ֶ�בַּחַיִּים(, 

תפילה אמתית היא 

מאורע בו מתעלה 

האדם על עצמו. 

)אברהם יהושע השל( 

הוגים מודרניים עוסקים במקומה החשוב של תפילה בחיינו. חשוב לציין שהוגים אלו מדברים על תפילה במובן הרחב של 
המושג, כלומר, לא רק על הפנייה של האדם לאלוהים, אלא גם על הניסיון שלו לבטא את רחשי לִּבֹו או "להתחבר" למשהו 

רוחני שמעבר לו.

אפשר לחיות בלי תקווה 

ואולי בלי אמת, 

אך לא בלי תפילה... 

להתפלל פירושו לפרוץ 

 את הבדידות, 

את פחד הבדידות. 

מה שתורה עושה לשכל, 

תפילה עושה לנשמה.

)אלי ויזל(

על שום מה 

אנו מתפללים? 

פשוט מאוד: 

על שום שאין 

אנו יכולים 

שלא להתפלל.

)ויליאם ג'יימס( 

גם כותבי שירים בדורנו כתבו שירים שנשמעים כמו תפילות. לדוגמה -

הלוואי
מילים: אהוד מנור, לחן: בועז שרעבי 

ת ֵרד ָעֵלינּו ֶקׁשֶ ַהְלַואי ּוֵמָעָנן ּתֵ
ָנה... ּקָ ה ֵיׁש ּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ּלָ ַהְלַואי ׁשֶ

ת ַהְלַואי ְויֹום ִיְצַמח ִמּתֹוְך סּוָפה ּגֹוֶעׁשֶ
ָנה ּתָ ַהְלַואי ְוֹלא ּתֹאַבד ָלַעד ַהּמַ

א ׁשֶ ב ּדֶ ר ַיְצִמיַח ֵעׂשֶ ְדּבָ ַהּמִ ַהְלַואי ׁשֶ
ֵאָנה. ֵצל ַהּתְ ב ּבְ ַהְלַואי ְועֹוד ֵנׁשֵ

ּלֹא ִנְכַאב ְוִאיׁש ָאִחיו ֹיאַהב ַהְלַואי ׁשֶ
ן ֵעֶדן ֲעֵרי ּגַ ְתחּו ׁשּוב ׁשַ ַהְלַואי ְוִיּפָ

גּו ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ַהְלַואי ְוִיְתַמּזְ
ֶקֶדם. אן ּכְ ׁש ָיֵמינּו ּכָ ַהְלַואי ּוְנַחּדֵ

א עֹוד ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ַהְלַואי ְוֹלא ִיּשָׂ
ְקָוה ֶרְך ַהּתִ ַהְלַואי ְוֹלא ִנְנֹטׁש ֶאת ּדֶ
ַהְלַואי ְוָהָאָדם ִיְהֶיה ַרחּום ַעד ֶעֶרב

ׁש ִסּכּוי ֶאָחד ָלַאֲהָבה. ּיֵ ַהְלַואי ׁשֶ

ּלֹא ִנְכַאב... ַהְלַואי ׁשֶ

שאלות
א. לפי המקורות 
האלה, מדוע 

חשובה התפילה 
לחיים שלנו? הביאו 
שתי סיבות לפחות.

ב. בחרו באחד 
המקורות וכתבו 

אם אתם מזדהים 
אתו או לא. הסבירו 

מדוע.

שאלות
א. יש הטוענים ששירים 

כאלה הם מעין 
תפילות חילוניות. 
הסבירו טענה זו. 

ב. האם תוכלו לחשוב 
על שירים נוספים, 
או על חלקים של 

שירים, הדומים 
במשהו לתפילה? 

9 ה  ד י ח י
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ועל גמילות חסדים
"גמילות חסדים" היא המחויבות המוטלת על כל יהודי להיטיב עם זולתו בכל דרך, 

ולעזור לכל אדם גם אם אינו קרוב או חבר, גם לאדם זר.

רבי ישראל מראדין )המכונה "החפץ חיים"( לימד על חשיבותה של 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, כגון להלוות לו איזה הלוואה 

וזה שייך אפילו הוא עשיר,

או שחברו ימצא לו עבודה. 

ולפעמים צריך שיעשה עמו חסד בגופו, כגון שצריך לאנשים שישמחו עמו 
]בשמחת חתן וכלה[, 

וכן כשהוא עצוב צריך אנשים לנחמו )כגון ניחום אבלים(. 

ולפעמים כשהוא לא בביתו וצריך להתארח )הכנסת אורחים(, 

וכן ביקור חולים ואפילו לאחר מותו מי שיקבור אותו זה "חסד של אמת". 

כלל הדבר העולם לא יוכל להתקיים בלי מידה זו. 

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

שאלות
א. התמיכה בזולת יכולה 

להיעשות בממון, במעשים 
ובמילים. הביאו דוגמה 

מדבריו של החפץ חיים 
לסיוע בממון ובמעשים. 

ב. כיצד מילים עשויות לעזור 
לאדם להתמודד עם קושי? 

הביאו דוגמה מהחיים 
שלכם.

•  גמילות חסדים במסורת 
היהודית איננה רק רעיון 

יפה, היא מצווה. האם, לפי 
דעתכם, נכון לחייב בני אדם 

לעשות גמילות חסדים, או 
שראוי שכל אדם יפעל לפי 
מצפונו האישי? נמקו את 

תשובתכם.

במשנה הזכיר שמעון הצדיק 
פעילות בתחום השכלי )לימוד 

תורה(, בתחום הרוחני )עבודה( 
ובתחום החברתי )גמילות חסדים(. 

•  למה, לדעתכם, חשב שמעון 
הצדיק שעיסוק באחד 

מהתחומים האלה בלבד איננו 
מספיק? 

מדוע נדרשים שלושתם יחד? 

כולנו זקוקים לחסד
נתן זך

נּו ְזקּוִקים ְלֶחֶסד, ָלּ  ֻכּ
ע. נּו ְזקּוִקים ְלַמָגּ ָלּ  ֻכּ

ֶכֶסף, ׁש ֹחם ֹלא ְבּ  ִלְרֹכּ
ע. ׁש ִמּתֹוְך ַמָגּ  ִלְרֹכּ

ִלי ִלְרצֹות ָלַקַחת  ָלֵתת ְבּ
ל. ְוֹלא ִמּתֹוְך ֶהְרֵגּ

ּזֹוַרַחת, ֶמׁש ֶשׁ מֹו ֶשׁ  ְכּ
ר נֹוֵפל. מֹו ֵצל ֲאֶשׁ  ְכּ

 ּבֹוִאי ְוַאְרֶאה ְלָך ָמקֹום
ם. ר ִלְנֹשׁ ּבֹו עֹוד ֶאְפָשׁ ֶשׁ

נּו רֹוִצים ָלֵתת. ָלּ  ֻכּ
ים יֹוְדִעים  ַרק ְמַעִטּ

ֵאיְך.

ֵעת  ָצִריְך ִלְלֹמד ָכּ
ְך ר ֹלא ְמַחֵיּ ָהֹאֶשׁ  ֶשׁ

ַעם ן ֵאי ַפּ ַתּ ִנּ ה ֶשׁ ַמּ  ֶשׁ
ַקח ְלעֹוָלם. ֹלא ִיָלּ
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שאלות
א. לפי רבן שמעון בן גמליאל, 

מהם שלושת הערכים 
החשובים ביותר?

ב. נסו להסביר מדוע שלושת 
העקרונות האלה דווקא 

 חיוניים לקיומו 
של העולם.

ה
ר

ש
ע

ה

רגע של עברית         "תורה", "עבודה" ו"גמילות חסדים" בימינו
ביסודה, המילה תורה פירושה חוק. זהו כינוי כולל לחמשת החומשים )בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים( וגם לספרות 

הדתית היהודית כולה. 

בעברית החדשה, "תורה" אינה קשורה רק ליהדות או לדת. "תורה" היא המילה העברית למונח הלועזי "לוגיה", ופירושה 
מדע, החלק העיוני של מקצוע מסוים. בעזרת ה"תורות" למיניהן )הגאו־לוגיה - תורת האדמה; הביו־לוגיה - תורת החיים; 
הסוציו־לוגיה - תורת החברה וכו'( מדענים חוקרים את העולם ומלמדים את כולנו על תהליכים המתרחשים בכדור הארץ, 

על בעלי החיים והצמחים, וכמובן על בני האדם.

היום, משמעותו העיקרית של המושג עבודה היא עיסוק ומקור פרנסה. "מחוסר העבודה", המובטל, מתקשה להתמודד עם 
קשיי היום־יום. העבודה נותנת לאדם תחושת חיוניות ומספקת לו עניין וחברה. מי שמוצא עצמו מובטל מעבודה מרגיש, 

לעתים, חסר ערך.

משמעות המושג גמילות חסדים לא השתנתה מאז ועד היום.

•  לאור המשמעויות העכשוויות של שלושת הערכים שבחר שמעון הצדיק, האם, לדעתכם, נכון לומר שגם היום שלושת 
הערכים האלה הם אבני יסוד לקיומה של החברה? הסבירו את תשובתכם.

לא תמיד הסכימו חכמים זה עם זה. למשל, רבן שמעון בן גמליאל טען שהחברה מתבססת על שלושה ערכים אחרים:

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: 

ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים 
ָהעֹוָלם עֹוֵמד —

ַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהִּדין 
לֹום... ְוַעל ַהּׁשָ

 )מסכת אבות, פרק א'
משנה י"ח(

הכירו את החכמים...

 רבן שמעון 
בן גמליאל

חכם ארץ־ישראלי שהיה 
נשיא הסנהדרין באּוַשא 

שבגליל במחצית הראשונה 
של המאה השנייה לספירה. 

טוב שהגעתם, זה באמת 
נהיה קצת כבד...
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הרעיון שהעולם מתבסס על כמה עקרונות מהותיים נודע כבר בעולם העתיק, והמשיך והתגלגל לעולם המודרני. 
כאשר ניסחו מייסדי מדינת ישראל את מגילת העצמאות, הם ניסו להגדיר מה יהיו העקרונות שהמדינה החדשה 

תתבסס עליהם: 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית 

ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ 

לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על 

יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם 

של נביאי ישראל; ...

 )מגילת העצמאות של מדינת ישראל,
ה' באייר התש"ח, 14 במאי 1948(

שאלות
א. אילו מילים בסעיף הזה במגילה קרובות מאוד למשנה 

שלמדנו ביחידה זו? 

ב. העקרונות שעמדו לנגד עיני החכמים בתקופת המשנה 
והעקרונות שהנחו את המנהיגים בני זמננו הם עקרונות 

דומים, ולעתים אפילו שווים. מה אפשר ללמוד מכך?

 ג. מדוע, לדעתכם, חשוב שחברה תגדיר לעצמה
עקרונות יסוד?

עקרונות יסוד במדינת ישראל

חוקה בהסכמה
למדינות רבות בעולם יש חוקה - מסמך מחייב המגדיר את עקרונות היסוד של המשטר במדינה ואת זכויות 

האזרחים. אפשר לראות באמירות של שמעון הצדיק ורבן שמעון בן גמליאל ניסיון לחבר חוקה ראשונית לעם היהודי. 

רבים בישראל רואים במגילת העצמאות בסיס לחוקה שצריכה להיכתב, 

ואכן במהלך השנים נעשו כמה ניסיונות לכתוב חוקה למדינת ישראל. 

בשנת 2005 קם ארגון ושמו חוקה בהסכמה במטרה לכונן חוקה לישראל.

על הצורך בחוקה למדינת ישראל כתב פרופסור ברוך נבו:

 כאשר אני שואל את עצמי מה פירוש המונח "חוקה", אני עונה בדימוי:

מדינת ישראל היא ספינה המיטלטלת בים ומִשברים )גלים( אדירים מסביבה;

זו ספינה רעועה במקצת, ועל סיפונה נוסעים, מלחים, נגדים וקצינים, וכולם טרודים בסכסוכים קשים, 

 כי כל אחד ואחד מהם רוצה להפליג למקום אחר.

 יתר על כן, מבחוץ הולמים בספינה גלים גבוהים ורוחות חזקות.

 בעיניי, החוקה היא מגדלור או מערכת קואורדינטות )נקודות ציון(,

 שבהמולה ובטלטלה היא אמורה להקנות לספינה כיוון כללי, מצפן,

שיעזור לה לשמור על יעד מסוים ולהתנהל אליו.

•  כיצד הדימוי של ספינה מיטלטלת בלב ים ממחיש את דעתו של ברוך נבו בדבר חשיבותם של עקרונות 
יסוד ליציבותה של החברה?
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שלושה מי יודע? 
דברים רבים בתרבות האנושית קשורים למספר שלוש. הזמן מתחלק לשלושה זמנים: עבר, הווה ועתיד; היום מתחלק 

לשלושה חלקים עיקריים: בוקר, צהריים וערב. בחלל שלושה ממדים: אורך, רוחב וגובה. בחומר יש "פלוס" - פרוטונים, 
"מינוס" - אלקטרונים ו"ניוטרל" - נויטרונים. המשולש הוא אחת מהצורות הגאומטריות הבסיסיות. הנוצרים מאמינים 

בשילוש הקדוש: אלוהים, ישו ורוח הקודש, וביהדות - שלושה שופטים הם בית דין; יש שלוש תפילות ביום: שחרית, מנחה 
וערבית; עם ישראל היה מחולק לשלוש קבוצות: כוהנים, לויים וישראל; התנ"ך מורכב משלושה חלקים: תורה, נביאים 

וכתובים, ובשלושה חגים היו נוהגים לעלות לרגל לירושלים: בפסח, בשבועות ובסוכות. מגן דוד מורכב משני משולשים, ועוד 
ועוד. כנראה יש משהו במספר שלוש שמשדר יציבות ואף שלמות. 

מפת בונטינג, המכונה 
"מפת עלי התלתן", 
גרמניה, 1585. חיתוך 
עץ צבעוני בצורת 
עלה תלתן, המתאר 
את ירושלים כמרכז 
העולם. העולם מורכב 
משלוש יבשות. 

)בית הספרים הלאומי 
והאוניברסיטאי, 
ירושלים(

שאלות
א. אילו דברים שעליהם 
העולם עומד מוסיף 

השיר על הדברים 
שכבר הוזכרו 

ביחידה?

ב. על פי השיר, כל 
אדם זקוק לדברים 

אחרים בעולמו. 
כתבו שלושה 

דברים שהעולם 
שלכם עומד עליהם 

בתקופה זו של 
חייכם.

על שלושה דברים
לאה גולדברג

ם: ג ַהּיֹוֵרד ַלּיָ ּיָ ָאַמר ַהּדַ
ָבִרים  ה ּדְ לֹוׁשָ ַעל ׁשְ

ם - ָהעֹוָלם ַקּיָ
ִמים, ַעל ֵמי־ַהּיָ

ת ׁשֶ ּבֶ ַעל חֹוֵפי־ַהּיַ
צּוָלה  ֵגי ַהּמְ ְוַעל ּדְ

ת. ֶרׁשֶ ָהעֹוִלים ּבָ

ר ַהּמֹוִביל  ָאַמר ָהִאּכָ
ה: ַמְחֵרׁשָ

ָבִרים  עֹוֵמד ָהעֹוָלם ַעל ּדְ
ה - לֹוׁשָ ׁשְ

דֹות, ַעל ַאְדַמת ַהּשָׂ

ַמִים, ֵמי ׁשָ ׁשְ ַעל ּגִ
ְוַעל ֶלֶחם מּוָצא 

ִים. ֵזַעת־ַאּפַ ּבְ

ֵביתֹו  ָאַמר ָהֳאָמן ּבְ
ַהּבֹוֵדד:

ָבִרים  ה ּדְ לֹוׁשָ ַעל ׁשְ
ָהעֹוָלם עֹוֵמד -

ל ָאָדם, ַעל ִלּבֹו ׁשֶ
ַבע, ַעל ְיִפי ַהּטֶ

ְצִליל  ָבִרים ּבִ ּטּוי ַהּדְ ַעל ּבִ
ָוֶצַבע.

ָאַמר ָהָאָדם ַהּפֹוֵקַח 
 ֵעיָניו: 

ל עֹוָלם ַמה  רֹו ׁשֶ ָעׁשְ
ְפָלא ּוָמה ַרב - ּנִ

י  ִלּבִ ד ּבְ ּבֶֹקר־ּבֶֹקר ִנְלּכַ
ת ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו, ָבֶרׁשֶ ּכְ

ת,  ׁשֶ ּבֶ צּוָלה, ַהּיַ ַהּמְ
ים  ְואֹורֹות ּוְצָלִלים ְוַחּגִ
ים ּוְצִליִלים ין, ּוִמּלִ ְוֻחּלִ

ּבֹוִלים דֹות־ׁשִ ּוׂשְ
ת. ׁשֶ ְוָכל ִצְבֵעי ַהּקֶ

9 ה  ד י ח י
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מנהיגי העתיד היקרים, בימים אלה החברה הישראלית משדרת אליכם מסר 
יסוד  וכיבוד ערכי  יושרה ציבורית  שאיננו משתמע לשתי פנים: טוהר מידות, 
בסיסיים של הזולת - הם ערכים בסיסיים שכל מנהיג צריך להחזיק באמתחתו 

בחייו הציבוריים והפרטיים כאחד. 

מחיר  הקצר,  בטווח  לשלם,  מוכן  שהציבור  עד  הם,  חשובים  כה  אלה  ערכים 
לחתור,  מנת  על  מוכחות,  מקצועיות  יכולות  בעל  מנהיג  אובדן  בדמות  יקר 

לטווח הארוך, להגינות שלטונית ראויה. נקעה נפשו של הציבור מזלזול בוטה 
פינות" לצורך קבלת טובות הנאה פרטיות, מאמירות  הזולת, מ"עיגול   בכבוד 
הציבורי  והתפקיד  השררה  המעמד,  מניצול  אמיתות(,  חצאי  )או  אי־אמת 
קורבנות  לפסגה,  בדרך  המותירה,  יתר  מדורסנות   - וכמובן  פרטיים,  לצרכים 

תמימים על לא עוול בכפם.

לפיכך, מנהיגים פוטנציאליים יקרים, אם חפצים אתם להנהיג ולהוביל, עליכם, 
בראש ובראשונה, לשמש דוגמה ומופת לציבור... ערכים בסיסיים אלה צריכים 
עושים,  שאתם  ושעל  צעד  בכל  והציבוריים  הפרטיים  בחייכם  אתכם  ללוות 
הרבה לפני "הקרב על הפסגה". למעשה, קיומם מהווה תנאי בסיסי לכל מנהיג 
הָחפץ ליהנות מריח האוויר הנקי והצלול השרוי בפסגה אליה הוא שואף להגיע 

ביום מן הימים. 

מחברים הכול יחד
עבודה בזוגות:

בחרו שלושה עקרונות או ערכים שלפי דעתכם נחוצים כדי שהעולם יתקיים. אפשר לבחור מן הערכים המובאים 
במשניות שקראנו, במגילת העצמאות, בשיר של לאה גולדברג, או בערכים שלא הוזכרו ביחידה כלל.

עבודה בקבוצות של שלושה זוגות:

 שתפו אחד זה את זה בערכים שבחרתם והסבירו את בחירותיכם. נסו להסכים על שלושה ערכים משותפים. 
הכינו כרזה ועליה המשפט: על שלושה דברים העולם עומד: על  על  ועל

והוסיפו סמלילים )אייקונים( שיסמלו את שלושת העקרונות שבחרתם.

מן העיתונות

מנהיגי העתיד - הישמרו 
לנפשותיכם

1/2/2011 ,ynet אתר מאת: אסף הראל 

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

בעת האחרונה נחשדו כמה וכמה מנהיגים ואנשי ציבור בישראל בעברות על החוק. במאמר שלפניכם מגיב ד"ר אסף הראל לתופעה זו.

שאלות
א. על פי המאמר, מהם הערכים הבסיסיים שצריכים ללוות את מי שרוצים להיות מנהיגים? 

ב. מהם, לדעתכם, ערכי היסוד החשובים ביותר שצריכים להיות למנהיגים?

ג. כיצד קשורה הכתבה לנושא היחידה? 

ד. האם, לדעתכם, מנהיגים נדרשים להקפיד להתנהג על פי ערכי היסוד של החברה יותר מכלל הציבור? 

פירושי מילים 
טוהר מידות - יושר

יושרה - יושר אישי, 
הגינות, שלמות
טובת הנאה - 

תועלת אישית, רווח 
שררה - שליטה, 

שלטון
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מהי מחלוקת ראויה? 

בכל מערכת חברתית - משפחה, חברים, קבוצת לומדים, צוות עובדים וכו' - 
מתעוררות מחלוקות. מחלוקות נובעות, בדרך כלל, מהבדלים בהשקפות העולם 

וברצונותיהם של הצדדים החולקים זה על זה. האם מחלוקת היא דבר שלילי? 
האם מחלוקת עשויה להיות חיובית? מתי המחלוקת תורמת ובונה, ומתי היא 

מזיקה והורסת?

פירושי מילים 
סֹוָפּה לְִהְתַקּיֵם - תוביל להישגים 

ולתוצאות 
ֵאין סֹוָפּה לְִהְתַקּיֵם - לא תביא 

לתוצאות 
לְֵֹשם ָֹשַמיִם, ֶֹשֵאינָּה לְֵֹשם ָֹשַמיִם - 

כדי לברר את הביטויים האלה נצטרך 
להשתמש במידע מן המשנה עצמה, 

כלומר לבדוק מה היו מחלוקת הלל 
ושמאי ומחלוקת קורח ועדתו

ָּכל ַמֲחֹלֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים —
סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים.

ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים —
ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. 

 ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחֹלֶקת ֶׁשִהיא 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים?

זֹו ַמֲחֹלֶקת ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי. 
ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים?

זֹו ַמֲחֹלֶקת קַֹרח ְוָכל ֲעָדתֹו. 
)מסכת אבות, פרק ה' משנה כ'(
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רב עובדיה 
מברטנורה

תלמוד בבלי

מחלוקת קורח 
ועדתו

)לפי המסורת(

רבי נחמן מברסלב

"מַחֲלֹקֶת ׁשְסֹופָהּ לְהִתְקַיֵּּם"
לפניכם כמה פירושים נוספים 

לביטוי "מחלוקת שסופה 
להתקיים":

-  מחלוקת שיש לה זכות קיום. 
-  מחלוקת שאינה תלויה 

בזמן ובמקום.
-  מחלוקת שתיזכר גם 

בדורות הבאים.

1 0 ה  ד י ח י
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רגע של עברית
כשאדם אינו מסכים עם אדם אחר בעניין מסוים הוא חולק עליו, ויש ביניהם 

חילוקי דעות או מחלוקת. למילה "מחלוקת" יש מילים "אחיות" בעלות 
משמעות דומה או קרובה, למשל ויכוח או מריבה. המילה "מריבה" מדגישה את 

מערכת היחסים הכללית בין הצדדים, ואילו המילים ויכוח ומחלוקת מדגישות 
את יחסו של כל צד לסוגיה המסוימת. 

מחלוקת הלל ושמאי
במשנה ובתלמוד מסופר על המחלוקות הרבות בין הלל לשמאי ובין תלמידיהם. קראו את המדור "הכירו את החכמים" כדי 
ללמוד על שתי הדמויות החשובות האלה, ולאחר מכן, קראו את הקטע מהתלמוד המתאר כיצד נקבעה ההלכה בדרך כלל.

הכירו את החכמים

הלל ושמאי
הלל ושמאי היו חכמים שחיו בארץ ישראל במאה הראשונה לפני הספירה, בתקופת המשנה. הלל ושמאי היו חלוקים ביניהם בסוגיות 

הלכתיות רבות, הן בתחום עבודת הקודש הן בתחומים חברתיים וערכיים. שניהם ביקשו למצוא את הדרך הנכונה והטובה ביותר לקיום 
חברתי ודתי של העם, והמחלוקות ביניהם היו בשאלה מהי הדרך הנכונה להבטיח זאת. בכל מחלוקת עמד כל אחד מהם על דעתו 

וביקש לשכנע את האחר בצדקתו. 

תלמידי הלל ושמאי המשיכו את דרכם: הקבוצה שתמכה בשיטתו של הלל נקראה "בית הלל" )כלומר, בית המדרש של הלל(, 
והקבוצה שתמכה בשיטתו של שמאי נקראה "בית שמאי". ברוב המחלוקות נקבעה הלכה כבית הלל, למעט הלכות ספורות שבהן 

נקבעה שיטת בית שמאי. במחלוקות רבות הייתה גישתם של הלל ושל תלמידיו פתוחה ומִקלה, ואילו גישתם של שמאי ותלמידיו 
נוקשה, שמרנית ומחמירה יותר. עד היום משמשים הביטויים "בית הלל" ו"בית שמאי" לתיאור גישות הפוכות: "בית שמאי" הוא כינוי 

לגישה מחמירה ו"בית הלל" - לגישה מִקלה ופשרנית.

שאלות על המשנה
א. הגדירו את המילה "מחלוקת". אפשר להיעזר במילון.

ב. היזכרו במחלוקת שהייתה לכם בזמן האחרון. על מי חלקתם? מה 
היה נושא המחלוקת? האם, לדעתכם, הייתה זו מחלוקת חיובית או 

שלילית? האם אתם שמחים שהמחלוקת התגלתה או מצטערים על 
כך? הסבירו את תשובתכם. 

ג. המשנה מזכירה שתי מחלוקות מן ההיסטוריה של עם ישראל: 
"מחלוקת הלל ושמאי" ו"מחלוקת קורח וכל עדתו". כל אחת 

מהמחלוקות האלה היא דוגמה לסוג אחר של מחלוקת - איזו מהן 
מייצגת "מחלוקת לשם שמים" ש"סופה להתקיים", ואיזו מהן היא 

דוגמה ל"מחלוקת שאינה לשם שמים" ש"אין סופה להתקיים"?

אפשר לפחות להסכים
שאנחנו לא מסכימים?
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שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל.

הללו אומרים "הלכה כמותנו", והללו אומרים "הלכה כמותנו".

 יצאה בת קול )קול מן השמים( ואמרה: 
 "אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן,

והלכה כבית הלל".

וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים - מפני מה זכו בית 
הלל לקבוע הלכה כמותן?

 מפני שנוחין ועלובין )נוחים וצנועים( היו, 
ושונין )לומדים( דבריהן ודברי בית שמאי.

ולא עוד ]אלא[ שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.

)תלמוד בבלי, מסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב'(

ו מ י ש

1 0 ה  ד י ח י

אלו ואלו
דברי אלוהים

חיים הן

מהמילים "אלו ואלו דברי אלוהים חיים" 
אפשר להבין שחז"ל חשבו שטוב 

שיש דרכים שונות, ואפילו מנוגדות, 
לחשוב על אותו העניין!

שאלות
א. "בת קול" קבעה שדברי בית הלל ודברי בית 

 שמאי, שניהם "דברי אלוהים חיים".
למה הכוונה? 

ב. איך יכולים שני דברים שונים זה מזה ואף 
מנוגדים זה לזה, להיות שניהם "דברי אלוהים 
חיים"? חשבו על מחלוקת שאפשר לומר על 
שני הצדדים המנוגדים שבה ששניהם "דברי 

אלוהים חיים".

ג. אף על פי ש"אלו ואלו דברי אלוהים חיים", 
הכריעה "בת קול" במחלוקת.

1. אם "אלו ואלו דברי אלוהים חיים", מדוע בכלל 
היה צריך להכריע במחלוקת?

2. מה הייתה ההכרעה? 

ד. על פי התלמוד, מדוע הכריעה בת הקול כפי 
שהכריעה? נסו להוסיף על הסבר זה פרטים 
נוספים, על פי המידע שקראתם על אודות 

החכמים. 

 ה. מהם כללי הוויכוח הנכונים שהתלמוד
רומז להם?
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שאלות
א. מי יזם את המחלוקת בסיפור הזה?

ב. מי היו השותפים במחלוקת ומה היו טענותיהם? 

השלימו במחברת: 

צד א':  : טענותיו: 

 

צד ב':  : טענותיו: 

מחלוקת קורח ועדתו
התורה מספרת על העימות שפרץ בין קורח לבין משה ואהרון במהלך נדודי העם במדבר:

 ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי, ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב
ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן.

ים ּוָמאָתִים,   ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחִמּׁשִ
ְנִׂשיֵאי ֵעָדה ְקִרֵאי מֹוֵעד ַאְנֵׁשי ֵׁשם.

ַוִּיָּקֲהלּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם: 

ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ה', 

אּו ַעל ְקַהל ה'? ּוַמּדּוַע ִּתְתַנּשְׂ

ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו.

ַוְיַדֵּבר ֶאל קַֹרח ְוֶאל ָּכל ֲעָדתֹו ֵלאמֹר:

ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו ְוֶאת ַהָּקדֹוׁש ְוִהְקִריב ֵאָליו, 

ְוֵאת ֲאֶׁשר ִיְבַחר ּבֹו ַיְקִריב ֵאָליו. 

...

ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב, ַוּיֹאְמרּו: ֹלא ַנֲעֶלה.

)במדבר, פרק ט"ז פסוקים א'-ה', י"ב(

פירושי מילים 
ְקרִֵאי מֹוֵעד ַאנְֵֹשי ֵֹשם - אנשים חשובים 
הנקראים לאספות העם, אנשים ידועים 

ומפורסמים 
רַב לָכֶם - יש בידכם כבוד ושליטה רבים מדי 

ּובְתֹוכָם ה' - כבוד ה' שוכן בקרב העם
וַּיִֹּפל ַעל ָּפנָיו - ביטוי לצער

ֹּבֶקר וְֹידַע ה' ֶאת ֲאֶֹשר לֹו - מחר בבוקר )זמן 
הקטרת הקטורת( יודיע אלוהים מי ראוי לשרתו 

וְֶאת ַהָּקדֹוֹש וְִהְקרִיב ֵאלָיו - מתוך שבט לוי 
יקרב אליו כוהן לעבודתו

 ? ח ר ו ק ה  י ה י  מ

קורח היה בן דודם של משה 
ואהרון, וכמוהם היה ממשפחת 

לוי. ייתכן שבשל היותו קרוב 
משפחה של המנהיגים התפתחו 

אצלו כעס ומרמור, והתחזק 
רצונו להיות חלק מההנהגה, 

ולזכות גם כן בכבוד ובתהילה.
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ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי, ְוָדָתן 
ַוֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן. 

ַוָּיֻקמּו ִלְפֵני מֶׁשה ַוֲאָנִׁשים ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ים ּוָמאָתִים, ְנִׂשיֵאי ֵעָדה. ֲחִמּׁשִ

)פסוקים א'-ב'(

ַוִּיְׁשַלח מֶׁשה ִלְקרֹא ְלָדָתן 
ְוַלֲאִביָרם ְּבֵני ֱאִליָאב, 

ַוּיֹאְמרּו: ֹלא ַנֲעֶלה.

)פסוק י"ב(

•  מדוע המשנה מכנה את המחלוקת הזאת "מחלוקת קורח וכל עדתו" ולא "מחלוקת קורח ומשה" 
)כמו "מחלוקת הלל ושמאי"(? מדוע המשנה אינה מזכירה את משה? למה הדבר רומז?

ַרב ָלֶכם ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם 
ְקדִׁשים ּוְבתֹוָכם ה', ּוַמּדּוַע 

אּו ַעל ְקַהל ה'? ִּתְתַנּשְׂ

)פסוק ג'(

ג. המשנה מביאה את הסיפור על קורח כדוגמה ל"מחלוקת שאינה לשם שמים". ברור מדברי המשנה שמדובר במחלוקת 
 בעייתית, שהרי נאמר עליה ש"אין סופה להתקיים". מה הייתה הבעיה במחלוקת קורח ועדתו? היעזרו בפסוקים 

ובשאלות שלאחריהם. 

קורח לא הלך לדבר עם 
משה לבדו, אלא אסף 250 

איש, וִאתם הלך. 

•  איזו בעיה יש בכך? מדוע 
עניין זה גורם למחלוקת 

להיחשב למחלוקת 
שלילית?

לאחר העימות הראשון ביקש 
משה מדתן ואבירם, שליוו 

את קורח, לבוא אליו להמשיך 
בשיחה, אך הם סירבו לבוא. 

•  איזו בעיה יש בכך? מדוע 
עניין זה גורם למחלוקת 

להיחשב למחלוקת שלילית?

הדבר שהטריד את קורח 
באמת היה הכוח שהיה בידי 
המנהיגים, אך הוא ניסח את 

טענתו בשפה דתית. 

•  איזו בעיה יש בכך? מדוע 
עניין זה גורם למחלוקת 

להיחשב למחלוקת שלילית?

1 0 ה  ד י ח י
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זה לא אישי!
מסופר שאף על פי שהיו מחלוקות רבות ומהותיות בין בית שמאי ובית הלל, ואפילו 
בסוגיות הנוגעות לנישואים ולגירושים, בני שתי הקבוצות לא נמנעו מלהתחתן אלו 

עם אלו: 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאּלּו אֹוְסִרין ְוֵאּלּו ַמִתיִרין )כלומר, "בית" אחד 
אומר שמשהו אסור ו"בית" שני אומר שהוא מותר(, 

ֵאּלּו פֹוְסִלין )פוסלים( ְוֵאּלּו ַמְכִׁשיִרין )מכשירים — אומרים 
שדבר מסוים ָּכֶׁשר, מותר(,* 

א )להתחתן עם( ָנִׁשים   ֹלא ִנְמְנעּו ֵּבית ַׁשַּמאי ִמִּלּשָׂ
ִמֵּבית ִהֵּלל, ְוֹלא ֵּבית ִהֵּלל ִמֵּבית ַׁשַּמאי.

)משנה, מסכת יבמות, פרק א' משנה ד'( 

מדובר בהלכות 
הקשורות לנישואים

•  האם גם לכם יש חברה, חבר או קרוב משפחה 
שאתם יכולים לחלוק על דעתם אפילו בעניין 
חשוב, ובכל זאת לשמור על היחסים הטובים 

ִאתם? האם יש אנשים בקרבתכם שמחלוקת ִאתם 
פוגעת ביחסים ביניכם?

•  נסו להסביר מה משפיע על היכולת לשמור על 
יחסים טובים גם בעת מחלוקת - האדם שעל 

דעתו חולקים? נושא המחלוקת? מצב הרוח 
שלכם? משהו אחר?

שאלות
בעזרת הפירוש של רבי עובדיה מברטנורה, ובעזרת 

ההיכרות עם סיפור קורח ועדתו ועם מאפייני המחלוקות 
של הלל ושמאי, הסבירו: 

•  לפי חז"ל, מה מאפיין "מחלוקת לשם שמים"?
•  מה, לדעתם, מאפיין "מחלוקת שאינה לשם שמים"?

בתשובתכם תוכלו להיעזר במחסן המילים והמושגים:

מחלוקת לשם שמים ומחלוקת שאינה לשם שמים
רבי עובדיה מברטנורה, פרשן המשנה, טען שההבדל בין שני סוגי המחלוקות הוא הבדל במניע: 

מחלוקת לשם שמים — מניעיה לחשוף את האמת. מתוך הוויכוח ובירור העניין 
עולה האמת. לעומתה, מחלוקת שאינה לשם שמים — מניעיה הם אהבת 

המחלוקת והשגת שליטה, סמכות וכוח. 

מאבק על אינטרסים * ויכוח על עיקרון * דיון 

בעניין ערכי * נכונות לשנות דעה * פגיעה אישית * 

ניסיון לשכנע באמצעים אלימים * חתירה לאמת * 

עיסוק בנושא שהוא "ברומו של עולם" )נושא רחב 

שאינו עוסק רק ב"כאן" וב"עכשיו"( * מאבקי כוח * 

הקשבה * דיאלוג אמתי
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מקומה של המחלוקת בחברה מתוקנת
מדברי חז"ל אפשר להבין שהם לא ניסו למנוע מחלוקת, אלא הכירו בחשיבותן של מחלוקות המכונות 

"מחלוקות לשם שמים". הוגים רבים מתקופות אחרות דיברו אף הם בזכות המחלוקת:

על ידי המחלוקת

שחולקים על אדם,

עושים לו טובה

כי על ידי זה יוכל לגדול ולצמוח.

כשנוטעים גרעין בארץ,

אילו כל הארץ הייתה הדוקה יחד,

לא היה אפשר שיגדל ויצמח מהגרעין אילן,

ובהכרח שתחלק הארץ קצת,

כדי שיהיה מקום לאילן להתגדל.

כמו כן, על ידי המחלוקת שחולקים, 

על ידי זה נותנים לך מקום להתגדל ולצמוח.

)רבי נחמן מברסלב, בתוך: גשר צר מאוד, 
ערך שמחה רז, כתר, ירושלים 1989, עמ' 

)264

השוני שבין בני האדם אינו רעה חולפת, 

אלא מקור ברכה: 

אנחנו שונים זה מזה לא מפני שאחדים 

מאתנו עדיין אינם רואים את האור, אלא 

מפני שיש בעולם אורות ולא אור: אמונות 

ודעות ולא אמונה ודעה. 

)עמוס עוז, בתוך: "עגלה מלאה ועגלה 
ריקה - הרהורים על תרבות ישראל", 

יהדות חופשית 12-11, אוקטובר 1997(

המחלוקת ככלי דמוקרטי
חפשו באינטרנט מידע על תנועת "ארבע אמהות" וענו על השאלות:

מי הקימו אותה ומתי? מה הייתה מטרת התנועה? 

האם הצליחה התנועה להשיג את מטרותיה? 

כיצד התנועה הזאת ממחישה את היותה של המחלוקת "כלי דמוקרטי"? 
ה

ר
ש

ע
ה
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שאלות
א. כיצד עשויה מחלוקת לתרום לאדם ולחברה? 

ב. יש מדינות שבהן אסור לאזרחים לחלוק על דעות המנהיגים 
ולבקר את מעשי השלטון. במדינות אלו אזרח המביע 

התנגדות לשלטון עלול להיענש. מהם חסרונותיה של חברה 
שאין בה מקום למחלוקת?

96



ה
ר

ש
ע

ה

כאשר מחלוקת נעשית אלימה 
במוצאי שבת, אור לי"ב בחשוון תשנ"ו, 4 בנובמבר 1995, נרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז"ל. יצחק רבין 

נרצח בידי מתנקש יהודי שהתנגד למדיניותו של רבין ולמדיניות ממשלתו. שנתיים לפני הרצח חתם רבין על 
הסכמים עם מנהיגי הפלסטינים, "הסכמי אוסלו". בהסכמים אלו התחייבה מדינת ישראל למסור לפלסטינים שטחים שנמצאו 
בשליטתה, בניסיון להביא לשלום בין העמים. הציבור בישראל התפלג אז לשני מחנות: מי שתמך בהסכמים ומי שהתנגד להם. 

מתח רב שרר בארץ - אלו ואלו הפגינו בחוצות הערים והשמיעו קריאות גנאי רבות. בהפגנות שערכו המתנגדים להסכמים ּכּווְנו 
קריאות השמצה חריפות במיוחד כלפי ראש הממשלה יצחק רבין. 

ּבִמקום מחלוקת שבה שני הצדדים מקשיבים זה לזה ומכבדים זה את זכותו של זה להחזיק בדעה אחרת, נוצרה אז בארץ אווירה 
של אלימות ושנאה, אווירה שיצרה את התשתית לרצח ראש הממשלה. בעצרת שבסיומה נרצח, אמר יצחק רבין ז"ל:

האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית, יש לגנות אותה, להוקיע אותה, לבודד 

אותה. זו לא דרכה של מדינת ישראל. בדמוקרטיה יכולות להיות מחלוקות, אך ההכרעה תהיה 

בבחירות דמוקרטיות.

•  אילו אמצעים חוקיים מאפשרים לאזרחים במשטר דמוקרטי להביע את עמדותיהם, גם כאשר הם חולקים על 
עמדותיהם של אזרחים אחרים או על מדיניות הממשלה?

בחודש ינואר 2009 הגענו לבית מגורים בהוד השרון בעקבות תלונה על סכסוך 
חתולים,  מאכילת  המתלוננת,  עם  נפגשנו  חתולים.  האכלת  על  שכנים  בין 
החתולים,  את  מאכילה  שהיא  מכך  מרוצה  שלא  בבניין  שכן  על  שסיפרה 
מאיים להרעיל אותם, מפזר את האוכל שהיא משאירה להם ומתלונן שהיונים 
]לחתולים[. בחצר  מניחה  שהיא  האוכל  בגלל  שלו  הרכב  את   מלכלכות 

השכן  איפה  הנוכחי,  ההאכלה  מקום  את  לנו  שתראה  מהמתלוננת  ביקשנו 
מתגורר והיכן הוא מחנה את רכבו. המתלוננת הראתה לנו שהיא מאכילה את 
החתולים סמוך לרכבו של השכן ומתחת למסתורי הכביסה של הבניין )המקור 

לצואת היונים(.

כי החתולים  וסיפר  בזמן שדיברנו עם המתלוננת הגיע במקרה השכן לרכבו, 
שמסתובבים בשטח הבניין הם מטרד, ]הם[ מפחידים ומתנפלים על הילדים 
ודרש שהמתלוננת תעביר את פינת ההאכלה שלה למקום אחר. כמו כן ציין 
יצר קשר עם הווטרינרית של הוד השרון לצורך התייעצות במקרה. כי   השכן 

הבהרנו לשכן כי הרעלת חתולים היא עֵברה על החוק, והוא מִצדו הכחיש 

מן העיתונות

גישור בסכסוכי שכנים בעקבות 
האכלת חתולים בהוד השרון

את הכתבה הזאת כתבו אנשים העוסקים בפתרון סכסוכים 
בין שכנים:

יצחק רבין

?
ה

וי
א

ר
ת 

ק
לו

ח
מ

י 
ה

מ

97



מחברים הכול יחד
א. היזכרו במחלוקת שהייתם חלק ממנה או עדים לקיומה - בכיתה, עם חברים, או במשפחה )אפשר לחזור 

 למחלוקת שהזכרתם בתחילת היחידה, או לבחור דוגמה אחרת(. 
 העריכו את המחלוקת לאור מה שלמדתם ביחידה:

 האם הייתה זו "מחלוקת לשם שמים" או "מחלוקת שאינה לשם שמים"? נמקו את תשובתכם.
 הציעו כיצד היה אפשר לנהל את המחלוקת הזאת בדרך החיובית ביותר. 

בין היתר, חשבו: האם היה מקום להיעזר בגישור כדי לנהל את המחלוקת הזאת או לפתור אותה?

ב. מהי תרבות המחלוקת בכיתה שלכם? בעקבות המקורות שלמדתם והרעיונות שעלו בעקבות הלימוד, חברו 
כללי ויכוח לכיתה שלכם.

שאלות
 א. אמנם הכתבה עוסקת בסכסוך שכנים מקומי וקטן, אולם בעזרתה אפשר ללמוד על דרך ראויה לפתרון מחלוקות.

כתבו שלושה דברים שמצאו חן בעיניכם בדרך שבה נפתר הסכסוך המתואר בכתבה. 

ב. האם כותבי הכתבה תמכו באחד מהצדדים בסכסוך? מה אפשר ללמוד מכך על הדרך הראויה והמועילה לפתור סכסוכים?

ג. המחלוקת המתוארת בכתבה נפתרה באמצעות "גישור". חפשו באינטרנט מה משמעות המושג, והסבירו אותו.

בין  להסכמה  הגענו  והפשרה,  הגישור  מתהליך  כחלק  בהרעלה.  איים  כי 
המתלוננת לבין השכן כי המתלוננת תעביר את פינת ההאכלה של החתולים 
מחוץ לשטח הבניין. סוכם על מקום האכלה חדש בשטח ציבורי פתוח סמוך 
למתקן של חברת חשמל )כ־30 מטר בהמשך הרחוב(. ביקשנו מהשכן לגלות 

הבנה בתקופה הקרובה, עד להסתגלות החתולים למקום החדש.

לאחר שיחה עם השכן והמתלוננת, נודע לנו כי לחתולה - עליה השכן מתלונן 

תוקפנות  את  למתן  מנת  שעל  לשכן  הוסבר  גורים.  מספר  יש   - כתוקפנית 
ולסרס  לעקר  יש  הבניין,  באזור  החתולים  התרבות  את  ולצמצם  החתולה 
אותם, דבר שעיריית הוד השרון לא מממנת. לבסוף סוכם, ביוזמת השכן, כי 
שכני הבניין יאספו כסף למימון לכידה ועיקור של מספר חתולים בבניין. נאמר 
נוספת  בעיה  בכל  היחידה  עם  ולהתייעץ  לפנות  מוזמנת  שהיא  למתלוננת 

שתתעורר בנושא.

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

1 0 ה  ד י ח י
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מה עלינו לעשות כאשר אנחנו רואים אנשים הפועלים בדרך שאינה מקובלת 
עלינו? האם עלינו להעיר להם? לפעמים זה לא פשוט... האם עלינו להתרחק 

מהם? עד כמה אנחנו אחראים למעשיהם של אחרים?

במקום שאין אנשים...

פירושי מילים 
 ּבּור, ַעם ָהָארֶץ -

שני כינויים לאדם חסר 
השכלה וידע

יְרֵא ֵחְטא - מי שנרתע 
ממעשה רע

ָחִסיד - מי שדבק בטוב, 
ומתנהג באדיבות וביושר

ַקּפְדָן - מקפיד על כל 
טעות, כועס בקלות או 

חסר סבלנות 

הּוא )הלל( ָהָיה אֹוֵמר: 
ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, 

ְוֹלא ַהַּבְיָׁשן ָלֵמד, ְוֹלא ַהַּקְּפָדן ְמַלֵּמד, 
ְוֹלא ָּכל ַהַּמְרֶּבה ִבְסחֹוָרה ְמַחִּכים. 

ּוִבְמקֹום ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים ִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ִאיׁש.

)מסכת אבות, פרק ב' משנה ה'(

הכירו את החכמים...

הלל הזקן
הלל נולד בבבל, ועלה 

לארץ ישראל כשהיה בן 40. 
חי  מסוף המאה הראשונה 
לפני הספירה ועד תחילת 
המאה הראשונה לספירה. 

ִקראו עוד על הלל בעמ' 67. 

רגע של עברית

  עם הארץ
במקרא, הביטוי "עם הארץ" מציין 

קבוצה מסוימת של אנשים ואין 
בו נימה שלילית. בתקופת בית 

שני נלוותה לביטוי נימה שלילית, 
והכינוי "עם הארץ" יוחס למי 

שאינם בקיאים בתורה ובהלכה, 
ואינם מקפידים על קיום מצוות, 

בניגוד ל"תלמידי חכמים". בימינו, 
כשמשתמשים בביטוי "עם הארץ" 
מתכוונים לאדם ּבּור, חסר השכלה, 

ומכאן הביטוי "ּבּור ועם הארץ".
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שאלות על המשנה
לפי המשנה, אדם ללא השכלה אינו יכול להיות "ירא חטא"  א. 

וגם לא "חסיד". 

א. נסו להסביר כיצד יכולה השכלה לעזור לאדם להיות אדם   
טוב יותר מבחינה דתית ומוסרית.

ב. האם אתם מסכימים עם טענה זו? האם ייתכן שאדם שאינו   
משכיל יתנהג כחסיד? נמקו את תשובתכם.

הסבירו את הטענה "לא הביישן למד".  ב. 

ביחידה זו נתמקד במשפט האחרון במשנה: "במקום שאין  ג. 
אנשים, השתדל להיות איש". הסבירו במילים שלכם את 

המשפט. מהו מקום שאין בו אנשים? באיזו מילה היינו 
משתמשים היום במקום המילה "איש"? 

אפשר היה לכתוב: "ובמקום שאין אנשים, ֱהיֵה איש".  ד. 
מה משמעותה של המילה "השתדל" במשנה זו? 

אילו דברים מקשים על האדם להיות "איש" ב"מקום שאין  ה. 
אנשים"? תנו דוגמה למקרה כזה.

"במקום שאין אנשים" - בתורה
המילים "במקום שאין אנשים" מזכירות את הסיפור על משה שראה מצרי מּכֶה איש עברי:

ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם, 

ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו. 

ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש, ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול. 

 )שמות, פרק ב' פסוקים י"א-י"ב(

 ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה אֵֹמר
ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי? 

 )שמות, פרק ב'
פסוק י"ד(

פסוקים אחדים 
לאחר מכן מתואר 
ריב בין שני עברים. 

כאשר משה 
מתערב ומנסה 

לפייס ביניהם, אחד 
היריבים שואל אותו: 

לפחות אנחנו שורפות 
קצת ק לוריות...
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ִאם לֹא ָהיָה ִאיׁש — 

ה?  עֲׂשֶ ֵאיךְ נֹוַדע הַּמַ

אֵין זֹאת כִּי ִאם רַבִּים 

ה  בִיב, עֵת ֹמׁשֶ עָמְדּו מִּסָ

פָּנָה כֹּה ָוכֹה לְעֶזְָרה 

אֶל צִבּּור עֲבִָדים מַחְרִיׁש 

יעַ  וְיֵָרא כִּי ֵאין אִיׁש לְהֹוׁשִ

וַיְִהי בְּעַצְמֹו לְִאיׁש. 

)בארי צימרמן, "שמות", בתוך: 
דורש טוב לתורה, המדרשה 
באורנים, תשס"ג, עמ' 18(

התיאור בתורה תמּוַּה - הרי קראנו שלא היה איש בתקרית הראשונה. אם כך, כיצד נודע לאחרים שמשה הרג את המצרי? 

המחנך, הסופר והמשורר בארי צימרמן דרש את הפסוק במדרש שיר:

]דבריו של צימרמן מציגים[ את ייחודו של משה לעומת שאר בני עמו, בכך שהם )שאר בני העם( כבר היו 

עבדים בנפשם, כבר לא היה להם האומץ או הכוח להילחם ברע, להיאבק בעוול, והם השלימו עִמו, כאילו 

היה חלק בלתי נפרד מן החיים שאי אפשר בלעדיו, בעוד משה היה אדם בן חורין בנפשו. 

)אורי הייטנר, "וירא כי אין איש", בתוך: הפורטל לצדק חברתי(

על כך כתב אורי הייטנר: 

שאלות
למילה "איש" שני פירושים: א. פשוטו כמשמעו - אדם, ב. סוג מסוים של אדם.   א. 

הסבירו את הביטוי "וירא כי אין איש" לפי כל אחד מן הפירושים.

באיזה פירוש תומך, לדעתכם, בארי צימרמן? איזו הוכחה הוא מביא לפירוש שלו?  ב. 

לפי אורי הייטנר, מה בביוגרפיה של משה תרם לנטייתו להיאבק בעוול? ג. 

כאשר ביקשו חז"ל ללמד ש"במקום שאין אנשים יש להיות איש", הם התבססו על דמותו של משה. הסבירו מדוע עשו כך. ד. 

התורה רואה במעשה של משה מעשה חיובי. האם כל מעשה הנעשה בניגוד לנורמה הוא מעשה חיובי? באילו מקרים כן  ה. 
ובאילו לא? האם שמעתם פעם על אדם שפעל על פי צו מצפונו, בניגוד לנורמה המקובלת? ּכִתבו את סיפור המעשה. 
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כל מי שאפשר לו )שיכול( למחות באנשי ביתו

]על מעשים רעים שהם עושים[, 

ואינו מוחה — נענש על מעשיהם של אנשי ביתו, 

באנשי עירו — נענש על אנשי עירו, 

בכל העולם כולו — נענש על כל העולם כולו... 

)על פי מדרש תנחומא, פרשת משפטים, סימן ז'(

שאלות
על פי חז"ל, מי 

שיכול להוכיח ואינו עושה כן, 
אחראי לאותו העוול כמו החוטא עצמו. 

א. מדוע בחרו חז"ל במושגים "אנשי ביתו", "אנשי עירו" ו"כל 
העולם"? מה רצו להביע בכך? 

ב. מה ההיגיון העומד מאחורי רעיון זה? 

ג. מה דעתכם על הדרישה המובעת במדרש ועל העונש הנלווה לה?

הסופר וחתן פרס נובל אלי ויזל כתב רבות על חוויותיו בתקופת השואה. הוא סיפר את הסיפור 
שלפניכם, סיפור המציג סיבה אחרת למחאה על העוולות בעולם:

צדיק הגיע לסדום, נחוש בדעתו להציל את תושביה מחטא ומעונש. 

לילה ויום הסתובב ברחובות ובשווקים וזעק נגד רדיפת בצע, גנֵבה, שקר 

ואדישות.

בתחילה, הקשיבו לו האנשים וחייכו חיוך אירוני. ואז חדלו להקשיב, הוא 

אפילו לא �ִעשע אותם. הרוצחים המשיכו לרצוח והנבונים שמרו על 

שתיקתם, כאילו לא היה צדיק בקרבם.

יום אחד ניגש אל הצדיק ילד שחמל עליו ואמר לו: "זר מסכן, אתה צועק, 

אתה מתאמץ בגוף ובנפש, האם אינך רואה שמאמציך חסרי תקווה?"

"כן, אני רואה", השיב הצדיק.

"אם כן, מדוע אתה ממשיך?" שאל הילד.

"אסביר לך", אמר הצדיק, "תחילה חשבתי שאוכל לשנות את האדם, 

היום אני יודע שזה בלתי אפשרי. ואם אני עדיין זועק, אני עושה זאת כדי 

שהאדם לא ישנה אותי". 

 Gates to the New City, Howard Schwartz [ed.], Avon :אלי ויזל, מתוך(
)books, New York 1983, p.231

שאלות
א. מה הייתה הסיבה שבגללה 

"צעק" האיש בתחילה, ומה 
הייתה הסיבה לצעקתו בסופו של 

הסיפור?

כיצד התנהגותו של האיש )היותו  ב. 
צועק ומוכיח( יכולה לשמור עליו 

משינוי? 

חשבו על דרכים נוספות שבהן  ג. 
אדם יכול לשמור על צלם האנוש 

שלו ּבְָמקום שההתנהגות הכללית 
בו אינה מוסרית לדעתו. 

מה דעתכם על המניע של  ד. 
הצדיק, ועל הדרך שפעל בה? 

עניין של מחאה
לפעמים, "במקום שאין אנשים" האדם נדרש למחות על מה שהוא רואה סביבו.

על כך נכתב המדרש:

1 1 ה  ד י ח י
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שדרת חסידי אומות העולם ביד ושם
 המוזאון לתולדות השואה "יד ושם" בירושלים מוקדש להנצחת ששת 
מיליון היהודים שנרצחו בשואה. במוזאון ניטעה שדרת עצים המכונה 
"שדרת חסידי אומות העולם". ליד כל עץ מונחת לוחית ועליה כתוב 

שם של "חסיד אומות עולם" - אדם לא יהודי שהציל יהודים בתקופת 
השואה, למרות הסכנה הרבה שהייתה כרוכה בכך. 

•  כיצד קשורים חסידי אומות העולם לרעיון "במקום שאין אנשים, 
השתדל להיות איש"?

זו המדליה שמקבלים חסידי אומות העולם, אות הוקרה על מעשי הגבורה שלהם בהצלת 
יהודים בתקופת השואה. המילים הרשומות עליה לקוחות ממשנה אחרת.

א.  הסבירו את המשפט: "כל המקיים נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא".

ב. האם זכור לכם באיזו יחידה פגשנו את המשפט הזה?

ב'( על תחושותיו בעקבות  )יום  דיכטר, סיפר הערב  השר לביטחון פנים, אבי 
אופנוע  מרוכב  נהגים  התעלמו  שבו  ָאזֹור,  בצומת  הקטלנית  הדרכים  תאונת 
שנפגע ממשאית. בדיון במליאת הכנסת אמר דיכטר: "ביקשתי היום להודיע 
טני מתהפכת בקרבי מאז  הודעה אישית מטעמי כי נפשי אינה מוצאת מנוח, ּבִ
שצפיתי בתמונות הבלתי נתפסות ובחלל המוטל במרכזן ללא נוע. עד אנה אנו 

באים? עד אנה נושאת אותנו האטימות וחוסר הרגישות?" 

דיכטר אמר שהוא מרכין את ראשו בבושה בפני המשפחה, "משה נהרג כשהוא 
רכוב על אופנועו בצומת אזור - בצהרי יום, בליבה של המדינה", פתח דיכטר 
את דבריו. סיפור מותו של משה חי־ישראלי )62( מחולון עורר סערה ציבורית 
בעקבות צילומי וידאו, שהראו עשרות נהגים שחלפו במקום ולא עצרו להגיש 

עזרה. 

מן העיתונות

דיכטר: מרכין ראש בבושה בפני 
משפחת האופנוען

7/5/2007 ,ynet אתר מאת אמנון מרנדה 
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"משה נפגע אנושות על ידי משאית כבדה והוטח אל הכביש. במשך דקה וחצי, 
ניגש  לא  ואיש  הסואן  בצומת  הכביש  על  למוות  משה  דימם  לנצח,  המשולה 

לשלוח לו יד ולהושיט לו עזרה", אמר דיכטר.

ונהגות,  נהגים  של  לעיניהם  המדינה  בלב  היום  בצהרי  חייו  את  קיפח  "משה 
רוכבים ורוכבות שעברו, ראו, נכחו והמשיכו הלאה. אתמול נפל דבר בישראל", 

הוסיף דיכטר.

"העזרה ההדדית, האחים לצרה ואפילו הסיסמה הצה"לית המבוססת על ערך 
הרעות, ‘כולם בשביל אחד ואחד בשביל כולם', היו עבורנו קוד חיים. כך חונכנו 
לנזקק'  יד  ‘תן  שרנו.  כך   - אח'  לי  היה  חבר  לי  ‘היה  הזאת.  בארץ  חינכנו  וכך 
לעברו.  הושטה  לא  אחת  יד  ואפילו  הצומת  במרכז  מת  חי  ומשה  דקלמנו,  כך 

עוצמתה של התמונה חזקה ומפלחת כל כך עד שנדמה כי היא לא מותירה כל 
מקום להרהור נוסף. נשתבשו דרכינו". 

יותר פנה עו"ד יצחק בם ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז, בדרישה  מוקדם 
לחקור את הנהגים שלא עצרו בגין עֵברה על חוק "לא תעמוד על דם רעך". 

זו  "בהתנהגות  למזוז:  כתב  ישראל  ארץ  למען  המשפטי  מהפורום  בם  עו"ד 
דם  על  ‘לא תעמוד  על מצוות  עברו  מוסרי חמור. אלה  דופי  דבק  הנהגים  של 
רעך',  דם  על  תעמוד  ‘לא  בחוק  חוקי  לעיגון  זכתה  זו  מצווה  בישראל  רעך'. 
כאשר  החוק.  על  עֵברה  של  מובהק  במקרה  מדובר  לכאורה,  תשנ"ח-1998. 
אדם מוטל על הארץ בעקבות תאונה, ברור כי נמצא במצוקה, ועוברים ושבים 

ממשיכים בדרכם כאילו דבר לא אירע".

שאלות
א. איזו ִאמרה במשנה )בעמ' 99( מתאימה למקרה המתואר בכתבה? 

ב. בכתבה נטען שהתנהגות הנהגים היא עֵברה על המצווה "לא תעמוד על דם רעך", ועל החוק שנחקק ברוחה.

1. חפשו )בעזרת פירושים או בעזרת האינטרנט( את משמעות הביטוי "לֹא ַתֲעמֹד ַעל ּדַם רֵֶעךָ" בתורה )ויקרא, פרק י"ט 
פסוק ט"ז(, ואת משמעות החוק "לא תעמוד על דם רעך". העתיקו את הסעיף הראשון של החוק כלשונו. 

2. האם, לדעתכם, הנהגים שלא עצרו עברו על חוק זה? מה יוכלו נהגים אלו לטעון להגנתם? 

1 1 ה  ד י ח י

•  השר דיכטר טוען ש"העזרה ההדדית, 
האחים לצרה ואפילו הסיסמה הצה"לית 

המבוססת על ערך הרעות, ‘כולם בשביל אחד 
ואחד בשביל כולם', היו עבורנו קוד חיים", 

ואילו כעת "נשתבשו דרכינו". האם 
גם אתם מעריכים שערך העזרה 
ההדדית שהיה נפוץ בעבר הולך 

ונעלם בימינו? נמקו.
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המדרש מלמד שמי שאינו 
מתנהג התנהגות אנושית 

ואינו מוחה על עוולות, נושא 
באחריות ועליו להיענש.

סיפורו של משה רבנו 
מלמד ש"להשתדל להיות 

איש" פירושו לעשות מעשה 
כשנדרש, אפילו אם מדובר 
במעשה קיצוני שעלולות 
להיות לו השלכות קשות.

סיפורו של אלי ויזל מלמד 
שגם אם אדם אינו יכול 

לשנות ולהשפיע על כל בני 
האדם, חשוב שיישאר "איש" 

בעצמו, וישמור על צלם 
אנוש.

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

ה
ר

ש
ע

ה

מחברים הכול יחד
א. בשנת תשע"א שודרה בטלוויזיה תכנית ושמה "מה אתם הייתם עושים?" התכנית בדקה כיצד אנשים פועלים כאשר 

הם נתקלים במעשה לא מוסרי - האם הם מגיבים? האם הם מתעלמים? 

לדוגמה, באחד הפרקים ביימו אנשי התכנית תקרית שבה הציקו בני נוער לנער מוגבל, העליבו אותו והשפילו אותו בגן 
ציבורי. במקרה הזה התערבו 80% מעוברי האורח וניסו לעזור לנער המוגבל. כמה מהאנשים שלא התערבו העידו שלא 

 התערבו מפני שפחדו מבני הנוער ומתגובתם, ולא משום שהיו אדישים לגורל הנער המותקף.
מכך אפשר להבין שלא תמיד פשוט לפעול ברוח 

האמירה "במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש". 

הציעו למפיקי תכנית הטלוויזיה "מה אתם הייתם 
עושים?" מקרה לתכנית הבאה.

על המקרה לְדַּמֹות מצב בלתי מוסרי המתרחש 
במקום ציבורי. אם אפשר, יש לבחור מקרה מורכב, 

שלא מובן מאליו שכל אדם יתערב בו. שערו כמה 
יתעלמו, כמה יתערבו וכיצד.

ב. המקורות שקראנו מדגישים כמה היבטים 
של נושא אחריות האדם למה שקורה סביבו, 

ומשלימים זה את זה.

בחרו רעיון אחד מהרעיונות המובאים במקורות שהוא 
משמעותי בעיניכם. נמקו את בחירתכם.
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 לא עליך
המלאכה לגמור...

בחיי היום־יום כל אדם נדרש למלא דרישות רבות שדורשים ממנו המשפחה, 
החברים, בית הספר, מקום העבודה וכו'. כיצד עלינו להתמודד עם דרישות אלה? 

האם נוסף על מחויבויות היום־יום שלנו אנו מחויבים לדברים אחרים? למשל, 
האם כל אדם מחויב לתקן עוולות שהוא רואה מסביבו בחברה, במדינה, בעולם? 

בשתי המשניות שלפניכם רבי טרפון מספר ֵמֵעין משל מתחום העבודה, כדי 
לתאר את מצבו של האדם באשר הוא.

פירושי מילים 
ַהְּמלָאכָה - המשימות 

המוטלות על האדם. רבי 
טרפון מתכוון ללימוד 

תורה ולקיום מצוות
ַעל ַהּבַיִת - הכוונה  בַּ

לאלוהים 
 ּבַַעל ְמלַאכְְּתךָ -
הכוונה לאלוהים

לֶָעִתיד לָבֹוא - בעולם 
הבא
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פרקי אבות

סמי שלום שטרית

ציר זמן 

הנביא ישעיהו

מגילת העצמאות
רב ישראל מסלנט

תלמוד בבלי ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר:
ַהּיֹום ָקָצר ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה, 

ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים,
ָכר ַהְרֵּבה,  ְוַהּׂשָ

ּוַבַעל ַהַּבִית ּדֹוֵחק.
)מסכת אבות, פרק ב' משנה כ'(

הּוא ָהָיה אֹוֵמר:
ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, 
ְוֹלא ַאָּתה ֶבן חִֹרין ְלִהָּבֵטל 

ִמֶּמָּנה. 
ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ַהְרֵּבה, 
נֹוְתִנים ְלָך ָׂשָכר ַהְרֵּבה. 

ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך 
ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְלָך ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתָך. 

ְוַדע ֶׁשַּמַּתן ְׂשָכָרם 
ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

)מסכת אבות, פרק ב' משנה כ"א(

הכירו את החכמים

רבי טרפון
חכם ממשפחת כוהנים, שחי 

בסוף המאה הראשונה
ובתחילת המאה השנייה 

לספירה. 

ספר דברים
)לפי המסורת(

1 2 ה  ד י ח י
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שאלות על המשנה
בעזרת פירושי המילים, הסבירו את המסר שרצה רבי טרפון למסור במשנה הראשונה. בין היתר, הסבירו מה כוונת המילים  א. 

"היום קצר והמלאכה מרובה", ומי הם "הפועלים"?

במשנה השנייה רבי טרפון מביא שני רעיונות, כל אחד מהם "מושך" לכיוון אחר: מצד אחד, הוא טוען ש"לא עליך המלאכה  ב. 
לגמור", ומצד אחר - "לא אתה בן חורין לבטל ממנה". 

לפי דבריו של רבי טרפון, מהי ה"מלאכה" שכל אדם חייב לעשות?   .1

מדוע, לדעתכם, היה חשוב לרבי טרפון לומר את שני חלקי המשפט יחד? איזה מסר הוא ביקש למסור בכך?   .2

בימינו, אנשים רבים מבינים את דבריו של רבי טרפון על ה"מלאכה" בהקשר רחב יותר - כל המשימות המוטלות על האדם.  ג. 

חשבו על דוגמה מהחיים בתקופתנו לְאתגר גדול שאנשים חוששים שלא יוכלו להתמודד עם כולו בהצלחה.   .1

הציעו הצעה מעשית כיצד לעזור לאדם העומד לפני משימה גדולה, ומרגיש שאינו יודע מהיכן להתחיל...   .2

יש אנשים הנוטים "להרים ידיים" כשהם עומדים לפני אתגר גדול. הם מרגישים שהמשימה קשה מדיי וקשה להם להתמודד   •
 עמה. לעומת זאת, אנשים אחרים נענים בשמחה לאתגרים גדולים, דווקא למשימות כאלה יש להם מרץ.

כיצד אתם מגיבים לאתגרים גדולים?

החכמים אימצו מן התנ"ך את האמונה שאדם מקבל שכר על מעשיו הטובים 
ונענש על מעשיו הרעים )תורת הגמול(, וכפי שרבי טרפון טוען במשנה זו, 
הם האמינו שמי שילמד הרבה תורה ויקיים מצוות יקבל גמול על כך. תורת 
הגמול מעלה כמה קשיים תאולוגיים )מתחום הדת והאמונה(: כולנו יודעים 

שלפעמים אדם טוב מאוד סובל מקשיים רבים, ואילו פושע נהנה מחיים 
טובים, כפי שכתוב בתלמוד: "יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו" )תלמוד 

בבלי, מסכת ברכות, דף ז' עמוד א'(. האמירה "לעתיד לבוא" במשנה שלנו, 
עונה לקושי זה. כלומר, אפילו אם איננו רואים בעינינו שכל הצדיקים מקבלים 

שכר על התנהגותם מיד, "לעתיד לבוא", במועד כלשהו - אולי בעולם הזה, 
אולי בעולם הבא - יֵיָע  ֶׂה צדק, והצדיקים יקבלו את שכרם.

יש לי מושג       "מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא"

ּבִדקו משנה אחרת
     ִקראו את המשנה במסכת אבות, פרק א' משנה ג'. גם משנה זו היא ֵמעין משל, )ה"רב" במשל הוא אלוהים(. במשנה זו מובעת 

תפיסה אחרת ואף מנוגדת לתפיסה המובעת במשניות שביחידה זו.

מהן שתי התפיסות? א. 

איזו משנה מצָּפה מן האדם הממוצע ליותר?  ב. 

עם איזו תפיסה אתם מזדהים יותר? נמקו את תשובתכם. ּכתבו פסקה  ג. 
קצרה )5-6 שורות( והסבירו בה את עמדתכם.

תגיד, 
שמעון, אנחנו 

מקב לים  
שעות   נוספות 

לפחות?
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רבי טרפון אומר שהמשימות המוטלות על האדם רבות. "המלאכה רבה" משום שמדובר לא רק במשימות 
שהאדם חייב למלא יום־יום, ולא רק במטלות הקשורות ליחסים שהאדם רוקם עם אנשים הקרובים לו, אלא 

גם למחויבויות של האדם כלפי החברה כולה, ואפילו כלפי העולם כולו. 

 אחד הרעיונות המהותיים במסורת היהודית הוא שעל בני אדם לפעול כל הזמן לבניית חברה צודקת יותר.
כך כתוב בתורה:

נביאי ישראל הדגישו את הצו הזה פעם אחר פעם. לדוגמה, הנביא ישעיהו הסביר לבני עמו שאם הם צמים 
ובכך מקיימים מצווה חשובה, כביכול, אך בו בזמן חוטאים, או חיים חיים לא מוסריים, הם אינם ממלאים את 

רצון האל:

בדורות האחרונים, כאשר מדברים על התפיסה שעל כל יהודי 
לפעול כדי שהעולם כולו יהיה טוב וצודק יותר, משתמשים 

במונח "תיקון עולם". 

המלאכה המוטלת על כולנו - תיקון עולם

ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף.
)דברים, פרק ט"ז פסוק כ'( 

1 2 ה  ד י ח י

ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו )שאבחר בו( ...

ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך, 

ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים )מדוכאים, מדוכדכים( ָּתִביא ָבִית, 

ִּכי ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִּסיתֹו

 ּוִמְּבָׂשְרָך ֹלא ִתְתַעָּלם.

)ישעיהו, פרק נ"ח פסוקים ו'-ז'(
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כאשר קמה מדינת ישראל, קיבל העם היהודי הזדמנות להגשים את השאיפה לבנות חברה צודקת במדינה 
ריבונית.

כך כתוב במגילת העצמאות:

מדינת ישראל... תהא מושתתת על יסודות החֵרות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים 

שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה... 

)מתוך מגילת העצמאות(

רעיון ה"תיקון" מוצג בסיפור זה בדרך ציורית:

ה ב ו ש ת ה י  מ י

עשרת ימי התשובה 
שבין ראש השנה 

ליום הכיפורים

שאלות
א. כאשר הגדירו מייסדי המדינה את מטרותיה, הם הזכירו את חזונם של נביאי ישראל לבניית חברה צודקת ושוויונית. 

מדוע היה חשוב להם להזכיר את הנביאים? איזה מסר הם ביקשו להעביר בכך?

ב. מדינה עצמאית מאפשרת לעם היהודי להגשים את שאיפתו לחברה צודקת בדרך שלא הייתה אפשרית לו בלעדיה. 
מנו לפחות ארבעה חוקים היכולים לקדם את הצדק והשוויון בחברה.

שאלות
א. בסיפורים רבים נר הוא דימוי 

לחיי האדם. מדוע? מה משותף 
לנר ולחיי האדם?

ב. בסיפור הזה - למי מדומה 
הסנדלר? מה למד ממנו הרב? 

ג. כיצד קשור מסר זה לדבריו של 
רבי טרפון במשניות המובאות 

בתחילת היחידה?

 מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות
ימי התשובה*, וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. 

נכנס רבי ישראל, וראה מתקן נעליים יושב ליד נר דועך, ומכה בחיפזון 
בפטישו על הנעל. 

שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?"

ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל עוד הנר דולק - אפשר עוד לתקן!"

יצא רבי ישראל לרחוב וקרא: 

"יהודים! ִׁשמעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!"
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מן העיתונות

"הבטתי לשמים והרגשתי 
שנגמרות לי המילים"

ynet, 2006/5/3 אתר מאת: טל חרותי־סובר 

השבועות שחלפו מאז שבה דנה מנור לישראל מְסִרי לנקה, שם שהתה 
לנפגעי  "ישראייד"  ארגון  של  ישראלית  סיוע  משלחת  במסגרת  כשנה 
החברויות  את  משם,  שייבאה  הזיכרונות  את  הקהו  לא  הצונאמי,  אסון 
שרקמה עם התושבים להם עזרה, את ההיכרות עם פעילי ארגוני הסיוע 
הבינלאומיים, את מראות החורבן שהומרו בחיים שלקחה חלק בשיקומם. 

אסון  על  הדיווחים  להגיע  כשהחלו  נחרדה   ,34 מנור,  גם  כולנו,  כמו 
את  ששמעתי  "ברגע   .2004 בשלהי  כולו  העולם  את  שטלטל  הצונאמי 
ה בֶרזּוֶמה )קורות  החדשות ידעתי שאני נוסעת לשם", היא נזכרת. מגוּבָ
חיים, ניסיון( של פעילות הומניטרית )לטובת בני אדם( באפריקה ופעילות 
חברתית בישראל, היא יצרה קשר עם מוקד החירום שהקימו "המועצה 
ה אינטנסיבית.  הלאומית להתנדבות" ו"ישראייד", וגויסה מיד לעבודת מּטֶ
תוך זמן קצר מנור ארזה את חייה, נטשה את לימודי התואר השני, ובינואר 
2005 יצאה לסרי לנקה. היא הייתה אמורה לשהות שם שלושה שבועות, 

שהתארכו ל־11 חודשים. 

לנקה,  לסרי  שהוזנקה  הישראלית  המשלחת  כללה  אנשים  חמישה 
אליהם הצטרפו כ־50 ישראלים נוספים שהגיעו לאזור האסון לפרקי זמן 
קצרים יותר במהלך השנה האחרונה. בשטח הם פגשו עשרות משלחות 
סיוע מכל רחבי העולם, שניסו להתמודד עם מהומת האלוהים ששרתה 

במקום. 

לסבל  גם  אך   - הפיזי  לסבל  מענה  לתת  צורך  היה  קשים.  היו  המראות 
ה"ראומה־ את  יצרו  טיפולי  רקע  בעלי  ישראלים  מתנדבים  הנפשי. 

ששימשה  מעגל(  היא  סינהלית,  המקום,  בשפת  )"ראומה"  טראומה" 
לעיבוד והתמודדות עם העומס וחוסר האונים. הם היו מגיעים למחנות 
ְמַכנסים את הילדים ובעזרת טכניקות משחק מבקשים מהם  הפליטים, 
של  מסר  והביעו  שהתהוו,  הגדולים  המעגלים  אל  כאבם.  את  לבטא 

תמיכה, הקלה והכלה, הצטרפו אט־אט גם הוריהם ואחיהם של הילדים.

"באחד  הסיפוק.  פיצה  האינטנסיבית  והעבודה  הקשים  המראות  על 
המחנות הגיעה אליי אימא שסיפרה שהבן שלה השתתף באחד המעגלים 

וסוף־סוף ישן לילה שלם מבלי להתעורר בפחד. מי צריך יותר מזה?" 

אבל התושבים היו צריכים הרבה יותר מזה: אוכל, ציוד חירום ותרופות, 
הפתרון  הפרנסה.  מקורות  שיקום  שחרבו,  הכפרים  של  מחדש  בנייה 
שסיפקו פעילי ארגונים רבים היה חלוקת מזון וכסף ללא אבחנה, שהובילו 

להתהוות תרבות של בטלה וחוסר אונים. "אנחנו נהגנו אחרת", אומרת 
אירית רבינוביץ', שהצטרפה למשלחת הישראלית ושהתה באזור מספר 
חודשים. "האג'נדה )הגישה( שלנו הייתה ‘שום דבר בחינם'. ָנַתּנּו דברים 
רק למי שעבד בעבורם. היה לנו ברור שצריך להחזיר לאנשים האלה את 

הכבוד העצמי והגאווה על ידי החזרתם למעגל העבודה".

"בשלב המיידי ידענו שצריך לספק ציוד, אך במקביל היה ברור שחייבים 
ולהעבירם  נורא,  חום  שרר  בהם  האוהלים,  מן  הניצולים  את  להוציא 
"עונת המֹונסּונים הקרבה היוותה סכנה  זמניים", מרחיבה מנור.  לבתים 
אִמתית ויחד עם האוכלוסייה המקומית עסקנו בהקמת עשרות בתי עץ 

זמניים ואחר כך גם קבועים. כך סיפקנו תעסוקה חיונית וממריצה".

ְמתּוֶיֶקת הקמת מרכז הכשרה מקצועית  במחלקת הזיכרונות המרגשים 
לעבודה.  לחזור  קטנים  בילדים  המטופלות  לאלמנות  שסייע  לנשים, 
תפרו  והנשים  הגלם,  חומרי  ואת  התפירה  מכונות  את  סיפקנו  "אנחנו 
"נשים  מתגאה.  מנור  בשוק",  למכור  שאפשר  ומוצרים  בובות  שמלות, 
היום  הנמכרים  ותכשיטים  ממוחזר  נייר  נרות,  לייצר  הוכשרו  אחרות 
הרשתות  את  לשקם  סייענו  בדייג  שעסקו  למשפחות  העולם.  ברחבי 

שנהרסו וגם את הסירות". 

גדול  "לב  השתיים.  אומרות  התמחות",  תחום  מקצוע,  זה  "הומניטריה 
יותר. אצל לא מעט  ואהבה חשובים, אבל הידע וההתמקצעות חשובים 
וכעת  ידע הקשור בפעילות באזורים מוכי אסון,  ישראלים הצטבר המון 
אנחנו רוצות להקים ארגון שיפעל בנושא השיקום הבינלאומי. אומרים 
‘עניי עירך קודמים', אבל בסרי לנקה הבודהיסטית, שחלק  לנו לפעמים 
מתושביה הם מוסלמים, חושבים היום רק טוב על מדינת ישראל. הרווח 

שלהם הוא גם רווח ענק שלנו".

"פתאום ילדים שעברו טראומה קשה כל כך חזרו להיות ילדים". מנור וידידים

1 2 ה  ד י ח י
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1. כתבו במחברת את סדר העדיפויות על פי התלמוד:

 2. חשבו מה יכולות להיות הסיבות שבגללן קורא התלמוד לתמוך קודם כול ב"עניי עירך" ורק אחר כך 
ב"עניי עיר אחרת"?

3. מהי תשובתה של דנה מנור לטענה "עניי עירך קודמין"? חשבו על עוד טיעונים המצדיקים את התפיסה הקוראת 
ל"תיקון עולם", כלומר, לעזרה גם לרחוקים.

ג. חזרו למשנה במסכת אבות, פרק א' משנה י"ד: "אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני". אפשר לטעון שמשנה 
 זו עוסקת בשתי הגישות שדנו בהן כעת: "תיקון עולם" מצד אחד, ו"עניי עירך קודמין" מצד שני. 

הסבירו כיצד.

ד. תיקון עולם אינו חייב לבוא לידי ביטוי רק בסיוע לתושבי ארצות רחוקות לאחר אסונות טבע, זהו מושג רחב הכולל 
תחומים רבים. 

1. חשבו על שלושה תחומים נוספים לפחות שאפשר לכלול, לדעתכם, במושג זה, ועל ארגונים הפועלים למען 
מטרות אלו.

2. באיזה תחום הייתם אתם בוחרים לפעול? הסבירו את בחירתכם.

3 2 14

שאלות
א. דנה מנור ואירית רבינוביץ' השתתפו בפעילות של המשלחת הישראלית לסרי לנקה. מדינת ישראל משתדלת לפעול 

ולתרום את חלקה במקרים רבים של אסונות ברחבי העולם. האם אתם זוכרים עוד אסונות שבהם שלחה ישראל משלחות 
סיוע? מה דעתכם על כך?

ב. בכתבה מוזכר המשפט "עניי עירך קודמים". משפט זה הוא ציטוט מדיון בתלמוד, דיון העוסק בסדר עדיפויות שיש לנהוג 
במתן סיוע לנזקקים: 

"ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמְך" )שמות כ"ב, כ"ד(

עמי ונוכרי - עמי קודם, 

עני ועשיר - עני קודם, 

ענייָך )עניי משפחתך( ועניי עירך - ענייך קודמין, 

עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמין.

)תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ע"א עמוד א'(
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פרויקט "שעת כדור הארץ" התחיל בשנת 2007 בסידני, אוסטרליה. אנשים ברחבי העיר 
התבקשו לכבות את כל האורות למשך שעה, כדי להביע את דאגתם בנושא התחממות 

כדור הארץ. בכל שנה נוספו ערים למבצע, ובהן ערים בישראל. כך כתוב באתר "שעת כדור 
הארץ" הישראלי: "כשמיליוני בני אדם בכל העולם מכבים את האור לשעה אחת, המסר 

הוא ברור: אנחנו מפסיקים להתעלם מהבעיה ומתחילים לעשות משהו כדי להציל את 
כדור הארץ, כולנו: ממשלות, חברות ענק, תעשיות אנרגיה, אני, אתה".

השנה נצטרף כולנו לשעת כדור הארץ!

שעת כדור הארץ

שאלות
א. משיר זה עולה 

גישה אחרת 
לאחריותו של האדם 

לתקן את העוולות 
בעולם. הסבירו 

במילים שלכם את 
גישת הֵאם הדוברת 
בשיר בנושא זה. נסו 

להסביר מדוע היא 
מרגישה כך. 

ב. מה דעתכם על 
דבריה?

1 2 ה  ד י ח י

לא העולם ָיַלד אותך בני
סמי שלום שטרית

ף,  ֵ ָכה ִמְתַנּשׁ ם ּכָ ֵ ה ִמְתַנּשׁ ָמה ַאּתָ
ִני,  ָיא ּבְ

ֵתַפִים,  ִמיד ֲחִצי עֹוָלם ַעל ַהּכְ סֹוֵחב ּתָ
ה  ִני ְוַאּתָ ֵ ַהְרגּו ֶאָחד ֶאת ַהּשׁ ּיַ ן ָלֶהם ׁשֶ ּתֵ

א  ּבֹוא ְלִאּמָ
ל ָהעֹוָלם,  ה ֹלא ֶיֶלד ׁשֶ ַאּתָ

ַנְעַנע  ה ּבְ ָהעֹוָלם ֹלא ָיִכין ְלָך ּכֹוס ּתֵ
...

ָכה קֹוֵפץ ּוִמְתרֹוֵצץ,  ָך ּכָ ַמה ּלְ
ִני,  ָיא ּבְ

ּה,  ּלָ ֵני ָהָאֶרץ ּכֻ ַעל ּפְ
ֶצה ַעד ָקֶצה,  ִמּקָ

סֹוֵחב ָעֶליָך ֶאת ָהֻאְמָלִלים ּוְכֵאָבם ַהּדֹוֵקר, 
י ֹלא ֶאֶבן ָעׂשּוי  ם ִלּבִ ֲאִני יֹוַדַעת, ּגַ

ים  ה ַהּזֹאת ָנְתָנה ְלָך ַחּיִ ׁשָ ְוֹלא ָהָאֶרץ ַהּקָ
ְוָהָאֶרץ ַהּזֹאת ִחיָדה נֹוָרָאה ְלָך ִלְפּתֹר, 

ה? ָמה ַאּתָ
ִליַח.  ָאָדם, ֹלא ַמְלָאְך ְוֹלא ׁשָ

ֲחִצי ַהּיֹום ְרֶאה ֵאיְך ֲעֵיפֹות ֵעיֶניָך ּבַ ּתִ
ְחֹלם ְּבִני?  יד ִעם ַלְיָלה ּוַמה ּתַ ּגִ ּוַמה ּתַ

ְחֹלם ַעל ֶאֶרץ טֹוַבת ֵלב,  ּתַ
ם.  ּלָ ָך ּכֻ ָבר הֹוְלִכים ִמּמְ ְוֵהם ּכְ

ה צֹוֵחק,  ָמה ַאּתָ
ֵאין ִלי עֹוד ּכַֹח ִלְבּכֹות 

ף,  ֵ ָכה ִמְתַנּשׁ ם ּכָ ֵ ה, ִמְתַנּשׁ ְוַגם ַאּתָ
יָמה.  ֶדק הּוא ֲאִויר ִלְנׁשִ ִאּלּו ַהּצֶ ּכְ

ְנׁשֹם ָעֹמק,  ֵצא ַהחּוָצה ּתִ
עֹוָלם,  ֵאין ֶצֶדק ּבָ

ִני,  ָיא ּבְ
ם.  ְנַאת ִחּנָ ִקְנָאה ֵיׁש, ַרע ֵיׁש ְוׂשִ

ֶדק ַרק ֶלֱאֹלִהים,  ַהּצֶ
ִני,  ָיא ּבְ

ִליַח.  ה ָאָדם, ֹלא ַמְלָאְך ֹלא ׁשָ ְוַאּתָ
ם,  ּלָ ט ִעם ּכֻ ּפָ ה ִמׁשְ רּוְך הּוא ַיֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ָעֶנה,  ֶקט ּתֵ ׁשֶ ְתָך ּבְ ּוְתִפּלָ
ָאֵמן.

)מתוך: שירים באשדודית, אנדלוס, תל אביב 2003, עמ' 34(.
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אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

מחברים הכול יחד
החכמים לימדו אותנו שיש לפעול כדי לתקן את העולם, גם אם לא נוכל להשלים את העבודה כולה. אחת מהדרכים 

להתמודד עם פרויקט גדול היא לחלק אותו לשלבים. 

עבדו בקבוצות קטנות. כל קבוצה תתמקד באחד מהתחומים האלה: הקהילה )קהילת בית הספר(, השכונה, 
היישוב, החברה הישראלית, העולם.

על כל קבוצה -

א. לערוך רשימה של דברים בתחום שבאחריותה הזקוקים לתיקון.

ב. לבחור בעיה אחת ולהציע לפחות שלושה צעדים מעשיים - צעדים שאתם, התלמידים, יכולים לעשות - לפתרון 
הבעיה. זִכרו, אינכם נדרשים לפתור את הבעיה כולה - "לא עליך המלאכה לגמור"! 

ג. להציג את הבעיה שנבחרה ואת ההצעה לפתרון לפני שאר התלמידים, ולשלב בהצגה מקורות שנלמדו ביחידה.
מכל ההצעות שיוצגו, בחרו פרויקט אחד לכיתתכם. 

שימו לב, בחרו פרויקט שהוא חשוב, לדעתכם, וגם בר־ביצוע, כלומר, שאתם יכולים לעשותו בעצמכם ולהביא 
לשיפור מסוים במצב.

ממלאים את הכוס יחד... 
בסדר פסח נהוג למלא כוס יין בשביל אליהו הנביא, ולהזמין אותו לביתנו. אליהו הנביא 

מסמל את הגאולה, וכשזאת תבוא - נזכה כולנו לעולם טוב יותר. 

בשנים האחרונות התפתח מנהג חדש, המבוסס על מנהגו של הרבי החסידי נפתלי צבי 
הורוביץ מרופשיץ - במקום להציב על השולחן כוס מלאה לאליהו, מותירים את הכוס 

ריקה, ולפני שפותחים את הדלת לאליהו הנביא, מתבקשים כל המשתתפים למזוג קצת 
מהיין שבכוסותיהם אל הכוס הריקה ולמלא אותה. 

ומה עומד מאחורי מנהג זה? - הרעיון שכולנו שותפים בהבאת הגאולה, בבניית עולם טוב 
יותר, בתיקון העולם. 

•  מה דעתכם על המנהג?
האם הייתם מעוניינים להציע למשפחה שלכם לאמץ את המנהג הזה בליל הסדר הבא?
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פרק דפרק א

פרק ב

בִּלְֹׁשֹֹון רַבִּים
צירופי לשון ופתגמים במסכת אבות

ביטויים ופתגמים רבים מפרקי אבות הפכו לביטויים שגורים בעברית, וברבים מהם אנחנו משתמשים גם בעברית מודרנית. 

 לפניכם כמה מצבים מהחיים. כל מצב מתאים לפתגם או לביטוי מפרקי אבות. דפדפו במסכת )עמ' 122-116(,
קראו את המשפטים המודגשים והתאימו לכל איור את הפתגם או את הביטוי המתאים לו. מתחת לאיור מופיע הפרק במסכת 

שבו עליכם לחפש את הביטוי.

גם
ת

2פ

אצא מנקודת הנחה שאתם 
מדברים אמת, אני מקווה 

שאני צודקת...

רון וישי, המבחנים שלכם כמעט 
זהים, אותן תשובות נכונות, אותן 

הטעויות...

אנחנו נשבעים, לא 
העתקנו!

עכשיו כשיש  לי אייפון 
מהדגם החדיש ביותר, אני 
כל הזמן בלחץ שאאבד 

אותו! 

לבת שלך יש זיכרון יוצא 
מן הכלל... היא זוכרת כל 
דבר שאי פעם קראה או 

למדה!

איזה כיף, קנו  לי טלפון 
נייד עם מצלמה, אייפון 

ואפשרות ג לישה 
באינטרנט...

לי יש טלפון נייד 
ישן, ב לי כל 

הדברים האלה. 
הורי הציעו  לי 

לקנות חדש, אבל 
למה  לי?

אתה לא מכיר את 
התוכנה אקסל? 

זה ממש פשוט, הנה 
תסתכל... 

אני מתלבט אם 
ללמוד ארבע 

או חמש יחידות 
מתמטיקה. אם 

אלמד עם חזקים, 
בטח אתקדם 

יותר...
אבל או לי עדיף  לי 

להיות החזק בכיתה, 
ולא להילחץ יותר 

מדי.

פרק ד

פרק דפרק א פרק ב

גם
ת

5פ

גם
ת

3פ

גם
ת

1פ

גם
ת

6פ

גם
ת

4פ
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פרק ה

פרק א

גם
ת

7פ

מה, קיבלת 60? 
איזה טיפש!

הייתי בפעוטון של שולה 
 ואז בגן פשוש,

בשנה הבאה אני הולך 
לבית ספר "האייל", 
בצבא אהיה בצנחנים, 
באוניברסיטה אלמד 

 רפואה,
 אמציא תרופות
ואהיה חוקר חשוב.

אני רואה 
שאתה מסודר 

בחיים... 

אני יודעת שאסור לדבר בנייד 
בזמן הנהיגה, אבל דקה 

קודם לכן כתבתי  ליעל מסרון 
)sms( והיא לא 

ענתה  לי...

מה, גם כתבת 
מסרון תוך כדי 

הנהיגה?! 

נופר, את יודעת שאני מתה 
ע לייך? אני מוכנה לעשות כל 

דבר בעולם כדי שיהיה לך טוב, 
את פשוט החברה הכי טובה 

שיש...

מה פשר ההשתפכות הזאת? זה 
אִמתי, או שאת פשוט רוצה את 
החולצה האדומה ש לי למסיבה 

הערב?

חבל שלא הקשבתי לאבא 
כשהציע  לי להשאיר קצת 

חטיפים לטיול... 

המועדון נראה זוועה, חייבים 
לסדר אותו - גם את השולחנות, 
גם את ה לוח, גם את הרצפה, 

גם את מדפים, גם את ה...

זה בסדר, בזמן שאת 
דיברת אנחנו כבר 

סיימנו.

פרק ג

פרק ד

גם
ת

12פ

גם
ת

11פ

פרק גפרק ב

גם
ת

10פ ה־100 הזה שלך 
לא שווה כ לום אם 
ככה את מדברת 

לחברים שלך...

פרק ג

פרק ב

גם
ת

8פ

גם
ת

9פ

ם
בי

ר
ן 

שו
ל

ב

115



מסכת אבות

לפניכם מסכת אבות בשלמותה. 

פתגמים וצירופי לשון רבים בעברית מקורם במסכת אבות. כמה מהביטויים האלה מסומנים בצבע במסכת שלפניכם.

פרק א

מֶׁשה ִקֵּבל ּתֹוָרה ִמִּסיַני ּוְמָסָרּה ִליהֹוֻׁשַע, ִויהֹוֻׁשַע ִלְזֵקִנים, ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים,  א 

ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנֵׁשי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. ֵהם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים: ֱהוּו 

ְמתּוִנים ַּבִּדין, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרֵּבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה.

ָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַעל ְׁשלָׁשה  שְמעֹון ַהַּצִּדיק ָהָיה ִמּׁשְ ב 

ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד - ַעל ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְּגִמילּות ֲחָסִדים.

ְמעֹון ַהַּצִּדיק. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַאל ִּתְהיּו  אְנִטיְגנֹוס ִאיׁש סֹוכֹו ִקֵּבל ִמּׁשִ ג 

ַכֲעָבִדים ַהְמַׁשְּמִׁשים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ֶאָּלא ֱהיּו ַכֲעָבִדים 

ַהְמַׁשְּמִׁשים ֶאת ָהַרב ֶׁשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס, ִויִהי מֹוָרא ָׁשַמִים ֲעֵליֶכם.

ן  יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה ְויֹוֵסי ֶּבן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים ִקְּבלּו ִמֶּמּנּו. יֹוֵסי ֶבּ ד 

יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר: ְיִהי ֵביְתָך ֵּבית ַוַעד ַלֲחָכִמים, ֶוֱהֵוה ִמְתַאֵּבק ַּבֲעַפר 

ַרְגֵליֶהם, ֶוֱהֵוה ׁשֹוֶתה ְבָצָמא ֶאת ִּדְבֵריֶהם.

יֹוֵסי ֶּבן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים אֹוֵמר: ְיִהי ֵביְתָך ָּפתּוַח ִלְרָוָחה, ְוִיְהיּו ֲעִנִּיים ְּבֵני  ה 

ה. - ְּבִאְׁשּתֹו ָאְמרּו, ַקל ָוחֶֹמר ְּבֵאֶׁשת  ֵביֶתָך, ְוַאל ַּתְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאּׁשָ

ה, ּגֹוֵרם  ֲחֵברֹו. ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים: ָּכל ְזַמן ֶׁשָאָדם ַמְרֶּבה ִׂשיָחה ִעם ָהִאּׁשָ

ָרָעה ְלַעְצמֹו ּובֹוֵטל ִמִּדְבֵרי תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ֵּגיִהָּנם.

יהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה ְוִנַּתאי ָהַאְרֵּבִלי ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר: ֲעֵׂשה  ו 

ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות.

ֵכן ָרע, ְוַאל ִּתְתַחֵּבר ָלָרָׁשע, ְוַאל ִּתְתָיֵאׁש  נַּתאי ָהַאְרֵּבִלי אֹוֵמר: ַהְרֵחק ִמּׁשָ ז 

ִמן ַהֻּפְרָענּות.

ן ַטַּבאי ְוִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשָטח ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְיהּוָדה ֶּבן ַטַּבאי אֹוֵמר: ַאל  יהּוָדה ֶבּ ח 

ַּתַעׂש ַעְצְמָך ְּכעֹוְרֵכי ַהַּדָּיִנין. ּוְכֶׁשִּיְהיּו ַּבֲעֵלי ִדיִנין עֹוְמִדים ְלָפֶניָך, ִיְהיּו ְבֵעיֶניָך 

ִּכְרָׁשִעים. ּוְכֶׁשִּנְפָטִרים ִמְּלָפֶניָך, ִיְהיּו ְבֵעיֶניָך ְּכַזָּכִאין, ֶׁשִּקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת 

ַהִּדין.

שְמעֹון ֶּבן ָׁשָטח אֹוֵמר: ֱהֵוי ַמְרֶּבה ַלֲחקֹור ֶאת ָהֵעִדים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ִּבְדָבֶריָך,  ט 

ֶׁשָּמא ִמּתֹוָכם ִיְלְמדּו ְלַׁשֵּקר.

שַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקְּבלּו ֵמֶהם. ְׁשַמְעָיה אֹוֵמר: ֱאהֹב ֶאת ַהְּמָלאָכה, ּוְׂשָנא  י 

ֶאת ָהַרָּבנּות, ְוַאל ִּתְתַוַּדע ָלָרׁשּות.

אְבַטְליֹון אֹוֵמר: ֲחָכִמים ִהָּזֲהרּו ְּבִדְבֵריֶכם, ֶׁשָּמא ָתחּובּו חֹוַבת ָּגלּות ְוִתְגלּו  יא 

ִלְמקֹום ַמִים ָהָרִעים, ְוִיְׁשּתּו ַהַּתְלִמיִדים ַהָּבִאים ַאֲחֵריֶכם ְוָימּותּו, ְוִנְמָצא 

ֵׁשם ָׁשַמִים ִמְתַחֵּלל.

הֵּלל ְוַׁשַּמאי ִקְּבלּו ֵמֶהם. ִהֵּלל אֹוֵמר: ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהרֹן - אֹוֵהב ָׁשלֹום  יב 

ְורֹוֵדף ָׁשלֹום, אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ְנַגד ְׁשָמא ־ ֲאַבד ְׁשֵמּה. ּוְדָלא מֹוִסיף ־ ְיסּוף. ּוְדָלא ָיֵלף ־  יג 

ְקָטָלא ַחָּיב. ּוְדִאְׁשַּתַּמׁש ְּבָתָגא ־ ֲחָלף.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ֲאִני ִלי - ִמי ִלי? ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי - ָמה ֲאִני? ְוִאם ֹלא  יד 

ַעְכָׁשו - ֵאיָמַתי?

שַּמאי אֹוֵמר: ֲעֵׂשה תֹוָרְתָך ֶקַבע, ֱאמֹר ְמַעט ַוֲעֵׂשה ַהְרֵּבה, ֶוֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת  טו 

ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.

ר  רָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק ִמן ַהָּסֵפק, ְוַאל ַּתְרֶּבה ְלַעּשֵׂ טז 

אָֹמדֹות.

שְמעֹון ְּבנֹו אֹוֵמר: ָּכל ָיַמי ָּגַדְלִּתי ֵבין ַהֲחָכִמים, ְוֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב  יז 

ִתיָקה. ְוֹלא ַהִּמְדָרׁש ִעָּקר ֶאָּלא ַהַּמֲעֶׂשה, ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְדָבִרים ֵמִביא  ִמּׁשְ

ֵחְטא.

רָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד - ַעל ָהֱאֶמת  יח 

לֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם"  ְוַעל ַהִּדין ְוַעל ַהּׁשָ

)זכריה ח, טז(.
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פרק ב

רִּבי אֹוֵמר: ֵאיזֹו ִהיא ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשָּיבֹור לֹו ָהָאָדם, ּכֹל ֶׁשִהיא ִתְפֶאֶרת  א 

ְלעֹוָׂשּה ְוִתְפֶאֶרת לֹו ִמן ָהָאָדם. ֶוֱהֵוה ָזִהיר ְּבִמְצָוה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, 

ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְּכֶנֶגד  ֶׁשֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשַּלִמְצֹות. ֶוֱהֵוה ְמַחּׁשֵ

ְׂשָכָרּה, וְׂשַכר ֲעֵבָרה ְּכֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה. ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה ְדָבִרים ְוִאי ַאָּתה 

ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה: ַּדע ַמה ְּלַמְעָלה ִמְּמָך, ַעִין רֹוָאה ְואֶֹזן ׁשֹוַמַעת, ְוָכל 

ַמֲעֶׂשיָך ַּבֵּסֶפר ִנְכָּתִבים.

ְלמּוד ּתֹוָרה  רָּבן ַּגְמִליֵאל ְּבנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיהּוָדה ַהָּנִׂשיא אֹוֵמר: ָיֶפה ַתּ ב 

ִעם ֶּדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשְּיִגיַעת ְׁשֵניֶהם ְמַׁשַּכַחת ָעֹון. ְוָכל ּתֹוָרה ֶׁשֵאין ִעָּמּה 

ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְּבֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון. ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהִּצּבּור, ִיְהיּו 

ֲעֵמִלים ִעָּמֶהם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשְּזכּות ֲאבֹוָתם ְמַסַּיְעַּתם ְוִצְדָקָתם 

עֹוֶמֶדת ָלַעד. ְוַאֶּתם, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ָׂשָכר ַהְרֵּבה ְּכִאּלּו ֲעִׂשיֶתם.

ג  הוּו ְזִהיִרין ָּבָרׁשּות, ֶׁשֵאין ְמָקְרִבים לֹו ְלָאָדם ֶאָּלא ְלצֶֹרְך ַעְצָמם. 

ִנְרִאים ְּכאֹוֲהִבים ִּבְׁשַעת ֲהָנָאָתם, ְוֵאין עֹוְמִדים לֹו ְלָאָדם ִּבְׁשַעת 

ָּדְחקֹו.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֲעֵׂשה ְרצֹונֹו ִּכְרצֹוְנָך, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְרצֹוְנָך ִּכְרצֹונֹו. ַּבֵּטל  ד 

ְרצֹוְנָך ִמְּפֵני ְרצֹונֹו, ְּכֵדי ֶׁשְּיַבֵּטל ְרצֹון ֲאֵחִרים ִמְּפֵני ְרצֹוֶנָך.

הֵּלל אֹוֵמר: ַאל ִּתְפרֹוׁש ִמן ַהִּצּבּור, ְוַאל ַּתֲאֵמן ְּבַעְצְמָך ַעד יֹום מֹוְתָך,  ה 

ְוַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבְרָך ַעד ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו. ְוַאל ּתֹאַמר ָּדָבר ֶׁשִאי 

ֵמַע. ְוַאל ּתֹאַמר ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה ֶאְׁשֶנה, ֶׁשָּמא  ֶאְפָׁשר ִלְׁשמֹוַע, ֶׁשּסֹופֹו ְלִהּׁשָ

ֹלא ִתָּפֶנה.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד, ְוֹלא ַהַּבְיָׁשן  ו 

ָלֵמד, ְוֹלא ַהַּקְּפָדן ְמַלֵּמד, ְוֹלא ָּכל ַהַּמְרֶּבה ִבְסחֹוָרה ַמְחִּכים. ּוְבָמקֹום 

ֶׁשֵאין ֲאָנִׁשים ִהְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ִאיׁש.

אף הּוא ָרָאה ֻּגְלּגֶֹלת ַאַחת ֶׁשָּצָפה ַעל ְּפֵני ַהָּמִים. ָאַמר ָלּה: ַעל  ז 

ַּדֲאֵטְפְּת ֲאִטיפּוְך, ְוסֹוף ְמִטיַפִיְך ְיטּופּון.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַמְרֶּבה ָבָׂשר ַמְרֶּבה ִרָּמה. ַמְרֶּבה ְנָכִסים ַמְרֶּבה ְדָאָגה.  ח 

ַמְרֶּבה ָנִׁשים ַמְרֶּבה ְכָׁשִפים. ַמְרֶּבה ְׁשָפחֹות ַמְרֶּבה ִזָּמה. ַמְרֶּבה ֲעָבִדים 

ַמְרֶּבה ָגֵזל. ַמְרֶּבה תֹוָרה ַמְרֶּבה ַחִּיים. ַמְרֶּבה ְיִׁשיָבה ַמְרֶּבה ָחְכָמה. 

ַמְרֶּבה ֵעָצה ַמְרֶּבה ְתבּוָנה. ַמְרֶּבה ְצָדָקה ַמְרֶּבה ָׁשלֹום. ָקָנה ֵׁשם טֹוב - 

ָקָנה ְלַעְצמֹו. ָקָנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה - ָקָנה לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ַּמאי. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ָלַמְדָּת  רָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ִקֵּבל ֵמִהֵּלל ּוִמּׁשַ ט 

ּתֹוָרה ַהְרֵּבה, ַאל ַּתֲחֵזק טֹוָבה ְלַעְצְמָך, ִּכי ְלָכְך נֹוָצְרָּת.

ה ַתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ְוֵאּלּו ֵהן: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן  חִמּׁשָ י 

ֻהְרָקנֹוס, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה, ְוַרִּבי יֹוֵסי ַהּכֵֹהן, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ְנַתְנֵאל, 

ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך. 

הּוא ָהָיה מֹוֶנה ְׁשָבָחן: ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֻהְרָקנֹוס - ּבֹור סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד  יא 

ִטָּפה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֲחַנְנָיה - ַאְׁשֵרי יֹוַלְדּתֹו. ַרִּבי יֹוֵסי ַהּכֵֹהן - ָחִסיד. ַרִּבי 

ִׁשְמעֹון ֶּבן ְנַתְנֵאל - ְיֵרא ֵחְטא. ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך - ַמְעָין ַהִּמְתַּגֵּבר.

ל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבַכף מֹאְזַנִים, ֶוֱאִליֶעֶזר ֶּבן  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ִיְהיּו ָכּ יב 

מֹו: ִאם  ֻהְרָקנֹוס ְּבַכף ְׁשִנָּיה - ַמְכִריַע ֶאת ֻּכָּלם. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר ִמּׁשְ

ל ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְּבַכף מֹאְזַנִים ֶוֱאִליֶעֶזר ֶּבן ֻהְרָקנֹוס ַאף ִעָּמֶהם,  ִיְהיּו ָכּ

ְוֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך ְּבַכף ְׁשִנָּיה - ַמְכִריַע ֶאת ֻּכָּלם.

אַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹו ִהיא ֶדֶרְך ְיָׁשָרה ֶׁשִּיְדַּבק ָּבּה ָהָאָדם. ַרִּבי  יג 

ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין טֹוָבה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: 

ָׁשֵכן טֹוב. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב 

טֹוב. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך, ֶׁשִּבְכָלל ְּדָבָריו 

ִּדְבֵריֶכם.

אַמר ָלֶהם: ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹו ִהיא ֶדֶרְך ָרָעה ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמֶּמָּנה ָהָאָדם. ַרִּבי  יד 

ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַעִין ָרָעה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ָחֵבר ָרע. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: 

ָׁשֵכן ָרע. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ַהֹּלֶוה ְוֵאינֹו ְמַׁשֵּלם. ֶאָחד ַהֹּלֶוה ִמן ָהָאָדם 

ְּכֹלֶוה ִמן ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹלֶוה ָרָׁשע ְוֹלא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 

ְונֹוֵתן" )תהילים לז, כא(. ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֵלב ָרע. ָאַמר ָלֶהם: רֹוֶאה 

ֲאִני ֶאת ִּדְבֵרי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעָרְך, ֶׁשִּבְכַלל ְּדָבָריו ִּדְבֵריֶכם.

הם ָאְמרּו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבְרָך ָחִביב  טו 

ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך ְוַאל ְּתִהי נֹוַח ִלְכעֹוס. ְוׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְתָך. ֶוֱהֵוה 

ִמְתַחֵּמם ְּכֶנֶגד אּוָרן ֶׁשל ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוה ָזִהיר ְּבַגַחְלָּתן ֶׁשֹּלא ִתָּכֶוה, 

ֶׁשְּנִׁשיָכָתן ְנִׁשיַכת ׁשּוָעל, ַוֲעִקיָצָתן ֲעִקיַצת ַעְקָרב, ּוְלִחיָׁשָתן ְלִחיַׁשת 

ָׂשָרף, ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ְּכַגֲחֵלי ֵאׁש.

רִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ַעִין ָהָרע, ְוֵיֶצר ָהָרע, ְוִׂשְנַאת ַהְּבִרּיֹות מֹוִציִאים ֶאת  טז 
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ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם. 

רִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְיִהי ָממֹון ֲחֵבְרָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך. ְוַהְתֵקן ַעְצְמָך ִלְלמֹוד  יז 

ה ָלְך. ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים. ּתֹוָרה, ֶׁשֵאיָנּה ְיֻרּׁשָ

רִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ֱהֵוה ָזִהיר ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ּוִבְתִפָּלה. ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵּלל,  יח 

ַאל ַּתַעׂש ְּתִפָּלְתָך ֶקַבע, ֶאָּלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי 

ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה" )יואל ב, יג(. ְוַאל 

ְּתִהי ָרָׁשע ִּבְפֵני ַעְצֶמָך. 

ָּתִׁשיב ְלֶאִּפיקּורֹוס.  רִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ֱהֵוה ָׁשקּוד ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְוַדע ַמה ּׁשֶ יט 

ם ְלָך ְׂשַכר  ְוַדע ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעֵמל. ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֵלּ

ְּפֻעָּלֶתָך. 

ָכר  רִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר: ַהּיֹום ָקָצר ְוַהְּמָלאָכה ְמֻרָּבה, ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהּשָׂ כ 

ַהְרֵּבה, ּוַבַעל ַהַּבִית ּדֹוֵחק.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, ְוֹלא ַאָּתה ֶבן חִֹרין ְלִהָּבֵטל  כא 

ִמֶּמָּנה. ִאם ָלַמְדָּת ּתֹוָרה ַהְרֵּבה, נֹוְתִנים ְלָך ָׂשָכר ַהְרֵּבה. ְוֶנֱאָמן הּוא ַּבַעל 

ְמַלאְכְּתָך ֶׁשְּיַׁשֵּלם ְלָך ְׂשַכר ְּפֻעָּלֶתָך. ְוַדע ֶׁשַּמַּתן ְׂשָכָרם ֶׁשַּלַּצִּדיִקים ֶלָעִתיד 

ָלבֹוא. 

פרק ג

עַקְבָיא ֶבן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ִהְסַּתֵּכל ִּבְׁשלָׁשה ְדָבִרים וִאי ַאָּתה ָבא ִליֵדי  א 

ֲעֵבָרה. ַּדע ֵמַאִין ָּבאָת, ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין 

ְוֶחְׁשּבֹון. ֵמַאִין ָּבאָת? ִמִּטָּפה ְסרּוָחה. ּוְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך? ִלְמקֹום ָעָפר ִרָּמה 

ְותֹוֵלָעה. ְוִלְפֵני ִמי ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון? ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ְלכּות, ֶׁשִאְלָמֵלא  ַמּ רִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֲֹהִנים אֹוֵמר: ֱהֵוה ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשַלּ ב 

מֹוָרָאּה, ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַחִּיים ָּבָלעּו.

ַרִּבי ֲחַנְנָיה ֶּבן ְּתַרְדיֹון אֹוֵמר: ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵאין ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי תֹוָרה, ֲהֵרי  ג 

ֶזה מֹוַׁשב ֵלִצים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב" )תהילים א, א(. ֲאָבל 

ְׁשַנִים ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְוֵיׁש ֵּביֵניֶהם ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ַוִּיְׁשָמע ַוִּיָּכֵתב ֵסֶפר ִזָּכרֹון ְלָפָניו 

ְלִיְרֵאי ה' ּוְלחְֹׁשֵבי ְׁשמֹו" )מלאכי ג, טז(. ֵאין ִלי ֶאָּלא ְׁשַנִים. ִמַּנִין ֶׁשֲאִפּלּו 

ֶאָחד ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא קֹוֵבַע לֹו ָׂשָכר? ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיּדֹם ִּכי ָנַטל ָעָליו" )איכה ג, כח(.

ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְוֹלא ָאְמרּו ָעָליו ִּדְבֵרי  ד 

תֹוָרה, ְּכִאּלּו ָאְכלּו ִמִּזְבֵחי ֵמִתים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ָּכל ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא צָֹאה 

ְּבִלי ָמקֹום" )ישעיה כח, ח(. ֲאָבל ְׁשלָׁשה ֶׁשָאְכלּו ַעל ֻׁשְלָחן ֶאָחד ְוָאְמרּו 

ְלָחנֹו ֶׁשל ָמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוְיַדֵּבר ֵאַלי ֶזה  ָעָליו ִּדְבֵרי תֹוָרה, ְכִאּלּו ָאְכלּו ִמּׁשֻ

ְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה'" )יחזקאל מא, כב(. ַהּׁשֻ

ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ֲחִכיַנאי אֹוֵמר: ַהֵּנעֹור ַּבַּלְיָלה ְוַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְיִחיִדי ּוְמַפֶּנה ִלּבֹו  ה 

ְלַבָּטָלה, ֲהֵרי ֶזה ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו.

ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקָנה אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַקֵּבל ָעָליו עֹל ּתֹוָרה, ַמֲעִביִרין ִמֶּמּנּו עֹל  ו 

ַמְלכּות ְועֹל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. ְוָכל ַהּפֹוֵרק ִמֶּמּנּו עֹל ּתֹוָרה, נֹוְתִנין ָעָליו עֹל ַמְלכּות 

ְועֹל ֶּדֶרְך ֶאֶרץ.

רִּבי ֲחַלְפָּתא ִאיׁש ְּכַפר ֲחַנְנָיה אֹוֵמר: ֲעָׂשָרה ֶׁשּיֹוְׁשִבין ְועֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה,  ז 

ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֱאֹלִהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל" )תהילים פב, א(. 

ה? ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוֲאֻגָּדתֹו ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה" )עמוס ט, ו(. ּוִמַּנִין  ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ֲחִמּׁשָ

ֲאִפּלּו ְׁשלָׁשה? ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים ִיְׁשּפֹט" )תהילים פב, א(. ּוִמַּנִין 

ֲאִפּלּו ְׁשַנִים? ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ה' ַוִּיְׁשָמע" 

)מלאכי ג, טז(. ּוִמַּנִין ֲאִפּלּו ֶאָחד? ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת 

ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך" )שמות כ, כד(.

ּלֹו, ֶׁשַאָּתה ְוֶׁשְּלָך ֶׁשּלֹו. ְוֵכן ְּבָדִוד  ַרִּבי ֶאְלָעָזר ִאיׁש ַּבְרּתֹוָתא אֹוֵמר: ֶּתן לֹו ִמּׁשֶ ח 

הּוא אֹוֵמר: "ִּכי ִמְּמָך ַהּכֹל ּוִמָּיְדָך ָנַתּנּו ָלְך" )דברי הימים־א כט, יד(.

ַרִּבי ַיֲעקֹב אֹוֵמר: ַהְמַהֵּלְך ַּבֶּדֶרְך ְוׁשֹוֶנה ּוַמְפִסיק ִמִּמְׁשָנתֹו ְואֹוֵמר "ַמה ָּנֶאה  ט 

ִאיָלן ֶזה, ַמה ָּנֶאה ִניר ֶזה", ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשו.

ר ַיַּנאי ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ָּכל ַהּׁשֹוֵכַח ָּדָבר ֶאָחד  ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי ַבּ י 

ֶמר  ִמִּמְׁשָנתֹו, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַרק ִהּׁשָ

ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך" )דברים ד, 

ט(. ָיכֹול ֲאִפּלּו ָּתְקָפה ָעָליו ִמְׁשָנתֹו? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל 

ְיֵמי ַחֶּייָך" )שם(, ָהא ֵאינֹו ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו ַעד ֶׁשֵּיֵׁשב ִויִסיֵרם ִמִּלּבֹו.

ל ֶׁשִּיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו - ָחְכָמתֹו  ן ּדֹוָסא אֹוֵמר: כָּ ַר ִּבי ֲחִניָנא ֶבּ יא 

ִמְתַקֶּיֶמת, ְוָכל ֶׁשָחְכָמתֹו קֹוֶדֶמת ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו - ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשַּמֲעָׂשיו ְמֻרִּבים ֵמָחְכָמתֹו - ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת. ְוָכל  יב 

ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו - ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת.
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ל ֶׁשרּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו - רּוַח ַהָּמקֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו,  הּוא ָהָיה אֹוֵמר: כָּ יג 

ְוָכל ֶׁשֵאין רּוַח ַהְּבִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו - ֵאין רּוַח ַהָּמקֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו.

ן ָהְרִּכיָנס אֹוֵמר: ֵׁשָנה ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ְוַיִין ֶׁשל ָצֳהַרִים, ְוִׂשיַחת  רִּבי דֹוָסא בֶּ יד  

ַהְיָלִדים, ִויִׁשיַבת ָּבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן 

ָהעֹוָלם.

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי אֹוֵמר: ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהֳּקָדִׁשים, ְוַהְמַבֶּזה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות,  טו 

ַרִּבים, ְוַהֵּמֵפר ְּבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוַהְמַּגֶּלה ָפִנים  ְוַהַּמְלִּבין ְּפֵני ֲחֵברֹו בָּ

ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה - ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֵאין לֹו 

ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא.

ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר: ֱהֵוה ַקל ָלרֹאׁש ְונֹוַח ַלִּתְׁשחֶֹרת, ֶוֱהֵוה ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל  טז 

ָהָאָדם ְּבִׂשְמָחה.

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ְׂשחֹוק ְוַקּלּות רֹאׁש ַמְרִּגיִלים ְלֶעְרָוה. ָמסֶֹרת ְסָיג ַלּתֹוָרה.  יז 

ַמְעְׂשרֹות ְסָיג ָלעֶׁשר. ְנָדִרים ְסָיג ַלְּפִריׁשּות. ְסָיג ַלָחְכָמה ְׁשִתיָקה.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ָחִביב ָאָדם, ֶׁשִּנְבָרא ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ְּבֶצֶלם  יח 

ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם" )בראשית ט, ו(. ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְקְראּו ָבִנים 

ַלָּמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּבִנים ַאֶּתם ַלה' ֱאֹלֵהיֶכם" )דברים יד, א(. ֲחִביִבין ִיְׂשָרֵאל, 

ֶׁשִּנַּתן ָלֶהם ְּכִלי ֶחְמָּדה ֶׁשּבֹו ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי 

ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו" )משלי ד, ב(.

הּכֹל ָצפּוי ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה. ּוְבטֹוב ָהעֹוָלם ִנּדֹון, ְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה. יט 

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַהּכֹל ָנתּון ָּבֵעָרבֹון, ּוְמצּוָדה ְפרּוָסה ַעל ָּכל ַהַחִּיים. ַהֲחנּות  כ 

ְּפתּוָחה, ְוַהֶחְנָוִני ַמִּקיף, ְוַהִּפְנֵקס ָּפתּוַח, ְוַהָּיד ּכֹוֶתֶבת, ְוָכל ָהרֹוֶצה ִלְלוֹות ָיבֹא 

ְוִיְלֶוה. ְוַהַּגָּבִאים ַמֲחִזיִרים ָּתִדיר ְּבָכל יֹום, ְוִנְפָרִעין ִמן ָהָאָדם ִמַּדְעּתֹו ְוֶׁשֹּלא 

ִּיְסמֹכּו, ְוַהִּדין ִּדין ֱאֶמת, ְוַהּכֹל ְמֻתָּקן ַלְּסעּוָדה. ִמַּדְעּתֹו, ְוֵיׁש ָלֶהם ַעל ַמה ּׁשֶ

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ּתֹוָרה, ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ; ִאם ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ,  כא 

ֵאין ּתֹוָרה. ִאם ֵאין ָחְכָמה, ֵאין ִיְרָאה; ִאם ֵאין ִיְרָאה, ֵאין ָחְכָמה. ִאם ֵאין 

ַּדַעת, ֵאין ִּביָנה; ִאם ֵאין ִּביָנה, ֵאין ַּדַעת. ִאם ֵאין ֶקַמח, ֵאין ּתֹוָרה; ִאם ֵאין 

ּתֹוָרה, ֵאין ֶקַמח.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ּכֹל ֶׁשָחְכָמתֹו ְמֻרָּבה ִמַּמֲעָׂשיו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלִאיָלן  כב 

ֶׁשֲעָנָפיו ְמֻרִּבין ְוָׁשָרָׁשיו ֻמָעִטין, ְוָהרּוַח ָּבָאה ְועֹוְקַרּתֹו ְוהֹוְפַכּתֹו ַעל ָּפָניו, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ִּכי ָיבֹוא טֹוב, ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים 

ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵׁשב" )ירמיה יז, ו(. ֲאָבל ּכֹל ֶׁשַּמֲעָׁשיו ְמֻרִּבין 

ֵמָחְכָמתֹו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלִאיָלן ֶׁשֲעָנָפיו ֻמָעִטין ְוָׁשָרָׁשיו ְמֻרִּבין, ֶׁשֲאִפּלּו 

ָּכל ָהרּוחֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ָּבאֹות ְונֹוְׁשבֹות ּבֹו, ֵאין ְמִזיזֹות אֹותֹו ִמְּמקֹומֹו, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו, ְוֹלא ִיְרֶאה ִכי 

ָיבֹא חֹם, ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, וִבְׁשַנת ַּבּצֶֹרת ֹלא ִיְדָאג, ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי" 

)ירמיה יז, ח(.

ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ִחְסָמא אֹוֵמר: ִקִּנין ּוִפְתֵחי ִנָּדה ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ֲהָלכֹות. ְּתקּופֹות  כג 

אֹות - ַּפְרְּפָראֹות ַלָחְכָמה. ְוִגיַמְטִרָיּ

פרק ד

בן זֹוָמא אֹוֵמר: ֵאיֶזהּו ָחָכם? ַהּלֹוֵמד ִמָּכל ָאָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִמָּכל ְמַלְּמַדי  א 

ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִּלי" )תהילים קיט, צט(. ֵאיֶזהּו ִגּבֹור? ַהּכֹוֵבׁש 

ֶאת ִיְצרֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "טֹוב ֶאֶרְך ַאַּפִים ִמִּגּבֹור ּומֵׁשל ְּברּוחֹו ִמֹּלֵכד ִעיר" )משלי 

ֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל  טז, לב(. ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר? ַהּשָׂ

ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך" )תהילים קכח, ב(, "ַאְׁשֶריך" ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, "ְוטֹוב ָלְך" 

ָלעֹוָלם ַהָּבא. ֵאיֶזהּו ְמֻכָּבד? ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִּכי ְמַכְּבַדי ֲאַכֵּבד 

ּובַֹזי ֵיָקלּו" )שמואל־א ב, ל(.

ֶבן ַעַּזאי אֹוֵמר: ֱהֵוה ָרץ ְלִמְצָוה ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, ּובֹוֵרַח ִמן ָהֲעֵבָרה, ֶׁשִּמְצָוה  ב 

ַכר ִמְצָוה - ִמְצָוה, ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה -  ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה, ֶׁשּשְׂ

ֲעֵבָרה.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַאל ְּתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, ְוַאל ְּתִהי ַמְפִליג ְלָכל ָּדָבר, ֶׁשֵאין ְלָך  ג 

ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ָׁשָעה, ְוֵאין ְלָך ָדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום.

רִּבי ְלִויָטס ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר: ְמאֹד ְמאֹד ֱהֵוה ְׁשַפל רּוַח, ֶׁשִּתְקַות ֱאנֹוׁש  ד 

ִרָּמה. 

רִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַחֵּלל ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבֵּסֶתר, ִנְפָרִעים ִמֶּמּנּו  ה 

ם. ַּבָּגלּוי. ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד ְּבִחּלּול ַהּׁשֵ

רִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ְלַלֵּמד, ַמְסִּפיִקים ְּבָידֹו ִלְלמֹוד  ו 

ּוְלַלֵּמד, ְוַהּלֹוֵמד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות, ַמְסִּפיִקים ְּבָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלֵּמד ִלְׁשמֹור 

ְוַלֲעׂשֹות. 

רִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר: ַאל ַּתֲעֵׂשם ֲעָטָרה ְלִהְתַּגֵּדל ָּבּה, ְוֹלא ַקְרּדֹום ַלְחּפֹור ָּבּה.  ז 

ְוָכְך ָהָיה ִהֵּלל אֹוֵמר: ּוְדִאְׁשַּתַּמׁש ְּבָתָגא ֲחָלף. ָהא ָלַמְדָּת, ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמִּדְבֵרי 

ּתֹוָרה נֹוֵטל ַחָּייו ִמן ָהעֹוָלם.
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רִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַכֵּבד ֶאת ַהּתֹוָרה - ּגּופֹו ְמֻכָּבד ַעל ַהְּבִרּיֹות, ְוָכל  ח 

ַהְמַחֵּלל ֶאת ַהּתֹוָרה - ּגּופֹו ְמֻחָּלל ַעל ַהְּבִרּיֹות.

רִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו אֹוֵמר: ַהחֹוֵׂשְך ַעְצמֹו ִמן ַהִּדין - ּפֹוֵרק ִמֶּמּנּו ֵאיָבה ְוָגֵזל  ט 

ּוְׁשבּוַעת ָׁשְוא. ַהַּגס ִלּבֹו ְּבהֹוָרָאה - ׁשֹוֶטה, ָרָׁשע ְוַגס רּוח. 

ַאל ְּתִהי ָדן ְיִחיִדי, ֶׁשֵאין ָּדן ְיִחיִדי ֶאָּלא ֶאָחד. ְוַאל ּתֹאַמר ַקְּבלּו ַדְעִּתי, ֶׁשֵהן  י 

ִאים ְוֹלא ַאָּתה. ַרּׁשָ

רִּבי יֹוָנָתן אֹוֵמר: ָּכל ַהְמַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמעִֹני, סֹופֹו ְלַקְּיָמּה ֵמעֶׁשר. ְוָכל  יא 

ַהְמַבֵּטל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמעֶׁשר, סֹופֹו ְלַבְּטָלּה ֵמעִֹני.

רִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֱהֵוה ְמַמֵעט ָּבֵעֶסק ַוֲעסֹק ַּבּתֹוָרה. ֶוֱהֵוה ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני  יב 

ָכל ָאָדם. ְוִאם ִּבַּטְלָּת ִמן ַהּתֹוָרה, ֵיׁש ְלָך ְּבֵטִלים ַהְרֵּבה ְּכֶנְגָּדְך, ְוִאם ָעַמְלָּת 

ַבּתֹוָרה, ֵיׁש לֹו ָׂשָכר ַהְרֵּבה ִלֶּתן ָלְך.

ָוה ַאַחת, קֹוֶנה לֹו ְּפַרְקִליט ֶאָחד.  רִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעקֹב אֹוֵמר: ָהעֹוֶׂשה ִמצְְ יג 

ְוָהעֹוֵבר ֲעֵבָרה ַאַחת, קֹוֶנה לֹו ַקֵּטגֹור ֶאָחד. ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִּכְתִריס 

ִּבְפֵני ַהֻּפְרָענּות. 

רִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר אֹוֵמר: ָּכל ְּכֵנִסָּיה ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים - סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים,  יד 

ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים - ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים.

רִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע אֹוֵמר: ְיִהי ְכבֹוד ַּתְלִמיְדָך ָחִביב ָעֶליָך ְּכֶׁשָּלְך, ּוְכבֹוד  טו 

ֲחֵבְרָך ְּכמֹוָרא ַרָּבְך, ּומֹוָרא ַרָּבְך ְּכמֹוָרא ָׁשָמִים.

ְגַגת ַּתְלמּוד עֹוָלה ָזדֹון. רִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֱהֵוה ָזִהיר ַּבַּתְלמּוד, ֶׁשּׁשִ טז 

רִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר: ְׁשלָׁשה ְכָתִרים ֵהם, ֶּכֶתר ּתֹוָרה ְוֶכֶתר ְּכֻהָּנה ְוֶכֶתר  יז 

ַמְלכּות. ְוֶכֶתר ֵׁשם טֹוב עֹוֶלה ַעל ַּגֵּביֶהם.

רִּבי ְנהֹוַראי אֹוֵמר: ֱהֵוה גֹוֶלה ִלְמקֹום ּתֹוָרה, ְוַאל ּתֹאַמר ֶׁשִהיא ָתבֹוא ַאֲחֶריָך,  יח 

ֵען. ֶׁשֲחֵבֶריָך ְיַקְּימּוָה ְבָיֶדָך. ְוֶאל ִּביָנְתָך ַאל ִּתּׁשָ

ְלַות ָהְרָׁשִעים ְוַאף ֹלא ִמִּיּסּוֵרי ַהַּצִּדיִקים. רִּבי ַיַּנאי אֹוֵמר: ֵאין ְּבָיֵדינּו ֹלא ִמּׁשַ יט 

רִּבי ַמְתָיא ֶּבן ָחָרׁש אֹוֵמר: ֱהֵוה ַמְקִּדים ִּבְׁשלֹום ָּכל ָאָדם. ֶוֱהֵוה ָזָנב ָלֲאָריֹות,  כ 

ְוַאל ְּתִהי רֹאׁש ַלּׁשּוָעִלים.

רִּבי ַיֲעקֹב אֹוֵמר: ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּדֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא. ַהְתֵקן  כא 

ַעְצְמָך ַבְּפרֹוְזדֹור, ְּכֵדי ֶׁשִּתָּכֵנס ַלְּטַרְקִלין.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמָּכל  כב 

ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ְוָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ֶׁשל קֹוַרת רּוַח ָּבעֹוָלם ַהָּבא ִמָּכל ַחֵּיי 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה.

רִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ַאל ְּתַרֶּצה ֶאת ֲחֵבְרָך ִּבְׁשַעת ַּכֲעסֹו, ְוַאל  כג 

ְתַנֲחֵמהּו ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּמתֹו ֻמָּטל ְלָפָניו, ְוַאל ִּתְׁשַאל לֹו ִּבְׁשַעת ִנְדרֹו, ְוַאל 

ִּתְׁשַּתֵּדל ִלְראֹותֹו ִּבְׁשַעת ַקְלָקָלתֹו.

שמּוֵאל ַהָּקָטן אֹוֵמר: "ִּבְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח ּוִבָּכְׁשלֹו ַאל ָיֵגל ִלֶּבָך, ֶּפן  כד 

ִיְרֶאה ה' ְוַרע ְּבֵעיָניו ְוֵהִׁשיב ֵמָעָליו ַאּפֹו" )משלי כד, יז־יח(.

אִליָׁשע ֶּבן ֲאבּוָיה אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ִלְדיֹו ְּכתּוָבה ַעל ְנָיר  כה 

ָחָדׁש. ְוַהּלֹוֵמד ָזֵקן, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ִלְדיֹו ְּכתּוָבה ַעל ְנָיר ָמחּוק.

רִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה ִאיׁש ְּכַפר ַהַּבְבִלי אֹוֵמר: ַהּלֹוֵמד ִמן ַהְּקַטִּנים, ְלָמה הּוא  כו 

דֹוֶמה? ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ֵקהֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ִמִּגּתֹו. ְוַהּלֹוֵמד ִמן ַהְּזֵקִנים, ְלָמה הּוא 

דֹוֶמה? ְלאֹוֵכל ֲעָנִבים ְּבׁשּולֹות ְוׁשֹוֶתה ַיִין ָיָׁשן. 

ַרִּבי אֹוֵמר: ַאל ִּתְסַּתֵּכל ַּבַּקְנַקן, ֶאָּלא ַבֶּמה ֶׁשֶּיׁש ּבֹו. ֵיׁש ַקְנַקן ָחָדׁש ָמֵלא  כז 

ָיָׁשן, ְוָיָׁשן ֶׁשֲאִפּלּו ָחָדׁש ֵאין ּבֹו.

רִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר אֹוֵמר: ַהִּקְנָאה ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָּכבֹוד מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן  כח 

ָהעֹוָלם.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַהִּיּלֹוִדים ָלמּות, ְוַהֵּמִתים ְלַהֲחיֹות, ְוַהַחִּיים ִלּדֹון. ֵליַדע  כט 

ְלהֹוִדיַע ּוְלִהָּוַדע ֶׁשהּוא ֵאל, הּוא ַהּיֹוֵצר, הּוא ַהּבֹוֵרא, הּוא ַהֵּמִבין, הּוא ַהַּדָּין, 

הּוא ָהֵעד, הּוא ַּבַעל ִּדין, הּוא ָעִתיד ָלדּון. ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֵאין ְלָפָניו ֹלא ַעְוָלה 

ְוֹלא ִׁשְכָחה ְוֹלא ַמּשֹׂוא ָפִנים ְוֹלא ִמַּקח ׁשַֹחד, ֶׁשַהּכֹל ֶׁשּלֹו. ְוַדע ֶׁשַהּכֹל ְלִפי 

אֹול ֵּבית ָמנֹוס ָלְך, ֶׁשַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה  ַהֶחְׁשּבֹון. ְוַאל ַיְבִטיֲחָך ִיְצֶרָך ֶׁשַהּׁשְ

נֹוָצר, ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה נֹוָלד, ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ַחי, ְוַעל ָּכְרֲחָך ַאָּתה ֵמת, ְוַעל 

ָּכְרֲחָך ַאָּתה ָעִתיד ִלֵּתן ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא.

פרק ה 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם. ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר, ַוֲהֹלא ְבַמֲאָמר ֶאָחד  א 

ָיכֹול ְלִהָּבְראֹות, ֶאָּלא ְלִהָּפַרע ִמן ָהְרָׁשִעים, ֶׁשְּמַאְּבִדין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות, ְוִלֵּתן ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים, ֶׁשְּמַקְּיִמין ֶאת ָהעֹוָלם ֶׁשִּנְבָרא 

ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות.

ֲעָׂשָרה דֹורֹות ֵמָאָדם ַעד נַֹח, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ֶאֶרְך ַאַּפִים ְלָפָניו, ֶׁשָּכל ַהּדֹורֹות  ב 

ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ַעד ֶׁשֵהִביא ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול. 

ֲעָׂשָרה דֹורֹות ִמּנַֹח ְוַעד ַאְבָרָהם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ֶאֶרְך ַאַּפִים ְלָפָניו, ֶׁשָּכל  ג 
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ַהּדֹורֹות ָהיּו ַמְכִעיִסין ּוָבִאין, ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוִקֵּבל ְׂשַכר ֻּכָּלם.

ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָּסה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָעַמד ְּבֻכָּלם, ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל  ד 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים, ַוֲעָׂשָרה ַעל ַהָּים. ה 

ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרִּיים ְּבִמְצַרִים, ְוֶעֶׂשר ַעל ַהָּים. ו 

ֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנּסּו ֲאבֹוֵתינּו ֶאת ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא ַבִּמְדָּבר, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ַוְיַנּסּו  ז 

אִֹתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹוִלי" )במדבר יד, כב(.

ה ֵמֵריַח ְּבַׂשר  ֲעָׂשָרה ִנִּסים ַנֲעׂשּו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש: ֹלא ִהִּפיָלה ִאּׁשָ ח 

ַהּקֶֹדׁש, ְוֹלא ִהְסִריַח ְּבַׂשר ַהּקֶֹדׁש ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ִנְרָאה ְזבּוב ְּבֵבית ַהִּמְטְּבַחִים, 

ְוֹלא ֵאַרע ֶקִרי ְלכֵֹהן ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים, ְוֹלא ִכּבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי 

ַהַּמֲעָרָכה, ְוֹלא ִנְּצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן, ְוֹלא ִנְמָצא ְפסּול ָּבעֶֹמר 

ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים, עְֹמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים, ְוֹלא 

ִהִּזיק ָנָחׁש ְוַעְקָרב ִּבירּוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: ַצר ִלי ַהָּמקֹום 

ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים.

ָמׁשֹות, ְוֵאּלו ֵהן: ִּפי ָהָאֶרץ, ּוִפי  ֲעָׂשָרה ְדָבִרים ִנְבְראּו ְבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵּבין ַהּׁשְ ט 

ִמיר, ְוַהְּכָתב, ְוַהִּמְכָּתב,  ַהְּבֵאר, ּוִפי ָהָאתֹון, ְוַהֶּקֶׁשת, ְוַהָּמן, ְוַהַּמֶּטה, ְוַהּׁשָ

ְוַהֻּלחֹות. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ַהַּמִּזיִקין, ּוְקבּוָרתֹו ֶׁשל מֶׁשה, ְוֵאילֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו. ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ְצָבת ִּבְצָבת ֲעׂשּוָיה.

ִׁשְבָעה ְדָבִרים ְּבגֶֹלם ְוִׁשְבָעה ְּבָחָכם: ָחָכם ֵאינֹו ְמַדֵּבר ִלְפֵני ִמי ֶׁשהּוא ָגדֹול  י 

ִמֶּמּנּו ְּבָחְכָמה, ְוֵאינֹו ִנְכָנס ְלתֹוְך ִּדְבֵרי ֲחֵברֹו, ְוֵאינֹו ִנְבָהל ְלָהִׁשיב, ׁשֹוֵאל ָּכִעְנָין 

ֹּלא  ּוֵמִׁשיב ַּכֲהָלָכה, ְואֹוֵמר ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון, ְוַעל ַמה ּׁשֶ

ָׁשַמע אֹוֵמר "ֹלא ָׁשַמְעִּתי", ּומֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת. ְוִחּלּוֵפיֶהן ַּבּגֶֹלם.

ִרין  ִׁשְבָעה ִמיֵני ֻפְרָעִנּיֹות ָּבִאין ָלעֹוָלם ַעל ִׁשְבָעה גּוֵפי ֲעֵבָרה: ִמְקָצָתן ְמַעּשְׂ יא 

ִרין - ָרָעב ֶׁשל ַּבּצֶֹרת ָּבא, ִמְקָצָתן ְרֵעִבים ּוִמְקָצָתן  ּוִמְקָצָתן ֵאיָנן ְמַעּשְׂ

ר - ָרָעב ֶׁשל ְמהּוָמה ְוֶׁשל ַּבּצֶֹרת ָּבא. ְוֶׁשֹּלא ִלּטֹול  ְׂשֵבִעים. ָּגְמרּו ֶׁשֹּלא ְלַעּשֵׂ

ֶאת ַהַחָּלה - ָרָעב ֶׁשל ְּכָלָיה ָּבא. ֶּדֶבר ָּבא ָלעֹוָלם ַעל ִמיתֹות ָהֲאמּורֹות 

ַּבּתֹוָרה, ֶׁשֹּלא ִנְמְסרּו ְלֵבית ִּדין, ְוַעל ֵּפרֹות ְׁשִביִעית. ֶחֶרב ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל 

ִעּנּוי ַהִּדין, ְוַעל ִעּוּות ַהִּדין, ְוַעל ַהּמֹוִרים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֹּלא ַכֲהָלָכה. ַחָּיה ָרָעה ָּבָאה 

ם. ָּגלּות ָּבָאה ָלעֹוָלם ַעל ֲעבֹוַדת  ָלעֹוָלם ַעל ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ְוַעל ִחּלּול ַהּׁשֵ

ֱאִליִלים, ְוַעל ִגּלּוי ֲעָריֹות, ְוַעל ְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוַעל ַהְׁשָמַטת ָהָאֶרץ.

ִביִעית ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית  ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ַהֶּדֶבר ִמְתַרֶּבה: ָּבְרִביִעית, ּוַבּׁשְ יב 

ִליִׁשית.  ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ָּבְרִביִעית - ִמְּפֵני ַמְעַׂשר ָעִני ֶׁשַּבּׁשְ

ית. ּוְבמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית - ִמְּפֵני ֵּפרֹות  ּׁשִ ִביִעית - ִמְּפֵני ַמְעַׂשר ָעִני ֶׁשַּבּׁשִ ַּבּׁשְ

ְׁשִביִעית. ּוְבמֹוָצֵאי ֶהָחג ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה - ִמְּפֵני ֶּגֶזל ַמְּתנֹות ֲעִנִּיים.

ַאְרַּבע ִמּדֹות ָּבָאָדם: ָהאֹוֵמר ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלְך ֶׁשָּלְך - זֹו ִמָּדה ֵבינֹוִנית. ְוֵיׁש  יג 

אֹוְמִרים: זֹו ִמַּדת ְסדֹום. ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך ְוֶׁשָּלְך ֶׁשִּלי - ַעם ָהָאֶרץ. ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך ְוֶׁשָּלְך 

ֶׁשָּלְך - ָחִסיד. ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלְך ֶׁשִּלי - ָרָׁשע.

ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבֵּדעֹות: נֹוַח ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות - ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו. ָקֶׁשה  יד 

ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות - ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו. ָקֶׁשה ִלְכעֹוס ְונֹוַח ִלְרצֹות - 

ָחִסיד. נֹוַח ִלְכעֹוס ְוָקֶׁשה ִלְרצֹות - ָרָׁשע. 

ַאְרַּבע ִמּדֹות ַּבַּתְלִמיִדים: ָמִהיר ִלְׁשמֹוַע ּוָמִהיר ְלַאֵּבד - ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו.  טו 

ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה ְלַאֵּבד - ָיָצא ֶהְפֵסדֹו ִּבְׂשָכרֹו. ָמִהיר ִלְׁשמֹוַע ְוָקֶׁשה 

ְלַאֵּבד - ָחָכם. ָקֶׁשה ִלְׁשמֹוַע ּוָמִהיר ְלַאֵּבד - ֶזה ֵחֶלק ָרע.

ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבנֹוְתֵני ְצָדָקה: ָהרֹוֶצה ֶׁשִּיֵּתן ְוֹלא ִיְּתנּו ֲאֵחִרים - ֵעינֹו ָרָעה ְּבֶׁשל  טז 

ֲאֵחִרים. ִיְּתנּו ֲאֵחִרים ְוהּוא ֹלא ִיֵּתן - ֵעינֹו ָרָעה ְּבֶׁשּלֹו. ִיֵּתן ְוִיְּתנּו ֲאֵחִרים - 

ָחִסיד. ֹלא ִיֵּתן ְוֹלא ִיְּתנּו ֲאֵחִרים - ָרָׁשע.

ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּבהֹוְלֵכי ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש: הֹוֵלְך ְוֵאינֹו עֹוֶׂשה - ְׂשַכר ֲהִליָכה ְבָידֹו.  יז 

עֹוֶׂשה ְוֵאינֹו הֹוֵלְך - ְׂשַכר ַמֲעֶׂשה ְבָידֹו. הֹוֵלְך ְועֹוֶׂשה - ָחִסיד. ֹלא הֹוֵלְך ְוֹלא 

עֹוֶׂשה - ָרָׁשע. 

ַאְרַּבע ִמּדֹות ְּביֹוְׁשִבים ְלְפֵני ֲחָכִמים: ְספֹוג ּוַמְׁשֵּפְך, ַמְׁשֶמֶרת ְוָנָפה. ְספֹוג  יח 

- ֶׁשהּוא סֹוֵפג ֶאת ַהּכֹל. ַמְׁשֵּפְך - ֶׁשַּמְכִניס ְּבזֹו ּומֹוִציא ְּבזֹו. ַמְׁשֶמֶרת - 

ָמִרים. ְוָנָפה - ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהֶּקַמח  ֶׁשּמֹוִציָאה ֶאת ַהַּיִין ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהּׁשְ

ְוקֹוֶלֶטת ֶאת ַהּסֶֹלת.

ָּכל ַאֲהָבה ֶׁשִהיא ְתלּוָיה ְבָדָבר - ָּבֵטל ָּדָבר, ְּבֵטָלה ַאֲהָבה. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה  יט 

ְבָדָבר - ֵאיָנּה ְּבֵטָלה ְלעֹוָלם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהָבה ַהְּתלּוָיה ְבָדָבר? זֹו ַאֲהַבת 

ַאְמנֹון ְוָתָמר. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּתלּוָיה ְבָדָבר? זֹו ַאֲהַבת ָּדִוד ִויהֹוָנָתן.

ָּכל ַמֲחֹלֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים - סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים -  כ 

ֵאין סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים. ֵאיזֹו ִהיא ַמֲחֹלֶקת ֶׁשִהיא ְלֵׁשם ָׁשַמִים? זֹו ַמֲחֹלֶקת ִהֵּלל 

ְוַׁשַּמאי. ְוֶׁשֵאיָנּה ְלֵׁשם ָׁשַמִים? זֹו ַמֲחֹלֶקת קַֹרח ְוָכל ֲעָדתֹו.

ָּכל ַהְמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים - ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו. ְוָכל ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים  כא 

- ֵאין ַמְסִּפיִקים ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. מֶׁשה ָזָכה ְוִזָּכה ֶאת ָהַרִּבים - ְזכּות 

ָהַרִּבים ְּתלּוָיה ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִצְדַקת ה' ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם ִיְׂשָרֵאל" )דברים 
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לג, כא(. ָיָרְבָעם ָחָטא ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרִּבים - ֵחְטא ָהַרִּבים ָּתלּוי ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

"ַעל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיְׂשָרֵאל" )מלכים־א טו, 

ל(.

ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַהָּללּו - ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו.  כב 

ּוְׁשלָׁשה ְדָבִרים ֲאֵחִרים - ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַעִין טֹוָבה ְורּוַח ְנמּוָכה 

ְוֶנֶפׁש ְׁשָפָלה - ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַעִין ָרָעה ְורּוַח ְּגבֹוָהה ְוֶנֶפׁש 

ְרָחָבה - ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע. ַמה ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ְלַתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע? ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו אֹוְכִלין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

ְונֹוֲחִלין ָהעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש ְואְֹצרֵֹתיֶהם ֲאַמֵּלא" )משלי 

ח, כא(. ֲאָבל ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע יֹוְרִׁשין ֵּגיִהּנֹם ְויֹוְרִדין ִלְבֵאר ַׁשַחת, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוַאָּתה ֱאֹלִהים ּתֹוִריֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת, ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה ֹלא ֶיֱחצּו 

ְיֵמיֶהם, ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך" )תהילים נה, כד(.

יהּוָדה ֶבן ֵּתיָמא אֹוֵמר: ֱהֵוה ַעז ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר, ָרץ ַּכְּצִבי ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות  כג 

ָמִים. הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ַעז ָּפִנים ְלֵגיִהּנֹם ובֶֹׁשת ָּפִנים ְלַגן ֵעֶדן.  ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבּׁשָ

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֶׁשִּתְבֶנה ִעיְרָך ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶתָך.

הּוא ָהָיה אֹוֵמר: ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ַלִּמְקָרא. ֶּבן ֶעֶׂשר ַלִּמְׁשָנה. ֶּבן ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה  כד 

ַלִּמְצֹות. ֶּבן ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַלַּתְלמּוד. ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ַלֻחָּפה. ֶּבן ֶעְׂשִרים 

ים  ים ָלֵעָצה. ֶּבן ִׁשּׁשִ ִלְרּדֹוף. ֶּבן ְׁשֹלִׁשים ַלּכַֹח. ֶּבן ַאְרָּבִעים ַלִּביָנה. ֶּבן ֲחִמּׁשִ

יָבה. ֶּבן ְׁשמֹוִנים ַלְּגבּוָרה. ֶּבן ִּתְׁשִעים ָלׁשּוַח. ֶּבן ֵמָאה  ַלִּזְקָנה. ֶּבן ִׁשְבִעים ַלּשֵׂ

ְּכִאּלּו ֵמת ְוָעַבר ּוָבַטל ִמן ָהעֹוָלם.

ֶּבן ַּבג ַּבג אֹוֵמר: ֲהפְֹך ָּבּה ַוֲהפְֹך ָּבּה, ְּדכָֹּלא ָבּה. ּוָבּה ֶּתֱחֵזי ְוִסיב ּוְבֵלה ָבּה, ּוִמָּנּה  כה 

ָלא ָתזּוַע, ֶׁשֵאין ְלָך ִמָּדה טֹוָבה ֵהיֶמָּנה. 

ֶּבן ֵהא ֵהא אֹוֵמר: ְלֻפם ַצֲעָרא ַאְגָרא. כו 
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1881 - תחילת העלייה הראשונה. יהודים מתחילים לעלות 
1902 - פרסום הספר אלטנוילנדלארץ ישראל במטרה לבנות בה חברה יהודית חדשה

1897 - הקונגרס הציוני הראשון בבאזל. ההתכנסות 
הרשמית הראשונה של מנהיגי התנועה הציונית

‹ ‹

›לספירה

לאור "אלטנוילנד" 
והוגים ציוניים
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1948 - הקמת מדינת ישראל
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שיבת ציון 
ותקופת בית 
המקדש השני

תקופת בית 
המקדש הראשון

תקופת האבות והאימהות, בני 
ישראל במצרים, נדודים במדבר 

והתיישבות בארץ ישראל

ימי הביניים, קהילות ישראל 
העת החדשהבספרד ובאשכנז

התנועה 
הציונית 
ומדינת 
ישראל

תקופת המשנה 
והתלמוד

חיבור הספר 
אלטנוילנד 

)הציונות ומדינת 
ישראל(

בונים חברה מתוקנת
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 השנה - 1900
המקום - וינה, אוסטריה־הונגריה

תיאודור הרצל ישב ליד שולחן העבודה שלו וכתב במרץ ובהתלהבות רבה. רק בכתיבה הוא הרגיש שהוא יכול לחוות קצת 
נחת. אמנם הרצל היה אדם אופטימי, אך בעת האחרונה נחל אכזבות רבות. הוא האמין בכל לבו שהסולטן הטורקי יתמוך 

בהצעה לתת צ'רטר )רישיון, כתב זכויות( ליהודים להתיישב בארץ ישראל, והרגיש שההצלחה קרובה. ואולם, העניינים לא 
התקדמו כפי שקיווה, והסולטן דחה את הצעתו מכל וכול. הרצל עדיין האמין שהרעיון להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל 

יתגשם, אך כרגע הוא היה חייב להודות שהסיכויים לא נראו מבטיחים. כל ניסיונותיו לא הניבו פרי, והוא עמד לפני מבוי 
סתום. 

אז הוא הִרשה לעצמו לחלום... 

אולי כרגע התכנית אינה יוצאת לפועל, אבל על הנייר הכול אפשרי! בינתיים העלה הרצל על הכתב את חזונו כיצד תיראה 
החברה היהודית כאשר תקום: מי יחיו בה? כיצד ייראו הערים והיישובים החקלאיים היהודיים בארץ ישראל? איזו מין תרבות 

תהיה בה? ועוד ועוד. את כל אלה תיאר בפירוט ברומן שכתב, וקרא לו בשם אלטנוילנד: אלט = ישן, נוי = חדש, לנד = ארץ, 
כלומר, ארץ ישנה־חדשה.

התקווה להשתלב בחברה הכללית נכזבה 
למען האמת, לא תמיד עמדו היהודים במרכז התעניינותו של הרצל. אמנם הוא גדל במשפחה יהודית, אבל יהדותו לא הייתה 

מרכיב מרכזי בזהות שלו. הרצל ניסה להשתלב בחברה הכללית, הלא יהודית, השתלבות מלאה.

כמו יהודים רבים בתקופתו האמין הרצל שהאנטישמיות שייכת לעבר, שהחברה מתקדמת לכיוון סובלני הרבה יותר, 
ושהנה, בעוד זמן קצר יתקבלו היהודים בחברה הכללית כאזרחים שווים לכל דבר, ויהיו סוף־סוף "כמו כולם". תפיסתו 

זו השתנתה כאשר היה ֵעד למעשי אנטישמיות. הוא נתקל באנטישמיות עוד כאשר היה סטודנט באוניברסיטה, ומשפט 
דרייפוס עתיד להיות אירוע משמעותי מאוד בחייו.

אלפרד דרייפוס היה קצין צרפתי־יהודי שהואשם בבגידה ובריגול. דרייפוס היה חף מפשע, והואשם אך ורק משום שהיה 
יהודי. הוא גורש מהצבא ונשלח למאסר באי בודד. באותה התקופה היה הרצל עיתונאי, הוא סיקר את האירוע והושפע ממנו 
מאוד. הרצל הרגיש כאילו המסך שהסתיר את האמת מעיניו במשך שנים רבות הוסר, ושסוף־סוף הוא רואה את המציאות 
כפי שהיא. הוא הרגיש שלתקוות הגדולות שלו להשתלב בחברה כשווה בין שווים אין כל בסיס במציאות, ושבלא שינוי של 

ממש - ליהודים לא צפוי עתיד מזהיר בארצות אירופה. התפכחות זו גרמה להרצל להבין שהיהודים זקוקים לארץ משלהם, 
ומאז הקדיש את חייו למטרה זו. 

מצוקות נוספות באירופה
הרצל לא פעל לבדו. באותה התקופה יהודים רבים באירופה - גם במערב אירופה וגם במזרחה - התאכזבו מהתקווה 

להשתלב בארצותיהם כאזרחים שווים, והתחילו לחשוב על דרכים לפתור את מצוקתם. היהודים במזרח אירופה חשו את 
האנטישמיות על בשרם בפרעות )מעשי איבה שכוונו כלפיהם(. 

 מי היה הרצל?
ומהו הספר 

"אלטנוילנד"? 
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היו להם גם מצוקות אחרות, הם התקשו להתפרנס וחיו בצפיפות רבה, בעוני ובדלות. יהודים רבים התייאשו מהתקווה לשפר 
את מצבם והחליטו להגר לארצות אחרות. המונים היגרו לארצות הברית, למערב אירופה ולדרום אמריקה. רק מיעוט קטן 

החליט שאם כבר עוזבים את הבית - הם לא יבחרו בגולה אחרת, אלא יחזרו לבית המקורי של היהודים, לארץ ישראל.

עמים מחפשים מדינה משלהם
באותה התקופה ניסו עמים רבים באירופה להקים מדינות עצמאיות, ואין פלא שגם היהודים הושפעו מכך. יהודים רבים 

האמינו שהעם היהודי צריך להתגבש ל"אומה" ולחזור לחיות על אדמתו, אדמת ארץ ישראל, ולהקים שם מדינה עצמאית. 

הציונות - בראשיתה ובימינו
כך החלה את פעילותה התנועה שפעלה להשבת היהודים לארץ ישראל ולבניית היישוב היהודי בארץ ישראל. תנועה זו קיבלה 

את השם ציונות, מן המילה ציון - שמה של ארץ ישראל בתנ"ך. האנשים שתמכו בשיבת היהודים לארצם ובהקמת מדינה 
ליהודים בארץ ישראל, היהודים שהשתתפו בתהליך ופעלו לקידומו, כונו - ציונים.

אם נסתכל סביבנו היום, נראה שבמידה רבה החזון הציוני התגשם: מדינת ישראל קמה, ומיליוני יהודים ממדינות רבות מצאו 
בה את ביתם והקימו כאן מדינה משגשגת. 

ועם זאת, עולות השאלות - 

האם מדינת ישראל היום היא התגשמות החזון שהרצל ראה לנגד עיניו ותיאר בספרו?

האם מדינת ישראל מגשימה את רעיונותיהם של ציונים אחרים?

האם הצלחנו לבנות כאן חברה מתוקנת? 

בשאלות אלו נעסוק בחלק זה של הספר.

הרומן אלטנוילנד 
ספרו של הרצל אלטנוילנד ראה אור בשנת 1902. כפי שעוד נראה, בספר זה 
תיאר הרצל כיצד תיראה חברה יהודית עצמאית בארץ ישראל כאשר תקום. 

תקציר העלילה

צעיר משכיל ומיואש
השנה - 1903, המקום - וינה, בירת אוסטריה־הונגריה. פרידריך, צעיר יהודי, מובטל ומדוכא המבלה את ימיו ללא מעש, 
מגלה שאהובתו זנחה אותו לטובת גבר אחר. באחד הערבים, כשישב בבית הקפה וקרא בעיתון, הבחין במודעה בזו הלשון:

הציטוטים מ"אלטנוילנד" בספר זה הם 
מתוך: תיאודור הרצל, אלטנוילנד, תרגום 
מגרמנית: מרים קראוס, בבל, תל אביב 

תשנ"ז, בעיבודים קלים. 

"מבוקש צעיר משכיל ומיואש, שמוכן לעשות ניסוי אחרון בחייו. 

הצעות יש להפנות אל מר נ.ו. בודי ]באנגלית nobody, אף אחד[ 

במחלקת המשלוחים של העיתון".
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"אני האיש שאתה מחפש. ד"ר פרידריך לבנברג..."

המפגש עם הילד הקבצן ואביו
בדרכו החוצה מבית הקפה נתקל פרידריך בדוִד, ילד צעיר ולבוש סמרטוטים שקיבץ נדבות. 

אביו של דוד הגיע למקום בתוך דקות ספורות, ופתח בשיחה עם פרידריך. מן השיחה עלה שהמשפחה נקלעה לקשיים 
כלכליים גדולים ביותר - בביתם הקטן חסר ציוד מינימלי, ואין ביכולתם לקנות די מזון. 

למחרת נפגש פרידריך עם כותב המודעה, מר קינגסקורט, וזה הציע לו להצטרף אליו כבן לוויה במסעו לאי בודד 
באוקיינוס השקט.

פרידריך בא להיפרד ממשפחת הקבצנים שפגש לא מזמן, והשאיר בידיהם מעטפה ובה סכום כסף שיוכל לשנות את 
חייהם.

שני ביקורים בארץ ישראל 
בדרכם אל האי הבודד עברו פרידריך וקינגסקורט בארץ ישראל. הם עצרו בנמל יפו וסיירו מעט בארץ. הארץ הייתה 

מוזנחת, מלוכלכת, וכמעט שלא הייתה מפותחת. "העזובה צעקה לשמים", כתב הרצל. 

השניים עזבו את הארץ בסוף 1902, והמשיכו בדרכם. הם בילו 20 שנה בבדידות ובשלווה באי באוקיינוס השקט. הרצל 
אינו כותב דבר על מה שאירע לצמד על אותו האי, אלא רק שזמנם שם היה נעים לשניהם, ושהם נעשו לחברים טובים. 

בדרכם חזרה לאירופה בשנת 1923 עצרו השניים שוב בארץ ישראל, כדי לראות אם חלו שם שינויים בינתיים. הפעם 
הם עגנו בנמל חיפה, ושם פגשו במקרה גבר נאה ומצליח שלא היה אלא... דוד, הילד הקבצן שפגש פרידריך בווינה ערב 
נסיעתו! דוד זיהה את פרידריך והתרגש מאוד. הוא סיפר לפרידריך שמיד לאחר שהוריו פתחו את המעטפה ומצאו את 

הכסף, הם חיפשו אחריו כדי להודות לו, אך לשווא, איש לא ידע היכן למצוא אותו. נראה היה כאילו בלעה אותו האדמה! 
פרידריך גילה לדוד שהאמת לא רחוקה מכך, וסיפר לו על שהותו באי הבודד. דוד הזמין את פרידריך ואת חברו קינגסקורט 

לביתו להכיר את משפחתו, ולהכיר גם את הארץ שבינתיים הייתה לביתו. 

שני המבקרים נענו להזמנה, ובילו את הימים הבאים עם דוד ובני משפחתו. בימים אלו תרו את ארץ ישראל, ונכחו 
במהפכה שעברה מאז ביקורם בה עשרים שנה קודם לכן. עתה הייתה הארץ מפותחת ביותר, יפהפייה ומלאת חיים. 

מאות אלפי יהודים עלו אליה ב־20 השנים שעברו, ויצרו בה חברה משגשגת.

תיאורי החברה החדשה בארץ ישראל שאליהם אנחנו מתוודעים דרך עיניהם של פרידריך וקינגסקורט, הם למעשה החזון 
של הרצל - כך דמיין הרצל את עתידו של העם היהודי כשיחזור ויְיַשב את ארצו. 

אף על פי שמדובר ְּברומן, ביצירה ספרותית המתארת מצב דמיוני, הרצל מסכם את חלומו במילים המופיעות בפתח 
הספר:

אם תרצו - אין זו אגדה.

פרידריך החליט להיענות למודעה. ממילא החיים בווינה חסרי טעם, והרעיון לברוח משם קרץ לו. פרידריך כתב לנ.ו. בודי:
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הדמויות 
הראשיות ברומן 

אלטנוילנד:
ה ָ י ּפְ ֹו ט ּו א  - ד  נ ל ו י ו נ ט ל א

אלטנוילנד הוא אוטופיה - סּוגָה 
ספרותית שהייתה פופולרית 

בתקופה ההיא. 

אוטופיה היא תיאור של חברה 
מושלמת ואידאלית, וגם כינוי 
לרעיון או לתכנית שלא נראה 

שיוכלו להתממש. 

מבחינות מסוימות האוטופיות 
דומות לספרי המדע הבדיוני - 

בשניהם מדמים מציאות שאינה 
מציאותית בימינו, ושנראה כי לא 

תתממש. 

המילה אוטופיה מורכבת מצירוף 
מילים ביוונית שמשמעו "המקום 

הטוב" ו"שום מקום".

לפיכך אוטופיה היא גם המקום 
הטוב וגם שום מקום - חברה 
אידאלית שבעצם אינה קיימת 

)אלא בדמיון(.

ב י ב א ל  ת  - ד  נ ל י ו נ ט ל א

הרצל כתב את אלטנוילנד בגרמנית. העיתונאי נחום סוקולוב 
תרגם את החיבור לעברית, ונתן לו את השם תל אביב. 

"תל" הוא מקום שיש בו עתיקות,

ו"אביב" מסמל התחדשות, וכך נשמרה המשמעות שהרצל רמז 
לה - ארץ שיש בה ישן וגם חדש.

לימים ניתן השם תל אביב לעיר העברית הראשונה.

קטעי המקורות המופיעים בספר 
זה נכתבו בכמה וכמה תקופות 
ונלקחו ממגוון ספרים וחיבורים. 

כדי לסייע לכם להתמצא, חילקנו 
את המקורות לכמה סוגים, ולכל 

סוג ייחדנו צבע אחר.

מקורות תנ"ך
עתיקים 

אחרים

כתבי מסכת אבות
הרצל

מקורות מהעת 
החדשה ועד 

ימינו

מפתח הצבעים לחלק ב':

פרידריך 
צעיר יהודי 

ומיואש שנענה 
להצעה לנסוע 

לאי בודד, 
ובדרכו חזרה 
מסייר בארץ 

ישראל.

קינגסקורט
אדם לא יהודי ועשיר. פרידריך 

הצטרף אליו במסע לאי 
הבודד, ואחרי 20 שנה סייר 

עמו בארץ ישראל.

דוד
ילד קבצן מווינה, עלה מאוחר 

יותר לארץ ישראל והיה למנהיג 
החברה החדשה.

תיאודור )בנימין 
זאב( הרצל

הכירו את האישים!
 חפשו מידע על תיאודור

)בנימין זאב( הרצל. 
הכינו ציר זמן ובו התחנות 

המרכזיות בחייו.
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הרצל חזה שבארץ ישראל לא רק תקום חברה חדשה, אלא גם תשתנה דמותו של 
היהודי - יצמח יהודי חדש שלא ימשיך את דפוסי ההתנהגות של היהודי בגלות. רעיון 

"היהודי החדש" לא היה מיוחד להרצל, אלא היה משותף לחזונות ולשאיפות של 
רבים מהוגי הציונות.

מהם מאפייניו של "היהודי הישן"? וכיצד ינהג "היהודי החדש" שיגדל באדמת ארץ 
ישראל? 

דמות היהודי בגלות
בתחילת הספר אלטנוילנד, פרידריך יושב בבית קפה בעיר וינה שבאוסטריה. כשהוא 

יוצא החוצה הוא נתקל בילד קבצן:

1היהודי החדש ה  ד י ח י

1500

2000

1000

500

0

מרק שאגאל

ציר זמן 

פרקי אבות

יעקב בודניק
חיים הזז

הרצל

מפגש ראשון בין פרידריך והילד דוִד בווינה

כשיצא... מבית הקפה הבחין פרידריך בילד כבן עשר שעמד בחוץ, בפינה 
המוגנת של הדלת. הילד הגביה את כתפיו בתוך מעילו הדק, הצמיד את 

זרועותיו לחזהו וניתר על השלג שנאסף שם. קפיצותיו נראו כמעשה שובבות 
אבל פרידריך שם לב שהילד המסכן קופא מקור בנעליו הקרועות. הוא שלח 
את ידו לכיסו, ולאור הפנס הסמוך בָּרַר מתוך ערימת המטבעות שלוש מעות 

נחושת והושיט לו אותם. הילד לקח את המטבעות. 

)אלטנוילנד, עמ' 13(

בהמשך הילד אומר לפרידריך:

"אלוהים יעשה ממני גבר חזק, ואני אשלם לך."

פרידריך הופתע מהדברים ומן הנעימה שבה הם נאמרו. 

הם העידו על בגרות ועל נחישות יוצאים מגדר הרגיל.

1 ה  ד י ח י
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שאלות
א. תארו את הילד שפרידריך 

פגש. כיצד הוא נראה? 
במה הוא עוסק? 

ב. דמותו של הילד, דוד, 
סימלה בעבור הרצל את 

מצבם של חלק מהיהודים 
בגולה. איזה מצב בחר 

הרצל להדגיש? 

ג. מה הייתה שאיפתו של 
הילד דוד? כיצד תכנן 
לממש את השאיפה 

הזאת? 

"בן כמה אתה?" שאל אותו. 

"אני חושב שבן עשר," השיב דוד.

"ומה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?"

"אני רוצה ללמוד, ללמוד הרבה!"

פרידריך נאנח מבלי משים: "ואתה חושב שזה מספיק?"

"כן!" אמר דוד.

 "שמעתי שאדם מלומד הוא אדם חזק וחופשי. אלוהים יעזור לי ללמוד, 
ואז אסע לארץ ישראל."

"לפלשתינה?" תמה פרידריך, "מה תעשה שם?"

"זאת הארץ שלנו, שם נוכל להיות מאושרים."

... פרידריך הניח את ידו על ראש הילד.

"מי ייתן ואלוהי אבותינו יהיה בעזרך!"

)אלטנוילנד, עמ' 26(

בהמשך הסיפור, קינגסקורט, חברו למסע של פרידריך )שהיה לא יהודי(, מתאר בפניו אירוע 
שקרה בזמן שהיה מפקד בצבא ואחד מחייליו היה יהודי:

חברו של פרידריך מספר על יהודי שהכיר בצבא 

"... אני לא מבין אתכם, היהודים. אם הייתי יהודי, הייתי גאה בזה מאוד.

אבל אתם מתביישים בעצמכם, ולכן אל תתפלאו שבזים לכם..."

"... אני זוכר עכשיו מקרה שקרה לי עם אחד מבני ארצך, או בני אמונתך, בקיצור, 
עִם יהודי אחד. 

זה קרה בצבא. היה לנו בגדוד מתנדב אחד - קראו לו כֹּהן, לעלוב הנפש הזה... 

היינו בתרגיל רכיבה ואמרתי לחיילים לדלג מעל משוכות, אבל הם לא רצו או 

1 ה  ד י ח י
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שאלות
א. לפי קינגסקורט, 
מה היא הבעיה 

העיקרית של 
היהודים?

ב. לפי קטע זה, 
כיצד תפסו 

לא יהודים את 
היהודים? 

לא היו מסוגלים, וגם המשוכות היו די גבוהות. טוב, טיפלתי בהם כמו שצריך 
לטפל בעדר חזירים...

ואל אותו כהן נטפלתי באופן מיוחד: 'אתה בטח רוכב טוב יותר על שטרות?' 
אמרתי לו. 

פתאום הציף הדם את פניו של היהודי והוא הסתער קדימה, אבל נתקל 
במשוכה ושבר את זרועו. 

זמן מה הציקה לי המחשבה, לשם מה זקוק הנבלה הזה לרגש של כבוד?"

"אתה חושב שליהודי לא צריך להיות רגש של כבוד?"

 "לא... אבל אם יש ליהודים רגש אמיתי של כבוד, איך הם סובלים את כל 
ההתעללויות האלה?"

"ומה לדעתך צריכים היהודים לעשות?"

"לא יודע. שיעשו משהו דומה למה שעשה כהן ההוא בתרגיל הרכיבה. אחרי 
המקרה הזה כיבדתי אותו יותר." 

"כי הוא שבר את היד?"

"לא, כי הוא הראה שיש לו רצון משלו..." 

)אלטנוילנד, עמ' 35-36(

דמותו של היהודי הגלותי ביצירות יהודיות אחרות 
בסיפורו "הדרשה" עסק הסופר חיים הזז ביהודי ה"ישן", הגלותי.* 

הסיפור מספר על יּודְֶקה, חבר קיבוץ, בחור שתקן, שבדרך כלל אינו מדבר בישיבות ובאספות 
קיבוץ. למרות זאת, באחת מן האספות קם יודקה ונושא נאום ארוך ותקיף על יהודי הגולה:

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". 

"אני רוצה להודיע"... )אמר יודקה( בקול נמוך ורגוש, 

ת ו ל ג ה ת  פ ו ק ת

יודקה מדבר על התקופה 
הארוכה שבה לא היה 

רוב רובו של העם היהודי 
במולדתו. תקופה זו 

נמשכה כמעט אלפיים 
שנה, מהימים שאחרי 

חורבן הבית השני ועד 
סוף המאה ה־19. בשנות 

הגלות חיו יהודים 
בארצות רבות באסיה, 

באירופה ובאמריקה, 
ובדרך כלל נחשבו 

למיעוט שאינו שייך 
למקומו. 
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"שאני מתנגד להיסטוריה היהודית".

"מה?" החזיר ראש החבורה עיניו אילך ואילך. 

"אני מתנגד להיסטוריה היהודית. אני רוצה לְבֵָאר למה. 

ראשית אתחיל מזה שאין לנו היסטוריה כלל. 

שלא אנחנו עשינו את ההיסטוריה שלנו, כי אם הגויים עשו אותה לנו. 

אתם לא יכולים אפילו לתאר לעצמכם איך אני מתנגד לה, איך אני שולל אותה 

ואיך... איך... אני לא מכבד אותה!

הביטו! מה יש בה? גזירות, עלילות, רדיפות וקידוש השם, 

ועוד פעם גזירות, עלילות, רדיפות וקידוש השם.

ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד ועוד... זה משעמם עד מוות, פשוט משעמם! 

אין בה לא מעשים ועלילות, לא גיבורים וכובשי עול, לא שליטים ובעלי מעשים, 

רק ציבור של נאנחים ובוכים ומבקשי רחמים.

הסכימו בעצמכם שזה לא מעניין. 

אני בכלל הייתי אוסר ללמד לילדים שלנו את ההיסטוריה היהודית.

אני פשוט הייתי אומר להם: חבר'ה! לנו אין היסטוריה! 

מיום שגלינו מארצנו אנחנו ַעם בלי היסטוריה. אתם פטורים, לכו לשחק כדורגל!

)על פי חיים הזז, "הדרשה", בתוך: חיים הזז, כתבים, ספר שלישי - אבנים 
רותחות, עם עובד, תל אביב תש"ו, עמ' 228-232. נכתב ב־1942(

שאלות
א. מדוע יודקה ממליץ לפטור 

את ילדי ישראל מללמוד 
היסטוריה יהודית? מה 
מפריע לו בהיסטוריה 

היהודית? 

ב. הסבירו את המשפט: "לא 
אנחנו עשינו את ההיסטוריה 

שלנו, כי אם הגויים עשו 
אותה לנו". 

ג. על פי דעתו של יודקה, 
הסבירו מדוע בארץ ישראל 

דווקא יוכל העם היהודי 
ליצור את ההיסטוריה שלו 

בעצמו.

ד. שערו אילו אירועים היה 
רוצה יודקה שילמדו 

הילדים בשיעורי היסטוריה 
יהודית בבית הספר? מהי 
"היסטוריה אִמתית" לפי 

יודקה? האם אתם מסכימים 
ִאתו? נמקו.

הצייר היהודי מרק שאגאל )1985-1887( ִצייר את הווי החיים היהודיים במזרח אירופה. 
התבוננו בשלושת הציורים:

שאלות
א. איך מתואר היהודי המזרח־אירופי בציורי 
שאגאל )מהם חזותו, לבושו, עיסוקו, מקום 

מגוריו וכו'(?

ב. שאגאל צייר את היהודי מחוץ לבית. בשניים 
מהציורים היהודי נושא מקל הליכה ושק. איזה 

מרכיב במצבו של היהודי ובמצבם של בני העם היהודי בכלל ביקש שאגאל להדגיש? 

ג. אילו פרטים בציוריו של שאגאל מתאימים לתיאורו של היהודי הגלותי בקטעים שקראתם מתוך "אלטנוילנד" ו"הדרשה"?
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דימויו של "היהודי הגלותי" בעיני הציונים הושפע, כמובן, מאופי החיים היהודיים המסורתיים באירופה במהלך הדורות. 
היהודי בגלות ניסה לחיות על פי מצוות התורה ודברי החכמים )שאת חלקם הכרנו בשיעורים על פרקי אבות(. היהודים 

 חיו בדרך כלל בקהילות, קהילות שהתפתחו בהן מוסדות ציבור ומנהגים רבים של עזרה הדדית בכל תחומי החיים. 
 בעבור היהודי בגלות היה לימוד תורה ערך עליון, ולכן גם לחינוך הילדים הייתה חשיבות עליונה. 

רוב היהודים לא התפרנסו מחקלאות, כמו רבים מהלא יהודים בארצם, אלא ממסחר זעיר וגם מעיסוק בכספים, 
לדוגמה, בבנקאות.

יש לי מושג       היהודי בגלות

"היהודי החדש" בארץ ישראל 
כשפרידריך וחברו הגיעו לארץ ישראל אחרי שנים רבות, הם פגשו במפתיע את דוִד, הילד העני מווינה. כעת הוא היה 

אדם בוגר שחי בארץ ישראל והיה שותף לבניית "החברה החדשה". דוד אסף את המבקרים לביתו וליווה אותם בסיוריהם 
ברחבי הארץ. פרידריך, שפגש את דוד בהיותו ילד בווינה, התבונן בדוד המבוגר בהשתאות וחשב בינו לבין עצמו:

הפגישה עם דוד בארץ ישראל. דוד מתגלה כאדם משכיל ומוצלח

מה נהיה מדוִד, הילד הקבצן ההוא! 

אדם חופשי, בריא, משכיל, רציני בהשקפת עולמו... 

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. 

ועכשיו עמד )דוד( במרומי הכרמל והשקיף על הים ועל היבשה כשעל פניו הבעה של אושר עילאי. 

רק ברגע זה ראה פרידריך בפניו של הגבר החופשי הזה את עקבות הילד יוצא הדופן שהצהיר בזמנו 
שהוא שואף לעלות לארץ ישראל.

)אלטנוילנד, עמ' 59(
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מודל נוסף של "היהודי החדש" 
בימים שלפני הקמת המדינה נשמעו כמה וכמה חזונות שתיארו את "היהודי החדש" שיחיה בארץ ישראל. חזונות 

אלו דיברו על היהודי ה"רצוי". ִקראו את תיאורו של יעקב בודניק, שהיה מחנך בקיבוץ הראשון, קיבוץ דגניה.

שאלות
בעזרת דמותו של דוד עיצב הרצל את המהפך שראה בעיני רוחו - מן המצוי לרצוי. 

א. השוו בין דוד "הישן" לדוד "החדש" )השוו, למשל, את הגיל, מקום המגורים, העיסוק, יחס הסביבה אליו, את תחושה 
פנימית וכדומה(.

ב. מהי דמותו של היהודי הרצוי בעיני הרצל? 

ג. היזכרו בדברים שאמר דוד לפרידריך כשהיה ילד קבצן בווינה. באיזו מידה הצליח דוד לממש את שאיפותיו?

1 ה  ד י ח י

איש המחרת

"איש המחרת" שלי הנהו בעל גוף איתן, גמיש, מחוסן, מבוטח כנגד הפורענויות של אקלים הארץ. אינו מפונק 

במאכל ומשקה, הוא יודע ללכת יפה ברגליו מבלי להתעייף, ואפילו בהרים )ארץ הרים היא ארצנו(. הוא יודע לרכוב 

על אופניים, לשחות במים ולשוט בסירה בנהר ובים, ואפילו בימה של תל אביב בשעה שאינו שקט ביותר. הוא יודע 

יפה לרכוב על סוס, לנהוג באוטו ובאופנוע.

ידו חזקה ושריריו חזקים לא רק לספורט ולהגנה. הוא יודע לעבוד בכלי המלאכה ובחומרי המלאכה היסודיים, שכל 

אדם צריך לדעת להשתמש בהם, בין אם הוא חקלאי, בין אם הוא בעל מלאכה, בין אם הוא אומן או איש המדע. 

כאלה הם למשל, פטיש, גרזן, מסור, מחט, מרצע, כף סיידים, מכחול לצבעים, מטאטא, מזלף, מעדר, פרימוס וכו'... 

הוא יודע לעבוד בכל מלאכה, כאמור, אך בראש מאווייו, האידאל אשר הוא שואף להגשימו, הוא חקלאות. לחיות חיי 

עמל בחקלאות, בכפר עברי, כחבר לחברה החדשה, זוהי פסגת שאיפותיו. 

הוא מוכשר לחיות ולעבוד בקבוצה מבלי שירצה להשתלט עליו ולמשול בו, ומבלי שירצה לנצל או להיות מנוצל. הוא 

יודע להעריך את מעלותיהם ויתרונותיהם של חבריו. הוא אינו להוט אחרי התחרות בשביל הצלחתו הפרטית ואינו 

עולה על גבם של אחרים כדי לטפס למרומי הקריירה. לעומת זאת, הוא משתתף בשמחה בעזרה הדדית. הוא רואה 

את הכלל כמשפחתו האינטימית, ושאיפתו להביא אותה לידי עלייה, כי רק בעלייתה עולה גם הוא, וכל עלייה שלו 

הוא גורם לעלייתה היא. 

הוא אינו שואף לתקן את החברה בשביל מי שיבוא אחריו, בשעה שהוא עצמו חי לו בנחת בחברה הבלתי מתוקנת. 

אין הוא "מתקן עולם" בעתיד הרחוק, אלא הוא עצמו, בגופו, חי חיי אותה חברה הבנויה בשוויון, בצדק ובאהבה, 

והנהו חלק ממנה. הוא מגשים.

)יעקב בודניק, נכתב ב־1936(

כפי שעשו חלוצים רבים בעלי שם משפחה לועזי, החליף בודניק את שם משפחתו לשם עברי. לאחר 
והתלבטות ארוכה הוא בחר בשם "בנאי". כיצד משקף השם החדש את ערכיו ושאיפותיו של בודניק? מ י ש
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מצאו בדבריו של בודניק משפטים המתאימים לכל אחת משלוש השורות במשנה.

ו. במה דומה תיאורו של בודניק לתיאורו של הרצל את "היהודי החדש" )דוִד(? אילו דגשים 
המופיעים בחזונו של בודניק אינם מודגשים ב"אלטנוילנד"? 

  התבוננו בכרזה של הקרן הקימת לישראל )הכרזה פורסמה ב־1930, שש שנים לפני
כתיבת הקטע של בודניק(. מצאו בדבריו של בודניק כמה משפטים המתאימים לתיאור 

הדמות המופיעה בכרזה זו והעתיקו אותם.

שאלות
א. מה אפשר לומר על "איש המחרת" של בודניק מן הבחינה הגופנית )הפיזית(? 

ב. מדוע, לדעתכם, בחר בודניק להדגיש את הפן הזה בדמותו?

ג. מדוע היה חשוב לבונדיק ש"איש המחרת" לא יזדקק ל"בעל מקצוע" לביצוע עבודות שונות? הסבירו כיצד 
שאיפה זו קשורה לתקופה שהדברים נכתבו בה ולמפעל הציוני. 

ד. בפסקה השלישית בודניק מתאר את מאפייניו של "איש המחרת" במסגרת החברתית. מהן תכונותיו 
החברתיות של "איש המחרת"? 

ה. ביחידה 7 למדנו את המשנה:

ִאם ֵאין ֲאִני ִלי — ִמי ִלי? 

ֲאִני ְלַעְצִמי — ָמה ֲאִני?  ּוְכֶשׁ

ו — ֵאיָמַתי? ְוִאם ֹלא ַעְכָשׁ

)מסכת אבות, פרק א' משנה י"ד(

 הוגה הדעות הציוני מקס נורדאו טבע את הביטוי "יהדות השרירים", 
ביטוי שהיה למושג מוכר. בדקו באינטרנט מה משמעות המושג.

לצד דמותו של "היהודי החדש" החילוני, גם לאנשי הציונות 
הדתית היה דגם רצוי של "היהודי החדש". הציונים הדתיים 

חשבו שהיהודי החדש הוא מי שמשלב את לימוד התורה 
בחיי העבודה. תנועת הנוער הדתית־הציונית "בני עקיבא" 

חרטה על דגלה את המונח "תורה ועבודה" ומשתמשת 
ֲעבֹודָה".  ּתֹורָה וְָטהֳרָם ַבּ בפתגם: "ַקדֵּ ׁׁ  ַחיֶּיךָ ַבּ

לפניכם סמלה של תנועת בני עקיבא. 

•  הסבירו את משמעותם של המרכיבים השונים בסמל.

יש לי מושג     �  תורה ועבודה

את השילוב בין לימוד תורה לעבודת 
האדמה אפשר לראות גם בבול של 

תנועת "תורה ועבודה".
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שאלות
המחנך הסביר שתפקידו אינו רק לשמור 

או להורות מקצוע אלא גם לעצב, 
להשפיע ולטפח. 

א. מה ההבדל בין תפקידים כמו "לשמור" 
או "להורות )ללמד( מקצוע" לבין 

תפקיד כמו "לעצב" או "להשפיע"? 

ב. מה אפשר ללמוד מהקטע בדבר הקשר 
שבין עיצוב האדם החדש לבין עבודת 

החינוך?

החינוך - שותף בעיצוב האדם החדש
את הקטע הזה כתב ב־1941 מחנך בארץ ישראל.

הן לא רק לשומר הופקדתי על דור העתיד, 

כי אם למעצב דמותו העברית. 

כי זאת יבקשו מִאתנו, המחנכים בבית הספר: 

להשפיע על נפש חניכינו, 

שישמרו על אש התמיד של האומה העברית במלוא זוהרּה 

והודּה...

עלינו להיות לא מורים מקצועיים 

אלא מורי דרך לנוער היהודי ומטפחי הנשמה הישראלית.

)מ' שלאנגר, 1941(

בספר אלטנוילנד, כשהסביר דוִד לאורחיו על החיים החדשים בארץ ישראל הוא לא פסח על תיאור מערכת החינוך. דוד 
בחר לתאר את תנאי החינוך היוצרים תנאי פתיחה שווים לכול ולָפרט מעט מתוכני החינוך:

6*15

1 ה  ד י ח י

דוד הסביר: אנחנו מעצבים את הגוף ואת הנפש של בני הנוער בעזרת אגודות התעמלות וקליעה 
למטרה, שעושות את זה היטב... אנחנו גם עורכים תחרויות לפי המודל האנגלי: כדורת, כדורגל ושיט. 

 המשחקים האלה כבר הוכיחו את עצמם. אימצנו אותם וזו הצלחה גדולה. 
בעבר, הילדים היהודים היו חיוורים, חלשים ומפוחדים. תסתכלו עליהם היום! ההסבר לשינוי הזה, 

המפתיע לכאורה, פשוט מאוד. הוצאנו אותם החוצה, לשמש, אחרי שחיו במרתפים אפלים, בצריפים 
 של מצוקה ובחדרים של עוני.

 ידוע שצמחים נובלים בלי אור שמש, 
וזה נכון גם לגבי בני אדם. 

 )אלטנוילנד,
עמ' 66(
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חשיבה על חינוך האדם האידאלי - גם בימינו!

מטרה מס' 5: לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, למיצוי מלוא 
יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות. 

מטרה מס' 9: לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות 
ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל;

•  תכננו את אופי הטיול השנתי הרצוי לאור שתי המטרות האלה. 
תכננו את סדר היום של הטיול )לפחות שלושה ימים ממנו(, את המקומות שהתלמידים יבקרו 

בהם, את אופי הפעילויות במהלך היום ובלילה, את תנאי האכילה, השינה והניידות.

שאלות
א. מהם תוכני החינוך שבחר דוד להדגיש?

ב. איזו דמות אדם עשויה להתפתח משיטת חינוך כמו זו שמתאר דוד? באיזו מידה הוא יהיה דומה לאדם 
האידאלי המתואר אצל יעקב בונדיק ובכרזה של הקרן הקיימת? הסבירו.

בית ספר "אלונים" מתכנן את הטיול השנתי והאחרון של כיתה י"ב. זהו טיול בן חמישה ימים והוא 

נחשב לשיא שנת הלימודים ולחלק מתכנית הלימודים בשנה האחרונה בבית הספר. בכל שנה, 

לקראת הטיול, נבחרת ועדה של מורים ותלמידים שתפקידה לקבוע את מטרות הטיול ולתכנן את 

הטיול לפרטי פרטים. השנה, לאחר דיון ארוך וסוער בשאלת מטרות החינוך בכלל ובשאלת דמותו 

של ה"בוגר האידאלי" של בית הספר הזה בפרט, הוחלט לחזור ולקרוא את "חוק החינוך הממלכתי" 

של מדינת ישראל, חוק המגדיר את מטרות החינוך. אחרי קריאת החוק החליטה הוועדה לבחור 

שתיים מהמטרות המצוינות בחוק, ולתכנן טיול שיממש את שתי המטרות האלה, זו לצד זו. 

המטרות שבחרו רוב חברי הוועדה היו:
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מחברים הכול יחד
בניסיון לעצב "יהודי חדש" התמקדו הציונים בערכים שהיו חשובים להם.

לפעמים, בניסיונם לעצב את דגם "היהודי החדש", הם ביקשו למחוק יסודות שאפיינו את היהודים בגולה.

היום אנחנו יכולים להעריך גם את הצדדים החיוביים שהיו בחייהם של היהודים שחיו בגולה, לצד הערכים 
החדשים שביקשו הציונים להדגיש.

א. 1. רִשמו את התכונות החיוביות של "היהודי הישן" )אפשר להיעזר במה שכתוב בעמ' 133 ]היהודי בגלות[ 
וגם בערכים ובמאפיינים העולים מהמשניות במסכת אבות(, שכן אלו הערכים שעל פיהם ניסה היהודי 

המסורתי לחיות. 
2. רִשמו את התכונות החיוביות של "היהודי החדש" )ראו עמ' 135-133(.

ב. ועכשיו... חשבו, מיהו היהודי האידאלי בעיניכם?

1. מה מראהו החיצוני?   
2. מהן תכונותיו הנפשיות והגופניות?   

3. מהם מאפייניו החברתיים?   
4. מהם הערכים שלו?   

5. אילו תכונות הייתם מוסיפים לאדם האידאלי מתוך המאפיינים והערכים שפגשתם במסכת אבות?  

ג. ציירו על גבי בריסטול גדול דגם של היהודי האידאלי בעיניכם, ושלבו בציור גם משפטים המציגים אותו. 
שימו לב, על הציור לשקף גם תכונות שאינן נראות לעין! 

 )לדוגמה, אם חשוב לכם שהוא יהיה אדם החושב באופן עצמאי,
 סמנו ליד ראשו
סימני שאלה( 

1 ה  ד י ח י

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?
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 מקומן של העבודה
והטכנולוגיה בתיקון החברה

בזכות הטכנולוגיה

כאשר אנשים חושבים כיצד יהיו החיים בעתיד, לעתים קרובות הם מעלים בדעתם כל מיני 
המצאות חדשות שישפיעו על חיי האדם. כך חשבו גם רבים מההוגים הציונים. הם האמינו 
שבזכות גילויים מדעיים והמצאות טכנולוגיות הם יוכלו להפריח את השממה בארץ ישראל 

ולפתח בה חברה מודרנית ומשגשגת. רבים אף האמינו שהטכנולוגיה לא רק תקדם את 
הגשמת החזון הציוני כי אם בכוחה אפילו להביא גאולה! 

1 ה  ד י ח 2י ה  ד י ח י

הרצל "חובב טכנולוגיה"
הרצל האמין ב"פרוגרס" )progress = ִקדמה(, כלומר בכוחם 

של המדע והטכנולוגיה לשנות את החברה האנושית בכלל, ואת 
דמותם של העם היהודי וארץ ישראל בפרט.

כך כתב הרצל בספרו "מדינת היהודים" בשנת 1896: 

ּפָנֶיהָ של השאלה החברתית תלויים אך ורק בהתפתחותם של האמצעים הטכנולוגיים... 

דומה שהמילים "אי אפשר" נעלמו כבר משפת הטכנולוגיה. 

אילו קם לתחייה איש המאה הקודמת, הוא היה מוצא שכל חיינו מלאים קסמים

 נִׂשגָבים מִבִּינָתֹו. 

כל מקום שאנו, המודרניים, מופיעים בו עם אמצֵעי העזר שלנו, הופכים אנו את המדבר

לגן פורח. 

להקמת ערים די לנו עתה באותו מספר שנים, כמספר מאות השנים שהיו דרושות

בתקופות קודמות של ההיסטוריה... 

אנו עצמנו היינו רוצים לנצל בארץ היהודים את כל הניסויים החדישים, ואף לפתחם... 

רוצים אנו לעמוד בראש כל דבר שיש בו משום אהבת האדם, ובתור ארץ חדשה לשמש

ארץ ניסיון וארץ מופת. 

)על פי מדינת היהודים, תרגום מרדכי יואלי ודניאלה בנבנשתי, עריכה חיה הראל, 
קשתרבות, ירושלים תשנ"ו, עמ' 81(
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לדעתי, תאורת החשמל לא הומצאה כל עיקר 
כדי שמספר סנובים יאירו בו את אולמות 

הפאר שלהם, אלא כדי שנפתור לאורה את 
בעיות האנושות. 

)מדינת היהודים, עמ' 14(

הרצל הדגיש כי הוא אינו רואה בַּהתפתחות הטכנולוגית מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי לקידום מטרות ראויות:

שאלות
א. לדעתו של הרצל, מטרתה של תאורת החשמל בפרט, 

ומטרתן של ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות 
בכלל, היא לפתור את בעיות האנושות. תנו דוגמה 

להמצאה טכנולוגית המתאימה להגדרה זו. 

ב. האם אתם מסכימים שזאת מטרת המדע והטכנולוגיה? 

יש לי מושג       התקופה האופטימית
בספר אלטנוילנד מתאר הרצל חברה מודרנית שיש בה תחבורה ציבורית משוכללת ותעשייה משגשגת, חברה 

המנצלת את כל האמצעים המדעיים שברשותה לשיפור חייה.

גישתו של הרצל למדע ולטכנולוגיה הייתה חלק מתפיסה כללית שאפיינה את תקופתו. כבר מסוף המאה ה־17 
יצרו גילויים מדעיים חשובים אווירה אופטימית. בעידן המודרני רווחו האמונות שבאמצעות המדע יוכל האדם לגלות 

את כל סודות היקום, שהעולם והאנושות משתפרים ומתקדמים עם הזמן, ושהִקדמה )ה"פרוגרס"( תביא לעתיד 
טוב ומאושר יותר לאנושות כולה.

  מרפאת העיניים המתקדמת ביותר
 בסיור שלהם בארץ ישראל ביקרו פרדריק וקינסקורט באופרה בחיפה, ושם הכירו את סשה, רופאת עיניים דגולה.

דוד המארח הציג אותה בפניהם:

מרפאת העיניים הגדולה בעולם

היא )סשה( מנהלת את מרפאת העיניים הגדולה בעולם. 

אם תרשי לי, דוקטור, נבקר במרפאה שלך מיד כשנגיע לירושלים. 

בְּמָקום זה ניצלה ראייתם של המוני אנשים. 

זאת ברכה עצומה לארצות המזרח. חולים באים למרפאה מכל אסיה וצפון אפריקה.

החסד שיוצא ממוסדות הרפואה שלנו קנה לנו — כאן בפלשתינה ובארצות השכנות — 

יותר ידידים מכל ההצלחות הטכנולוגיות והתעשיות ששיווקנו. 

)אלטנוילנד, עמ' 89( 

•  באיזו מידה 
דוגמה זו 

מדגימה את 
חזונו של הרצל 
בדבר תפקידם 

של המדע 
והטכנולוגיה 

במפעל הציוני? 

2 ה  ד י ח י
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  ביקור בים המלח
תחנות נוספות בסיור היו עמק הירדן וים המלח, שם הסביר דוד לאורחיו שהתושבים הצליחו לא רק לתעל את מי הירדן כדי לנצל 

כל טיפת מים לשימוש חקלאי, אלא למדו כיצד לנצל את ההבדלים בין מפלס הים התיכון למפלס ים המלח ליצירת חשמל. 

תעלה בין הים התיכון לים המלח

המים התכולים והעמוקים של ים המוות נגלו לעיניהם, ורעש חזק נשמע באוזניהם.

אלה היו קולות מי תעלת ים המלח, ששצפו בדרכם מהים התיכון אל המעמקים.

דוד הסביר בקצרה את מבנה הפרויקט. 

ים המלח הוא, כידוע, המקום הנמוך ביותר על פני כדור הארץ. 

גובה פני המים כאן הוא 394 מטר מתחת לפני הים.

המחשבה כי ניתן לנצל את הבדלי הגובה העצומים הללו )בין ים התיכון לים המלח( למקור אנרגיה 
הייתה כמעט מובנת מאליה. 

הפרש הגובה בין תחילת התעלה בחוף הים התיכון לבין סופה ליד ים המלח היה שמונים מטרים בלבד. 

נותר, אפוא, הפרש של עוד כשלוש מאות מטר, שנוצל לבניית מפל. התעלה )שחיברה ביניהם(... יִיצרה 
אנרגיה של כחמישים אלף כוחות סוס.

)אלטנוילנד, עמ' 186( 

תארו לעצמכם עוצמה 
של מפל מים גדול, 
ותוכלו להבין את 

העוצמה שהייתה עשויה להיות לתעלה 
שתחבר בין הים התיכון לים המלח! 

מהאנרגיה הזאת, על פי הצעתו של הרצל, 
אפשר לייצר חשמל. 

במדינת ישראל עולה מדי פעם הרעיון לחפור 
את "תעלת הימים", תעלה שתחבר בין הים 
התיכון לים המלח, כפי שהציע הרצל, אולם 

 בינתיים רעיון זה לא מומש.
מי יודע, אולי בעתיד...

ו מ י ש

8.5*10
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ייצור חשמל ממים

הם הגיעו לתחנת הכוח... כאן, בים המלח, השתרבבו מהסלעים כעשרים צינורות אדירים במרחקים 
שווים זה מזה.

הצינורות עמדו במאונך מעל בתי הטורבינות ונראו כמו ארובות דמיוניות, אבל הקול הרועם שבקע 
מהם והקצף הלבן שעל פני מאגר המים העידו על המתרחש.

המבקרים נכנסו לאחד מבתי הטורבינות...

זה היה מראה מרשים באמת, שהזכיר את אחד מאיתני הטבע:

המים הניתכים על כנפי הארד הענקיות של גלגלי הטורבינות ומסחררים אותם;

הגנראטורים שריסנו את העוצמה הפראית של הטבע והפכו אותה לאנרגיה חשמלית שנשלחה לכל 
רחבי פלשתינה;

והארץ הישנה־החדשה שנעשתה לגן פורח ומולדת לאנשים שהיו פעם עניים, חלשים, חסרי תקווה 
וחסרי מולדת... 

פרידריך מצא לבסוף את המילים שביטאו את הרגשתו: 

"אני מרגיש כמו אדם שנמחץ על ידי עוצמה בלתי רגילה."

"אותנו," השיב דוד ברצינות, "לא מחצה העוצמה הזאת - אלא הזניקה אותנו קדימה."

)אלטנוילנד, עמ' 186-187(

2 ה  ד י ח י

הביטוי "הארץ הישנה־החדשה" )המופיע במשפט המודגש( הוא בעצם שם 
 הספר - "אלט־נוי־לנד". אפשר לראות במשפט המודגש את תמצית

חזונו של הרצל! הסבירו טענה זו.

ו מ י ש

שאלות
א. איזו אווירה עולה מתיאור תחנת הכוח? בחרו לפחות שלוש מילים המבטאות אווירה זו. 

ב. לקראת סוף הקטע מזכיר הרצל את ה"אנשים שהיו פעם עניים, חלשים, חסרי תקווה וחסרי מולדת". למי 
התכוון הרצל? איזה מסר ביקש להעביר?
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שאלות
א. ויץ אמר שכאשר עבד את האדמה 

חש תחושה חדשה. תארו את 
הרגשתו. 

ב. האם ויץ היה מרגיש את אותה 
התחושה אילו היה עובד את 

האדמה בגולה? הסבירו.

ג. האם עסקתם אי פעם בעבודת 
אדמה? אם כן, תארו את החוויה 

שחוויתם.

ד. האם העבודה בחקלאות או בגינון 
מושכת אתכם? מה הייתם מצפים 

להרגיש בעבודה מסוג זה?

 לצד המדע והטכנולוגיה -
עבודת אדמה ועבודת כפיים בארץ ישראל

רוב ההוגים הציונים תמכו בַּהתקדמות המדעית והטכנולוגית, וראו בה אמצעי חשוב ליישוב הארץ. אולם לצד 
תמיכה זו רווחה גם אמונה הנראית הפוכה כמעט: היהודים חייבים לחדש את הקשר הפשוט והישיר שלהם עם 

אדמת ארץ ישראל, "לגאול את האדמה" ובכך לגאול את האדם ואת העם. 

בשנת 1910 כתב החלוץ יוסף וַיִץ לחברו בגולה שעד שלא יבוא לארץ ישראל ויעבוד את האדמה במו ידיו, לא יוכל 
להבין את הצורך של העם היהודי באדמת הארץ: 

להרגיש בצורך הזה, לחיות בו, למשש את כל ַמָמשוּתֹו 

יוכל רק זה שחיבק בידיו את האדמה, 

שחפר בה, 

שנעץ בה את מחרשתו, 

שהשריש בה את אילנו 

והצמיח ממנה את דגנו וירקו. 

אז, בעלות לאפי ריח האדמה, 

חשתי שדבר־מה חדש שהיה חבוי מתחת לסף ההכרה, 

הולך ונעור ומתפשט ברמ"ח איבריי ושס"ה גידיי )בכל גופי(. 

וככל שהעמקתי לחפור - כן העמיקה וכן התפשטה בי הרגשת 

הקרקע, 

ויאפוף הרגש את כל כולי לחבק את האדמה, 

להתמזג בה ולמצוץ ממנה כוח חיים. 

נשבה עליי רוח הדורות ממעמקי האדמה 

ואחוש תחושה ממש את הקשר האמיץ שביני ובין אדמת ישראל. 

)על פי מכתב מיוסף ויץ לידיד בגולה ]סוף טבת תר"ע[ בתוך: בועז 
נוימן, תשוקת החלוצים, עם עובד, תל אביב תשס"ט, עמ' 31-32(

וַיִץ התוודה כי גם הוא, כשרק עלה מהגולה לארץ ישראל, לא עמד 
חבר קיבוץ "בית הערבה" בודק את איכות האדמהעל הסוד הזה עד שחפר את הבור הראשון במושבה רחובות: 
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שאלות
א. במסורת היהודית, 

למי נוהגים 
להודות על מזון, 

על משקה, על 
כסות ועל אור?

ב. למי מודה ביאליק 
בשירו? מה 

משמעות השינוי 
הזה? 

ג. לצד עבודת 
האדמה רומז 

ביאליק בשירו 
לעבודות ומלאכות 

אחרות. הביאו 
שתי דוגמאות 

לכך. 

בשיר זה ביטא ביאליק את רחשי לִבּם של רבים מהחלוצים כלפי מקומה המהותי של העבודה בחיים החדשים בארץ ישראל. 

רעיון דומה מובא בשירו של המשורר ֹנח שפירא. הוא כתב כך:

העבודה הייתה ערך עליון בעיני החלוצים. 

ִקראו את שירו של חיים נחמן ביאליק: 

שיר העבודה והמלאכה

יֵלנּו ֵמָרָעב?  ִמי ַיִצּ
 ִמי ַיֲאִכיֵלנּו ֶלֶחם ַרב?
ֵקנּו ּכֹוס ָחָלב? ּוִמי ַיְשׁ

ָרָכה? - ְלִמי ּתֹוָדה, ְלִמי ְבּ
ָלאָכה!  ָלֲעבֹוָדה ְוַלְמּ

ר? ֹקּ סּות ַבּ ן ָלנּו ְכּ  ִמי ִיֵתּ
ן אֹור? ְך ִיֵתּ ֹחֶשׁ ּוִמי ַבּ

 ִמי ַיַעל ַמִים ִמן ַהּבֹור? 
ָרָכה? -   ְלִמי ּתֹוָדה, ְלִמי ְבּ

ָלאָכה! ָלֲעבֹוָדה ְוַלְמּ

ן, ַגּ  ּוִמי ָנַטע ֵעִצים ַבּ
ל־ִמין ָוַזן,  ִלְפִרי ּוְלֵצל, ָכּ

ָגן? דֹות ָזַרע ָדּ ׂ  ּוַבָשּ
ָרָכה? - ְלִמי ּתֹוָדה, ְלִמי ְבּ

ָלאָכה! ָלֲעבֹוָדה ְוַלְמּ

ג, ת ַגּ ַנּ  ִמי ֵהִכין ָלנּו ִפּ
ֶרם ְסָיג, ן, ַלֶכּ ֵדר ַלַגּ  ָגּ

ַאג  ּוִמי ָטַרח ּוִמי ָדּ
ת, ִלְכבֹוד ֶהָחג? ָבּ  ִלְכבֹוד ַשׁ
ָרָכה? -   ְלִמי ּתֹוָדה, ְלִמי ְבּ

ָלאָכה!  ָלֲעבֹוָדה ְוַלְמּ

ן ַנֲעֹמל ן ַנֲעֹבד, ַעל־ֵכּ  ַעל־ֵכּ
ָכל־ְיֵמי ַהחֹול. ִמיד ְבּ  ָתּ
ֵבד ָהֹעל, ָנִעים ָהֹעל!  ָכּ

קֹול יר ְבּ ַנאי ָנִשׁ ּוְבֵעת ַהְפּ
ָרָכה יֵרי־ְבּ יֵרי־ּתֹוָדה, ִשׁ ִשׁ

ָלאָכה! ָלֲעבֹוָדה ְוַלְמּ

חיים נחמן ביאליק

הכירו את האישים!
חפשו מידע על חיים נחמן ביאליק.
נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 

ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש עובדות 
שחשוב לדעת עליו.

יֵלנּו".  ּצִ ל ָצרֹות ִהיא ּתַ ינּו, ִמּכָ ל ַחּיֵ ּה"."ָהֲעבֹוָדה ִהיא ּכָ נֹות ּבָ אנּו ַאְרָצה ִלְבנֹות ּוְלִהּבָ "ָאנּו ּבָ
ובמילותיו של 
השיר העממי:

2 ה  ד י ח י
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שאלות
א. מה כוחה של העבודה? כיצד יכולה העבודה להשפיע לטובה על האדם?

ב. כיצד יכולה העבודה להשפיע על קבוצה של אנשים ועל עם שלם?

ג. כיצד יכולה העבודה להשפיע על הקשר שבין העם לארצו?

אבי הרעיון שהעבודה צריכה להיות ערך עליון של המתיישבים היהודים בארץ היה 
החלוץ והוגה הדעות א"ד )אהרון דוד( גורדון.

א"ד גורדון

הכירו את האישים!
א. חפשו מידע על א"ד גורדון. 

ב. את גורדון פגשנו כבר בחלק א'. 
ִקראו את דבריו המובאים בעמ' 34-33 

והסבירו כיצד שיקף אורח חייו של גורדון 
את דעותיו ואמונותיו.

מה חשב הרצל על עבודת האדמה בארץ ישראל?
הרצל ראה בקשר עם אדמת הארץ ערך חשוב, אך טען כי יש מי שאינם מעריכים מספיק את הטכנולוגיה המודרנית. 

מי שרוצה להפוך את היהודים לאיכרים טועה טעות תמוהה... 

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...

אם רוצים היום לייסד מדינה, יהיה מטופש לחזור אל אותן דרגות 
התרבות, כפי שהיו רוצים אי־אילו ציונים...

 אם נרצה להקים בניינים, לא נקים בקתות עץ עלובות
על שפת אגם...

)על פי מדינת היהודים, עמ' 21, 25-26(

שאלות
רבים לא הסכימו עם העמדה 

המובעת כאן.

א. כיצד לדעתכם היו עונים יוסף 
ויץ, ביאליק וגורדון לטענותיו 

של הרצל? 

ב. כיצד היה עונה חקלאי ישראלי 
בן ימינו לטענות אלה?

ג. עם איזו גישה אתם מזדהים 
יותר? נמקו.
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מחזון למציאות - מדע וטכנולוגיה במדינת ישראל
הרצל לא טעה כשחזה שהמדינה היהודית תהיה ַמעצמה בתחומי המדע והטכנולוגיה. למרות היותה מדינה קטנטנה, תרומתה 
של ישראל למדע ולטכנולוגיה רבה מאוד. למדענים הישראלים הישגים בין־לאומים רבים וחשובים. תרומתה של ישראל בולטת 
במיוחד בגנטיקה, ברפואה, בפיזיקה, בכימיה, במדעי החקלאות ובהנדסה. ניסיוננו הרב בלחימה הוביל את המדינה לפתח גם 
אמצעי לחימה מתקדמים. בעשורים האחרונים פורחת בעולם תעשיית הטכנולוגיה העילית )ההיי־טק(, וגם בתחום זה מדינת 

ישראל היא בין המובילות בעולם. 

•  לפניכם דוגמאות להמצאות ישראליות. האם ברור לכם מהי ההמצאה בכל תמונה? האם ידעתם שאלו המצאות ישראליות?

בדקו באינטרנט ורשמו לפחות שני הישגים חשובים של מדענים ומהנדסים ישראלים בתחומי המדע 
והטכנולוגיה )למשל, חפשו את הביטויים "טכנולוגיה בישראל" ו"המצאות ישראליות"(.

כפי שראינו, הרצל ראה בטכנולוגיה אמצעי לקידום היהודים והחברה שתקום בארץ ישראל, ואילו החלוצים האמינו שבכוחה של 
העבודה, עבודת האדמה ועבודה בכלל, לבנות את היהודי החדש, להבריא אותו ולחדש את הקשר לארץ ישראל. 

גם בימינו יש שרואים בטכנולוגיה אמצעי בעל כוח אדיר לשנות את המציאות. 

סטף ורטהיימר הוא אחד התעשיינים החשובים בישראל. הפרויקט הגדול ביותר שיזם הוא הקמת פארקים תעשייתיים, ִמתחמים 
של חברות ומפעלי תעשייה למיניהם. 

2 ה  ד י ח י

1

2

3

4

במשך 58 שנים חשבו תושבי ישראל כי שטח רב יותר יבטיח את ביטחונם, ואנו 
עדיין מאמינים כי צבא טוב יבטיח לנו שלום. האדמה והצבא נותנים לנו רמה 

מסוימת של ביטחון, אך לרוע המזל הם אינם נותנים לנו שלום.

... בכל ארץ או אזור עם שיעור אבטלה גבוה יש באופן אוטומטי צרות, ואלו 
יכולות להפוך לקרקע פורייה לצמיחת טרור. התמקדות הממשלות באזורים 

שכאלו חייבת להיות במציאת תעסוקה משמעותית לתושבים.

... ב־54 השנים בהן אני עובד באזור הגליל בישראל, ולאחרונה גם בתורכיה, 
למדתי כי לשימוש בכוח כדי לנצח בסכסוך יש מגבלות. אם יש לך שכן, עליך 

להבטיח כי איננו רעב, אינו מקנא וכי יש לו עבודה טובה.

מן העיתונות

המזרח הקרוב חייב ללמוד את 
כוחה האִמתי של התעשייה

24/8/2006 Financial Timesמאת: סטף ורטהיימר, ה־
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סטף ורטהיימר

הכירו את האישים!
חפשו מידע על סטף ורטהיימר.

 נוסף על שנת הולדתו ומקומות מגוריו,
כתבו לפחות חמש עובדות שחשוב 

לדעת עליו.

שאלות
א. אף על פי שסטף ורטהיימר אינו ממעיט בחשיבותם של 

האדמה ושל צבא חזק, הוא אומר שהיא מוגבלת. לטענתו, 
מה האדמה וכוח צבאי אינם יכולים לספק?

ב. לאילו שכנים ורטהיימר רומז?

ג. ורטהיימר טוען ששיעור אבטלה גבוה יכול להוביל לצמיחת 
טרור. הסבירו טענה זו.

ד. לפי ורטהיימר, כיצד הקמת פארקים תעשייתיים יכולה 
לתרום לשלום באזורנו? הביאו שני נימוקים לפחות.

•  דמיינו שהרצל היה מגיע לביקור בפארק תעשייה שהקים ורטהיימר, וּורטהיימר 
היה מדריך אותו ומראה לו כיצד הוא ממשיך ומגשים את חזונו. מה היה ורטהיימר 

אומר להרצל? כיצד היה הרצל מגיב? 

סטף ורטהיימר ביקש מהאמן דן ריזינגר לעצב כרזה המסמלת את השקפת עולמו. 

שמה של היצירה שיצר ריזינגר "industry ( "industree = תעשייה באנגלית. יש כאן 
משחק מילים: tree = עץ( 

•  מדוע הדימוי של עץ מתאים לתפיסתו של ורטהיימר?

כמו רבים מִאתנו, תושבי המזרח הקרוב רוצים בית ומשפחה. כדי להשיג זאת 
הם זקוקים לתעשייה. סיוע כספי ומזון אינם מביאים שלום. האזור הזה זקוק 

לתעשייה מודרנית, למקומות עבודה ולחינוך טוב יותר. 

בהתאם לדעות אלו הקמתי חמישה פארקים תעשייתיים בישראל כדי לספק 
תעסוקה... 

כל הפארקים הללו מבוססים על פארק התעשייה "תפן", אותו הקמתי בגליל 
 בשנת 1984. פארקים אלו מספקים לאנשים הבאים מרקעים שונים ומגוונים - 
מוסלמים, יהודים, נוצרים ודרוזים - הזדמנויות לעבוד ביחד כיזמים, מנהלים 

ועובדים.

פארק תפן שינה את פני האזור המקומי ויצר מקומות עבודה... אני מאמין כי 
ִעם הסיוע הנחוץ אנו יכולים להכפיל את המודל הבסיסי הזה, ובטווח הקרוב 

לחסוך כסף, להציל חיים ולחסוך בעצבים. 

לאט, ובאופן שיטתי, ישתנו סדרי העדיפויות ברחבי המזרח הקרוב, ואלו יסבו 
את האזור ממצב של קונפליקט למצב של שלום וביטחון באמצעות מקומות 

תעסוקה ותעשייה.

השוו את יחסי עלות-תועלת של התעשייה עם אלו של הכוח הצבאי. הקמת 
דבר,  של  פירושו  אחד.  קרב  ממטוס  פחות  עולה  תעשייתיים  פארקים  שני 
מ־50  פחות  לרכישת  שווה  תעשייתיים  פארקים   100 של  הקמתם  שעלות 
חברות,  בהקמת  יזמים,  במשיכת  מתמקד  תעשייתי  פארק  כל  קרב.  מטוסי 

בהכשרת עובדים וביצירת מקומות עבודה. 

האזור יתחיל לראות תוצאות אחרי חמש שנים בלבד. 

)זכויות יוצרים: הפיננשיל טיימס בע"מ 2006( 
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בכרזה שלושה מרכיבים המסמלים שלבים בהתפתחותן של ארץ ישראל ומדינת ישראל:

שלב א - הבתים המסמלים התיישבות;

שלב ב - גזע העץ הזקוף והיציב, שלדברי האמן מסמל את הביטחון;

שלב ג - פרחים בצורת גלגלי שיניים, המסמלים מכונות, ואת התעשייה בכלל.

ויחד - נוצרת לא רק צורת עץ, אלא גם צורת חפץ אחר הקשור למדינת ישראל. 

באיזה חפץ מדובר? 

•  תארו לכם שמציבים את הכרזה industree בפארק תעשייה חדש, ולידה מציבים שלט המסביר את היצירה ואת 
הקשר שלה לחזונו של סטף ורטהיימר. הכינו את הכיתוב שעל השלט.

2 ה  ד י ח י

מחברים הכול יחד
הרצל ראה במדע ובטכנולוגיה אמצעים לשיפור החברה והחיים בה. ביחידה זו ראינו כיצד עשויים פיתוחים 

טכנולוגיים ומסחריים להוביל לשיפור החברה מבחינות רבות.

א. שאלו את ההורים או את הסבים שלכם: מתוך ההמצאות והגילויים שלהם הם נחשפו בחייהם, איזה גילוי מדעי 
או איזו המצאה טכנולוגית הם החשובים ביותר, לדעתם, ובמה חשיבותם הרּבָה?

ב. ִעבדו בזוגות: ִחשבו על רעיון להמצאה או לפיתוח מדעי או טכנולוגי. חשבו על המצאה שלא רק תעזור לבני 
האדם, אלא גם תתרום לבניית חברה טובה יותר, למימוש צדק חברתי, לקירוב השלום עם השכנים וכדומה.

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?
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1950

2000

1850

1900

1800 אחת השאלות שהעסיקו את ההוגים הציונים הייתה מה יהיה אופייה של התרבות בחברה 
היהודית החדשה בארץ ישראל. האם על המתיישבים החדשים לייבא את התרבות האירופית 

לארץ ישראל? האם עליהם להישען על התרבות היהודית המסורתית? האם יש לנסות 
ליצור תרבות חדשה לגמרי, תרבות שתהיה פרי המציאות הארץ ישראלית החדשה ותשקף 

תפיסות עולם חדשות? ובימינו, אנחנו עדיין שואלים את עצמנו את השאלה: מהי בעצם 
"תרבות ישראלית"? האם יש דבר כזה בכלל? 

להרצל הייתה תפיסה מגובשת בשאלה מה צריכה להיות תרבותה של החברה החדשה 
בארץ ישראל. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בספרו אלטנוילנד.

כאשר פרידריך וחברו קינגסקורט הגיעו לחופי ארץ ישראל בפעם השנייה, הם עגנו בעיר 
הנמל חיפה:

1קצת תרבות! ה  ד י ח י

ציר זמן 

עוגנים בנמל בחיפה

עוד לפני שהספיקו להבין מה קורה, מצאו עצמם פרידריך וחברו מובלים

על ידי 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. 

עם זאת, הלבוש המערבי שלט... והרושם שעשתה העיר היה

מערבי מובהק. 

אפשר היה לחשוב שזהו נמל איטלקי גדול. 

)על פי אלטנוילנד, עמ' 53( 

3 ה  ד י ח י

הרב שמואל 
מוהילבר

אחד העם
הרצל

ברל כצנלסון
קבוצת החלוצים 

מחדרה 

חנוך רוכל

של סילברסטיין
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לאחר שדוד הביא את אורחיו לביתו, הוא הציע להם בילוי לאותו הערב:

ביקור באופרה

"...קודם כול כדאי שתנוחו! בערב, אם תרצו, נלך לתאטרון או 
לאופרה או לאחת ההצגות בשפה האנגלית, הצרפתית, האיטלקית 

או הספרדית."

"פחד אלוהים!" צעק קינגסקורט. כל זה קיים כאן? זה ממש כמו 
שהיה באמריקה בזמני.

גם שם היו שחקנים מכל מיני ארצות, אבל אצלכם, כאן..." 

)אלטנוילנד, עמ' 67(

... )דוד( הוציא זוג כפפות לבנות והחל להעלות אותן על אצבעותיו. 

כפפות! ועוד לבנות. לפרידריך ולחברו לא היו כפפות. 

במשך עשרים שנה באי שלהם באוקיינוס השקט היו פטורים 
משטויות כאלה. 

אבל עכשיו הם נקלעו למצב מביך - יציאה לתאטרון בחברת גברות 
- ונאלצו לנהוג כבני תרבות. קינגסקורט שאל אם בדרך לאופרה 

אפשר לעבור בחנות של יצרן כפפות... 

)אלטנוילנד, עמ' 78(

  ביקורתו של אחד העם על הרצל - יש ליצור 
תרבות יהודית־ישראלית ייחודית! 

פרסום הספר אלטנוילנד עורר מחלוקת ערנית, ולעתים אף קשה, 
בתנועה הציונית. האיש שהנהיג את הביקורת על גישתו של הרצל 

בנושא זה היה אחד העם.

3 ה  ד י ח י

•  לפי תיאורי עיר הנמל חיפה ובה 
"כיכר האומות" והעיסוק בתרבות 
הפנאי )בתאטרון ובאופרה(, איזה 
סוג של תרבות ביקש הרצל ליצור 

בחברה החדשה שתצמח בארץ 
ישראל?
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אחד העם ביקר בחריפות את תפיסתו של הרצל בנוגע לתרבות 
בארצם של היהודים. הוא עשה זאת במאמר שבו ִשחזר את הסיור 

שערכו פרידריך וחברו בארץ ישראל, והביע שם את דעתו על 
הדברים שראו וחוו. 

זוכרים שפרידריך וחברו ביקשו לקנות כפפות לתאטרון? אף על 
פי שלכאורה מדובר בפרט לא חשוב בסיפור, אחד העם בחר 

להתמקד בו:

באלטנוילנד מסופר שדוד לקח את אורחיו לביקור גם ביישוב הגלילי ציפורי, יישוב שהיה 
בעבר מרכז רוחני יהודי חשוב, ובו ישבה הסנהדרין. וכך תיאר הרצל את הביקור: 

אחד העם

הכירו את האישים!
חפשו מידע על אחד העם.

נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 
ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש עובדות 

שחשוב לדעת עליו.

ביקור בציפורי*

כעבור זמן קצר הגיעו לציפורי, וביישוב זה נעצר הרכב לראשונה. דוד ירד ממנו ליד 
הכנסייה היוונית וביקש מאורחיו לחכות לו רגע קצר. היה עליו לבקר את הכומר בביתו 

הקטן. 

כל הנוסעים יצאו מהקופסה הממונעת והמשיכו ברגל עד לרגלי הגבעה.

הם הגיעו לחורבת כנסייה עתיקה, משם נשקף הנוף היפה של העמק הפורה, עד לכרמל. 

מרים )אחותו של דוד( סיפרה שבעבר עמדה כאן כנסייה לזכר יואכים ואנה, הוריה 
של מרים אֵם ישו, שהתגוררו במקום. הכנסייה היוונית החדשה שירתה את המושבה 

שהוקמה סביב ציפורי על ידי רוסים נוצרים. דוד היה מיודד עם הכומר והזמין אותו לסדר 
פסח בטבריה... 

)אלטנוילנד, עמ' 101-100(

שאלות
א. לדעתכם, מדוע 

הזכיר אחד העם את 
הכפפות הלבנות 

דווקא? )חשבו - מה 
מסמלות הכפפות?(

ב. באיזו טון נכתבו 
הדברים?

גם בתי תאטראות נמצאים בחיפה במספר הגון... אבל היזהרו להכין לכם תִחלה 

כפפות לבנות, כדי שלא יקרה לכם מה שקרה לה"גיבורים" שלנו, שהוצרכו לעצור 

בדרכם אל האופרה, בשביל לקנות כפפות 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' שיג-שכ( 

י ִר ֹו ּפ י ִצ

היא עיר עתיקה 
במרכז הגליל 

העליון. בתקופת 
חז"ל הייתה 
ציפורי עיר 

חשובה. חכמים 
רבים חיו בציפורי. 

רבי יהודה 
הנשיא, עורך 

המשנה, עמד שם 
בראש הסנהדרין 

)הסמכות 
השיפוטית 
והפוליטית 

הגבוהה 
בארץ ישראל 

בתקופתו(, וסיים 
שם את עריכת 

המשנה. 
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3 ה  ד י ח י

גם על התיאור הזה מתח אחד העם ביקורת. וכך כתב:

 על דרכנו אנו מגיעים למקום שעמדה עליו העיר ציפורי, וכאן העגלה )המכונית( מתעכבת זמן מה.

לא לשם הזיכרונות ההיסטוריים שלנו הקשורים בעיר זו, שהייתה, כידוע, אחד ממרכזי היהדות במאות 

שלאחר החורבן.

מן הזיכרונות האלה אין איש מן הנוסעים יודע דבר. 

)על פי אחד העם, שם(

שאלות
א. מהי הביקורת העיקרית שמתח אחד העם על תיאור הביקור בציפורי באלטנוילנד? 

ב. מה דעתכם על דברי הביקורת האלה? האם אתם מסכימים עם אחד העם? האם אתם מתנגדים לדעתו? נמקו את 
תשובתכם. 

לכל הדוגמאות שהביא אחד העם בביקורת שלו את דרכו של הרצל יש קו משותף: הוא טען שדרכו של הרצל היא -

ג. לאחר שקראתם את הקטעים מאלטנוילנד המובאים כאן ואת דבריו של אחד העם, כתבו במילים שלכם מה כוונת 
המשפט הזה.

 חיקוי של קופים בלי שום תכונה לאומית עצמית.

)אחד העם, שם(

  תרבות ייחודית ישראלית - מהי? 
אחד העם ותומכיו האמינו שעל העם היהודי לחזור לאדמתו, ושיש להציע פתרון ליהודים שנקלעו למצוקה בגולה, פתרון 

בדמות מדינה יהודית בארץ ישראל. אולם, הם טענו, אסור 
שזאת תהיה המטרה היחידה. קודם כול, כך האמינו, חייב 

העם היהודי לטפח ולפתח על אדמתו תרבות שתהייה 
ייחודית רק לו, ומן ההכרח שתרבות זו תהיה פרי יצירתו 

העצמאית של העם היהודי, ולא חיקוי של תרבויות אחרות. 

מאילו מרכיבים תהיה מורכבת התרבות הייחודית הזאת?

בתרבות מרכיבים רבים: אמנות, מוזיקה, דת, מסורת, 
הגות, אורך חיים, שפה ועוד. נבדוק עתה שני מרכיבים 

מרכזיים בתרבות - את היחס לדת ולמסורת ואת היחס 
לשפה.
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היחס לדת ולמסורת היהודית 
  יחסו של הרצל לדת היהודית

הרצל לא היה אדם דתי. הוא דגל בזכותו של כל אדם לבחור את דרכו הדתית כרצונו, והתנגד לכפייה דתית. עם זאת, הוא 
כיבד את מנהגי הדת היהודית והאמין שיש בכוחם לאחד את העם. 

בספר אלטנוילנד יש כמה תמונות ותיאורים המשקפים את מקומה של הדת בחברה החדשה. לדוגמה, הרצל מתאר את 
אווירת השבת המיוחדת ברחובות ירושלים, וגם סדר פסח מסורתי במשפחתו של דוד: 

סדר פסח בביתו של דוד

שולחן הסדר עמד בחדר האוכל שבקומה התחתונה... 

דוד הוביל את כל המוזמנים למקומותיהם והתיישב מול אביו, שישב בראש השולחן...

הטקס העתיק והיפה של ליל הסדר החל. הכוס הראשונה נמזגה וליטבק האב קידש על היין ואמר: "ותיתן לנו, 
ה' אלוהינו, באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, מקרא קודש, 

זכר ליציאת מצרים." 

אחרי הברכה שתו כולם את הכוס הראשונה... כוס היין השנייה נמזגה ודוד, הגבר הצעיר ביותר מבין המסובים, 
קם ממקומו כדי לשאול את ארבע הקושיות: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?...שבכל הלילות אנו אוכלין 

חמץ ומצה - הלילה הזה כולו מצה; שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות - הלילה הזה כולו מרור..."

המצות שהיו מונחות על קערת הסדר נחשפו וכולם יחד ענו על הקושיה של הצעיר: "עבדים היינו לפרעה 
במצרים ויוציאנו ה' אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה..."

)אלטנוילנד, עמ' 146-145(

•  נסו לשער: מדוע בחר הרצל להביא דווקא תיאור של סדר פסח, חג החירות, בספרו על החברה החדשה 
שתקום בארץ ישראל?

  מקום הדת והמסורת בחברה החדשה על פי הציונות הדתית
הרבנים בגולה התנגדו ברובם למפעל הציוני, מתוך אמונה שאלוהים הוא שיביא את הגאולה באמצעות המשיח, 

ושאסור שבני האדם ינסו להקדים את מועד הגאולה. למרות זאת, היו מנהיגים דתיים שתמכו ברעיון הציוני ועודדו 
את העלייה לארץ ישראל. התומכים האמינו שעל היהודים לחזור לארץ ישראל, לעבוד את האדמה ולדבר עברית, 

ושבכך הם יקיימו את מצוות התורה, יגשימו את חזון הנביאים ויזרזו את ביאת המשיח. 
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  מקום הדת והמסורת בחברה החדשה על פי הציונות הסוציאליסטית 
מתקופת העלייה השנייה )תחילת המאה ה־20( ואילך רוב החלוצים שהגיעו ליישב את הארץ היו יהודים חילונים. 

בעבור חלוצים רבים הייתה המסורת היהודית הדתית קשורה ליהדות הגלותית המיושנת, הם ניסו להתרחק ממנה 
ויש שאף התנכרו לה לגמרי. בחייהם החדשים בארץ זנחו רבים מהחלוצים את המנהגים והמסורות שהביאו מ"בית 

אבא", ושאפו לפתח תרבות חדשה בארץ החדשה. 

לגישה זו הגיב הוגה הדעות הציוני ברל כצנלסון, חילוני גם הוא:

3 ה  ד י ח י

הנני אומר... כי תורתנו, שהיא מקור חיינו, 

צריכה להיות יסוד תחייתנו בארץ אבותינו.

)דברים מתוך האיגרת ששלח הרב שמואל 
מוהליבר לקונגרס הציוני הראשון, באזל 1897(

פירושי מילים 
יסוד תחייתנו - הבסיס שממנו נשוב לחיים 

ואכן, רוב העולים שעלו לארץ ישראל בעלייה הראשונה )בשנים 1903-1881( היו יהודים שומרי מסורת. 

הם האמינו שתרבותה של החברה החדשה בארץ ישראל חייבת להיות מושתתת על תורת ישראל, כלומר היא צריכה 
להיות חברה בעלת צביון יהודי־דתי. 

•  דמיינו שהרב מוהילבר מבלה שבת במדינת ישראל של ימינו, ביישוב שאתם גרים בו. כיצד היה מגיב למראה עיניו? 
נסחו את תגובתו, וכתבו בה לפחות דבר אחד שממנו היה מרוצה, ולפחות דבר אחד שממנו היה מאוכזב.

הרב שמואל מוהילבר

הכירו את האישים!
חפשו מידע על הרב שמואל 

מוהילבר. 
נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 

ומקומות מגוריו, כתבו לפחות 
חמש עובדות שחשוב לדעת עליו.

שני כוחות ניתנו לנו: זיכרון וִשכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם.

אילו לא היה לעולם אלא זיכרון, מה היה גורלנו?

היינו כורעים תחת משא הזיכרונות.

היינו נעשים עבדים לזיכרוננו, לאבות אבותינו. קלסתר פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו. 

ואילו הייתה השכחה משתלטת בנו כליל - 

כלום היה עוד מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש? ...

אחד ממנהיגי הציונות הדתית היה הרב שמואל מוהליבר, וזה היה חזונו:
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שאלות
א. כצנלסון טען 

שאנחנו זקוקים 
לשני הכוחות - 

לַזיכרון ולִשכחה. 
מדוע חיונית 

השכחה? מדוע 
חיוני הזיכרון?

ב. לפי גישתו של 
כצנלסון, מה יש 

לעשות במסורות 
הדתיות שירשנו 

מאבותינו?

ברל כצנלסון

הכירו את האישים!
חפשו מידע על ברל כצנלסון. 

נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 
ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש 

עובדות שחשוב לדעת עליו.

חלוצים רבים אימצו גישה כמו זו שתיאר כצנלסון - הם יצרו ופיתחו תרבות חדשה מבלי להתעלם מהירושה 
התרבותית שקיבלו מאבותיהם ומִאמותיהם. 

השאלה מה יש לעשות במסורות ובמנהגים המסורתיים עלתה בקרב החלוצים החילונים בעיקר בחגים. 

לפניכם קטע מתוך "הגדה של פסח" שחיברו חברי קבוצת חלוצים בחדרה:

ת ו ר י ח ה ת  ר י ש

האינטרנציונל, המנון התנועה 
הסוציאליסטית הבין־לאומית

דור מחֵדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק, 

מרחיק ומקרב. ויש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה. ויש שהוא יורד לגלֵי 

גרוטאות, חושף נשכחות, 

ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, 

שיש בה כדי להזין את נפש הדור מחדש. 

)נכתב ב־1934. מתוך: "במבחן", כתבי ברל כצנלסון, כרך ו', תל אביב תש"ז(

פתיחה: שירת החירות* 

)מוזגין כוס ראשונה(

ברוך אתה ה', מקדש העבודה וחגיה.

)שותין הכוס(

שירה: וטהר לִבּנו...

כרפס: סלט של חסה.

מברכין: ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, בורא פרי גינתנו. 

)אוכלין( ...

מה נשתנתה השנה הזאת מכל השנים. שבכל השנים אין אנו 

טובלין אפילו אצבע אחת בעבודה, השנה עשר אצבעות. שבכל 

השנים אנו אוכלין כל מיני מאכלים, השנה הזו מאכלי קבוצה. 

 שבכל השנים אנו אוכלים מיגיע )מעבודת( זרים,

השנה הזו מיגיע כפינו. שבכל השנים כל אחד מסב לבדו, השנה 

הזו כולנו יחד מסובין.
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)יחד( - עבדים היינו להרגלי דורות, ויוציאנו רצוננו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא יצאנו מחברת העבדות 

עדיין אנו ובנינו משועבדים היינו למשטר הישן...

)לבד( - אמר רבנו אהרון דוד גורדון: ... על שלושה דברים העולם עומד: על עבודה, עבודה ועבודה. עד שבאו תלמידיו 

ואמרו: לא דיה עבודה בלבד, עד שהיא באה בחיי שיתוף המשווים אלה על אלה והמשרים רעות ואחווה על הכול.

שירה: מי שיודע את שיר העבודה...

)קבוצת החוגים, חדרה. מתוך: כאן על פני האדמה, מוקי צור ואח' ]עורכים[, הקיבוץ המאוחד וספרית הפועלים, 
תל אביב תשמ"א, עמ' 319(

שאלות
אף על פי שגם באלטנוילנד וגם בקבוצת החלוצים מחדרה ניתן להגדה של פסח מקום חשוב, ההתייחסות להגדה בהם 

הייתה אחרת. הרצל לא עסק בפיתוח תרבות יהודית חדשה, ובחר להישען על דפוסים ישנים ומוכרים. ואילו החלוצים בחדרה 
שינו את נוסח ההגדה המוכרת והוסיפו עליו.

א. בחרו קטע מנוסח ההגדה המסורתי וקטע מנוסח ההגדה של הקבוצה מחדרה )"הקידוש", "מה נשתנה" או "עבדים 
היינו"( והשוו ביניהם. אילו שינויים נעשו בנוסח המחודש? מה משמעותם, לדעתכם? 

חזרו לעמ' 20 בספר וקראו את הקטעים שכתבו יהודה עמיחי 
ועמוס עוז בעניין מסורת וחידוש. שני הכותבים מדגישים את 

החשיבות בחידוש מסורות עתיקות גם בימינו.

•  חשבו על דוגמה למסורת עתיקה שהשתנתה שינוי כלשהו 
)מהמשפחה שלכם, מהחברה הישראלית(. 

שורה אחת בהגדה של קבוצת החלוצים 
מחדרה רומזת למשפט מתוך משנה שלמדנו 

ממסכת אבות. 

•  באיזו שורה מדובר? 
•  מה משמעותה החדשה בתוך ההגדה?

3 ה  ד י ח י

ו מ י ש

ב. בנוסח החלוצים אפשר למצוא ביטויים גם לַ"זיכרון" וגם לַ"ִשכחה" שהזכיר ברל כצנלסון. על אילו מרכיבים מהמסורת 
ניסו עורכי ההגדה לשמור? אילו מרכיבים בחרו "לשכוח", או לשנות? 

ג. הקטע שקראנו מההגדה החלוצית קשור לנושאים שעסקנו בהם בחלק הראשון של הספר. בחרו במשימה אחת 
מהשתיים שלפניכם:

תוכלו להשתמש בהגדה מסורתית, או בקטעים מההגדה המובאים באלטנוילנד )עמ' 153(, 
משום שהרצל הביא את נוסח ההגדה המסורתית בלי שינוי. 
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שאלות
א. לפי דבריו של הרצל בקטע זה, 

באיזה קושי ייתקלו היהודים 
שיגיעו לארץ ישראל?

ב. כיצד, לדעת הרצל, יש לפתור את 
שאלת השפה בחברה החדשה? 

ג. על פי מה שלמדתם עד כה, שערו 
מה הייתה תגובתו של אחד העם 
להצעתו של הרצל בעניין השפה, 

ומה, לפי דעתו, הייתה צריכה 
להיות שפת הדיבור של היהודים 

בארץ ישראל.

היחס לשפה
 מימיה הראשונים של התנועה הציונית עסקו רבים בשאלת השפה. 

אחת השאלות הראשונות שנשאלו הייתה: באיזו שפה ידברו היהודים בארץ ישראל? 

בספר אלטנוילנד לא נאמר במפורש מהי השפה המדוברת בחברה החדשה בארץ ישראל. בספר מוזכרות הגרמנית, האנגלית 
והצרפתית, ובכך משתקפת תפיסתו של הרצל בשאלת השפה, כפי שביטא אותה בספרו "מדינת היהודים" )בשנת 1896(:

 אולי יחשוב מישהו, שיהיה בכך משום קושי, שאין לנו עוד 
שפה משותפת. 

הרי איננו יכולים לדבר זה עם זה עברית. 

 מי מאִתנו יודע עברית במידה מספקת, כדי לבקש בשפה זאת 
כרטיס רכבת? 

זה לא קיים. 

בכל זאת העניין הוא פשוט מאוד. 

כל אחד יחזיק בשפתו... 

השפה השימושית ביותר בתקשורת הכללית תהיה... לשפה הראשית.

)מדינת היהודים, בתרגום מרדכי יואלי, מהדורת ידיעות אחרונות, תשל"ח, עמ' 62(

בעבור ציונים רבים, חידוש השפה העברית והחייאתה היו מרכיבים מרכזיים 
בחידוש היישוב העברי בארץ ישראל. 

מלחמת השפות
בשבילנו מובן מאליו שהשפה המדוברת ביותר וגם השפה הרשמית 

במדינת ישראל היא עברית. אולם כפי שראינו, בסוף המאה ה־19 ובתחילת המאה 
ה־20 לא היה ברור כלל שכך יהיה! 

•  ִקראו באינטרנט על "מלחמת השפות" וכתבו סיכום קצר המתאר את המאבק ואת 
תוצאותיו. 

לפניכם כרזה שפרסם שירות התרבות של צה"ל. 

א. לפי הכרזה, מדוע על היהודים בישראל לדבר עברית?

ב. כיצד מוצג בכרזה היהודי המדבר שפות אחרות? )תארו את הסביבה שלו(

ג. כיצד מוצגים היהודים המדברים עברית?

ד. איזה מסר מנסה הכרזה להעביר?

"נתץ חומת הזרּות! דבר עברית!"
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שאלות
א. מדוע, לדעתכם, 

היה הדיבור 
בעברית חשוב כל 
כך לכותב? מדוע 

הוא לא היה סובלני 
כלפי עולים חדשים 

שעוד לא למדו 
עברית? )היזכרו 

בתקופה שחי בה!(

ב. מה דעתכם על 
גישתו? נמקו.

3 ה  ד י ח י

אני התחלתי לתקוף את הקבוצה המייסדת מיד בבואי ביחס לשפה. 

הם דיברו ביניהם רוסית, ואני הייתי קנאי לעברית... אני הייתי חריף מאוד בעניין השפה, 

לא נתתי לאנשים לדבר באסֵפה שלא בעברית. 

היה פעם, שבאספה כללית קם בחור ורצה לדבר בשפה אחרת. 

אמרתי לו: לא! אינך מקבל רשות הדיבור. דבר עברית. 

הוא טען - "אינני יודע עברית". 

אמרתי לו: תתחיל לדבר באספה בעוד חצי שנה, כשתדע את השפה. שום דבר לא יקרה. 

אז הוא התחיל לצעוק - "זו אינקוויזיציה"

החשש היה, שאם לא נפעל בעניין השפה ביד חזקה, לא נתגבר על כך. 

לא הייתי היחיד שנהג כך, ולא רק באספה. כשהיינו שומעים בתוך האוהלים השכנים 

שבאחד מהם מדברים רק רוסית, היינו יוצאים ומתחילים לדפוק באוהל. וכשזה לא עזר - 

גם הפלנו אוהלים. 

)חנוך רוכל, נכתב בתחילת שנות העשרים של המאה ה־20. מתוך: כאן על פני האדמה, 
הקיבוץ המאוחד וספרית הפועלים, מוקי צור ואח' ]עורכים[, תל אביב תשמ"א, עמ' 217(

  יהודי, דבר עברית!
לפניכם עדות של חבר קיבוץ שדיבור עברית היה ערך עליון בשבילו:

ֲאַמְצָיה 
של סילברסטיין

ְרחֹוב י ֶאְתמֹול ֶאת ֲאַמְצָיה ָבּ ִתּ ַגְשׁ ָפּ

לֹום ֲאַמְצָיה". י "ָשׁ ְוָאַמְרִתּ
ְמקֹום ַלֲענֹות ִלי ָרִגיל ֲאָבל הּוא, ִבּ

יטּוַאְצָיה?", ַאל: "ֵאיְך ַהִסּ ָשׁ

ג!" ׂ ֶמץ ֻמָשּ י לֹו: "ֵאין ִלי ֶשׁ ָאַמְרִתּ
לֹוַמר ֵאין ִאיְנפֹוְרַמְצָיה". ָאז ָאַמר: "ְכּ

י לֹו: "ָמה?!", ְוָאז הּוא ָעָנה, ָאַמְרִתּ
ל קֹומּוִניַקְצָיה!". "ֵאיֶזה ֹיִפי ֶשׁ

ֵני ָאָדם!", ַפת ְבּ ְשׂ ר ִבּ ֵבּ "ֲאַמְצָיה, ַדּ
סֹוִפיְסִטיַקְצָיה". "ֵאיֶזה ֹחֶסר ְבּ

פירושי מילים 
אינקוויזיציה - בהקשר זה 
הכוונה לכפייה והתעללות.

  יהודי דבר עברית... גם בימינו?
גם בימינו, אף על פי שרוב היהודים בישראל מדברים עברית, יש שימוש רב בשפות זרות. עולים חדשים רבים מדברים 

בשפת האם שלהם, וישראלים רבים משלבים בעברית שלהם מילים "לועזיות", בעיקר מילים באנגלית, שפה שבהיותה 
בין־לאומית חדרה גם לתרבות שלנו. 

י לֹו:  ָאז ָאַמְרִתּ
ה 'ָחִליָת ָקֶשׁ ַמע, ָתּ "ְשׁ

ַחת?";  ֶזה ַקַדּ
ְצָיה". "ֹלא, ַרק ִאיְנקּוַבּ

ן ְוחֹוֵרק: ם ְמַסֵנּ י ִמָשּׁ ָהַלְכִתּ
יִביִליַזְצָיה". "ֶזה ְמִחיר ַהִצּ
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הציעה חלופות עבריות למילים לועזיות רבות. כמה מהן נקלטו בעברית המדוברת, ואילו רבות אחרות לא נקלטו. "האקדמיה ללשון העברית" 

צְרֵף. נִים, ַתּ ָּ ֶֶֹּשת, ֲעלִילֹון, טֻג ֶצת, ִמרְֶֹשֶתת, ִמְסרֹון, רַג ֶֶֹּשת, ַקֶפּ לְג ַּ , ג ַהּ כמה מהמילים האלה מוכרות לכם?  נֶֶקר, ַמגְבֵּ

רק בעוד כמה שנים נדע אילו מהמילים האלה נקלטו בעברית ואילו לא.

באיזו מידה חשוב להקפיד בימינו על שימוש בעברית בלבד?
קראו את הדילמה שלפניכם:

•  מה 
דעתכם, 

האם 
הדרישה 

של משרד 
התרבות 

הוגנת 
וטובה או 

לא הוגנת 
ובעייתית? 

נמקו. 

מחברים הכול יחד
א. התבוננו בתמונות שבעמוד הבא. 

•  אילו מהן מייצגות, לדעתכם, את הפן היהודי בתרבות שלנו? 
•  אילו מהן מייצגות את הפן הישראלי בתרבות שלנו? 

•  אילו מייצגות את הפן הישראלי והיהודי גם יחד?
•  האם יש מהן תמונות שלפי דעתכם אינן שייכות כלל לַ"תרבות הישראלית"? אם כן, אילו הן?

להקת extreme היא להקת רוק ישראלית. חברי הלהקה הם שישה תלמידי תיכון ישראלים. הם 
כותבים ומלחינים את כל החומרים שלהם בעצמם.

extreme היא להקה רצינית - חברי הלהקה נפגשים לפחות שלוש פעמים בשבוע ועובדים על 
השירים שלהם. הם הופיעו בבית הספר שלהם כמה פעמים וגם במתנ"ס השכונתי. אף על פי 

שהם מתמידים בעבודתם, בזמן האחרון הם מרגישים שאינם מצליחים "לקפוץ מדרגה" ולפתח 
את יצירתם. והנה, אחד מחברי הלהקה שמע מהמורה שלו למוזיקה שמשרד התרבות יזם 

תכנית מיוחדת לעידוד כישרונות צעירים מקומיים, כדי לקדם את התרבות הישראלית. במסגרת 
התכנית יעניק המשרד סיוע ללהקות שיעמדו בתנאי הקבלה. הסיוע יכלול ליווי מקצועי של טובי 

המוזיקאים בארץ למשך שישה חודשים, סיוע בהקלטת החומרים החדשים ועוד.

חברי הלהקה התלהבו ומיהרו לבדוק אם הם עומדים בתנאים: 

להקה שעובדת לפחות שלוש שנים - יש, 

גיל החברים: 15-25 - יש,

"תיק עבודות" )פורטפוליו( ובו לפחות ארבעה שירים מקוריים - יש )ואפילו הרבה יותר!(

שירים בעברית - אין! אין בכלל! 

להקת extreme שרה באנגלית, ורק באנגלית.

"אנחנו ישראלים לחלוטין, אנחנו כותבים גם על ישראל, יש לנו כישרון, האם המדינה לא תתמוך 
בנו רק מפני שאנחנו שרים באנגלית?" שאלו חברי הלהקה. "זו גישה שמרנית ומיושנת. הרי 

אנחנו חיים בעידן גלובלי, כל החומר באינטרנט כתוב באנגלית... למה לעודד גישה סגורה וצרת 
אופקים כל כך? זה לא טוב למדינה, לא טוב לאזרחים... וכמובן, לא טוב ללהקה שלנו!" 
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ב. תארו לעצמכם שהרצל ואחד העם היו מבקרים במדינת ישראל של היום, ומתרשמים מהתרבות 
המקומית. מנו "תופעה תרבותית" אחת )בעזרת התמונות שלעיל, או תופעה שאינה מוצגת בתמונות שכאן( 

שהייתה מוצאת חן בעיני כל אחד מהם. נמקו את בחירתכם.

•  בעזרת התמונות, נסו להגדיר מהי "תרבות ישראלית".
•  תמונות אלו מייצגות מגוון תחומים בתרבות כמו ספרות, מסורת דתית, תרבות פנאי ועוד.

האם, לדעתכם, יש תחום חשוב בתרבות הישראלית שאין לו ייצוג במבחר התמונות הזה? 

אם כן, הציעו תמונה שתייצג אותו.

3 ה  ד י ח י

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?
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חברה משגשגת 
וצודקת 

1 ה  ד י ח י
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קינגסקורט קטע את דוד:

"חכה, חכה! אל תרוץ! באיזו שיטה כלכלית אתם משתמשים?" 

"בשיטה משולבת, שהיא דרך ביניים בין שיטת היַזָמֹוּת הפרטית ובין שיטת 
השיתופיּות". 

)על פי אלטנוילנד, 
עמ' 71(

4 ה  ד י ח י

כל קבוצה של אנשים, בין שמדובר במשפחה בין שמדובר במדינה גדולה, צריכה 
להחליט איך להשיג את המשאבים שהיא זקוקה להם כדי להתקיים. כמו כן, עליה 

להחליט כיצד לחלק את המשאבים שברשותה. החלטות כאלה הן החלטות כלכליות, 
אולם הן משפיעות לא רק על מצבה הכלכלי של הקבוצה אלא גם על אופייה ועל 

היחסים שבין חבריה. 

השיטה הכלכלית באלטנוילנד
בספר אלטנוילנד מסביר דוד לאורחיו את השיטה הכלכלית הנהוגה בחברה החדשה 

בארץ ישראל. אפשר להניח שהשיטה שמציג דוד היא השיטה שהרצל עצמו דגל בה: 

אכן, הרצל דגל בשיטה כלכלית שהייתה דרך ביניים בין שתי שיטות כלכליות אחרות. בקטע שלמעלה הוא 
יָטלִיזְם( ו"שיטת השיתופיות" )הידועה יותר  מכנה אותן "שיטת היזמות הפרטית" )הידועה יותר בשם - ַקִפּ

בשם - סֹוְציָאלִיזְם(. כדי להבין את גישתו של הרצל, נכיר קודם את שתי השיטות האלה.

מסכת אבות

הרצל

הרמב"ם

הברון רוטשילד

נחמן סירקין
ישראל אטקין
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הקיבוץ - הגשמה של הציונות ושל הסוציאליזם
בסוף המאה ה־19, עם התגבשות התנועה הציונית באירופה, היו מי שסברו שגם למדינה היהודית שתקום בארץ 

ישראל צריך להיות צביון סוציאליסטי.

למשל, כך האמין ההוגה הציוני נחמן סירקין:

) ף ס כ  , ש ו כ ר  , ן ו ה = ל ט י פ ק ( ם  ז י ל ט י פ ק

קפיטליזם הוא שיטה כלכלית וחברתית המאמינה 
בזכותם של יחידים בחברה לצבֹּור הון ורכוש באופן 
חופשי וללא הגבלות. שיטה זו מדגישה את חירותו 

של היחיד ואת עצמאותו. לפי הגישה הקפיטליסטית, 
אדם הפועל למען עצמו ויודע שיזכה ליהנות מפרי 
עבודתו, יש לו רצון עז יותר להצליח, וככל שהוא 

מצליח - כך נהנית החברה כולה מהישגיו )מהִמסים 
שהוא משלם, למשל(. לפי גישה זו, אם המדינה 

תתמוך ביחיד הוא יתאמץ פחות, וייעשה תלותי וסביל 
יותר. חסידי הקפיטליזם טוענים שלא הוגן לדרוש 
מאנשים שהתאמצו והצליחו לשלם יותר כדי לממן 

צרכים של אנשים חלשים שהצליחו פחות.

) ה ר ב ח = ל א י צ ו ס ( ם  ז י ל א י צ ו ס

סוציאליזם הוא שיטה כלכלית שבמרכזה ערכים 
חברתיים כמו שוויון, שותפות וערבות הדדית. 

הסוציאליסטים חושבים שבחברה לא צריכים להיות 
עשירים ועניים, וכי יש לשאוף שהכול יהיו שווים. לפי 
שיטה זו, הרכוש והאמצעים שבעזרתם מייצרים את 

המצרכים הדרושים לבני האדם )חומרי גלם, מכונות וכו'( 
צריכים להיות שייכים למדינה, או לפחות בפיקוחה. לפי 
גישה זו, המדינה היא גם האחראית לחלק את האמצעים 
שברשותה חלוקה שווה וצודקת, ומכאן שזכותה לקחת 
מבעלי האמצעים כדי לתמוך בחלשים. כמה מהזרמים 

בסוציאליזם מדגישים את היות האדם יצור חברתי, ולכן 
טוב שיחיה במסגרות שיתופיות. 

על מדינת היהודים לשאוף לאידאל של צדק, של 

תבונה ושל חברתיות.

משום כך מדינת היהודים מן ההכרח שתהיה 

סוציאליסטית, אם עתידה היא להתגשם בכלל... 

)על פי נחמן סירקין, מתוך ספרו: שאלת היהודים 
ומדינת היהודים הסוציאליסטית ]נכתב ב־1898[, 

הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1986, עמ' 39-40(

נחמן סירקין

הכירו את האישים!
חפשו מידע על נחמן סירקין. 

נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 
ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש 

עובדות שחשוב לדעת עליו.

בסוף המאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20 הגיעו לארץ ישראל קבוצות של חלוצים וחלוצות ציונים 
וסוציאליסטים. כמה מקבוצות החלוצים האלה הקימו בארץ יישובים חדשים. היישובים הללו נקראו "קבוצות" 
ו"קיבוצים", והשוויון והשיתוף בין חברי הקבוצה היו הערכים העליונים. אף על פי שמספר החברים בכל יישוב 

היה קטן יחסית, חבריהם ראו במבנה החברתי שהם חיו בו דגם לחברה כולה. הם האמינו שזו הדרך הנכונה 
לבנות חברה צודקת.

4 ה  ד י ח י
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העבודה בקיבוץ 

הסיסמה שלנו הייתה "כל אחד נותן על פי יכולתו ומקבל על פי צרכיו".

החברים באֵספת הקיבוץ החליטו במה יעבוד כל חבר, על פי יכולותיו וכישוריו ולפי הצורך של הכלל. 

בהתחלה הוטל עליי להיות נהג משאית, משום שהייתי אחד החברים היחידים שהיה לו רישיון נהיגה, אבל 

אחר כך הוחלט שאהיה מורה של כיתה ח'. בשנים הבאות הייתי גם מסגר, מדריך של חברת הנוער, מזכיר 

הקיבוץ ומנהל החשבונות. 

רכוש הכלל

על העבודה ועל התורנויות לא ניתנה משכורת כלל. לא היו לנו חשבונות בנק פרטיים, ולא יכולנו לקנות 

לעצמנו רכוש פרטי. הקיבוץ סיפק לכל אחד את צרכיו הבסיסיים: כל אחד קיבל "חדר" לגור בו; האוכל הוגש 

בחדר האוכל לכולם; הבגדים סופקו ממחסן הבגדים, והסנדלר ייצר נעליים שוות לכולם... לא הרגשנו צורך 

ברכוש פרטי, וחשבנו שלא נכון שיהיה לחבר אחד מה שאין לאחר. שרה אשתי, למשל, הגיעה מאמריקה. מיד 

כשהגיעה לקיבוץ, היא מסרה את כל הבגדים שהביאה ִאתה לקֹומוּנָה", והם הפכו לרכוש הכלל. גם הבגדים 

והצעצועים שקיבלו שלוש בנותינו מדי פעם בחבילות מהסבתא באמריקה נמסרו מיד לקיבוץ, ובנותיי היו 

רואות את חברותיהן לובשות את השמלות היפות שנשלחו בשבילן מאמריקה... 

חיי הקהילה

בשנים הראשונות של הקיבוץ גרנו באוהלים. כשהחלו להיוולד ילדים בנינו בית גדול מאבן בשביל הילדים 

והתינוקות, שם הם חיו יחד מלידתם; שם ישנו, אכלו, שיחקו ולמדו. לכל קבוצת ילדים היו מטפלות קבועות, 

ואנו ההורים נהגנו לפגוש את הילדים בכל יום מ־16:00 עד 18:30. בשעה 18:30 בכל ערב, היו הילדים חוזרים 

לבית הילדים, אוכלים שם ארוחת ערב יחד ומתכוננים לשינה - ל"לינה משותפת". בזכות צורת החיים הזאת 

יכלו המבוגרים בקיבוץ להתפנות בכל ערב להמשך העבודה; 

לאספות הקיבוץ שבהן קיבלנו החלטות, ולפעילויות חברתיות 

ותרבותיות. גם האמהות לילדים הצעירים לא היו כבולות 

לביתן ולטיפול בילדים, אלא היו חברות שוות זכויות וחובות 

לצד הגברים. את שעות הפנאי בילינו בעיקר במועדון לחבר או 

בחדר האוכל, ולא בחדרי המשפחה. 

מטרות ושאיפות

הקמנו את הקיבוץ מתוך אמונה שאנו מקימים חברה צודקת, 

חברה המגשרת על הפערים שבין האנשים ונותנת לכולם 

הזדמנות שווה לחיים ראויים ובעלי משמעות. שאפנו להקים 

יישוב חזק ומגובש, ולתרום לחוסנה ולשגשוגה של החברה 

החדשה שהקמנו בארץ ישראל, לצד הקיבוצים האחרים.

ישראל אטקין, ממקימי קיבוץ חצור )שליד אשדוד(, מספר לנכדיו:

•  כתבו חמישה מעקרונות הקיבוץ העולים מסיפורו של ישראל אטקין.
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4 ה  ד י ח י

  חוזרים למסכת אבות
בפרקי אבות מוצגות ארבע גישות טיפוסיות לבעלות על רכוש כלשהו:

  ָהאֹוֵמר: ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלְך ֶׁשָּלְך

  ָהאֹוֵמר: ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך ְוֶׁשָּלְך ֶׁשִּלי

  ָהאֹוֵמר: ֶׁשִּלי ֶׁשָּלְך ְוֶׁשָּלְך ֶׁשָּלְך

  ָהאֹוֵמר: ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשָּלְך ֶׁשִּלי

)על פי מסכת אבות, פרק ה' משנה י"ג(

שאלות
א. איזו גישה מהארבע המוצגות 

כאן מאפיינת את צורת החיים 
הקיבוצית? 

ב. איזו גישה היא המתאימה 
ביותר לרוח הקפיטליזם? 

ג. סביר להניח שכל אדם פועל בחייו על פי כמה מהגישות המוצגות במשנה 
)ולא על פי אחת בלבד(, בהתאם לנסיבות. הביאו דוגמאות לשני מצבים שבכל 

אחד מהם נהגתם בגישה אחרת. 

שאלות לדיון: 

•  איזו מארבע הגישות תביא, לדעתכם, לחברה רווחית ועשירה יותר?
•  איזו מארבע הגישות תביא, לדעתכם, להתפתחות חברה שתהיה בה פחות תחרות בין החברים?
•  איזו מארבע הגישות תביא, לדעתכם, להתפתחות חברה שיהיו בה פחות עימותים בין החברים? 

•  איזו מארבע הגישות תביא, לדעתכם, להתפתחות חברה צודקת יותר? 

הכלכלה בחברה החדשה

ֵשר. במיוחד אם זה תרם למפעל שלנו... אם יזמים חופשיים צברו רווחים ביושר, הדבר נראה לי כָּ

גם למניעים חומריים יש ערך. 

)על פי אלטנוילנד, עמ' 161(

חברת המופת של הרצל - דרך הביניים, מדינת רווחה
כפי שראינו במקור הראשון ביחידה, הרצל לא תמך בגישה סוציאליסטית טהורה וגם לא בקפיטליזם טהור. 

ִקראו את הקטעים המתארים את השיטה הכלכלית הרצויה לפי חזונו של הרצל.
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ה ח ו ו ר ת  נ י ד מ

מדינת הרווחה היא פשרה בין הדגם הקפיטליסטי, התומך בשוק חופשי, לבין הדגם הסוציאליסטי, המדגיש את 
האחריות החברתית. במדינת רווחה הממשלה מאפשרת שוק חופשי ומעודדת יוזמות אישיות, אך בו בזמן היא שואפת 

לספק לכל תושביה הגנה ממחסור, ולצמצם, עד כמה שאפשר, את אי־השוויון בין פרטים ובין קבוצות. מדינת רווחה 
מחויבת לשמור על זכות כל האזרחים להתקיים בכבוד, ואחראית לספק להם שירותים בסיסיים, כמו חינוך ובריאות. 

בתי חולים, מוסדות סיעודיים, גני ילדים, קייטנות, מטבחים לנזקקים - בקיצור כל מוסדות הרווחה 
שהכרנו עוד באירופה - מתנהלים אצלנו דרך רשות אחת. בצורת ארגון כזאת יש לנו אפשרות לסייע 

לכל נזקק ולכל חולה... אנחנו עוזרים לחולים על ידי טיפול, ולבריאים - על ידי עבודה...

אצלנו, לכל אדם יש זכות לעבוד ולהתפרנס, אבל על כל אחד מוטלת גם החובה לעבוד.

אנחנו לא סובלים את תופעת הקבצנות...

לעומת זאת חולה חסר אמצעים צריך רק לפנות למשרד הרווחה, שאינו דוחה איש.

... כל ילדינו זכאים ללימודים חינם בכל שלב במסלול ההשכלה, כולל האוניברסיטה. 

)על פי אלטנוילנד, עמ' 66-64( 

  דרך הביניים שהציע הרצל
הרצל תמך בדרך הביניים שבין הקפיטליזם לסוציאליזם. שרטטו במחברתכם טבלה, והעתיקו אליה אמירות 
המתאימות לשיטה הקפיטליסטית ואמירות המתאימות לשיטה הסוציאליסטית, מתוך הקטעים שקראתם.

מעורבות גדולה של המדינה שוק חופשי - קפיטליזם
ומחויבות לפרט - סוציאליזם

דרכו הכלכלית של הרצל מכונה בימינו "מדינת רווחה".
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4 ה  ד י ח י

... השיטה שבה אני תומך אינה גוזלת מהיחיד את כוח הרצון להשיג רכוש 
פרטי ואת ההנאה ממנו, 

אך היא גם אינה משאירה אותו להתמודד לבד עם קשייו הכלכליים.

הסרנו את הקללה שרבצה על העניים וחיסלנו את המצוקה שלהם. 

)על פי אלטנוילנד, עמ' 71(

לידם במדשאה שיחקו נערים מתבגרים במשחקים אנגליים: הבנות שיחקו טניס; הבנים - בקריקט 
ובכדורגל... 

"נראה שאלה ילדי עשירים, נכון? שאל פרידריך. "הם לבושים בבגדים יפים וכל כך מסודרים". 

"לא, אדוני!" ענה הפקיד. "אלה ילדים של אזרחים מכל שכבות האוכלוסייה... אצלנו הילדים לא זוכים 
מן ההפקר בגלל עסקי אבותיהם, אבל גם לא נענשים בגללם, 

אנחנו מעניקים לכל דור חדש אפשרות להתחיל מהתחלה. הלימודים בבתי הספר, מבית הספר 
היסודי ועד לאוניברסיטת ‘ציון', 

אינם עולים כסף, והילדים נדרשים 
ללבוש תלבושת אחידה עד תום 
בחינות הבגרות בתיכון. הבדלים 
בין תלמידים, הנובעים מעושרם 

וממעמדם של הוריהם, לא נראו לנו 
ראויים מבחינה מוסרית".  

)אלטנוילנד, עמ' 212-211(

•  הוסיפו 
אמירות 
מהקטע 

הזה לטבלה 
שלכם.

גישתה של מדינת הרווחה באה לידי ביטוי בדבריו של דוד )המבטאים את דעתו של הרצל(:

אפשר לומר, במידה רבה של צדק, שבתחום הכלכלי התגשם חזונו של הרצל - מדינת ישראל היום היא אכן מדינת רווחה. 
ואף על פי כן, כפי שנראה בהמשך, כשחזון הופך למציאות מתגלים קשיים ומכשולים המקשים על הגשמתו המלאה.

לְמה אחראית המדינה?
כך כתב הרצל באלטנוילנד:
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המוסדות שלנו עונים על כל הצרכים ומסייעים לכל 
החולים ומעוטי היכולת, ובכל זאת עלותם נמוכה ביותר. 

אצלנו הבניינים והמוסדות ממומנים מכספי ציבור.

)אלטנוילנד, עמ' 66-64(

שאלות
א. לפי הקטעים האלה, לאילו תחומים אחראית 

המדינה בחברה החדשה בארץ ישראל?

ב. מה עלול לקרות בחברה שאינה מספקת 
לתושביה את הצרכים האלה?

עזרה של המדינה עזרה של אזרחים נדיבים
מכוח החוק

עמותה פרטית השולחת חבילות מזון בחגים * מתן כסף 

לקבצן ברחוב * תוספת חד־פעמית של המדינה לבעלי 

משכורות נמוכות לקראת החגים * מתן קצבאות 

חודשיות מטעם משרד הרווחה לזקנים ולמשפחות 

חד־הוריות * עזרה של מתנדבים לחולים בבתי חולים * 

מפגשים קבועים עם עובד סוציאלי מטעם משרד הרווחה, 

לשם סיוע בתכנון ההוצאות הכלכליות של המשפחה

  החוק מגן על הנזקקים - תרגיל 
לפניכם רשימה של אמצעים המסייעים לנזקקים ולמיעוטי יכולת. 

שרטטו במחברתכם טבלה, ומיינו את האמצעים לשתי קבוצות. 

שאלות
א. יש המבחינים בין שתי הקבוצות שיצרתם בעזרת המונחים "צדקה" ו"צדק". חפשו במילון: מה ההבדל בין שני 

המושגים?

ב. נסו להתאים כל אחד מהמושגים לאחת מהקבוצות. 

ג. לפניכם עקרונות המאפיינים את שני המושגים. 

מיינו את העקרונות לשני טורים )צדק/צדקה( והוסיפו אותם לטבלה: 

תמיכה המבוססת 
על רצונם הטוב של 
"אנשים שיש להם".

ניסיון לשנות את הסדר 
החברתי הקיים, ולצמצם את 

הפערים הכלכליים בחברה.

החברה קובעת את אופן 
 התמיכה ואת גובהה

)ולא הפרטים(. 

תמיכה משתנה התלויה 
בנסיבות משתנות.

דגבא
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כיצד ראוי לעזור לנזקקים?
כפי שראינו, על פי חזונו של הרצל החברה החדשה תהיה "חברת ביניים", חברת רווחה שבה היחידים חופשיים לעבוד 

ולהתפתח מבחינה כלכלית, ועם זאת המדינה אחראית לספק להם כמה מצורכיהם, ולתמוך בהם במידת הצורך. 

מהי הדרך הנכונה לתמוך בנזקקים? 

אם לאדם אין די כסף לקנות אוכל למשפחתו, למשל, מה כדאי לעשות כדי לעזור לו? 

4 ה  ד י ח י

אתם מושיטים לאביון מאה פרנקים.         

אני נותן לו עבודה.

אני יצרתי מפרנס מועיל -

אתם יצרתם סמרטוט.

)מיומנו של הרצל(

אנחנו לא סובלים את תופעת 
הקבצנות... חולה חסר 

אמצעים צריך רק לפנות 
למשרד הרווחה, שאינו דוחה 

איש.

)אלטנוילנד, עמ' 65(

דרגות הצדקה של הרמב"ם
לאורך השנים עסקו הוגים יהודים רבים בשאלה מהי הדרך הראויה לעזור לנזקקים.

הרמב"ם חי כמה מאות שנים לפני הרצל, והביע דעה דומה לזו של הרצל בעניין העזרה לעניים. בקטע העוסק בצדקה ובתמיכה 
בעניים מנה הרמב"ם שמונה "מעלות" )דרגות( של צדקה, שמונה דרכים לעזור לנזקקים.

שאלות
א. בעמוד הבא תמצאו רשימה מבולבלת של דרגות הצדקה שמנה הרמב"ם. נסו לשער כיצד סידר אותן הרמב"ם 

- מהנעלָה ביותר ועד הנמוכה ביותר. רִשמו אותן במחברתכם על פי סדרן. 

* רמז: הדרגה הגבוהה ביותר בעיני הרמב"ם )מספר 1( דומה לרעיון שפגשנו אצל הרצל בדבר הדרך הנכונה 
לתמוך בנזקקים. 

שאלות
א. מדוע לדעתכם סבר הרצל שעני המקבל כסף נהפך לסמרטוט?

ב. לפי הרצל, מהי אחריותה של המדינה לגורלם של הנזקקים? 

ג. ִחשבו: מה תהיה עמדתו של הרצל על תכניות אירוח בטלוויזיה שמתארחים 
בהן נזקקים, ושבמהלכן תורמים להם הצופים כסף ומוצרים אחרים?
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ב. איזו דרגה של הרמב"ם מזכירה את דבריו של הרצל? 

ג. את המעלה הגבוהה שהרמב"ם והרצל מדברים עליה מקובל להסביר גם באמצעות המשל הזה: כדי לעזור לאדם עני, 
עדיף לתת לו חכה וללמד אותו לדוג מלתת לו דגים לאכול. נסו לחשוב על דוגמה מחיינו לסיוע מהסוג המועדף.

ד. נסו להיזכר במקרה של מתן עזרה או צדקה לנזקקים )מקרה ששמעתם עליו או ראיתם בעיניכם(. האם המעשה 
מתאים לאחת הדרגות שמנה הרמב"ם? 

ה. ממשלת ישראל החליטה לפעול לפי התפיסה האידאלית שתיארו הרצל והרמב"ם. כתבו לפחות ארבעה צעדים 
מעשיים שעל הממשלה לנקוט כדי להתחיל ליישם את ההחלטה הזאת )שימו לב גם לדרגה האומרת שמוטב שהעני 

לא יצטרך לבקש עזרה(.

שמונה מעלות יש בצדקה:

•  לתת לעני לפני שביקש;  
•  הנותן אינו יודע למי נתן והעני אינו יודע ממי קיבל; 

•  לתת בעצב; 
•  לתת בשמחה, אבל פחות ממה שהעני צריך; 

•  העני אינו יודע ממי קיבל והנותן יודע למי נתן; 
•  לתת אחרי שהעני ביקש; 

•  העני יודע מי נתן לו, אך הנותן אינו יודע למי נתן;
•  לתת לעני עבודה או לעשות ִעמו שותפות בעסק.

)על פי רמב"ם, משנה תורה, הלכות מתנות עניים, פרק י' הלכות ז'      -י"ד(

הברון רוטשילד

לו הייתי רוטשילד... 
הברון רוטשילד היה יהודי עשיר, הוא חי בצרפת ותרם מכספו ליישוב היהודי 
שהחל לקום בארץ ישראל בימי העלייה הראשונה )משנת 1881 עד 1904(. רוטשילד 

העדיף לתרום מכספו לפיתוח היישובים בארץ ולא למחייתן של משפחות נזקקות.

חפשו בספרים או באינטרנט מידע על תרומתו של הברון רוטשילד ליישוב היהודי. 

א. רשמו שמות ארבעה יישובים שהברון רוטשילד תמך בהם. 

ב. מה עשה רוטשילד כדי לוודא שמנהיגי היישובים יעשו שימוש יעיל ונבון בכסף שנתן?

ג. האם תרומותיו של רוטשילד מתאימות לשיטה העדיפה על הרצל ועל הרמב"ם?
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4 ה  ד י ח י

קינגסקורט, פורס את משנתו בדבר המצב הכלכלי הקשה בעולם

אם היה )משה רבנו( חוזר אלינו היום ורואה את כל פלאי הקִדמה - את 
הרכבות, הטלגרף, הטלפון, המכונות, היאכטה... הוא לא היה מבין כלום. היו 

נדרשים שלושה ימים להסביר לו מה זה, אבל אחרי שלושה ימים הוא היה 
מבין הכול. ומה אתה חושב שהיה עושה אז? הוא היה צוחק צחוק מר! ולמה? 
משום שבני אדם לא יודעים מה לעשות עם הקִדמה הנפלאה הזאת... מעולם 
לא היה העולם עשיר כל כך כמו בימינו, ומעולם לא היו בו עניים רבים כל כך. 

בני אדם מתים ברעב בזמן שמחסני תבואה מרקיבים בלא שימוש... כל מה 

שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו. 

)אלטנוילנד, עמ' 44-43(

צמצום הפערים בין עשירים לעניים 
באונייה, בדרכם של פרידריך וחברו אל האי הבודד, דיבר חברו של פרידריך על המצב הכלכלי והחברתי הקשה בעולם. 

עוד לפני שראה את החברה החדשה בארץ ישראל, הזכיר שיש בידי העם היהודי אפשרות לשפר את פני הדברים: 

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

שאלות
א. לפי קינגסקורט, מה היה גורם 
למשה לצחוק "צחוק מר" אם 

היה מבקר בעולמנו? 

ב. באיזו מידה דברי הביקורת של 
קינגסקורט נכונים גם בימינו?

ג. הסבירו כיצד יכולה מדינת 
הרווחה לפתור את הבעיה 

המתוארת: "העולם עשיר כל 
כך ויש בו עניים רבים כל כך".

מחברים הכול יחד
קבוצת חברים שהתגבשה בתקופת השירות הצבאי מבקשים למצוא מקום מגורים שבו יוכלו לחיות זה בקרבת 

זה. כמה מהם מעוניינים לחיות בעיר, ואילו אחרים מעוניינים לגור בקיבוץ. 

הוחלט לקיים "ויכוח פומבי" בשאלה ואחר כך לערוך הצבעה, וכל צד בוויכוח מתבקש להכין רשימה של טיעונים 
התומכים בעמדתו. 

עבדו בקבוצות: 

כמה קבוצות יכינו טיעונים בעד החיים בעיר - חיים של שוק חופשי,

כמה קבוצות יכינו טיעונים בעד החיים בקיבוץ - חיים על פי עקרונות סוציאליסטיים.

•  על כל צד להביא חיזוק ממקור שלמדתם ביחידה - רעיון של הרצל, משהו מדבריהם של ישראל אטקין 
)ממייסדי קיבוץ חצור( ושל נחום סירקין, או ציטוט של המשנה מפרקי אבות. 

•  בטיעונים שתכתבו עליכם להסביר איזו שיטה כלכלית היא הטובה ביותר כדי ליצור חברה משגשגת והוגנת.
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בספר זה אנו עוסקים ברעיונות הקשורים בבניית חברה מתוקנת. לפני הקמת המדינה, וגם אחר 
כך, עסקו יהודים רבים בדמותה של החברה היהודית החדשה בארץ ישראל, וביטאו את שאיפתם 
ליצור בארץ ישראל חברה מתוקנת, חברה שתהיה דוגמה ומופת לכל העמים והמדינות. ביחידה 

זו נפגוש ביטויים של רעיון זה בהגות הציונית, ונכיר את הרקע לרעיון במקורות היהודיים 
העתיקים — בספר התנ"ך. 

הרצל מציג: חברת מופת
הרצל טען שהעם היהודי יכול להקים בארץ ישראל חברה אידאלית מבחינה חברתית וכלכלית, 

חברה שתשמש דוגמה לעמים האחרים: 

"אור לגויים" או 
"ככל הגויים"?

1 ה  ד י ח י
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5 ה  ד י ח י

בארי צימרמן

 רוצים אנו לעמוד בראש כל דבר שיש בו משום אהבת האדם,
ובתור ארץ חדשה לשמש ארץ ניסיון וארץ מופת. 

)על פי מדינת היהודים, תרגום מרדכי יואלי ודניאלה בנבנשתי, 
עריכה חיה הראל, קשתרבות, ירושלים תשנ"ו, עמ' 81(

החברה החדשה שהרצל מתאר בספרו אלטנוילנד היא למעשה חברת מופת, כלומר חברה 
היכולה להיות דוגמה לחברות אחרות. 

•  על פי התיאורים שקראנו, באילו תחומים יכולה הארץ החדשה־הישנה )"אלטנוילנד"( 
להיות מופת לשאר העולם? מנו לפחות שלושה תחומים )כדי להיזכר, דפדפו ביחידות 

הקודמות בספר(. 

חברת מופת בתנ"ך - "אור לגויים" 
חזונו של הרצל, שהעם היהודי יקים חברה 

חופשית וצודקת שתשפיע על העמים 
האחרים, מזכיר רעיון עתיק המופיע כבר 

בתנ"ך. על פי הרעיון הזה, עם ישראל צריך 
להיות "אור לגויים"* 

ם י י ו ג ל ר  ו א

בהקשר זה ובתנ"ך 
בכלל, "גוי" פירושו 

עַם, כל עם.

1500

ספר דברים
)לפי המסורת(

הנביא עמוס

הנביא ישעיהו

-1300
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הביטוי "אור לגויים" )"לאור גויים"( מופיע, למשל, בנבואותיו של הנביא ישעיהו:

חזון זה מזכיר קטע מאלטנוילנד, ובו מתואר סיורם של שני המבקרים בעיר העתיקה בירושלים: 

5 ה  ד י ח י

ֲאִני ה' ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק... 
ְוֶאֶּתְנָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִים. 

ִלְפקַֹח ֵעיַנִים ִעְורֹות,
ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר 
ִמֵּבית ֶּכֶלא יְׁשֵבי חֶׁשְך.

)ישעיהו, פרק מ"ב פסוקים ו'-ז'(

הרעיון שעם ישראל צריך להיות מקור השראה לעולם כולו מובע גם בחזונו של הנביא ישעיהו לאחרית הימים:

ְוָהְלכּו גֹוִים 
ְלאֹוֵרְך,

ּוְמָלִכים ְלנַֹגּה 
ַזְרֵחְך.

)ישעיהו, פרק 
ס' פסוק ג'( 

שאלות
א. על פי דברי ישעיהו, באיזה מצב 

נמצא מי שזקוק ל"אור"? אילו מילים 
מתארות זאת? 

ב. מהו התפקיד המוטל על עם ישראל? 

ג. מדוע, לדעתכם, נעשה כאן שימוש 
בדימוי האור וההארה לתיאור משימתו 

של עם ישראל?

 על חלקת אדמה גדולה ומרובעת עמד ארמון השלום רב הרושם,
 שאירח כנסים בינלאומיים של אוהבי שלום ושל אנשי מדע 

מכל התחומים.

העיר העתיקה הייתה אתר בינלאומי ושימשה מולדת לעמים רבים;

היא הייתה ביתו של האנושי מכול: הסֵבל.

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָחָזה ְיַׁשְעָיהּו ֶּבן ָאמֹוץ ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִ ם.
 ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים

ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ה' ְּברֹאׁש ֶהָהִרים
א ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים. ְוִנּשָׂ

ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו:
ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב

ְויֵֹרנּו )ילמדנו( ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו )בדרכיו(,

ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשָלִ ם.
ְוָׁשַפט ֵּבין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּבים, 

ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות 
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה. ֹלא ִיּשָׂ

ֵּבית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ה'. 

)ישעיהו, פרק ב' פסוקים א'-ה'(
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"ארמון השלום" של הרצל עומד במקום שבו עמד בית ה' )בית המקדש( המוזכר בנבואת ישעיהו. 

השוו בין שני המבנים: מהו תפקידו של כל אחד מהם? במה דומים המבנים זה לזה? במה הם שונים זה מזה? 

גם הוגים אחרים בתולדות הציונות דיברו על יכולתו של עם ישראל להיות "אור לגויים" או "לאור גויים":

... "אורה" הייתה התורה לנו... בגללה נבחרנו גם אנו להיות 

לאור גויים, ללכת מגוי אל גוי וללמדם אורחות מוסר וצדק. 

)מתוך: כל כתבי יהודה לייב קצנלסון, חלק ראשון(

יהודה לייב 
קצנלסון

הכירו את האישים!
חפשו מידע על יהודה לייב קצנלסון. 

נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 
ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש 

עובדות שחשוב לדעת עליו.

אבל כאן התקבצו כל צורות הסעד )העזרה( שהאנושות פיתחה במשך ההיסטוריה כדי להיאבק בסבל: 
האמונה, האהבה והידע... 

 הבניין המפואר הזה היה במרוצת הזמן למרכז מיוחד במינו למפעלי צדקה,
 שפועל לא רק למען ארץ היהודים ותושביה,

אלא גם למען עמים אחרים וארצות רחוקות...

אם, למשל, אירע אסון במקום כלשהו - שרֵפה, שיטפון, רעב או מגֵפה  - מודיעים על כך במברק לארמון 
 השלום. כאן תמיד אפשר למצוא מקורות מימון, משום שלא רק הבקשות מתנקזות אליו, אלא גם התרומות...

פונים גם ממציאים, אמנים ומדענים שנזקקים לתמיכה כדי להשלים את עבודתם.

)על פי אלטנוילנד, עמ' 193-192( 

ההיסטוריה לא פינקה אותנו )את העם היהודי( בכוח, 

בעושר, בשטחים רחבים וברוב עם, אבל היא העניקה 

לנו תכונה מוסרית ואינטלקטואלית בלתי מצויה, והיא 

ְמזַכָּה ומחייבת אותנו להיות אור לגויים.

)דוד בן־גוריון(  דוד בן־גוריון

הכירו את האישים!
חפשו מידע על דוד בן־גוריון. 

נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 
ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש 

עובדות שחשוב לדעת עליו.
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שאלות
א. הרעיון שהעם היהודי הוא עם נבחר עודד את העם בתקופות קשות 

בהיסטוריה. נסו להסביר מדוע. 

רעיון הבחירה הוא רעיון מורכב.

ב. כדי להבין את מורכבות הרעיון, חִשבו על תלמיד שהמורה מעדיף אותו 
על פני התלמידים האחרים. כיצד הוא מרגיש? כיצד מתנהגים כלפיו 

התלמידים? 

ג. כתבו חיבור קצר על אחד משני הנושאים האלה:

•  קטע מיומנו של תלמיד מועדף, המתאר את רגשותיו ואת מחשבותיו 
בדבר מעמדו המיוחד בכיתה. 

•  קטע המתאר שיחה של תלמיד זה עם כמה תלמידים מכיתתו בדרך 
מבית הספר הביתה. 

5 ה  ד י ח י

בספר אלטנוילנד אומר קינסקורט לחברו היהודי, פרידריך:

כל מה שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו.

ואתה יודע, בן אדם, מי יכול להראות לאנושות את הדרך. אתם! אתם היהודים!

דווקא מפני שמצבכם רע כל כך.

אין לכם מה להפסיד. 

)אלטנוילנד, עמ' 44(

•  לפי כל אחד מן ההוגים - מהו הדבר שבזכותו יכול עם ישראל להיות לחברת מופת?

אור לגויים - בימינו
כדי שיוכל להיות אור לגויים, צריך העם להיות קודם כול "אור", גורם טוב ומאיר.

א. חשבו על שני תחומים במדינת ישראל בתקופתנו, תחומים שאפשר לומר שהם "אור" או שהם מפיצים "אור". 

ב. חשבו על שני תחומים שאפשר לומר שבהם מדינת ישראל היום עדיין אינה "אור", ושעליה להשקיע בתחומים 
אלו ולשפרם. תוכלו להיעזר ברעיונות שהעלה הרצל באלטנוילנד.

ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה, ַלה' ֱאֹלֶהיָך,
ּוְבָך ָּבַחר ה'

ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה
ִמּכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.

)דברים, פרק י"ד פסוק ב'(

העם הנבחר 
הרעיון שעם ישראל יכול להיות אור לגויים קשור ברעיון שאלוהים בחר בעם ישראל, שעם ישראל הוא "העם הנבחר":

פירושי מילים 
ְסגֻּלָה - דבר יקר ונבחר, 

תכונה חיובית מיוחדת.
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שאלות
א. מה מטרתם של סימני 
השאלה שהוסיף בארי 
צימרמן למשפטים מן 

הקידוש?  

ב. בעזרת דבריו של 
צימרמן ובעזרת 

ההשוואה למצבו של 
התלמיד המועדף, כתבו 

אילו בעיות עלולות 
להתעורר בעקבות 

התפיסה שהעם היהודי 
הוא "העם הנבחר".

  רעיון "העם הנבחר" בקידוש
רעיון "העם הנבחר" מופיע גם בקידוש שנהוג לומר בערב שבת. 

אחרי הברכה על היין אומרים:

ָּברּוְך ַאָּתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו, 
ְוַׁשַּבת ָקְדׁשֹו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו, ִזָּכרֹון ְלַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית, 

ְּתִחָּלה ְלִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, 
ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים,

ְוַׁשַּבת ָקְדְׁשָך ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלָּתנּו.
ָּבת. ָּברּוְך ַאָּתה ה', ְמַקֵּדׁש ַהּׁשַ

•  באילו מילים מובעים 
כאן רעיון הבחירה וייחודו 

של עם ישראל?

... המילים העתיקות של הקידוש בליל שבת הופכות מלכודת: 

"כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים" - איך נרשה לעצמנו לומר זאת? 

איך נינצל מסכנת היהירות? 

איך נבטל את ממד התחרות? 

וכך אנחנו מוצאים עצמנו עומדים ליד שולחן השבת,

בזמן ה"קידוש" מזמרים מילים עתיקות אלה )אין לנו אחרות(

אך עלינו לקשט אותן בסימני שאלה: "כי בנו בחרת?", אנחנו שרים;

"ואותנו קידשת?" אנחנו תוהים; 

"מכל העמים?" 

אשרי היודע לשאול... 

)מתוך: ממך אליך - ספר השבת, יונדב קפלון ]עורך[, ידיעות אחרונות ספרי 
חמד, תל אביב 2010, עמ' 108( 

יש המשנים את נוסח הברכה ואומרים: "כי בנו בחרת ואותנו קידשת עִם כל 
העמים..." חשבו מה עומד מאחורי השינוי הזה. 

מה דעתכם על השינוי הזה?

ו מ י ש

לפניכם קטע שכתב המחנך בארי צימרמן. צימרמן מביע ביקורת על הרעיון המובע במילות הקידוש:
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5 ה  ד י ח י

שאלות
א. לפי דברי עמוס, מה משמעות היותו של העם היהודי עם נבחר?

ב. שערו מה יכולות להיות הציפיות או הדרישות של הנביא עמוס )בשם אלוהים( מן העם 
שהאל בחר בו "מכל משפחות האדמה"? 

ג. נסו לתרגם את הציפיות האלה לציפיות המתאימות לתקופה שלנו. לדעתכם, מה 
אפשר לצפות היום מהעם שהאל בחר בו?

•  האם אתם מרגישים שאתם חלק מ"העם הנבחר"? האם זהו מעמד רצוי בעיניכם? נמקו.

ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי ִמּכֹל 
ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, 

ַעל ֵּכן ֶאְפקֹד )אזכור( 
ֲעֵליֶכם ֵאת ָּכל ֲעֹונֵֹתיֶכם 

)חטאיכם(.

 )עמוס, פרק ג'
פסוק ב'(

כנגד "אור לגויים" - עם "ככל הגויים"
היו הוגים ציונים שטענו שהעם היהודי צריך להיות עם "ככל הגויים"*. הוגים אלה סברו 

שהאתגר הראשון של העם היהודי הוא להיות "עם נורמלי" כמו כל עם אחר, עם שיש לו 
שפה משותפת, ארץ, תרבות משותפת וביטחון בקיומו. 

•  על פי הידוע לכם על מצבו של העם היהודי עד הקמת מדינת ישראל, הסבירו מדוע 
שאיפתם הראשונה של ההוגים האלה הייתה שהעם היהודי יהיה עם ככל העמים.

" ם י י ו ג ה ל  כ כ "

הביטוי "ככל הגויים" מופיע 
בפעם הראשונה בתנ"ך, בספר 

שמואל א', שם ביקש עם ישראל 
משמואל שימליך עליהם מלך, 

כמו שאר העמים בסביבתם )ראו 
שמואל א' ח', כ'(

  בחירה = אחריות 
יש המדגישים שרעיון הבחירה אינו מבטא עליונות על עמים אחרים, אלא מעיד שהעם הנבחר נדרש 

לעמוד בדרישות מיוחדות, ושמוטלת עליו אחריות גדולה יותר.

אפשר להבחין בגישה זו בדבריו של הנביא עמוס:

 היהדות צריכה להתקיים, לפי דעת חכמינו שבמערב, בשביל ההצדקה שיש לה;

להיות אור לגויים, להפיץ את רעיון האחדות, או... להשליט את הצדק העולמי בעולם...

אולם... מי יוכיח לנו שניצחון זה יבוא דווקא על ידי ישראל? 

וכי אין אומות ואנשים המטיפים לו )לצדק העולמי( ומקדישים את כל חייהם להפצתו? ...

אנו נמצאים עתה מחוץ לגלגל ההיסטוריה - 

עלינו להשתדל לשוב אל תוך הגלגל הזה ולחיות כשאר העמים, החיים חיים מסודרים.

)על פי "זכות הקיום וחוסר המטרה"(

רעיון כזה עלה בכתביו של משה לייב ליליינבלום: 
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משה לייב 
ליליינבלום

הכירו את האישים!
חפשו מידע על משה לייב ליליינבלום. 

נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 
ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש 

עובדות שחשוב לדעת עליו.

העיתונאי זאב חפץ סיפר על שיחה שניהל עם בתו וחבריה בעת הכנות לספר שכתב. הם דיברו 
בלהט על נושאים מגוונים, ובין השאר על הביטוי "אור לגויים": 

שאלות
א. מה טען ליליינבלום נגד התפיסה שעם ישראל צריך 

להיות אור לגויים? 

ב. לפני יותר ממאה שנה כתב ליליינבלום שהעם היהודי 
צריך להיות "כשאר העמים" ולשוב ל"גלגל ההיסטוריה". 

נסו לחשוב כיצד הוא האמין שיש לעשות זאת.

ישבנו על המרפסת המשקיפה על מדבר יהודה, אכלנו עוגיות שוקולד צ'יפס ושתינו לימונדה... שאלתי 

אותם מה אומר להם המושג "אור לגויים"... "אני חושב שזה מהתנ"ך", הציע מישהו, והאחרים הנידו 

בראשיהם בהסכמה. "טוב", אמרתי, "אבל מה משמעותו של הביטוי בשבילכם באופן אישי?" הילדים 

הסתכלו זה על זה, נבוכים שלא ידעו את התשובה הנכונה... " אתם מתכוונים לומר שאף פעם לא שמעתם 

על המושג 'אור לגויים'?" שאלתי בתמיהה מוגזמת. "בן־גוריון השתמש בו כל הזמן!" אמרתי. "אה", אמר 

אחד הבנים באנחת רווחה, עוד לא למדנו עליו בבית ספר".

זאב חפץ הסביר לילדים שדוד בן־גוריון חלם ליצור בישראל חברה אידאלית, חברה שתהיה מופת לצדק חברתי. חפץ סיפר 
להם שחלום זה כנראה עדיין לא התגשם לגמרי, ושהחברה בישראל עוד מנסה לעצב את דמותה. בהמשך הוא אמר:
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5 ה  ד י ח י

שאלות
א. בקטע הזה הביע זאב חפץ את דעתו 

שהחברה הישראלית היום קרובה יותר 
להיות עם ככל הגויים, מלהיות חברה 

שהיא אור לגויים. המשיכו את דבריו 
של חפץ והציעו עוד שתי דוגמאות 

הממחישות את היותו של העם היהודי 
בישראל עם ככל העמים.

ב. האם, לדעתכם, חפץ מרוצה מהמצב 
הזה? מאוכזב ממנו? מקבל אותו 

בהשלמה? הסבירו.

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

מחברים הכול יחד
בספר זה אנו עוסקים בדמותה של חברה מתוקנת. ביחידה זו דנו בשני מונחים חדשים - אור לגויים וככל 

הגויים. קראו את ההגדרות של שלושת המונחים: 

א. לדעתכם, איזה משלושת המונחים מתאר טוב יותר את המצב הקיים היום במדינת ישראל? הסבירו.

ב. לדעתכם, איזה משלושת המונחים מתאר בצורה הטובה ביותר את אופייה הרצוי של החברה 
בישראל? נמקו.

חברה שהיא אור לגויים

חברה אידאלית שהיא דגם )מודל( 

לחיקוי לעמים אחרים, או מאירה 

להם את הדרך הטובה.

עם שהוא ככל הגויים

עם נורמלי, עם חופשי, ריבון 

בארצו ובטוח בקיומו.

חברה מתוקנת

חברה השואפת להיות 

החברה הטובה ביותר 
האפשרית. 

אך לבן־גוריון וחבריו היה עוד חלום, הם קיוו להפוך את 

העם היהודי לעם נורמלי, "ככל העמים". 

ובכך הם אולי הצליחו. 

אכן, ישראל היא מדינה של אנשים רגילים שלוקחים את 

ילדיהם לבית ספר בכל בוקר ויוצאים לעבודה, 

אנשים שרוצים ביטחון ושגשוג וגם קצת כיף. 

כמו כולם... 

(Ze'ev Chafets, Heroes and Hustlers, Hard Hats and 
Holy Men, William Morrow and Company, Inc., New 
York 1986 , pp. 247-248)
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לאור חגי ישראל

בונים חברה מתוקנת



קטעי המקורות המופיעים בספר 
זה נכתבו בכמה וכמה תקופות 
ונלקחו ממגוון ספרים וחיבורים. 

כדי לסייע לכם להתמצא, חילקנו 
את המקורות לכמה סוגים, ולכל 

סוג ייחדנו צבע אחר.

כתבי 
הרצל

מקורות 
מהעת 

החדשה 
ועד ימינו

מקורות 
עתיקים 

אחרים

מסכת אבות תנ"ך

מפתח הצבעים לחלק ג':

180



בחיי השגרה שלנו אנחנו עסוקים בטרדות היום־יום. לעתים חולפות בראשנו המחשבות: "אנחנו 
צריכים להשתפר", "אולי כדאי להשתנות", אולם בדרך לשינוי יש לעצור ולחשוב, לבחון אפשרויות, 

להחליט החלטות וליישם אותן. מה יכול לעודד אותנו להתחיל בתהליך המורכב הזה? מה יכול 
לעזור לנו לשנות את הדברים הדורשים שינוי?

לקראת שינוי
חשבון נפש בלוח השנה העברי

1 ה  ד י ח 1י ה  ד י ח י

אני הולך ברחוב  )אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים קצרים(
ּפֹורשייה נלסון

מאנגלית: נמרוד קדם

שאלות
א. הדובר בשיר נפל לבור 
שלוש פעמים. הסבירו 

מדוע נפל לבור בכל 
פעם. 

ב. מה גרם לדובר להצליח 
שלא ליפול לבור 

)בפרק הרביעי(? 

ג. מה ההבדל בין הפרק 
הרביעי והפרק 

החמישי?

רֹוֶאה אֹותֹו. 
ֲאִני ׁשּוב נֹוֵפל ַלּבֹור. 

ֲאִני  י ָיכֹול ְלַהֲאִמין ׁשֶ ֵאיֶנּנִ
אֹותֹו ָמקֹום, ׁשּוב ּבְ

ַאְך זֹוִהי ֹלא אַׁשְמָתִי. 
ֲעַדִין לֹוֵקַח ִלי ֲהמֹון ְזַמן 

ָלֵצאת ֵמַהּבֹור.

פרק שלישי

אֹותֹו ְרחֹוב.  ֲאִני הֹוֵלְך ּבְ
ְדָרָכה.  ּמִ דֹול ּבַ ֵיׁש ּבֹור ּגָ

ֲאִני רֹוֶאה אֹותֹו. 
ֲאִני ֲעַדִין נֹוֵפל ְלתֹוכֹו.

ל הֶרְגֵל.  ֶזהּו ּכֹוחֹו ׁשֶ

קּוחֹות.  ֵעיַני ּפְ
ֲאִני יֹוֵדַע ֵהיָכן ֲאִני ִנְמָצא. 

ָמִתי.  זֹוִהי ַאׁשְ
ד. ֲאִני יֹוֵצא ֵמַהּבֹור ִמּיָ

פרק רביעי

אֹותֹו ְרחֹוב.  ֲאִני הֹוֵלְך ּבְ
ְדָרָכה.  ּמִ דֹול ּבַ ֵיׁש ּבֹור ּגָ

ֲאִני עֹוֵקף אֹותֹו.

פרק חמישי

ְרחֹוב ַאֵחר. ֲאִני הֹוֵלְך ּבִ

פרק ראשון

ְרחֹוב.  ֲאִני הֹוֵלְך ּבָ
ְדָרָכה. ּמִ דֹול ּבַ ֵיׁש ּבֹור ּגָ

ֲאִני נֹוֵפל ְלתֹוכֹו. 
ֲאִני ָאבּוד. 

ֲאִני ֲחַסר אֹוִנים.
י.  זֹו ֹלא אַׁשְָמִתִ

לֹוֵקַח ִלי ֲהמֹון ְזַמן ָלֵצאת 
ֵמַהּבֹור.

פרק שני

אֹותֹו ְרחֹוב.  ֲאִני הֹוֵלְך ּבְ
ְדָרָכה.  ּמִ דֹול ּבַ ֵיׁש ּבֹור ּגָ

י  ֵאיֶנּנִ ִנים ׁשֶ ֲאִני ַמֲעִמיד ּפָ

 ימים נוראים

ציר זמן 

הנביא מיכה

משנה

הרמב"ם

ּפֹורשייה נלסון
הרב מרדכי רותם

הרבה תמר דבדבני

(Portia Nelson, "There's a Hole in My Sidewalk: The Romance of Self-
Discovery", Beyond Words publishing, 1993, pp. 2-3)

ציר זמן מ1,000 לפני הספירה

הנביא מיכה ־ 750 לפני הספירה  
משנה ־ 0-200

הרמב"ם - 1135-1204
ּפֹורשייה נלסון ־ מתה 2001
הרב יהורם מזור ־ חי עכשיו
הרב מאיר אזרי - חי עכשיו

הרבה תמר דובדבני - חיה עכשיו
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  נקודות לדיון
השיר עוסק בשינוי ובהשתנות. קריאת השיר מעודדת מחשבות ותובנות באשר לשינויים במגוון תחומים בחיינו. דונו בהן בכיתה.

  הקושי בשינוי: הדובר בשיר מתקשה לשנות את הרגליו. ממה נובע הקושי הזה? עם אילו קשיים מתמודד אדם המנסה 
לעשות שינוי?

  האם אפשר להשתנות באמת? 
האם יש דברים בחיינו שאי אפשר לשנותם? חשבו, למשל, על תכונות אופי, על דרכי התנהגות ועל הרגלים. 

  חשיבות השינוי: מדוע חשוב לשנות ולהשתנות? האם כל אחד צריך להשתנות? האם צריך להשתנות רק במקרים קיצוניים? 
האם ראוי לשנות גם דברים שאינם מפריעים לאדם עצמו או לסביבתו?

מּודעות לצורך בשינוי במסורת היהודית - חשבון נפש 
 לפני כל שינוי כדאי לדעת מה בדיוק רוצים לשנות ולָמה. פעמים רבות המודעות לצורך בשינוי מקורה בחשבון נפש. 

"חשבון נפש" הוא כינוי לתהליך של ביקורת עצמית, להרהורים שאדם מהרהר על חייו ובהם הוא מסכם את מעשיו ואת הישגיו, 
 ומעריך אותם. 

 עשיית חשבון נפש היא משימה לא פשוטה, ולעתים דרוש גורם חיצוני שיעודד את האדם לעשות זאת.
במסורת היהודית ידועים כמה אמצעים המסייעים לאדם לעשות חשבון נפש. 

קראו את הקטע הבא:

1 ה  ד י ח י

בראש השנה כל באי עולם 

עוברין לפניו )לפני אלוהים למשפט(

ִּכְבֵני ָמרֹון )כמו כבשים(. 

)משנה, מסכת ראש השנה, פרק א' משנה ב'( 

במשנה משולים בני 
 האדם ל"בני מרון" - 
לכבשים העוברות 

לפני הרועה. כפי שהרועה בודק את צאנו, 
כך בודק אלוהים את בני עמו אחד־אחד, 

ושופט אותם. 

ו מ י ש

אלוהים "עורך את המשפט" לאחר תקופת מבחן. תקופת המבחן מתחילה בחודש אלול, החודש שלפני ראש השנה, 
ועיקרה הם עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ימים אלה מכונים עשרת ימי תשובה וגם ימים נוראים. 

תקופה זו מסתיימת ביום הדין, הוא יום הכיפורים.

שאלות
א. מדוע, לדעתכם, מכונים ימי הציפייה למשפט "נוראים"? 

ב. אף על פי שאדם יכול לעשות חשבון נפש כל השנה, לקראת ראש השנה ובימים הנוראים יש לו הזדמנות 
מיוחדת לכך. מדוע, לדעתכם, חשוב לעשות חשבון נפש בתקופה זו דווקא?

ג. מדוע ייחדו במסורת היהודית תקופה מסוימת ומוגדרת לעריכת חשבון נפש? מה דעתכם על כך?
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שאלות
א. על פי הרמב"ם, מהי מטרת התקיעה בשופר 

בתקופה זו?
ב. על איזו שינה מדבר הרמב״ם?

ג. כיצד, לדעתכם, עשוי השופר לסייע לאדם לערוך 
חשבון נפש?

•  בעמ' 26 בספר קראנו את דברי הרמב"ם על 
חופש הבחירה. אם למדתם את דבריו של הרמב"ם 

שם, הסבירו כיצד קשורה תפיסתו של הרמב"ם 
בעניין זה לתהליך חשבון הנפש. 

"כלי עזר" לחשבון נפש 
כמה מנהגים הנהוגים בימים הנוראים נועדו לעזור לאדם בתהליך חשבון הנפש. 

לפניכם כמה מן המנהגים האלה: תקיעה בשופר, אמירת סליחות, וידוי ותשליך.

1      שופר
בחודש אלול, בראש השנה, בימים הנוראים וביום כיפור תוקעים בשופר. מה משמעותה של התקיעה 

בשופר, וכיצד היא קשורה לעניין חשבון הנפש? 
קראו את דבריו של הרמב״ם: 

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גֵזרת הכתוב, 

רמז יש בו: כלומר עּורּו עורו ישנים משנתכם, 

והקיצו נרדמים מתרדמתכם; 

וַחפשו במעשיכם וִחזרו בתשובה, וִזכרו בוראכם. 

 )רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה,
פרק ג' הלכה ז'(

פירושי מילים 
גזֵרת הכתוב - מצווה שנזכרה בתורה, ולא צוינה הסיבה לה. 

2      אמירת סליחות 
בימים הנוראים נוהגים לקרוא "סליחות". אלה הם פרקי תפילה שנועדו לעורר את האדם לעשות חשבון נפש ולתקן את דרכיו. 

בתפילות האלה מהללים את אלוהים, ומבקשים ממנו סליחה ומחילה. 

לפניכם הפיוט המפורסם "אדון הסליחות", הנמצא בספרי הסליחות של עדות המזרח. את הפיוט הזה נוהגים לומר בכל יום 
בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה. בפיוט נזכרים שני מאפיינים של אלוהים: 

א. אלוהים הוא כל יכול. הוא יודע ומכיר את נפש האדם ולא נסתר ממנו דבר. 

ב. אלוהים הוא אל רחום וסלחן השומע את הפניות אליו ומקבל את בקשות המחילה.
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פירושי מילים 
ּבֹוֵחן לְבָבֹות - רואה את המתרחש בלב האדם 

ּגֹולֶה ֲעמּוקֹות - כל המתרחש בעמקי הנפש גלוי לפניו 
ּדֹובֵר צְדָקֹות - שכל דבריו אמת וצדק 

וִָתיק ּבְנֶָחמֹות - רגיל לנחם ולעודד את עמו 
חֹוֵקר ּכְלָיֹות - יודע את המתרחש בנפש האדם 

)הכליות מסמלות את המצפון(
ּכֹובֵֹש ֲעוֹונֹות - אינו ממהר להעניש, אלא מחכה 

לחזרתו של האדם בתשובה
לֹובֵֹש צְדָקֹות - הצדק תמיד עמו, כמו מלבוש

זַּכִּיֹות - מלשון זכות ויושר 
נֹורָא ְתִהּלֹות - הכול מהללים את מעשיו

ּפֹוֵעל יְֹשּועֹות - הישועות והנסים הם פועלו העיקרי 
קֹורֵא ַהּדֹורֹות - יודע מה יקרה בדורות הבאים 

רֹוכֵב ֲערָבֹות - רוכב על עננים, שוכן ברקיע
ְּתִמים ּדֵעֹות - שידיעותיו ודעותיו שלמות 

אדון הסליחות

ּבֹוֵחן ְלָבבֹות ֲאדֹון ַהְּסִליחֹות 

ּדֹוֵבר ְצָדקֹות ּגֹוֶלה ֲעמּוקֹות 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

ָוִתיק ְּבֶנָחמֹות ָהדּור ְּבִנְפָלאֹות 

חֹוֵקר ְּכָליֹות זֹוֵכר ְּבִרית ָאבֹות 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

יֹוֵדַע ָּכל ִנְסָּתרֹות טֹוב ּוֵמִטיב ַלְּבִרּיֹות 

לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ּכֹוֵבׁש ֲעוֹונֹות 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

נֹוָרא ְתִהּלֹות ָמֵלא ַזִּכּיֹות 

עֹוֶנה ְּבֵעת ָצרֹות סֹוֵלַח ֲעוֹונֹות 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

צֹוֶפה ֲעִתידֹות ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות 

רֹוֵכב ֲעָרבֹות קֹוֵרא ַהּדֹורֹות 

ְּתִמים ֵּדעֹות ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות 

ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו

1 ה  ד י ח י

•  העתיקו למחברתכם חמישה משפטים המתארים כל אחד מן המאפיינים האלה.

על פי המסורת וכפי שאנו רואים כאן, 
תהליך חשבון הנפש כרוך בפנייה לאלוהים. 
•  האם גם מי שאינו מאמין באלוהים יכול 

לעשות חשבון נפש? הסבירו! 
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שאלות
א. אדם המבקש להשתנות יכול לעשות כן גם בלי 

להודות בחטאים שחטא. ואולם, המסורת קבעה 
שווידוי לפני אלוהים, ובכך גם לפני החוטא עצמו, הוא 

חלק הכרחי מתהליך השינוי. נסו לשער מדוע. 

ב. העתיקו מהווידוי חמישה פעלים. שימו לב למשותף 
להם: כולם פעלים בגוף שני רבים. מדוע, לדעתכם, 
בחרו להציג כך את רשימת החטאים? איזה חיסרון 

יכול להיות בצורת ביטוי זו?

ג. החטאים בווידוי מסודרים על פי סדר האל"ף־בי"ת. 
מה, לדעתכם, יכול להיות המסר בדרך הביטוי הזאת?

ֱאלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו

ָאָּנא ָּתבֹא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלֵתנּו. 

ְוַאל ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנֵתנּו... 

ָאַׁשְמנּו. ָּבַגְדנּו. ָּגַזְלנּו. ִּדַּבְרנּו ּדִֹפי.

ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר.

ָיַעְצנּו ָרע. ִּכַּזְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו.

ינּו עֶֹרף.  ָעִוינּו. ָּפַׁשְענּו. ָצַרְרנּו. ִקּׁשִ

ָרַׁשְענּו. ִׁשַחְתנּו. ִּתַעְבנּו. ָּתִעינּו. ִּתְעָּתְענּו.

3      וידוי 
כדי לגרום לאדם לבחון את מעשיו ולהתחרט על חטאיו, נוהגים לומר בראש השנה וביום הכיפורים תפילה המכונה "וידוי". 

לאחר שאמרנו סליחה על המעשים הבלתי ראויים באופן כללי, תפילת הווידוי מזכירה רשימה ארוכה של מעשים רעים שבני 
האדם נדרשים להתחרט עליהם. 

לפניכם חלק מנוסח הווידוי:

וידוי על פגיעה באיכות הסביבה
הרב מרדכי רותם

ָאַפְפנּו ֶאת עֹוָלֵמנּו ַּבֲעָרֶפל, ָעָׁשן ּוִפיַח,

ִּבְזַּבְזנּו אֹוְצרֹות ֶטַבע ֶׁשִּקַּבְלנּו ְּבִפָּקדֹון,

ָּגַזְלנּו נֹוָפם ֶׁשל ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ִּבְבִנָּיה ְמכֶֹעֶרת,

ִּדְלַּדְלנּו ֶאת עֶֹׁשר ַהְּבִריָאה,

ֵהַפְרנּו ֶאת ְּבִרית ָהִאּזּון ֵּבין ָהָאָדם ַלֶּטַבע,

ִוַּתְרנּו ַעל ֵאיכּות ַחִּיים ְראּוָיה ִליָלֵדינּו,

ִזַהְמנּו ָיִמים, ְנָהרֹות ַוֲאַגִּמים ְּבַרַעל ַחְמָדנּוֵתנּו,

חֹוַרְרנּו ֶאת ַמֲעֶטֶפת ָהאֹוזֹון ַהחֹוֶבֶקת ֶאת עֹוָלֵמנּו,

ִטֵּמאנּו ְמקֹורֹות ַמִים ַחִּיים ְּבֵמי ְׁשָפֵכינּו,

ָיַצְרנּו ַהְרֵרי ַאְׁשָּפה ְוֶזֶבל ֶּבָחָלל, ַּבִּמְדָּבר ּוְבַחְצרֹוֵתינּו,

לפניכם וידוי בן זמננו שנכתב על חטאים בתחום מסוים.
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  משימה
ִעבדו בקבוצות.   

בחרו נושא חברתי שדרוש בו שינוי, וכתבו עליו וידוי בין חמש שורות בתבנית הווידויים שקראנו -   
על פי סדר האל"ף־בי"ת, מ־א' עד ה'. 

קודם כול ִחשבו מה ברצונכם לומר, ורק לאחר מכן נסחו את המשפטים לפי סדר האל"ף־בי"ת.   

4      תשליך
תשליך הוא מעשה סמלי הנהוג בראש השנה. ביום הראשון של ראש השנה נוהגים ללכת למקור מים )ים, נהר, מעיין או בור 

מים( ולבקש מאלוהים שישליך את העוונות למעמקי הים. 

יש הנוהגים לנער את שולי בגדיהם ואת הכיסים, סמל לניעור חטאי השנה שעברה 
ולהשלכתם. 

בעת התשליך אומרים תפילה שבמרכזה הפסוק: 

ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעוֹ נֵֹתינּו, ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ָּכל ַחּטֹאָתם.

)מיכה, פרק ז' פסוק י"ט(

שאלות
א. אילו מאפיינים בווידוי זה מקורם בווידוי המסורתי?

ב. בחרו מתוך הווידוי הזה שלושה מעשים שחשוב, לדעתכם, להגביר את המודעות להם כדי להוביל לשינוי. 

ָּכַרְתנּו ַיֲערֹות־ַעד ְּתמּוַרת ֶרַוח ְקַצר מֹוֵעד,

ִלְכַלְכנּו ֲאָתֵרי ֶטַבע ְונֹוף, חֹוִפים, ְנִתיבֹות ּוְפָסגֹות,

ִמְׁשַּכּנּו ֶאת ֲעִתיד ָהעֹוָלם ִמּתֹוְך ֲאִדיׁשּות ְוחֶֹסר ָחזֹון,

ִנַּצְלנּו ְוֹלא ִמְחַזְרנּו ֶאת ַמְּתנֹות ַהֶּטַבע ְּבָאנֹוִכּיּוֵתנּו, 

ִסַּכּנּו ֶאת ִקּיּום עֹוָלֵמנּו ְּבכּוִרים ּוִבְקִריָנה,

ָעַקְרנּו ִצּפֹוִרים ִמְּמחֹוזֹות ִקּנּון ּוִמַּמְסלּוֵלי ְנִדיָדָתן, 

ָּפַצְענּו ִמְדרֹוִני ָהִרים ְּבַמְחְצבֹות ֶאֶבן,

ַצְדנּו ְּברַֹע ֵלב ַחּיֹות ּוַבֲעֵלי ָּכָנף ֶׁשֶּנֶעְלמּו ֵמעֹוָלֵמנּו,

ָקַטְפנּו ִּפְרֵחי ָּבר, ְוֵהם ָאְבדּו ְוֵאיָנם,

ָרַמְסנּו ְּבֶרֶגל ָרָמה ָׂשֶדה ְוִניר ְוָאחּו,

ָׂשַרְפנּו ֲעֵצי ַיַער ַעל ִמְזַּבח ִׂשְנָאֵתנּו,

ִּתַעְׂשנּו ִּבְמִחיר ֵאיכּות ֲאִויר, ָים ְוַיָּבָׁשה.
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שאלות
א. קראו את המדרש בעמ' 25 איזו הבחנה נעשית 

במדרש בעניין יכולת ההשתנות של האדם? 

ב. אילו תכונות אינכם יכולים לשנות? אילו דברים 
אתם חושבים שאתם יכולים לשנות?

ג. מהם היתרונות של הרעיון שהאדם אינו יכול 
לשנות את הכול? מהם חסרונותיו?

שאלות
א. על פי תפילה זו, מה מסמלים פירורי 
הלחם? מה מסמלים המים הזורמים?

ב. החכמים שתיקנו את מנהג התשליך 
האמינו שמלבד המילים שהאדם 

אומר בתפילה, גם מעשה סמלי עשוי 
לעזור לו לעשות חשבון נפש. כיצד, 

לדעתכם, עשוי התשליך להשפיע על 
האדם ולעזור לו בתהליך זה?

  משימה מסכמת:
חזרו לשיר "אני הולך ברחוב" שהובא בפתיחת היחידה. איזה מן האמצעים שפגשנו ביחידה זו )שופר, אמירת 

סליחות, וידוי ותשליך( היה יכול לעזור לדובר בשיר להימנע מליפול שוב אל הבור? 

הכול צפוי והרשות נתונה 
בחלקו הראשון של הספר )עמ' 23( דנו באמירה מפרקי אבות: 

בעת התשליך יש הנוהגים להשליך אל המים פירורי לחם. הפירורים מסמלים את המעשים הרעים. 

תפילה חדשה שנכתבה לתשליך מזכירה את הנוהג הזה:

ַהּכֹל ָצפּוי ְוָהָרׁשּות ְנתּוָנה, ּוְבטּוב 
ָהעֹוָלם ִנּדֹון, ְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה. 

)מסכת אבות, פרק ג' משנה י"ט(
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ֱאֹלַהי ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי, 

ְסַלח ְלָכל ֲחָטַאי,

ְמֻצלֹות ַהָּים ֶאת ָּכל ַמֲעַׂשי ָהָרִעים. ְוַהְׁשֵלְך לִִ

ָאָּנא ֱאֹלִהים, 

ְּכמֹו ַהֶּלֶחם ַהָּנֵמס ַּבַּמִים,

ָנה ַהחֹוֶלֶפת. ָהֵמס ִמְּלָפַני ֶאת ַהְּכֵאִבים ְוַהִּכְׁשלֹונֹות ֶׁשל ַהּׁשָ

ְּכמֹו ַהַּמִים ַהּזֹוְרִמים ְוהֹוְלִכים,

ֵּתן ִּבי ַהּכֹוַח ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבעֹוָלְמָך ְּבָכל יֹום ָּתִמיד.

)ָהרַּבָה תמר דֻבדבני(
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אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?

מחברים הכול יחד
ביחידה זו עמדנו על משמעותו של המושג "חשבון נפש". כולנו צריכים לעתים "שעון מעורר" שיעורר אותנו 

לשנות הרגלים שליליים. הימים הנוראים הם זמן מוגדר ומוגבל לתהליך ההתעוררות לקראת שינוי, אם כי 
אפשר ואף רצוי לעשות חשבון נפש לאורך השנה כולה.

  משימה:
 כתבו מכתב הממוען אליכם עצמכם!

כתבו במכתב כמה דברים שהייתם רוצים לשנות בחייכם. הזכירו בעיקר דברים התלויים בכם, ותחומים 
 שביכולתכם להשפיע עליהם. 

 בחרו עניין אחד והחליטו על דרך פעולה שתעזור לכם לשנות אותו, ולו במעט, במהלך החודשים הקרובים.
את המכתב תוכלו להכניס למעטפה חתומה ולתת למורה למשמרת, או לשמור אצלכם. בסוף שנת 

הלימודים תוכלו לחזור אל המכתב ולגלות אם הצלחתם להשתנות במשהו או לא.
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שאלות
שיר זה עוסק בהבדלים בין 

אנשים. 

א. אף על פי שכולנו חיים 
באותה חברה, השיר אומר: 
"כל אחד חי בעולם אחר". 

מדוע? 

ב. בראש העמוד הוזכרו 
קבוצות ומגזרים בחברה 

הישראלית. בחרו זוג 
אחד, והסבירו כיצד אחד 
המשפטים בשיר מבטא 

את תחושתם של בני שתי 
הקבוצות האלה אלו כלפי 

אלו. 

ג. הסבירו את המשפט האחרון 
בשיר: באיזו אהבה מדובר? 
לְמה הכוונה במילים "שום 

דבר לא יתניע"?

שלושת הרגלים: סוכות, פסח ושבועות

היחס לאחר
בלוח השנה העברי

1 ה  ד י ח 2י ה  ד י ח י

החברה הישראלית מורכבת ממגוון פרטים, קבוצות ומגזרים. יש בה דתיים וחילונים, עשירים 
ועניים, אנשי ימין ואנשי שמאל, יהודים וערבים, קשישים ובני נוער, גברים ונשים, נכים 

ואנשים בריאים ועוד. 

חברה מתוקנת היא חברה המכילה את המגוון הזה — חברה שבה אנשים בעלי דעות 
מגוונות, אורחות חיים אחרים וצרכים שונים חיים זה בצד זה בכבוד הדדי. 

בנייה של חברה שכזאת היא אתגר לא פשוט.

ניצוץ האהבה 
מילים: אהוד בנאי

לחן: עממי

ִני.  דֹול ַהֹשּׁ ְך ָגּ ל ָכּ עֹוָלם ַאֵחר, ָכּ ל ֶאָחד ַחי ְבּ ֹכּ

מֹוִני.  יׁש ָכּ ְפִנים ִאיׁש ֹלא ַמְרִגּ יׁש ִבּ ֲאִני ַמְרִגּ ֶאת ַמה ֶשּׁ

טּוַח.  ב ָשׁ ב ָעֹמק ֲאִני חֹוֵשׁ ה חֹוֵשׁ ַאָתּ ֶאת ַמה ֶשּׁ

תּוַח.  ה רֹוֶאה ָסגּור ֲאִני רֹוֶאה ָפּ ַאָתּ ַמה ֶשּׁ

ֹחר.  ה רֹוֶאה ָשׁ ֲאִני רֹוֶאה ָלָבן ַאָתּ ֶאת ַמה ֶשּׁ

ָכה ָעֶליָך זֹוֵרַח אֹור.  ּיֹוֶרֶדת ָעַלי ַהֲחֵשׁ ֶשׁ ְכּ

ִביְלָך ֲחלֹום ִלי זֹו ָהֵאיָמה. ְשׁ ִבּ ַמה ֶשּׁ

לֹום ְלָך זֹו ִמְלָחָמה.  ִביִלי ָשׁ ְשׁ ִבּ ַמה ֶשּׁ

יַע,  ִגּ ה ַתּ ם ַאָתּ קֹום ֵאָליו ֲאִני הֹוֵלְך ֵהן ַגּ ֶאל ַהָמּ

ָרִכים ֲהֵרי עֹולֹות ֶאל אֹותֹו ָהָרִקיַע.  ל ַהְדּ ָכּ

יַע,  ם ֲאִני ַאִגּ ה הֹוֵלְך ֵהן ַגּ קֹום ֵאָליו ַאָתּ ֶאל ַהָמּ

ָבר ֹלא ַיְתִניַע. ִלי ִניצֹוץ ָהַאֲהָבה ׁשּום ָדּ ַאְך ְבּ
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סוכות, פסח ושבועות - החגים שבהם היו בני העם עולים לבית המקדש בירושלים ונפגשים זה עם זה - מזמינים 
אותנו גם היום לפגוש זה את זה ולפנות מקום לָאחר, מקום של כבוד. 

2 ה  ד י ח י

לכלול את כולם    סוכות
אחת המצוות העיקריות בחג הסוכות היא נטילת ארבעת המינים:

ּיֹום ָהִראׁשֹון  ם ָלֶכם בַּ ּוְלַקְחֶתּ

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל, ת תְּ ֹפּ ִרי ֵעץ ָהָדר ַכּ ְפּ

ְבַעת ָיִמים. ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִשׁ ּוְשַׂמְחֶתּ

)ויקרא, פרק כ"ג פסוק מ'(

פירושי מילים 
רִי ֵעץ ָהדָר - אתרוג )פרי  פְּ

הדר הדומה ללימון(
ָמרִים - לולב )ענף  ת ְתּ ֹפּ כַּ

צעיר וצר של דקל מהזן המניב 
תמרים( 

ֲענַף ֵעץ ָעֹבת - ענף הדס 
)שיח ריחני בעל עלים 

מבריקים וצפופים( 
ַערְבֵי נַָחל - ענפי ערבה )עץ 

הצומח בעיקר ליד נחלים(
איזו מצווה משונה! 

בימי חג הסוכות אדם נדרש ליטול ארבעה צמחים, לברך 
עליהם ו... לנענע אותם יחד כשהם אגודים באגודה אחת. 

על מצווה זו אמרו חכמים: 

אין אדם יוצא ידי חובתו בהן )בנטילת ארבעת המינים( 

עד שיהיו כולן באגודה אחת 

וכן ישראל בהרצאה 

עד שיהיו כולן באגודה אחת.

)תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף כ"ז עמוד א'(

שאלות
א. איזו הלכה לומדים מן הקטע הזה? 

ב. ארבעת המינים שיש לאגוד יחד אינם דומים 
זה לזה. למשל, ההדס והאתרוג מפיצים ריח 

נעים, ואילו השניים האחרים אינם מפיצים 
ריח כלל. תארו במילים שלכם עוד הבדלים 

ביניהם. שימו לב לצורת הצמח, לחלק 
הצמח שנוטלים וכו'.

ג. איזו השוואה עורכים חז"ל בין ארבעת 
המינים לבין עם ישראל?

ד. איזה לקח חברתי ביקשו החכמים ללמד 
מהמצווה לאגוד את ארבעת המינים יחד?

פירושי מילים 
בהרצאה - יתקבלו 

ברצון, ייסלח להם
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ְדָרה של לולב דומה לשדרה של אדם, הִשׁ

והערבה דומה לפה,

וההדס דומה לעין,

והאתרוג דומה ללב.

)ויקרא רבה, פרשה ל' סימן י"ג(

שאלות
א. נסו להסביר כל אחד מהמשפטים במדרש.

ב. איברי הגוף המוזכרים במדרש חיוניים לתפקודו 
הטוב של האדם.

1. מהו המסר החברתי העולה ממדרש זה?

2. מה תפסיד החברה אם לא תתנהל כפי 
שהמדרש ממליץ? 

על ההבדלים בין ארבעת המינים אמרו חז"ל:

  וכשפוגשים את האחר בסוכה... 
בְּסוכות נוהגים להזמין לסוכה באופן סמלי "אושפיזין" - אורחים, דמויות חשובות בתולדות עם ישראל בעת 

העתיקה. בעקבות מנהג האושפיזין, רבים נוהגים להזמין לסוכה גם שכנים, ידידים ובני משפחה. ומה 
עושים בסוכה? אוכלים, מדברים ומחליפים דעות וחוויות.

מפגשים חברתיים מסוג זה אינם מתקיימים רק בסוכות פרטיות, אלא גם בסוכות שמקימים ארגונים 
למיניהם. בשנים האחרונות מוקמות ברחבי הארץ "סוכות הידְָברות" שמטרתן לעודד דיאלוג בין המגזרים 

בציבור: דתיים וחילונים, אנשי שמאל ואנשי ימין, דתיים בעלי השקפות אחרות, ותיקים ועולים, יהודים 
וערבים ועוד. בסוכות מתקיימות פעילויות המעלות במפורש את המחלוקות שבין המשתתפים, וגם 

פעילויות חברתיות שאין עוסקים בהן במחלוקות האלה )כמו משחקי חברה, שירה בציבור ועוד(.

שאלות
 א. מדוע, לדעתכם, חשוב לכלול במפגשים האלה גם פעילויות חברתיות? כיצד הן בונות תשתית להידברות בין האנשים?

כיצד קשור המשפט האחרון בשיר "ניצוץ אהבה" לרעיון הזה? 

ב. לפעמים קוראים לסוכות הידברות "סוכות שלום". הסבירו מדוע. 

ג. עם מי הייתם אתם רוצים להיפגש בסוכת הידברות? 

ד. כתבו חמש שאלות שהייתם רוצים לשאול אותו, אותה או אותם. הקפידו לנסח את השאלות כך שלא יפגעו בבני השיח שלכם.

ה. האם, לדעתכם, הייתם מסוגלים להקשיב לצד האחר? האם ההקשבה נראית לכם משימה קלה או קשה? במה זה תלוי?

ו. את הסוכה נהוג לקשט בשרשראות צבעוניות, בירק ובֵפרות, בפסוקים או באמרות 
 קצרות, וכן בתמונות ובכרזות.

לפניכם שתי כרזות היכולות להתאים 
לסוכת הידברות. הסבירו מדוע. 

•  מקובל לתלות בסוכה ציור של ארבעת 
המינים המאוגדים באגודה אחת. ציירו 

קריקטורה ובה ארבעה אנשים בעלי עמדות 
אחרות מאוגדים באגודה אחת.
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להזדהות עם האחר    פסח
פסח הוא חג החירות. 

ההגדה של פסח מספרת לנו לא רק את סיפור היציאה ממצרים, אלא גם את סיפור השחרור מהעבדות 
ומהגלות. מדוע עלינו לזכור זאת גם היום כשאנו "עם חופשי בארצנו"?

  מדוע לזכור גם היום?
תשובה אחת לשאלה זו עולה מפסוקים רבים מאוד בתורה. נקרא אחד מהם:

ֶאֶרץ ִמְצָרִים.  י ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבּ ר ִכּ ם ֶאת ֶנֶפׁש ַהֵגּ ם ְיַדְעֶתּ ְוֵגר ֹלא ִתְלָחץ, ְוַאֶתּ

)שמות, פרק כ"ג פסוק ט(

פירושי מילים 
גֵר - זר המתגורר במקום 

שאינו ארץ מולדתו

שאלות
א. לפי רש"י, כיצד צריך השיעבוד במצרים להשפיע על 

התנהגותו של העם?

ב. האם דעתו של רש"י דומה לדעתכם בשאלה זו, זהה לה 
או אחרת ממנה?

לפניכם שתי דעות הפוכות בדבר הקשר בין חוויית הגֵרּות של עם ישראל במצרים לבין האיסור שלא ללחוץ את הגר. 

ם ֶאת נֶֶפֹש ַהגֵּר", אמר רש"י: ם יְדְַעֶתּ על הפסוק שהבאנו "וְַאֶתּ

ם[ כמה קשה לו  ם ְיַדְעֶתּ ]ְוַאֶתּ
כשלוחצים אותו.

האם באמת זכר האיסורים שסבלת הם 
כשלעצמם מספיקים כדי לעורר אהבה ורחמים 

בִלבך כלפי האדם הסובל והמדוכא? 

לעתים ֵזכר האיסורים האלה עשוי להיות דווקא 
תמריץ לאדם למצוא פורקן )שחרור של רגשות( 

לנפשו בשעבוד של האחרים שתחת סמכותו. 

)על פי נחמה ליבוביץ, עיונים בספר שמות, 
ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים 

תשל"ה, עמ' 281(

לעומת זאת, 
הפרשנית נחמה 

ליבוביץ טענה:

שאלות
א. נסו להרחיב את המצווה ולפרטה. מה, לדעתכם, כולל האיסור שלא ללחוץ את הגר?

ב. מדוע ְמגִנָה התורה על הגר דווקא? 

ג. על פי הפסוק הסיבה לאיסור ללחוץ את הגר היא: "כי גרים הייתם בארץ מצרים". מה הקשר 
בין הדברים? איך אמור העבר של העם להשפיע על התנהגותו בהווה ובעתיד? 
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  מהגרי עבודה* בישראל

זמן רב לא ביקרתי בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב. זה לא כבר עשיתי בה 
כמה שעות. אם יש את נפשך לדעת את ישראל האחרת, לך לך שמה. 

לעיניי חלפו ללא הרף תועפות רומנים וטורקים ופורטוגלים וניגרים וגנאים 
יֶביָה )מנקי וסינים ותאילנדים, בוני פיתום ורעמסס שלנו וכן שרתיה וגורֵפי ִבּ

הביוב( של העיר העברית הראשונה. 

רבבות גברים עריריים. 

עדה גדולה של מבקשי "לחם ועבודה". 

הכפיים,  עובדי  השחורה,  העבודה  אנשי  בישראל,  שבר  לשבור  באו   הם 
הלא ראויה בעיני הישראלים.

"גדוד העבודה" שלנו. 

מחפירים,  ניצול  בתנאי  אותה  ומשרתים  ארצנו  את  בונים  מהם  רבים 
מתגוררים בחבורות בצפיפות סרדינית. 

אולי אין דומים בדיוק לאבותינו העבדים בשעבוד מצרים. נותנים להם תבן 
ללבן לבנים ואין הם מוכים בשוט, אך הם העבדים הזרים החיים בינינו ולידנו 

באזורי דרומה של העיר. לא בצפונה. ומהם אבות לילדי גן, דוברי עברית.

כיצד ומתי ייעקרו וישולחו מכאן? 

תל אביב היא גם הם. כה קרובים, כה רחוקים.

ערב פסח. כמה מקרב המעבידים יזמינו, לשם שינוי, בחג החירות, בשם אהבת 
הגר, את אחד האלמונים האלה להסב עם בני ביתו אל השולחן? יש לשער 
כי כולם יישארו הלילה הזה בחדריהם הדחוסים, אומרים את ההגדה שלהם. 

מן העיתונות

עבדֵי העבריים
מעריב, ערב פסח תשנ"ז, 21/4/1997 מאת: חיים גורי 

? ל א ר ש י ב ה  ד ו ב ע י  ר ג ה מ ש  י ע  ו ד מ

ספר בראשית מספר לנו שאבותינו ואמותינו עזבו את ארץ כנען משום ששרר בה רעב, וירדו למצרים שהיה בה די מזון. 

למדינת ישראל מגיעים בשנים האחרונות מספר רב של מהגרי עבודה. רוב האנשים האלה נאלצים לעזוב את ארצותיהם 
בשל הקושי למצוא בהן עבודה שתפרנס אותם די הצורך, ומשום שבישראל יש ביקוש לכוח עבודה זול בענפים מסוימים. 

לישראל מגיעים גם פליטים שברחו ממדינותיהם מסיבות ביטחוניות ופוליטיות )למשל, פליטים מסודן(. 

מהגרי העבודה מועסקים בעיקר בתחומי החקלאות, הבניין והסיעוד, והם עובדים ומתגוררים בכל רחבי הארץ. רבים מן 
העובדים המועסקים באזור תל אביב מתגוררים באזור התחנה המרכזית הישנה. 

י  ר ג ה מ
ה ד ו ב ע

הוא כינוי 
מדויק יותר 
ופוגע פחות 
למי שאנו 

רגילים לכנות 
"עובדים 
זרים". 

ג. נחמה ליבוביץ טוענת שזיכרון של חוויה קשה עלול לגרום לאדם להתנהג בדרך בלתי ראויה כלפי אחרים. נסו 
להסביר את הטענה הזאת. 

•  ספרו על ניסיונכם האישי: האם חוויתם אי פעם חוויה לא נעימה, והיא גרמה לכם לגלות הבנה גדולה יותר 
למצבם של אחרים )חשבו, למשל, על האחים הקטנים שלכם או על חבר(, או שמא היא הביאה אתכם 

לגרום אי־נעימות או עוול לאחרים?
מ
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שאלות
המשורר חיים גורי משווה בין מהגרי העבודה שהגיעו למדינת ישראל בימינו לבין בני ישראל שהיו עבדים במצרים. 

א. אילו מטבעות לשון בתיאורו של גורי מחזקים את ההשוואה הזאת?

ב. מה משותף לבני שתי הקבוצות האלה? מהם ההבדלים ביניהם?

ג. מה היו כותבים מהגרי העבודה אילו היו יוצרים "הגדה של פסח" משלהם?

ד. כיצד יכולים חג הפסח וזיכרון העבדות במצרים לעזור לנו בבניית חברה מתוקנת?

החובה לתת והזכות לקבל    שבועות
חג השבועות נקרא גם חג הקציר וגם חג מתן תורה.

בחג השבועות נוהגים לקרוא את מגילת רות. סיפור המגילה מתרחש בעונת הקציר, 
ובמרכזו עומדים שני ערכים חשובים המודגשים בתורה: חסד וצדק חברתי. 

מה יכול ללמד אותנו סיפורה של רות על בניית חברה טובה ומתוקנת?

  סיפורה של רות
לפניכם ארבעה קטעים קצרים שבעזרתם תוכלו לסכם את העלילה המסופרת 

במגילת רות. 

•  סדרו את הקטעים לפי סדר כרונולוגי )לפי זמן התרחשותם(.
לשם כך, העתיקו למחברת את השורה שלפניכם והשלימו בה את האותיות.

יש לי מנהג!
מנהג יהודי יוצאי אלג'יריה - לזרוק את המרור

לאחר אכילת המרור בליל הסדר נהוג בקרב היהודים יוצאי אלג'יריה לזרוק את המרור דרך 
החלון. סמל לכך שכבר איננו עבדים. 

מסורת וחידוש

היום כשאנו חיים במדינה משלנו אנו יכולים להרחיב את משמעותו של המנהג העתיק הזה. 
זריקת המרור יכולה לסמל לא רק שהשתחררנו מהעבדות בעצמנו, אלא גם שאיננו רוצים 

לשעבד שום אדם אחר, ואפילו את התפילה שתופעת העבדות תיעלם מהעולם כליל!

1234

"ויאמר בֹּעז לנערו הנִצב על 
 הקוצרים למי הנערה הזאת",

זאב רבן, 1938
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  חסד במגילת רות
מעשה חסד הוא מעשה טוב שאין חובה לעשותו. 

•  היעזרו בסיכום המגילה שלמעלה, והביאו דוגמה למעשה חסד שעשתה אחת הדמויות במגילה )רות, נעמי או 
בועז( כלפי אחרים. 

  צדק במגילת רות - החברה דואגת לחלשים
סיפור המגילה מתאר את המפגש בין רות ובועז בעת הקציר. מה 

עשתה רות בשדה בועז? 

לאחר כעשר שנים שּכלה נעמי את בעלה ואת בניה, והחליטה 
לשוב לארצה ולבית לחם עירּה. 

עורפה, כלתה, חזרה למשפחתה, ואילו רות המואבייה התעקשה 
להצטרף לחמותה האלמנה הענייה וללוות אותה לארץ הזרה לה: 

י  ךְ ַעִמּ לִינִי ָאלִין ַעֵמּ לְכִי ֵאלֵךְ ּוַבֲאֶשר ָתּ אֶמר רּות... ֶאל ֲאֶשר ֵתּ "וַתֹּ
וֵאלַֹהיִךְ ֱאלָֹהי" )פרק א' פסוק ט"ז(. 

שתי הנשים חזרו יחד לארץ ישראל.

נעמי ראתה ברות בת. היא אף יָעצה א
לרות כיצד להתנהג עם בועז כדי 

שתמצא חן בעיניו. בועז נשא את רות 
הענייה לאישה ושימש לה "גואל". לימים 
נולד להם בן ושמו עובד. עובד הוליד את 

ישי, וישי הוליד את דוד. רות המואבייה 
היא סבתא רבתא של דוד המלך.

ביהודה שרר רעב. 
אלימלך ונעמי ושני 

בניהם היגרו מבית לחם 
שביהודה למואב. הבנים 

התחתנו עם נשים 
נוכריות )לא יהודיות( - 

רות ועורפה. 

ב

ד
כמנהגם של העניים בתקופת המקרא בעונת הקציר, יצאה רות ללקט 

בשדות כדי לפרנס את עצמה ואת נעמי. צעדיה הובילו אותה לשדה של בועז. 

בשדה פגשה רות את בועז. בועז ציווה על נעריו להיזהר שלא לפגוע ברות, 
ואף להפיל שיבולים בכוונה כדי שרות תוכל לאסוף אותן. הוא גם הזמין את 

רות לאכול עם עובדיו, ובכך רמז שבעיניו היא שווה לא פחות מהם. 

ג

ְצִרים. ֶׂדה ַאֲחֵרי ַהֹקּ ָשּ ט ַבּ ַלֵקּ בֹוא ַוְתּ ֶלְך ַוָתּ ַוֵתּ

)רות, פרק ב' פסוק ג'(

 רות קוצרת, ג' ג'יימס טיסו, 1902-1896
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השיבולים שנפלו מידיהם של 

הקוצרים כאשר אילמו את 

האלומות.

 מצוות "לקט" 
על השיבולים האלה נאמר:

תֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה" ר ַלָיּ "ַלֵגּ

)דברים, פרק כ"ד פסוק כ"א(. 

כמנהג העניים בתקופת המקרא באה רות ללקט שיבולים, לקחת את האלומות שהותירו הקוצרים לעניים.

באילו שיבולים ואלומות מדובר?

  אחריות היחיד ואחריות הציבור לסייע לנזקקים - צדקה וצדק חברתי
לא רק בעלי השדות נדרשים לסייע לפרנסת העניים. על פי המסורת היהודית חייב כל אדם לתת צדקה לעניים. 

השיבולים שהקוצרים לא קצרו 

בכוונה תחילה בחלק מהשדה, 

והותירו אותן לעניים. 

 מצוות "פאה"
על השיבולים האלה נאמר:

ֲעזב ֹאָתם"  ר תַּ "ֶלָעִני ְוַלֵגּ

)ויקרא, פרק י"ט פסוק י'(.

האלומות ששכחו הקוצרים בשדה.

מצוות "ִשכחה"
על אלומה כזאת נאמר:

תֹום  ר ַלָיּ "ֹלא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵגּ
ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה" 

)דברים, פרק כ"ד פסוק י"ט(.

שאלות
א. מדוע מדגישים חוקי התורה את הגר, את היתום ואת האלמנה דווקא? מדוע הם נחשבו לאוכלוסיות חלשות 

בתקופת המקרא?

ב. מדוע, לדעתכם, לא השאירה התורה את הדאגה לנזקקים לנדיבותם ולטּוב לבם של בעלי השדות העשירים, 
אלא ציוותה עליהם להשאיר מיבוליהם לעניים? הביאו שתי סיבות לפחות.

"הסוף הטוב" של מגילת רות מקורו גם במילוי החובות החברתיים: 
לקט, שכחה ופאה, וגם במעשי החסד שעשו גיבורי הסיפור.

על פי ההלכה על כל אדם לתת 
עשרה אחוז מהכנסותיו 

לצדקה. המצווה לתת צדקה 
חלה גם על העניים. 

•  מדוע, לדעתכם, אין העניים 
פטורים ממתן צדקה לאחרים?

ו מ י ש

ו מ י ש

יש הטוענים שמתן צדקה לנזקקים יכול לעזור להם עזרה 
זמנית, אך הוא אינו פתרון לבעיית העוני בחברה. 

2 ה  ד י ח י
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שאלות
א. הרב שמשון רפאל הירש טען שהדאגה לנזקקים מוטלת גם 

על היחידים וגם על הציבור. הסבירו מדוע לא די שיחידים 
ידאגו לנזקקים, וגם לא די שהחברה בלבד )בלשונו של הירש 

"הציבור"( תדאג לנזקקים.

ב. ביחידה על הכלכלה בחברה המתוקנת למדנו על כמה 
השיטות כלכליות: קפיטליזם, סוציאליזם ומדינת רווחה 

)זוכרים? אם לא, חזרו לעמ' 161(. לאילו מהשיטות האלה יש 
ביטוי בדבריו של הרב הירש? 

המעשה הנדרש במצווה זאת איננו יכול 
להיעשות לא על ידי היחיד לבדו ולא על 
ידי הציבור לבדו, אלא שניהם חייבים... 

לפעול זה בצד זה.

)פירוש הרש"ר הירש לדברים ט"ו, ז'(

  אחריות המדינה - המוסד לביטוח לאומי

"המוסד לביטוח לאומי" הוא מוסד ממשלתי שנועד להעניק סיוע כלכלי 
לחלשים בחברה. חפשו באינטרנט מידע על המוסד לביטוח לאומי, וכתבו למי עוזר המוסד 

הזה. הביאו ארבע דוגמאות לפחות.

•  אפשר לטעון שהמוסד לביטוח לאומי מיישם רעיונות הנמצאים כבר במקורות העתיקים והחדשים יותר. הסבירו 
והמחישו טענה זו בעזרת מקורות שלמדנו ביחידה.

בעניין זה כתב הרב שמשון רפאל הירש:

מחברים הכול יחד
ביחידה זו בחנו את יחסנו לאדם שדעותיו וזהותו אחרות משלנו - לאחר. 

חשבו על מקרה שראיתם במו עיניכם, או על מקרה ששמעתם עליו - בבית הספר, בשכונת מגוריכם, 
בתנועת הנוער או במקום אחר - שבו נפגע אדם בשל היותו חלש, זר או אחר. כתבו מכתב לאנשים 

המעורבים בפגיעה, והסבירו להם מה היה לקוי בהתנהגותם ומדוע עליהם להימנע מהתנהגות זו בעתיד. 
היעזרו באחד הרעיונות שעסקנו בהם: 

•  לכלול את כולם )סוכות(
•  להזדהות עם האחר )פסח(

•  החובה לתת והזכות לקבל )שבועות(

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?
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מה לעשות? לעשות!
אקטיביזם בלוח השנה העברי

שאלות
א. מהו, לדעתכם, הדבר שהכוכב המוזכר בשיר מעז לעשות? 

ב. לעומת תעוזתו של הכוכב, הדובר בשיר מצהיר שהיה רוצה 
לעשות משהו אך אינו מעז. תארו מקרה שבו רציתם לעשות 

משהו או להשיג דבר־מה, ולא העזתם. 

ג. הציעו כיצד יוכל הדובר לממש את רצונו. 

חנוכה, ט"ו בשבט, פורים ויום העצמאות

1 ה  ד י ח י

בספר "כאן בונים!" עסקנו בניסיונות להקים חברה מתוקנת. שאלנו מהי חברת מופת, ומה 
צריך לעשות כדי להפוך את החברה שלנו לחברה כזאת. 

אי אפשר לתקן את החברה בלי עשייה. זה אולי נשמע מובן מאליו, אבל לפעמים אנשים 
חוששים, הם חושבים שיהיה להם קשה לפעול, הם אינם סומכים על עצמם, או מתעצלים, 

ולכן אינם עושים דבר. 

ביחידה זו נראה כיצד רעיון העשייה למען תיקון החברה בא לידי ביטוי בסמלים, במנהגים 
וברעיונות הקשורים בארבעה חגים בלוח השנה העברי: 

חנוכה, ט"ו בשבט, פורים ויום העצמאות.

צעד קטן וראשון
  מבוא

ּכֹוָכב ֶאָחד  ֵאיְך ֶזה ׁשֶ
ם. ֵ ְלַבד ֵמֵעז. ֵאיְך הּוא ֵמֵעז, ְלַמַען ַהּשׁ

ּכֹוָכב ֶאָחד ְלַבד.
ֲאִני ֹלא ָהִייִתי

ֶעֶצם,  ֵמֵעז. ַוֲאִני, ּבְ
ֹלא ְלַבד.

נתן זך

)מתוך: מבחר, הקיבוץ המאוחד, 
תל אביב 1995, עמ' 68(

 = actives( המושג אקטיביזם
פעיל בלטינית( הוא כינוי לגישה 

הטוענת שיש לנקוט פעולות ישירות 
וממשיות כדי לשנות שינויים 
בחברה. בעברית: ְּפַעְלָּתנּות.

בשנים האחרונות מתקיים 
בישראל פסטיבל שנתי, ״פסטיבל 

אקטיביזם״. 
•  התבוננו 

בסמל הפסטיבל 
וחשבו מה הוא 
מבקש להביע. 

3 ה  ד י ח י

ציר זמן 
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הרצל
ידידיה אדמון

אהרֹן זאב
יצחק שנהר

יציאת מצרים
)לפי המסורת(

מגילת אסתר
)לפי המסורת(

משנה אבות

תלמוד בבלי

הרמב"ם

שרה לוי תנאי

יורם טהרלב
דתיה בן דור

נתן זך
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  "זהו צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות"
ניל ארמסטרונג הוא האדם הראשון שנחת על אחד הכוכבים - על הירח. 

כשיצא מהחללית והניח את רגליו על אדמת הירח, אמר את המשפט הזה. 

המשפט התפרסם, והיה לִאמרה מקובלת בעולם כולו.

ניל ארמסטרונג 

שאלות
א. נסו למצוא במשפט של ניל ארמסטרונג פתרון לקושי המתואר בשירו של נתן זך: "איך הוא מעז... אני לא הייתי מעז". 

ב. האם עשיתם אי פעם צעד קטן שהיה בסופו של דבר לצעד גדול בשבילכם או בשביל אחרים? מה היה הצעד? האם 
הוא דרש אומץ? 

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, 

ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. 

נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים.

לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בַהלל והודאה.*

)תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף כ"א עמוד ב'(

כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן    חנוכה

באנו חושך לגרש
שרה לוי תנאי

ְך ְלָגֵרׁש.  אנּו ֹחׁשֶ ּבָ
ָיֵדינּו אֹור ָוֵאׁש. ּבְ

ל ֶאָחד הּוא אֹור ָקָטן, ּכָ
נּו אֹור ֵאיָתן. ְוֻכּלָ

שיר הילדים הזה לחג 
החנוכה מבוסס על 

סיפור מציאת פך 
השמן במקדש. 

סיפור זה מופיע 
בתלמוד הבבלי, והוא 

מתאר את המקור 
למנהג הדלקת 
הנרות בחנוכה: 

ר ו פ י ס ל ע  ק ר ה

בשנת 167 לפני הספירה החל מרד החשמונאים - יהודים 
בראשות החשמונאים מרדו בשלטון היווני בארץ. אחרי שלוש 
שנים שחררו היהודים את ירושלים מידי היוונים, וטיהרו את 
בית המקדש. המדרש הזה מספר על חנוכתו המחודשת של 

 בית המקדש אחרי שהיה בידי היוונים תקופה ארוכה. 
כדי לחדש את עבודת ה' במקדש היה צריך לשוב ולהדליק 

את המנורה, אולם בבית המקדש לא נשאר די שמן... 
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3 ה  ד י ח י

שאלות
א. הסיפור בתלמוד הבבלי מספר על נס. מהו נס?

ב. לפי הסיפור, מדוע מדליקים נרות בחנוכה?

 ג. הנס לא היה מתרחש אילולא היו החשמונאים מנסים להדליק את המנורה כבר כשנכנסו להיכל.
אם כן, מה אפשר לומר על חלקם של החשמונאים בנס?

ד. אפשר לומר שבהדלקת המנורה החשמונאים "גירשו את החושך". השיר "באנו חושך לגרש" מדבר על גירוש החושך 
באמצעות אור קטן, אולם לא מוזכר בו נס. על פי השיר, מה יעזור לאור הקטן לגבור על החושך? 

•  ספרו על אירוע שהשתתפתם בו או על מקרה המתאים לתיאור "כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן". 

בספר זה למדנו את המשנה:

תנו רבנן: מצוות חנוכה...

בית שמאי אומרים: 

יום ראשון מדליק שמונה,

מכאן ואילך פוחת והולך. 

ובית הלל אומרים:

יום ראשון מדליק אחת,

מכאן ואילך מוסיף והולך.

 )תלמוד בבלי, מסכת 
שבת, דף כ"א עמוד ב'(

ֹלא ָעֶליָך ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, 

ְוֹלא ַאָּתה ֶבן חִֹרין ְלִהָּבֵטל ִמֶּמָּנה. 

 )מסכת אבות, פרק ב' משנה כ"א(

•  הסבירו את מעשה 
החשמונאים ואת 

המעשה המתואר בשיר 
הילדים, לאור הרעיון 

המובע במשנה. 

החכמים היו חלוקים בשאלה כיצד יש להדליק את נרות החנוכה:

שאלות
קראו את הקטע המתאר את המחלוקת בין בית הלל ובית שמאי בעניין מצוות 

הדלקת נרות חנוכה. 

א. מה הייתה שיטת ההדלקה של כל "בית"?

ב. יש הטוענים שההבדל בין שיטת בית הלל לשיטת בית שמאי מבטא הבדל בין 
שתי תפיסות עולם בשאלת תפקיד האש והנרות: האם תפקידם להפיץ אור 

או לבטל את החושך?

בית שמאי אמרו: תחילה נדליק את כל 
הנרות, ונבער את החושך בבת אחת. 

בית הלל אמרו: נרבה את האור בעולם 
בהדרגה, וכך יפחת גם החושך. 

שיטותיהם של בית הלל ובית שמאי בשאלת הדלקת הנרות יכולות לבטא 
גם שתי גישות לתיקון פני החברה. 

•  אילו היינו שואלים את חכמי בית הלל ואת חכמי בית שמאי כיצד 
לתקן בעיות בחברה, מה הייתה עונה כל קבוצה? 

ג. איזו שיטה אתם מעדיפים? נמקו את תשובתכם.
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שאלות
א. לדעתכם, איזו שיטה היה הרצל 

מעדיף - של בית שמאי או של בית 
הלל?

ב. לאור הלימוד שלכם על הרצל ועל 
חזונו, מהו "המפעל שנעשה"? 

ג. לפי הרצל רק כשכל הנרות דולקים 
אפשר לשמוח על המפעל שנעשה. 

הסבירו מדוע. 

ד. הרצל מכנה את הנרות הנוספים 
"אוהבי הצדק, האמת, החירות, 

ההתקדמות, האנושות, היופי". בחרו 
אחד מהמושגים האלה, והראו כיצד 

הוא בא לידי ביטוי בחברת המופת 
שתיאר הרצל באלטנוילנד.

•  בבית ספר מסוים בעיר יש בעיה חמורה של אלימות בכיתות ט'. מועצת התלמידים הזמינה את תלמידי חטיבת הביניים 
להציע דרכים לפתרון הבעיה ולשיפור האווירה בבית הספר כולו. חשבו על שתי הצעות לפתרון: אחת ברוח בית שמאי 

)ביעור החושך(, והאחת ברוח בית הלל )הוספת אור(.

לפניכם קטע שכתב בנימין זאב הרצל לפני למעלה ממאה שנים: 

תחילה נר אחד, והנה עוד חֹשך, והנר היחידי עוד עצוב למראה.

ואחריו ימצא לו חבר, ועוד אחד, עוד אחדים.

האפלה כליל תחלוף.

בראשונה יזרח האור לצעירים, לדלים, 

ואחרי כן ילוו עליהם האחרים, אוהבי הצדק, האמת, החירות, 
ההתקדמות, האנושות, היופי.

וכשכל הנרות דולקים נשתומם ונשמח על המפעל שנעשה.

)ב"ז הרצל, "המנורה", די וולט, 1897( 

 למען הדורות הבאים    ט"ו בשבט

כך הולכים השותלים 
יצחק שנהר

ֹוְתִלים  ְך הֹוְלִכים ַהּשׁ ּכָ

ד  ּיָ ב ְוֵאת ּבַ ּלֵ ֹרן ּבַ

ָפר,  ִמן ָהִעיר ּוִמן ַהּכְ

ִמן ָהֵעֶמק, ִמן ָהָהר 

ָבט  ׁשְ ט״ו ּבִ ּבְ

ָבט. ׁשְ ט״ו ּבִ ּבְ

ֹוְתִלים? ֵהא ּפֹה, ַהּשׁ ַמה ּיְ

ה  ּמָ ָכל ּגֻ ִתיל ָיבֹוא ּבְ ׁשְ

ַיַער־ַעד ִיְפֹרׁש ִצּלֹו 

ַעל ַאְרֵצנּו ֲערּוָמה 

ָבט  ׁשְ ט״ו ּבִ ּבְ

ָבט. ׁשְ ט״ו ּבִ ּבְ
ה
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שאלות
א. חוני סבר שמעשהו של הנוטע 

אינו הגיוני. מדוע? 

ב. כיצד הסביר הנוטע את מעשיו? 
איזו גישה הנחתה אותו? 

ג. חזרו למשפט של ניל 
ארמסטרונג "צעד קטן 

לאדם - צעד גדול לאנושות", 
והסבירו על פיו את מעשהו של 

הנוטע: מהו "הצעד הקטן"? 
מיהי "האנושות"? מה יהיה 

הרווח שירוויחו?

3 ה  ד י ח י

שאלות
א. מה התועלת שתצמח מנטיעת עצים, על פי השיר? 

ב. חזרו לעמ' 143 בעזרת הסעיף "עבודת כפיים בארץ ישראל" 
הסבירו מדוע בראשית הציונות נהפך ט"ו בשבט לחג של 

נטיעת עצים דווקא.

על נטיעת עצים אנו שומעים כבר בימי התלמוד הבבלי, כ־1500 שנה לפני 
כתיבת השיר "כך הולכים השותלים", ובלי קשר למנהג הנטיעות בט"ו בשבט. 

קראו את הקטע מהתלמוד.

ט"ו בשבט 
בימי קדם: 

בתקופה שבית המקדש 
היה קיים ציין ט"ו בשבט את תחילת שנת 
המעשר, את תחילת שנת המס החדשה. 

המעשר הוא מס שניתן מן היבולים 
החקלאיים למשרתים במקדש, הכוהנים 

והלויים.

ו מ י ש

פעם אחת היה ]חוני[ מהלך בדרך.

ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב. 

רות?( רות? )עוד כמה שנים ייתן ֵפּ אמר לו: זה, לכמה שנים ֵפּ

אמר לו: לשבעים שנה. 

אמר לו ]חוני[: כלום ברי לך )ברור לך( שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו? 

אמר לו: אני מצאתי את העולם בחרובים;

 כשם שנטעו אבותיי, כך אטע אני לבניי. 

)תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ג עמוד א'(

  חג שמירת הטבע
בראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, בסוף המאה ה־19, היה ט"ו בשבט 

לחג הנטיעות.

בימינו נוסף לחג היבט חדש - חג שמירת הטבע.

שיר זה מציג את מנהג הנטיעות בט"ו בשבט. אולם לא תמיד היה ט"ו בשבט חג של נטיעות. המנהג לנטוע עצים בט"ו 
בשבט החל רק עם העליות הציוניות לארץ והקמת היישובים היהודיים חדשים. טקס הנטיעות הראשון בט"ו בשבט 
התקיים בשנת 1884 במושבה יסוד המעלה. בשנת 1908 הכריזה הסתדרות המורים והגננות בארץ ישראל על ט"ו 

בשבט - חג הנטיעות. 
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שאלות
א. מה הסיבות האפשריות לשינוי במשמעות החג?

ב. משימה בקבוצות: 

הסיפור על האיש שנטע חרוב מספר על כוחו של מעשה להשפיע גם על הדורות הבאים. אילו היה הנוטע חי היום ייתכן 
שלא היה בוחר לנטוע עץ, אלא לטפל בבעיות המים, בבעיות זיהום האוויר או בבעיית ריבוי הזבל שסביבו, ועושה דבר־מה 

כדי לשמור על העולם למען הדורות שיבואו אחריו. 

בחרו בעיה אחת בתחום הגנת הסביבה, והציעו מה היה יכול הנוטע לעשות כדי להועיל לדורות הבאים. זכרו שלפני שנתן 
ֵּפרות הועיל העץ גם לנוטע ולאנשי דורו - נתן צל, למשל, וייפה את הנוף. 

ׁשֹוַׁשַּנת ַיֲעקֹב ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה

ִּבְראֹוָתם ַיַחד ְּתֵכֶלת ָמְרְּדָכי.

ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח

ְוִתְקָוָתם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור.

ָּברּוְך ָמְרְּדַכי ַהְּיהּוִדי.

ידידיה אדמון )על בסיס פיוט של 
משורר לא ידוע מהמאה ה־19(

אין סומכין על הנס    פורים

פירושי מילים 
ֹשֹוַֹשּנַת יֲַעֹקב - כינוי לעם ישראל

ְּתכֵלֶת ָמרְּדְכָי - רמז ללבושו המפואר של מרדכי 
כשיצא לרחובות העיר: "ּוָמרְּדֳַכי יָָצא ִמּלְִפנֵי ַהֶּמלֶךְ 

ּבִלְבּוֹש ַמלְכּות ְּתֵכלֶת וָחּור וֲַעֶטרֶת זָָהב" )אסתר, פרק 
ח' פסוק ט"ו( 

שיר הפורים הזה מספר על התשועה, כלומר על הישועה וההצלה שהייתה לעם בימי מרדכי ואסתר. 

מי הציל את מי, ומפני מה? הסיפור כולו מסופר, כמובן, במגילת אסתר.

ֵורֹוׁש: ֶלְך ֲאַחְשׁ אֶמר ָהָמן ַלֶמּ ַוֹיּ

כֹל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתָך,  ים ְבּ ין ָהַעִמּ ר ּוְמפָֹרד ֵבּ נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָזּ ֶיְשׁ

יָחם. ֶוה ְלַהִנּ ֶלְך ֵאין ֹשׁ ֶלְך ֵאיָנם עִֹשׂים ְוַלֶמּ ֵתי ַהֶמּ ל ָעם ְוֶאת ָדּ נֹות ִמָכּ ְוָדֵתיֶהם ֹשׁ

ָדם...  ֵתב ְלַאְבּ ֶלְך טֹוב ִיָכּ ִאם ַעל ַהֶמּ

ֵעיֶניָך.  ּטֹוב ְבּ ֶסף ָנתּון ָלְך, ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַכּ ֶלְך ְלָהָמן: ַהכֶּ אֶמר ַהֶמּ ַוֹיּ

)אסתר, פרק ג' פסוקים ח'-י"א(
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3 ה  ד י ח י

שאלות
א. מה יכול לעשות ַעם )או כל קבוצת אנשים( העומד לפני סכנה קיומית? כיצד הוא יכול להימלט מהגזֵרה? הציעו כמה 

אפשרויות. 

הקטע הבא מספר על דרכי ההתמודדות של בני ישראל ושל משה בעת יציאת מצרים, ברגע המסוכן ביותר: המצרים 
עמדו להשיג את בני ישראל במנוסתם, ובני ישראל עמדו על שפת הים בלי מקום לברוח אליו. 

ב. בני ישראל הגיבו בבכי ובתלונה, ורצו לחזור למצרים. משה הגיב אחרת. מה הייתה תגובתו של משה? כיצד יינצל העם, 
לדעתו? 

מגילת אסתר מספרת על התקופה שבה ישב עם ישראל בגלות בממלכת פרס. בשל ההתנגשות בין המן לבין מרדכי, 
עמדו היהודים בפרס בפני סכנת השמדה.

שלא כמו בסיפור יציאת מצרים בספר שמות, במגילת אסתר אין זכר מפורש לאפשרות שאלוהים יושיע את העם. אחרי 
פרסום גזֵרת ההשמדה פנה מרדכי לאסתר ודרש ממנה -

ּוַפְרעֹה ִהְקִריב, 

ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם 

ְוִהֵּנה ִמְצַרִים נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם 

ַוִּייְראּו ְמאֹד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה'.

ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶׁשה:

ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר?

ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים? ... 

ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהָעם: ַאל ִּתיָראּו 

ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' 

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום, 

ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיֹום 

ֹלא תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד עֹוָלם.

ְיהָֹוה ִיָּלֵחם ָלֶכם, ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון )תעמדו מנגד 
בשקט ובלא מעשה(. 

)שמות, פרק י"ד פסוקים י'-י"ד( 

ַוּיֹאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר:

ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁשְך ְלִהָּמֵלט ֵּבית ַהֶּמֶלְך

ִמָּכל ַהְּיהּוִדים

ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהּזֹאת

ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר 

ְוַאְּת ּוֵבית ָאִביְך ּתֹאֵבדּו, 

ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכזֹאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות.

)אסתר, פרק ד' פסוקים י"ג-י"ד(
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שאלות
א. כאשר פנה מרדכי לאסתר היא כבר הייתה מלכה בארמון אחשוורוש. הסבירו מה הייתה דרישתו של מרדכי מאסתר. 

ב. מרדכי אמר לאסתר שאם היא לא תעזור לעמה, תבוא הישועה "ממקום אחר". למה הוא רמז, לדעתכם?

ג. מרדכי אמר לאסתר שהישועה יכולה לבוא "ממקום אחר", ובכל זאת ביקש ממנה לסייע לעם כמיטב יכולתה. חכמינו 
לימדו ש"אין סומכין על הנס" )תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ז' עמוד ב'(. כיצד עוזר המשפט הזה להבין את בקשתו 

של מרדכי מאסתר? 

ד. מדוע, לדעתכם, טענו החכמים שאין לסמוך על הנס? האם אתם מסכימים עם גישתם? נמקו. 

מרדכי דרש מאסתר להפגין סולידריות* ולקבל אחריות לגורל עמה. 

תנו דוגמה למעשה המבטא סולידריות בין יהודים בימינו, למעשה סיוע של 
יהודים ליהודי יחיד או לקבוצת יהודים השרויים במצוקה.

ת ו י ר ד י ל ו ס

הדדיות, הזדהות עם מצבם של אחרים, 
שותפות לסבל או לשמחה.

נקיטת עמדה
חשוב להפגין סולידריות כלפי כל אדם הנמצא במצוקה, בין שהוא יהודי בין שאינו יהודי. 

האם חשוב לטפח בקרב היהודים תחושת אחריות מיוחדת כלפי בני עמם? 

•  כתבו דו־שיח בין שני יהודים החלוקים ביניהם בשאלה זו. הציגו את שני הצדדים של הסוגיה.

ביום העצמאות אנו מציינים 
את יום ההכרזה על הקמת 
מדינת ישראל. ההכרזה על 

הקמת מדינת ישראל הייתה 
ביום ה' באייר תש"ח )1948(, 

אולם להכרזה הזאת קדמו 
מעשים רבים של אנשים רבים 
במשך עשרות שנים, וכל אלה 

אפשרו להקים מדינה. 

כפי שמתארת דתיה בן־דור 
בשיר "ארץ ישראל שלי", 
המדינה קיימת בזכות מי 
שבנה בית, נטע עץ, סלל 

כביש, הקים גשר וכתב שיר. 

ומה עוד? 

אם תרצו אין זו אגדה    יום העצמאות

ארץ ישראל שלי
דתיה בן־דור

י ָיָפה ְוַגם ּפֹוַרַחת  ִלּ ָרֵאל ֶשׁ ֶאֶרץ ִיְשׂ

ָנה ּוִמי ָנַטע? ִמי ָבּ

ַיַחד!  נּו ְבּ ָלּ ֻכּ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיְשׂ ִית ְבּ ִניִתי ַבּ ֲאִני ָבּ

ָאז ֵיׁש ָלנּו ֶאֶרץ

ִית ְוֵיׁש ָלנּו ַבּ

ָרֵאל... ֶאֶרץ ִיְשׂ ְבּ

!
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הבלדה על יואל משה סלומון 
מילים: יורם טהרלב

לחן: שלום חנוך

ַנת ַתְרַל״ח, ׁשְ ֹבֶקר ַלח ּבִ ּבְ

ִציר ָהֲעָנִבים, ֵעת ּבְ

פֹו ַעל סּוִסים ָיְצאּו ִמּיָ

ת ָהרֹוְכִבים. ֲחֵמׁשֶ

א א ְוגּוְטַמן ּבָ ר ּבָ ַטְמּפְ ׁשְ

ְרֵנט ְוֶזַרח ּבַ

ה ַסּלֹומֹון ְויֹוֵאל ֹמׁשֶ

ַאְבֵנט. ִעם ֶחֶרב ּבָ

ם ָרַכב ַמַזַרִקי, ִאּתָ

סּוף. ַהּדֹוְקטֹור ַהּכָ

ְרקֹון ָהרּוַח ְלֹאֶרְך ַהּיַ

ְקֵני ַהּסּוף.  ר ּבִ ׁשָ

ס ֵהם ָחנּו ְלַיד ֻאם־ַלּבֶ

ּצֹות ּוְסַבְך, ֵלב ּבִ ּבְ

סּו ה ִטּפְ ְבָעה ְקַטּנָ ְוַעל ּגִ

ִביָבה. ִלְראֹות ֶאת ַהּסְ

ָאַמר ָלֶהם ַמַזַרִקי 

ָעה ְקָצָרה:  ַאֲחֵרי ׁשָ

ִרים ּפֳ ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ּצִ

ְוֶזה ִסיָמן נֹוָרא.

רֹות  ִרים ֵאיָנן ׂשָ ּפֳ ִאם ּצִ

ֶות ּפֹה מֹוֵלְך,  ַהּמָ

ַדאי ָלֵצאת ִמּפֹה ַמֵהר, ּכְ

ה ֲאִני הֹוֵלְך. ִהּנֵ

ָקַפץ ַהּדֹוְקטֹור ַעל סּוסֹו 

ִריאּותֹו, י ָחס ַעל ּבְ ּכִ

ם ָיְצאּו  ּתָ ָלׁשְ ְוָהֵרִעים ׁשְ

ָלׁשּוב ָלִעיר ִאּתֹו.

ָאַמר ָאז יֹוֵאל ַסּלֹומֹון 

י ֵעיָניו הֹוזֹות: ּתֵ ּוׁשְ

ְיָלה ּפֹה  ָאר ַהּלַ ֲאִני ִנׁשְ

ְבָעה ַהּזֹאת. ַעל ַהּגִ

ְבָעה,  ַאר ַעל ַהּגִ ְוהּוא ִנׁשְ

ּוֵבין ֲחצֹות ְלאֹור 

ְתאֹום ָצְמחּו ְלַסּלֹומֹון  ּפִ

ל ִצּפֹור.  ָנַפִים ׁשֶ ּכְ

ַרח  ְלָאן הּוא ָעף, ְלָאן ּפָ

ר ֵיַדע,  ֵאין ִאיׁש ֲאׁשֶ

אּוַלי ָהָיה ֶזה ַרק ֲחלֹום 

ָדה.  אּוַלי ַרק ַאּגָ

ַהּבֶֹקר ׁשּוב ָעָלה  ׁשֶ ַאְך ּכְ

ֵמֵעֶבר ֶלָהִרים, 

ָהֵעֶמק ָהָארּור ִנְמָלא 

ִרים. ל ִצּפֳ ִצּיּוץ ׁשֶ

י ַעד ַהּיֹום ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ

ְרקֹון  ְלֹאֶרְך ַהּיַ

רֹות ַעל יֹוֵאל ִרים ׁשָ ּפֳ ַהּצִ

ה ַסּלֹומֹון. ֹמׁשֶ

אחד המעשים שקדמו להקמת המדינה היה הקמת יישובים יהודיים חדשים ו"הפרחת השממה". קראו את השיר המתאר את 
הרקע להקמת המושבה )ולימים - העיר( פתח תקווה. השיר כתוב כאגדה, אך הוא מבוסס על כמה אירועים שאכן אירעו לפני 

הקמת המושבה, בשנת 1878, 70 שנה לפני ההכרזה על הקמת המדינה. 

שאלות
א. מה עשה יואל משה סלומון שלא עשו חבריו? 

ב. מה היו תוצאות המעשה שלו, על פי השיר? 

ג. ליישוב שהוקם על האדמה ההיא קראו פתח תקווה. מה מסמל השם הזה? כיצד הוא קשור למעשה של 
יואל משה סלומון? 

ד. התבוננו בתצלומו של הֶּפסל שהוצב בפתח תקווה. מה מסמלות בו הכנפיים? 
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שאלות
א. קראו את הבית הראשון בשיר. את מי, לדעתכם, מעודד 

השיר לבוא? 

 ב. לפניכם דברים שכתב הרמב"ם. השוו את דבריו לשיר.
מי אמור לבוא, על פי הרמב"ם?  

ג. יש הטוענים שהמשיח הוא שיביא את הישועה והגאולה. 
מה עמדתו של השיר "אנו נושאים לפידים" בעניין זה?  

ד. מה תהיה עמדתו של השיר בעניין הגישה "אין סומכין 
על הנס"? כיצד עוזר ריבוי הפעלים בשיר )הלכנו, עלינו, 

גילינו, חצבנו( לבסס את העמדה הזאת? 

אני מאמין 

באמונה שלמה בביאת המשיח. 

ואף על פי שיתמהמה, 

עם כל זה אחכה לו בכל יום - 

שיבוא. 

)רמב"ם, העיקר הי"ב, מתוך י"ג 
עיקרי האמונה( 

פסל בפתח תקווה - יואל משה סלומון בעל כנפיים של ציפור

יואל משה סלומון

הכירו את האישים!
חפשו מידע על יואל משה סלומון. 
נוסף על שנת הולדתו, שנת מותו 

ומקומות מגוריו, כתבו לפחות חמש 
עובדות שחשוב לדעת עליו.

  אנו נושאים לפידים 
המעשה של יואל משה סלומון הוא מעשה חלוצי. לפניכם עוד 

שיר העוסק ברעיון החלוציות. השיר מזכיר גם רעיונות שדנו בהם 
בהקשר לחג החנוכה )אור קטן ואור איתן( ולחג הפורים )אין 

סומכין על הנס(.

אנו נושאים לפידים
מילים: אהרֹן זאב

לחן: מרדכי זעירא

אנו נושאים לפידים
מילים: אהרֹן זאב

לחן: מרדכי זעירא

יִדים ִאים ַלּפִ ָאנּו נֹוׂשְ

ֵלילֹות ֲאֵפִלים ּבְ

ִביִלים ְ זֹוְרִחים ַהּשׁ

ַחת ַרְגֵלינּו. ִמּתַ

ֵמא ר ֵלב לֹו ַהּצָ ִמי ֲאׁשֶ

ָלאֹור - 

א ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ִיּשָׂ

ֵאֵלינּו,

ָלאֹור - 

ְוָיבֹוא.

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו,

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו,

ָהָהָרה ָעִלינּו,

ַמְעָינֹות ָהאֹורֹות

ינּו ּלִ נּוִזים ּגִ ַהּגְ

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו,

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ֶסַלע ָחַצְבנּו ּבְ

ם -  ַעד ּדָ

ַוְיִהי אֹור.

יִדים ִאים ַלּפִ ָאנּו נֹוׂשְ

ֵלילֹות ֲאֵפִלים ּבְ

ִביִלים ְ זֹוְרִחים ַהּשׁ

ַחת ַרְגֵלינּו. ִמּתַ

ֵמא ר ֵלב לֹו ַהּצָ ִמי ֲאׁשֶ

ָלאֹור - 

א ֶאת ֵעיָניו ְוִלּבֹו ִיּשָׂ

ֵאֵלינּו,

ָלאֹור - 

ְוָיבֹוא.

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו,

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ָלֵעֶמק ָהַלְכנּו,

ָהָהָרה ָעִלינּו,

ַמְעָינֹות ָהאֹורֹות

ינּו ּלִ נּוִזים ּגִ ַהּגְ

ֵנס ֹלא ָקָרה ָלנּו,

ֶמן ֹלא ָמָצאנּו. ְך ׁשֶ ּפַ

ֶסַלע ָחַצְבנּו ּבְ

ם -  ַעד ּדָ

!ַוְיִהי אֹור.
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אם תרצו - אין זו אגדה.

אבל אם לא תרצו, כל מה שסיפרתי לכם 
הוא אגדה - ויישאר אגדה.

שאלות
א. מהו התנאי להתגשמות החזון, על פי 

הרצל?

ב. התבוננו שוב בשירים "הבלדה על יואל 
משה סלומון" ו"אנו נושאים לפידים". 

מצאו לפחות באחד מהם ביטוי לתנאי 
שהזכיר הרצל. 

מחברים הכול יחד
ביחידה זו ראינו שחגים אחדים בתרבות היהודית מחנכים לאקטיביזם, כלומר לעשייה של ממש למען שינוי. 

בכל חג עסקנו בהיבט אחר של גישה זו. 

התאימו כל חג להיגד המתאים לו:

עבדו בקבוצות קטנות: 

חשבו על תחום מסוים שהייתם רוצים להשפיע בו ולשנות בו משהו )לדוגמה: החיים בבית הספר, איכות 
הסביבה, שוויון בין האזרחים בחברה, דאגה לאוכלוסייה נזקקת(.

בחרו חג אחד מארבעת החגים.

א. בעזרת הרעיון הקשור לחג, כתבו סיסמה המעודדת עשייה בתחום שבחרתם. 

ב. עצבו כרזה ובה הסיסמה שכתבתם, והציגו אותה בכיתה.

בראש הספר אלטנוילנד, ספר שבו תיאר את מדינת היהודים 
כשתקום, כתב בנימין זאב הרצל את המשפט: 

ט"ו בשבט יום העצמאותפוריםחנוכה

חשוב לפעול גם למען 
הדורות הבאים.

חשוב לרצות 
כדי להצליח.

חשוב להתחיל לעשות, גם 
המעשה הקטן ביותר משפיע. 

יש לעשות, ולא 
לסמוך על הנס.

ובסוף הספר כתב:

אילו מחשבות ותובנות על תיקון האדם והחברה שעלו ביחידה זו 
כדאי לנו לאמץ בבואנו לשפר את פני החברה שלנו?
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פעילות סיום 

ועכשיו... תורכם!

לאורך השנה הכרנו רעיונות לחברת מופת - רעיונות רבים ומגוונים מימי התנ"ך ועד ימינו. 

כעת עצבו אתם את החברה האידאלית כראות עיניכם!

לפניכם אוסף של משימות קבוצתיות, כל משימה קשורה לאחת היחידות בספר. 

ִעבדו בזוגות או בקבוצות קטנות, והשלימו משימה אחת. 

כאשר תצרפו את כל המשימות יחד - תוכלו לראות את חברת המופת שבניתם.

אנשים שונים - דרכי לימוד אחרות
ביחידה זו למדנו על כמה סגנונות לימוד. 

כיצד ילמדו בחברה האידאלית? 

הציגו כיצד תיראה כיתה בבית ספר בחברה האידאלית. 

•  מה יהיו שיטות הלימוד?
•  באיזו מידה תהיה לתלמידים בחירה - מבחינת שיטות 

הלימוד ומבחינת הנושאים?

   המשימה: ציירו תרשים של כיתה המציג את צורת הלימוד 

האידאלית: איפה תהיה הכיתה? מה יהיה בה ומה לא? מה יהיה 

סדר היום? מה ילמדו? ועוד. למשל, אפשר לצייר מדף ועליו כמה 

אמצעי לימוד - למשל ספרים ואביזרים אחרים. 

אפשר לצייר גם קומיקס שיציג שיחה בין מורה לתלמיד בחברת 

המופת.

דה י ח י

4

כל שחכמתו מרובה ממעשיו
ביחידה זו למדנו על הערכים "לימוד" ו"עשייה", ועל האיזון הראוי ביניהם. המשנה 
ביטאה את הרעיונות בנושא זה בעזרת דימויים של כמה עצים, ראינו דוגמאות של 

פסלים סביבתיים בהשראתה, פסלים שהעץ הוא מרכיב חשוב בהם. 

מה יהיה היחס בין העשייה והעבודה לבין הדיבור והלימוד בחברת המופת שלכם?

   המשימה: עצבו פסל סביבתי שהעץ הוא חלק ממנו, שיוצב בחברת המופת. על הפסל 

להביע את היחסים הראויים בין ערך הלימוד וערך העשייה. ציירו את הפסל וכתבו על 

גבי שלט שיוצב לידו מה הפסל מבטא.

דה י ח י
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כעס
ביחידה זו למדנו על דרכים מגוונות 

להביע כעס, על דרכים להתמודד 
עם הכעס ועל תפקידו של הכעס 

במקרים מסוימים.

כיצד יתמודדו האנשים עם מצבים 
מכעיסים בחברה האידאלית?

הציגו מצב שבו אנשי חברת 
המופת כועסים: 

•  מהו האירוע? 
•  כיצד מביעים כעס בחברה 

האידאלית, וכיצד מתמודדים ִאתו 
ונרגעים. 

   המשימה: תארו את האירוע 

בקומיקס. 

דה י ח י

5   מתוך חלק א' - כאן בונים! לאור "מסכת אבות"
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עניין של גיל
ביחידה זו למדנו על היחס 

לזקנים בחברה - בעבר 
ובימינו, ושאלנו: האם גילו של 
אדם צריך לשנות את הגישה 

כלפיו?

כיצד יתנהגו כלפי אנשים 
זקנים בחברה האידאלית? 

    המשימה: ראינו שבחברה 

שלנו ברוב הפרסומות 

הצעירים מככבים, ושהמסר 

הוא ש"העולם שייך לצעירים". 

הכינו שלוש פרסומות שיביעו 

מסר אחר.

דה י ח י

8
אני? אתה? אנחנו?

ביחידה זו למדנו על הצורך של כל אדם להיות לעתים לבדו ולעתים חלק מ"יחד".

כיצד תאפשר חברת המופת לפרטים שבתוכה להיות חלק מ"יחד" ובו בזמן 
לשמור על פרטיותם ועל עצמאותם? 

כיצד ייראו הפארק הציבורי או הספרייה הציבורית בחברה החדשה שתבנו? 

•  כיצד יספק מבנה הפארק או הספרייה את הצורך של האנשים ברגעים של "יחד" 
וברגעים של "לבד". 

•  מה יוכלו המבקרים בפארק או בספרייה לעשות שם? 

    המשימה: הציגו את המקום שתכננתם בשרטוט או בציור.

דה י ח י
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  מתוך חלק ב' -
כאן בונים! לאור אלטנוילנד

מקומן של הטכנולוגיה והעבודה
בתיקון החברה

ביחידה זו עסקנו במקומה של ההתפתחות 
הטכנולוגית בחברת המופת. למדנו על התקווה 

שהטכנולוגיה תפתור את כל בעיות האנושות, 
וגם על שאיפתם של החלוצים לעבוד עבודת 

כפיים, ובמיוחד עבודת אדמה. 

אילו פיתוחים טכנולוגיים מעניינים יהיו בחברת 
המופת שתקימו? מה יהיו מטרותיהם של 

החידושים האלה? 

 תארו את התערוכה שתוצג בביתן הישראלי 
בתערוכה בין־לאומית של חידושים במדע 

ובטכנולוגיה.

•  מה יהיו הפיתוחים שתרצו להציג בביתן? 
כיצד הם ייראו? 

    המשימה: תארו כמה מהמוצגים שבחרתם 

להציג, בעזרת כרזות שייתלו בכניסה לביתן. 

דה י ח י

2

מהי מחלוקת ראויה?
ביחידה זו הכרנו כמה סוגים של מחלוקת, ושאלנו מהי מחלוקת ראויה, 

ומה מקומה של מחלוקת בחברה מתוקנת.

מה יהיה אופי המחלוקות בחברה האידאלית? 

הציגו דוגמה למחלוקת בחברת המופת - מה יהיה אופייה? 

•  בין מי למי תהיה המחלוקת? )חברים; מורה ותלמיד; פוליטיקאים( 
•  מה יהיה נושא המחלוקת?

•  היכן תבוא המחלוקת לידי ביטוי )סביב שולחן האוכל בבית, בחצר 
בית הספר, בעירייה, בעיתון(. 

•  מה תהיה האווירה במהלך הדיון ומה יהיו תוצאותיו?

    המשימה: תוכלו לתאר את הדברים בעזרת קומיקס, ידיעה בעיתון וכו'.

דה י ח י
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  מתוך חלק ג' - כאן בונים! לאור חגי ישראל

קצת תרבות!
ביחידה זו עסקנו באופייה של התרבות בחברה החדשה. דנו במתח שבין 
הישן והמסורתי לבין החדש והעדכני, ובין הרצון להמשיך במעשי האבות 
לבין השאיפה ליצירה עצמאית, חדשה ובלתי תלויה. התמקדנו בדמותו 

של ליל הסדר ובשאלת השפה העברית. 

מה יהיה אופייה של החברה החדשה שתקימו מבחינת התרבות? 

תכננו מסלול טיול בחברה החדשה לחברים הבאים לבקר אתכם מחו"ל: 

•  אילו מקומות ואתרים תרצו להראות להם? 
•  כיצד ייראו האירועים התרבותיים שתמליצו להם להשתתף בהם? 

באיזו שפה הם יתנהלו? מה יהיה תוכנם?

•  כיצד תבלו עם האורחים שלכם בימי חג ומועד? כיצד תציינו ִאתם 
את המועדים המסורתיים? אילו מועדים חדשים יהיו בחברה החדשה 

שלכם? מה יהיה תוכנם, וכיצד יחגגו אותם? 

    המשימה: ציירו מפה שתציג את מסלול הטיול, או ציירו "תצלומים" 

שצולמו במהלך הטיול. 

דה י ח י
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חברה משגשגת וצודקת
ביחידה זו הכרנו כמה השקפות עולם 
כלכליות: פגשנו גישה המדגישה את 

זכותם של הפרטים בחברה לצבור הון 
ומאמינה בכוחה של התחרות, וגישה 

השואפת לצמצם את הפערים הכלכליים 
ומדגישה את אחריות המדינה לשמור 

על זכותם של כל האזרחים לחיות בכבוד. 
דנו גם בדרך הביניים, המנסה לשלב בין 

הגישות האלה. 

מה תהיה השיטה הכלכלית בחברה 
החדשה? 

הציגו את המדיניות הכלכלית של 
הממשלה בחברה החדשה שתקימו:

•  אילו שירותים תספק הממשלה לכל 
אזרחיה ללא תשלום? 

•  על מה יצטרך האזרח הפרטי לשלם 
מכיסו? 

•  האם כל האזרחים יידרשו לשלם 
אותו מחיר? 

    המשימה: הציגו את החלטות הממשלה 

בציור או בקומיקס.

דה י ח י
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מה לעשות? לעשות!
ביחידה זו עסקנו בחשיבות המעורבות והעשייה לתיקון פני 

החברה. 

חברה מתוקנת היא חברה השואפת כל הזמן, ללא הפסקה, 
לשיפור בכל תחומי החיים. לשם כך צריכים האנשים בחברה זו 

להיות מעורבים ו... אקטיביים. 

    המשימה: הממשלה הכריזה על תחרות שתעניק בכל שנה פרס 

גדול לאדם שבלט בפעילותו למען תיקון החברה. 

עצבו כרזה שמטרתה להודיע לציבור על קיום התחרות, וגם להסביר 

מהם הקריטריונים לזכייה בפרס.

דה י ח י
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נוסף על משימות 

אלו, חשבו מה עוד אפשר להוסיף לחברה 

שתיארתם כדי שתהיה אידאלית. 

תוכלו לתאר זאת בעזרת דמויות המשוחחות 

על נושא חשוב, ציורי מבנים, חפצים או 

שלטי חוצות שיהיו בחברת המופת.
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ידידיה אדמון - מלחין ישראלי. מחלוצי הזמר העברי   
בראשית המאה ה־20. נולד ברוסיה ונפטר בישראל 

.)1982-1894(

ישראל אטקין - ממקימי קיבוץ חצור. נולד באוקראינה   
ונפטר בישראל )2006-1918(.

חוה אלברשטיין - זמרת־יוצרת ישראלית )נולדה בפולין   
ב־1947(. 

חיים הזז - סופר ומחזאי עברי. נולד באוקראינה ונפטר   
בישראל )1973-1898(.

יעקב בודניק )בנאי( - איש העלייה השלישית. מנהל   
בית החינוך בקיבוץ דגניה א' ומנהל מחלקת החינוך של 

ההסתדרות. נולד באוקראינה ונפטר בישראל )נפטר 
ב־1985(.

יריב בן־אהרון - סופר ישראלי, מחנך וחוקר )נולד   
ב־1934(.

דתיה בן־דור - סופרת ישראלית, תסריטאית, מחזאית,   
משוררת ומלחינה לילדים )נולדה ב־1944(.

אהוד בנאי - זמר־יוצר ישראלי )נולד ב־1953(.   
פרנסיסקו גויה - צייר ספרדי )1828-1746(.  

לאה גולדברג - מגדולות המשוררים העבריים בעת   
החדשה, סופרת, מתרגמת, מבקרת וחוקרת ספרות 

.)1970-1911(

אהרון דוד )א"ד( גורדון - הוגה ומורה דרך לחלוצי   
העלייה השנייה )1922-1856(.

חיים גורי - משורר, סופר, פזמונאי, עיתונאי ויוצר   
קולנוע ישראלי )נולד ב־1923(. 

ויליאם ג'יימס - פסיכולוג ופילוסוף אמריקני   
.)1910-1842(

בוב דילן - זמר־יוצר אמריקני )נולד ב־1941(.  
הרבה תמר דֻבדבני - נולדה וגדלה בקיבוץ ראש הנקרה.   

מלמדת ספרות חז"ל. הוסמכה לרבנות בהיברו יוניון 
קולג' בירושלים )נולדה ב־1971(. 

חיים הזז - סופר ומחזאי עברי. נולד באוקראינה ונפטר   
בישראל )1975-1898(.

אורי הייטנר - עיתונאי ישראלי. חבר קיבוץ אורטל. פעיל   
במגוון תחומים של עשייה ציונית )נולד ב־1948(.

רש"ר )הרב שמעון בן רפאל( הירש - רב, מחנך   
ומנהיג חשוב בקהילה היהודית בגרמניה )1888-1808(.

אברהם יהושע השל - תאולוג, חוקר מחשבת ישראל   
ופילוסוף חשוב ומשפיע. נולד בפולין, חי את רוב חייו 

הבוגרים בארצות הברית )1972-1907(.

אלי ויזֶל - סופר יהודי ניצול שואה. עוסק בפעילויות   
חינוכיות וחברתיות להנצחת זכר השואה ושמירת 

זכויות האדם. נולד ברומניה, חי בארצות הברית )נולד 
ב־1928(.

יוסף וַיִץ - מראשי הקרן הקיימת לישראל, ומהפעילים   
המרכזיים בהתיישבות, בייעור וברכישת קרקעות בארץ 

ישראל בתקופת היישוב ובשנות המדינה הראשונות. 
כונה "אב היערות" )1972-1890(.

אהֹרן זאב - משורר וסופר עברי, סופר ומשורר ילדים,   
עורך, מחנך, קצין חינוך ראשי של צה"ל ונשיא הוועד 

למען החייל )1968-1900(.

נתן זך - משורר ישראלי )נולד בגרמניה ב־1930(.  
זאב חפץ - סופר ועיתונאי )נולד ב־1947(.  

זלדה שניאורסון־מישקובסקי - משוררת ישראלית.   
נולדה ברוסיה ונפטרה בישראל )1984-1914(.

יורם טהרלב - פזמונאי ומשורר ישראלי )נולד ב־1938(.  
שרה לוי תנאי - כוריאוגרפית ישראלית, מייסדת להקת   
המחול "ענבל" ומחלוצות המחול בארץ )2005-1910(. 

נחמה ליבוביץ - פרשנית מקרא, מורה ומחנכת. נולדה   
בלטביה ונפטרה בישראל )1997-1905(.
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דוד מוס - אמן ישראלי, יוצר בתחום היודאיקה )נולד   
ב־1946(.

רן מורין - פסל ישראלי, בעל שם בפיסול סביבתי   
ובפיתוח פרויקטים בנושאי שימור הסביבה )נולד 

ב־1958(.

אהוד מנור - פזמונאי ישראלי )2005-1941(.  
ברוך נבו - נשיא מכללת צפת ופרופסור בחוג   

לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה )נולד ב־1941(. 

ּפֹורשייה נלסון - זמרת־יוצרת אמריקנית, שחקנית   
וסופרת )2001-1920(.

הנרייטה סאלד - מחנכת, עובדת סוציאלית, סופרת   
ופעילה ציונית. ממייסדות ארגון הנשים הציוניות 

"הדסה", עמדה בראש ארגון "עליית הנוער". חייתה 
בארצות הברית ולאחר מכן בארץ ישראל )1945-1860(.

ג'יובאני סרטורי - הוגה דעות איטלקי, מומחה במדעי   
המדינה )נולד ב־1924(. 

עמוס עוז - סופר ישראלי )נולד ב־1939(.  
יהודה עמיחי - משורר ישראלי. נולד בגרמניה ונפטר   

בירושלים )2000-1924(.

פבלו פיקסו - צייר ופסל. נולד בספרד. אחד האמנים   
הגדולים בתקופה המודרנית )1973-1881(

ֵארי צימרמן - מחנך ומשורר ישראלי. חבר קיבוץ גבעת  ְבּ  
חיים איחוד )נולד ב־1951(.

אבא קובנר - משורר וסופר עברי. היה חבר המחתרת   
היהודית ומנהיג הלוחמים בגטו וילנה במלחמת העולם 

השנייה. קצין תרבות במלחמת העצמאות וממקימי 
בית התפוצות. נולד באוקראינה ונפטר בישראל 

.)1987-1918(

מישל קישקה - מאייר וקריקטוריסט ישראלי )נולד    
בבלגיה ב־1954(.

רבי יונה מגירונה )רבנו יונה( - רב חשוב בספרד   
.)1263-1210(

רבי ישראל מסלנט - ממייסדי תנועת המוסר שקמה   
בליטא במאה ה־19 )1883-1810(.

רבי ישראל מראדין )ר' ישראל מאיר הכוהן( - נולד   

ברוסיה הלבנה, וחי רוב שנותיו בעיר ראדין שבליטא. נודע 
גם בכינוי "החפץ חיים", על שם ספרו הראשון. מגדולי 
הפוסקים בעת החדשה וממנהיגי הדור במזרח אירופה 

.)1933-1839(

רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקֹוצק - רב חסידי חשוב.   
חי בפולין וייסד קבוצה בחסידות שכונתה "חסידי קוצק" 

 .)1859-1787(

רבי נחמן מברסלב - רב חסידי חשוב, מייסד חסידות   
ברסלב. היום חסידות ברסלב היא אחד הזרמים המרכזיים 

בחסידות )1810-1772(. 

רבי עובדיה מברטנורה - נולד באיטליה למשפחה   
שמוצאה בעיר ברטנורו. עלה לארץ ישראל והיה למנהיג 
יהודי ירושלים ולראש ישיבה בעיר. נודע בעיקר בפירושו 

למשנה. נולד באיטליה ונפטר בירושלים )1450- לפני 
 .)1516

יצחק רבין -   הרמטכ"ל השביעי של צה"ל וראש   
הממשלה החמישי של מדינת ישראל. בהיותו ראש 
ממשלה נרצח בידי מתנקש יהודי־ישראלי שהתנגד 

להסכמי אוסלו )1995-1922(.

רב מרדכי רותם - רב המשתייך לתנועה ליהדות   
מתקדמת )נולד ב־1947(.

דן רייזינגר - אמן ישראלי רב־תחומי )נולד ב־1934(.   
רמב"ם )רבי משה בן מימון( - מגדולי הפוסקים בכל   

הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, מדען, 
רופא, חוקר ומנהיג. נולד בספרד ונפטר במצרים 

.)1204-1138(

מרק שאגאל - צייר יהודי. מחשובי הציירים   
הסוראליסטים. נולד ברוסיה הלבנה ונפטר בצרפת 

.)1985-1887(

אליעזר שטיינמן - סופר עברי, משורר, עורך וחוקר. נולד   
ברוסיה ועלה לארץ ישראל )1970-1892(.

סמי שלום שטרית - סופר ומשורר, מורה וחוקר החברה   
והתרבות בישראל )נולד במרוקו ב־1960(. 

יצחק שֶ נהַ ר - משורר, סופר ומתרגם עברי. נולד   
באוקראינה ונפטר בישראל ) 1957-1902(.
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זכויות יוצריםפתח דבר

קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התמונות, השירים וקטעי הפרוזה המופיעים בספר כאן 
בונים - תיקון היחיד והחברה בהגות היהודית והציונית ולקבל את הסכמתם להכללת היצירות בספר זה. בעלי 

הזכויות שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

כל הזכויות על השירים וקטעי הפרוזה בעמ' 20 )מימין(, 64, 72, 84, 85, 112, 181, 190, 191, 193, 197, 198 ו־199   
שמורות לאקו"ם ולמחבריהם.

השירים בעמ' 20 )באמצע( ו־83 - באדיבות הוצאת שוקן© כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן.  

הקטעים בעמ' 20 )משמאל(, 27 ו־96 - באדיבות עמוס עוז.  

הכתבה בעמ' 21-20 - באדיבות גיא אורן.  

הכרזה בעמ' 22 - באדיבות התנועה ליהדות מתקדמת.   

.www.sportenter.co.il הכתבה בעמ' 28 - באדיבות אחיה כהן ואתר ספורטאנטר  

הכרזה בעמ' 36 - באדיבות התנועה המסורתית.   

תצלומי הפסלים בעמ' 37 - באדיבות הפסל רן מורין.  

הקטע והיצירה בעמ' 44 - באדיבות דוד מוס.  

הקטע בעמ' 44 - באדיבות יריב בן אהרון.   

היצירה בעמ' 45 - באדיבות דן רייזינגר.  

.ynet הכתבה בעמ' 55 - באדיבות ד"ר איתי גל ואתר  

הקטע בעמ' 69 )מימין( - באדיבות הוצאת ידיעות ספרים.  

הקטעים בעמ' 69 )משמאל( 148 ו־150 - באדיבות מוקי צור.   

.ynet הכתבה בעמ' 70 - באדיבות טלי חרותי־סובר ואתר  

התצלום בעמ' 70 - באדיבות חברי קיבוץ תמוז.   

הציטוט בעמ' 87 - באדיבות ברוך נבו.  

השיר בעמ' 88 - באדיבות הוצאת הקיבוץ המאוחד.  

 .ynet הכתבה בעמ' 104-103 - באדיבות אמנון מרנדה ואתר  

.ynet הכתבה בעמ' 110 - באדיבות טל חרותי־סובר ואתר  

 .Adagp Amélie Lamiche, droit de reproduction הציורים בעמ' 122 - באדיבות  

הקטע בעמ' 124 - באדיבות משפחת בודניק.  

התצלומים בעמ' 131 ו־132 - באדיבות אוסף התצלומים הלאומי.  

התצלומים בעמ' 97, 131, 132 ו־195 באדיבות אוסף התצלומים הלאומי  

הקטע בעמ' 178-177 - באדיבות הרב מרדכי רותם.   

הקטע בעמ' 179 - באדיבות הרבה תמר דֻבדבני.  
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