
 

נערה הנער והאת יובל ותמר, ראשונה בפעם הואנו פוגשים  ,כניתומוצג הרציונל של הת הספרבפתיחת 
את מחיש מהקולות  ריבויקולות המדברים בראשם. את ה נשמע הספרלאורך  .שיתלוו אלינו במסע

תים יבנו מגוון של תחושות ומחשבות. הקולות לע, יש זהות דנים בסוגיות שלשכאשר אנחנו הרעיון 
יחה פתוחה ומורכבת של רר שהיא לעו אתמטרת הרב גוניות הז, ומתווכחיםלעיתים מסכימים זה עם זה, 

רכיבי מאת חשוף לואיר כדי לה – וכמובן בינם לבין עצמם ובמליאת הכיתה החברותב – התלמידים
 נתיבי המסע שאליו יצאו. בעצמם להיות מדויקים עם סייע לכל תלמיד ותלמידה לוהשונים הזהות 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :מקור צבע משלוסוג לכל  .נלמדבפתיחה מוצגים המקורות שמהם 

 

עברת העיקרית אינה הכנית ומטרת התשלתלמידים  הבהירמ אזהרת המסע
להכרת של התלמיד ידואלי וותהליך אינדיאלא ( מנחילה ידעאכן אם כי היא ידע )

זה כל תלמיד ותלמיד הולך בדרכו שלו, מגלה תהליך ב .גיבוש הזהותלוהזהות 
  .חוויה אישיתתובנות משלו וחווה את הדברים 

 



 

, זהותהסוגיות של בירור להתחלת  מציעה פעילויותולהגדיר את המושג זהות מנסה  אתהיחידה הז
ומקשרת היחידה מזמנת היכרות עם תעודת הזהות כמו כן . השנה לאורךבו התלמידים יעסקו שבירור ה

 תעודת הזהות למושג הזהות.את 

ולעסוק בנושא את הזהות מדוע צריך בכלל לברר שואלים יובל ותמר  ":סיפור מהחיים"היחידה נפתחת ב
המובאים הקולות :  מציג את הסיטואציהש סרטוןבאפשר לקרוא את דבריו של יובל או לצפות זהות. ה

ובאמצעות השאלות  ,נושאה כלפי יהםתחושותמאפשרים לתלמידים להרגיש נוח עם לאחר הסיפור 
מדוע לדעתם יש לעסוק  – בשאלות של זהותהם במידת העיסוק שללדון עם התלמידים צידם אפשר בש
 ?ותנומגבילות אולמה הגדרות לפעמים  ?מהם ?גם צדדים מלחיציםבעיסוק בזהות האם יש  זהות?ב

 

 משימה פותחת –הגדרה עצמית 

לתמצת בארבע מילים מי המשימה את זהותם.  אפייןראשונה למנסים בפעם התלמידים המשימה זו ב
את התלמידים לחשוב על עצמם ולנסות להגדיר שמזמין את א כלי נוח יהם )לאדם שאינו מכיר אותם( ה

בעזרת השאלות כדאי לדון איתם ריה ואח ,תאתגר את התלמידיםתכן שהמשימה יי בעיני עצמם. עצמם
מפסיק שאינו  שזהות היא דבר דינמימלמדת היא  :השאלה האחרונה חשובה במיוחד. 9בראש עמוד ש

אצל שינוי חל ונראה אם  ,לאורך השנה נחזור לפעילות ארבעת הפתקים מדי פעם. להתהוות ולהשתנות
 .םעצמ אתם בהגדרתהתלמידים 

 

 רכיבים בזהות שלי

 

 פעילות

להגביל את אפיון הזהות שלנו לארבע מילים. בפעילות הבאה ניתן  תים אף מתסכל יולעלא פשוט 
מהתלמידים לצייר עיגול ולרשום  . בקשו הזהות שלהם ם הזדמנות להרחיב את אפיוןלתלמידי
. מסביב לעיגול, כשמש אסוציאציות, עליהם לרשום דברים שונים שקשורים לזהותם שמם את ובאמצע

את  מכן הם יקראו (. לאחרמה)תכונות אופי, תכונות חיצוניות, מאכלים אהובים, תחביבים וכדו
את  מהתלמידים לסמן בצורה כלשהי בקשו יור של ערמת ארגזים(.צ)מול ה "זהות שלנורכיבים ב" הקטע

למשל לצבוע את כל המאפיינים  ,ווצר מיון לקטגוריות שונותימה שרשמו בשמש האסוציאציות כך שי
מדבקה בצבע אותם ב לסמן ,ופיע באיור בתחתית העמוד(משמאפיין זה  כפיהמולדים בצבע צהוב )

. יהיו מילים מהכדוו במלבן יםנרכש ניםבעיגול ומאפיי המולדים מסוים או להקיף את המאפיינים
  שמתאימות לכמה קטגוריות.

https://drive.google.com/file/d/1zJRAVFjVnmAARBSBOlpfE0QyTqL2aKss/view


 

 .ותרו עליהאם תשתתפו בסמינר, לכן פעילות זו דומה לפעילות שנעשה בסמינר חבל"ז.  שימו לב:

 

 

 חלופיתפעילות 

לוח של תחביבים, לוח של תכונות, לוח של  – ברחבי הכיתהולפזרם  יש להכין בעוד מועד ארבעה לוחות
מילים או ביטויים שמתאימים לכל לוח.  יםפתקיות שעליהן כתובלהכין ו – דעות, לוח של צבעים וצורות

להפריד שחשוב אני חושבת " – דעותלוח הטוב לב,  – תכונותלוח הריצה,  – תחביביםלוח הלמשל: 
 המון פתקיות כאלהן להכיריבוע, מלבן, אליפסה, ירוק, כחול ולבן. יש  – צורותהצבעים ו", לוח הפסולת

, עוברים מלוח ללוח קציב(אם יש תאו לוח חלק ) המעטפכל התלמידים מקבלים  וגם פתקיות ריקות.
שמם, הם שבמרכזו רשום הלוח החלק(  על)או . אחר כך, על דף םפתקיות שמתאימות לה ואוספים

 .ואת הפתקיות שאספמדביקים סביב השם 

 

 רכיבים בזהות שלנו

והפעילות אחריה עוזרת בהבנת  ,בחלק זה ניתנת ההגדרה למילה זהות
זהות. הקטע של רוביק רוזנטל מרחיב על של ההשונים  רכיביםמה

לתעודת מקשר את המושג ההיסטוריה שלה ואף ועל משמעויות המילה 
 זהות.ה

 

 היכרות עם תעודת הזהות

שהתעודה הרשמית הניתנת לכל אזרח במדינה נשים לב בחלק זה 
נקראת תעודת זהות. התעודה היא בעצם תעודת זיהוי, תעודה 

נעמוד על הקשר הזה,  .ובכל זאת היא נקראת תעודת זהות ,את האזרחיםמזהות רשויות השבאמצעותה 
 תעודות זהות בעולם ועוד.על בין זהות לזיהוי, הבדל הדמיון והעל 

 

 ת סיום לשיעור הראשוןהצעה לפעילו

פנס, ייתכן שהתשובות יהיו לומר איזה חפץ היו לוקחים איתם למסע. התלמידים מכל בקשו במעגל 
  .קשרים בין החפציםעם התלמידים למצוא  נסובתום הסבב ועוד. , מחברת, ספר ניידטלפון 
ביזרים א (,וכדומה כשיוצאים למסע כדאי להצטייד בעזרים שיקלו את מציאת הדרך )מצפן, מפה למשל

שירים, וכדומה(, בחפצים שיפיגו את השעמום, את הפחדים ואת הקושי )טלפון עם  פנס ,שעוןם )שימושיי
שאליו בין החפצים למסע נסו לחבר   .וכדומה( ועוד ועוד אלבום עם תמונות של אנשים אהובים, ספר

כוון אותנו שלא נסטה יותר מדי שהמצפן י אנחנו מקוויםכנית: למשל ובת עכשיויוצאים התלמידים 
 . וכדומה מהעיקר, שהשעון יעזור לנו לעמוד בזמנים

 

 



 

מנותית, והדיוקן של חנוך פיבן הוא דרך נוספת, חזותית ואדיוקן עצמי שיצר חנוך פיבן. פותחת בהיחידה 
מהו דיוקן האומן מסביר  דיוקן עצמי בסרטון לבטא זהות אישית.

ואת המרכיבים השונים של הדיוקן  את צורת עבודתועצמי ומתאר 
שהתוכן שלו מכיוון יותר, אך . הסרטון מיועד לקהל צעיר א בונההוש

  , מומלץ לצפות בו ביחד.בבהירותוהוא מוסבר  מתאים לנושא שלנו

לצלם יתבקשו את הדיוקן של פיבן, הם  ינתחולאחר שהתלמידים 
מוכר היטב  , והואאישידיוקן סלפי גם הוא סוג של ) .סלפי

מעלה את הרעיון שסלפי  14 ודהשיח בין הקולות בעמ (.לתלמידים
הוא הרבה יותר מסתם תמונה. יש להניח שרוב התלמידים מרבים 

הפעם עליהם לצלם סלפי המשקף את אך לצלם תמונות סלפי, 
להפיק התלמידים יתבקשו זהותם בצורה כלשהי. בסוף היחידה 

אך אם  ,למדי סיבשלב זה הסלפי אמור להיות בסי. סלפי מושקע יותר שישקף חלק מהתכנים שנלמדו
רכיבי מלהשתמש בבין היתר אותם אפשר להזמין  ,עשו את פעילות ההעשרה ביחידה הקודמתהם 

אופן שבו הסלפי משקף את זהותם בכדאי לדון בכיתה  הסלפי.שעלו בפעילות גם לצורך צילום  הזהות
, הסלפי צילומילהראות ולבטא בהם רוצים שמה ב ,(אכן הוא משקף את זהותםאם )של התלמידים 

  הם מצלמים כל כך הרבה צילומי סלפי ועוד.בסיבה ש

לעומת הם שאת מי יותר האם יש צילומי סלפי שלדעתם משקפים כמה שאלות רטוריות, למשל:  שאלו
המראה האם יש פער בין  (?האם הבעת הפנים משפיעה :)לדוגמהם? ותמשקפים אאחרים שפחות 

הסבירו מהות פנימית אחת? בכלל האם יש  ם?ההפנימית שלמהות בין הלהם מצלמים סלפי שבם השל
 .שבנושאים אלו נדון ביחידה זו

 

 להיות נאמנים לעצמנו

שונה התנהגות לגיטימי להתנהג באיזו מידה בו עולה השאלה ש "סיפור מהחיים"בנמשכת היחידה 
הנאמנות לעצמנו בסוגיית נעסוק  ?זיוףשזהו היבטים שונים של זהותנו או אלו האם  – ים שוניםבמצב

 האותנטיות. ובסוגיית

 שמציג את הסיטואציה. בסרטוןניתן לקרוא את הסיפור או לצפות 

  רבי זושא

 זושא עם בורא עולם ביום ביהסיפור מתאר את שיחתו של ר
אולם  ,דע להשיב מדוע לא היה משהיי הדין, לאחר מותו. זושא

הסיפור יידע מה להשיב. אם יישאל מדוע לא היה הוא, לא 

https://www.youtube.com/watch?v=GdwM_wfM58c
https://drive.google.com/file/d/1uUeGZAOASjeRIrjzIc59PMA1Cw4nlgUn/view


את נקבל יכולים להיות, שאיננו להיות מישהו ובמקום לנסות  נאמנים לעצמנולמצב שבו נהיה מכוון אותנו 
 ממש את המהות העמוקה שבנו. נעצמנו ו

חץ חברתי, הסיבות הן לסיבות לכך שאנשים לא תמיד נאמנים לעצמם. את המצוא להדיון בכיתה מטרת 
 ., חששות, מבוכה ועודסמוי לחץ משפחתי גלוי או

 

 פעילות העשרה

, ריטיםכמה פעל התלמידים לבחור פריט או לכיתה.  ןאות ולהביאתחפושות ומסכות יש לאסוף 
בקשו דקות כמה פני חבריהם לכיתה. כעבור לאת עצמם ולהציג  להסתובב בכיתה, להתחפש

 כתב:האלה במהתלמידים להתיישב במקומותיהם כשהם עדיין מחופשים ולענות על השאלות 

 מה חשתם כשהתבקשתם להתחפש? מדוע בחרתם בתחפושת זו? .1
הרגשתם או שמחופשים?  "עצמכם"? "עצמכם"דר, האם הרגשתם כאשר הסתובבתם בח .2

 מה שהתחפושת מייצגת? להיות "הפכתם"נשנכנסתם לתפקיד ו
 בגדיכם הרגילים?וללבוש את לחזור האם נוח לכם להישאר מחופשים, או שתעדיפו  .3
באיזו מידה אתם . למה הכוונה? "מחופשים"הם  ,רגיליםהם היש המרגישים שגם כשהם בבגדי .4

 ו?הרגשה זמזדהים עם 

 ?התחפושת חושפת את האני האמיתיקשר האפשרי בין תחפושת וחשיפה. באיזו מידה לדבר על הניתן 
 באיזו מידה היא מסתירה אותה? 

 

 "עצם הלוז" שלי

 שתהיי לי הסכיןדויד גרוסמן, 

כל ל :בו הוא מזכיר רעיון שלימדו חז"לו, שתהיה לי סכיןקטע מתוך ספרו של דוד גרוסמן את היחד  קראו
שהיא תמצית מהות אחת "עצם לוז",  ישאדם 

המספר  המקור החז"לי קיומו. בהעמקה מובא
שבבסיס עמוד השדרה קיימת עצם בצורת שקד 

אינה יכולה להיגרס, זו לוז(. עצם  –מכאן שמה ו)
היא נשארת גם  .להישרף, להימחות ולהישבר

מהווה את תמצית הקיום לאחר מותו של האדם ו
( לברוא אדם חדש איי-אן-די ממנה אפשר )כמו. שלו

העצם לאדם ששיהיה זהה בתכונותיו ובצורתו 
 . הייתה בגופו

 ו.אנשים סביבהשל מהו הלוז לנחש אומר שבכוחו ספר, היאיר, גיבור  :מדרש הזהמשתמש בגרוסמן 

 פעילות העשרה

 ניתן לבקש מהתלמידים להמחיש את הרעיון של עצם הלוז:

 כדאי להנחות .לכתוב בתוכה את מה שמאפיין אותםעצם בצורת שקד ועל דף לצייר  עליהם. 1
גם לגודל הכתב יכולה  .מה במרכז ומה בשוליים –כותבים הם לשים לב למיקום הדברים שאותם 

 בכתב קטן וכדומה.ילו דברים לכתוב בכתב גדול ואאילו  – להיות משמעות

ממה היא  :מהתלמידים ליצור את עצם הלוז שלהםובקשו ומחזור שונים לכיתה, חומרי יצירה הביאו  .2
 חומרים?כמה האם היא עשויה מחומר אחד או מ מה גודלה? ?יש בהמורכבת? מה 



 ביצירות שלהם.חבריהם בתום הפעילות הזמינו את התלמידים לשתף את 

 

 רכיבים רבים בזהות שלי – ואולי אין עצם לוז אחת

אך ימי הזיכרון, מושמע ב לכל איש יש שםהשיר של זלדה 
ומושם בהקשר ממקומו התרבותי הוא מועתק ביחידה שלנו 

 זהות. של 

. רכיבי "זהות"משמשת במקום המילה  " בשירשם"המילה 
מציירים ובאים לידי ביטוי בשיר מצטרפים אלה לאלה ההזהות 

רשימת אפשר לראות באדם. של  תמונה כללית של זהותו
רכיבים שמשקפים את  (וכו'קומתו, האריג בשיר )מילים ה

מדבר השיר . אחרמצד ומעצבים אותה צד אחד זהות האדם מ
  .לידה ועד המוותהמהאדם חייו של שלבי גם על 

בשיר לפי שניתן לחזור לסוגים השונים של רכיבי הזהות שפגשנו ביחידה הראשונה ולמיין את הרכיבים 
 קטגוריות אלו:

 

שם שנתנו לו  – מאפיין מולדחטאיו וכמיהתו,  – תכונה פנימיתאופן חיוכו,  ,קומתו – תכונה חיצונית
 האריג ,)מגוריו או החומות שבהם הוא מקיף את עצמו( מלאכתו, כתליו – מאפיין נרכשהוריו ואלוהיו, 

מרכיב שכניו, שונאיו, חגיו,  – מרכיב זהות קבוצתיעיוורונו, אביו ואימו,  – מרכיב זהות אישי, )לבושו(
 אופן חיוכוקומתו,  – מרכיב קבועמזלות, העונות השנה, חגיו,  – משתנה

  בדוגמה זו.שהמרכיבים את אפשר כמובן לבחור לחלק אחרת 

כתליו, -הריםלמשל ) זה לזה מנוגדיםההרכיבים של זהותו של האדם, גם רכיבים מכלול השיר מונה את 
 ןניגודים וטומנת בחובה אף את האיזומוקצוות גם מ הזהות מורכבתש אולי כדי להראות ,אהבתו(-שונאיו

 ביניהם.

 

 גרוסמן לזלדה: דומים זה לזה? סותרים זה את זה?בין 

 :דומהאו פירוש  סותרפירוש אפשר לפרש את המסר העולה משני המקורות 

ואילו זלדה  ,גרוסמן, המתבסס על הרעיון של עצם הלוז, הזהות היא מהות אחתעל פי מסר סותר: 
 מתארת מציאות שבה לזהות מהויות רבות. 

השימוש של זלדה במילה אולי  .בשירה מפרטת כל המרכיבים שזלדהיש עצם הלוז במסר דומה: אולי 
 . "עצם הלוז"גרוסמן בביטוי  להוא כמו השימוש ש "שם"



או ברגע שמעלים את האפשרות של זהות המורכבת מרכיבים שונים חשוב לשים לב שבכל מקרה, 
לעצמי אם זהותי מורכבת מכל  ןכיצד אני יכול להיות נאמ :שאלת הנאמנות לעצמנועולה  ,מהויות שונותמ

 ?סותרים זה את זה אףשכמה מהם  כך הרבה רכיבים

 

 ה, סימן א'"מא לחומש שמות, פרשת ויקהל, פרק לומדרש תנחשלושה שמות נקראו לאדם 

של זלדה מתכתב עם המדרש של חז"ל, ממדרש תנחומא, זה שיר 
מה שקוראים לו אביו  – שלאדם שלושה שמותקובעים שבו החכמים 

החכמים לעצמו. ואימו, מה שקוראים לו בני האדם, מה שהוא קונה 
 השם האחרון הוא הטוב ביותר. טוענים כי 

בשירה של זלדה מחליפה את  "שם"המילה נדבוק ברעיון שאם 
 האופן שבו האדם מקבללטעון שלפי מדרש זה, נוכל , "זהות"המילה 
מלקט לתוכה רכיבים שונים ומגוונים, הוא שקונה ואת זהותו  ומעצב
חשובים,  , אף שהםרכיבי זהות קבוצתיים )משפחה וחברה(לעומתם הטובים בעולם.  המוניטיןלו את 

היכולת שלי להצליח בתחום : כך פשט זאת לתלמידיםלי אכד. המוניטין של האדם בעולםאינם בונים את 
וכל להיות עשירה ומוצלחת ולעשות א ;או למקום מגורייבו  הכרח קשורה לבית שגדלתיאינה ב כלשהו

בצפון תל אביב. והדוגמה ההפוכה  גדלתיטק או לא -ורים שעסקו בהייאצל הגם אם לא גדלתי  "אקזיט"
דיון בכיתה על מידת ההשפעה שיש למשפחה לעורר נכונה גם היא. הדוגמאות הללו ואחרות יכולות 

 )חברים, קריירה, תחביבים וכו'(.ועל זהותם  התלמידיםבחירות של על הולחברה 

 "משוחחים" עתיקיםכמו הקטע מספרו של גרוסמן, מזמן שיחה על האופן שבו טקסטים  ,השיר של זלדה
עשירה ומגוונת ישראלית -ומסייעים בבניית תרבות יהודית (טקסטואליות-)אינטרטקסטים חדשים  עם

כמובן ככל שמכירים יותר את הטקסטים העתיקים, ותקופות. חולשת על מרחבים שושיש בה רבדים 
מובנים נעשים הקוראים, והטקסטים העתיקים יותר בעיני מעניינים ועמוקים נעשים ם הטקסטים החדשי

העומק של את הטקסטים החדשים מוסיפים ומרחיבים את הפרשנויות ו :ולהפך .בעיניהםיותר תקפים ו
 הטקסטים העתיקים.

 

 אני אני נשאר ,דתיה בן דור

גם  .בקריצת עין ילדיתודתיה בן דור מסכם את ההיבטים השונים שעלו ביחידה בצורה ברורה השיר של 
גרוסמן והטקסט של זלדה( קשר של חיבור וגם אם )הטקסט של  הקטעים שניאם בחרנו לראות בין 

בכל אחד  –" אני תמיד נשאר אני: "אפשר לטעון , בסופו של דברביניהם בחרנו לראות קשר של ניגוד
וכל אלה  ,יש מאפיינים, מהויות ורכיבים שונים מגוונים ואף ומנוגדיםמאיתנו 

 "סיפור מהחיים"הם האני. השיר מחזיר אותנו ללחוד מהם יחד וגם כל אחד 
במרחבים אחרת מיקה מתנהגת ייתכן שלהבין כיצד כדי של תחילת היחידה 

 השונים שבהם היא פועלת. 

 

  שני יסודותזלדה,  –איך רואים אותי 

 שני יסודותאנחנו תופסים את עצמנו, בעזרת השיר בה שלאחר שדנו בדרך 
  ?איך האחרים רואים אותי :אנחנו פונים לשאלה

א ותו. הימבקרת אוהיא , ובצורתדומה לה ה בשיר, הלהבה מתבוננת בברוש
על תלותו בעונות  . היא מבקרת אותורואה בו שאננות, שחצנות, נוקשות



מעמתת רואה בכל אלו קיבעון והתנוונות ו הלהבה כנראה .ביסודות הטבע )באדמה, באוויר וכו'(ו השנה
הברוש שותק ואינו  : הטירוף, החירות, הרוחניות.בהן יא מתגאההעם התכונות שיש בה וש את הברוש

לה לפרש אותו על פי . הוא מניח מסביר ללהבה את עצמו, אינו מראה לה את הצדדים האחרים שבו
 עולמו הפנימי נשאר כמוס.שלו, והחיצוניות 

תים קרובות אנחנו מניחים שאנחנו ילע בלבד. ה חלקיתיראיאנו רואים את האחרים מראה שהשיר 
לזהות צרה  את הזולתמצמצמים נחנו וכך א ,מה שאנו רואיםאת אך אנו מכירים רק  מכירים את הזולת,

 ומוגבלת. 

צדדית -חדהלהבה קובעת קביעה דיאלוג, אלא בשיר ין א .תקשורת לקויה וחסרהמראה גם מהי השיר 
. הברוש ולנסות להכיראו טורחת לשוחח איתו אינה רואה בו תכונות אחרות ואינה היא  הברוש.מהו 

אם  הוא חושב שהלהבה לא תאמין לוחירות, דמיון ורוחניות. יודע שיש בו טירוף, שהוא אף על פי שותק, 
הוא התפיסה שלה אותו לבין התפיסה שלו בעיני עצמו אולי בגלל הפער בין להסביר לה זאת. ינסה 

 מוותר מראש.

  הדיון בשיר יכול לאפשר לתלמידים להביא את עצמם לידי ביטוי, לספר כיצד הם תופסים את
ה חשוב הללו. בדיון כזהתפיסות שתי אחרים ואם יש פער בין בעיני עצמם וכיצד הם נתפסים 

להיות רגישים במיוחד, לא ללחוץ על תלמידים שאינם רוצים לשתף, לחזור ולהזכיר שכל 
 לא נכונות.או מחשבה וביטוי הם לגיטימיים ואין תשובות נכונות 

  :הזה יכול הפער האם רצוי לגשר על הפער הזה?  או כדאי, האם צריךשאלו את התלמידים
 לשרת אותנו? מתי? 

 

 פעילות העשרה

תרזה  אימאנלסון מנדלה,  – פחות מוכרים לתלמידיםכנראה הביאו תמונות של אנשים מוכרים אך 
עיסוקן?  ומהת? יומה הם חושבים על הדמו :את התלמידים שאלוו ,את התמונות על הלוח תלו וכדומה.

מגוון של דעות  שתאספולאחר . וכדומה חכמות?? ותנחמד ןה האם ?קשר ןאם היו רוצים ליצור איתה
לבין מה שאמרו התלמידים ואמירות, ספרו לתלמידים מיהן הדמויות באמת. בחנו את הפער בין 

דעות והמחשבות שלנו על הדמויות בין ה מהם ההבדליםהנחו את התלמידים לשים לב: העובדות. 
 על הדמויות, וכיצד הדעות והמחשבות שלנו הן באמתששהתבססו רק על המראה החיצוני שלהן לבין מי 
 .עליהן וחשוביםמשתנות לאחר שאנחנו יודעים פרטים נוספים 

 

 מי אני ומה שמי

 שלנו שם האמיתיהאך  ,מעין תחליף למילה זהותהוא שם  ,משוררת זלדהשל ה לכל איש יש שםבשיר 
והוא מלווה  –בעל כורחנו  –אחרי לידתנו מקבלים את השם שלנו לזהות שלנו. אנחנו גם קשור מאוד 

שינוי ל ,(החלפת שם)על ידי שמות חיבה, בעקבות נישואים, אנחנו משנים אותו אותנו כל חיינו. גם אם 
 בטים בזהות שלנו.ימשקף ה, והוא משמעותיש זה 

 הפעילות מעלה חלק מהנושאים הקשורים לשמות של התלמידים. 

 

 שם, מאיה בז'ראנו

כמו  .שלטהשיר של מאיה בז'ראנו רואה בשם שניתן לאדם 
הוא מסמן, מגדיר  –לשם יש תפקיד מעשי  ,שלט בגן הבוטני



מתארת את הזמן האפל שבין הלידה להענקת השם כזמן שבו התינוק בוכה, כי זה  המשוררת ם גדר(.)ש  
וחוסר  ,מתאימים לובתינוק שמות שונים, לראות אם הם  "לנעוץ"הזמן שבו מעניקי השם מנסים 

ראשון ששמים על שם הוא סד, מעין מעצור בעיניה הכמו כן  בכי.בו מעוררים ההתאמה וכאב הלחיצה 
את נתינת השם מקבעת ייתכן שנולד. התינוק בו שהמצב שהיא הלא כבולה ו הטבעיתתנועת החופש 

 יוונים אחרים. ו ומונעת ממנו להתפתח לכזהות

 השםהצעה להרחבת הדיון בנושא 

  האם יש להם  השם.ם את ההוריבשבילם מדוע בחרו ומקור שמם  והמלספר בקשו מהתלמידים
להחליף קרה ששקלו האם  – מה היחס שלהם אליהם ?שמות נוספים )שם שני או שמות חיבה(

 את שמם? אם כן, מדוע? וכדומה. 

 

: הזמינו אנשים ששינו את שמם )למשל אנשי צוות( לבוא לכיתה ולספר על נסיבות פעילות העשרה
 קשור לזהותם.  השם החדשהשינוי ואיך 

 

  איך אני רואה את עצמי

נערה  :(ל מול מראהאנערה סגרת בציור של פיקסו )נהיחידה 
 :בשלושה מצבים פני הנערה מופיעים .מתבוננת במראה

שניים של הדמות עצמה ואחד בהשתקפות. בכל אחד 
 מהמצבים הצבעים השונים מעניקים לה מראה שונה. 

" השונות של כל אחד הפנים"תכן שהאומן ביקש להביע את יי
כפי שאחרים רואים אותה ובדרכים השונות שאנחנו  –מאיתנו 

 .תופסים את עצמנו

 נערה אל מול מראההסבר על היצירה  – סרטון קצר באנגלית

 

 פעילות העשרה

צייר קלסתרונים  – Dove של חברת סרטוןכדאי לצפות ב
ואחר כך על פי עצמן את שלהן תיאורים הצייר נשים לפי מ

היה עצמן ור הנשים את אילא הכירו. בדרך כלל תושהן תיאורים של אנשים שישבו איתם בחדר הניסוי 
 מהתיאורים של האחרים אותן.הרבה פחות חיובי 

פי דעתם, ממה נובע הפער בין ל ?סרטוןהניסוי במתוצאות שאלות לדיון: האם התלמידים מופתעים 
 התוצאותבניסוי עם גברים היו אחרים אותן? האם לדעתם התפיסת בין התפיסות של נשים את עצמן ל

 ?שונות

 משימה מסכמת

שיביא לידי ביטוי את מה שלמדו התלמידים ביחידה. כדאי  "משודרג"צילום סלפי סיכום היחידה הוא 
מתחילת היחידה והסלפי המשודרג( הסלפי את שתי תמונות הסלפי )אליכם לבקש מהתלמידים לשלוח 

 . על הלוח ןאותלהקרין כדי 

הבדלים בין לדבר גם על הבקשו מהם משמעותי, יש הבדל אם בחירותיו; ובקשו מכל תלמיד להסביר את 
 .ומה נשאר זההבסלפי השני מה השתנה  – שתי התמונות

https://www.youtube.com/watch?v=tGOjNzOQZek
https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk


 

ביחידה זו נמשיך לסייע לתלמידים לברר את זהותם, הפעם בתחום שבו הם מבלים הרבה 

אחת מזכויות היסוד של האדם  –מזמנם: לימודים. ברקע ליחידה נדון בערך הלמידה באופן כללי 

וגם נבחן את ערך הלימוד בתרבות היהודית. בהמשך היחידה נעודד את התלמידים  –המודרני 

לבחון את עצמם בתחום הלימודים: איזה סוג של תלמיד הם, מה מושך ומניע אותם בלמידה 

 ועוד.

 

 סיפור מהחיים

נפתח את היחידה בוויכוח בין תמר לחברתה עדן. הסיפור מבקש להעלות חלק מהנושאים שנדון 

משך היחידה: מהן מטרות הלמידה, מהן ההעדפות האישיות שלנו בלימוד, מה מניע בהם בה

 אותנו ללמוד וכדומה. נחזור לוויכוח בין תמר לעדן כמה פעמים ביחידה.

 

לפני שהתלמידים מתעמקים בזהותם כלומדים, ראוי להרחיב את היריעה ולבחון את היחס 

רט. תחילה נדון בעצם הזכות לחינוך. על פי רוב לחינוך בחברה באופן כללי ובתרבות היהודית בפ

 בעיני התלמידים היא מובנת מאליה, אך אין הדבר כך בכל מקום.

נבחן את זכות היסוד הזאת דרך עיניה של מללה יוספזאי, נערה מפקיסטן, שלחמה על זכותה 

יא ללמוד בבית הספר לאחר שארגון הטליבן מנע מבנות ללמוד בבית הספר. על מאבקה זה ה

 קיבלה את פרס נובל לשלום. 

המתארת את חייה של מללה ואת מאבקה למען השכלה ונגד  כתבהאפשר להראות בכיתה 

בורות ומשטרים אפלים. בכתבה חלקים מסרט שהפיק נשיונל ג'אוגרפיק על מללה. בתחילתו 

, 19-אחרת, גם שמה מללה, מהמאה הל נערה הסרט מספר אגדה ע

אויב האנגלי שתקף את בשגם היא נאבקה באומץ בשדה הקרב 

 אפגניסטן.

של "נוער למען זכויות אדם" המציג  בסרטוןבספר הלימוד מוצע לצפות 

שתי נערות שהשקפותיהן על למידה שונות זו מזו. הנערה מהמערב 

מזלזלת בבית הספר ורואה בו "טירת האבדון המרושעת" ו"משעמם", 

ואילו הנערה שהיגרה מכפר שבו אין אפילו בית ספר אחד מסתכלת 

מוצג על בית הספר בפליאה. כדי להמחיש זאת, בניין בית הספר 

 כקתדרה מוצפת אור. 

https://www.youtube.com/watch?v=bdH5DwC62eg
https://www.youtube.com/watch?v=P7esDOtz4q4


 .למודאפשר לשאול את התלמידים אם היו מוכנים להילחם על הזכות ל

הרעיון שהלימוד בבית ספר אינו מובן מאליו מובע בצורה מוחשית וציורית מאוד  העשרה:

המביאות צילומים מדהימים של מסעות ארוכים ואף מסוכנים שילדים  זו ובכתבה זו בכתבה

 במקומות שונים בעולם נאלצים לעשות כדי להגיע לבית הספר וללמוד. 

 

 חוק לימוד חובה

בה היה אחד החוקים הראשונים חוק לימוד חו

, כאשר 1949שנחקקו בכנסת הראשונה, בספטמבר 

החברה עדיין נאבקה על קיומה בתחומים רבים. צעד 

זה מעיד שהחברה ראתה בחינוך ערך עליון וחיוני. 

החוק אינו מפרט מדוע נחקק. אפשר ללמוד על  

החשיבות של החינוך בטקסט של הכרזת האו"ם 

נושא החינוך. שם מודגש בדבר זכויות האדם ב

הרעיון שהחינוך מפתח את האישיות של האדם 

 –ומלמד אותו לכבד את זכויות האדם באופן כללי 

 התוצאה תהיה הבנה, סובלנות וחברות בין אומות, גזעים וקבוצות שונות.

 .באתר מאוחדים למען זכויות האדםתרגום ההכרזה נמצא 

 

 

 

 –כאמור החינוך היה ערך חשוב בתרבות היהודית בימי חז"ל. הרעיון שמובא במבוא לקטע 

 היו לא בחברה היהודית ביותר הגבוה המעמד בעלי האנשים שנחשבו ארוכות פותתקו לאורךש
 מנהיגות של חוכמה" –"חז"ל מוצג בסרטון   –החכמים  אלא תלמידי והמצליחים העשירים

 שהפיקה קרן תל"י.

 

מעשים שאנשים נהנים מפירותיהם )מתוצאותיהם( בעולם  שמונהבחוברת מובא חלק ממשנה 

כי הלימוד  הטענה. הזה ושיעמדו לזכותם בעולם הבא

משתווה לכולם היא טענה הדורשת בדיקה. מה יש בו, 

 בלימוד, שמשתווה לכל המעשים הטובים שאדם עושה?

קרוב לוודאי שהחכמים ביקשו להרחיב את מושג הלימוד, 

מסור את המצוות, את החוקים להקנות אורחות חיים ול

ואת המנהגים אל הדורות הבאים. לפיכך יש בו, בלימוד, 

 אחריות לאדם עצמו וגם לאחר. 

https://www.boredpanda.com/dangerous-journey-to-school/
https://www.boredpanda.com/dangerous-journey-to-school/
https://www.globalcitizen.org/en/content/unreal-ways-education-kids-commute-transportation/
https://www.unitedforhumanrights.co.il/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html
https://tali.org.il/movies/


בל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים ימשה קבמסכת אבות )פרק א, משנה א( נכתב: "

וו מתונים ה :שה דבריםוהם אמרו של .וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה

 ".בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה

מרים קיבלה תורה מסיני ומסרה לבנות צלופחד ובנות צלופחד הרבה רינת צפניה דרשה: "

והעמידו  לדבורה ודבורה לרות ורות מסרה לברוריה. הן אמרו שלושה דברים: השמיעו קולכן

 ".תלמידות הרבה ועשו דרש לתורה

ומדרשתה של צפניה ניתן להבין כי הלימוד חשוב לא רק כשלעצמו, אלא יש בו מדברי החכמים 

דברי  כדי להקהיל קהילות, להעביר את ערכי הקהילה לדורות הבאים ולהמשיך לקיים ולחדש את

 התורה )במובן הרחב ביותר(.

 מסורתית: הלימוד בחברותא. -יהודיתהלימוד הדרך  עניינה ההעמקה

משתמש בדימוי של התלמודי המובא המקור 
משתמשים בו לחדד ברזל אחר )מזכיר  –ברזל 

תים בעזרת יחידוד סכינים שעושים גם היום לע
כדי לדבר בזכות הלימוד  –סכין אחר( 

בחברותא. אין מדובר בחומר אחד שהוא חזק 
אלא  –ה ותלמיד אין הם מור –יותר מהאחר 

לומדים שעצם השיח ביניהם מחדד זה  שני ב
את שניהם. לא מפתח זה ו את מחשבתו של

 .הלימוד בחברותא מחדד את החשיבה של הלומדים –של ברזל חד הדימוי  במקרה נבחר

 שבלימוד בחברותא. חסרונותהאת יתרונות והתלמידים מתבקשים למנות את ה

לומד עם אדם אחר, הוא כש .יתרונות: האדם לומד דברים חדשים ושומע דעה שונה משלו
לעומק. כל אחד אותם לפתח לכן עליו יו, ומחשבותיו ואת רעיונותבקול את להסביר עליו 

: כישורים, ידע, ניסיון חיים ועוד. כמו כן עצם בחברותא את יתרונותיומהלומדים מביא ללימוד 
 .הלמידה המשותפת יש בה מן ההנאה

האדם צריך להתאים  .חסרונות: האדם אינו יכול ללמוד רק לפי הקצב שלו אלא תלוי בחברו
באותם  מתענייניםשני הלומדים לאו דווקא  .עצמו לכישורים ולתכונות האופי של האחר את

אין ערך  –הנושאים והשאלות, ועל הלומדים בחברותא להתאים את עצמם זה לזה, ולא 
 .ללימוד בצוותא

  

 של קרן תל"י. "לבנה"ללמוד בחברותא" באתר החברותא ראו "על לפעילות ולסיפור תלמודי יפה 

 

 העשרה: הלימוד מביא לידי מעשים טובים

מה חשוב יותר? האם לימוד אכן מביא לידי  –חז"ל הרבו לעסוק במתח בין לימוד למעשים 
 מעשים?

 כך כתוב בתלמוד: 

ין כ   ֻסבִּ פֹון ּוז ֵקנִּים מ  י ַטר  מּוד]…[ ָבר ָהיָה ַרבִּ נֵיֶהם: ַתל  פ  ֵאָלה זֹו בִּ ֲאָלה ש  לֹוד, נִּש  ָגדֹול אֹו  ]לימוד[ ב 

                                                                                                                                          ?ַמֲעֶשה ָגדֹול

פֹון ו ָאַמר: ַמֲעֶשה ָגדֹול י ַטר                                                                                         .נֲַענָה ַרבִּ

http://levana.org.il/%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%90/#1459945540436-6ea7828c-8f37dbd0-b593


מּוד ָגדֹול יָבא ו ָאַמר: ַתל  י ֲעקִּ                                                                                         .נֲַענָה ַרבִּ

רּו                                                                                                                :נֲַענּו ֻכָלם ו ָאמ 

יֵדי ַמֲעֶשה יא לִּ מּוד ֵמבִּ מּוד ָגדֹול, ֶשַהַתל                                                                                         .ַתל 

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

 לימוד או מעשים? –מה חשוב יותר ראו הרחבה על המקור באתר "לבנה": 

 

 ובנושא זה כותב הרב החסידי: 

דּו ֵהיֵטב" )ישעיהו א, יז( פירש רש"י את ה מ  מדו להיטיב –פסוק "לִּ  .לִּ

 ,מדוע? כיוון שלא מצאנו בשום מקום בתורה שמֻצוֶוה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה

 .לעשות הטוב ולהיטיב עם הזולת, שכן תכלית הלימוד אינה להיות למדן, אלא להיות אדם טוב

 .( יריד הספרים ,כוכב השחר בתוך שמחה רז )עורך על פי רבי מנחם מנדל מקוצק,)

 
בחברותא ידונו התלמידים בשאלה אם הלימוד הוא ערך כשלעצמו או שיש לו ערך רק כאשר יש 

לו השפעה מעשית על תחומי חיים אחרים. שאלה זו מחזירה אותנו לשיחה בין תמר ועדן 

 בפתיחת היחידה.

 

  על איזה לימוד דיברו חז"ל?

" בעמ'  על ארון הספרים היהודי יש לי מושג"על כך כתוב במדור 

 ותכולתו.  

 :על ארון הספרים היהודי יש סרטונים להעשרה

המתאר מבחר ספרים עיקריים  ח וקרן אביחי"מטשהפיקו סרטון 

 ציר זמןישראלי, לפי -בארון הספרים היהודי

בנושא הכללי של ארון  סרטונים שהפיקה קרן תל"יוסדרה של 

הספרים היהודי. תמצאו כאן סרטונים למבוגרים )שמתאימים גם 

לכיתות י( ולתלמידים )שמיועדים לתלמידים צעירים יותר( על 

 ם עשר סרטונים(.היצירות שבארון הספרים היהודי )סך הכול שני

 

                                                             מה יש בו?   –פעילות העשרה: ארון הספרים היום 

לאורך הדורות גדל ארון הספרים, ונוספו לו יצירות חדשות. מה יש בארון הספרים היהודי היום? 

ה יהודית שכתב לא יהודי? איך למשל, האם גם ספרות עברית ישראלית? ספר על היסטורי

מחליטים? לפי הכותבים, השפה, הנושא? ועוד ועוד. אפשר לשלב בדיון ביקור בספרייה של בית 

http://levana.org.il/%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%9d/#1459945540436-6ea7828c-8f37dbd0-b593
https://www.youtube.com/watch?v=D2f7yVuDcr0
https://tali.org.il/movies/


הספר. בקשו מכל תלמיד לקחת ספר אחד שלדעתו ראוי להיכנס לארון הספרים היהודי. מדוע 

 בחר בספר הזה? האם יש הסכמה בכיתה באשר למקומו של הספר בארון שלנו? 

 

 

  אצלנו בכפר טודרא –שיר 

הקשיבו עם התלמידים לשיר שכתב יהושע 

"מתיקות . להרחבה על השיר ראו סובול

 " באתר "לבנה" של קרן תל"י.הלימוד

אפשר להשמיע שיר אחר על לימוד של ילדים 

" של חדר קטן" –צעירים בחברה המסורתית 

מארק ווירשבסקי,  הפעם מקהילות במזרח 

ראו "חדר קטן"  פעילות על שיר זהאירופה. 

 באתר "לבנה" של קרן תל"י.

 

 

ק זה ביחידה מראה כיצד הערך היהודי של לימוד קיבל ביטוי במפעל הציוני בפתיחת חל

העברית. כלל לא מובן מאליו שחברה האוניברסיטה 

צעירה שנאבקת על קיומה תשקיע את המאמצים הרבים 

הנדרשים כדי לייסד מוסד אקדמי גבוה, הרי הדבר הוא 

בבחינת מותרות. אך לאחר שהבנו את החשיבות של 

ערך הלימוד במסורת היהודית, לא יפתיע אותנו שבניית 

אוניברסיטה הייתה במקום גבוה בסדר העדיפות של 

החברה הציונית הצעירה. בדבריו של ביאליק ניכר שהיה 

חשוב לו להנחיל את תפיסתו שעל החברה הנבנית 

בארץ ישראל )שעתידה להיות למדינת ישראל( להיות 

ת הימים. בחברה המשך של התרבות היהודית עתיק

הנבנית יהיו חידושים ושינויים, אך היא גם המשכה של 

אותה תרבות )ראו הרחבה על יחסו של ביאליק למקומה 

 (.10של התרבות היהודית בחברה הישראלית ביחידה 

ניתן להראות כמה תמונות של מעמד פתיחת 

)הסרטון ארוך וללא קול, ולכן  בסרטון זההאוניברסיטה 

יש לבחור בכמה רגעים ספורים, רק כדי להראות 

 לתלמידים כיצד נראתה האוניברסיטה כשנפתחה.(

 

https://www.youtube.com/watch?v=GudFR-iYm2A
https://www.youtube.com/watch?v=GudFR-iYm2A
http://levana.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/#1459945540436-6ea7828c-8f37dbd0-b593
http://levana.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/#1459945540436-6ea7828c-8f37dbd0-b593
http://levana.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/#1459945540436-6ea7828c-8f37dbd0-b593
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2648
https://levana.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%A7%D7%98%D7%9F/
https://www.youtube.com/watch?v=0ABwh8iINBI


. שאלו 2018בסרטון המעודד הרשמה לאוניברסיטה העברית : אפשר לצפות פעילות העשרה

את התלמידים: מהם המסרים העולים מסרטון הפרסומת? האם הלמידה היא הערך המרכזי 

כדאי להשוות את תשובות התלמידים לדבריו של ביאליק בפתיחת האוניברסיטה  בסרטון?

 . 1925העברית בשנת 

 בפעילות המשך אפשר לבקש מתלמידים לבדוק סרטוני תדמית של אוניברסיטאות ושל מכללות

ברחבי הארץ ולבדוק מהם המסרים שלהם ואם הלימוד בהם הוא ערך מרכזי, כשלעצמו, או 

 שהוא משמש מצע או מקפצה לעשייה כלשהי.

 

 

 

 ואחד תמקד ברעיון שלכל אחדמחלק זה של היחידה 

בה שיש סגנון אחר של למידה. נפתח במשימה 

לומדים התלמידים חושבים על הדרכים שבהן הם 

 בדרך כלל. 

 

של בסרטון לאחר המשימה ניתן לצפות 

 לימוד בדרכים שונות.  על י קרן תל"

 

 פעילות חלופית

 תלו ברחבי הכיתה כרזות שעליהן כתובות שיטות למידה, למשל:

קצבית ברקע.                                                                      אני לומדת הכי טוב כשאני מקשיבה למוזיקה 
אני לומד הכי טוב כשאני סגור בחדר, יושב ליד שולחן וסותם את אוזניי באטמים.                                            

                                                          אני לומדת הכי טוב כשאני לומדת בחברותא עם החברות הכי טובות. 
אני לומד הכי טוב כשאני יושב במטבח וכל המשפחה מסביבי עסוקה בענייניה.                                             

                                       אני לומדת הכי טוב כשאני לומדת עם מורה פרטית.                                          
       אני לומד הכי טוב כשאני מקשיב בשיעור.                                                                                         

                                      אני לומדת הכי טוב כשאני כותבת כל מילה שהמורה אומרת.                                  
         אני לומד הכי טוב כשאני בונה מצגות המסכמות את החומר הנלמד.                                                                    

 אני לומדת הכי טוב כשאני מקשקשת בזמן הלימוד על דף חלק.

דה.                                                                                                                   אפשר להוסיף עוד ועוד שיטות למי
בקשו מהתלמידים להסתובב בכיתה ולקרוא את הכרזות. אם הם מזדהים עם הכתוב בכרזה, 

לומד/ת הכי טוב  הם ירשמו תחתיו את שמם. כדאי להשאיר כרזה פתוחה שעליה כתוב: "אני
כשאני..." ולבקש מהם להשלים את המשפט. בתום הפעילות קראו את הכתוב בכרזות, ובדקו 

מהן דרכי הלמידה שרוב תלמידי הכיתה מעדיפים. מומלץ לשתף את התלמידים בשיטות 
 הלמידה והעבודה שלכם. 

https://www.youtube.com/watch?v=7DmIwkKyYk0
https://www.youtube.com/watch?v=drA3ObtY0mU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=drA3ObtY0mU&feature=youtu.be


גם החכמים עמדו על אופני הלמידה השונים 

ם שלמדו בבתי ותיארו ארבעה סוגים של תלמידי

החכמים נעזרו בכלי מטבח כדי להמחיש  המדרש.

 את סוגי התלמידים.

כדאי להביא לכיתה תמונות או את כלי המטבח 

הכתובים במשנה. אם אפשר, עשו ניסויים של 

הולכת חומרים בכלי המטבח האלה כדי 

שהתלמידים יוכלו להרגיש ולחוות ועל ידי כך להבין 

השלמה:  את הדימויים. לפניכם הטבלה

 



למשימה שבה התלמידים מתבקשים להרחיב על המשנה ולהציע דימויים נוספים לדרכי למידה,  

 מומלץ להביא לכיתה כלים כדי להמחיש לתלמידים את הדימויים ולגרות את דמיונם.

  

 "ארבעה שוחחו על אורן"

נות השירית של דן פגיס משוחחת עם המשנה ומציגה דרכים שונות להתבונהפרוזה 

, פגיס רואה בכל התבוננות, דרך באורן. לעומת המשנה המכוונת אותנו לתלמיד האידאלי

 למידה ראויה. 

 

 

 

 

 

 

 ריבוי אינטליגנציות 

דורות רבים לאחר כתיבת המשנה התפתחה התאוריה 

של אינטיליגנציות מרובות, ולפיה יש סוגים שונים של 

והריבוי נותן אינטיליגנציות, כלומר סוגי חשיבה שונים, 

מקום למגוון של דעות ומרחב של רעיונות. אבי 

התאוריה הוא הווארד גרדנר. במשימה בסוף העמוד 

המציג את  התלמידים מתבקשים לצייר תרשים פאי

הנטיות האישיות שלהם בתחום הלמידה כדי שיכירו את עצמם 

ויבינו שאצל כולנו יש כמה אינטליגנציות במידות שונות. אם נבין 

הרעיון הזה, נדע להעריך יותר את עצמנו ונעריך את חברינו את 

)שהתברכו באינטליגנציות שונות משלנו(. אפשר לשאול את 

התלמידים אם לפי דעתם תיאור זה של עצמם יהיה תקף גם 

בעוד עשרים שנה, כלומר אם אלו נטיות שמלוות אותנו כל חיינו 

 .או שהן יכולות להשתנות

 

 

 

 פעילות העשרה

זיכרון. הכמה גרסאות של משחק באפשר לשחק  ,להמחיש את דרכי הלמידה המגוונותכדי 

פחות. או הם מצליחים יותר גרסאות התלמידים יוכלו להתנסות בכל הגרסאות ולבחון באילו 

 דוגמה:



איורים או תמונות או יש בהם קלפי משחק שהכינו  – משחק להמחשת הלימוד החזותי

אותם. על התלמידים הפכו כמה רגעים ואז הקלפים לתלמידים  אתהראו מילים. כתובות בהם ש

 .בפרטים רבים ככל האפשרלנסות להיזכר 

מילים, ולאחר מכן ה של כעשר לתלמידים רשימהקריאו  –משחק להמחשת הלימוד השמיעתי 

 אותן במחברת. כתוב מהם לבקשו 

כן התלמידים יעשו לאחר מ .סדרה של תנועות גוףהציגו  –משחק להמחשת הלימוד התנועתי 

 אותן התנועות.את 

כדי להקשות במקצת את המשימה, בכל הגרסאות אפשר לבקש מהתלמידים לחזור על הפרטים 

 הוצגו.הם שראו או שמעו )מילים, תנועות גוף וכו'( לפי הסדר המדויק שבו 

יה אחרת, יכל קבוצה תכין משחק שיתבסס על אינטליגנצ .אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות

 כולם בכל המשחקים. ישחקוחר כך וא

 

 

השאלה מה מושך אנשים ללמוד ומה מניע אותם ללמוד העסיקה 

מחנכים במשך דורות רבים. מובאים כאן שני טקסטים: הטקסט 

לפי מה שמעניין אותם,  –מהתנ"ך עוסק בחינוך תלמידים לפי דרכם 

לפי האופן שבו הם לומדים או לפי תכונותיהם האישיות; הטקסט 

התלמוד הבבלי אומר כי האדם לומד רק ממקום שליבו חפץ, מ

 כלומר הוא לומד רק את מה שמעניין אותו. 

: לפי פירוש אחר, המשמעות של "על פי דרכו" היא שימו לב

 בתחילת דרכו )לעומת "יזקין" שכתוב בהמשך(. 

גם מקורות אלו מחזירים אותנו לסיפור מהחיים שבתחילת היחידה משום שהם מחזקים את 

דעתה של עדן שעליה ללמוד מקצוע שמעניין אותה, ואילו תמר מעדיפה את ההשכלה הכללית, 

 גם אם לא כל מה שנלמד מושך ומעניין. 

 

 משימת סיכום

יחידה, יבחרו באחת הדמויות לסגירת היחידה יחזרו התלמידים לסיפור מהחיים שפתח את ה

)תמר או עדן(  ויכתבו מונולוג שיתמוך בדעתה תוך שימוש בלפחות אחד המקורות שלמדנו 

ביחידה. המונולוג יכול להיות מונולוג של מילים או מונולוג שמשתמש באחת האינטליגנציות 

 האחרות שהכרנו )מוזיקה, תנועה וכדומה(.



 

של התלמידים מתחלק בין לימודים ופנאי. ביחידה הקודמת התמקדנו בזהותם  נםרוב זמ
 הם מבלים את זמנם הפנוי ומה אפשר ללמוד מכך על זהותם.נלמד כיצד כעת  ,כתלמידים

דבריו של יובל מעלים את השאלה הכללית אם נכון בכלל לשפוט סוגים שונים של פנאי 
הסיפור מעלה גם את נושא מידת המעורבות ראויים יותר מאחרים. ם מסוימים ישסוגולקבוע 

אם את התלמידים אפשר לשאול  הם.של ההורים בהחלטות של התלמידים בפנאי של
יותר או פחות ראויה מה לעשות בפנאי בהחלטה התערבות של ההורים הלדעתם 

 .לימודיםה ענייןהתערבות שלהם בהמ

 

תלמידים כמה להיא להמחיש  הכנת מערכת שעותשל מטרת המשימה 

כפי שכתוב  .שעות פנאי יש להם בשבוע טיפוסי ומה הם עושים בהן

 תלמידים אחריםההשוואה עם . בהנחיות, חשוב שיתמקדו בשבוע טיפוסי

הבסיסי )אך לפעמים נשכח( שאפשר למלא עשויה להמחיש את הרעיון 

מנם איננו בוחרים את שעות הלימודים ואת הזמן שלנו בצורות שונות. א

שנחליט מה לעשות בהן מוטב  שעות הפנאי נתונות להחלטתנו.שלנו, אך 

 ך בחירה מודעת ומושכלת. מתו

יבור בין הפנאי שלנו לזהותנו. עבור חלק מהתלמידים יש קשר עניינה החשאלת המחשבה 

 רכיבימהתלמידים אם  . כדאי לשאול אתפחות מובהק בין הדברים, אצל אחרים הקשר ברור

 בתחילת השנה.  שצילמוסלפי בהיו הפנאי שלהם 

. 

 

 

מתאר את המתח שהפועל חש בין העבודה שלו  "בשערי המפעל" של ז'אק פרברהשיר 

 "חברתוהוא מאניש את ", ונעיםויר הואהמזג על ידי . הפנאי מומחש בשיר שלו לבין הפנאי

"לתת" את היום לבוס שעליו  האכזבהמביע את  ים. המשפט האחרוןיהשמש המחייכת בשמ

יכולים כשאיננו תים קשה לנו ימשהו יקר ערך ושלעממחיש את הרעיון שהזמן הוא ושלו 

 .שלנו בזמןלבחור מה לעשות 

יור: אפשר לבקש מהתלמידים לחפש תמונות נוספות צבעקבות ה פעילות העשרה

מונות תו צד אחדלהם מאת הפנאי ואת הבחירות החופשיות ש בעיניהםשממחישות 

 . מצד אחר הממחישות את החובות שלהם



 

 

 

 , מומחה בנושא הפנאי. באמצע שנותפרופ' רוברט סטבינסגישתו של מתארת את הכתבה 

סם מאות ריצר סטבינס את חקר הפנאי כענף חדש בתחום של הסוציולוגיה ומאז פ 70-ה

 ספרים. עשרים וחמישה מחקרים ויותר מ

סוגים שונים של פנאי: פנאי רציני יש לפיו ובכתבה זו סטבינס מציג רעיון בסיסי בגישתו, 

רוב אנשים על פי תחביבים שדורשים מחויבות ומסירות ושמוקדש לופנאי מזדמן. פנאי רציני 

מיומנויות שונות )למשל בישול, ולפתח עם הזמן  שעושים אותם שואפים להשתפר בהם

דורשת מיומנות,  האינלפעילות קצרת טווח שמוקדש על פי רוב מזדמן ספורט(. פנאי וצילום 

הפוגה כמו צפייה להשקעה ומאמץ גדולים. לפי סטבינס, אלו דברים שאנחנו עושים 

. סטבינס טוען שלשני סוגי הפנאי יש  מהבטלוויזיה, משחקי מחשב, בילוי עם חברים וכדו

ועם הזמן  נותן לו תוכן וסיפוק ,את האדםתפקיד וחשיבות בחיינו. פנאי רציני מעשיר מאוד 

ללא  –זמן מנוחה זהו אך גם לפנאי המזדמן יש יתרונות: . מקור הנאה גדולה בחייונעשה ל

וב לכולם. פעילויות פנאי מזדמנות גם חשהוא ו ,יום העמוס-רגע מהיוםכדי להי –מאמץ 

 .מדים חינוכייםולפעמים יש בהן מ ,ומחזקות יחסים חברתייםמעודדות תים קרובות ילע

 (. edutainmentמונח המשלב חינוך ובידור:ב משתמש)סטבינס 

אינם מתלהבים תים אנשים יבכתבה סטבינס אומר שפנאי רציני דורש השקעה של זמן ושלע

ורש דפנאי רציני אכן הוא אינו מכחיש את זה ואומר שמפנאי רציני ורואים בו מעין עבודה. 

 אושר רב והגשמה עצמית.עבודה רבה, אך הוא יכול להביא 

ומשחק  מט-אפשר לשאול את התלמידים אם לדעתם משחק שח בעמ' ...בעקבות האיור 

משמעית לשאלה זו. יש -לפנאי מזדמן או פנאי רציני. אין תשובה חד אותדמקה הם דוגמ

אנשים שמשקיעים זמן רב באחד המשחקים 

להשתפר )פנאי רציני(, ואילו כדי האלה 

משחק חביב, דרך נעימה  אחרים רואים בהם

)פנאי מזדמן(. כדאי  יםלהעביר זמן עם חבר

לחשוב על דוגמאות נוספות של פנאי 

להיחשב פנאי רציני ופנאי מזדמן. שיכולות 

פנאי רציני אותו למשל כדורגל: מתי נגדיר 

פנאי מזדמן? הניסיון לענות על שאלה ומתי 

זו ממחיש מאוד את החלוקה של סטבינס 

לתלמידים בהמשגה של המונח ועשוי לעזור 

  פנאי.



התלמידים מתבקשים לחזור לטבלאות שערכו ולבחון את סוגי הפנאי שרשומים  3בשאלה 

 .ולפנאי מזדמן שיש להם. כדאי לבקש דוגמאות מהתלמידים לפנאי רציני בהן

לפנאי. הוא טוען שאין נוסחה  המושלמתבכתבה המראיינת שואלת את סטבינס מה הנוסחה 

בין פנאי מזדמן לפנאי רציני.  בחייו ימצא את האיזון המתאיםאדם שכל העיקר הוא אחידה, 

 יזון ראוי בשעות הפנאי שלהם. יש אאפשר לשאול את התלמידים אם הם מרגישים ש

 מומלץ מאוד לקרוא את הכתבה המלאה. 

 

והקריקטורה     בעמ'הדיון המוצע 

מתחתיו מזכירים את השינוי שחל 

השתלטות בעשורים האחרונים עם 

על המסכים הזמינים של הטלפון והרשת 

יינו. כדאי לדון עם התלמידים כיצד שינוי ח

בכלל  זה משפיע על הפנאי בימינו

 .ובחייהם בפרט

 

 

 

 

 

"שעות של בטלה במובן : יוצר זקוק לזמן בטלה טוען בנאומו שכל אדםישראל כהן הסופר 

   ["....] שעות של הסתכלות טהורה, של דמדומים ומחשבות פורחות [...] הנעלה של מלה זו

לו כפי שיש : כול ליצור ללא הפסקהאינו יא שהאדם יההנחה העומדת בבסיס אמירה זו ה

שבו הוא חשיבה מאומצת זמן ללא  –מנוחה נפשית יש לו צורך גם ב, גופניתמנוחה בצורך 

על רב מרדכי קפלן השל בדבריו להתחדש. רעיון דומה מובא " כדי לנקות את הראש"כול י

 .(.....מדריך למורה, עמ' בחשיבותה של השבת כיום מנוחה )ראו בהמשך 

 

 

"מה עשית בחופש הגדול" שבאתר "מתעודת זהות לתודעת זהות"  בסרטוןאפשר לצפות 

הפנאי שבו  לבין מתכנניםמושלם שאנחנו שלפעמים קיים בין הפנאי ה הפערהמציג את 

אנחנו בסופו של דבר בוחרים. בסרטון תמר מתכננת פעילויות רבות ומיוחדות לבילוי 

יסוק בטלפון, בגלישה ברשת וכו'. בפועל היא מבלה אותה במנוחה, בעאך בחופשת הקיץ, 

 לבין המימושבין התכנון בעקבות הסרטון אפשר לשאול את התלמידים אם גם אצלם יש פער 

אם אפשר לראות בפנאי אותם אפשר לשאול עוד  .תוכניותיהםתנו לממש את יומה מונע מא

ן של תמר בטלה חיובית כפי שמתאר אותה ישראל כהן. האם תמר בחרה בפנאי זה מרצו

? לבסוף אפשר לשאול את התלמידים אם לדעתם תמר קרה, וכך "זרמה"מלא או שהיא 

  תה לה.  יתה מרוצה מהחופשה שהייהי

 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3627538,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=R9HILxBN4nA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R9HILxBN4nA&feature=youtu.be


 

 

, מגדולי רמב"ם, ונכיר את דעתו של 12-אחורה, למאה ה נחזורשל היחידה  הזהבחלק 

. רמב"ם אינו רואה ערך לפנאי הפנאיהמנהיגים הרוחניים של היהדות בימי הביניים, על 

לפי דעתו שתכלית החיים  –בפני עצמו, אלא אם הוא משמש ומקדם תכלית גבוהה יותר 

הכרת האלוהים.  חשוב  –"השגת השם יתברך" שבלשונו היא היא אחת: השגת האמת 

ה רק עניין דתי, אלא היא דבר המחייב לימוד מעמיק נלציין שהשגת האל לפי רמב"ם אינ

המבטאים את  ומהמדעים וכדההחיים )לימוד שמבוסס על הכרת חוקי הטבע,  כלבמשך 

 . (כמת האל בעולםוח

לפי רמב"ם, על כל מעשיו של האדם להיות מכוונים להשגת מטרה זו. לכן הוא טוען שאין 

לכוון את הפעולות אל ההנאה בלבד )ממילים אלו לפחות אפשר להסיק שהוא מכיר במושג 

 העלת שיש בהן בהשגת המטרה העליונה. רמב"ם מביא את הדוגמתואל הההנאה!( אלא 

הוא ממשיך האוכל שטוב לנו. טעים לנו, אלא האוכל שהוא לאו דווקא העיקר אוכל: השל 

במצב נפשי ירוד )"מי שהתעוררה עליו מרה שחורה"( יכול להתעודד שנתון ואומר שאדם 

. אך הוא חוזר ואומר מהמהטבע וכדוולהיעזר בפעולות כמו הקשבה למוזיקה נעימה, הנאה 

: התכליתגופו כדי שיוכל להשיג את את נפשו ואת שמטרת כל הפעולות האלה היא שיבריא 

אין כלל זמן שהוא  ,כמה" )הבנת האלוהות(. אפשר להסיק ממקור זה שלפי רמב"םו"לקנות ח

 מטרה. להתמקד אמור  "פנאי" טהור, כי הוא תמיד

בטלה, השעות שיש ערך ל של ישראל כהןמתפיסתו ונה מאוד שם רמב" לכאורה התפיסה של

הן סופו של דבר ב –הפנאי שעות רואה את המטרה של דמיון מסוים. גם כהן  ןיש ביניהאך 

 מקדמות את היצירה.

 :התלמידיםעם כדאי  לדון מתנגדים לה. את התפיסה הזאת וגם  יםממחיש  עמ'הקולות ב

 ?מה דעתם על גישה שהיא בעיקרה מכוונת מטרה, מה היתרונות שלה ומה החסרונות שלה

 בספר לתלמידים: מובא ממנו שחלק  לפניכם הקטע המלא

צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה. וישים לנגד "

רך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. וישים אחת, והיא: השגת השם יתב ]מטרה[ עיניו תמיד תכלית

פעולותיו כולן: תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר 

 .]...[ מפועל ההבל

אל ההנאה  של האדם בפעולותיו[ כוונתו] לא תהיה אז כונתו ]אפשר להסיק מכך כי[ על זה ההקש

אבל יכון אל המועיל.  – , וכן בשאר ההנהגות]הטעים[ ה הערבעד שיבחר מן המזון והמשת ,לבד

וכן מי שהתעוררה עליו מרה ]...[ יהיה.  – יה. ושכיזדמן שיהיה בלתי ערביה – וכשיזדמן שיהיה ערב

יסירה בשמיעת הנגונים, ובמיני זמר, ובטיול הגנות, ובבנינים הנאים, וחברת הצורות  ]דכדוך[ שחורה

שיבריא  – שירחיב הנפש, ויסיר חולי המרה השחורה ממנו. והכונה בכל זה היפות וכיוצא בהם ממה

  ."לקנות חכמה – גופו. ותכלית הכונה בבריאות גופו

 קישור לשמונה פרקים של רמב"ם 

  

 

http://www.daat.ac.il/he-il/mahshevet-israel/yesod/rambam/shmona-prakim2.htm


 נבחן את נושא הפנאי מזווית זו.. כאן מנים רבים הציגו את הפנאי ביצירותיהםוא

  אפשר להקרין את התמונות במצגת זו.  

פנאי  ופעילויות פנאי של מצבייצירות אלו נבחרו כדי להציג מגוון 

לבחון שוב את המושגים אפשר מתקופות שונות. דרך היצירות 

 שהכרנו בכתבה של סטבינס: פנאי רציני ופנאי מזדמן. 

  :הרחבה

בהיבטים כדי שיתעמקו  מנותומורים לאבלימוד ומלץ לערב * 

 מנותיים של היצירות. והא

 :שיעורי ביתלתת לתלמידים להרחיב את הפעילות ואפשר גם * 

יצירה הקשורה לפנאי. ניתן להכין מצגת מכל עוד  למורה לשלוח

 היצירות שנשלחו ולהציגה בשיעור. 

קורות ואיך לבדוק באיזו מידה ו יםרקע ומידע על היוצראפשר גם לבקש מהתלמידים לחפש * 

 .באים לידי ביטוי ביצירה יםשל היוצרחייהם 

 

 

 האם יש פנאי יהודי?

יום היום המוקדש למנוחה ולפנאי במסורת היהודית הוא 
שה יהשבת. בסיפור הבריאה נאמר שעל האדם לעבוד ש

ימים ולשבות ביום השביעי. את זה, לפי התורה, אנחנו 
שה ייצר את העולם בשהוא  –לומדים ממעשה האל 

ימים ונח )שבת( ביום השביעי. אפשר להסיק מכך 
ערך ואף  תלא בעלשהמנוחה היא לא רק דבר נחמד א

. חשוב להסב את תשומת ליבם של התלמידים תחיוני
איסור האיסור על מלאכה הוא  ,לכך שלפי הפסוקים

בעינינו רחב: "אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך". 
הרעיון של יום מנוחה מובן מאליו, אך חשוב להבהיר 

רק בני המעמדות  – קלתלמידים שהרעיון של יום מנוחה לכולם היה מהפכני בעולם העתי
 שבוע. שבעה ימים בבדים נאלצו לעבוד והע רוב, ואילו הגבוהים זכו למנוחה

"וקראת לשבת עונג", ואכן מצווה להתענג בשבת. יש סיפורי חז"ל לא  :הנביא ישעיהו אומר
המנוחה של  תענוגימעטים המספרים על  המטעמים המיוחדים שהיו מכינים לשבת ועל 

מושג בפני נהיה חל איסור לצום בשבת. כדאי להזכיר את "עונג שבת" שו זמצווה בשל שבת. 
למעין חגיגה בחוגים רבים, דתיים וחילוניים כאחד, בליל שבת באווירה נעימה  כינוי –עצמו 

  ה, דברי תוכן כלשהם, שירה ועוד. ישתי ארוחה?,כיבוד קלכלל יש בה ובדרך 

הרב מרדכי קפלן, גם לנפשו. א האדם אללגוף לא רק השבת כיום מנוחה חשובה מאוד 
מוי של אומן כדי להמחיש את חיוניותה של יהשתמש בד ,מייסד התנועה ליהדות מתחדשת

 השבת כיום מנוחה:

כדי , אין צייר יכול להחזיק במכחולו בכל עת ללא הרף, מוכרח הוא לחדול מצייר לפרקים"
היא מעין  – השבת[ ...]לרענן חזותו של העצם שאת כוונתו הוא מבקש להעלות על הבד 

הרגעים בהם נפסיק מלאכת מכחול שלנו על מנת לחדש את הסתכלותנו בזה העצם. 
 ."ץמשעשינו כך, אנו חוזרים אל מלאכת הציור מתוך הבהרת ראיה וחידוש המר

 . 64 עמ' תרגום: אברהם רגלסון, מס, תשס"ג,  ,, ערכי היהדות והתחדשותםמרדכי מנחם קפלן

https://docs.google.com/presentation/d/13z9iH7yCFJa2T43CzYGnomULg72-YMf7l-Le2deJslg/present?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/13z9iH7yCFJa2T43CzYGnomULg72-YMf7l-Le2deJslg/present?slide=id.p


 

בהמשך מדריך    בעמ'שעות,  שמונהתנועה ליום עבודה בן לדבר גם על האפשר  העשרה:

 זה.

 

 ומה עם פנאי ישראלי?

אולם יש להניח  ,מנם בעולם הגלובלי של ימינו רוב פעולות הפנאי משותפות לרוב החברותוא

שמעט יותר ייחודיות לה ומשקפות את זהותה. בישראל  שלכל תרבות יש פעילויות של פנאי

קשורות לחגים ולמועדים מסוימים )למשל למדי ייחודיות לה הן ש חלק מפעילויות הפנאי

אופייניות אולי בגלל הגאוגרפיה . כמה מהן מדורות בל"ג בעומר(ההמנגל ביום העצמאות, 

 ותקשור, וכמה מהן (ומהיה בטבע וכדי)למשל פעילויות ים ומים, טיולים ושה והאקלים

וגם היום  ,"עם הספר"הוא  ישראלעם ) .קריאהלמשל שירה בציבור או  ,למסורת ולהיסטוריה

הפנאי הרווחות בישראל ולראות ( אפשר לשוחח על פעילויות .הרבהבמדינת ישראל קוראים 

 גלובליות.    הן פעילויות תרבות הישראלית ואילו ללמדי אילו פעילויות ייחודיות 

 

 

 משימת סיכום

 בחוברת מובאות כמה אפשרויות לסיכום היחידה. 

סוגי פנאי אצל ולבדוק : אפשר לבקש מהתלמידים לערוך סקר הצעה לפעילות נוספת

מכרים. כדאי לבנות יחד את השאלון כך שהוא יעשיר את לימוד הנושא ויתייחס בין היתר 

: כיצד בחרת תחום זה של פנאי? ממתי אתה עוסק הלנושאים שעלו ביחידה. שאלות לדוגמ

כמה זמן ומאמץ עיסוק מה בעיסוק זה מעניק לך הנאה? ו, זה עיסוקיש לך מסיפוק כמה בו? 

 דורש ממך?זה 

אופן שבו הם מנהלים את העל  ,שביעות רצונם של התלמידיםעל  השאלות בסוף היחידה

ניהול בלהעביר את המסר החשוב שמבקשות נוספות לפנאי האפשרויות הל עזמנם הפנוי ו

חקוק באבן, ואפשר בכל שלב בחיים  אינומה שאנחנו עושים עכשיו השפעה רבה. זמן יש לנו 

 לעשות שינויים כדי שניהול הזמן יתאים יותר לשאיפות ולרצונות שלנו.

 

    הצעות להעשרה

  פנאילקרוא יחד את השיר של זלדה  .1

 

 

 :תשעו שמונההתנועה למען יום עבודה בן .2

פעלה למען ש 19-במאה ההתנועה למען יום עבודה בן שמונה שעות הייתה תנועה חברתית 
שעות(. הצורך במאבק  ארבעים)או שבוע עבודה בן  של יום עבודה בן שמונה שעות הסדרה

הפועל, באורח החיים של של ממש שינוי שחוללה תגובה למהפכה התעשייתית בזה התעורר 
ילדים ואף , מרובותשלו היו עבודה השכן על פי רוב תנאי עבודתו היו ללא פיקוח, שעות 

https://midreshet.org.il/ResourcesView.aspx?id=30063


של שמונה  לחלק את יום העבודה לשלושה חלקים שוויםהציעה  התנועהנשלחו לעבוד. 
 שעות: עבודה, פנאי ושינה.

לאחר  ההשנים מדינות שונות אימצו את עקרונות התנועה, במלואן או בחלקן. כך לדוגמעם 
 1919השביתה הכללית בברצלונה בשנת 

שבת אחת מהשביתות המוצלחות שנח
בהיסטוריה של תנועות הפועלים, הסכים השלטון 

יום עבודה בן שמונה שעות. להנהיג  ספרד
בישראל לעומת זאת עדיין מונהג שבוע עבודה בן 

שעות, כך שאורכו של יום עבודה  ארבעים ושלוש
 שעות. 8.6ממוצע בישראל הוא בן 

על אפשר לדון עם התלמידים על היתרונות ו
יום העבודה לפי הצעת  תהחסרונות של חלוק

שעות.  שמונהנמשך יום עבודה שבה התנועה 
האם לדעתכם מדינת : בין היתר אפשר לדון
 זרחיה?כפות אותו על אולשעות  שמונהאת העיקרון של יום עבודה בן ישראל צריכה לאמץ 

 אפשר לקיים דיבייט בנושא. היה פגיעה בחופש הפרט או הגנה עליו?זו תהאם 
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