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שלום, חברים!
אתם מתחילים ללמוד היום תכנית חדשה - "זהות בכחול לבן". בתכנית זו נכיר כמה היבטים בזהות היהודית והישראלית שלנו. 

בתכנית חמישה שערים. כל שער עוסק בנושא אחר ובהיבט אחר של הזהות היהודית והישראלית שלנו:

לאורך התכנית ילוו אותנו שני ילדים - נועה ויונתן. הם יביעו את 
דעתם בשאלות ובנושאים שהתכנית עוסקת בהם. 

הנה, הם כבר כאן... 

מעניין מה נלמד השנה ב"תרבות ישראל ומורשתו", במקצוע הזה תמיד יש הפתעות... ְלמה אתה מתכוון?יונתן:  נועה: 
כשהודיעו לנו בשנה שעברה שנלמד על "תרבות ישראל", דמיינתי ספר תורה ובית  יונתן: 
כנסת, אבל כשהתחילו השיעורים והתברר שהנושא המרכזי הוא מחויבות ואחריות, 

הופתעתי. תודי שזה לא הנושא הראשון שחושבים עליו כשמדברים על "תרבות 
ישראל ומורשתו"...

נכון, אבל בסוף גילינו את הקשר. היית רוצה לנחש מה יהיה הנושא המרכזי השנה? אני מוותר, אולי פשוט תגלי לי?נועה:  יונתן: 
)מכריזה בחגיגיות(: "זהות יהודית־ישראלית בעולם משתנה". )פוקח עיניים בפליאה(: כלומר???נועה  קצת סבלנות, עוד דקה והשיעור מתחיל...יונתן  נועה: 

אנחנו מקווים שתיהנו ללמוד עם יונתן ונועה, להכיר מקורות ישנים וחדשים, לפגוש שירים, 
סיפורים וקטעי עיתונות, ובעיקר לנסות לברר לעצמכם ולאחרים ממה מורכבת הזהות 

האישית, היהודית והישראלית שלנו - זהות בכחול לבן!

דרך צלחה
צוות "זהות בכחול לבן"

שער א':
מבוא

 מהי זהות בכלל?
מהי זהות יהודית־ישראלית בפרט? 

שער ב':
התפילה והסידור

מהו סידור? כיצד ולשם מה מתפללים? 
מי כתב את התפילה? האם אפשר 

לחדש תפילות? מה מקומם של 
התפילה והסידור בזהות שלנו? 

שער ג':
מחזור הזמנים 

האם אנחנו מכירים את לוח השנה 
העברי? מדוע אנו חוגגים את החגים? 
מהי שבת? כיצד אנו צריכים ורוצים 

להתנהג בה? באיזה אופן החגים 
והשבתות מעצבים את זהותנו? 

שער ד':
מעגל החיים 

כיצד יהודים מציינים אירועים חשובים 
בחייהם? מה עושים בחתונה יהודית? 

מה עושים בבר מצווה? מה מקומם של 
האירועים והטקסים האלה בזהות שלנו?

שער ה':
קיבוץ גלויות - חזון ומציאות

איזה קשר היה בין היהודים בגלות לארץ 
ישראל? מתי עלו יהודים לארץ ישראל 
ומהיכן? מדוע הייתה מדינת ישראל 
למדינה קולטת עלייה? כיצד קיבוץ 

 הגלויות משפיע על דמותה של 
החברה שלנו? 



על הזהות
זהות אישית וזהות יהודית־ישראליתשער

א
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מוצאת חן בעיניי המשימה הזאת – ליצור לעצמנו "תעודת זהות". נועה: 
בהחלט, זה כאילו אומרים לנו לעמוד ולהסתכל על עצמנו לרגע מהצד.  יונתן: 

נעים במיוחד להיזכר בכל הדברים שאני מצטיינת בהם, זה נותן לי תחושה טובה. נועה: 
מצד שני, לכל אחד יש גם תכונות טובות פחות, וגם בהן אנחנו נזכרים... יונתן: 

זה נכון, אבל צריך לזכור שלהרבה תכונות שנראות שליליות יש גם צד חיובי. למשל, אדם  נועה: 

את צודקת, זו בהחלט נקודת מבט מעניינת... רגיש מאוד אמנם נוטה להיעלב בקלות, אבל הוא גם קשוב יותר לכאבם של אחרים.  יונתן: 

יחידה 1

מי אני?

ביחידה זו נעסוק בזהות האישית שלנו.
בשלב הראשון תתבקשו ליצור את "תעודת הזהות" שלכם, ולהציג את התכונות המאפיינות אתכם 

ומייחדות אתכם מאחרים. היעזרו בעצות ובפרטים שבעמוד זה. 

מהי זהות?
לפני שנתחיל, בואו נבדוק מהי 

בכלל "זהות". 
היעזרו בהגדרות המובאות כאן 

ובקטעים שבעמוד הבא.

תעודת הזהות שלי
לעשות היכרות עם עצמי -

לעמוד מול המראה ולהסתכל ישר, באומץ,
ולשאול: מי אני? מי אני רוצה להיות?

12

זֶהּות - כלל התכונות 
המיוחדות לאדם מסוים או 

לקבוצת בני אדם.
)מילון אבן־שושן המחודש(

זהות היא מונח המתאר את 
תפיסת האדם את עצמו, ואת 

תפיסת החברה אותו. 
)על פי ויקיפדיה, האנציקלופדיה 

החופשית(

שם: ___________
גיל: _____

תאריך לידה: ________
מקום לידה: _________
כתובת מגורים: _______
_________________

שמות תואר 
 שלושה 

שמתאימים לי:

אני _______, 

 ,_______

_______

על 
הזהות
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על הזהות
יחידה 1: מי אני?

_____ש...חשוב לי לספר על עצמי 

וגם ש...
_____

חשוב לי...

)בחרו חמישה משפטים בלבד, 
את החשובים לכם ביותר( 

אמת היא ערך חשוב.

אני ישראלי/ת גאה.

חשוב להיות אדם טוב וישר.

חשוב להכיר את המסורת 
היהודית.

מדינת ישראל חשובה לי.

צריך לדאוג לאיכות הסביבה.

חשוב שיהיה לאדם הרבה כסף.

שלום עולמי הוא התקווה הגדולה 
ביותר שלנו.

חשוב להיות חבר נאמן.

כסף אינו דבר חשוב בחיים.

אחר: .... 

 כמה פרטים 

על עצמי 

)בחרו שבעה פריטים 
מהרשימה שלפניכם, אלה 

שלדעתכם משמעותיים יותר 
לזהות שלכם והשלימו אותם( 

התחביבים שלי הם...

מעניין אותי לדעת יותר על... 

המאכל האהוב עליי הוא...

אני חילוני/ת — מסורתי/ת — 
דתי/יה

תכנית טלוויזיה אהובה עליי...

בני משפחתי הגיעו לישראל מ...

שמי הפרטי הוא... הוריי קראו לי 
כך כי...

צבע השיער שלי הוא...

אבא שלי....

אימא שלי...

אני יהודי/יה

אני ישראלי/ת

מקום מגוריי...

חפץ אהוב עליי במיוחד... מפני 
ש...

שיר אהוב עליי במיוחד...

ספר אהוב עליי...

אני תלמיד/ה בבית הספר...

אני תלמיד/ה בכיתה... 

כך אני נראה/ית:

3 דברים שהייתי 
 לוקח/ת אתי 
לאי בודד:
___
___
___

החברים 
 שלי אומרים עליי 

שאני...
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על הזהות
יחידה 1: מי אני?

זהות אישית
לפניכם ארבעה קטעים העוסקים 

במושג "זהות" ובמה שנדרש 
מהאדם כדי להגדיר את זהותו. 

קראו את הקטעים, ענו על 
השאלות ומלאו את המשימות.

זהות אישית היא התמונה שאדם בונה על עצמו במהלך חייו, 
הנותנת משמעות לחייו. אדם שזהותו מגובשת מסוגל להעריך 

את כוחותיו ואת חולשותיו, ומסוגל להחליט כיצד להתמודד עם 
 קשייו. לאדם זה יש תשובות לשאלות: מהיכן בא? מי הוא? 

מה רצונו להיות? ]...[
)מתוך: מלכה קורן ואורית יחיאלי, "עדכון הזהות האישית", 

מתוך 'לקראת גיוס - נושאים דגשים ופעילויות' ִמנהל חברה ונוער( 

 נסו לענות על שלוש השאלות המוזכרות בקטע. •

ָרט לענות על השאלה "מי  תהליך התפתחות זהות האני מאפשר לּפְ
אני" ו"מה אני" כמו גם "מי אני לא?" ו"מה אני לא?"; כך שהפרט 

מסוגל להעריך את כוחותיו ואת חולשותיו, להתייחס למערך ערכיו 
והשקפת עולמו, ולהחליט כיצד ברצונו לטפל בהם. כדי לעשות זאת 

עליו לענות לעצמו מהיכן בא ומה רצונו להיות.
]...[

בתהליך יצירת הזהות נדרש המתבגר למאמץ עקבי של חיפוש 
פנימי ואישי כדי להצמיח את עצמו, את ייחודיותו, מתוך אין ספור 
אפשרויות. תהליך שראשיתו לא כולה מודעת, ותוצאותיו מעוגנות 

בקרקע המציאות. לא כולם פונים לכיוון החיפוש: יש שמוותרים, יש 
המשאירים זאת ליד המקרה, לאפשרויות מזדמנות.

)מתוך: ד"ר רותי בירגר ומיכל ניר, "זהות האני בגיל ההתבגרות: 
לקראת חיפוש משמעותי מכוון תכנית התערבות לפיתוח הזהות", אתר "שבתון"( 

• נסו לחשוב על שני משפטים שבהם אתם יכולים להגדיר את 
עצמכם: "מה אני" ו"מה אני לא".

• בפסקה השנייה הכותבות מסבירות שכדי ליצור זהות נדרש 
מאמץ. למה לדעתכם הן מתכוונות?

• בפסקה השנייה כתוב שיש מתבגרים המתייאשים מהמאמץ 
 ליצור זהות ו"משאירים זאת ליד המקרה". 

תארו לְמה לדעתכם הכוונה.

ְלִפיָכְך ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי 
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ָבּ ל ַהָקּ תֹו ֶשׁ ֻדָלּ יד ְגּ ]...[ ּוְלַהִגּ

ן ּדֹוִמין ֶזה ְלֶזה;  חֹוָתם ֶאָחד, ְוֻכָלּ עֹות ְבּ ה ַמְטְבּ ָמּ ָאָדם טֹוֵבַע ַכּ ֶשׁ
ל ָאָדם רּוְך הּוא ָטַבע ָכּ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ּוֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ

ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו.  חֹוָתמֹו ֶשׁ  ְבּ
)משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה'(

אי אפשר למלא מקומו של אדם ]...[ 
האדם, כל אדם אין לו תמורה, הוא אינו "אחד" 
שאפשר למלא מקומו באחר, אלא "יחיד" שיש 

בו משהו שמיוחד אך ורק לו ולא לשום אדם 
אחר. ]...[ 

)הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, על התשובה, 
ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשמ"ז, עמ' 246(

 הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק
)1903—1993( - רב, ראש ישיבה, פילוסוף, 

הוגה דעות וממנהיגיה הרוחניים של היהדות 
האורתודוקסית בארצות הברית.

המשנה מתארת את יתרונו של האל 
על האדם. כשהאדם משתמש בחותם 

)בתבנית, בדגם( כל המטבעות זהים 
זה לזה. לעומת זאת, האל ברא את 

אדם הראשון, ובתבניתו נוצרו כל 
בני האדם, ואף על פי כן, כל אחד 

מהם שונה מחברו במראהו החיצוני 
ובתכונות האופי שלו, ואין בהם שניים 

זהים לחלוטין. 

משימות 

• ִחשבו על תכונה אחת שעושה אתכם למיוחדים ולשונים מאחרים.
• פנו אל החבר או החברה היושבים לימינכם וציינו בפניהם תכונה 

טובה אחת שעושה אותו או אותה למיוחדים בעיניכם.

3
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על הזהות
יחידה 1: מי אני?

לקראת סיכום
ביחידה זו הגדרנו את זהותנו 
האישית. בין שאר הפרטים 

המרכיבים את זהותנו, אנחנו גם 
יהודים וישראלים.

בתכנית "זהות בכחול לבן" 
ננסה לחקור מה כוללת הזהות 

היהודית והישראלית שלנו.

השיר "רק בישראל" הוא 
הזדמנות לבדוק כיצד הגדיר 

 הפזמונאי אהוד מנור 
את הישראליּות.

4

רק בישראל 
 מילים: אהוד מנור
לחן: נורית הירש

ל ָהָעם ְּבִמּלּוִאים,  ּכָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ים,  ים ַחּיִ ִבים עֹוׂשִ ִמְתַנּדְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ם,  ְרֶמל יֹוֵרד ַלּיָ ַהּכַ
ם,  ר ֻמְקּדָ יְסקֹוֶטק ִנְסּגָ ּדִ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַרק ּבְ

ב,  ּבּוץ ְוַהּמֹוׁשָ ַהּקִ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ל ָזָהב,  ַלִים ׁשֶ ְירּוׁשָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ַגן חֹוָבה,  ְיָלִדים ּבְ
ל ֶאָחד רֹוֶצה טֹוָבה,  ּכָ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַרק ּבְ

ּפּוז ֲהִכי ָמתֹוק,  ַהּתַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ִמיד ָיֹרק,  ְרקֹון ּתָ ַהּיַ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ֶדת ָלִאיָלן,  יֹום ֻהּלֶ
ֶרת מּול ּגֹוָלן,  ְוִכּנֶ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

1 כמה מהאמירות בשיר 
מציינות עובדות )למשל "הכרמל 
יורד לים"( וכמה מהן הן אמירות 

על אופיים המיוחד של החיים 
בישראל )למשל "כל אחד רוצה 
טובה"( בחרו אחת מהאמירות 

מהסוג השני והסבירו מה 
משמעותה לחיים בישראל.

2 לדעתכם, האם יש בשיר 
אמירות שאינן נכונות?

3 ּכִתבו בית נוסף לשיר.

ְנָאָדם, ל ָאָדם הּוא ּבֶ ּכָ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ם, ל ֵעצֹות ִחּנָ ַקּבֵ ּתְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ל מֹוַרל, ֵאיֶזה ֹיִפי ׁשֶ
ל ֶאָחד הּוא ֶגֶנָרל, ּכָ

ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ַצְנָחִנים ֵהם ַצְנָחִנים,
ָרֵאל.  ִיׂשְ ַרק ּבְ

ִסים,  ִסים ֵהם ַטּיָ ַטּיָ
ָרֵאל. ִיׂשְ ַרק ּבְ

ן,  ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייׁשַ
ם,  ב ְלֵחיל ַהּיָ ִהְתַנּדֵ

ָרֵאל. ִיׂשְ ַרק ּבְ

היה נחמד מאוד ליצור את "תעודת הזהות", לא? נועה: 

כן, נחמד לעצור ולחשוב מה מאפיין אותי... בדרך כלל לא יוצא לי לחשוב  יונתן: 

על זה...

אני הרגשתי גם כאילו אני עושה חשבון נפש. כי מיד לאחר שחשבתי "מה  נועה: 

אני ומי אני?" מיד חשבתי גם: "האם זה באמת מה שאני רוצה להיות? האם 

הייתי רוצה לשנות משהו?" 

אז זה טוב, לא? יונתן: 

בעיקרון כן, אבל זה אומר שאחר כך צריך גם לשנות את מה שדורש שינוי –  נועה: 

כלומר צריך לעבוד...
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את יודעת, מעולם לא חשבתי שישראליות ויהדות הם חלק מהזהות שלי. יונתן: 
!??? נועה: 

אל תביני אותי לא נכון, תמיד היה ברור לי שאני יהודי וישראלי, אבל מעולם לא חשבתי להציג כך את  יונתן: 

הספר ושאני מנגן בתופים – אלו הדברים החשובים לי כרגע...עצמי. כשמבקשים ממני לספר על עצמי, אני מספר, למשל, שאני משחק בנבחרת הכדורסל של בית 

אני מבינה אותך. גם אני בדרך כלל לא אומרת על עצמי שאני "יהודייה" ו"ישראלית". אולי זה משום  נועה: 
שאנחנו לא יודעים מה זה באמת אומר להיות יהודים וישראלים?

אולי הפעילות הבאה תעזור לנו לברר את העניין הזה?יונתן )מהורהר(: יכול להיות...  נועה: 

יחידה 2

אני יהודי וישראלי!

ביחידה זו נתמקד בזהותנו היהודית־ישראלית וננסה לעמוד על משמעותן של זהויות אלה.
מה זה אומר "להיות יהודי"? מה זה אומר "להיות ישראלי"?

היהודי האידאלי
ליהודי עשיר אחד היה בן שחגג 

בר מצווה. כדי להסביר לבנו 
את משמעות המושג "להיות 

יהודי", הוא ערך תחרות:
מי שיוכיח שהוא "היהודי 

האידאלי" יזכה בפרס כספי 
גדול ובטיול שורשים בעולם לו 

ולכל המשפחה.
עורך דינו של היהודי העשיר 

מיין את אלפי הפניות שהגיעו. 
עתה נותרו בידיו שש פניות, 

והוא אינו מצליח לבחור ביניהן.

 לפניכם שש הפניות 
 "שעלו לשלב הסופי". 
 כל אחד מהפונים טוען 

שהוא "היהודי האידאלי".

 לדעתכם, מי מששת  •
הפונים ראוי לזכות בירושה? 

1
 1  שם: דניאל מקום לידה: ירושלים, ישראל מקום מגורים היום: ירושלים, ישראל 

עיסוק: מהנדס מחשבים

מה עושה אותי ליהודי האידאלי?
היהדות שלי באה לידי ביטוי בכבוד וברגש החם שיש לי למסורת היהודית.

גדלתי במשפחה גדולה וחמה וכשהייתי ילד היינו סועדים סעודות שבת משפחתיות גדולות. סבא שלי 
היה אדם דתי, אבל הבנים והבנות שלו כבר לא שמרו מצוות. אנחנו, הנכדים, לא גדלנו במשפחות 

דתיות, ובכל זאת, כשסבא היה אומר דברי תורה כולם הקשיבו בשקט ובכבוד.
עד היום האחים שלי ואני מכבדים את המשפחה ואת המסורת. למשל, אנחנו מקפידים מאוד לבוא 

לסעודת ליל שבת אצל ההורים בכל שבת, אנחנו מדליקים נרות שבת ועושים קידוש. 
אני משתדל להמשיך ולנהוג מנהגים יהודיים שנהגו במשפחה שלנו גם בבית שלי — לבנות סוכה בסוכות, 
לאכול מצות בפסח ולשיר עם הילדים שלי שירי תפילה ששמעתי בבית סבי. לפעמים בשבת או בחג אני 
הולך לבית הכנסת של סבא, עם אבא שלי, עם הילדים שלי ואפילו לבד. אני אוהב את בית הכנסת, אני 
אוהב להתפלל, ובכל פעם אני שוב מתרגש לנשק את ספרי התורה הקדושים. לדעתי תחושות הכבוד 

והאהבה שבלב הן הדברים החשובים ביותר, והם שעושים את היהדות שלי לאמתית יותר.

2  שם: ליאת מקום לידה: קיבוץ רביבים, ישראל מקום מגורים היום: קיבוץ רביבים, ישראל 
עיסוקים: עובדת ברפת ולומדת במדרשה 

מה עושה אותי ליהודייה האידאלית?
לדעתי אני יהודייה מכל הבחינות, במובן השלם ביותר שאני יכולה לחשוב עליו. ראשית, נולדתי 

בישראל להורים שגדלו בקיבוץ. סבא וסבתא שלי עזבו את כל מה שהיה להם, עלו לארץ, הקימו את 
הקיבוץ ואת מדינת ישראל. 

ההורים שלי חינכו אותי שכדי לבנות בית לעם היהודי, צריך לעבוד קשה, ושבעבר וגם היום, לעתים 
צריך לשלם מחיר בשביל לחיות במדינת ישראל.

ההורים שלי ואני לא למדנו הרבה על המסורת היהודית. כשהייתי ילדה זה לא הפריע לי, אבל היום אני 
חושבת שההיכרות עם התרבות היהודית העתיקה והחדשה הכרחית להמשך קיומנו כאן, ולכן אני לומדת 

יום בשבוע במדרשה חילונית בבאר שבע. הלימודים האלה ממלאים אותי, אך גם מעלים בי שאלות 
וספקות, ואני חושבת שגם השאלות והספקות תורמים לי ומעמיקים את השורשים היהודיים שלי.

מעגל 
החיים
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על הזהות
יחידה 2: אני יהודי וישראלי!

3  שם: יעקֹב )יענקי( מקום לידה: ירושלים, ישראל מקום 
מגורים היום: ירושלים, ישראל עיסוק: אברך ב"כולל" )מסגרת 

ללימודי ישיבה לתלמידים נשואים(

מה עושה אותי ליהודי האידאלי?
אני חושב שאני "הכי יהודי" שאפשר להיות. קודם כול, אני יהודי 
משום שנולדתי להורים יהודים. אולם זה לא מספיק, אורח חיי 

כולו — יהודי, כל מעשה שאני עושה הוא לשם קיום התורה ועשיית 
רצונו של הקדוש־ברוך־הוא — מהקימה בבוקר, דרך עיסוֵקי היום ועד 
לשינה. היהדות מקיפה אותי כל הזמן! ואתם יודעים מה? אמנם טוב 

לי לגור בירושלים ליד שריד בית מקדשנו, אבל אני חושב שאבותיי 
בפולין היו יהודים טובים לא פחות. לא חשוב איפה אתה גר או 
באיזו שפה אתה מדבר, אלא מה אתה עושה ובשביל מה אתה 

עושה את זה. 
אני גם מלמד תורה — ולכן גם העבודה שלי קשורה בתורה. בעיניי 

להיות מורה זה חשוב מאוד משום שתפקידי הוא להעביר את 
המסורת לדורות הבאים — וגם זו מצווה! בעצם אני עוסק במצוות 
כל היום, כי כך ציווה אותנו השם. ולאחר מותי, כשאעלה לשמים 

אוכל להרגיש שהייתי נאמן ליהדותי בכל לבי! 

4  שם: ג'סיקה )ג'סי( מקום לידה: דנוור, קולורדו )ארצות הברית( 
מקום מגורים היום: כרמיאל, ישראל עיסוק: מטפלת בשיאצו

מה עושה אותי ליהודייה האידאלית? 
היהדות שלי משמעותית במיוחד משום שאני בחרתי להיות יהודייה. 
נולדתי להורים נוצרים פרוטסטנטים, ולהבדיל מרוב חבריי, שהקשר 
שלהם לדת היה רופף מאוד, אני גדלתי בבית נוצרי דתי וחונכתי על 
כתבי הקודש ובעיקר על "הברית הישנה", על התנ"ך. בשלב מסוים 
החלטתי שאני רוצה להכיר את העם היהודי, ולאחר שסיימתי את 

בית ספר התיכון, במקום להמשיך לקולג', באתי לישראל לשנת 
התנדבות. כשחזרתי הביתה החלטתי שהייעוד שלי הוא להיות 

יהודייה. למדתי יהדות שנתיים, התגיירתי אצל רב רפורמי בארצות 
הברית ולבסוף, כמובן, עליתי לישראל. זו הייתה משאת נפשי. אמנם 
אני לא שומרת שבת וגם לא כשרות ובעצם לא שיניתי את אורח חיי 
כלל, אבל אני לומדת קבלה ומרגישה חלק בלתי נפרד מהעם היהודי. 

5  שם: חוסה מקום לידה: מקסיקו סיטי, מקסיקו מקום 
מגורים היום: מקסיקו סיטי, מקסיקו עיסוק: במאי קולנוע

מה עושה אותי ליהודי האידאלי?
נולדתי וגדלתי במקסיקו, בקהילה יהודית חמה. למדתי בבית ספר 
יהודי והלכתי גם לשיעורי יהדות בבית הכנסת. בקהילה חגגנו את 

כל החגים — תפילות בימים הנוראים, מסיבה בחנוכה, קריאת מגילה 
ונשף בפורים וכו'.

הוריי היו אמידים מאוד ותרמו לארגונים יהודיים בכל העולם, גם 
בישראל. גם אני ממשיך במסורת הזאת ותורם לנזקקים רבים. 

בקהילה שלנו הכול יודעים שכאשר מגיעים אורחים לקהילה — אני 
הראשון שמתנדב לארח אותם.

אני ציוני, כלומר אני חושב שצריכה להיות ליהודים מדינה משלהם, 
אבל לדעתי אפשר להיות יהודי טוב גם בכל מקום אחר בעולם.

אני אוהב מאוד את המסורת היהודית ושומר עליה כמיטב יכולתי, 
אני גם מעודד יהודים אחרים לקיים מצוות.

במקצועי אני במאי קולנוע, וגם בעבודה שלי אני משתדל לשלב את 
העקרונות החשובים לי. לא מזמן, לקראת יום העצמאות, הכנתי 

סרט מרגש על ישראל, ולבית הספר היהודי בעיר הפקתי סרט על 
המצוות ביהדות ועל חשיבותן. 

העם היהודי חשוב לי, אני מרגיש קשר לכל יהודי באשר הוא, ואני 
חושב שהרגשות האלה הם שעושים אותי ליהודי האידאלי.

6  שם: נופר מקום לידה: ראש פינה, ישראל מקום מגורים 
היום: תל אביב, ישראל עיסוקים: מהנדסת תוכנה

מה עושה אותי ליהודייה האידאלית? 
אני חיה בתל אביב. אני לא דתייה, אבל אני מעריכה את המסורת 

ומכבדת אותה. למשל, אני מקפידה שלא לפגוע במכוון ברגשותיהם 
של שכנים דתיים. אני מודה שאני ּבוָרה ממש בכל הקשור למסורת 

היהודית, אבל אם מישהו מסביר לי — אני תמיד שמחה לשמוע.
אני פטריוטית מאוד. עם כל הקושי שבחיים במדינת ישראל, לעולם 

לא אעזוב את הארץ! מלבד המשפחה והעבודה, אחד הנושאים 
החשובים בחיי היום הוא ההתנדבות בעמותה למען עובדים זרים. 

כבר שנים שאני מתנדבת שם, בימים ובלילות ועוזרת לאנשים. תמיד 
חשבתי שכל בני האדם צריכים לעזור זה לזה, ולא מזמן למדתי שגם 

ביהדות הדאגה לזרים היא ערך חשוב )הרי גם אנחנו היינו ּגֵרים 
במצרים(. לדעתי, להיות יהודי טוב פירושו להיות אנושי, להיות אדם 

טוב ולעזור לאנשים שמסביבך — יהודים ולא־יהודים כאחד. 

בשלב הראשון בפעילות בדקתם את הזהות היהודית של ששת 
המתמודדים על התואר "היהודי האידאלי".

כעת דמיינו שהיהודי העשיר שינה את דעתו והחליט לחפש את 
"הישראלי האידאלי" )במקום את היהודי האידאלי(.

• קראו שוב את דברי הפונים. במי תבחרו הפעם? מדוע?
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על הזהות
יחידה 2: אני יהודי וישראלי!

שני כוחות ניתנו לנו: ִזּכרון ושכחה. אי אפשר לנו בלעדי שניהם. 
אילו לא היה לעולם אלא זכרון, מה היה גורלנו? היינו כורעים 

 תחת משא הזכרונות. היינו נעשים עבדים לזכרוננו, 
לאבות־אבותינו. קלסתר־פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות 
עברּו. ואילו היתה השכחה משתלטת בנו כליל – כלום היה עוד 

מקום לתרבות, למדע, להכרה עצמית, לחיי נפש? השמרנות 
האפלה רוצה ליטול מאתנו את כוח השכחה, והפסידו־מהפכניות 

ה( רואה בכל זכירת עבר את "האויב". אך  )המהפכנות המדּוּמָ
לולא נשתמרו בזכרון האנושיות, דברים יקרי־ערך, מגמות נעלות, 
זכר תקופות פריחה ומאמצי חירות וגבורה, לא היתה אפשרית כל 

תנועה מהפכנית, היינו נמקים בדלותנו ובבערותנו, עבדי עולם. 
)ברל כצנלסון, "במבחן - שיחות עם מדריכים ]1935[", 

בתוך: כתבים ו', תל אביב תש"ז, עמ' 389(

2

ש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות.  דור מַחֵדּ
הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב. ויש שהוא נאחז במסורת קיימת 

ומוסיף עליה. ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, 
ממרק אותן מחלּודתן, מחזיר לתִחיה מסורת קדומה, שיש בה כדי 

ש. להזין את נפש הדור המַחֵדּ
)ברל כצנלסון, שם, עמ' 390(

להכיר את 
המסורת

כדי לבסס את זהותנו היהודית 
והישראלית כדאי לנו ללמוד 

 ולדעת יותר על היהדות 
ועל ישראל, ולהכיר טוב יותר 
את המסורת ואת ההיסטוריה 

של העם שלנו. לא צריך לפחוד 
מן העבר, אלא לראות בו 

מקפצה אל העתיד.
1 לפי הקטע, מהן הסכנות 

הטמונות בזיכרון? ומהן הסכנות 
הטמונות בׁשִכחה?

2 לפי הקטע, מה חשיבות 
הזיכרון? מה חשיבות השכחה?

1 לְַמה מדמה הכותב את 
המסורות העתיקות? מה יש 

לדעתו לעשות בהן?

2 לפי כותב הקטע, כיצד צריך 
דור מַחדֵּש להתייחס למסורת?

3 לפי הכותב, מדוע כדאי 
לנו להחיות ולחדש מסורות 

קדומות?

 עם שאינו מכבד את עברו 
 גם ההווה שלו דל 

ועתידו לּוט בערפל. 

)יגאל אלון, בפגישת הוועדה הציבורית 
לשחזור ראש פינה, מקום הולדתו, 12.10.75(
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על הזהות
יחידה 2: אני יהודי וישראלי!

3

תרבות ישראל — מהי?
כדי לדעת יותר על העבר, על המקורות שלנו, על המסורת היהודית, 

צריך ללמוד...
אולם, קודם כול, צריך לדעת מה בדיוק כולל המושג "יהדות". מה 

בעצם אנחנו צריכים ללמוד יותר? 
על השאלה הזאת ננסה לענות בעזרת המקורות הבאים. 

מקור 1
היהדות חייבת להיות מוכרת ּכֹלא פחות מאשר תרבות חברתית: 

מסגרת חברתית של אחדות לאומית שבמרכזה ארץ מסוימת, 
היסטוריה מתמשכת, שפה חיה וספרות, מנהגים דתיים, הרגלים, 

חוקים ואמנות.
)מרדכי קפלן, "יהדות כתרבות חברתית", מתוך:

 Judaism as civilization
Jewish Publication Society of America, August 1994, PP. 513–514(

 1 על פי קפלן, מה כוללת "היהדות"? 
רשמו במחברת את 7 הרכיבים שהוא מזכיר.

2 בחרו שלושה מהרכיבים שקפלן הציע - את השלושה הנראים 
 לכם מרכזיים ביותר בתרבות היהודית - ורשמו אותם במחברת. 

הסבירו את בחירתכם.

מקור 3
אנחנו הננו יהודים בחיים הממשיים, בלב וברגש, בלי כל 

הגדרות שכליות, בלי אמיתות אבסולוטיות )מוחלטות( ובלי כל 
התחייבויות כתובות. כל מה שיקר לנו כיום הזה, כל מה שיש 

לו ערך בעינינו, כל מה שנובע מתוך המהות החופשית שלנו – 
בלי אונס וכפייה, תהיה איזו שתהיה – זוהי יהדותנו. 

)יוסף חיים ברנר, ח' באדר תרע"א ]"הפועל הצעיר", ניסן תרע"א[(

1 ברנר הדגיש במיוחד את הבחירה בדברים שהם "בלב וברגש". 
למה לדעתכם הוא התכוון?

2 חשבו על הרכיבים שהוזכרו בקטעים הקודמים - אילו מהם 
הם בשבילכם דברים ש"בלב וברגש"?

מרדכי קפלן ראה ביהדות 
תרבות חברתית שיש בה 

כמה רכיבים, כמו ארץ, 
היסטוריה וכו'.

מעניין שכל אחד הגדיר את תרבות ישראל אחרת... נועה: 

לי זה דווקא קצת מפריע. בנושא חשוב כל כך הייתי שמח לשמוע הגדרות  יונתן: 

מדויקות ומוסכמות יותר.

קודם כול, לדעתי, יש יסודות שכל ההוגים שקראנו יסכימו עליהם, למשל, שארץ  נועה: 

ישראל היא חלק מתרבות ישראל, שספר תורה הוא חלק ממנה ועוד. חוץ מזה, 

לדעתי טוב שכל אחד נדרש לבדוק ולבחור בעצמו את ההגדרה המתאימה לו, 

זה דורש מכל אחד להיות מעורב בתהליך, ומובן שיש מקום למגוון הגדרות.

אמממ... אני עדיין לא מסכים ִאתך... יונתן: 

טוב, לזה אנחנו כבר רגילים, לא? נועה: 

מקור 2
מה נכלל ב"תרבות ישראל"? כל מה שיש לעם ישראל, כל מה 

שהצטבר אצלו במרוצת הדורות, מה שנולד בפנים וגם מה שנקלט 
מבחוץ והפך להיות בן בית. מה שנהוג ומה שהיה נהוג, מה 

שמקובל על כולם ומה שמקובל רק על חלק. מה שמקובל היום 
ומה שהיה מקובל בדורות קודמים. מה שבעברית ומה שבלשונות 
אחרות. מה שכתוב ומה שמתהלך מחוץ לכתובים. אולי גם קווי־

התנהגות מסוימים ואופני־תגובה הקשורים בזיכרון משותף: אולי 
גוון מובחן של הומור והתחכמות, נטייה מובהקת לביקורתיות, 

לאירוניה עצמית, לרחמים עצמיים וגם לצדקנות ]...[ 
)עמוס עוז, "עגלה מלאה ועגלה ריקה, הרהורים על תרבות ישראל", 

יהדות חופשית 12-11, אוקטובר 1997, עמ' 5(

1 האם אתם מסכימים עם הגדרתו של עמוס עוז?
2 האם הייתם מוותרים על כמה מהיסודות שהוא מנה, או מוסיפים 

עליהם? פרטו מה הייתם מורידים או מה הייתם מוסיפים. 





התפילה והסידור
שער

כיצד התפילות משקפות את זהותנו 

האישית והיהודית־ישראלית

ב
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יונתן, אתה נראה לי קצת כעוס, ממתי שיעורי בית מרגיזים אותך כל כך? נועה: 

זה שוב "מטלות האתגר" של המורה. אני לא יודע מה לענות לשאלה "מתי אתם מתפללים?"  היא יודעת שאני לא מתפלל. יונתן: 
היא בטח לא התכוונה לתפילה בבית הכנסת ומתוך סידור דווקא. איזו עוד תפילה יש?נועה:  יונתן: 

אני לא יודעת... למשל... כשהלכנו יחד למשחק בשבוע שעבר אמרת לי "הלוואי שהפועל תנצח". נועה: 

כן... אמרתי את זה סתם, כי רציתי מאוד שהפועל תנצח, אבל לא דיברתי לאלוהים או אל מישהו מסוים.  יונתן: 

אבל בעצם זה נשמע בדיוק כמו תפילה. מי אמר שתפילה מופנית דווקא לאלוהים? או שצריכים לקרוא  אותה מתוך סידור?נועה: 
יונתן: את צודקת, נראה לי שאדבר עם המורה ואציע לה שקודם נשאל מהי בכלל תפילה!

יחידת לימוד

מהי תפילה?

רוב בני האדם מרגישים צורך להתפלל בנסיבות מסוימות. יש המתפללים כדי לקיים מצווה דתית, 
ויש המתפללים מתוך מצוקה או מתוך שמחה דווקא. יש המפנים את תפילתם לאלוהים ויש שאינם 

פונים לִנמען מסוים. 
מהי תפילה? מה משותף לכל סוגי התפילה?

פרק

1
על

התפילה

התפילה שלי ותפילות של אחרים
ִקראו את השאלות שלפניכם וענו עליהן במחברתכם. נסו לחשוב 

על כל שאלה מכמה נקודות מבט ולכתוב יותר מתשובה אחת לכל 
שאלה. כתבו, כמובן, גם את העמדה שלכם!

1

מהי תפילה?

אל מי מתפללים?

מי מתפלל?

תפילה אישית שהתפללתי

מתי מתפללים?

איפה מתפללים?
איך מתפללים?

תפילות שאני מכיר/ה
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1 יחידת לימוד: מהי תפילה?
על התפילה

2

תפילות מהלב ותפילות ִמֵּסֶפר
משימה 

תפילות מסֵֶּפר
 לפניכם כמה שירים — שירי תפילה. 

אפשר לחלק את השירים האלה לשני סוגים:
- שירי בקשה

- שירי שבח ותודה.
בחרו שיר אחד מכל סוג. 

ענו על השאלות האלה על כל שיר שבחרתם:

1 מה שם השיר?
2 אל מי מופנה השיר? 

 3 לדעתכם, אילו מילים או ביטויים בשיר 
עושים אותו לשיר תפילה? 

 4 על פי מה קבעתם אם השיר הוא תפילת תודה ושבח 
או תפילת בקשה? 

תודה לאל 
מילים: זאב נחמה

לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי

י ְנָקָמה. ֵאין ּבִ ּתֹוָדה ָלֵאל ׁשֶ
י.  ֹרַע ֹלא ׁשֹוֵכן ּבִ ּתֹוָדה ְלֵאל ׁשֶ
כּו ָעַלי ֵאיָמה,  ּלֹא ִהּלְ ּתֹוָדה ׁשֶ
י.  יִתי ַרע ֲאִני חֹוֵזר ּבִ ְוִאם ָעׂשִ

י ְרצֹונֹות  ׁש ּבִ ּיֵ ּתֹוָדה ָלֵאל ׁשֶ
ּטֹוב יֹוֵתר ִלְחיֹות ּבֹו,  ִלְבנֹות עֹוָלם ׁשֶ

ִלְדֹאג ְלֶיֶלד ַרְך ּוְלַקּוֹות 
ע ּבֹו. ַעם ֹלא ִיְפּגַ ַאף ֶאָחד ַאף ּפַ ׁשֶ

ֹלא נֹוֵטר ִטיָנה ְלִאיׁש ַאֵחר 
ל ּכֹוחֹות ָהַאֲהָבה(.  ס ֶאת ּכָ )הּוא ְמַגּיֵ

ל ְנָקָמה  ִלי ֵצל ׁשֶ ָמה ּבְ י ְנׁשָ ֵיׁש ּבִ
ֵני ָהֲאָדָמה.  ים ָיִפים ַעל ּפְ ְלַחּיִ

י ָנַתן אֹוָתְך.  ּלִ ּתֹוָדה ָלֵאל ׁשֶ
יֵתנּו,  ֹמר ָעַלי ְוַעל ּבֵ ׁשְ ַאֲהָבֵתְך ּתִ

ח  ּכַ ד ְוֹלא ִנׁשְ ְוַיַחד ְנַלּכֵ
ַאֲחֵרינּו. ם ַלּדֹורֹות ׁשֶ ִלְדֹאג ּגַ

ֹלא נֹוֵטר ִטיָנה ְלִאיׁש ַאֵחר...

ל חֹוֵזר,  ְלּגַ ְזַמן עֹוֵבר ְוַהּגַ
ל ֶחְלָקה טֹוָבה.  אן ּכָ ְלָחמֹות הֹוְרסֹות ּכָ ַהּמִ

ְקָוה  נּו ָלַאֲהָבה ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהּתִ ּתְ
ֵני ָהֲאָדָמה. ים ָיִפים ַעל ּפְ ְלַחּיִ

לּו יהי
מילים ולחן: נעמי שמר

ֹאֶפק עֹוד ֵיׁש ִמְפָרׂש ָלָבן ּבָ
ֵבד ֹחר ּכָ מּול ָעָנן ׁשָ
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

ַחּלֹונֹות ָהֶעֶרב ְוִאם ּבְ
אֹור ֵנרֹות ַהַחג רֹוֵעד
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

 
לּו ְיִהי, לּו ְיִהי
א – לּו ְיִהי ָאּנָ

ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ
 

ָמה קֹול ַעּנֹות ֲאִני ׁשֹוֵמַע?
ים ּפִ קֹול ׁשֹוָפר ְוקֹול ּתֻ

ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ
ה ל ֵאּלֶ תֹוְך ּכָ ַמע ּבְ ָ ּשׁ לּו ּתִ

י ה ַאַחת ִמּפִ ִפּלָ ם ּתְ ּגַ
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

 
לּו ְיִהי, לּו ְיִהי...

הללויה
מילים: שמרית אור
לחן: קובי אושרת

ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם,
ם ּלָ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
ה ַאַחת ּבֹוְדָדה ִמּלָ ּבְ

ֲהמֹון ּתֹוָדה ב ָמֵלא ּבַ ַהּלֵ
ם הּוא – ֵאיֶזה עֹוָלם ִנְפָלא. ְוהֹוֵלם ּגַ

יר, ִ ַהְללּוָיּה ִעם ַהּשׁ
ִאיר, ּמֵ ַהְללּוָיּה ַעל יֹום ׁשֶ

ָהָיה, ַהְללּוָיּה ַעל ָמה ׁשֶ
עֹוד ֹלא ָהָיה – ּוָמה ׁשֶ

ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה ָלעֹוָלם,
ם ּלָ ירּו ּכֻ ַהְללּוָיּה ָיׁשִ
דֹוִלים ִלים ַהּגְ ְוָהִעְנּבָ

ֲהמֹון ְצִליִלים ְיַהְדֲהדּו ּבַ
נּו ֵהם ֹיאְמרּו, ַהְללּוָיּה. ְוִאּתָ

יר... ִ ַהְללּוָיּה ִעם ַהּשׁ

ַהְללּוָיּה ַעל ַהּכֹל
לּו ַעל ָמָחר ְוֶאְתמֹול ַהּלְ

ָיד ַהְללּוָיּה, ּוְתנּו ָיד ּבְ
ב ֶאָחד – ירּו ִמּלֵ ְוׁשִ

ַהְללּוָיּה.

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 ְוִיּפַ

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

תודה
מילים: עוזי חיטמן

לחן: עממי יווני

 
ָראָת ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ

י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ
ַעל אֹור ֵעיַנִים
ַנִים ָחֵבר אֹו ׁשְ

עֹוָלם. ׁש ִלי ּבָ ּיֵ ַעל ָמה ׁשֶ
יר קֹוֵלַח ַעל ׁשִ

ְוֵלב סֹוֵלַח
ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

 
ָראָת ּבָ ל ָמה ׁשֶ ּתֹוָדה ַעל ּכָ

י ָנַתּתָ ּלִ ּתֹוָדה ַעל ָמה ׁשֶ
ל ֶיֶלד ַעל ְצחֹוק ׁשֶ

ֵכֶלת ֵמי ַהּתְ ּוׁשְ
ַעל ֲאָדָמה ּוַבִית ַחם

ֶבת ה ָלׁשֶ ּנָ ּפִ
ה אֹוֶהֶבת ָ ִאּשׁ

ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ָראָת  ּבָ ֶ ל ַמה ּשׁ ּתֹוָדה ַעל ּכָ
י ָנַתּתָ  ּלִ ֶ ּתֹוָדה ַעל ַמה ּשׁ

ר  ל ֹאׁשֶ ַעל יֹום ׁשֶ
ר  ִמימּות ְוֹיׁשֶ ּתְ

ֱעַלם  ּנֶ ַעל יֹום ָעצּוב ׁשֶ
ִים  ׁשּואֹות ַאְלּפַ ּתְ

ִים  ְוַכּפַ
ם. ְזכּוָתם ֲאִני ַקּיָ ּבִ ׁשֶ

ה מּוֶצֶלת כּוָנה ְקַטּנָ תֹוְך ׁשְ ּבְ
ג ָאֹדם ִית ָקט ִעם ּגַ ּבַ
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

ֶרְך ִיץ סֹוף ַהּדֶ ֶזה סֹוף ַהּקַ
ן ָלֶהם ָלׁשּוב ֲהלֹום ּתֵ
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

 
לּו ְיִהי, לּו ְיִהי...

 
ְתאֹום ִיְזַרח ֵמֹאֶפל ְוִאם ּפִ

נּו אֹור ּכֹוָכב ַעל ֹראׁשֵ
ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ

ם ּכֹוַח ְלָוה ְוֵתן ּגַ ן ׁשַ ָאז ּתֵ
ּנֹאַהב ה ׁשֶ ְלָכל ֵאּלֶ

ׁש לּו ְיִהי. ַבּקֵ ּנְ ל ׁשֶ ּכָ
 

לּו ְיִהי, לּו ְיִהי...
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על התפילה
פרק

יחידת לימוד: מהי תפילה?1

3

משימה 2

תפילה מהלב
רבים מאתנו חשים צורך להתפלל במצבים מסוימים. בשירים 

שקראנו עכשיו יש אמירות דומות לאמירות המופיעות בתפילות 
מסורתיות אך הן מנוסחות במילים אחרות.

1 בחרו אמירה שאתם מזדהים ִאתה מאחד השירים שקראתם. 
דמיינו שאתם רוצים לכתוב תפילה דומה בפתק שאתם מתכננים 

להטמין בכותל המערבי, וכתבו את התפילה במילים שלכם ובהקשר 
לחיים שלכם. 

2 ִמצאו בשירים ביטויים ורעיונות שמקורם בזהות היהודית או 
 הישראלית של הכותב. 

כיצד אמירות אלה קשורות לזהּות?

לקראת סיכום
מכמה בחינות שירי התפילה דומים לתפילות שבסידור התפילה: מישהו כתב אותם ואנו משתמשים 

בהם לפעמים ּבִמקום להביע את הדברים במילים שלנו. במקרים אחרים — אנו מעדיפים לחבר תפילה 
משלנו "מהלב". 

ִקראו שוב את השירים שעסקתם בהם ואחריהם את התפילה שחיברתם במשימה 2. 

השלימו את המשפטים: 

• היתרון בתפילה "מהספר" )תפילה שכתב מישהו אחר( הוא...
• היתרון בתפילה "מהלב" )תפילה אישית וספונטנית( הוא...

ביחידה זו עסקנו בתפילה 
האישית ובצורך שלנו בה. 

בפרקים הבאים נכיר את 
התפילה המסורתית שהיא 

חלק חשוב במסורת היהודית. 
עכשיו אני מודע יותר לעובדה שכשאני מתפלל "מהלב", באופן טבעי,  יונתן: 

אני מתפלל על מה שמציק לי באותו הרגע, וכשאני מתפלל "מהספר" 

אני מתפלל גם על נושאים שלא הייתי חושב עליהם בעצמי, כמו נושאים 

לאומיים וחברתיים.

השאלה היא, למה צריך להוסיף לתפילה מרכיבים שלא היית חושב עליהם  נועה: 

בעצמך? כפי שאמרת, אם משהו חשוב לנו – אנחנו מתפללים עליו, למה 

אנחנו צריכים להזכיר בתפילה גם דברים שחשובים לאחרים?
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נועה, רציתי לשאול אותך על הסרט שראינו אתמול בכיתה, משהו הפריע לי וחשבתי שאולי תעזרי לי  יונתן: 
אתה מתכוון לסרט שהראה אנשים בכל העולם מתפללים?להבין מה זה היה. נועה: 

כן. שמתי לב שכמעט כל המתפללים מתנועעים באיזו שהיא דרך: משתחווים או מתנדנדים מצד לצד.  יונתן: 
מה הקטע? 

גם אני לא מבינה את זה, אבל אולי זה כמו שמישהו מהחלל החיצון ייכנס לכיתה שלנו... בהתחלה   נועה: 

הכול ייראה לו כמו צופן לא ברור, אבל אם יסבירו לו מהי המשמעות של כל מעשה, הדברים ייראו 
הגיוניים ומובנים.

הבנתי את הרמז, אולי את רוצה לעשות יחד את שיעורי הבית בחוברת ולברר עוד כמה משמעויות? יונתן: 

יחידה 1

ממעמקי הלב

ביחידות הקודמות ראינו שהתפילה היא צורך אנושי אוניברסלי, ושכמעט כל אדם מתפלל. 
לתפילה ביהדות יש כמה משמעויות:

משמעות דתית – הבעת אמונה בקיומו של אלוהים ואמונה שהוא שומע את התפילה ויכול לעזור;
ומשמעות חברתית – השתתפות עם שאר הציבור.

ביחידה שלפניכם נלמד על חשיבות הכוונה בתפילה.

2
התפילה
ביהדות

       נשמתה 
של התפילה

ביחידה הקודמת עמדנו על 
ההבדלים בין התפילה הכתובה 

לתפילה הספונטנית ועל 
היתרונות והחסרונות של כל 

אחת מהן. לפני כ־2000 שנה 
קבעו חכמים שצורת התפילה 

העיקרית ביהדות תהיה תפילת 
קבע, כלומר, תפילה בנושאים 
קבועים ובזמנים קבועים. עם 

השנים, מכורח המציאות, נקבעו 
גם נוסחי תפילה קבועים. בשלב 
מאוחר עוד יותר הועלו הנוסחים 

על הכתב. החכמים לא פסלו את 
התפילה הספונטנית, אבל פסקו 

שחשיבותה משנית — שהיא 
תפילה נוספת, לצד תפילת 

הקבע.

1

 העושה תפילתו קבע,
אין תפילתו תחנונים. 

)משנה, מסכת ברכות, פרק ד' משנה ד'(

תחנונים - תחינה, פנייה מהלב

 תפילה בלא כוונה
כגוף בלי נשמה.

)רבי יצחק אברבנאל, 
מתוך: ספר ישועות משיחו(

• על פי אמירה זו, איזה חיסרון עלול להיות 
לתפילת הקבע?

שאלה למחשבה 

אם הייתם בוחרים להתפלל, האם הייתם מעדיפים להתפלל תפילות שכבר נוסחו בזמנים קבועים או 
להתפלל תפילות מהלב רק בשעת הצורך?

לפניכם שתי אמירות על התפילה.  קראו אותן וענו במחברתכם על השאלות שאחריהן:

• על פי אמירה זו, למה מושווית תפילה 
 ללא כוונה?

האם לדעתכם זהו דימוי חיובי או שלילי? 
הסבירו.
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התפילה ביהדות
יחידה 1: ממעמקי הלב

פרק

2

איך שומרים על "הנשמה"? 
איך יכול המתפלל לעשות את תפילתו לתפילת "תחנונים" ולתפילה בכוונה? 

לפניכם כמה תמונות הקשורות לתפילה. בכל התמונות נראים אמצעים )תנועות, 
חפצים וכדומה( היכולים לעזור למתפלל להוסיף לתפילת הקבע ֵממד אישי או כוונה.

הסתכלו בתמונות, קראו את בלוני המחשבה שתחתיהן וענו על השאלות.

2

 1 מנו במחברתכם את האמצעים השונים הנראים בתמונות.
כתבו ליד כל אמצעי כיצד הוא יכול להוסיף לתפילת הקבע.

 2 איזה אמצעי היה עוזר לך ליצור לעצמך אווירה של תפילה?
אפשר לבחור באחד מהאמצעים המוצעים כאן או להציע אמצעי אחר. 

3 נסו למצוא כותרת המסכמת את המשותף לכל האמצעים האלה. 

1

2

3

4

 זה עוזר לי להתרכז
רק במילים החשובות

זה מעורר אותי 
ומוסיף לי התרגשות 

ושמחה

 כך אני נכנסת
לאווירה המתאימה

שאני מתפלל אליו שיש מישהו למעלה כך אני זוכר
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2 התפילה ביהדות
יחידה 1: ממעמקי הלב

3

תפילה ללא מילים
החליל )סיפור חסידי(

 כפרי אחד היה רגיל להתפלל בימים נוראים בבית מדרשו של 
הבעל־שם־טוב ז"ל.

היה לו ילד אטום לב )קשה תפיסה, בעל קושי ללמוד(, שלא 
היה יכול לתפוס אפילו צורת האותיות, כל שכן לומר שום דבר 

שבקדושה. לא היה אביו מביאו לעיר מחמת שלא ָידע כלום.
כיוון שנעשה בר מצווה, נטלו אביו ִעמו על יום הכיפורים, כדי 

לשמרו שלא יאכל ביום צום קדוש מחמת חסרון ידיעה.
היה לו לילד חליל קטן, שהיה מחלל בו תמיד בשעה שהיה יושב 

בשדה ורועה את הצאן.
נטל את החליל ונתנו בבגדו ואביו לא ידע.

היה הילד יושב כל יום הכיפורים בבית המדרש ולא התפלל מפני 
שלא היה יודע כלום. בשעת תפילת מוסף אמר לאביו: אבא, רוצה 

אני לחלל בחלילי. 
נתחלחל אביו וגער בו. נתאפק הילד על כורחו.

בשעת תפילת ִמנחה חזר ואמר: אבא הרשני לחלל בחלילי.
גער בו אביו בנזיפה והזהירו שלא יעיז לעשות כן. וליטלו ממנו לא 

היה יכול מחמת איסור מוקצה.
אחר תפילת מנחה חזר הנער ואמר: יהי מה, הרשני נא לחלל.

• כיצד מבטא הסיפור את הרעיון שכוונת הלב חשובה לא פחות, 
ולעתים אף יותר, מאמירת מילות התפילה הקבועות?

בעיניי כל התנועות והלחנים בתפילה רק מסיחים את הדעת ומבלבלים. אם  יונתן: 

המילים של התפילה חשובות כל כך – כדאי להתמקד בהן, הרי אלו המילים 

שאומרים יהודים כבר מאות שנים, ויש להן עוצמה וכוח משלהן!

אני חושבת שהעוצמה מושגת לא רק בזכות המילים, אלא גם בזכות  נועה: 

ה"נשמה" של התפילה, ולדעתי התנועות והלחנים עוזרים מאוד לחזק 

אותה. אם רק אגיד את המילים ולא אצליח להתרכז בתוכן שלהן – 

התפילה שלי תהיה חסרת משמעות...

 כיוון שראה אביו של התינוק שהוא מבקש מאד לחלל, אמר לו: 
היכן החליל?

הראה לו על כיס בגדו.
נטל אביו של התינוק את כיס בגדו והחזיק בידו את הכיס עם החליל, 
כדי שלא יוציאנו הנער ויחלל בו. עמד והתפלל תפילת נעילה כשידו 

מחזקת בכיס ובחליל.
באמצע התפילה שימט הנער בחזקה את החליל מתוך הכיס ומיד 

אביו ונתן קול גדול בחליל עד שתמהו כל השומעים.
כיוון ששמע הבעל־שם־טוב את הקול קיצר ]את התפילה[ מכפי 

הרגלו. אחר התפילה אמר:
תינוק זה בקול חלילו העלה כל התפילה והקל מעליי, שתינוק זה 

אינו יודע כלום, ומאחר שכל היום הקדוש ראה ושמע תפילת ישראל, 
נתלקח בו ניצוץ קדשו כמו אש ממש, ואש תשוקתו בערה בו כל פעם 

יותר ויותר עד כלות נפשו ממש, ובחוזק תשוקתו חילל באמתות 
נקודת לבו בלא שום פנייה, רק לשמו יתברך לבדו, והבל פיו הנקי 

נתקבל מאוד לפניו יתברך ועל ידי זה העלה כל התפילות.

)על פי ש"י עגנון, ימים נוראים, שוקן, תל אביב וירושלים 1964, עמ' שס"ט(

מוקצה - חפץ המיועד לעיסוק של חול ואין להזיזו ממקומו בשבת
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התפילה 
ביהדות

פרק

2

אתה יודע מה גיליתי אתמול? שהרבה אנשים שמתפללים הולכים שלוש פעמים ביום לבית הכנסת כדי  למה? אי אפשר להתפלל בבית?להתפלל! זה בטח לוקח להם חצי מהיום.נועה:  אולי יש תפילות שאפשר להגיד רק בבית הכנסת? יונתן:  נועה: 
רעיון מעניין, ואני הייתי אומר שאולי הם פשוט רוצים להתפלל עם עוד אנשים. יונתן: 

כן, גם זה נשמע הגיוני... מעניין מי מאתנו צודק? אולי, לשם שינוי, שנינו צודקים? נועה: 

אני מוכן להתערב אתך שהפעם הצדק אתי, אבל, בעצם, למה לריב? אפשר לחכות לשיעור מחר  יונתן: 
ולשאול את המורה. יכול להיות שתהיה לה תשובה שאפילו לא חשבנו עליה...

יחידה 2

יחד, לב אל לב

את התפילה היהודית אפשר להתפלל בכל מקום: בבית הכנסת, בבית או בחוץ; אפשר להתפלל לבד 
ואפשר גם בקבוצה. אולם, חכמים החשיבו במיוחד את התפילה בציבור. 

חלקים רבים וחשובים בתפילה היהודית כתובים בלשון רבים ויש חלקים שמותר לאומרם רק בציבור 
בן עשרה מתפללים ויותר. כמו כן, תפילות רבות עוסקות בענייני ציבור. 

ביחד או לחוד
שרטטו במחברתכם שני טורים, מלאו אותם וענו על השאלות:

 חמישה דברים 
שמתאים לעשות לבד

 חמישה דברים 
שמתאים לעשות בקבוצה

1

1 מה מאפיין את הדברים 
שעושים בקבוצה?

2 מה מאפיין את הדברים 
שעושים לבד?

3 לאור תשובותיכם לשאלות 
הקודמות, האם אתם יכולים 

לשער מדוע חשבו מתקני 
התפילה שעדיף להתפלל בחברה 

ולא לבד?
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2 התפילה ביהדות
יחידה 2: יחד, לב אל לב

אבא קובנר משורר וסופר. נולד 
באוקראינה ב־1918. בתקופת 

השואה נמנה עם מפקדי הארגון 
היהודי הלוחם בגטו וילנה והיה 

מפקד הפרטיזנים היהודים. לאחר 
המלחמה עלה לארץ והצטרף 

לקיבוץ. תרם רבות להנחלת 
מורשת השואה והיה ממקימי 

בית התפוצות. ב־1970 זכה בפרס 
ישראל. נפטר ב־1987.

2

כוחו של ציבור
/ אבא קובנר  אחד מן המניין

בשבוע הראשון להיותי בארץ, עמדתי ליד הכותל המערבי. אמי ז"ל 
לא ציוותני דבר, שכן לא נפרדנו. עמדתי במרחק פסיעה מהכותל, 

מן האבנים, והרגשתי שאיני שייך. שהנני נטוע בהוויה אחרת. שלא 
פסעתי צעד נוסף. אך מישהו משך בשרוולי, ביקש שאצטרף למניין. 

חבשתי כובע, הצטרפתי למניין, אמרתי תפילת מנחה, והגעתי. 
זהו דבר יהודי, היותר ייחודי שביהדות, להיות אחד במניין. לדעת 

כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. אפשר זה הדבר 
המשמעותי ביותר שביהדות. ואין דבר יותר ייחודי ויהודי בתנועה 

זו בה חונכתי. תפילתי תמיד להיות אחד מכולם. שמילותיי הטובות 
יצטרפו למילים, שממלמל הציבור ]...[ 

)אבא קובנר, על הגשר הצר, ספריית הפועלים, תל אביב תשמ"א, עמ' 121(

אבא קובנר מתאר חוויית זרּות 
שהופכת לחוויית שייכּות וזהות. 

אילו יכולנו, היינו שואלים את 
אבא קובנר — 

אתה אינך יהודי שומר 
מצוות. מדוע ההצטרפות 

לתפילה במניין ליד הכותל 
היא שגרמה לך להרגיש שייך 

להוויה המקומית בארץ?

נסו אתם לענות במקום 
אבא קובנר.

חכמים קבעו שגם תפילות 
שאפשר להתפלל ביחידות, 
יש חשיבות ועוצמה מיוחדת 

לאמירתן במניין. התפילה במניין 
מביעה את תחושת השייכות 
שלנו ל"קהילה" ולחברה שאנו 
חיים בה ואת האכפתיות שלנו 

מהאנשים שמסביבנו.
המדרש שלפניכם מביע גם הוא 
את חשיבותה ואת משמעותה 

של התפילה בציבור: 

מהו מניין?
מניין הוא קבוצה של עשרה 
יהודים לפחות. יש תפילות 
שמותר לאומרן רק כשיש 

מניין.

?

!

1 רב יצחק אמר שחשוב 
להתפלל בשעה )=בזמן( 
שהציבור מתפלל, גם אם 

היחיד אינו נמצא ַּבמקום שהם 
מתפללים בו, משום שזו "עת 

רצון". מדוע?

2 מדוע רב נחמן אינו מתפלל 
בבית הכנסת בציבור? 

3 נסו לחשוב אילו עוד טיעונים 
היה רב נחמן יכול להציג כדי 
להצדיק את מנהגו להתפלל 

בבית ביחידות. 

שאלה לדיון ומחשבה

לדעתכם, מהי הדרך הטובה 
 ביותר להתפלל? 

נמקו את תשובתכם! 

מדרש
 אמר לו רב יצחק לרב נחמן: 

מדוע לא בא מר לבית הכנסת להתפלל? 
אמר לו רב נחמן: איני יכול. 

ס מר עשרה ]אנשים[ לביתו ויתפלל.  אמר לו רב יצחק: ְיַכּנֵ
אמר לו רב נחמן: קשה לי הדבר. 

אמר לו רב יצחק: אולי יאמר מר לשליח הציבור, שבזמן תפילת 
הציבור יבוא ויודיע למר ]מתי הציבור מתפללים, כדי שיוכל 

להתפלל באותו הזמן[. 
אמר לו רב נחמן: מדוע כל זה? 

 אמר לו רב יצחק: שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי: 
 כתוב "ואני תפילתי לך ה' עת רצון" )תהלים ס"ט, י"ד(. 

אימתי "עת רצון"? בשעה שהציבור מתפללים.
)על פי תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ז' עמוד ב'(

עת רצון � זמן שבו ה' מתרצה, נענה לתפילה.

ישר מן הלב / יוסי גמזו
 ָׁשַאְלְתּ אֹוִתי: 

ׁש־ְמַעט ֶשל ֶחֶסד "ֵהיָכן אֹותֹו ִמְקָדּ
ֹחֶדׁש ֶזה?" ל ְבּ ֵלּ ה נֹוֵהג ְלִהְתַפּ ֶׁשּבֹו ַאָתּ

י ָלְך:   ָאַמְרִתּ
ֶנֶסת ֵבית־ַהְכּ ה ְבּ ִפָלּ "ֲאִני אֹוֵמר ְתּ

ָטן  ר ְוַהָקּ  ַהַצּ
 ֶׁש ִבּ ְשׂ ֹמ א ל ֹו   ֶׁש ל   

ֶה ָח ֶז ה...
אי  ַבּ  ָׁשם ֵאין ִלי ַרב ְוֵאין ַגּ

ֶדׁש ֵלי־ַהֹקּ ְוֶיֶתר ְכּ
ְמקֹוָמם, ִמיד מּוָנח לֹו ִבּ בֹוָדם ָתּ י ְכּ ִלִבּ ֶשְבּ

י  ת־ָיִחיד ֶׁשִלּ ִפַלּ  ֲאָבל ְתּ
ֵאיָנה ְזקּוָקה ְלֹגֶדׁש

 ֵעֵדי־ְׁשִמיָעה ְלַמה ֶּׁשִהיא 
לֹוֶחֶׁשת ִלי ּדּוָמם.

ִלי ִצּבּור, ל ְבּ ֵלּ ֲאִני ִמְתַפּ
ִלי ִדּבּור, ה, ְבּ ִלי ִמָלּ ִלי ְצִליל, ְבּ ְבּ

ִלי קֹול ַמְעָלה, ְבּ ַאְך ֶזה ֶׁשְלּ
ל..." ֵמִבין ְוׁשֹוֵמַע ַהֹכּ

 

 כותב השיר מעדיף את  •
התפילה האישית. אילו יתרונות 

הוא רואה בה?
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התפילה ביהדות2
יחידה 2: יחד, לב אל לב

      אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד
לפניכם קטעים מתוך שתי תפילות המופיעות בסידור:

3

4

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ה' ]...[ 
ֶׁשּתֹוִליֵכנּו ְלָׁשלֹום, ְוַתְצִעיֵדנּו 

ְלָׁשלֹום, ְוַתְדִריֵכנּו ְלָׁשלֹום, 
ים  ְוַתִגיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ

ּוְלִׂשְמָחה ּוְלָׁשלֹום ]...[ 
)מתוך תפילת הדרך(

יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו  ֲהִשׁ
נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַמְלֵכּ
ֵלָמה ְלָפֶניָך ]...[ ִבְתׁשּוָבה ְשׁ

)מתוך תפילת העמידה(

• שימו לב לכל הפעלים שבתפילות האלה. מה משותף להם?

תפילות אלה אינן עוסקות בעניינים חברתיים או לאומיים, אלא 
בנושאים אישיים. "תפילת הדרך" נאמרת במהלך נסיעה ארוכה 
מהרגיל, והמתפלל מבקש בה להגיע בשלום ליעדו. גם הבקשה 

מתוך תפילת העמידה היא בקשה אישית — המתפלל מבקש 
מאלוהים שיעזור לו להתקרב אליו ולחזור בתשובה.

1 מדוע, לדעתכם, החליטו החכמים שתפילות רבות, גם כאלה 
שנושאיהן אישיים, ייאמרו בלשון רבים? 

2 בתלמוד נאמר על תפילת הדרך: "אמר אביי: לעולם ישתף אדם עצמו 
עם הציבור. וכיצד יאמר? 'יהי רצון... שתוליכנו לשלום' " )מסכת ברכות, דף 

כ"ט עמוד ב'(. לדעת אביי, מדוע נוסחה תפילת הדרך בלשון רבים?

סיפור: להתפלל בעד כולם
עובד בחווה שאשתו חלתה ביקש מנזיר בודהיסטי להתפלל 

בעבורה. הנזיר פתח בתפילה בבקשו מהאל לרפא את כל החולים. 
"רק רגע", אמר האיש לנזיר, "אני ביקשתי שתתפלל לרפואתה של 

אשתי, והנה אתה מתפלל על כל החולים!"
"אני מתפלל גם בעבורה", אמר הנזיר.

"כן, אבל אתה מתפלל על כולם, ואם כך, יכול להיות שבסוף תעזור 
לשכני, שאף הוא חולה, אבל אני איני סובל אותו", אמר האיש.

"אתה אינך מבין דבר בריפוי", אמר הנזיר, "כאשר אני מתפלל 
בעד כולם, אני מצרף את תפילתי לתפילתם של מיליונים אחרים 

בעולם, המתפללים אף הם על חוליהם. יחד, הקולות האלה מגיעים 
עד לאל ומיטיבים עם כולם. לחוד, הם יאבדו מכוחם ולא יגיעו 

לשום מקום".
)Paulo Coelho: Praying for Everyone, from: Stories for Parents, Children and 

Grandchildren, published by Lulu, 2005 p. 57( 

אני מזדהה עם הרעיון של תפילה משותפת. כאשר מתפללים יחד, התפילה  נועה: 

של היחיד קושרת אותו לחברה ולעם.

אני מרגיש לגמרי אחרת, לדעתי גם אם יהיו מיליון אנשים סביבי, ואפילו  יונתן: 

אם נאמר יחד את אותן המילים – אם הם לא קשורים אליי, זה לא ייתן לי 

שום תחושת "ביחד". תפילה היא חוויה שלי מול אלוהים, ולא מול או ליד 

מישהו אחר. 

 יש תפילות שנושאים ביחידות. 
חסיד מתבודד בתפילה ביער.  1 התפיסה שמבטא הנזיר מזכירה מאוד את גישת חז"ל בעניין 

התפילה בלשון רבים. כתבו במילים שלכם מה היתרון בתפילה בעד 
כולם ולא רק בעד אדם מסוים.

2 נסו לחשוב לאיזה מרכיב בזהותכם מתחברת תפיסה זו.

ברכת החמה 
בכותל המערבי 
בשנת 2009. 
ברכה זו נאמרת 
פעם ב־28 שנים, 
ובגלל ייחודה 
נאספו המונים 
לאומרה יחד.

 שאלה לדיון ומחשבה 
בתפילת העמידה )שהיא החלק המרכזי 

בתפילה(, מופיעות בקשות שונות. חכמים לימדו 
כי במהלך התפילה יכול כל אדם להוסיף על כל 

 בקשה גם בקשה אישית, הקרובה לליבו.
חשבו מדוע.
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ביהדות

פרק

2

נועה, תראי מה יש פה בסידור – תפילת "יזכור", התפילה שאומרים ביום הזיכרון. מה הקשר שלה לסידור? מה זאת אומרת "מה הקשר", זאת תפילה, לא? יונתן:  נועה: 

כן, אבל חשבתי שבסידור יש רק תפילות שמבקשים בהן מאלוהים כל מיני דברים, או אומרים לו תודה.  יונתן: 
"יזכור" זה משהו אחר, זו תפילה שנועדה להזכיר לנו, בני האדם, את מי שמתו.

אולי אנחנו לא מכירים מספיק את הסידור ולא יודעים מה יש בו באמת. אולי בסוף נגלה שהוא דומה  יותר למקראה שמקובצים בה קטעים מסוגים שונים. נועה: 

אהבתי! בהשראתך אני מציע שם חדש לסידור - "מקראה לתפילות", אבל אני עדיין לא מבין איפה  בדיוק משתבץ שם "יזכור".יונתן: 

יחידה 3

ערכים, חיים וזיכרון

הראשונה  המאה  )בתחילת  חז"ל  בתקופת  נכתבו  רבות  תפילות  בשלבים.  נבנה  התפילה  סידור 
לספירה(, ובמשך הדורות נוספו לסידור עוד חלקים רבים. מה הרעיון המנחה את התפילות בסידור? 

האם יש נושא אחד המשותף לכולן, או אולי כמה נושאים?

על מה מתפללים?
משימה

קראו את קטעי התפילה 
 שלפניכם. סכמו לעצמכם 

 מהו הנושא העיקרי של כל 
קטע תפילה.

אתם יכולים להיעזר גם במראה המקום 
 הרומז לנסיבות שבהן אומרים כל 

תפילה )בסוגריים(:

1

ַמע ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו, ה' ֶאָחד.  ׁשְ
)קריאת שמע(

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָנה ֵמֵעיָני  ֲעִביר ׁשֵ ָהעֹוָלם, ַהּמַ

י. ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעּפָ
)מתוך ברכות השחר הנאמרות בבוקר(

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמְצֹוָתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ

ה. ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ְוִצּוָ
)ברכה שאומרים כשיושבים בסוכה(

ל  ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלה' ּכָ
ָהָאֶרץ. )מתוך תפילת שחרית(

ָפֶניָך, ה' ֱאֹלֵהינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ׁש ָעֵלינּו  ַחּדֵ ּתְ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ
ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.  ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ

)מתוך ברכת החודש, 
הנאמרת בתחילת כל חודש עברי(

ְרָקן ְוַעל  ִסים ְוַעל ַהּפֻ ְוַעל ָהּנִ
ׁשּועֹות ְוַעל  בּורֹות ְוַעל ַהּתְ ַהּגְ
ָחמֹות ְוַעל  ַהִנְפָלאֹות ְוַעל ַהּנֶ

יָת ַלֲאבֹוֵתינּו  ָעׂשִ ְלָחמֹות ׁשֶ ַהּמִ
יֵמי  ה. ּבִ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבִ ּיָ ּבַ
דֹול  ן יֹוָחָנן ּכֵֹהן ּגָ ְתָיהּו ּבֶ ַמּתִ

מֹוָנאי ּוָבָניו ]...[   ַחׁשְ
)מתוך ברכת "על הניסים" לחנוכה(

מֹוֶדה/מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי 
ֶחְמָלה  ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ ם ׁשֶ ְוַקּיָ

]...[ 
)תפילה שאומרים עם הקימה בבוקר(

יָנה ְלָהִבין  נּו ּבִ ִלּבֵ ]...[ ְוֵתן ּבְ
ד.  ֹמַע, ִלְלֹמד ּוְלַלּמֵ יל, ִלׁשְ ּוְלַהְׂשּכִ

ל  ם ֶאת ּכָ ֹמר ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ִלׁשְ
ַאֲהָבה.  ְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶתָך ּבְ ּדִ

)מתוך ברכות קריאת שמע(

נּו, ה' ֱאֹלֵהינּו,  ַאְלּתָ ְצַרִים ּגְ ִמּמִ
ל  ִדיָתנּו, ּכָ ית ֲעָבִדים ּפְ ּוִמּבֵ

, ּוְבכֹוְרָך ִיְׂשָרֵאל  כֹוֵריֶהם ָהָרְגּתָ ּבְ
ַקְעּתָ ]...[  , ְוַים סּוף ָלֶהם ּבָ ָאְלּתָ ּגָ

)מתוך ברכות קריאת שמע(

ים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחּיִ ים ׁשָ ׂשִ
ל  ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ָך ]...[  ָרֵאל ַעּמֶ  ִיׂשְ
)מתוך תפילת העמידה(

ָאָדם אֹוֵכל   ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ
ּבּוד  רֹוֵתיֶהם )=מרוויח מהם( ]...[ ּכִ ּפֵ

ָאב ָוֵאם ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ]...[ 
ְוַהְכָנַסת אֹוְרִחים ּוִבּקּור חֹוִלים ]...[ 

ם.  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ
)מתוך ברכות השחר(

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ
ּיֹום  ּבֹת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

ר  ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ַהּשׁ
ה. )מתוך קידוש לליל שבת( ָעׂשָ

ָנה  ָ ֵרְך ָעֵלינּו, ה' ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה  ַהּזׁאת ְוֶאת ּכָ

 ְלטֹוָבה, ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה 
ֵני ָהֲאָדָמה ]...[ ַעל ּפְ
)מתוך תפילת העמידה(

רֹוִמים,  ְמּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֹוֵכן ַבּ
ְנֵפי  ַחת ַכּ ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַתּ

ל ֶאָחד  ַמת ּכָ ִכיָנה ]...[ ְלִנׁשְ ַהְשּׁ
הּוִדים  ׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא ַהּיְ ֵ ְוֶאָחד ִמּשׁ

ֹוָאה ]...[  ַחְלֵלי ַהּשׁ
)מתוך תפילה ליום השואה(
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התפילה ביהדות2
יחידה 3: ערכים, חיים וזיכרון

להכיר תפילות מקרוב
כפי שבוודאי נוכחתם לדעת, יש בתפילה נושאים מנושאים שונים.

תפילות אחדות נאמרות בהזדמנויות מסוימות בחיי האדם — במעגל 
החיים, במועדים, באירועים אישיים וציבוריים ובחיי היום־יום.

תפילות מסוימות נועדו להנחיל ערכים, כמו האמונה באלוהים 
ואהבתו, השלום והדאגה לזולת.

תפילות אחרות מזכירות מאורעות היסטוריים, כמו יציאת מצרים, 
קבלת התורה או הקמת מדינת ישראל.

נכיר עתה תפילה אחת מכל סוג.

2

כעת, קראו את הקטע הבא מן התלמוד, המעיד על הדרך שבה 
נהגו לומר תפילה זו:

מן התלמוד
]...[ כאשר פותח את עיניו יאמר: "ברוך פוקח עיוורים"; 

כאשר מתיישר ומתיישב יאמר: "ברוך מתיר אסורים";
כאשר מתלבש יאמר: "ברוך מלביש ערומים";

כאשר מזדקף יאמר: "ברוך זוקף כפופים"; 
כאשר יורד לקרקע יאמר: "ברוך רוקע הארץ על המים"; 

כאשר הולך יאמר: "ברוך המכין מצעדי גבר";
כאשר נועל נעליו יאמר: "ברוך שעשה לי כל צרכי"; 

כאשר חוגר חגורתו יאמר "ברוך אוזר )חוגר( ישראל בגבורה"; 
כאשר פורס סודרו )בגד המשמש גם לכיסוי ראש( על ראשו יאמר: 

"ברוך עוטר ישראל בתפארה". 
)על פי תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ס' עמוד ב'(

1 אילו מן הברכות הצלחתם להתאים לפעולות? 
2 חשבו על פעולה שאתם עושים בכל בוקר, פעולה שאינה מוזכרת  

ב"ברכות השחר", וכתבו לה ברכה.

משימה

• נסו להתאים כל ברכה לפעולה הנעשית בבוקר.

 חיי האדם: 
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּפֹוֵקַח ִעְוִרים. רּוְך ַאּתָ ּבָ
ים. יׁש ֲעֻרּמִ ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמְלּבִ רּוְך ַאּתָ ּבָ
יר ֲאסּוִרים. ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַמּתִ רּוְך ַאּתָ ּבָ
פּוִפים. ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, זֹוֵקף ּכְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִים. ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִכין ִמְצֲעֵדי ָגֶבר. ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְגבּוָרה.  ָרֵאל ּבִ ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, אֹוֵזר ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִתְפָאָרה. ָרֵאל ּבְ ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, עֹוֵטר ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
)מתוך ברכות השחר(

את התפילה הזאת, "ברכות השחר", אומרים בכל יום בבית 
הכנסת או בבית, והיא חלק מתפילת הבוקר, מתפילת 

"שחרית". במקורה נאמרה תפילה זו מיד עם ההשכמה. כל 
ברכה בתפילה )הפותחת במילים "ברוך אתה ה' "( נאמרה סמוך 

לפעולה הקשורה לקימה. 
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2 התפילה ביהדות
יחידה 3: ערכים, חיים וזיכרון

3

4

שאלות לדיון

• על מה מודים בתפילה זו?
• בתלמוד נאמר: "שינה - אחד משישים למיתה" )תלמוד בבלי, 

מסכת ברכות, דף נ"ז עמוד ב'(. על פי ִאמרה זו, מדוע אומרים את תפילת 

"מודה אני"?

משימה

בתפילה "מודה אני" מודים על אחד הדברים הפשוטים והבסיסיים 
ביותר שאפשר לחשוב עליו. בתפילה אחרת הנאמרת בבוקר מודים 
בפשטות על החיים, על הנשמה שיש בנו )"אלוהי נשמה שנתת בי 

טהורה היא..."(. מתפילות אלו אנו לומדים את ערך הכרת התודה: 
להכיר תודה על כל דבר הניתן לנו, גם אם הוא נראה מובן מאליו.

 • כתבו תפילה או מכתב תודה שבו אתם מודים - לאלוהים, 
לטבע או לאדם אחר - על משהו שעד עכשיו לא חשבתם שיש 

להודות עליו!

ערכים: תודה על מה שלי נתת

בן מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך    בת מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך
ם ֶמֶלְך ַחי ְוַקּיָ

ֶחְמָלה ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ ׁשֶ
ה ֱאמּוָנֶתָך. ַרּבָ

)מתוך סדר ההשכמה בברכות השחר(

זיכרון היסטורי:
לתפארת מדינת ישראל

ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו,  ַמִים, צּור ִיְשׂ ָשּׁ ַבּ ָאִבינּו ֶשׁ
ֵתנּו.  ֻאָלּ ית ְצִמיַחת ְגּ ָרֵאל, ֵראִשׁ ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשׂ ָבּ

לֹוֶמָך,  ת ְשׁ ָך, ּוְפֹרׂש ָעֶליָה ֻסַכּ ֶאְבַרת ַחְסֶדּ ָהֵגן ָעֶליָה ְבּ
ֶריָה ְויֹוֲעֶציָה,  יָה, ָשׂ ָך ְלָראֶשׁ ַלח אֹוְרָך ַוֲאִמְתּ ּוְשׁ

ָפֶניָך.  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלּ ֵנם ְבּ ְוַתְקּ
נּו,  י ֶאֶרץ ָקְדֵשׁ ק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵנּ ַחֵזּ

ֵרם,  ַעְטּ חֹון ְתּ ְוַהְנִחיֵלם ֱאֹלֵהינּו ְיׁשּוָעה ַוֲעֶטֶרת ִנָצּ
ֶביָה.  ְמַחת עֹוָלם ְליֹוְשׁ ָאֶרץ ְוִשׂ לֹום ָבּ ְוָנַתָתּ ָשׁ

)מתוך התפילה לשלום המדינה(

 1 ציינו שלוש בקשות המופיעות בתפילה והסבירו אותן 
במילים שלכם.

 2 לאור הבקשות שכתבתם - 
מדוע תפילה זו קשורה לקום המדינה?

3 "התפילה לשלום המדינה" מציגה את קיומה של המדינה 
כעובדה מוגמרת. תפילות אחרות קשורות למאורעות היסטוריים 

אחרים ואף מזכירות אותם במפורש, כדי לחזק את הקשר של 
 המתפללים לעבר שלהם.

גם בלי להכיר את כל התפילות, שערו אילו מאורעות היסטוריים 
בתולדות העם היהודי מוזכרים בתפילות שבסידור.

נראה לי שחוץ מהנושאים ההיסטוריים, רוב הנושאים בתפילה הם נושאים  יונתן: 

כלליים, הנוגעים לכל העמים, אז למה שלא אתפלל תפילות נוצריות, 

מוסלמיות או בודהיסטיות?

לי נראה שגם בנוסח המסורתי של התפילות ה"כלליות" יש משהו "יהודי",  נועה: 

למשל בפתיחות ובסיומים הזהים של הברכות. וחוץ מזה, נוסח התפילות 

הוא חלק ממסורת שאני לא רוצה להתנתק ממנה.

"מודה אני" היא התפילה הראשונה שאומרים בבוקר. 
שלא כמו ברכות השחר )שקראנו בעמוד הקודם( 

הנאמרות בבית הכנסת, תפילה זו נאמרת גם היום 
בבית עם ההשכמה ולא בבית הכנסת.

תפילה זו חוברה והוכנסה לסידור 
התפילה בעקבות אירוע היסטורי 

מסוים — הקמת מדינת ישראל. את 
"התפילה לשלום המדינה" אומרים 

בתפילת שחרית של שבת, בזמן 
קריאת התורה או לאחריה.
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פרק

3

יונתן, אני רואה שהפעם אתה עושה שיעורי בית ברצינות. כבר עשרים דקות אתה מדפדף בסידור –  אולי תספר לי מה מצאת שם?נועה: 
לטעמי זה מצחיק לקרוא לספר הזה "סידור"... אני הייתי קורא לו "בילגון"... יונתן: 

לפי תוכן העניינים נראה שהספר הזה מסודר דווקא, יש בו "פרקים" ו"פרקי ִמְׁשֶנה", מה צריך יותר? נועה: 

גם אני חשבתי כך, אבל כל פרק הוא באורך אחר, ויש בו תפילות אחרות לגמרי. בכל מקרה, אני לא  מוצא את ידיי ואת רגליי.יונתן: 

יש לי תחושה שזה פשוט עניין של זמן. אני מציעה שבמקום לדפדף נלך שלב־שלב. מה דעתך להתחיל  בתוכן העניינים ולהתקדם משם הלאה?נועה: 
אוף, מעשית שכמוך! אבל הפעם אני מסכים אתך... בואי נצא לדרך! יונתן: 

יחידה 1

סיור בסידור - חלק א'
ספר התפילות של העם היהודי מכונה "סידור תפילה" או בקיצור "סידור".

מה אנחנו יודעים על תוכנו של הסידור? 
סדרן.  לפי  התפילות  כל  את  בו  למצוא  אפשר  אכן   – הספר  של  למהותו  רומז  "סידור"   הכינוי 

האם אתם יודעים לפי אילו נושאים הוא "מסודר"?

הכרת
הסידור

1

1 הביאו דוגמה לתפילה 
שאומרים פחות מפעם בשנה.

2 הביאו דוגמה לתפילה 
שאומרים פעם בשנה.

3 הביאו דוגמה לתפילה 
שאומרים פעם בחודש.

4 הביאו דוגמה לתפילה 
שאומרים פעם בשבוע.

5 הביאו דוגמה לתפילה 
שאומרים פעם ביום.

6 האם מצאתם "סדר" 
 שהתפילות השונות מסודרות 

על פיו? אם כן, מהו?

מה בסידור?
לפניכם תוכן עניינים של סידור. 

עיינו בו ומלאו את המשימות 
שאחריו:

שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות

בפעילויות הבאות "נסייר" 
בחלקיו השונים של הסידור ובכל 

חלק "שנבקר" בו נחפש את 
הנושא העיקרי.
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3 יחידה 1: סיור בסידור - חלק א'
הכרת הסידור

2

שער היום — תפילת שחרית
 הסתכלו בתוכן העניינים של הסידור. 

בשער היום שתי קבוצות של תפילות: "תפילת שחרית" ו"ברכות". 

נפתח בקבוצה הראשונה: תפילת שחרית

משימה

תחילה נכיר את תפילת הבוקר, תפילת "שחרית", הנאמרת בכל 
יום. בתפילה זו כמה חלקים, תוכלו למצוא אותם בתוכן העניינים. 

א. ברכות השחר
פותחים את היום בתודה ובברכות שבח לאלוהים. לפניכם שני 

קטעים מהתפילות שאומרים כשקמים בבוקר: 

ם   מֹוֶדה / מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקּיָ

ה ֱאמּוָנֶתָך. ֶחְמָלה, ַרּבָ ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ ׁשֶ

ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵבּ ׂ ר ָנַתן ַלֶשּ ֲאֶשׁ

1 על מה מודים לאלוהים בתפילת "מודה אני"? )רמז: חפשו 
בפרק 2, עמ' 31(

2 על מה משבחים את אלוהים בברכה "]...[ ֲאׁשֶר נָתַן לַּׂשֶכְוִי 
ִּבינָה ]...[" )רמז: חפשו מהו "ׂשֶכְוִי"?(

שאלת אתגר: מה הקשר בין שתי התפילות האלה? 

ב. קריאת שמע וברכותיה
כעת הגענו לאחד החלקים החשובים בתפילת שחרית: קריאת 
שמע. לפני קריאת שמע וגם לאחריה מברכים את האל כמה 

ברכות. הנה קטע קטן מאחת הברכות האלה:

ַרֲחִמים.  ִרים ָעֶליָה ְבּ ִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָדּ  הֵמּ
ית. ה ְבֵראִשׁ ִמיד ַמֲעׂשֶ ָכל יֹום ָתּ ׁש ְבּ ּוְבטּובֹו ְמַחֵדּ

שאלת אתגר: הברכה שהבאנו נאמרת לפני קריאת שמע רק 
 בתפילת שחרית. נסו לנחש לפי תוכנה מה הקשר שלה 

לתפילת הבוקר.

קריאת שמע עצמה היא:

ָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד. ַמע ִיְשׂ ְשׁ

שאלת אתגר: באילו הזדמנויות נוספות אומרים תפילה זו? 

שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות

 בפעילות שלפניכם קטעים מכמה תפילות שבתפילת שחרית, וכן הסבר קצר על משמעותו של כל חלק בתפילה. 
קראו את הקטעים וענו על השאלות.

נדלג על הקטע של פסוקי דזמרא, ונכיר מקרוב את קריאת שמע.



34

פרק

יחידה 1: סיור בסידור - חלק א'3
הכרת הסידור

ג. תפילת העמידה
תפילת העמידה היא התפילה המרכזית בשלוש תפילות היום 
)שחרית, מנחה וערבית(. עיקרה של תפילת העמידה הן 13 

 בקשות בנושאים החשובים לאדם הפרטי וגם לעם כולו. 
לפניכם שלוש מהבקשות:

יָנה ָוָדַעת. ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ ָחּנֵ

ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא.

ָנה ַהּזֹאת  ָ ֵרְך ָעֵלינּו, ה' ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ַהּשׁ  ּבָ
ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה.  ְוֶאת ּכָ

• באילו נושאים עוסקות הבקשות האלה?
שאלת אתגר: נסו לנחש אילו עוד דברים מבקשים בתפילת 

העמידה )רמז: הסתכלו בפרק 5, עמ' 53-52(

ד. קריאת התורה
ביום שני וביום חמישי בבוקר, בשבת ובחגים, לאחר "תפילת 

העמידה", מוציאים מארון הקודש ספר תורה וקוראים בו. לפני 
 הקריאה ואחריה מברכים ברכות מיוחדות. 

הנה שתיים מהברכות: 

ָלִים. ֵצא ּתֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ָרֵאל ]...[ ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מׁשֶ ר ׂשָ ֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

1 איזו משתי הברכות האלה נאמרת כאשר מוציאים את ספר 
התורה מארון הקודש? איזו מילה בנוסח הברכה עזרה לכם 

לענות לשאלה זו?

2 איזו משתי הברכות האלה נאמרת לאחר הקריאה בתורה, 
כאשר מרימים את ספר התורה ומראים אותו לקהל? מה עזר 

לכם לענות לשאלה זו?

לידיעתכם!
נוסף על תפילת שחרית, מתפללים בכל יום עוד שתי תפילות: תפילת 

מנחה הנאמרת בצהריים ותפילת ערבית, או מעריב, הנאמרת בערב. 
במרכזן של שלוש התפילות האלה עומדת תפילת העמידה, אך לפניה 

ואחריה אומרים בכל תפילה ַּביום קטעי תפילה אחרים. 

שאלת אתגר: נסו לשער אילו מקטעי התפילה שפגשתם בפעילות 
זו )ומובאים שוב להלן( אינם נאמרים במנחה ובערבית.

ם   מֹוֶדה / מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקּיָ

ה ֱאמּוָנֶתָך. ֶחְמָלה, ַרּבָ ָמִתי ּבְ י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ ׁשֶ
ַרֲחִמים.  ִרים ָעֶליָה ְבּ ִאיר ָלָאֶרץ ְוַלָדּ  הֵמּ

ית. ה ְבֵראִשׁ ִמיד ַמֲעֶשׂ ָכל יֹום ָתּ ׁש ְבּ ּוְבטּובֹו ְמַחֵדּ

ָלִים. ֵצא ּתֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ּכִ

ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא.  ה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם.  רּוְך ַאָתּ  ָבּ

ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ְכִוי ִביָנה ְלַהְבִחין ֵבּ ׂ ר ָנַתן ַלֶשּ ֲאֶשׁ

ָרֵאל ]...[ ֵני ִיְשׂ ה ִלְפֵני ּבְ ם מׁשֶ ר ׂשָ ֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
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3 יחידה 1: סיור בסידור - חלק א'
הכרת הסידור

שער היום — ברכות
נוסף לתפילות שאומרים בזמנים קבועים, יש בסידור גם ברכות 

מזדמנות שאומרים רק במצבים מסוימים.
על פי הרמב"ם, אפשר לחלק את הברכות לשלושה סוגים: 

ברכות הנהנין   -
ברכות שבח, הודיה ובקשה   -

ברכות המצוות.   -
את שלושת הסוגים האלה אפשר למצוא בסידור.

משימה א'

ברכות הנהנין
את "ברכות הנהנין" יש לומר לפני או אחרי שנהנים ממשהו, 

כמו מאכל או ריח טוב. לכל סוג של מאכל ברכה משלו, ברכה 
שמברכים לפני אכילתו, לדוגמה:

3

רמב"ם - 
 מחשובי הוגי הדעות ביהדות, 

 חי לפני כ–1000 שנה. 
כתב ספרים רבים וחשובים 

בנושאי פילוסופיה והלכה.

 על כל סוגי הלחם 
)כמו לחם, פיתה, לחמנייה וחלה(

ה ה', רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ.

 על כל ֵּפרות העץ 
)גם על אגוזים ואבוקדו(

ה ה', רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

ִרי ָהֵעץ. ּבֹוֵרא ּפְ

על כל מיני המאפה המבוססים על קמח ומכילים תוספות, כמו 
סוכר, ביצים, חלב ועוד )כמו עוגות, עוגיות וקרקרים( 

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות.

שאלת אתגר: לפניכם שתי ברכות שמברכים על מאכלים 
 אחרים. נסו לנחש על איזה סוג מאכל מברכים כל אחת מהן. 

)רמז: מדובר במאכלים שונים מאלה שנזכרו למעלה( 

ה ה', רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

ִרי ָהֲאָדָמה. ּבֹוֵרא ּפְ

ה ה', רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ְדָברֹו. ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ׁשֶ

כאמור, צריך לברך לא רק על מאכלים אלא גם על ריחות טובים.
לפניכם דוגמה לברכה שמברכים על ריח טוב, למשל, על פרח:

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמים. ּבֹוֵרא ִמיֵני ְבׂשָ

 שאלת אתגר: באיזה טקס הקשור לשבת מברכים את 
הברכה הזאת ומדוע?

שאלות אתגר לסיכום

• מה הרעיון העומד מאחורי 
המצווה לברך על כל מאכל או 

ריח טוב?

• בתקופה שבה תיקנו )קבעו( 
את הברכות, הלחם היה עיקר 

הארוחה, ולכן הותקנה לו ברכה 
מיוחדת. בתקופות שפע כמו 

שלנו רבים אוכלים ארוחה ללא 
לחם, ארוחה שבמרכזה מאכלים 
אחרים. נסו לחשוב מהו המאכל 
העיקרי בחברה שאתם חיים בה 

ונסחו בעבורו ברכה מיוחדת.

שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות
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שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות

הכרת הסידור

ברכות הראייה
כשרואים תופעת טבע בלתי רגילה, כגון ברק, הר גבוה מאוד או 

נהר גדול מאוד, מברכים: 
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ית. ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֵ

• מה הקשר בין נוסח הברכה לזמנים שבהם צריך לברך אותה?
כשרואים קשת בענן, מברכים:

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ַמֲאָמרֹו. ם ּבְ ְבִריתֹו ְוַקּיָ ִרית ְוֶנֱאָמן ּבִ זֹוֵכר ַהּבְ

 שאלת אתגר: האם אתם יודעים באיזו ברית מדובר? 
)רמז: אחרי איזה מאורע המתואר בספר בראשית אמר אלוהים 

שהקשת בענן היא אות שמאורע כזה לא יחזור?(

ברכת הגומל
מי שהיה בסכנה וניצל ממנה מברך "ברכת הגומל" במניין. 

המברך אומר:
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ל טּוב. ָמַלִני ּכָ ּגְ ִבים טֹובֹות, ׁשֶ ַהּגֹוֵמל ְלַחּיָ

הקהל עונים "אמן" ואומרים: 
ל טּוב, ֶסָלה.  ָמְלָך טֹוב, הּוא ִיְגָמְלָך ּכָ ּגְ ִמי ׁשֶ

ל טּוב, ֶסָלה.( ָמֵלְך טֹוב, הּוא ִיְגָמֵלְך ּכָ ּגְ )לבת: ִמי ׁשֶ

• החכמים שתיקנו את ברכת הגומל מנו ארבע דוגמאות 
לאנשים שצריכים להגיד את הברכה: מי שהשתחרר מבית 

הסוהר, מי ששט ללב הים וחזר בשלום, מי שחצה את המדבר 
בשלום ומי שהיה חולה קשה והבריא. בתקופות מאוחרות יותר 

 הוסיפו גם אישה לאחר הלידה. 
חשבו על שתי דוגמאות נוספות, מתאימות לימינו, לאנשים 

שראוי שיברכו את הברכה.

משימה ב'

ברכות שבח, הודיה ובקשה
המכנה המשותף לברכות האלה הוא האמונה שהאל ברא את 
העולם ואחראי לכל המתרחש בו, ולכן עלינו לברך ולשבח אותו.

ברכות השמיעה
כששומעים רעמים, רוחות סערה, רעידת אדמה וכדומה, 

מברכים:
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ

ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָמֵלא עֹוָלם. ׁשֶ

שאלת אתגר: כשיש סערה בחוץ מברכים, בדרך כלל, שתיים 
מהברכות שהוזכרו עד כה, זו אחר זו - אילו ברכות מברכים? 

באיזה סדר מברכים אותן?

כששומעים בשורות טובות, למשל על לידה, מברכים:

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִטיב. ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

• יש גם ברכה שיש לברך על שמועות רעות. מדוע לדעתכם 
צריך לברך את אלוהים גם על דברים רעים שהתרחשו? האם 

אתם מסכימים עם גישה זו?



ביחידה הבאה נמשיך ונכיר 
את חלקיו השונים של הסידור.
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3 יחידה 1: סיור בסידור - חלק א'

שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות

הכרת הסידור

משימה ג'

ברכות המצוות
"ברכות המצוות" הן ברכות שמברכים לפני קיום מצווה. 

ברכות - שאלה מסכמת

מה המשותף לכל הברכות 
שפגשנו בחלק זה?

כשקובעים מזוזה בפתח בית או בפתח חדר, מברכים: 

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
נּו  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ִלְקּבַֹע ְמזּוָזה.

• בנוסח ברכה זו )כמו בברכות אחרות( יש רמז שהברכה היא 
על עצם קיום המצווה, אילו מילים רומזות לכך?

שאלת אתגר: מצווה ליטול ידיים לפני הסעודה, וגם על מצווה זו 
יש ברכה. נסו לנסח את הברכה הזאת על פי נוסח ברכת המזוזה.

על אכילת פרי בפעם הראשונה בשנה, על לבישת בגד חדש 
ועל קיום מצווה בפעם הראשונה בשנה, כמו הדלקת נר של 

חנוכה, מברכים:

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה. ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ

1 נסו להיזכר: מתי בחודש האחרון הייתה לכם הזדמנות לברך 
ברכה זו?

2 על אילו עוד דברים הייתם מברכים ברכה זו, מלבד אלו 
שהוזכרו בהסבר?

שאלת אתגר: בימינו יש רבנים שקבעו שאין מברכים 
"שהחיינו" על כל בגד חדש, משום שהבגדים היום זולים במיוחד, 

 ויש הקונים בגדים לעתים קרובות. מה הקשר בין הדברים? 
האם אתם מסכימים עם תפיסה זו? מדוע? 
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הכרת
הסידור

פרק

3
יחידה 2

סיור בסידור -
חלק ב'

שער השבת
 בתפילות השבת אפשר לראות מעין "מסלול" שעוברים בו בין סוגים 

מגוונים של ברכות, תפילות ופיוטים. בתוכן העניינים של הסידור, 
תוכלו למצוא ביטוי למסלול הזה.

עברו בקצרה ב"מסלול" השבת, קראו את הכותרות בלבד והעתיקו 
אותן למחברתכם.

4

הדלקת נרות
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ִמְצֹוָתיו נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ
ת. ּבָ ל ׁשַ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ ְוִצּוָ

קבלת שבת
ה,  ּלָ  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ּכַ

ָלה. ת ְנַקּבְ ּבָ ֵני ׁשַ ּפְ

ִדּבּור ֶאָחד,  מֹור ְוָזכֹור ְבּ ָשׁ
ִמיָענּו ֵאל ַהְמֻיָחד.  ִהְשׁ

קידוש לליל שבת 
בלחש ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר.

י.  ִ ּשׁ ִ  יֹום ַהּשׁ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם: ָ ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ
ה, ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

ל  ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ
ה: ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

ִביִעי  ְ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
.ׁש ֹאת ַוְיַקּדֵ

תפילת יום השבת
ַנת ֶחְלקֹו ]...[  ַמּתְ ה ּבְ ִיׂשַמח מׁשֶ

ָעְמדֹו ְלָפֶניָך ַעל ַהר ִסיַני.   ּבְ
ָידֹו.  ֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ּבְ ּוׁשְ

ת. ּבָ ִמיַרת ׁשַ ֶהם ׁשְ ְוָכתּוב ּבָ

קידוש ליום השבת
ִרית עֹוָלם. ת ְלֹדֹרָתם, ּבְ ּבָ ַ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ

ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם,  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ּבֵ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ

ַפׁש. ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

זמירות לשבת
ְמֵרִני,  ת ֵאל ִיׁשְ ּבָ ְמָרה ׁשַ י ֶאׁשְ ּכִ

ינֹו ּוֵביִני. אֹות ִהיא ְלעֹוְלֵמי ַעד ּבֵ

סדר הבדלה
ה ה'  רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 
ין ֹקֶדׁש ְלֹחל, יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ

ְך, ין אֹור ְלחׁשֶ ּבֵ
ים, ָרֵאל ָלַעּמִ ּוֵבין ִיׂשְ

ִביִעי  ְ  ּוֵבין יֹום ַהּשׁ
ה. ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ְלׁשֵ

משימה

בתפילות השבת באים לידי ביטוי הנושאים האלה: קדושת השבת, 
שביתה ממלאכה, היותה של השבת "אות" )סימן( לברית בין 
אלוהים ועם ישראל, שמירת השבת, השבת בבריאת העולם. 

בחרו 4 קטעי תפילה, ומצאו אילו מהנושאים הנזכרים באים בהם 
 לידי ביטוי.

שרטטו במחברתכם טבלה לפי הדוגמה, וכתבו בה את שם התפילה, 
את הנושאים הבאים בה לידי ביטוי ואת המשפטים העיקריים 

מהתפילה המבטאים את הנושא.

לדוגמה:

ציטוטהנושאהתפילה

"אות היא לעולם"השבת כאותקידוש ליום השבת
שימו לב: כמה מהנושאים מופיעים בכמה תפילות.

1

2

3

4

5

6

7

שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות
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3 יחידה 2: סיור בסידור - חלק ב'
הכרת הסידור

שער המועדים
תפילותיהם של כמה חגים מרוכזות בסידורי תפילה מיוחדים 

המכונים "מחזורים". המוּכרים ביותר הם מחזורי התפילות לראש 
השנה וליום הכיפורים. אולם, גם בכל סידור תפילה "רגיל" מובאות 

כמה מהתפילות המיוחדות לחגים — לפעמים הן משולבות בתפילות 
החול )למשל, ברכות שאומרים בחנוכה(, ולפעמים הן תפילות 

"שלמות" מיוחדות למועדים, כמו התפילות לשלוש הרגלים: פסח, 
שבועות וסוכות.

משימה

 לפניכם כמה קטעים מתוך תפילות החגים והמועדים. בחרו  •
ארבעה קטעי תפילה ובעזרת הרמזים נסו לשער באיזה מועד נאמרת 
כל תפילה. העתיקו למחברת את המספר הרשום ליד כל קטע ורשמו 

 לידו באיזה חג מדובר.
לאחר מכן, נסו למלא גם את משימות האתגר! 

5

ָפֶניָך,   ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה' ֱאֹלֵהינּו ֶוֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ׁש ָעֵלינּו  ַחּדֵ ּתְ  ׁשֶ
ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה. ׁשָ

ָפֶניָך, ה' ֱאֹלֵהינּו  ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,

ה  ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ַחּדֵ ּתְ ׁשֶ
ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.

בּוֵעי ַוֲחָרֵמי  ל ִנְדֵרי ֶוֱאָסֵרי ּוׁשְ ּכָ
ְוקֹוָנֵמי ְוִקּנּוֵסי ְוִכּנּוֵיי ]...[ 

ה ה',  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, 

ִמְצֹוָתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ  ֲאׁשֶ
ה. ּכָ ּסֻ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ְוִצּוָ

נּו ַמְדִליִקין,  לּו ָאֽ רֹות ַהָלּ  ַהֵנּ
ְפָלאֹות  ים ְוַעל ַהִנּ ִסּ  ַעל ַהִנּ

ְלָחמֹות,  ׁשּועֹות ְוַעל ַהִמּ ְוַעל ַהְתּ
ִמים ָהֵהם  ָיּ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַבּ ָעִשׂ ֶשׁ

ה. ְזַמן ַהֶזּ ַבּ

 משימת אתגר 3 
קטע זה נאמר בברכת המזון 
ובתפילת העמידה של אחד 

החגים. קטע דומה לזה, 
 הפותח אף הוא במילים 

"על הנִסים", נאמר בחג 
 החנוכה, שגם בו קרה נס. 

 נסו להשלים את החסר: 
בימי... כשעמדה מלכות... 

 משימת אתגר 1 
האם אתם יודעים מה עושים 

לאחר שאומרים ברכה זו?

ה ה',  רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,

ִמְצֹוָתיו  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ  ֲאׁשֶ
עּור ָחֵמץ. נּו ַעל ּבִ ְוִצּוָ

 משימת אתגר 2 
האם אתם יודעים מה עושים 

אחרי שאומרים ברכה זו?

רֹוִמים, ּמְ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ
 ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה 

ִכיָנה ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַעל ּכַ
ים, ְטהֹוִרים  ֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ּמַ ּבַ

ֹזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְוִגּבֹוִרים, ּכְ
ְלֲחמּו  ּנִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ  ְלִנׁשְ

ָרֵאל, ָכל ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ּבְ
ָרֵאל.  ֶרת ּוִבְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיׂשְ ְחּתֶ ּמַ ּבַ

]...[

משימה מסכמת

שימו לב שבתוכן העניינים 
מופיעים גם מועדים "חדשים" 

שנקבעו לאחר קום המדינה. 
אילו מועדים אלה?

שאלת אתגר: גם למועדים 
אלה הותקנו תפילות. מי 

לדעתכם חיבר אותן? האם 
אתם מכירים תפילות הנאמרות 

במועדים אלה?

16

7

8

2

3

4

5

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות

שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה

ְרָקן ְוַעל  ִסים ְוַעל ַהּפֻ ְוַעל ַהּנִ
ׁשּועֹות ]...[  בּורֹות ְוַעל ַהּתְ  ַהּגְ
ן  ׁשּוַשׁ ר ְבּ ַכי ְוֶאְסֵתּ יֵמי ָמְרְדּ ִבּ
ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ֶשׁ יָרה ְכּ ַהִבּ
ִמיד ַלֲהרֹוג  ׁש ְלַהְשׁ ֵקּ ע ִבּ ָהָרָשׁ
הּוִדים ]...[ ל ַהְיּ ד ֶאת ָכּ ּוְלַאֵבּ
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פרק

יחידה 2: סיור בסידור - חלק ב'3
הכרת הסידור

שער מעגל החיים 
התפילות בשער זה עוסקות 

בנקודות ציון בחייו של האדם 
היהודי. 

משימה א'

קראו את הברכות והתפילות 
שבדף, בחרו שתיים מהן ומלאו 
את המשימות המתאימות לכל 

אחת מהן.

6

1 באיזה אירוע במעגל החיים 
נאמרת התפילה הזאת?

2 האם אתם מכירים תפילה 
 מוכרת נוספת הנאמרת 

 באירוע זה? 
)רמז: חפשו בעמ' 62 בחוברת(

משימה ב'

 חשבו על אירוע מיוחד וחד־פעמי
נוסף במעגל החיים )אירוע 

שחוויתם בעצמכם או שמישהו 
שאתם מכירים חווה, לאו דווקא 

כזה שקורה לכל אדם( וכתבו 
לו ברכה קצרה. נסו לכתוב את 

הברכה על פי נוסח הברכות 
הקבוע שפגשנו ביחידה זו.

לדעתי למי שמתפלל ומברך יום־יום חשוב להכיר את הסידור, אבל למישהו  יונתן: 

כמוני, שלא מתפלל מהסידור – אין לזה שום משמעות!

בעיניי הסידור מבטא עקרונות חשובים ביהדות, למשל, שצריך להגיד תודה  נועה: 

גם על הדברים המובנים מאליהם. לכן ההיכרות עם הסידור תורמת לי גם 

אם אני לא מתפללת ממנו כל יום, היא גורמת לי להיות אדם איכפתי וטוב 

יותר, וגם יהודייה שמכירה טוב יותר את העם שלה!

ג
ַרְך ֲאבֹוֵתינּו  ּבֵ  ִמי ׁשֶ

ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, 
ְלאּו לֹו  ּמָ ן... ׁשֶ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת... ּבֵ

יַע ְלִמְצוֹות,  ָנה ְוִהּגִ ֵרה ׁשָ לֹוׁש ֶעׂשְ ׁשְ
ַבח ְוהֹוָדָיה  ְוָעָלה ַלּתֹוָרה, ָלֵתת ׁשֶ

ל ַהּטֹוָבה  ַרְך ַעל ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ
ַמל ִאּתֹו.  ּגָ ׁשֶ

1 באיזה אירוע במעגל החיים 
נאמרת ברכה זו? אילו רמזים 
סייעו לכם לענות לשאלה זו?

2 האירוע הזה הוא אירוע לבן. 
בימינו נהוג לערוך אירוע דומה 

גם לבת. על פי נוסח הברכה 
הזה, כתבו את הברכה שאומרים 

באירוע זה.

ַמת ___   ְלִנׁשְ
בת ___ ו___
ָהְלָכה ְלעֹוָלָמה ׁשֶ

א
ח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים,  ּמַ ׂשַ ַח ּתְ ּמֵ ׂשַ

ֶדם,  ַגן ֵעֶדן ִמּקֶ ֲחָך ְיִציְרָך ּבְ ּמֵ ׂשַ ּכְ
ה. ַח ָחָתן ְוַכּלָ ּמֵ ה ה' ְמׂשַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

1 באיזה אירוע במעגל החיים 
נאמרת ברכה זו?

2 באירוע זה נאמרות עוד שש 
ברכות. נסו לנחש באילו נושאים 

עוסקות הברכות הנוספות.

ד
רֹוִמים,  ּמְ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ

 ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה 
ִכיָנה,  ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַעל ּכַ

ים ּוְטהֹוִרים  ַמֲעלֹות ְקדֹוׁשִ  ּבְ
ֹזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ּכְ

ב
ֶלד ְוִאּמֹו,  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֲאִבי ַהּיֶ

מֹו,  כֹו ּוְלַחּכְ לֹו ּוְלַחּנְ ְוִיְזּכּו ְלַגּדְ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ָדמֹו,  ְ ִמּיֹום ַהּשׁ

ִויִהי ֲאֹדָני ֱאֹלָהיו ִעּמֹו; 
ָאֵמן. 

1 באיזה אירוע במעגל החיים 
נאמרת ברכה זו? 

2 כיום מקובל לערוך אירוע 
גם לאחר לידת בת. כתבו ברכה 

קצרה בחרוזים המתאימה 
לאירוע כזה.

ַמת ___  ְלִנׁשְ
בן ___ ו___

ָהַלְך ְלעֹוָלמו. ׁשֶ

שער המועדים
סדר הלל לראש חודש ולחגים

חודש אלול ועשרת ימי תשובה
ראש השנה

יום הכיפורים
סוכות

שמחת תורה
חנוכה

ט"ו בשבט
פורים

פסח
ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה
יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל ופעולות האיבה
יום העצמאות

שבועות
ימי צום ואבל

שער מעגל החיים
ברכות הנישואין
סדר ברית מילה
סדר פדיון הבן

אבלות

שער היום
תפילת שחרית
ברכות השחר  -
פסוקי דזמרא  -

קריאת שמע וברכותיה  -
תפילת העמידה  -

קריאת התורה  -
סיום התפילה  -

ברכות
ברכות הנהנין  -

ברכות שבח, הודיה ובקשה  -
ברכות המצוות  -

תפילת מנחה
תפילת ערבית

קריאת שמע על המיטה

שער השבת
הדלקת נרות
קבלת שבת

סדר ליל שבת
תפילת יום השבת

קידוש ליום השבת
זמירות לשבת

סדר הבדלה
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הי, מה זה? יש טעות בסידור?! טעות? בסידור? איפה?יונתן:  נועה: 

המורה נתנה לנו דף מצולם מהסידור של קטע מתפילת שחרית, של "ברכות השחר", אבל כשרציתי למצוא את הברכות  יונתן: 
האלה בסידור שיש לי בבית, גיליתי שם ברכות אחרות לגמרי, תסתכלי בעצמך!

אולי היא נתנה לכם צילום מסידור ב"נוסח ספרד" ואתה מסתכל ב"נוסח אשכנז"? הרי כבר למדנו שלעדות שונות יש  )מהורהר(: יכול להיות... על זה לא חשבתי... נוסחים קצת אחרים בכמה תפילות.נועה:  יונתן 

רגע, תן לי לראות )היא משווה בין הדף המצולם לסידור של יונתן(. אני רואה שכאן כתוב "שלא עשני גוי" וכאן כתוב  נועה: 
"שעשני ישראל", אמממ... זה נראה לי הבדל מהותי, לא טעות.

נראה לי שאת צודקת )הוא מציץ בסידור ובדף לסירוגין(, אני רואה שגם בהמשך יש הבדלים, תסתכלי: בדף המצולם  יונתן: 

הברכה הרביעית מחולקת לשתי ברכות: אחת לגברים – "שלא עשני אישה", ואחת לנשים – "שעשני כרצונו", ואילו 
בסידור שלי כתובה ברכה אחת אחרת, לגברים ולנשים: "שעשני בצלמו". 

מעניין אם יש עוד הבדלים... אני חושבת שאציע למורה להשוות בין הסידורים, זה יכול להיות ממש מעניין! נועה: 

יחידת לימוד

שינויים והתפתחויות בסידור התפילה

הסידור הוא יצירה עתיקה. רוב התפילות נכתבו בידי חכמי ישראל לפני 2,000 שנה, וכמה מהן אף 
קדומות יותר ומקורן בתנ"ך. ובכל זאת, הסידור השתנה והתחדש כל הזמן – בכל תקופה נוספו 
לסידור קטעים והוצאו ממנו אחרים. יתר על כן, בכל תקופה, וגם בימינו, אפשר להתפלל מכמה 

וכמה סידורים שונים.
במה שונים הסידורים זה מזה? ומהם הגורמים לשינויים האלה? 

על כך נלמד ביחידות הבאות.

חידושים 
4בתפילה

חידושים ושינויים בתקופות שונות
לפניכם כמה תפילות מכמה סידורים. לעתים מובאות שתי תפילות, 

זו לצד זו — עדות שהמדובר בתפילה שחל שינוי כלשהו בנוסח 
שלה. לעתים מובאת תפילה אחת — עדות שזו תפילה חדשה, שלא 

הייתה בנוסחים קודמים. 
ִקראו את התפילות וענו על השאלות.

1. תפילת "עושה שלום" 

ְמרֹוָמיו,  לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ
ֵבל, ֵבי ֵתּ ל יֹוׁשְ ְוַעל ּכָ

ְוִאְמרּו "ָאֵמן".

1

ְמרֹוָמיו,  לֹום ּבִ ה ׁשָ ֹעׂשֶ
לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ
ְוִאְמרּו "ָאֵמן".

1 ִחשבו: מהו הנוסח הקדום 
ומהו הנוסח המחודש?

2 מה הייתה הסיבה לחידוש?
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חידושים בתפילה
יחידת לימוד: שינויים והתפתחויות בסידור התפילה

פרק

4

2. "מי שבירך" לחיילי צה"ל 

ַרְך ֲאבֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעׂקב, ּבֵ ִמי ׁשֶ
ַמר  ָרֵאל, ָהעֹוְמִדים ַעל ִמׁשְ ה ְלִיׂשְ ֵלי ְצָבא ֲהַגּנָ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַחּיָ

ם  ר ִמְצַרִים ּוִמן ַהּיָ ָבנֹון ְוַעד ִמְדּבַ בּול ַהּלְ ַאְרֵצנּו ְוָעֵרי ֱאׂלֵהינּו ִמּגְ
דֹול ַעד ְלבֹוא ָהֲעָרָבה ַהּגָ

ם. ]...[  ֲאִויר ּוַבּיָ ה ּבָ ׁשָ ּבָ ּיַ ּבַ
ֵחם ָלֶכם  ֶכם ְלִהּלָ י ה' ֱאׁלֵהיֶכם ַהׁהֵלְך ִעּמָ תּוב: ּכִ ֶהם ַהּכָ ם ּבָ ִויֻקּיַ

יַע ֶאְתֶכם: ְוֹנאַמר ָאֵמן: ִעם ׁאיֵביֶכם ְלהֹוׁשִ

 1 מדוע לדעתכם אין לתפילה הזאת נוסח קדום בסידורים 
הישנים יותר? 

2 מתי לדעתכם הותקנה התפילה הזאת? 

3. תפילה לנהג ולנהגת

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי ְוִאּמֹוַתי,
ָרה,  ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְוׂשָ
ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ְוִרְבָקה, 

ֵואׂלֵהי ַיֲעֹקב ְוָרֵחל ְוֵלָאה, 
לֹום ְלֵביִתי.  לֹום ִלְמחֹוז ֶחְפִצי, ְוַהֲחִזיֵרִני ְלׁשָ יֵעִני ְלׁשָ ַהּגִ

ַצְלְמָך,  ל ָאָדם ִנְבָרא ּבְ ּכָ יל ׁשֶ ּכִ י ְלַהׂשְ ִלּבִ ן ּבְ ּתֵ
ם עֹוָלם ָמֵלא.  ִאּלּו ִקּיֵ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ּכְ ַהְמַקּיֵ ְוׁשֶ

י ָאָדם – ָבר ָיָקר ֵמַחּיֵ ֵאין ּדָ יָנה ְלָהִבין ׁשֶ ִני ּבִ ָחּנֵ
בֹוד ְוֹלא ְנָקָמה.  ֶסף, ֹלא ּכָ ֹלא ְזַמן ְוֹלא ּכֶ

ֲאִדיבּות,  ֹמר ֶמְרָחק ּבַ ְזִהירּות, ִלׁשְ ֲעֹזר ָנא ִלי ִלְנֹהג ּבִ
ַמן. ]...[ ּזְ ֵעָרנּות, ַלֲעֹצר ּבַ ָלֵתת ְזכּות ְקִדיָמה; ּבְ

 1 מדוע לדעתכם אין לתפילה הזאת נוסח קדום בסידורים 
הישנים יותר? 

2 מתי לדעתכם הותקנה התפילה הזאת? 

ה ה', ֱאלֵֹֹהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֱאלֵֹֹהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, 

ָרה ֱאֹלֵהי ִרְבָקה ֱאֹלֵהי ָרֵחל ֵואֹלֵהי ֵלָאה, ֱאלֵֹֹהי ׂשָ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון.  דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ

ל,  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה ַהֹכּ
הֹות,  י ָאבֹות ְוִאּמָ ְוזֹוֵכר ַחְסּדֵ

ַאֲהָבה.  מֹו ּבְ ּוֵמִביא ְגאּוָלה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ
יַע ּוָמֵגן.  ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ

ָרה. ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם ְוׂשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
)נוסח "שירת הלב"( 

1 חשבו: מהו הנוסח הקדום יותר מן השניים ומהו הנוסח החדש?
2 מה הייתה הסיבה לחידוש?

שאלת מחשבה: האם לדעתכם חידוש התפילות ועדכונן מחזקים 
את הקשר שלנו למסורת היהודית, או להפך, מחלישים את הקשר 

הזה? הסבירו את עמדתכם!

4. ברכת אבות בתפילת העמידה
ה ה', ֱאלֵֹֹהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֱאלֵֹֹהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב, 

ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. דֹול ַהּגִ ָהֵאל ַהּגָ
ל,  ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהֹכּ

י ָאבֹות,  ְוזֹוֵכר ַחְסּדֵ
ַאֲהָבה.  מֹו ּבְ ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ

יַע ּוָמֵגן. ֶמֶלְך עֹוֵזר ּומֹוׁשִ
ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם. רּוְך ַאּתָ ּבָ

2

קולות שונים: נשים בסידור
בתפילה האחרונה שקראנו בפעילות הקודמת, ראינו שאחד הגורמים לשינויים שנעשו בנוסחי התפילות המסורתיות היה הרצון 

להזכיר בתפילות גם נשים שהיו חלק מן ההיסטוריה היהודית. כמו את רוב היצירות והחיבורים בעולם העתיק, גם את רוב התפילות 
חיברו, ככל הנראה, גברים. גברים הם שהשתתפו בתפילות בציבור, אך בכל הדורות גם הנשים התפללו, ולעתים, כאשר הרגישו 

שהתפילות הכתובות אינן עונות על כל צורכיהן − אף כתבו תפילות חדשות משלהן. גם גברים כתבו תפילות במיוחד בעבור נשים.
מה היו הצרכים המיוחדים של הנשים? במה שונות "תפילות נשיות" מ"תפילות גבריות"? ננסה לבדוק זאת בתפילות הבאות.
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חידושים בתפילה
יחידת לימוד: שינויים והתפתחויות בסידור התפילה

פרק

4

קראו את קטעי התפילה שלפניכם וענו על השאלות שתחתם:

תחינה ליולדת
שייך לאישה החשובה מרת גנענדלי

)תפילה שנאמרה כחלק מתפילות הבוקר והערב, כאשר האישה 
בחודש התשיעי להריונה(

ָרֵאל  נֹות ִיׂשְ ל יֹוְלדֹות ּבְ ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ַרֵחם ַעל ּכָ
ּוִבְכָלָלן ֲאָמְתָך ]...[ 

ָרֵאל הּוא,  י ֶמֶלְך ִיׂשְ ִוד ּכִ ת ּדָ ִפּלַ ַמע ּתְ ָ ּשׁ ִמי ׁשֶ
ִתי ּוִבְזכּות ֲאבֹוַתי ְוַאְמהֹוַתי )ִאּמֹוַתי(, ִפּלָ ַמע ּתְ ִיׁשְ

ָרה ִרְבָקה ים ׂשָ דֹוׁשִ ָעָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ ִמי ׁשֶ
ְדָקִנּיֹות  ה ְוָכל ַהּצַ ָרֵחל ְוֵלָאה ְוַחּנָ
ְוַהֲחסּודֹות ַהֲהגּונֹות, הּוא ַיַעֵנִני.

)מתוך: תפילת נשים: פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, בעריכת עליזה לביא,
ידיעות אחרונות, תל אביב 2005, עמ' 91(

• מדוע תפילה זו מתאימה במיוחד לנשים?

תחינה לאומרה מדי יום לאחר תפילת העמידה
כתבה: פריידע בת מרים יפה

ר  ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ְלַתּקֵ עֹוד ֶאְזּכֶ ֵדי ׁשֶ ר ָיַמי ּכְ ֲאדֹון עֹוָלם, הֹוֵסף ְלִמְסּפַ
ֵאַרי.  י, ְוהֹוֵסף ִליֵמי ְיָלַדי ְוַיְלֵדי ְיָלַדי ְוָכל ׁשְ ִקְלַקְלּתִ

ִאיׁש ִמיָלַדי  ָנה ַהּזֹו, ׁשֶ ּתָ ּמַ ִני ּבַ ַזּכֵ ּתְ ָקר, ׁשֶ ָך ֱאֹלִהים ַהּיָ ת ִמּמְ ׁשֶ ֲאִני ְמַבּקֶ
יֶהם.  ַחּיֵ ְלֵדי ַיְלֵדיֶהם ֹלא ָימּות ּבְ ִאיׁש ִמּיַ י, ְוׁשֶ ַחּיַ  ֹלא ָימּות ח"ו ּבְ

ים טֹוִבים ]...[ ה ּוְלַמֲעׂשִ ל ֶאת ְיָלֵדינּו ְלתֹוָרה, ְלֻחּפָ ְהֶיה ְראּוִיים ְלַגּדֵ ּנִ ׁשֶ
)מתוך: תפילת נשים: פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, בעריכת עליזה לביא,

ידיעות אחרונות, תל אביב 2005, עמ' 34(

• תפילה זו מתאימה גם לנשים וגם לגברים. מדוע לדעתכם דווקא 
אישה כתבה תפילה זו?

תפילת הנערה הצעירה
כתבה: פאני נוידא

ַמִים ּוָבָאֶרץ, ָהֵאל ַהּטֹוב.  ָ ּשׁ ּבַ ֱאֹלֵהינּו ׁשֶ
רּוֶאיָך, ָאב ֶנֱאָמן,  ה ּדֹוֵאג ְלָכל ּבְ ַאּתָ

ל ְיצּוֶריָך.  ָנְפָך חֹוִסים ּכָ ֵצל ּכְ ּבְ
ָך,  ּתְ ם ִלי ָקָראָת ּבִ ּגַ

ה ַאֲהָבְתָך, ַאֲהַבת עֹוָלם.  ם אֹוִתי ְמַלּוָ ּגַ
א מֹוִריִקים ָחְלפּו ָעַלי ְיֵמי ַיְלדּוִתי,  ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ּבִ

ֲאִני.  ֶ ִרים, אֹוְדָך ַעל ַמה ּשׁ ָ  אֹוְדָך ַעל ְנעּוַרי ַהְמאּוּשׁ

י ִלְבחֹור  ַמִים, ַהְנֵחה ֶאת ִלּבִ ָ ּשׁ ּבַ ]...[ ָאִבינּו ׁשֶ
ר ]...[ ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ֶרְך ַהּטֹוָבה ְוֹלא ִלְסטֹות ִמּדֶ ּדֶ ּבַ

ְבִריאּות ּגּוף ָוֶנֶפׁש, ִביָנה ּוִבְתבּוָנה, ּבְ ְרֵכִני, ֵאִלי, ּבְ ּבָ
ַבע ָרצֹון ]...[  ֵמַח ּוׂשְ ֵלב ׂשָ ּבְ

)תפילת נשים, עמ' 46-45(

• לקראת איזה אירוע, או תקופה בחיים, מתאים לדעתכם לשאת 
תפילה זו?

 • תפילה זו נכללה בספר תפילות לנשים שכתבה אישה שחיה
 לפני כ–150 שנה. מדוע לדעתכם בחרה האישה לכתוב ספר 

תפילות שכזה?

שאלות לדיון ולמחשבה

ראינו שכמה וכמה נושאים אינם באים לידי ביטוי בסידור המסורתי, 
אם משום שהם קשורים לחיי נשים דווקא, אם משום שהם נוגעים 

בנושאים שנשים נוטות לעסוק בהם יותר מגברים.

מכיוון שהפעם אנחנו עוסקים בהבדלים בין בנים לבנות, נפנה 
שאלות אחרות לבנים ולבנות.

שאלות לבנות

• מה אתן חושבות ומרגישות 
לאחר שקראתן את התפילות 

שכתבו נשים ומיועדות לנשים? 

• האם תפילות כאלה 
גורמות לכן להרגיש קשורות 

יותר למסורת? הסבירו את 
תשובותיכן.

שאלות לבנים

• כיצד אתם מרגישים לגבי 
העובדה שישנן תפילות מיוחדות 

שכתבו נשים ומיועדות לנשים?

• מה אתם חושבים ומרגישים 
לאחר שקראתם את התפילות 

שכתבו נשים ומיועדות לנשים? 

• האם לדעתכם יש מקום 
לכתוב תפילות מיוחדות 
לגברים? הציעו נושאים 

לתפילות כאלה.
שאלות לבנות ולבנים

החברה שלנו שואפת להשוות את זכויותיהן של נשים לזכויות 
הגברים, ועם זאת, התפיסה המקובלת היא שגברים ונשים שונים 

אלו מאלו מבחינות רבות. 

1 האם, לדעתכם, כדאי לחבר סידורים אחרים לגברים ולנשים? אם 
כן, מה יהיו ההבדלים ביניהם?

2 אם מחליטים, בכל זאת, שהסידור צריך לשמש גברים ונשים 
כאחד, מה צריך שיהיה בסידור כדי שגם לנשים וגם לגברים יהיה נוח 

ונעים להתפלל ממנו?



 מתוך: סידור שירת הלב, הוצאת קרן תל"י, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, תשס"ח

פרק
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חידושים בתפילה
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הסידור ומעבר לו
רוב התפילות שקראנו נועדו 

במקורן להיות תפילות ולהיכלל 
בסידור כתפילות לכל דבר. 
אולם כיום אפשר למצוא 

בכמה סידורים גם קטעים 
שלא נועדו להיות תפילות, 

אלא שירים או הגיגים.
קטעים אלו נוספו כדי להעצים 

את חוויית התפילה וכדי 
להעמיק במשמעותה ובתוכנה.
לפניכם דוגמה לדף מסידור, 

שמצויים בו לצד נוסח התפילה 
בעמוד הימני, גם קטעי קריאה 

ומחשבה:

3

 למדני, אלוהי
לאה גולדברג 

ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלנְׁשֹם,ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל נֹגַּה ְּפִרי ָּבֵׁשל,ַלְּמֵדנִי, ֱאֹלֵהי, ָּבֵרְך וְִהְתַּפֵּלל
ָלַדַעת, ְליֵַחל, ְלִהָּכֵׁשל.

ַלֵּמד ֶאת ִׂשְפתֹוַתי ְּבָרָכה וְִׁשיר ַהֵּלל 
ְלַבל יְִהיֶה יֹוִמי ַהּיֹום ּכְִתמֹול ִׁשְלׁשֹום,ְּבִהְתַחֵּדׁש זְַמּנְָך ִעם ּבֶֹקר וְִעם ֵליל,

ְלַבל יְִהיֶה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרּגֵל.

ָהעֹולָם, ּפֹוֵקַח ִעוְִרים""ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך 
כלל אינכם שמים לב אליו.היום נסו לראות משהו חדש, משהו שבדרך שאנו רגילים לראות... בדרך כלל אנחנו נוטים לראות רק את מה 

"ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, 
ַמִּתיר ֲאסּוִרים"

אולי נוכל לעזור להם?החופש שניתן לנו ונחשוב על מי שאינם חופשיים...יש בעולם אנשים שאינם חופשיים. בואו נודה על 
בואו נתפלל בעבורם.

הנוסח המסורתי של ברכות אלו הוא:
בן ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ּגֹוי  בת ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ּגֹויָה. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

בן ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ָעבֶד  בת ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ׁשִפְָחה. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,
בן ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ִאׁשָּה  בת ׁשֶָעׂשַנִי ּכְִרצֹונֹו. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ברכות השחר

ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ֲאׁשֶר נַָתן לַּׂשֶכְוִי בִינָה לְַהבְִחין ּבֵין יֹום ּובֵין לָיְלָה.
ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ׁשֶָעׂשַנִי יִׂשְָרֵאל.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ׁשֶָעׂשַנִי ּבְצַלְמֹו.בן ׁשֶָעׂשַנִי ּבֶן חֹוִרין  בת ׁשֶָעׂשַנִי ּבַת חֹוִרין.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, 

ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהַּמֲעבִיר ׁשֵנָה ֵמֵעינַי ּוְתנּוָמה ֵמַעפְַעּפָי.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהּנֹוֵתן לַּיֵָעף ּכַֹּח.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, עֹוֵטר יִׂשְָרֵאל ּבְִתפְָאָרה.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, אֹוזֵר יִׂשְָרֵאל ּבִגְבּוָרה. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ׁשֶָעׂשָּה ּלִי ּכָל צְָרּכִי. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהֵּמכִין ִמצְֲעֵדי גָבֶר.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמיִם.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, זֹוֵקף ּכְפּופִים.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַמִּתיר ֲאסּוִרים.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַמלְּבִיׁש ֲעֻרִּמים.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ּפֹוֵקַח ִעוְִרים.
)תלמוד בבלי, מנחות מ"ג ע"ב וברכות ס' ע"ב(
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4 חידושים בתפילה
יחידת לימוד: שינויים והתפתחויות בסידור התפילה

משימה א'
 1 כיצד, לדעתכם, השיר והשאלות למחשבה שנוספו לתפילה 

תורמים לה?

2 מדוע מתאים השיר הזה לסידור?
3 כיצד השיר מתקשר דווקא לקטע תפילה זה? מה הקשר בין השיר 

"למדני, אלוהי" לקטע התפילה "ברכות השחר"? 

 למדני, אלוהי
לאה גולדברג 

ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלנְׁשֹם,ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל נֹגַּה ְּפִרי ָּבֵׁשל,ַלְּמֵדנִי, ֱאֹלֵהי, ָּבֵרְך וְִהְתַּפֵּלל
ָלַדַעת, ְליֵַחל, ְלִהָּכֵׁשל.

ַלֵּמד ֶאת ִׂשְפתֹוַתי ְּבָרָכה וְִׁשיר ַהֵּלל 
ְלַבל יְִהיֶה יֹוִמי ַהּיֹום ּכְִתמֹול ִׁשְלׁשֹום,ְּבִהְתַחֵּדׁש זְַמּנְָך ִעם ּבֶֹקר וְִעם ֵליל,

ְלַבל יְִהיֶה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרּגֵל.

ָהעֹולָם, ּפֹוֵקַח ִעוְִרים""ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך 
כלל אינכם שמים לב אליו.היום נסו לראות משהו חדש, משהו שבדרך שאנו רגילים לראות... בדרך כלל אנחנו נוטים לראות רק את מה 

"ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, 
ַמִּתיר ֲאסּוִרים"

אולי נוכל לעזור להם?החופש שניתן לנו ונחשוב על מי שאינם חופשיים...יש בעולם אנשים שאינם חופשיים. בואו נודה על 
בואו נתפלל בעבורם.

הנוסח המסורתי של ברכות אלו הוא:
בן ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ּגֹוי  בת ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ּגֹויָה. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

בן ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ָעבֶד  בת ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ׁשִפְָחה. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,
בן ׁשֶֹּלא ָעׂשַנִי ִאׁשָּה  בת ׁשֶָעׂשַנִי ּכְִרצֹונֹו. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם,

ברכות השחר

ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ֲאׁשֶר נַָתן לַּׂשֶכְוִי בִינָה לְַהבְִחין ּבֵין יֹום ּובֵין לָיְלָה.
ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ׁשֶָעׂשַנִי יִׂשְָרֵאל.

ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ׁשֶָעׂשַנִי ּבְצַלְמֹו.בן ׁשֶָעׂשַנִי ּבֶן חֹוִרין  בת ׁשֶָעׂשַנִי ּבַת חֹוִרין.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, 

ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהַּמֲעבִיר ׁשֵנָה ֵמֵעינַי ּוְתנּוָמה ֵמַעפְַעּפָי.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהּנֹוֵתן לַּיֵָעף ּכַֹּח.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, עֹוֵטר יִׂשְָרֵאל ּבְִתפְָאָרה.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, אֹוזֵר יִׂשְָרֵאל ּבִגְבּוָרה. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ׁשֶָעׂשָּה ּלִי ּכָל צְָרּכִי. ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַהֵּמכִין ִמצְֲעֵדי גָבֶר.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, רֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמיִם.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, זֹוֵקף ּכְפּופִים.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַמִּתיר ֲאסּוִרים.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ַמלְּבִיׁש ֲעֻרִּמים.ּבָרּוְך ַאָּתה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם, ּפֹוֵקַח ִעוְִרים.
)תלמוד בבלי, מנחות מ"ג ע"ב וברכות ס' ע"ב(
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חידושים בתפילה
יחידת לימוד: שינויים והתפתחויות בסידור התפילה

פרק

4

לדעתי כל הסידורים האלה בכלל לא מתאימים לימינו. הייתי רוצה שיהיה לי סידור  נועה: 

מותאם לאישיות שלי ולדברים שחשובים לי, כמו שאני מתאימה לעצמי את דף 

הפייסבוק שלי. הרי תפילה אמורה להיות משהו אישי, לנבוע מתוך הלב הפרטי שלי, לא?

לדעתי השינויים שנעשים בדורות האחרונים כדי להתאים את הסידור לתקופתנו  יונתן: 

מספקים בהחלט. אם לכל אחד יהיה סידור משלו, נאבד את הקשר בינינו המתפללים 

וגם את הקשר למסורת היהודית.

משימה ב'

הוסיפו גם אתם קטע לסידור: בחרו שיר או קטע הגות קצר, המתאים 
לדעתכם להיכלל בסידור התפילה, ומלאו את המשימות האלה: 

כתבו מדוע בחרתם דווקא בקטע 
הזה ומדוע הוא מתאים להיות 

חלק מן הסידור. 

קראו שוב את תוכן העניינים של 
הסידור )המופיע בפרק 3, עמ' 32( 
והציעו באיזה חלק של הסידור כדאי 

להוסיף את הקטע שבחרתם.
חשבו על הקטע שבחרתם להוסיף 
 לסידור — האם הוא קשור לחיי 

היום־יום שלכם? כיצד?

האם הקטע שבחרתם נקשר למרכיב 
 מסוים באישיותכם ובזהותכם? 

אם כן, כיצד?
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את יודעת, נועה, אחרי שלמדנו על כל התפילות האלה מהסידור חשבתי לעצמי – מה הטעם להגיד כל  יונתן: 

יום תפילות שמישהו אחר כתב? אם יש משהו שרוצים להתפלל עליו – עדיף להגיד אותו מהלב.

הפעם אני מסכימה אתך! להגיד כל יום את אותן המילים? – זה ממש משעמם! למה לא להגיד כל יום  )בהפתעה(: מה? את מסכימה אתי? משהו אחר, על פי מה שקורה ומתאים?נועה:  יונתן 

כן, הפעם זה מצב מיוחד. אבל אני משערת שמי שהמציאו את התפילה חשבו גם הם על בעיית  נועה: 

השעמום, ולמרות זאת החליטו לכתוב תפילות שישמשו את כולם, כל יום, ולא לאפשר לכל אחד להגיד 
אם ככה, באמת מעניין לדעת מה בדיוק הם חשבו...מה שהוא רוצה. יונתן: 

יחידה 1

איך נולדה תפילה?

התפילה המרכזית בסידור היא תפילת העמידה. את תפילת העמידה מתפללים שלוש פעמים ביום: 
בבוקר, בצהריים ובערב. כאשר תיקנו חכמים את התפילות לפני כ־2,000 שנה, הם עיצבו תחילה 
את תפילת העמידה, ובשלבים מאוחרים יותר צורפו לה תפילות שנאמרו עד אז בהזדמנויות אחרות 

)כמו שמע ישראל( ותפילות חדשות.
מה תוכנה של התפילה הזאת? מהי מטרתה? בכך נעסוק ביחידה שלפניכם. 

5
תפילת 
העמידה

התפילות שלי
בפרק הראשון בשער זה למדנו על תפילות אישיות. כפי שראינו, 

 לכולנו צרכים ורצונות, לעתים אנו מפנים אותם למישהו 
 "מעלינו" — להורה, למורה, לאלוהים - ולפעמים אין לנו נְִמעָן 

)מי שהדובר פונה אליו( מסוים.

משימה

1 ִחשבו על חמישה דברים שרציתם מאוד בתקופה האחרונה, אולי 
התפללתם שרצונכם יתמלא או הבעתם אותו בכתב או בעל־פה. 

כתבו את בקשותיכם במחברת.

2 קראו שוב את מה שכתבתם וציינו לעצמכם: כמה מהרצונות 
האלה ייחודיים לכם ומימושם ישפיע באופן ישיר רק עליכם, וכמה 

ישפיעו גם על הסביבה הקרובה או הרחוקה?

1

2

תפילה אחת לכולם
סביר להניח שבבקשות שכתבתם בפעילות הקודמת, הבעתם 

בעיקר רצונות אישיים. 
מבחינות רבות בני האדם דומים זה לזה — רוב בני אדם שמחים 
מסיבות דומות ונתקלים באותם הקשיים, ולכן תפילותיהם בכלל 

ובקשותיהם בפרט — דומות. 
ייתכן שהנחה זו היא שהביאה את החכמים להחליט כבר לפני יותר 

מאלפיים שנה, שבמקום שכל אדם יתפלל ויבקש את הבקשות 
האישיות שלו, תיקבע תפילה אחת שבה הכול יבקשו למען הכול.

כיצד קרה הדבר ומדוע?
על כך בעמודים הבאים.
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יחידה 1: איך נולדה תפילה?5
תפילת העמידה

המקום: ירושלים
 הזמן: המאה הרביעית 

לפני הספירה.
הרקע: חלק מהעם שגלה לבבל עם 

חורבן בית המקדש הראשון חזר לארץ 
ישראל ובנה את בית המקדש החרב.

 הדמויות: שני חכמים מאנשי 
כנסת הגדולה.

 )מבוסס על תהליך כתיבת התפילה, 
על פי כמה מהמחקרים(

שלום עליך החכם, רבי ומורי.

שלום עליך חברי החכם. 
מה בפיך?

רציתי להסב את תשומת לבך לבעיה 
העולה בדורנו, עם בניין בית המקדש השני, 

בעזרת שמו יתברך.

עד שהגלה נבוכדנצר את עמנו לבבל, 
הייתה השפה העברית שגורה בפי כול, 

והכול יכלו להתפלל מִלָּבם בכל יום על כל 
דבר שרצו. אולם היום אני מביט סביבי 
ורואה שרוב השבים מבבל אינם יודעים 

עברית די הצורך ואני חושש שיטעו 
במילותיהם בבואם להתפלל לפני האל.

דבריך נראים לי בהחלט, ולא הייתי רוצה 
שיתפללו בארמית בלבד. אני מבין שיש 

לך גם הצעה לפתרון.

רבי, אתה ממש נביא!
 עלה במוחי רעיון חדש – לקבוע על 
אילו דברים חשוב להתפלל, ואפילו 
לכתוב ברכה קצרה לכל נושא. הכול 

יאמרו את הברכה, מי שרוצה להרחיב – 
תבוא עליו הברכה.

אני כבר מכיר אותך – אם זה 
הרעיון שעלה בראשך, בוודאי 

כבר הספקת לכתוב ראשי פרקים 
לברכות האלה, האומנם?

אתה צודק. ִהנה, ראה איזה מבנה אני מציע:
חשבתי שראוי לפתוח את התפילה בשלוש ברכות 

בשבחו של הקדוש־ברוך־הוא. בברכה הראשונה 
הזכרתי את האבות ואת הנאמנות של האל לברית 

שלו ִאתם: 

ה ה', ָמֵגן ַאְבָרָהם. רּוְך ַאּתָ ּבָ
כלומר, אנחנו משבחים את הקדוש־ברוך־הוא על 

שהגן על אברהם אבינו.

יפה מאוד, באמת ראוי להתחיל את התפילה 
בשבח. אני רואה שגם שתי הברכות הבאות 

עוסקות בשבחו של הקדוש־ברוך־הוא:

1

2

3

4

5

6

7

8

ִתים. ה ַהֵמּ ה ה', ְמַחֵיּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

דֹוׁש. ה ה', ָהֵאל ַהָקּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
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5 יחידה 1: איך נולדה תפילה?
תפילת העמידה

אתה מעלה עניין חשוב מאוד. אני מתקשה 
לומר לך עכשיו מה דעתי... אני מציע להעלות 
את הרעיון בפני עמיתינו, אנשי כנסת הגדולה, 

ולשמוע מה יפסקו!

ומה קרה 
בסופו של דבר? 

אנשי כנסת הגדולה היו 120 חכמים 
שקבעו את המשפט וההלכה בתקופה ההיא. 

ואכן, אנשי כנסת הגדולה החליטו לקבוע תפילה 
אחת ובה 18 ברכות )אחר כך נוספה עוד ברכה(. 
אנשי כנסת הגדולה לא התעלמו מהבעייתיות 
שבתפילה קבועה, אך החליטו שהיא עדיפה 
על ֵהעלמּות התפילה בעברית לגמרי. שנים 
רבות אחר כך נקבע שיש לומר את תפילה 

העמידה שלוש פעמים ביום – בבוקר, 
בצהריים ובערב.

מכאן אני מציע לעבור לבקשות. הלוא עיקר הדחף של האדם להתפלל הוא הרצון לבקש 
מה שהוא צריך או רוצה. כאן חשבתי שראוי לזכור גם את הצרכים הגשמיים וגם את הצרכים 

הרוחניים. גם את הצרכים של היחיד וגם את צורכי הציבור.
לשם כך ניסחתי 12 ברכות ובהן בקשות העוסקות בנושאים המרכזיים ביותר לאדם ולעם: 

פרנסה, רפואה, חכמה, גאולה, סליחה, בניין ירושלים ועוד. גם כאן, עוד לא ניסחתי את נוסח 
הבקשות עצמן , אלא רק את הברכה החותמת לכל בקשה, למשל:

ַעת. ה ה', חֹוֵנן ַהּדָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ה ִלְסלֹוַח. ְרּבֶ ה ה', ַחּנּון ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל. ה ה', ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל. ה ה', רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ יפה. ומה בסוף?ּבָ

אני רואה שאחרי 12 הבקשות, 
יש עוד שלוש ברכות.

13

11

12

9

10

אלו כאמור רק סופי הברכות. כשננסח את 
הברכות בשלמותן, נקפיד שיהיו כתובות בלשון 

רבים, כדי שכל אדם יתפלל על כל הציבור ולא 
רק על עצמו.

כן, אלו הברכות האחרונות בתפילה, ובהן 
ברכות שבח ותודה, כגון זו:

ה ה', רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות. ַהּטֹוב ׁשִ

בתפילה הזאת תהיינה 18 ברכות בסך הכול: 
3 ברכות בהתחלה,
12 ברכות באמצע
ו-3 ברכות לסיכום.

ניכר שהשקעת מחשבה רבה בעניין התפילה, 
אך אני חושש שהתפילה תהפוך לקבועה 
וממוסדת. עד עתה כל אדם התפלל על 

הדברים שמציקים לו באמת. תפילה כזאת היא 
תפילה אמתית הנובעת מן הלב.

אם נחליט שמעתה צריך להתפלל תפילה אחת 
מסוימת, רוב האנשים יאמרו אותה בכל יום 

מתוך הרגל וכדי לצאת ידי חובה, ובכלל לא 
יתייחסו למשמעות המילים שהם אומרים.
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יחידה 1: איך נולדה תפילה?5
תפילת העמידה

כדי שלא ייעלמו מן התפילה הֵממד האישי והכוונה, אמר התנא 
)החכם( ר' שמעון:

ְתָך ֶקַבע,  ִפּלָ ַעׂש ּתְ  ַאל ּתַ
א ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים.   ֶאּלָ

)משנה, מסכת אבות, פרק ב' משנה ט"ז(

כלומר, נַּסֵה להתפלל את התפילה הקבועה כאילו אינה כזאת  — אל 
תאמר את התפילה "מן השפה ולחוץ" אלא מתוך הלב. על הדרכים 

לנסות לעשות זאת למדנו ביחידה 2 )ראו עמ' 24(.

היה מעניין לקרוא על התפתחות התפילה.  נועה: 

הסיפור היה מעניין, אבל מלבד הידע ההיסטורי, אני לא חושב שהוא הוסיף לי משהו. יונתן: 

אני דווקא הרגשתי שהסיפור הזה עוזר לי להבין את התפילה כפי שהיא כתובה בסידורים שלנו  נועה: 

היום, וההבנה הזאת קושרת אותי אל התפילה ומחזקת את הזהות שלי.

יונתן: לצערי אני עדיין לא מרגיש כך... אולי אני צריך ללמוד בצורה אחרת, אבל איך? 

)עמוד 47(. הוסיפו לחמש הבקשות האישיות שכתבתם אז עוד  • כעת נחזור לפעילות הפתיחה בחלק 1, "התפילות שלי" משימה
חמש בקשות. הפעם נסחו אותן על פי תפיסת חכמים, כפי 

 גדול, ונסחו אותן בלשון רבים. שהוצגה בקומיקס. חשבו על בקשות שיתאימו לכל אדם או לציבור 
לדוגמה, אם קודם ביקשתם שקבוצת הכדורגל האהובה עליכם 

הצלחה בכל מעשינו". תנצח, עכשיו אתם יכולים לנסח בקשה האומרת: "שלח לנו 
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וואו, איזו תפילה ארוכה זו תפילת העמידה. ספרתי כמה ברכות יש בה – 19 ברכות! למה צריך כל כך  הרבה? קשה להתרכז בתפילה ארוכה כל כך... יונתן: 

אני מסכימה, אבל ברור לי שהחכמים לא האריכו סתם. אולי הם פשוט רצו להזכיר בתפילה כמה  נועה: 
שיותר נושאים?

למה כולם צריכים להגיד את כל הברכות? כל אחד יכול לומר רק את מה שמתאים לו. יונתן: 
נועה: אני חושבת שהנוהג הזה מבטא את הרעיון שכולם מתפללים על כולם.

יחידה 2

עורכים היכרות 

כאמור, תפילת העמידה עומדת במרכז כל אחת מתפילות היום והשנה. 
כאשר דיברו חז"ל על "תפילה", כוונתם הייתה אך ורק לתפילת העמידה.

תפילת 
העמידה

פרק

5

מבנה התפילה
בתפילת העמידה שלושה חלקים: 

בחלק הראשון — שלוש ברכות שבח לאלוהים. 

 בחלק השני — שלוש־עשרה ברכות בקשה 
)בקשות למגוון של צרכים פרטיים ולאומיים(.

ובחלק השלישי — שלוש ברכות הודיה ושבח. 

1

בגלל חשיבותה, דרך אמירתה של תפילת העמידה 
מיוחדת במינה: יש לאומרה בלחש, בעמידה 

וברגליים צמודות זו לזו )על פי אחת הדעות, כדי 
להידמות למלאכים(. בכמה מקומות מילות התפילה 

מלוות בתנועות גוף כמו כפיפה קדימה וצעדים 
לאחור ולפנים.

בעמודים הבאים מוצגת תפילת העמידה ולצדה משימות, 
מלאו אותן במחברת.
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יחידה 2: עורכים היכרות5
תפילת העמידה

נוסח תפילת העמידה
ֶתָך.  ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה', ׂשְ

)תהלים, פרק נ"א פסוק י"ז( 

התפילה פותחת בשלוש ברכות שבח: 
א. ברכת אבות

חסדי  את  זוכר  על שהוא  האלוהים  את  בה  ברכה שמשבחים 
האבות שבזכותם גם אנו זוכים לטובה. 

ב. ברכת גבורות
בעולם,  ואת מעשיו  אלוהים  גבורת  בה את  ברכה שמזכירים 

ובהם גם הורדת הגשם והטל, על פי העונה. 
ג. קדושת השם

ברכה שמזכירים בה את קדושת האלוהים.

אחרי ברכות אלו, באות 13 ברכות המציגות בקשות:

ד. ברכת הדעת 
יָנה. ד ֶלֱאנֹוש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ ַאּתָ

יָנה ָוָדַעת. ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ ָחּנֵ
ַעת.  ה ה', חֹוֵנן ַהּדָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ה. ברכת התשובה 
נּו ַלֲעבֹוָדֶתָך  יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ ֲהׁשִ

ֵלָמה ְלָפֶניָך. ְתׁשּוָבה ׁשְ ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ
ְתׁשּוָבה.  ה ה', ָהרֹוֶצה ּבִ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ו. ברכת הסליחה 
ְענּו  י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ה. ח ָאּתָ י ֵאל טֹוב ְוַסּלָ ּכִ
ה ִלְסֹלַח.  ְרּבֶ ה ה', ַחּנּון ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ח. ברכת הרפואה
ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא
ָעה ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ הֹוׁשִ
ה, ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ּכִ

נוסח ספרד

ֵלָמה  ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוְרפּוָאה ׁשְ
י ֵאל ֶמֶלְך רֹוֵפא  ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו, ּכִ

ה. ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ
ה ה', רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרֵאל. רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ

ט. ברכת השנים
בקשה זו לברכה ביבול מייצגת בקשה כללית להצלחה כלכלית.

ָנה ַהּזֹאת  ָ ֵרְך ָעֵלינּו, ה' ֱאֹלֵהינּו, ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה  ְוֶאת ּכָ

ָרָכה  בקיץ ְוֵתן ּבְ

בחורף ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה

נוסח ספרד 

ֵענּו ִמּטּוָבּה  ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה ְוׂשַ ַעל ּפְ
ִנים  ָ ּשׁ ָנֵתנּו ּכַ  ּוָבֵרְך ׁשְ

ַהּטֹובֹות ִלְבָרָכה, 
ה י ֵאל טֹוב ּוֵמִטיב ַאּתָ  ּכִ

ִנים. ָ ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ
ִנים. ָ ה ה', ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ

י. ברכת קיבוץ גלויות 
ֻלּיֹוֵתינּו, ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ

ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרּבַ ְוַקּבְ
ָרֵאל.  ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה', ְמַקּבֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

יא. ברכת המשפט 
ה,  ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשֹוָנה, ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ

ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה  ְוָהֵסר ִמּמֶ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים,  ָך ּבְ ה ה' ְלַבּדְ ּוְמֹלְך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאּתָ

ט. ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ ּבְ
ט. ּפָ ה ה', ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נוסח עדות המזרח

א ְלָכל  ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרּפֵ
ְחלּוֵאינּו ּוְלָכל ַמְכאֹוֵבינּו   ּתַ

י ֵאל רֹוֵפא   ּוְלָכל ַמּכֹוֵתינּו ּכִ
ה.  ַרֲחָמן ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

ה ה', רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל. רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיׂשְ

נוסח אשכנז

ֵענּו ִמּטּוָבּה  ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה ְוׂשַ ַעל ּפְ
ִנים ַהּטֹובֹות. ָ ּשׁ ָנֵתנּו ּכַ ּוָבֵרְך ׁשְ
ִנים. ָ ה ה', ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בברכה זו אפשר 

להזכיר שמות של חולים 

מסוימים ולהתפלל 

עליהם.

משימות

1 ִמצאו בתפילת העמידה ברכות היכולות להתאים לכל אחד מן 
המקרים שברשימה )העתיקו למחברת את מספר המקרה וכתבו 

לידו את שם הברכה המתאימה(:
 1. אמו של יואב אושפזה בבית החולים לצורך ניתוח.

 2. לדנה יש מבחן חשוב במתמטיקה.
 3. אביו של איתי פוטר מעבודתו.

 4. גאיה מתחרטת שפגעה בלילך.
 5. אסף מקווה שקבוצתו תנצח במשחק.

6. עופרי רוצה שהדודים שלה מקנדה יעלו לארץ.

2 אילו הייתם צריכים לבחור רק שלוש מן הברכות המופיעות 
בתפילה, אילו מהן הייתם בוחרים?

ז. ברכת הגאולה 
ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו, 

ֶמָך  ֵלָמה ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ה ׁשְ ּוְגָאֵלנּו ְגֻאּלָ
ה. י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאּתָ ּכִ

ָרֵאל.  ה ה', ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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5 תפילת העמידה
יחידה 2: עורכים היכרות

יב. ברכת המינים
 ברכה זו מאוחרת משאר הברכות בתפילת העמידה. היא מזכירה את המינים —

כלומר אנשים הכופרים בתורת אלוהים, את המלשינים — אנשים שהיו 
מלשינים על אחיהם היהודים לשלטון הזר, ואויבים למיניהם.

ִהי ִתְקָוה,  יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ ְוַלּמַ
ֶרַגע ֹיאֵבדּו  יִנים ּכְ ְוָכל ַהּמִ

ֵרתּו, ָך ְמֵהָרה ִיּכָ ְוָכל אֹוְיֵבי ַעּמְ
ר  ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ִדים ְמֵהָרה ְתַעּקֵ ְוַהּזֵ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. יֵלם ְוַתְכִניֵעם ּבִ ּפִ ם ְוַתׁשְ ּוְתַכּלֵ
ה ה', ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים.  רּוְך ַאּתָ ּבָ

יג. ברכת הצדיקים
ברכה זו מזכירה כמה סוגים של אנשים: צדיקים — רודפי צדק, חסידים — 

הפועלים בחסד, זקנים — בעלי חכמה, מנהיגים, סופרים — תלמידי חכמים 
יודעי התורה. הברכה מבקשת מאלוהים שירחם עליהם וגם עלינו.

יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים,  ּדִ ַעל ַהּצַ
ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמְ ְוַעל ִזְקֵני ׁשְ

ֶדק ְוָעֵלינּו,  ֵרי ַהּצֶ ית סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ּגֵ ֵליַטת ּבֵ ְוַעל ּפְ
ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ה' ֱאֹלֵהינּו. 

ֱאֶמת, ְמָך ּבֶ ׁשִ ָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ּבְ ְוֵתן ׂשָ
ֶהם,  ים ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ְוׂשִ

ָטְחנּו  י ְבָך ּבָ ּוְלעֹוָלם ֹלא ֵנבֹוׁש ּכִ
ָעְננּו. ֱאֶמת ּוְבָתִמים ִנׁשְ דֹול ּבֶ ָך ַהּגָ ְוַעל ַחְסּדְ

יִקים. ּדִ ָען ּוִמְבָטח ַלּצַ ה ה', ִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

יד. ברכת ירושלים 
ׁשּוב  ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ

 , ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תֹוָכּה ּכַ ן ּבְ ֹכּ ְוִתׁשְ
ְנַין עֹוָלם, ָיֵמינּו ּבִ ָקרֹוב ּבְ ּוְבֵנה אֹוָתּה ּבְ
ִכין.  ָך ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ּתָ א ָדִוד ַעְבּדְ ְוִכּסֵ

ָלִים.  ה ה', ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

טו. ברכת הישועה
בברכה זו מבקשים את בואו של משיח בן דוד.

ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח,  ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ
יׁשּוָעֶתָך,  רּום ּבִ ְוַקְרנֹו ּתָ

ל ַהּיֹום.  ינּו ּכָ י ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ ּכִ
ה ה', ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה.  רּוְך ַאּתָ ּבָ

טז. ברכת שומע תפילה 
ַמע קֹוֵלנּו, ה' ֱאֹלֵהינּו, ָאב ָהַרֲחָמן, ׁשְ

חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, 
ֵתנּו, ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון ֶאת ּתְ ל ּבְ ְוַקּבֵ

ה,  ִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאּתָ י ֵאל ׁשֹוֵמַע ּתְ ּכִ
יֵבנּו, ׁשִ נּו ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ּוִמּלְ

ֵתנּו, ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ ָחּנֵ
ַרֲחִמים. ָרֵאל ּבְ ָך ִיׂשְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ

ה. ִפּלָ ה ה', ׁשֹוֵמַע ּתְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

2

התפילה מסתיימת בשלוש ברכות שבח והודיה: 
יז. ברכת העבודה

ברכה שמבקשים בה שייבנה בית המקדש ותתחדש העבודה בו. 
יח. ברכת הודאה

ברכה שבה מודים לאלוהים על כל חסדיו. 
יט. ברכת השלום

תפילה לאלוהים שיביא שלום על ישראל.

משימות מסכמות

1 בתפילה בקשות פרטיות ובקשות לאומיות. מהן הבקשות 
הפרטיות? מהן הבקשות הלאומיות? מדוע לדעתכם יש צורך 

בשני הסוגים?

2 האם מצאתם בתפילת העמידה בקשות דומות לבקשות 
שכתבתם אתם בתחילת היחידה ולאחר קריאת הקומיקס? אם כן, 

העתיקו את המילים הראשונות של הברכה לצד התפילה שלכם.

אני שמחה שהעמקנו יותר בתפילה. כשאני מבינה את כל המילים  נועה: 

ומכירה את הפרטים, אני מבינה יותר גם למה היא חשובה כל כך.    

מעניין, אצלי קרה דווקא תהליך הפוך – עכשיו, כשאני מבין את  יוני: 

משמעות המילים, התפילה כבר לא נראית לי "קדושה" ו"רוחנית" 

 כל כך, אלא יותר כמו מעין "רשימת מכולת" של בקשות. 

קצת חבל, לא?

בברכה זו אפשר 
להוסיף בקשות 

אישיות.
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5

שמתי לב שהבקשות הפרטיות עוסקות בנושאים הנוגעים לכל אדם בכל תקופה: בריאות, חכמה, פרנסה  יונתן: 

המקדש ולהתפלל לקיבוץ גלויות.וכו'. לעומת זאת, הבקשות הלאומיות נראות לי קצת מיושנות... קצת מוזר לבקש היום שייבנה בית 

אני לא בטוחה שכולם יסכימו אתך. בוא נבדוק כל ברכה ונראה אם היא רלוונטית לימינו, או לא. "קיבוץ  נועה: 
גלויות", למשל, אני חושבת שהברכה הזאת עדיין רלוונטית!

אותי לא שכנעת, אבל יהיה מעניין להעלות את השאלה הזאת לדיון בכיתה. יונתן: 

יחידה 3

דואגים לכלל

ראינו שאפשר לחלק את ברכות הבקשה בתפילת העמידה לשני סוגים: בקשות פרטיות ובקשות 
בני האדם, אך  יתפלל על כל  רבים, כדי שכל אחד  נאמרות בלשון  לאומיות. אמנם כל הברכות 

המיוחד בבקשות הלאומיות הוא שהן עוסקות בנושאים הנוגעים לציבור ולא לפרטים.

זה נוגע לכולנו 
ברכת קיבוץ גלויות

דֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ
ֻלּיֹוֵתינּו, ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ ְוׂשָ

ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרּבַ ְוַקּבְ
ָרֵאל. ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיׂשְ ה ה', ְמַקּבֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

1

ּתְַקע ּבְׁשֹופָר ּגָדֹול - על פי מדרש חז"ל, בשעת עקדת יצחק 
לקח ה' את שתי קרני האיל שנאחז בסבך, האיל שהקריב 

במקום יצחק, ועשה מהן שופרות — שופר אחד קטן ושופר אחד 
גדול. בשופר הקטן תקע ה' במתן תורה, והשופר הגדול יישמע 

בעתיד בזמן קיבוץ הגלויות. 
וְׂשָא נֵס — הרם דגל, סימן ואות.
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5 יחידה 3: דואגים לכלל
תפילת העמידה

2

קיבוץ גלויות והזהות היהודית שלי
על פי החכמים )שערכו את התפילה( הבקשה לקיבוץ כל היהודים 

מן הגלות בארץ ישראל נוגעת לכל יהודי.
האם גם אתם מרגישים כך?

משימה א'

• השלימו את האמירה המתאימה לכם:
ברכת קיבוץ גלויות רלוונטית 

 גם היום לכל היהודים 
משום ש...

נועה: כולנו יודעים שנושאים לאומיים וחברתיים שנויים במחלוקת הרבה יותר 

מנושאים אישיים, לכן קצת מפליא אותי שבחרו לכלול גם את הנושאים 

הבעייתיים האלה בתפילה האחידה שכולם צריכים להתפלל.

יונתן: מצד שני, אולי זו הדרך לקשור את המתפללים זה לזה ולחזק את זהותם 

הלאומית המשותפת. אם נשאיר לכל אדם להחליט איך לנסח את הבקשות 

הלאומיות, מספר הנוסחים יהיה לפחות כמספר המפלגות בכנסת...

משימה ב'

אם תפילת העמידה הייתה נכתבת בימינו, ייתכן מאוד שהיו נכתבות 
בה ברכות לאומיות אחרות. ִחשבו על נושא לאומי חשוב שאינו 

מופיע בברכות תפילת העמידה וכתבו לו בקשה מתאימה.

שימו לב, לברכות שהן בקשות יש מבנה קבוע:

• כל ברכה פותחת במילות בקשה.
• בגוף הברכה יש הרחבה של הבקשה.

• הברכה נחתמת )מסתיימת( במילים "ברוך אתה ה'" ולאחריהן 
יש סיומת המתאימה לתוכן הבקשה.

הקפידו להשתמש במילים יפות ופיוטיות!

ברכת קיבוץ גלויות אינה 
רלוונטית בימינו לכל בני העם 

היהודי משום ש...

עולים חדשים מרוסיה יורדים מהמטוס בנתב"ג, 1971
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כבר שעה אני חושב על המילים האלה ולא מצליח להבין מה הן אומרות.  מה זה, יונתן, שיעורים באנגלית?יונתן:  נועה: 

למען האמת, היה לי קל יותר לתרגם משהו לאנגלית מלהבין את המשפט הזה... ותמיד חשבתי  שהעברית שלי לא רעה... יונתן: 
הבנתי, בטח גם אתה עובד על "שמע ישראל"? זה בסדר, גם אני לא הבנתי כלום... נועה: 

אני עוד לא מבין – בשביל מה בכלל אנחנו צריכים ללמוד את זה? יונתן: 

אני יודעת ש"שמע ישראל" היא אחת התפילות המרכזיות שמלוות את עם ישראל כבר אלפי שנים, אולי  משום כך חשוב שנלמד עליה?נועה: 
טוב, אם אחרי השיעור אוכל להבין את המילים, זה כבר רווח גדול. יונתן: 

שמע 
ישראל

פרק

6
יחידה 1

מי שומע ולמה

התפילה "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" היא אבן יסוד באמונה היהודית ובתרבות היהודית. 
יהודים רבים מכירים אותה, בהם גם רבים שאינם קרובים למסורת.

מה משמעותה של התפילה הזאת? מדוע זכתה "למעמד" רם כל כך? 

כוחה של קריאת שמע
יש עדויות רבות למרכזיותה של "שמע ישראל" במסורת היהודית. 

לפניכם סיפור אחד המעיד על כך.

שמע ישראל במנזר
מסופר על הרב יצחק הלוי הרצוג שהיה הרב הראשי של ארץ 

ישראל בתקופת השואה והרב הראשי האשכנזי הראשון של מדינת 
ישראל, שקיבל על עצמו את המשימה לאסוף את הילדים היהודים 

שבתקופת השואה נמסרו למנזרים. 
עם תום המלחמה פנה הרב הרצוג לראשי הכנסייה וביקש מהם 

לשחרר את הילדים היהודים, אך נענה בסירוב. לבסוף התירו לו 
לבקר במנזרים, אך בתנאים קשים ביותר. 

כשהגיע הרב לאחד המנזרים, אמר לו אב המנזר: במנזר יש גם 
ילדים שאינם יהודים. רוב הילדים היהודים הגיעו למנזר בגיל 

צעיר ואינם זוכרים שהם יהודים. אני מקציב לך שישים שניות. את 
הילדים היהודים שתזהה בזמן הזה תוכל להוציא.

הרב הרצוג לא ידע את נפשו – כיצד יזהה בשישים שניות את 
הילדים היהודים? לבסוף, באין בררה, קרא "שמע ישראל", והילדים 

החלו לענות לו: "ה' אלוהינו ה' אחד". זהו הפסוק היחיד שילדים 
אלו זכרו מימי ילדותם.

הרב יצא עם עשרות ילדים מן המנזר והביאם לארץ ישראל.
)על פי האתר "עֵדים במדים"( 

1
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יחידה 1: מי שומע ולמה
שמע ישראל

פרק

6

שמע ישראל — משמעות
 המשפט "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד" הוא חלק משגרת 

היום־יום של עם ישראל. משפט זה נאמר בבית המקדש פעמיים 
ביום. לאחר שחרב בית המקדש והחלו להתגבש התפילות 

הקבועות, נעשה המשפט לחלק בלתי נפרד מתפילת שחרית 
ומתפילת ערבית, וכן נהגו לאמרו בלילה, לפני השינה.

גם היום רבים יודעים את "שמע ישראל" בעל־פה, אבל האם אנחנו 
יודעים מה משמעות המשפט? ננסה להבין אותו מעט יותר:

ָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד. ַמע ִיׂשְ ׁשְ

2

3

משפט זה הוא פסוק מספר דברים )פרק ו' פסוק ד'(. המשפט מופיע 
 בדבריו של משה רבנו אל עם ישראל במדבר סיני. 

וכך אמר להם:
ׁשְַמע יִׂשְָראֵל — שִמעו בניו של ישראל )=כינויו של יעקב אבינו(.
ה' אֱֹלהֵינּו — ה', שבשמו אני מדבר אליכם, הוא האלוהים שלנו.

ה' אֶחָד — אלוהים זה הוא אל יחיד, אין עוד מלבדו.

פרשייה שנייה:
"וְָהיָה ִאם ׁשָמַֹע ]...[" )דברים יא, י"ג-כ"א( — עוסקת בחובה לקיים מצוות 
ובשכר ועונש. בפרשייה זו מובטחת רווחה כלכלית לעם, אם ישמרו 

על מצוות התורה: "וְָהיָה, ִאם ׁשָמַֹע ּתִׁשְְמעּו ֶאל ִמְצו ֹתַי ]...[ וְנָתַּתִי 
ְמַטר ַאְרְצכֶם ְּבִעּתֹו". לעומת זאת בני ישראל מוזהרים שלא לעבוד 
עבודה זרה, ובמקרה כזה: "...וְָחָרה ַאף ה' ּבָכֶם, וְעָצַר ֶאת ַהּׁשַָמיִם 

וְֹלא יְִהיֶה ָמָטר".

• האם אתם חושבים שיש "שכר ועונש", כלומר שבני אדם 
 נענשים על חטאיהם וזוכים בשכר על מעשיהם הטובים?

הסבירו את דעתכם.

פרשייה שלישית: 
"וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶה ]...[" )במדבר ט"ו, לז-מ"א( — עוסקת במצוות 

הציצית, שמטרתה להזכיר את מצוות התורה. בפרשייה זו מוזכרת 
המצווה ללבוש ציצית — הציצית היא חוטים הקשורים בקצוות כל 
בגד שיש בו ארבע פינות. כיום נוהגים ללבוש בגד מיוחד שיש לו 

ציציות. הסיבה ללבישת ציצית מופיעה בפרשייה: "וְָהיָה לָכֶם לְִציִצת. 
ּוְרִאיתֶם אֹתֹו, ּוזְכְַרּתֶם ֶאת ּכָל ִמְצו ֹת ה' וֲַעׂשִיתֶם אֹתָם".

• כיצד לדעתכם ראיית הציצית מזכירה את המצוות? 
• מדוע צריך בגד שיזכיר לאדם את לקיים מצוות? )רמז: קראו את 

המשך הפרשייה בעמ' 59(

פרשייה ראשונה:
"וְָאַהְבּתָ אֵּת ה' ֱאֹלֶהיָך ]...[" )דברים ו', ה'-ט'( — אלו הפסוקים הבאים 

מיד אחרי "שמע ישראל" בתורה, ולכן פרשייה זו צמודה אליו. 
פרשייה זו עוסקת בחובה לאהוב את אלוהים ולזכור את תורתו. 

בפסוק הפותח את הפרשייה נאמר: "וְָאַהְבּתָ אֵּת ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבכָל 
לְָבְבָך ּוְבכָל נְַפׁשְָך ּוְבכָל ְמאֹדֶָך". למילה "מאודך" יש כמה פירושים, 

והמקובל שבהם הוא "ממונך". 

• כיצד לדעתכם אפשר לאהוב את אלוהים "בכל ממונך"?
• האם, לדעתכם, אהבה כזאת קלה יותר מאהבה "בכל נפשך" 

)שמשמעותה: עד הקרבת הנפש( או קשה ממנה? נמקו את תשובתכם. 

הפרשיות המלוות
בתפילה אין אומרים את הפסוק "ׁשְַמע יִׂשְָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד" 

בלבד. מיד אחרי שאומרים את הפסוק אומרים שלוש "פרשיות" 
)קטעים, פסקאות( מן התורה. מה הקשר בין פרשיות אלה לקריאת 

שמע? התשובה פשוטה: קריאת שמע עוסקת באמונה באלוהים, 
והפרשיות מייצגות את הביטויים המעשיים לאמונה זו: לימוד התורה 

וקיום המצוות. )הקטעים בשלמותם מובאים בעמ' 59(

שאלות לדיון

 בעזרת הפירוש ננסה להבין מדוע הפסוק הזה חשוב כל כך 
לעם היהודי.

1 מהי, לדעתכם, משמעות המילה "ׁשְַמע" בתפילה זו?
 2 בתקופת התורה רוב העמים האמינו שיש כמה אלים. 

איזו מילה בפסוק מציגה דעה המנוגדת לאמונה זו?

3 בעקבות התשובות שהשבתם לשאלות הקודמות, מדוע, 
לדעתכם, פסוק זה מזוהה כל כך עם העם היהודי? 

 4 כשאומרים "שמע ישראל" בתפילה מכסים את העיניים. 
נסו לחשוב מדוע.



58

פרק

יחידה 1: מי שומע ולמה6
שמע ישראל

4

בין "שמע ישראל" לפרשיות המלוות
מה הקשר בין תוכן הפרשיות האלה לתוכן הפסוק "שמע ישראל"?

כדי לענות על שאלה זו, קראו את הקטע מן המשנה:

ן ָקְרָחה: ַע ֶבּ י ְיהֹוֻשׁ ָאַמר ַרִבּ
ֹמַע"? ַמע" ִל"ְוָהָיה ִאם ָשׁ ה ָקְדָמה "ְשׁ ָלָמּ

ה, ִחָלּ ַמִים ְתּ ל ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ָשׁ ַקֵבּ ְיּ א ְכֵדי ֶשׁ ֶאָלּ
ל ָעָליו ֹעל ִמְצֹות.  ְך ְיַקֵבּ ְוַאַחר ַכּ

)משנה, מסכת ברכות, פרק ב' משנה ב'(

אני לא מסכים שכל יהודי צריך לדעת את "שמע ישראל" בעל־פה. ואם  יונתן: 

מישהו לא מאמין באלוהים – המשפט הזה סותר את כל תפיסת העולם שלו!

לדעתי, צריך להפריד בין תוכן הדברים לבין המשמעות שיש לאמירה שלהם.  נועה: 

גם אם אתה לא מסכים עם תוכן המשפט, בהיותך חלק מהעם חשוב שתכיר 

אותו, אפילו רק כדי שתדע מה הוא סימל לעם שלך לאורך הדורות, ומדוע 

הוא עדיין חשוב כל כך ליהודים רבים.

ׁשְַמע — קריאת שמע
וְהָיָה אִם ׁשָמֹעַ — הפרשה 

השנייה בקריאת שמע 
המתחילה במילים אלו, ובה 
מדובר על החובה לקיים את 

מצוות התורה
יְַקּבֵל עָלָיו עֹל ַמלְכּות 

ׁשַָמיִם — הודאה באלוהות 
ה', ובהיותו אל יחיד

עֹל ִמצְוֹות — קיום המצוות

1 על פי משנה זו, מה היחס בין אמונה למצוות? 
2 בתפילה יש לומר את "שמע ישראל" בקול, ולכן היא מכונה גם 

"קריאת שמע". מדוע לדעתכם יש לקרוא את "שמע ישראל" בקול?
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6 יחידה 1: מי שומע ולמה
שמע ישראל

פרשיות קריאת שמע

פרשת "ואהבת"
ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך:  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ּבְ

ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ
ם ְרּתָ ּבָ ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ

ָך ּוְבקּוֶמָך: ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ין ֵעיֶניָך:  ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ּבֵ ְרּתָ  ּוְקׁשַ

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ּוְכַתְבּתָ
)דברים, פרק ו' פסוקים ד'-ט'(

יֹוֶרה — הגשם הראשון בעונת הגשמים
ַמלְקֹוׁש — הגשם האחרון בעונת הגשמים

ּתִּיֹרׁשְָך וְיִצְהֶָרָך — יינך ושמנך
 ּכִיֵמי הַּׁשַָמיִם, עַל הָאֶָרץ — כל עוד 

העולם קיים

ְמאֹדֶָך - כוחך, יכולתך, או לפי חלק 
מהפרשנים — ממונך

אֹות — סימן
לְאֹות עַל יָדֶָך וְהָיּו לְטֹטָפֹת ּבֵין עֵינֶיָך — 

מפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין 
של יד ושל ראש

ְמזֻזֹות ּבֵיתֶָך — המזוזות הן שתי הקורות 
שבצדי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם 

"מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה 
הימנית של הדלת. במזוזה יש קלף ובו 

כתובה, בין השאר, פרשת "שמע ישראל"

פרשת "והיה אם שֹמע"
ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום,  ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצוֹ ַתי ֲאׁשֶ ׁשְ ֹמַע ּתִ ְוָהָיה ִאם ׁשָ

י  ֶכם. ְוָנַתּתִ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ּבְ
ָך ְוִיְצָהֶרָך.  ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתיֹרׁשְ ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ

ן  ְמרּו ָלֶכם ּפֶ ָ . ִהּשׁ ָבְעּתָ ָך, ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ְוָנַתּתִ
ֲחִויֶתם ָלֶהם.  ּתַ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ִיְפּתֶ
ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא  ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ְוָחָרה ַאף ה' ּבָ
ר ה' ֹנֵתן  ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ן ֶאת ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדּתֶ ִתּתֵ
ם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ָלֶכם. ְוׂשַ

ם ֹאָתם ֶאת  ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלּמַ ֹאָתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ּבֵ
ָך ּוְבקּוֶמָך.  ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ּבְ

ָעֶריָך. ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי  יֶתָך, ּוִבׁשְ ם ַעל ְמזּוזֹות ּבֵ ּוְכַתְבּתָ
ע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם,  ּבַ ר ִנׁשְ  ְבֵניֶכם, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ. ָ יֵמי ַהּשׁ ּכִ
)דברים, פרק י"א, פסוקים י"ג-כ"א(

פרשת "ציצית"
אֹמר: ה ֵלּ אֶמר ה' ֶאל ֹמֶשׁ ַוֹיּ

ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת  ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ  ַדּ
ֵכֶלת. ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָכּ ַעל ַכּ

ל ִמְצוֹ ת ה' ם ֶאת ָכּ  ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת. ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו, ּוְזַכְרֶתּ
ר  יֶתם ֹאָתם, ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשׁ  ַוֲעִשׂ

ם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם. ַאֶתּ
ים ֵלאֹלֵהיֶכם. ל ִמְצוֹ ָתי, ִוְהִייֶתם ְקֹדִשׁ יֶתם ֶאת ָכּ רּו ַוֲעִשׂ ְזְכּ ְלַמַען ִתּ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם  ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶשׁ

ֵלאֹלִהים, ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם. 
)במדבר, פרק ט"ו, פסוקים ל"ז -מ"א(

צִיצִת — חז"ל ביארו שהמילה מדברת על 
צרור של ארבעה חוטים שכופלים אותם 

ומחברים אל נקב המצוי בפינות הבגד
ּכַנְפֵי — קצו�ת

פְתִּיל ּתכֵלֶת — את חוטי הציצית נהגו 
לכרוך יחדיו בחוט צמר הצבוע בצבע כחול 

שהופק מחילזון מיוחד 
תָתֻרּו — תחפשו, תבקשו

זֹנִים — סוטים מדרך הישר
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אויש, איזה מבחן ארוך זה היה... שמע ישראל! נועה: 
את כזאת מצחיקה. מאיפה הבאת את ה"שמע ישראל" הזה פתאום? יונתן: 

יצא לי. נראה לי שזאת השפעה של אימא שלי. בכל פעם שאנחנו עושים משהו שמעצבן אותה היא  אומרת "שמע ישראל". אתה יודע, זה ביטוי כזה...נועה: 
חשבתי שבגלל שהתחלנו ללמוד על תפילה, את מאמצת ביטויים מהתפילה. יונתן: 

בשביל להגיד "שמע ישראל" לא צריך ללמוד על תפילה. נראה לי שהרבה אנשים אומרים את הביטוי  את יכולה להביא דוגמה?הזה בכל מיני הזדמנויות.נועה:  יונתן: 

אההההה... בדיוק עכשיו, במקרה, אין לי דוגמה טובה. אבל חכה, אני אשאל את אימא שלי... נועה: 

יחידה 2

ישראל שומע

כפי שראינו, מקורו של הביטוי "שמע ישראל" בתורה, והוא חלק מתפילה עתיקה שנאמרה בבית 
המקדש ואחר כך נקבעה ונכתבה בסידור. מסביבנו אפשר למצוא את הביטוי "שמע ישראל" גם 

במקומות רבים אחרים, אפילו במקומות מפתיעים.

שמע 
ישראל

פרק

6

מתי אומרים 
"שמע ישראל"?

ביחידה הקודמת ראינו שאומרים 
"שמע ישראל" בתפילת שחרית, 

בתפילת ערבית ולפני השינה. 
אולם מתברר שלתפילה זו יש 

 עוד ביטויים רבים.
 מתי עוד אומרים אותה?

היכן היא מופיעה?
לפניכם כמה משפטים על 

"שמע ישראל".
השלימו שניים מן המשפטים 

האלה: 

1
 כשאומרים לי "שמע ישראל" 

אני חושב/ת על...

 יש אנשים שאומרים
 "שמע ישראל"
כאשר...

 הפעם האחרונה
שאמרתי "שמע ישראל" 
הייתה... )מתי ובאיזה הקשר( 

 בסיפורים שאני מכיר/ה, 
 הביטוי "שמע ישראל" 
מופיע בהקשר ל... 

קראו את המשפטים שלכם 
לחבריכם ובקשו מהם להציג 

בפניכם את המשפטים שלהם.

• מה אפשר ללמוד מכל 
המשפטים האלה?
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6 יחידה 2: ישראל שומע

ביטויים שונים לקריאת שמע 
בעמוד זה כמה יצירות הקשורות ל"שמע ישראל".

בחרו אחת מהן וכתבו: 

1 מהי משמעותו של "שמע ישראל" ביצירה?
 2 נסו לדמיין מהן תחושותיו של היוצר כלפי קריאת שמע? 

האם אתם שותפים לתחושות אלו או לא? הסבירו!

2

אני מרגישה קצת לא בנוח לשמוע ביטוי רציני כל כך בהקשרים עממיים  נועה: 

ואפילו בוטים כאלה. לדעתי זה פוגע בתוכן הביטוי, ובמקום לחבר אותנו 

לזהות היהודית, זה רק מרחיק אותנו ממנה!

ראשית, להזכירך, גם ַאת אומרת "שמע ישראל" כשאת רוצה להביע קושי  יונתן: 

או פחד... ואני לא חושב שזה פוגע במסורת או מרחיק אותי ממנה. להפך, 

זה מעיד שהביטוי טבוע עמוק כל כך בנפש שלנו, שאפשר להשתמש בו בכל 

מיני מובנים, וכולם יבינו למה הכוונה.

כרזה שמטרתה להביע זעזוע 
מהעלייה במספר הנפגעים 
בתאונות הדרכים. הכרזה הופנתה 
לשר התחבורה שכיהן באותה 
תקופה, ששמו הפרטי היה ישראל.

 קמע עברי עתיק
הנפתח במילים "שמע ישראל"

 מדליית "שמע ישראל",
בהנפקת החברה הישראלית 

למדליות ולמטבעות

ַמע ֲאֹד-ָני ׁשְ
אליעז כהן

ָרֵאל ֶאָחד ָך ִיׂשְ ָרֵאל ַעּמֶ ַמע ֲאֹד־ָני, ִיׂשְ ׁשְ
ָך ָרֵאל ַעּמֶ ְוָאַהְבּתָ ֶאת ִיׂשְ

ָכל ְלָבְבָך ּבְ
ָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ
ּוְבָכל ְמֹאֶדָך

ה  ִנים ָהֵאּלֶ  ְוָהיּו ַהּבָ
ל ַהּיֹום ר ֶנֱהָרִגים ָעֶליָך ּכָ ֲאׁשֶ

ַעל ְלָבְבָך
ְרִקיֶעיָך ם ּבִ ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ

ם: ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ
ֵביֶתָך ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ּבְ
ֶרְך ּדֶ ָך ּבַ ּוְבֶלְכּתְ

ָך ּוְבקּוֶמָך ְכּבְ ּוְבׁשָ
ם ְלאֹות ַעל ְרּתָ ּוְקׁשַ

ֻחּלֹות ַזְרָחִנּיֹות(   ָיֶדָך )ְסָפרֹות ּכְ
ין ְוָהיּו ְלֹטָטפֹות ּבֵ

ִפים( ּלָ ִגיַעת ַהּצַ מֹו ּפְ ֵעיֶניָך )ּכְ
יֶתָך ָדם( ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ם )ּבְ ּוְכַתְבּתָ

ָעֶריָך ּוִבׁשְ
)בתוך: שמע אד-ני - משירי מאורעות

תשס"א-תשס"ד, אבן חושן, 2004(

כולנו יהודים 
מילים: חיים חפר

לחן: דובי זלצר
)מתוך המחזמר "קזבלן"(

]...[
ְך ֶנְחָמִדים  נּו ְיהּוִדים ְוָכל ּכָ ּלָ ּכֻ

ֵמָאה ָאחּוז  ְיהּוִדים ּבְ
ַוְרֶצע ְוַגם ַהוּוְזוּוז  ְ ם ַהּשׁ ּגַ

א  נּו אֹותֹו ַאּבָ ְלֻכּלָ
ֵמרֹוַמְנָיה, ַאְלִג'יר ּוְכַפר ָסָבא, 

ְוִאם ֵיׁש ָצרֹות ְוֵיׁש ִיּסּוִרים 
ִרים  ָפה ַאַחת ְמַדּבְ נּו ׂשָ ּלָ ָאז ּכֻ

ָרֵאל  ָרֵאל, ְוָכל ִיׂשְ ְוָכל ִיׂשְ
ָרֵאל ֲחֵבִרים.  ְוָכל ִיׂשְ

ְרֶאה ֵאיֶזה ֹיִפי ְסחֹוָרה,  ֲאדֹוִני ּבֹוא ּתִ
ְרֶזל  מֹו ּבַ ֶזה ָחָזק ּכְ

ְכָלל ֹלא ִנְקָרע.  ֶזה ּבִ
ִאם ֹלא טֹוב, ֲאדֹוִני, 

ֲחָזָרה  ֶסף ּבַ ּכֶ
ְקָרא –  ָרֵאל" ּתִ ַמע ִיׂשְ "ׁשְ אֹו ׁשְ

ה ֲחמֹור  ַאּתָ  -
ה ָנָבל  ַאּתָ  -
ב  ּנָ ה ּגַ ַאּתָ  -

ָפל  ה ׁשָ ַאּתָ  -
ה ֲחִזיר  ַאּתָ  -
ֵמן  ה ׁשָ ַאּתָ  -
ה ִנְבֶזה  ַאּתָ  -

ֵאיֶזה ִמין ְיהּוִדי הּוא ֶזה ]...[  -

ארץ ישראל 
מילים: דוד שמעוני  לחן: פואה גרינשפון

י־ֵכן, ְוַלְמרֹות ַהּכֹל   ַאף־ַעל־ּפִ
ָרֵאל!  ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ ִיׂשְ

ָרֵאל עֹוָלם ֵלב ִיׂשְ  ְוָכל עֹוד ּדֹוֵפק ּבָ
ָרֵאל" ַמע ִיׂשְ עֹוָלם "ׁשְ ָמע ּבָ  ְוָכל עֹוד ִנׁשְ

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ָרֵאל, ׁשְ ַמע ִיׂשְ  ׁשְ
ָרֵאל! ַאּתְ ֶאֶרץ, ֶאֶרץ, ֶאֶרץ ִיׂשְ

]...[

משימה מסכמת: בעקבות היצירות 
שפגשתם, הביעו ביצירה אישית )שיר, סיפור, 
יצירה פלסטית, מוזיקלית וכדומה( את הקשר 

שלכם לקריאת שמע.

כשהלב בוכה
מילים: יוסי גיספן  לחן: שמואל אלבז

ב ּבֹוֶכה ַרק ֱאֹלִהים ׁשֹוֵמַע,  ַהּלֵ ׁשֶ ּכְ
ָמה.  ׁשָ ֵאב עֹוֶלה ִמּתֹוְך ַהּנְ ַהּכְ

הּוא ׁשֹוֵקַע  ָאָדם נֹוֵפל ִלְפֵני ׁשֶ
ָמָמה.  ה חֹוֵתְך ֶאת ַהּדְ ה ְקַטּנָ ְתִפּלָ ּבִ

ה ַהּכֹל ָיכֹול,  ָרֵאל ֱאֹלַהי ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ׁשְ
י ָנַתּתָ ִלי ַהּכֹל.  ָנַתּתָ ִלי ֶאת ַחּיַ

ֶקט  ׁשֶ ב ּבֹוֶכה ּבְ ְמָעה ַהּלֵ ֵעיַני ּדִ ּבְ
ָמה זֹוֶעֶקת.  ׁשָ ב ׁשֹוֵתק ַהּנְ ַהּלֵ ּוְכׁשֶ

ו ֲאִני ְלַבד,  ָרֵאל ֱאֹלַהי ַעְכׁשָ ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ּלֹא ֶאְפַחד  ה ׁשֶ ק אֹוִתי ֱאֹלַהי ֲעׂשֵ ַחּזֵ

דֹול ְוֵאין ְלָאן ִלְבֹרַח  ֵאב ּגָ ַהּכְ
י ּכֹוַח.  י ֹלא נֹוָתר ּבִ ֵמר ּכִ ּגָ ּיִ ה ׁשֶ ֲעׂשֵ

]...[
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היי נועה. שמעתי שכיתות ט' אחראיות על טקס יום הזיכרון השנה. הבנתי מאחד התלמידים שיהיה  טקס מיוחד מאוד, מעניין מה יהיה...יונתן: 
באמת יונתן, כמה מיוחד זה כבר יכול להיות? יהיו כל הקטעים הרגילים: הורדת הדגל, אמירת קדיש  נועה: 

רגע, נועה – מה אמרת? "קדיש"? מה זה בכלל?והשיר "אלי, אלי..." יונתן: 
נו, זאת התפילה המוזרה הזאת שאף אחד לא מבין מה אומרים בה: "יתגדל ויתקדש... " נועה: 

אהה, נכון, נראה לי שאני זוכר. אם אף אחד לא מבין את המילים, למה אומרים אותה בכלל? במקומה  אפשר לשיר, למשל, "החול יזכור..." את זה כולם מבינים.יונתן: 
גם אם אתה צודק, נראה שבינתיים לא מוותרים על הקדיש. מעניין לדעת למה... נועה: 

יחידת לימוד

מהו הקדיש?

הקדיש הוא תפילה־חידה: הוא נאמר בארמית, שפה שאינה מובנת לנו כיום; הוא נאמר בין השאר 
בפי האבלים, אך תוכנו אינו עוסק באבלות או במוות אלא בשבחו של אלוהים...

למרות החידתיות שבו, לקדיש מקום חשוב הן בתפילה הן בתרבות הישראלית. מדוע?

הקדיש
פרק

7

1

קצת מידע...
כדי לענות על התמיהה של נועה ויונתן, כדאי לדעת קצת יותר על הרקע לתפילת הקדיש:

הקדיש הוא תפילה הנאמרת בהזדמנויות רבות, אולם אנו מכירים אותה בעיקר משום שהיא נאמרת 
בהלוויות, באזכרות ובימי הזיכרון והאבל של העם היהודי. מאז קום המדינה תפילה זו נאמרת גם 

בטקסים הנערכים בימי הזיכרון הלאומיים.
יש כמה סוגי קדיש: אחד הסוגים הוא הקדיש המופיע בסופן של כל תפילות היום )שחרית, מנחה 

וערבית(.
סוג מוכר נוסף הוא "קדיש יתום", הקדיש שאומרים האבלים בהלוויה וגם בתפילה בכל יום. ָאבֵלים הם 

קרובי משפחתו של הנפטר מקרבה ראשונה — אב, אם, בן, בת, אח או אחות, בעל או אישה. נוהגים 
לומר קדיש אחד־עשר חודשים לאחר שמת קרוב המשפחה, ופעם בשנה ביום הפטירה. את הקדיש 

הזה אומרים גם בטקסי הזיכרון למיניהם.
את הקדיש אומרים רק במניין )רק אם יש עשרה מתפללים לפחות(.

משמעות המילים בקדיש: הקדיש הוא תפילת שבח והלל, ועיקרה הצהרה על קדושת אלוהים ובקשה 
שיתגלה ויגדל כבודו בעולם.

מדוע בארמית? אין תשובה אחת לשאלה זו. הדעה הרווחת היא שארמית הייתה השפה השגורה 
בפי העם בתקופת בית המקדש השני, התקופה שבה כתבו את התפילה, וכותבי התפילה שאפו שכל 

העם יבין את השבח לאלוהים.

 גם אם אינכם יודעים דבר  •
על תפילת הקדיש, האם תוכלו 

לנסות להסביר מה יכולה להיות 
הסיבה שאומרים אותה כמעט 

בכל טקסי הזיכרון ביום השואה 
וביום הזיכרון לחללי צה"ל?
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7 יחידת לימוד: מהו הקדיש?
הקדיש

 לפניכם נוסח הקדיש הנפוץ יותר — "קדיש יתום" 
)המכונה גם קדיש אבלים(:

א.  ֵמיּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה,  ָעְלָמא ִדּ ְבּ

ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנה, 

יֵחּה.  ִויָקֵרב ְמִשׁ

ָרֵאל,  ית ִיְשׂ י ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ ְבּ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו "ָאֵמן". ַבּ

א ְמָבַרְך  ֵמיּה ַרָבּ ָאֵמן. ְיֵהא ְשׁ

א.  ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ

ֵאר ְוִיְתרֹוָמם  ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ֵרְך ְוִיְשׁ ִיְתָבּ

ל  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ְוִיְתַנֵשּ

ִריְך הּוא. א ְבּ קּוְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ

יָרָתא  ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ְלֵעָלּ

ָעְלָמא.  ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ

ְוִאְמרּו "ָאֵמן". 

א  ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל.  ל ִיְשׂ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ְוַחִיּ

ְוִאְמרּו "ָאֵמן".

ְמרֹוָמיו,  לֹום ִבּ ה ָשׁ ֹעֶשׂ

לֹום ָעֵלינּו  ה ָשׁ הּוא ַיֲעֶשׂ

ָרֵאל  ל ִיְשׂ ְוַעל ָכּ

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

)תרגום(

דֹול.  מֹו ַהּגָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדֵ ּדֵ ִיְתּגַ

ְרצֹונֹו  ָרא ּכִ ּבָ עֹוָלם ׁשֶ ּבָ

ְוַיְמִליְך ַמְלכּותֹו ְוַיְצִמיַח ְיׁשּוָעתֹו 

יחֹו.  ִויָקֵרב ְמׁשִ

ָרֵאל,  ית ִיׂשְ ל ּבֵ י ּכָ יֶכם ּוִביֵמיֶכם ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

ְמֵהָרה ּוִבְזַמן ָקרֹוב. ְוִאְמרּו "ָאֵמן". ּבִ

דֹול ְמֹבָרְך  מֹו ַהּגָ ָאֵמן. ְיֵהא ׁשְ

ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

ֵאר ְוִיְתרֹוֵמם  ַח ְוִיְתּפָ ּבֵ ּתַ ֵרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ל  ה ְוִיְתַהּלֵ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדֵ ְוִיְתַנּשֵׂ

רּוְך הּוא.  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ׁשְ

ירֹות  ִ ָרכֹות ְוַהּשׁ ל ַהּבְ ְלַמְעָלה ִמּכָ

עֹוָלם. ָחמֹות ָהֲאמּורֹות ּבָ חֹות ְוַהּנֶ ּבָ ׁשְ ַהּתִ

ְוִאְמרּו "ָאֵמן".

ַמִים ָ לֹום ַרב ִמן ַהּשׁ ְיִהי ׁשָ

ָרֵאל. ְ ל ִיּשׁ ים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְוַחּיִ

ְוִאְמרּו "ָאֵמן".

משימה א'

1 קראו את ארבע השורות הראשונות בקדיש )במקור בארמית וכן 
את כל התרגום לעברית( וְכתבו במחברת, במילים שלכם, מהו תוכנן 

של ארבע השורות האלה.

2 ִספרו כמה מילות שבח מופיעות בקדיש. את מי משבח הקדיש? 
מצאו היכן הוא מוזכר.

3 בקדיש באה לידי ביטוי האמונה שהאל הוא מלך העולם והוא 
האחראי לכל הברואים. מדוע, לדעתכם, קבעו שיש להתפלל את 

התפילה הזאת דווקא בשעת אבל על קרוב שנפטר? 
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נטע, בת 51 מהרצליה:
כשאבא שלי נפטר נבהלתי 

בהתחלה מכל הטקסים 
הדתיים ומהתפילות... אבל 

כשאמרתי את הקדיש 
הרגשתי שיש לי משהו 

להיאחז בו, שיש לי קשר 
לעם שלי, שאני לא לבד. 
גם בלי להבין את המילים, 
הקדיש חיבר אותי לעם 

שלי בתקופה קשה.

אלון, בן 20 מבאר שבע:
כשאדם קרוב מת יש 

הרבה שאלות ולא הרבה 
תשובות. הקדיש מזכיר 
לנו שיש אלוהים למעלה 

שהוא אחראי להתרחשויות 
ושאין טעם לחפש היגיון 

בכל דבר.

רועי, בן 13 מכרמיאל: 
בטקסי יום הזיכרון אנחנו 
מזכירים אנשים שמתו 

בשליחות מדינת ישראל 
ובשם העם היהודי. זה 
נראה לי הגיוני להוסיף 

לטקס את התפילה 
היהודית המסורתית 

 שאומרים על כל 
האנשים שמתו.

ליהי, בת 15 מקיבוץ יפעת:
בעיניי בכל סוג של טקס 
– חשוב שלצד החידוש 

יישאר גם משהו מהמסורת. 
בעיניי זה מחזק את הזהות 
היהודית שלנו. אני אוהבת 
במיוחד לשמוע את סוף 

הקדיש, את הבקשה 
לשלום ולחיים טובים, אני 
חושבת שכל אדם יכול 

להתחבר לזה.

פנים שונות 
לקדיש

קדיש יתום הוא גם חלק מן 
התרבות הישראלית. הקדיש 

הוא תפילה שאומרים בלוויות 
ובאזכרות ומשום כך הוא היה 

 למושג המתקשר עם מוות 
ועם אבל.

כמו למושגים ולסמלים רבים 
אחרים, הקדיש הוא השראה 

ליצירות אמנות המזכירות אותו 
ובוחנות אותו. 

 בפעילות זו נכיר שני שירים 
של משוררים ישראלים 

העוסקים בקדיש.

מתוך קדיש יתום למייקל / אֹורי ברנשטיין

א. ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ּדַ ל ְוִיְתַקּ ַדּ ִיְתַגּ
א. ּלֹא ּבָ ְקָרא, ִמיָכֵאל, ֶלֱאֹלִהים ׁשֶ

י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה,  ָעְלָמא ּדִ ּבְ
ה ֻמָטל ְלָפַני ַוֲאִני נֹוֶטה ַאּתָ ׁשֶ

ְרָקֵנּה  ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ֻפּ
ֲחֶנה. תֹוְך ַהּמַ י ּבְ ַחּיַ יְך ּבְ ְלַהְמׁשִ

יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחּיֵ יֵחּה ּבְ ִויָקֵרב ְמִשׁ
ְוַרק ֶאת ִמיָתְתָך ֹלא ָאֹחן.

ָרֵאל.  ית ִיׁשְ י ְדָכל ּבֵ ּוְבַחּיֵ
יָך ֶמה ָהָיה ְלָך, ִמיָכֵאל? ּוְבַחּיֶ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ּבַ
ֵמן. ּגּוְפָך ִיּטָ ׁשֶ ם ּכְ ֵאר ּגַ ָ ּשׁ ְיִדיִדי ּתִ

]...[

)מתוך: אורי ברנשטיין, שירים 2000-1962,
הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק, 

תל אביב וירושלים 2004(

קראו את השיר 

הזה פעמיים: 

• בפעם הראשונה קראו 
רק את השורות השחורות 

וכתבו מהו נושא השיר. 

• בפעם השנייה קראו 
את השיר כולו, ואחר כך 

ענו על השאלות שבעמוד 
הבא )שאלות לדיון ולמחשבה(.

3

 1 קראו את השירים יחד. 
כתבו לעצמכם במשפט אחד 
 מהו הרעיון המובע בכל אחד 

מן השירים.

 2 בחרו אחד משני השירים 
וענו על השאלות שבעמוד הבא 

)שאלות לדיון ולמחשבה(.

משימה ב'

קראו את דברי האנשים שבהמשך, ועל פי דבריהם ובעקבות מה 
שלמדנו על הקדיש עד כה, נסו לענות על השאלות שהעלינו קודם: 

1 מדוע נוהגים לומר קדיש באזכרות ובטקסי זיכרון? 
2 מדוע גם אנשים חילוניים נוהגים לומר קדיש בשעת אבלם? 
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7 יחידת לימוד: מהו הקדיש?

קדיש / עובד שדה
ׁש  ל ְוִיְתַקַדּ ָדּ ִיְתַגּ

ַרס ָקּ ָהֶרֶגב ֶשׁ
ה ָפַלח ַמֲחֵרָשׁ ְבּ
ה ָשׁ ָהֲאָדָמה ַהָקּ

ה – ֶהָעֶלה  ר ְוִיְתַעֶלּ ִיְתַהֵדּ
ר. ְבֵלב, ְוהֹוִריק ֶהֱאִדים – ְוָנַשׁ ִלּ ֶשׁ

א ׂ ִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵשּ
א ׂ ָשּ ַמּ א ַבּ ַהּנֹוֵשׂ
ְרּכֹו ּוִבְכרֹוַע ַדּ

י ִנְרְמָסה. ְרִכּ ם ַדּ ַגּ
ַח ֵבּ ַתּ ֵרְך ְוִיְשׁ ִיְתָבּ

ִחיד קֹול ַהָיּ
ים. ִעם קֹול ָהַרִבּ
ׁש ל ְוִיְתַקַדּ ָדּ ִיְתַגּ
ִיחּודֹו. ִחיד ְבּ ַהָיּ

)מתוך: יורם ורטה וירון דוד, תום 
ותהום: תפילת הקדיש בספרות 

העברית, עם עובד והמדרשה באורנים, 
2009, עמ' 169(

שאלות לדיון ולמחשבה

בשירים אלו "משתמשים" המשוררים בקדיש משום שהוא טקסט 
בעל מטען רגשי ודתי ומשום שהוא אמור להיות מוכר לקוראים. 
אפשר "להשתמש" בטקסט ידוע בתוך שיר חדש בכמה דרכים: 

הֶָרגֶב ׁשֶָקַרס — גוש האדמה 
שהתפורר

ּבְפָלַח ַמחֲֵרׁשָה הָאֲדָָמה 
הַָקׁשָה — כאשר המחרשה 
פילחה )חרצה( את האדמה

להביא את הטקסט 
וכר כדי לחזק את 

המ
עמדת המשורר 

להביא את הטקסט המוכר 
כדי להפוך את משמעותו 

המקורית 

לרעיון חדשולראות בו נקודת מוצא להביא את הטקסט המוכר 
להביא את הטקסט המוכר 

כדי להביע רעיון חדש 
במילים מוכרות, וכך לחסוך 

בפירוט ובהסברים.

1 לדעתכם, באיזו מן הדרכים האלה נקט המשורר בשיר שבחרתם?
2 מדוע לדעתכם בחר המשורר בקדיש כבסיס לשירו?

3 אם הייתם צריכים להגדיר במילה או במשפט קצר את יחס 
 המשורר לקדיש, באיזו מילה או ביטוי הייתם משתמשים?

)כבוד, זלזול, חיבור תרבותי, תיקון הטקסט המקורי, חידוש...(

נחשב  אינן מובנות לרבים, הקדיש  ראינו שאף שמילות הקדיש 
נפרד  בלתי  חלק  הוא  הקדיש  היהודית.  בתפילה  מרכזי  לטקסט 

מרוב טקסי הזיכרון, וגם יוצרים שאינם דתיים מתייחסים אליו.

יש לי בעיה עם ה"קדיש". איך אני יכול להזדהות עם טקסט  יונתן: 

שכתוב בשפה שאני לא מבין? – זו אפילו לא שפת העם שלי!  

אני לא חושבת שהזדהות קשורה בהכרח לשפה. מה שחשוב הוא  נועה: 

שלתפילה הזאת הייתה משמעות רבה בהיסטוריה היהודית, והיא 

נאמרת גם היום באירועים חשובים, כמו בלוויות ובטקסי זיכרון. לפניכם יצירת אומנות המתייחסת לקדיש.

1 איזו תחושה מעלה בכם יצירה זו?
2 יצירה זו מקרינה בין השאר ּכָאֹוס )אי סדר(, כיצד 

מתקשר מאפיין זה לעובדה שהקדיש נאמר בזמן אבל?

 משה גרשוני "ויתנשא",
מתוך סדרת התחריטים "קדיש", 1984

4





שער

מחזור הזמנים
 כיצד לוח השנה העברי, המועדים והשבת 

משקפים את זהותנו היהודית־ישראלית

ג





פרק

הלוח 1
העברי
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אני חייב לומר שאת עניין הלוח העברי אני באמת לא מבין. יונתן: 

למה אנחנו חייבים להתבדל? למה אנחנו לא יכולים להשתמש באותו לוח שנה שמשתמשים בו בכל העולם?

נועה )מחייכת בשובבות(: לאיזה לוח אתה מתכוון: לוח השנה הסיני, הלוח הפרסי, הלוח ההינדי, הלוח 
האתיופי או הלוח ההיג'רי )הלוח האסלאמי(...

מה??? לכל כך הרבה עמים וקבוצות יש לוח שנה משלהם? נועה )בניצחון(: בדיוק כך!יונתן: 

רגע־רגע, אם לכולם יש לוחות שנה ייחודיים, למה שלנו לא יהיה לוח כזה? סוף־סוף נהיה כמו כולם! יונתן: 

יחידה 1

מהו לוח השנה העברי?

ביחידה זו נכיר את לוח השנה העברי ואת חלוקת השנה העברית לחודשים, נלמד כיצד מגדירה 
המסורת היהודית את היום ואת היממה, וגם קצת אסטרונומיה.

פרק

1
הלוח 
העברי

 1 חלק משמות החודשים 
בלוח העברי מבוססים על שמות 

אישים ונשים מן ההיסטוריה 
היהודית. 

2 חלק משמות החודשים בלוח 
הלועזי מבוססים על שמות אלים 

מהמיתולוגיה היוונית. 

3 הלוח הלועזי מכונה גם הלוח 
הגרגוריאני, על שם גרגוריוס, 

שהיה האפיפיור ה־13.

4 בלוח השנה הלועזי מונים 
את הימים בחודש, את החודשים 

ואת השנים במספרים.

5 בלוח השנה העברי מונים 
את הימים בחודש באותיות ואת 

השנים במספרים. 

6 שנת 0 בלוח השנה הלועזי 
היא השנה שבה נולדה ָמִריָה, 

ִאמו של ישו. 

7 שנת 0 בלוח השנה היהודי 
היא השנה שבה נברא העולם 

לפי המסורת היהודית. 

1

8 לוח השנה הלועזי מבוסס על 
שנת השמש - השמש מקיפה 

את כדור הארץ ב־300 ימים 
בדיוק ולכן זהו אורך השנה. 

9 לוח השנה העברי מבוסס על 
שנת הירח ועל שנת השמש גם 

יחד. 

10 לוח השנה העברי הוא 
הלוח היחיד המתחשב בשנת 

ירח. 

11 התאריכים בלוח העברי 
ובלוח הלועזי נפגשים כל עשר 

שנים. 

12 חודש תשרי הוא החודש 
הראשון בלוח העברי.

13 חודש תמוז הוא החודש 
האחרון בלוח העברי.

14 חודש כסלו חל בחורף.
15 חג פורים חל בחודש כסלו.

16 חודש טבת הוא החודש 
שלפני חודש אייר.

מה אנחנו יודעים על לוחות השנה?
בפעילות זו נבדוק במה שונה לוח השנה העברי מלוח השנה הלועזי 
)המכונה גם "האזרחי" או "הגרגוריאני"( ומה בעצם אנחנו יודעים על 

שניהם.
קראו את המשפטים שלפניכם, העתיקו למחברת את מספרו של 

כל משפט ורשמו ליד המספר אם המשפט נכון או לא נכון.

נכון או לא נכון?
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3
פרק

1 יחידה 1: מהו לוח השנה העברי?
הלוח העברי

2

משמעותם של 
המועדים

בפעילות זו ננסה לבדוק מה 
משמעותם של החגים והמועדים 
בעבור עם ישראל וכיצד משפיע 
ציון החגים על הזהות היהודית 

והישראלית שלנו. 
קראו אחד מהקטעים 

שלפניכם, או את שניהם, וענו 
על השאלות שלצִדם. 

כדי שֵידע מי הוא ומה ייעודו, על עם־ישראל לשמור בזיכרונו 
עבוד מצרים,  מאורעות היסטוריים מסוימים: נדודי האבות, ׁשִ

יציאת מצרים, מעמד הר־סיני, הנדודים במדבר, ההתנחלות 
בארץ־ישראל, מלכות דויד ושלמה וכינון המקדש בירושלים, 

החורבן, הגלות, שיבת־ציון ושוב חורבן וגלות. ]...[ חגיו של עם 
ישראל "מועדים" הם. מועדים במשמע זה: זמני היוועדות, זמני 
מפגש עם זיכרונות היסטוריים ועם ציפיות היסטוריות לעתיד, 

]...[ בכל חג ולא כל שכן בימי זיכרון שאינם חגים, העם נועד עם 
עברו ועתידו. הוא זוכר מה שהיה וצופה פני עתיד נכסף ]...[ 

)אליעזר שביד, ספר מחזור הזמנים, עם עובד, תל אביב תשמ"ד, עמ' 12(

1 כותב הקטע מסביר: "כדי 
שיֵדע מי הוא ומה ייעודו, על עם־
ישראל לשמור בזיכרונו מאורעות 

היסטוריים מסוימים". ִחשבו על 
 יציאת מצרים, למשל -

כיצד ההיזכרות באירוע הזה מדי 
שנה בשנה עוזרת לנו להגדיר 
את זהותנו ולדעת מי אנחנו?

2 אליעזר שביד מפרש שהמילה 
"מועד" פירושה "זמן היוועדות, 

זמן מפגש". עם מי או עם מה 
 אנחנו נפגשים במועדים? 

)ִחשבו על כמה אפשרויות(

חגים ומועדים – מפתח להכרת תרבות
כדי להכיר ַעם ותרבות, יש לחקור את מועדיהם. מועדיו של ַעם הם מעין מפתח להכרת תרבותו. 
המועדים מנציחים אירועים היסטוריים שעיצבו את תודעת העם, ובו בזמן משקפים את הערכים 

והרעיונות המהותיים ביותר לעם.
כיצד מפענחים את ה"מסרים" של מועד או חג? באמצעות הטקסטים המרכזיים הנאמרים והנקראים 

בו, בעזרת המנהגים וההגות שהתפתחה סביבו במהלך הדורות. לעתים הפענוח משתנה – תקופות 
שונות מולידות הבנות אחרות, ומשמעותו של אותו חג או מועד משתנה לפי תפיסתו ולפי ניסיון חייו 

של הדור החוגג אותו. 
כל מועד מעלה שאלות אחרות על החיים, כל חג והמסרים שלו. 

מכל מועד אפשר ללמוד על העבר, אבל לא פחות חשוב, מכל מועד אפשר ללמוד על מה שקורה 
עכשיו ואולי גם על מה שיקרה בעתיד. אפשר לראות בכל מועד לא רק אירוע שחוגגים פעם אחת 

בשנה, ואחר כך הוא נשכח ונזנח עד לשנה הבאה, אלא כצרור של רעיונות העשויים להנחות אותנו 
בחיי היום־יום שלנו במהלך השנה כולה. 

)הדר ישראלי(

1 כותבת הקטע מזכירה מועדים המנציחים אירועים היסטוריים. חשבו על שני מועדים כאלה לפחות.
2 בקטע מופיע המשפט: "אפשר לראות בכל מועד לא רק אירוע שחוגגים פעם אחת בשנה, ואחר 

כך הוא נשכח ונזנח עד לשנה הבאה, אלא כצרור של רעיונות העשויים להנחות אותנו בחיי היום־יום 
 שלנו במהלך השנה כולה."

בחרו אחד מהמועדים האלה: ראש השנה, יום הכיפורים, פורים או יום הזיכרון לחללי צה"ל, וכתבו כיצד 
הרעיונות שהוא מייצג עשויים להנחות אותנו בחיי היום־יום שלנו, וכן - אילו מרכיבים של זהות מחזק 

החג הזה: זהות אישית, זהות ישראלית או זהות יהודית? הסבירו את דעתכם.
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פרק

הלוח העברי1
יחידה 1: מהו לוח השנה העברי?

      חגים מחגים שונים
בפעילות זו נמיין את המועדים לשלושה סוגים, וננסה לבדוק כיצד משפיעים המועדים מכל סוג על 

הזהות היהודית והישראלית שלנו. 
קראו את ההסברים המובאים בקטעים שלפניכם, ורשמו במחברתכם אילו חגים ומועדים מתאימים לכל 

סוג )רשמו שתי דוגמאות לכל סוג(.

3

מועדים המציינים אירוע היסטורי מסוים

הזהות שלנו מורכבת, בין השאר, מתולדות חיינו, 
מההיסטוריה שלנו.

תולדות חיינו מורכבות מחוויות יום־יום שחווינו בתקופות 
שונות: הבית שגדלנו בו, יחסינו עם הורינו ועם החברה 

שסביבנו, המקומות שחיינו בהם ועוד;
וגם מחוויות יוצאות דופן, כמו העלייה לכיתה א', טיול 

מיוחד וכדומה. כמה מהחוויות נעימות, כמה קשות — כולן 
מעצבות את הזהות שלנו.

זהותו של עם מורכבת, בין השאר, מאירועים וחוויות 
שעבר בתולדותיו.

חלק מהחוויות קשורות בחייהם של הדורות הקודמים: חיי 
האבות בכנען, חייהם של בני ישראל במצרים, חייו של 

עם ישראל לאחר שנכנס לארץ ישראל וכדומה. 
גם בחייו של עם יש חוויות מפתיעות ויוצאות דופן — כמו 

קריעת הים, קבלת התורה, הקמת המדינה ועוד. 
כמה מהחוויות שעבר העם שלנו היו מרגשות וטובות, 

אחרות היו קשות — כולן מעצבות את הזהות הלאומית 
שלנו. כאשר אנחנו, בני העם, זוכרים אירועים שקרו 

בהיסטוריה של עמנו, אנחנו מכירים טוב יותר את העם 
שלנו ואת הזהות היהודית והישראלית שלנו.

מועדים שהם ימי אבל וזיכרון 

כאשר חלילה נפטר בן משפחה או חבר שלנו, אנו זוכרים 
ומזכירים אותו לאחר מותו בדרכים מגוונות: יש שעושים 
אזכרה בכל שנה — ביום המוות, יש שכותבים עליו ספר, 

יש שתורמים תרומה לזכרו ועוד. כך אנו חולקים כבוד למת, 
וכאילו אומרים "לא שכחנו אותך". במקרים רבים, הזיכרונות 
שלנו מאנשים שהלכו לעולמם והסיפורים שאנו שומעים על 

מי שמתו לפני שנולדנו משפיעים על הזהות שלנו.

מועדים בעלי תפקיד מיוחד

 בחיי היום־יום שלנו, לא פעם אנו עוצרים לחשוב, 
או לדבר, על נושאים שחשובים לנו. 

לעתים תכנית בטלוויזיה, מאמר בעיתון או הפגנה 
מזכירים לנו נושאים חשובים, שלא כולנו עוסקים בהם 

בכל יום, כמו מניעת תאונות דרכים, האלימות בחיינו ועוד.
העיסוק בנושאים חשובים ומהותיים כמו אלו, הדיון 
והניסיון למצוא פתרונות — כולם עוזרים לנו להגדיר 

עקרונות וערכים שחשובים לנו ומשפיעים על הזהות שלנו. 

כאשר ַעם מציין ימים שבמרכזם עומד ערך או רעיון 
מסוים, כמו פסח, שבמרכזו ערך החירות, או יום 

הכיפורים, שבמרכזו ערך התשובה, הוא מדגיש את 
חשיבות הערך.

ימים כאלה הם הזדמנות לדון בערך ובצדדים השונים שלו. 
ציון ימים כאלה מחזק את הערכים, והם נעשים 

למרכיבים חשובים בזהות היהודית והישראלית שלנו.

במישור האישי

במישור האישי

במישור האישי

במישור הלאומי

במישור הלאומי

כאשר אדם מת במסגרת שירותו למען העם והמדינה 
)למשל, חיילי צה"ל(, או כשנפגע דבר חשוב ומרכזי בחיי 

העם )למשל, שֵרפת המקדש(, אנחנו, בני העם, רוצים 
לזכור ולהזכיר את האדם ואת האירוע וכאילו לומר: "לא 

שכחנו, אתם חשובים ויקרים לנו. גם אם אינכם כאן 
ִאתנו, אתם לעולם חלק מעם ישראל". 

הזיכרון הזה מדגיש שחשובים לנו אותם הדברים, וכך 
נוצרים עקרונות וערכים שהם חלק מהזהות היהודית 

והישראלית שלנו.

במישור הלאומי
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1 הלוח העברי
יחידה 1: מהו לוח השנה העברי?

ראש השנה
א'-ב' בתשרי

צום גדליה
ג' בתשרי

יום הכיפורים
י' בתשרי 

סוכות
ט"ו בתשרי - כ"א בתשרי

 שמיני עצרת 
ושמחת תורה

כ"ב בתשרי

נועה: אני חייבת להודות שמעולם לא ייחסתי ערך מיוחד ללוח השנה, מלבד העובדה שהוא עוזר לנו לארגן את 

הזמן, למשל, לקבוע אירועים משפחתיים, לדעת מתי מתחיל החופש הגדול, וכדומה.

יונתן: ועכשיו?

נועה: עוד לא ברור לי לגמרי... אבל אחרי הפעילות שעשינו היום התחלתי לדמיין שלוח השנה העברי הוא כמו לוח 

שיש בו הרבה חורים – אלו כל ימי השנה, בכמה מהם תקועים מתלים המייצגים את המועדים, ועל כל מתלה 

תלוי פתק: "לזכור ש..." "לדעת ש..." כך שלוח השנה הוא מעין לוח מודעות גדול שמזכיר לנו כל מיני פרטים 

על העם שלנו ועל הערכים שחשובים לנו. הלוח הזה מייצג את העם, ועוזר לנו להגדיר את זהותנו. 

יונתן: בחיי, יש לך דמיון מפותח... אני מבין את הדימוי, אבל אני חייב לציין שאני עדיין מרגיש קשור הרבה יותר 

ללוח הלועזי – הרי בינתיים אני מכיר אותו הרבה יותר טוב...

יום הזיכרון ליצחק רבין
י"א חשוון

חנוכה
כ"ה בכסלו-ב' בטבת 

עשרה בטבת
י' בטבת

ט"ו בשבט
ט"ו בשבט

תענית אסתר
י"ג אדר

פורים
י"ד אדר

שושן פורים
ט"ו באדר

פסח
ט"ו בניסן-כ' בניסן

שביעי של פסח
כ"ב בניסן

 יום הזיכרון 
לשואה ולגבורה

כ"ז בניסן

 יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל

ד' באייר

יום העצמאות
ה' באייר 

ל"ג בעומר
י"ח באייר 

יום ירושלים
כ"ח באייר 

שבועות
ו' בסיוון 

צום י"ז בתמוז
י"ז בתמוז 

צום תשעה באב
ט' באב

חגים ומועדים בלוח השנה העברי
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הלוח 
העברי

פרק

1

איזה חג לי!
בחרו שלושה מועדים מתוך הרשימות הכתומה והירוקה )משתיהן 

או מאחת מהן(. שרטטו במחברתכם שלושה "כרטיסים" דומים 
ל"כרטיס" שלפניכם ומלאו אותם.

1

שמעתי שהיום נלמד על חגים. מצד אחד, אני מת על החגים, מצד אחר...  רגע, למה יש צד אחר? מה יכול להיות רע בחגים? יונתן:  נכון, אין לי בעיה עם החגים, אלא עם עצם הלמידה.נועה:  יונתן: 
!!!??? נועה: 

עד היום אהבתי את החגים, ככה פשוט מהלב, ועכשיו פתאום אצטרך לחשוב  יונתן: 
על המשמעות של כל אחד מהם, בשכל, ואני לא בטוח שאוַהב את זה...

חגים ומועדים 
בלוח השנה העברי

ראש השנה  .1
צום גדליה  .2

יום הכיפורים  .3
סוכות   .4

שמחת תורה  .5
יום הזיכרון ליצחק רבין  .6

חנוכה  .7
עשרה בטבת  .8

ט"ו בשבט  .9
תענית אסתר  .10

פורים  .11
פסח  .12

יום הזיכרון לשואה ולגבורה   .13
יום הזיכרון   .14 

לחללי מערכות ישראל   
יום העצמאות   .15

ל"ג בעומר   .16
יום ירושלים   .17

שבועות   .18
צום י"ז בתמוז   .19

צום תשעה באב   .20

שם המועד:____________

אנחנו מציינים את היום הזה משום ש ...

)היעזרו במשפטי המידע שבעמודים הבאים(

לפי המסורת, אילו מנהגים נוהגים במועד הזה? 

האם מציינים את המועד הזה בביתכם, במשפחתכם? אם כן, כיצד? 

בחרו בתשובה הנכונה:

נועד לציין אירוע היסטורי מסוים    הוא יום אבל וזיכרון    הוא יום בעל תפקיד מיוחד

)תוכלו להיעזר במה שלמדתם ביחידה הקודמת(

 היזכרו במרכיבי הזהות שלכם, כפי שהגדרתם אותה ביחידה הראשונה )ראו עמ' 11-10(,

וכתבו איזה מרכיב, או מרכיבים, בזהותכם החג הזה מדגיש. 

ּי

יחידה 2

יש לי יום־יום חג! - חלק א'

בפעילות הקודמת הכרנו את לוח השנה ואת המועדים היכרות כללית. בפעילות זו נתמקד בכמה 
חגים ונבדוק את מהותם. 
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יחידה 2: יש לי יום–יום חג! - חלק א'
הלוח העברי

פרק

1

חג זה נחוג לזכר שנות הנדודים של בני ישראל במדבר לאחר 
יציאת מצרים. בתי קבע לא היו להם, והם בנו לעצמם בתים 
זמניים. יש אומרים שבתקופה זו שלח האל את ענני הכבוד 
שהקיפו את בני ישראל כמעין קירות, והגנו עליהם, כמו בית.

חג זה הוא היום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי. זהו יום כפרה, 
ולפי המסורת, אם ביום זה אדם מתחרט על מעשיו בכנות, 

מבקש סליחה ומתכוון לשנות את התנהגותו — חטאיו מתכפרים 
ונמחקים. 

יום זה הוא יום הזיכרון לאחד מראשי ממשלת ישראל, שנרצח 
בידי יהודי שהתנגד לדעותיו. יום זה הוא סמל לצורך בהידברות 

בין קבוצות ובין תפיסות שונות בעם, מתוך תקווה שדבר כזה לא 
יקרה שוב.

חג זה מציין את סיום קריאת התורה ואת התחלת קריאתה 
מחדש. בכל שבת במשך שנה, קוראים בבית הכנסת פרשה אחת 

מהתורה )ולעתים שתיים(. ביום זה מסיימים לקרוא את חמשת 
חומשי התורה, ומיד מתחילים לקרוא שוב את הפרשה הראשונה 

בספר בראשית, כדי שלא לעצור אף לרגע מלימוד התורה.

לאחר חורבן בית המקדש הראשון נשארו בארץ ישראל מעט 
יהודים, והשליט שמונה לשלוט בהם היה גדליה בן אחיקם. ביום 

זה נרצח גדליה בן אחיקם, ובעקבות זאת, התפזרו גם מעט 
היהודים שנשארו בארץ. יום זה הוא לא רק זכר לרצח עצמו, אלא 

גם לגדיעת היישוב היהודי בארץ ישראל באותה התקופה. 

חג זה מציין את תחילת השנה. זהו גם חג של חשבון נפש, של 
סיכום השנה החולפת ומחשבה על שינויים שברצוננו לעשות 
לקראת השנה הבאה. לפי המסורת, ביום זה אנו נשפטים על 

התנהגותנו בשנה שחלפה, ונחרץ גורלנו לשנה החדשה.

חג זה נקבע לזכר ניצחון המכבים על היוונים. המכבים טיהרו את 
בית המקדש בירושלים וחנכו אותו כדי שיהיה אפשר לשוב ולעבוד 

בו את האלוהים. בחג זה מוזכר גם נס פך השמן.

יום זה נקבע לזכר היום שבו הטיל נבוכדנצר מלך בבל מצור על 
ירושלים בתקופת בית המקדש הראשון. מצור זה נמשך שנה 
וחצי ובסופו הצליחו נבוכדנצר וצבאו להיכנס לעיר, לשרוף את 

בית המקדש ולהגלות את עם ישראל מארצו.

לאחר שנודע שהמן מתכנן להרוג את כל היהודים, החליטה 
אסתר המלכה לגשת אל המלך אחשוורוש ולהתחנן לפניו שיציל 

את בני עמה. אולם אסתר חששה, כיוון שכל מי שפנה אל 
המלך ללא הזמנה מראש, הסתכן במוות. מרדכי והיהודים, אסתר 

ונערותיה, כולם צמו והתפללו ששליחותה תצליח. ואכן, המלך 
קיבל אותה בברכה, ובסיועה בוטלה גזֵרת המוות שהוטלה על 

היהודים. יום זה נקבע לזכר אותו הצום. 

יום זה הוא ראש השנה לאילנות. ליום זה חשיבות בעיקר לדיני 
תרומות ומעשרות )למצוות הקשורות בגידולים החקלאיים(. 

באחת התקופות שעם ישראל חי בגולה, גזר שונא ישראל אחד 
גזֵרה להשמיד ולהרוג את כל העם היהודי. בסופו של דבר התהפך 

הגורל, היהודים ניצלו ולחמו בשונאיהם, והשונא ההוא נתלה על 
העץ. בחג זה חוגגים את המהפך ואת ההצלה וקוראים את סיפור 

ההצלה מתוך מגילה מיוחדת.

       החגים הם מתנה!
החגים הם מתנה, ימים אשר שוברים את השגרה השוחקת של חיי היום יום 
ומאפשרים לנו להיות עם המשפחה, עם עצמנו, להתחבר לעבר, למסורת, 

לשורשים.
מאז ומתמיד היו החגים עוגן בו יכול כל אדם באופן אישי והחברה באופן ציבורי 

לעצור, לחשוב, להתבונן ולשאול שאלות הקשורות לעבר, להווה ולעתיד.
מנהגים ומסורות, חדשים גם ישנים, עיצבו במשך השנים את החגים וצבעו אותם 

בצבעים עזים של תקווה והתחדשות. לצערנו על לוח השנה קיימים גם ימים 
הצבועים בצבעים קודרים, ימי צום, זיכרון וכאב.

)הרב חגי גרוס, מתוך: אתר האינטרנט של "צֹהר"(

1 כותב הקטע טוען שהחגים הם "ימים אשר 2
שוברים את השגרה השוחקת של חיי היום יום 

ומאפשרים לנו להיות עם המשפחה, עם עצמנו, 
 להתחבר לעבר, למסורת, לשורשים".

בעקבות הלימוד על המועדים, בחרו מועד אחד 
והסבירו כיצד הוא מחבר אתכם למסורת ולשורשים.

2 כותב הקטע טוען שהחגים הם "עוגן בו יכול 
כל אדם באופן אישי והחברה באופן ציבורי לעצור, 
לחשוב, להתבונן ולשאול שאלות הקשורות לעבר, 

 להווה ולעתיד".
בעקבות הלימוד על המועדים, בחרו חג או מועד 

אחד וחשבו אילו מחשבות הוא מעורר בכם. התמקדו 
במחשבה אחת הקשורה בעבר ובמחשבה אחת 

הקשורה בהווה שלכם וכתבו אותן. 
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הלוח 
העברי

פרק

1

איזה חג לי!
בחרו שלושה מועדים מתוך הרשימות הסגולה והתכולה )משתיהן 

או מאחת מהן(. שרטטו במחברתכם שלושה "כרטיסים" דומים 
ל"כרטיס" שלפניכם ומלאו אותם. 

1

שם המועד:____________
אנחנו מציינים את היום הזה משום ש...

)היעזרו במשפטי המידע שבעמודים הבאים(
האם מציינים את המועד הזה בביתכם, במשפחתכם? אם כן, כיצד? לפי המסורת, אילו מנהגים נוהגים במועד הזה? 

)תוכלו להיעזר במה שלמדתם ביחידה הקודמת(נועד לציין אירוע היסטורי מסוים    הוא יום אבל וזיכרון    הוא יום בעל תפקיד מיוחדבחרו בתשובה הנכונה:
וכתבו איזה מרכיב, או מרכיבים, בזהותכם החג הזה מדגיש.היזכרו במרכיבי הזהות שלכם, כפי שהגדרתם אותה ביחידה הראשונה )ראו עמ' 11-10(, 

ּי

יחידה 3

יש לי יום־יום חג! - חלק ב'
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1 הלוח העברי
יחידה 2: יש לי יום–יום חג! - חלק ב'

יום זה נקבע לזכר שישה מיליון היהודים, אנשים נשים וילדים, 
שנרצחו בידי הנאצים, ולזכר הסבל שסבלו עוד מיליוני יהודים 

בעקבות רדיפותיהם. ביום זה אנחנו מזכירים את המוות ואת הסבל 
הנורא, אך גם את השמירה על צלם אנוש למרות הקשיים הבלתי 
נתפסים, ואת ההתקוממות היהודית נגד הנאצים בכמה מקומות. 
יום זה מצוין בסמוך לתאריך פריצתו של מרד גטו ורשה —ְ אחת 

ההתארגנויות הידועות ביותר של היהודים נגד הנאצים.

בני ישראל היו עבדים במצרים 230 שנה, ופרעה המלך סירב 
לשחרר אותם. לפי המסורת, הוציא האל את בני ישראל ממצרים 

בעזרת עשר המכות ונסים גדולים. חג זה נקבע לזכר האירועים 
האלה, לזכר שחרורם של בני ישראל מעבדותם והפיכתם לבני חורין. 

ביום זה אנו חוגגים את הקמת מדינת ישראל. אלפי שנים היו 
היהודים מפוזרים בעולם, חיו בארצות ובמדינות של עמים אחרים, 

ללא מדינה עצמאית. לא פעם סבלו היהודים גם בשל היותם מיעוט 
חלש שאיש לא דאג לו. מדינת ישראל הוקמה כדי לאפשר ליהודים 
להיות אזרחים מוגנים במדינה עצמאית. מדינת ישראל דואגת גם 

ליהודים בכל העולם.

ביום זה עם ישראל מתאחד בזיכרון חיילי צה"ל, פעילי המחתרות 
וחטיבות הלוחמים שנפלו על הגנת המולדת. ִאתם אנחנו מזכירים 

גם את אנשי קהילת הביטחון, אנשי המשטרה ונפגעי פעולות 
הטרור.

בחג זה אנו מציינים כמה אירועים: לפי המסורת בתקופה זו 
בשנה הייתה מגֵפה ו־12,000 מתלמידיו של רבי עקיבא מתו בה. 

ביום זה נעצרה המגפה.
עוד מציינים ביום זה את פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, חכם 

ידוע שחי לפני כ־2,000 שנה.

כשהיה בית המקדש השני קיים, ניסו הרומים לכבוש את ירושלים. 
הם הטילו מצור על העיר, ולפי המסורת, ביום זה הם הצליחו 
להבקיע את החומות ולהיכנס לירושלים. אנו מציינים במיוחד 

את היום הזה מכיוון שהבקעת החומות נחשבת לשלב הראשון 
בתהליך הכואב שבסופו נכנסו הרומים לבית המקדש, שרפו אותו 

והגלו את היהודים מארצם. 

חג זה מכונה גם "חג הקציר" ו"חג הביכורים". כשבית המקדש 
היה קיים, היו מביאים אליו בחג זה את ביכורי הפירות והירקות — 

כלומר את התוצרת החקלאית הראשונה של אותה שנה.
חג זה מכונה גם "חג מתן תורה" משום שלפי המסורת, לאחר 

שיצאו בני ישראל ממצרים והלכו במדבר, ביום זה נתן להם האל 
את התורה ובני ישראל קיבלו על עצמם לשמור את מצוותיו. 
אירוע זה הוא אחד האירועים החשובים ביותר בתולדות העם, 

אירוע שהשפיע על מהותו ועל ייחודו של עם ישראל.

ביום זה, לפי המסורת, חרבו שני בתי המקדש: בית המקדש 
הראשון ובית המקדש השני. בית המקדש היה המרכז הרוחני 

החשוב והקדוש ביותר לעם היהודי, והחורבן סימל את תבוסתו 
של עם ישראל. בכל פעם לאחר חורבן בית המקדש הוגלו 

היהודים הנותרים מארצם. היום הזה נחשב לאחד האירועים 
הקשים בתולדות עם ישראל.

יום זה נקבע לציון איחודה של עיר הבירה של ישראל. כאשר 
הוקמה מדינת ישראל הייתה עיר הבירה — ירושלים — מחולקת, 
חצייה היה בשלטון ממלכת ירדן וחצייה בשלטון מדינת ישראל. 
רק לאחר מלחמת ששת הימים וכיבוש העיר העתיקה, אוחדה 

העיר ירושלים תחת שלטון ישראל. 

יונתן: אני חייב לומר שזאת הפעם הראשונה שהקדשתי כל כך הרבה מחשבה לחגים. תמיד אהבתי את 

החגים ונהניתי מהחופשה ומשבירת השגרה, אבל בזה זה הסתכם...

נועה: נכון, גם אצלי זה היה ככה, אבל אחרי הפעילויות האחרונות, אחרי שהכרתי טוב יותר את המועדים 

ולמדתי למה חוגגים אותם, אני מרגישה שאני מכירה טוב יותר גם את ההיסטוריה של העם שלנו, את 

הערכים שחשובים לנו, ואולי בעצם גם את עצמי... 

יונתן: אני לא רוצה להשבית את השמחה, אבל אני לא מרגיש ככה. נכון שעכשיו אני יודע יותר על החגים, אבל 

הידע הזה לא גורם לי לתחושות מיוחדות, מצטער...





פרק

שבת 2
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2

 השבת היא 
של כולם

לפניכם כתבה על צביון השבת 
בישראל. בכתבה מובאים דבריו 

של הסופר עמוס עוז. 

היי נועה, את באה הערב? אנחנו נפגשים במרכז, נסתובב, אולי נאכל משהו... יונתן: 
אני לא יכולה, אני אצל סבא וסבתא שלי, סעודת שבת, כולם באים. אז אולי תבואי אחר כך, יהיה כיף.נועה:  יונתן: 
לא נראה לי... ההורים שלי לא יאהבו את הרעיון... בכל זאת, שבת... אבל אתם לא דתיים!נועה:  יונתן: 
אז מה, רק לדתיים יש שבת? הגזמת! לכל אחד יש שבת כלשהי... נועה: 

את צודקת. פגישה עם החבר'ה במרכז – זאת שבת בשבילי!  אתה יודע מה? גם אתה צודק, כל אחד והשבת שלו...יונתן:  נועה: 

יחידה 1

מהי שבת בשבילי?

יום השבת הוא יום מיוחד במסורת היהודית, ויום קדוש בעיני מי שמקפידים על שמירת מצוות. גם 
בשביל מי שאינם מקיימים את כל המצוות ומקפידים על כל המנהגים, השבת היא יום אחר, יום 

מיוחד. מה מיוחד כל כך בשבת? האם אנחנו צריכים לציין אותה? ואם כן, כיצד?

שבת

1

עמוס עוז: "לסגור את מרכזי הקניות בשבת" 
)15.02.09( ynet קובי נחשוני, אתר

בכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה וארגון ֹצהר, בנושאי דת ומדינה, טען עוז כי יש לבטל את מעמדה 
של השבת כיום קניות לאומי ולטפח "שבת רוחנית־חילונית". 

"אין סיבה ששבת תהפוך ליום לאומי של שופינג. צריך להשאיר את הקניונים ומרכזי הקניות סגורים, 
ולחפש אולי יום אחר בשבוע שבו עם ישראל יערוך קניות" – כך קובע חתן פרס ישראל הסופר עמוס 
עוז, בכינוס משותף של המכון הישראלי לדמוקרטיה וארגון רבני ֹצהר שנערך בסוף השבוע בקיסריה. 

"השבת הישראלית היום היא או הלכתית של בתי כנסת או של שופינג וקניונים", טען עוז, "חבל לי 
על זה". עם זאת הוא קרא לאפשר הפעלת תחבורה ציבורית בסופי שבוע, והסביר: "לכלי רכב פרטיים 

מותר היום לנסוע בשבת, ואין להפלות בין מי שיש לו מכוניות למי שאין לו".

בכינוס "רבנות וריבונות" שנערך בימים חמישי ושישי במלון דן קיסריה השתתפו עשרות דמויות 
מפתח בחברה הישראלית החילונית והדתית – רבנים ואנשי רוח, חוקרים ואנשי אקדמיה, משפטנים 
ואנשי עסקים, אלופי צה"ל לשעבר ואנשי חינוך, אנשי תקשורת ועוד – כולם כדי לדון יחד בגיבוש 

הסדרים והבנות בין דתיים לחילונים בסוגיות דת ומדינה, ובראשן השבת והגיור.

עמוס עוז, שפתח את המושב שעסק ב"שבת ישראלית", שיתף את הנוכחים בחוויות השבת מקיבוץ 
חולדה שבו גדל, ואמר: "אצלנו לא היה בית כנסת אבל הייתה שבת רוחנית, והיא כמעט שנעלמה 

היום מישראל החילונית". הוא הוסיף כי היה רוצה לראות "שבת שונה משאר ימות השבוע", והציע 
לפעול בכיוון זה באמצעים חינוכיים ולא חוקתיים. 

עוז סיכם כי "שבת היא המתנה היפה ביותר שתרבות ישראל נתנה לעולם כולו. זהו יום אחד שונה לא רק 
למנוחה אלא בעיקר להתעלות רוחנית ומשפחתית. אני מקווה שהמתנה הזו תמשיך ללוות אותנו תמיד".

1 מדוע מבקש עמוס עוז לסגור 
את הקניונים בשבת? איזה מסר 

הוא מבקש להעביר? 

2 נסו להסביר את המונח 
 "שבת רוחנית־חילונית". 

איך לדעתכם אפשר לטפח 
שבת רוחנית־חילונית במדינת 

ישראל?

המונח "שבת רוחנית־
חילונית" מצביע על שינוי 

שחל בתפיסת השבת 
המסורתית. השבת היא 
חלק מזהותו של העם 

היהודי מראשיתו – חלק 
מסמלי העם וחלק מזהותו 

של כל יהודי. בדורות 
האחרונים קיבלה השבת 

משמעויות חדשות 
ומגוונות.
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פרק

2 יחידה 1: מהי שבת בשבילי?
שבת

כל אחד והשבת שלו
• לפניכם אפיונים שונים של השבת. רשמו במחברת לפחות חמישה 

אפיונים של השבת שלכם. אם יש בשבת שלכם מרכיבים שאינם 
מופיעים כאן, הוסיפו אותם! 

2

דונו יחד

למרות מגוון הדרכים לציין את 
השבת, האם אפשר להצביע 

על אפיון, או על ערך, אחד 
משותף העומד בבסיס השבת 

הישראלית? 

הדלקת נרות
מפגש של בני המשפחה 

הגרעינית )הורים וילדיהם(

שינה ומנוחה
קידוש

טיולים משפחתיים המורחבת )סבים וכו'(מפגש עם בני המשפחה 

אחרים סביב השולחן(זמירות )שירי שבת ושירים 

מאכלים מיוחדים

רגיעה מהלחצים של השבוע

בית כנסת ותפילות 

את תיק בית 
זמן לסדר 

הספר ואת החדר

סידור שולחן יפה 
 )מפה מיוחדת,

פרחים וכו'(

הכנות לקראת השבוע 
הבא – הכנת שיעורי 

בית וכדומה

זמן לבלות עם חברים

 זמן לבלות
עם אחי החייל

ארוחות מושקעות

הספקנו באמצע השבועזמן לסידורים שלא 

אווירה מיוחדת )למשל, פחות 
תנועת מכוניות ברחוב, צלילים 

וריחות מיוחדים...(

בעקבות השיעור שמתי לב עד כמה השבתות שלנו שונות זו מזו. אני  נועה: 

חייבת לומר שזה קצת מצער אותי, הייתי שמחה אם כולנו היינו עושים 

דברים דומים יותר.

מעניין, אני מרגיש אחרת לגמרי – כמה יפה שכל אחד יכול לעצב לעצמו  יונתן: 

שבת אחרת, ולהקדיש אותה לדברים שחשובים לו! 
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שבת
פרק

2

נועה: יום רביעי, יום חמישי, יום שישי... רק עוד שלושה ימים עד שבת... 
יונתן: באמת, מה היינו עושים בלי השבת?אפשר לשרוד...

נועה: מי שהמציא את השבת... היה פשוט גאון. דרך אגב, באמת, מי המציא 
נועה: אה! לא סתם אמרתי שזאת המצאה של גאון...יונתן: אתן לך רמז: תפתחי את ספר בראשית...את השבת?

יחידה 2

השבת בתורה

 ביחידה זו נכיר את הפסוקים מהתורה העוסקים בשבת, ונקרא, למשל, מדוע "תוקנה" השבת, 
מה אמורה להיות מהותה ועוד.

השבת בספר בראשית
 בתחילת ספר בראשית מתוארת בריאת העולם. 

לפניכם תיאורו של היום השביעי:

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם.  ָ ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ
ה,  ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ
ה.  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

ׁש ֹאתֹו, ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות.  ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ּכִ

)בראשית, פרק ב' פסוקים א'-ג'(

רוב האנשים בעולם, גם מי שעובדים קשה מאוד, נחים מדי פעם. 
ובכל זאת, כאשר מתארים אדם שהשיג הישג מיוחד, למשל המציא 
המצאה כלשהי, מספרים על עבודתו הקשה ועל המאמצים שעשה, 

ובדרך כלל, לא מתארים את המנוחה שלו. 
ואילו כאן, בתורה, עם סיום תיאור הבריאה, מתוארת בפירוט גם 

המנוחה שנח האל. 

1

וַיְכֻּלּו — הסתיימו

שאלות לדיון

1 מדוע, לדעתכם, התורה מתארת בפירוט גם את הבריאה וגם את 
המנוחה? מה אפשר ללמוד מכך?

2 בדרך כלל, "מנוחה" היא הפסקה מוחלטת מעבודה. אולם, 
בפסוקים שלפנינו יש לפחות שלושה פעלים המתארים מה עשה 

 האל בזמן המנוחה. ִמצאו את הפעלים והעתיקו אותם למחברתכם. 
ִחשבו: מה אפשר להסיק מכך?
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2 שבת
יחידה 2: השבת בתורה

      השבת בעשרת הדיברות
עשרת הדיברות מופיעים בתורה פעמיים: פעם בספר שמות, ופעם 

בספר דברים, בשינויים קלים. 
קראו את מצוות השבת בשתי הגרסאות: 

ׁשֹו,  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ ׁשָ
ָך ה' ֱאֹלֶהיָך. ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ּכַ

ָך. ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ
ת ַלה' ֱאֹלֶהיָך,  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְויֹום ַהּשׁ

ה ָכל ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעׂשֶ
ָך ַוֲאָמֶתָך ָך ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ַאּתָ

ָך ֶהְמּתֶ ְוׁשֹוְרָך ַוֲחֹמְרָך ְוָכל ּבְ
ָעֶריָך ׁשְ ר ּבִ ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ

מֹוָך. ָך ַוֲאָמְתָך ּכָ ְלַמַען ָינּוַח ַעְבּדְ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים  י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ  ְוָזַכְרּתָ ּכִ

ם ָ ַוּיִֹצֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמּשׁ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה, ּבְ

ָך ה' ֱאֹלֶהיָך  ן ִצּוְ ַעל ּכֵ
ת. ּבָ ַ ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהּשׁ

)דברים, פרק ה' פסוקים י"א-י"ד(

2

3

השוו בין המקורות 

משני היבטים

1 לפי עשרת הדיברות )בשתי 
הגרסאות(, למי מגיע יום 

מנוחה? מה החשיבות בכך? 

2 לפי כל אחד מהמקורות, 
מדוע צֻּוּו בני ישראל לשמור את 

השבת? עם איזו תפיסה אתם 
מזדהים יותר? 

3 כל אחת מהתפיסות מחזקת 
מרכיב אחר בזהות. הגדירו מהו 

 המרכיב העיקרי בכל תפיסה.
)למשל, מרכיב משפחתי, 

נפשי, לאומי, אמוני, אוניברסלי, 
חברתי או כל מרכיב אחר שאתם 

חושבים עליו(

       השבת כמהפכה!
בשבילנו היום מובן מאליו שיש יום מנוחה אחד )לפחות( בשבוע. אולם לא כך היה בעולם העתיק. 

בעולם העתיק האנשים היחידים שיכלו לנוח היו בני המעמד הגבוה והשליטים; דווקא מי שעבדו פחות, 
זכו למנוחה ולחופשות, ואילו רוב האנשים היו חייבים לעבוד כל ימות השבוע. הרעיון שכל אדם — אדון 

או עבד, עשיר או עני — זכאי ליום מנוחה היה רעיון חדשני. 

על כך כתב הסופר אהרון מגד: 

התרומה הגדולה ביותר של היהדות לקדמה האנושית הייתה עשרת הדיברות; ומאלה – ''זכור את 
יום השבת'' הוא החוק הסוציאלי )החברתי( הראשון בעולם, שחולל מהפכה עצומה! אפילו חוק יום 

עבודה בן שמונה השעות שנתקבל 3,500 שנה לאחר זאת אינו עולה עליו בערכו! יום מנוחה בשבוע 
גם לעבד ולאמה, גם לגר ולבהמה! אילו נברא העם היהודי רק לשם כך – כדאי היה לעולם שנברא!

)"חילוניים בעד השבת", דף לתרבות יהודית, מס' 97, סיוון תשל''ט,
)hidabroot.org/reg/ARDetail.asp?BlogID=9054

משימה

אם היינו עובדים שבעה ימים 
ללא הפסקה, הימים היו רצים 

בזה אחר זה, ודבר לא היה עוצר 
את הרצף. השבת קוטעת את 

רצף ימי החול והעבודה, ולכן גם 
הימים שלפניה נראים אחרת.

 השלימו:
ביום שישי בצהרים אני 

 מרגיש/ה...
 בשבת בבוקר אני מרגיש/ה... 
 במוצאי שבת אני מרגיש/ה...

ביום ראשון אני מרגיש/ה... 

• ועכשיו, תארו איך היה עונה 
על אותן השאלות אדם שלומד או 

עובד שבעה ימים בשבוע.

את יודעת, זכרתי שהשבת מופיעה בתורה, אבל חשבתי שהיא רק היום שאלוהים נח בו לאחר ששת  יונתן: 

ימי הבריאה. הפתיע אותי שהתורה קושרת את השבת גם ליציאת מצרים.

כן, גם אני קצת הופתעתי, אבל תגיד, מה חשבת על זה? נועה: 

מוצא חן בעיניי שהתורה מביאה כמה סיבות לשמירת השבת. אהבתי את הקשר ליציאת מצרים, ואת  יונתן: 

רעיון החירות. אבל אולי מישהו אחר יתחבר לסיבה אחרת דווקא. בעיניי ריבוי הסיבות הוא יתרון. 

לי זה קצת צורם. בעיניי הקשר לבריאת העולם היה מספיק ואם מצרפים עוד סיבה, היא נראית לי  נועה: 

מיותרת. ובכלל, הייתי מעדיפה שלכל מצווה תהיה משמעות אחת ולא שתיים, כך קל יותר להתמקד.

ׁשֹו.  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָך.  ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעֹבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֵ

ת, לה' ֱאֹלֶהיָך,  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ְויֹום ַהּשׁ
ה ָכל ְמָלאָכה  ֹלא ַתֲעׂשֶ
ָך  ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ַאּתָ

ָעֶריָך.  ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ,  ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ

ם  ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ם ְוֶאת ּכָ ֶאת ַהּיָ
ִביִעי,  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַנח ּבַ ַוּיָ

הּו.  ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ה' ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ַעל ּכֵ
)שמות, פרק כ' פסוקים ז'-י'(
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רק בלילה, במוצאי שבת, אני לא לומדת בשבת.יונתן: נועה, למדת למבחן בגאוגרפיה אתמול? נועה: 

כבר הבנתי שאצלך "שבת היא שבת", אבל בהכנה למבחן אין חילול שבת ממש, צריך רק לקרוא סיכומים. יונתן: 

זה ממש לא משנה... בשבילי שבת היא מנוחה משגרת השבוע. אני מנסה שלא לחשוב על בית ספר... אף  על פי שזה לא תמיד קל.נועה: 

מעניין... אני חושב שאאמץ את הגישה שלך – עד עכשיו מנוחת השבת שלי הייתה רק לישון עד 11:00  יונתן: 

אתה צוחק, אבל לדעתי... בהחלט!אוכל לומר שאני "שומר שבת"?בבוקר, אבל הכיוון שלך בהחלט מעניין... תגידי, אם רק אמשיך לישון עד מאוחר )ואקפיד על כך מאוד(,  נועה: 

יחידה 3

שבת מנוחה

הפסוקים בספר בראשית ובעשרת הדיברות מציינים שהשבת היא יום מנוחה. ברור לכולנו שהמנוחה 
חשובה, אבל מהי המשמעות המלאה של המילה "מנוחה"?

על המנוחה בשבת 

קראו את שלושת הקטעים, ענו 
על השאלות הצמודות אליהם, 
ומלאו את המשימה המסכמת.

1

קטע א'
כשם שהאומן אינו מושח במכחולו ללא הרף אלא עוצר מדי פעם 
להתבונן במוצר, כך בחיים: השבת עוצרת את שטף היום־יום כדי 
לאפשר לנו להתבונן מחדש בחיינו. וכמו הצייר, לאחר האתנחתא 

מן העבודה מגיעים אנו לשבוע הבא בראייה ובמרץ מחודשים.
)הרב מרדכי קפלן(

1 לאיזה שלב בתהליך היצירה משווה קפלן את השבת? 
2 לפי דעתו, מהי מטרת המנוחה בשבת?

קטע ב'
באוקיינוס הסוער של זמן ועמל 

יש איים של דממה, ואדם יש 
בכוחו להגיע אל חוף מבטחים 
]...[ אי כזה הוא היום השביעי. 

)אברהם יהושע השל, השבת(

1 כיצד מתאר השל את חיי 
היום־יום שלנו? 

2 לפי קטע זה, מהי מטרת 
המנוחה בשבת?
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2 שבת
יחידה 3: שבת מנוחה

1 כיצד מתאר הכותב את חיי 
היום־יום שלנו?

2 באיזו מידה לדעתכם תיאור 
זה תואם את המציאות?

3 הכותב טוען שהטקסים 
והמנהגים הקשורים בשבת 

)הדלקת הנרות, הקידוש על 
היין, הברכה על החלה( מאבדים 

את משמעותם אם אין מנוחה 
 אמתית. לדעתו, איזה סוג 

 של מנוחה מעניקה השבת 
ומה מטרתה?

4 כמה מהפעולות שהכותב 
מונה קשורות לאיסורים בשבת 

)להשתמש בכסף, לנסוע, 
להפעיל מכשירי חשמל(. כיצד, 

לפי הסברו, קשורים איסורים 
אלו לַמנוחה שהשבת מעניקה 

לאדם?

משימה מסכמת

כל אחד מהכותבים שדבריו הובאו כאן רואה בשבת יום מנוחה, כל אחד מהם רואה במנוחה ערך חשוב - אך כל אחד מהם רואה את הדברים 
אחרת. בחרו קטע אחד )או בחלק מקטע( שדיבר אליכם במיוחד והסבירו מדוע בחרתם בו ואילו ערכים עולים בו.

"שוק דעות" 
על פי ההלכה היהודית, מצווה לנוח בשבת.

 נסו להסביר: מדוע צריך לחייב את האדם לנוח? למה אי אפשר  •
להשאיר את המנוחה לבחירתו החופשית של כל אדם — שינוח כאשר 

מתאים לו? 

קטע ג'
השבת דורשת מִאתנו לשבור את ההתמכרות שלנו לעבודה. השבת היא קריאה לשפיות, לשחרור 

מהמפלצת אוכלת־הכול הזוללת את הנפש שלנו וגוזלת מאתנו את המשפחה, את החברים ואת 
העדינות שבנו. 

כדי שהשבת תהיה "עונג", היא חייבת לחרוג מעבר להדלקת הנרות, אמירת הקידוש והברכה 
על החלה. 

אם השיחה סביב שולחן השבת תעסוק בעסקאות או ברווחים גדולים בשוק ההון, החלה 
תתייבש. 

אם השיחה סביב שולחן השבת תהיה מלאה ציניות, אלימות ורכילות, או שידברו בה עם 
הילדים רק על התקדמותם בלימודים ולא על התקוות והחלומות שלהם, יין הקידוש יחמיץ. 

אם יהיו צעקות סביב שולחן השבת, אור הנרות ייכבה...
אנחנו חייבים יום אחד בשבוע כדי להחזיר לעצמנו את השפיות. 

יום אחד מתוך שבעה מאפשר לנו להקים מחסום נגד כניסת תרבות העסקים על החספוס 
והתחרותיות שבה. 

יום אחד מתוך השבעה – בואו ונסגור את הארנקים שלנו.
יום אחד מתוך השבעה – בואו ונעצור את המנוע.

יום אחד מתוך השבעה – בואו ולא נקנה מה שאנחנו רוצים.
יום אחד מתוך השבעה – בואו וננתק את הטלוויזיה, את הפקס ואת המחשב, 

ובמקומם נקדיש זמן לדבר עם אנשים, האנשים האהובים עלינו, ולהקשיב להם. 
יום אחד מתוך שבעה – ניצור את האיזון הנחוץ לשפיות שלנו, לבריאות שלנו ולחיי המשפחה. 

בשבת אפשר להתחיל להחזיר לעצמנו את השליטה על החיים שלנו.
השבת היא הזמן שלנו, הבית הוא המקום שלנו. 

)על פי הרב הרולד שולווייס(

2

אתה יודע, יש לנו חברה שאמרה לי פעם שמזל שהיא שומרת שבת, כי לפעמים היא מרגישה שאם לא  נועה: 

הייתה מצווה על כך, היא לא הייתה מצליחה לנוח – אפילו בשבת. 

ְלמה היא התכוונה? יונתן: 

היא הסבירה שלפעמים יש לה הרבה עבודה, ואם הייתה יכולה, הייתה ממשיכה לעבוד גם בשבת, אבל  נועה: 

משום שהיא שומרת שבת היא חייבת לעצור ולנוח. וכך, גם אם החובה לנוח מלחיצה אותה )כי היא 

יודעת שמחכה לה עוד הרבה עבודה(, בסופו של דבר, המנוחה עוזרת לה לעבוד טוב יותר אחר כך.

בעיניי החיוב הוא חיסרון דווקא. המצווה לוקחת מהאדם את אפשרות הבחירה. לדעתי, האדם צריך  יונתן: 

להיות בוגר ואחראי מספיק, ולנוח אם הוא זקוק למנוחה, ולא לחכות להוראה "מלמעלה". 

אתם שואלים מהי מהות המנוחה? 

הגזמתם! שבת היום... תחזרו אליי 

ביום ראשון... אה... אין כמו שבת... 

שינה בשבת תענוג...
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נועה: שמעתי שמקסים שם!יונתן: בשבת יצאנו כל המשפחה לגבעת הכלניות שליד הבית שלנו.

יונתן: מקסים! מדהים! כל תיאור יקטין את החוויה, אבל את יודעת עוד משהו? דווקא שם הרגשתי את 
השבת עוד יותר.

נועה: כלומר?

יונתן: הרגשתי שדווקא בשבת – שהיא יום שונה במקצת )אפילו אצלי!( – אני מרגיש את הטבע בדרך 
נועה: אל תדאג, אני חושבת שהבנתי למה התכוונת.אחרת, אני לא יודע, אני לא בטוח שאני יכול להסביר את זה...

יחידה 4

שבת - לא רק מה שחשבתם

מלבד היותה "שבת מנוחה", יש לשבת עוד כמה וכמה היבטים. 

שבת אחרת 
עִבדו בזוגות. 

לפניכם ארבעה קטעים המציגים היבטים שונים של השבת.
קראו את הקטעים וענו במחברתכם על השאלות שלצִדם. 

לבסוף, מלאו גם את משימות הסיכום.

ההיבט הדתי־מסורתי

בספר שמות, בפרק ל"א, אנו קוראים:

ִרית  ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ַ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ְוׁשָ
ת ָיִמים  ׁשֶ י ׁשֵ ָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם, ּכִ ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ עֹוָלם. ּבֵ
ַפׁש.  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהּשׁ ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ָעׂשָ

)שמות, פרק ל"א פסוקים ט"ז-י"ח(

ניזכר בפסוקים המצווים על השבת בפרק כ' שבספר שמות:

ֲעֹבד                         ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו. ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ת לה' ֱאֹלֶהיָך.  ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָך. ְויֹום ַהּשׁ ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ְוָעׂשִ

)שמות, פרק כ' פסוקים ז'-ט'(

הפסוקים בפרק ל"א מדגישים שהשבת היא אות, סימן לברית 
בין אלוהים לעם ישראל. בברית לכל אחד מן הצדדים יש חלק. 

במקרה שלנו כאן, אלוהים ברא את העולם, ובני ישראל מעידים 
על הברית בכל שבוע באמצעות השביתה ממלאכה ביום 

השבת.

 כיצד יכולה השבת להעיד על הברית שבין אלוהים  • 
לעם ישראל?

1

אחד העם )1927-1856(
כינויו הספרותי של אשר צבי גינצברג. סופר, 

עיתונאי והוגה דעות. הוגה הרעיון שארץ ישראל 
צריכה להיות "מרכז רוחני" ליהדות העולם )ולאו 

דווקא מקום מקלט להמוני יהודים(.

ההיבט הלאומי

בתגובה לשאלה אם יש לשמור שבת במקומות ציבוריים בעיר 
תל אביב, כתב ראש העיר מאיר דיזנגוף:

אין כאן שאלה שבדת בלבד אלא שאלה ציבורית 
ולאומית. אסור לחלל שבת בפרהסיה, לכל עם ועם יש 
מסורת של השקפות, אמונות, מנהגים – השומרת עליו. 

זהו צביונו של עם הנותן לו קיום. 
)מאיר דיזנגוף, "על תל אביב ואורחות חייה", ידיעות תל אביב, חוברת 1, 1935( 

אפשר לאמור בלי שום הפרזה, כי יותר משישראל שמרו את 
השבת שמרה השבת אותם.

)אחד העם, "שבת וציונות", השילוח ג, ו, סיוון תרנ"ח, מאי 1898(

• נסו להסביר את הטענה שהשבת שמרה על העם היהודי 
במהלך הדורות.
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יחידה 4: שבת - לא רק מה שחשבתם

פרק

2

2

ההיבט המשפחתי

ֶבת המשפחה גם יחד כלולה  ההוויה החברתית המיוחדת של ׁשֶ
בתוכני השבת והחג, והשבת חשובה במיוחד מבחינה זו, מפני 

שתכיפותה היא שמקיימת הוויה זו ברציפות. היושבים יחד אל 
שולחן המשפחה באים כדי להיות זה עם זה, להיאהב זה לזה, 

לגלות עצמם זה לזה, כל אחד לפי אופיו ומקומו במשפחה, ִעם 
שהם יושבים יחדיו כדי לקדש את היום. 

)על פי אליעזר שביד, ספר מחזור הזמנים - משמעותם של חגי ישראל, 
הוצאת עם עובד, 1984, עמ' 44( 

 • בני משפחה יכולים להיפגש בכל יום בשבוע, לא רק בשבת! 
אם כן, לדעת שביד, איזה תפקיד חשוב יש לשבת באיחוד 

המשפחה? 

ההיבט הסביבתי )אקולוגי(

העבודה, גם אם יוצרת היא וגם אם הורסת, הריהי התערבות 
מצד האדם בעולם הפיסי. המנוחה היא מצב של איזון בין 

האדם לטבע. אסור לו לאדם לנגוע בטבע, לשנותו בכל 
דרך שהיא, לא לבנות ולא להרוס דבר; השינוי הקטן ביותר, 

שיעשה האדם בתהליך הטבעי, כמוהו כפגיעה באיזון על ידי 
הימנעות מעבודה )בשבת( – דהיינו הימנעות מתהליך של 
שינוי הטבע והחברה – משחרר עצמו האדם מכבלי הטבע 

והזמן, אם כי רק ליום אחד בשבוע. היחס בין האדם והטבע 
והאדם לזולתו הוא יחס של הרמוניה, של שלום ושל אי־

התערבות.
)"The Sabath Ritual" ,על פי אריך פרום(

1 לפי פרום, מהי תרומתה של השבת ליחסים שבין האדם 
לטבע?

2 כיצד אפשר לקשר בין גישה זו לבין הרעיון שבשבת אנחנו 
זוכרים את בריאת העולם? 

משימות סיכום

 1 סכמו בקצרה כל אחד מההיבטים שבחרתם:
לפי ההיבט ה... , משמעות השבת היא...

2 האם לאחד או לשניים מההיבטים האלה יש משמעות בשבילכם יותר מלאחרים? הסבירו. 
3 ההיבט שבחרתם מייצג ערך מסוים, או כמה ערכים. חשבו כיצד באים ערכים אלו לידי ביטוי בזהות האישית שלכם, גם בחיי היום־היום 

וגם בשבת.

תשדיר שירות
הכינו "תשדיר שירות" המבטא 

את הערכים והרעיונות 
שמאחורי אחד היבטים של 

השבת. מטרת התשדיר היא 
לחשוף לפני הציבור צדדים 
 מוכרים פחות של השבת 

ושל מנהגיה. 

היום קרה לי דבר מוזר: את זוכרת שלפני השיעור לא הצלחתי להסביר את  יונתן: 

התחושות ואת המחשבות שלי? והנה, הקטעים שקראנו בשיעור ניסחו בשבילי את 

הדברים בדיוק ובבירור – כאילו מישהו נכנס לתוך הראש שלי!

אני משערת שאתה מתכוון בעיקר להיבט הסביבתי. נועה: 

בוודאי! את יודעת שאיכות הסביבה חשובה לי מאוד. ואיזה היבט מצא חן בעינייך  יונתן: 

במיוחד?

אני אהבתי את ההיבט המשפחתי.  נועה: 

טוב, תמיד היית משפחתית כזאת... יונתן: 

אני אקבל את זה כמחמאה. נועה: 
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שבת קודש

מאחדת  השבת  מנוחה,  יום  היא  השבת  השבת:  של  שונים  בהיבטים  עסקנו  הקודמים  בשיעורים 
ומייחדת את העם היהודי, השבת היא סימן ליחס המיוחד בין עם ישראל לאלוהים, שבת היא זמן 
לבלות בחיק המשפחה ויום המחזיר את האיזון בין האדם לבין הטבע. רמזנו גם לעוד היבט חשוב 

מאוד, אך עוד לא התמקדנו בו... השבת היא גם יום קדוש.

אתה יודע, בשבילי הפטפוט עם אימא שלי בשבת בבוקר הוא קֹוֶדׁש – היא עם הקפה שלה, אני עם  נועה: 
שוקו חם... 

זה באמת נשמע נחמד... אבל לא נראה לך קצת מוגזם לקרוא לזה "קודש"?  יונתן: 

אתה יודע ְלמה אני מתכוונת... זה משהו מיוחד, חשוב, משהו שאנחנו מחכות לו כל השבוע ומנסות לא  נועה: 
לוותר עליו.

מעניין, תמיד חיברתי את המילים "קֹודש" ו"קדֹוש" למשהו דתי. את יודעת, יש ספרים קדושים, מקומות  יונתן: 

קדושים, תשמישי קדושה... מעניין לחשוב מה משותף לכל הדברים שאנו קוראים להם "קדושים".

קדושה בשבילי היא...
לא קל להגדיר את המילה "קדושה". בעזרת התרגיל שלפניכם ננסה 

לבדוק מהי "קדושה" ואיך אפשר להגדיר אותה.

השלימו את המשפטים וענו על השאלות במחברת שלכם: 

קדושה היא... 
צבע – 
צליל – 
רגש – 

לבד/עם אחרים – 
בפנים/ בחיק הטבע/במבנה כלשהו – 

• מה עולה בראשכם כאשר אתם חושבים על המילה "קדושה"? 
)חפץ כלשהו? מקום?( 

 • האם חוויתם אי־פעם רגש של קדושה? אם כן, מתי? 
באילו נסיבות? 

כתוב במילון
לפניכם חלקים מהגדרות מילונית לכמה מילים מהשורש ק-ד-ש: 

ָקדֹוׁש - 
• נעלה ונשגב 

• שהקדושה שורה בו, שאינו חּולִין
• נעלה, מרומם, חשוב ונכבד ביותר 

ִקּדֵׁש -
• הכריז על דבר שהוא קדוש, הפריש מן החול

• הכין, זימן למטרה מיוחדת
)מתוך מילון אבן־שושן(

1 האם הגדרות אלו מספיקות לדעתכם? האם הן כוללות את כל 
המובנים של הקדושה? אם לא, הוסיפו להן את ההגדרות החסרות. 

2 האם יש הקשרים לא־דתיים שבהם נהוג להשתמש במילה 
"קדוש", או במילים אחרות מהשורש ק-ד-ש? 

3 מה משמעותה של המילה "קדוש" בהקשרים אלו? 

12
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יחידה 5: שבת קודש
שבת

פרק

2

3

4

איך מתארים קדושה
הסופר ש"י עגנון תיאר את תחושת הקדושה שהרגיש בבית הכנסת 

ביום הכיפורים מנקודת מבטו של ילד קטן: 

השמים היו טהורים והארץ היתה שקטה וכל הרחובות היו 
נקיים, ורוח חדשה היתה מרפרפת בחללו של עולם. ואני תינוק 
כבן ארבע הייתי ומלובש הייתי בגדי מועד, ואיש אחד מקרובי 

הוליכני אצל אבי ואצל זקני לבית התפילה. 
ובית התפילה היה מלא עטופי טליתות ועטרות כסף בראשיהם 

ובגדיהם בגדי לבן ובידיהם ספרים, ונרות הרבה תקועים 
בתיבות ארוכות של חול, ואור מופלא עם ריח טוב יוצא מן 

הנרות. ואיש זקן עומד מוטה לפני התיבה וטליתו יורדת עד 
למטה מלבו וקולות ערבים ומתוקים יוצאים מטליתו.

ואני עומד בחלון בית התפילה מרעיד ומשתומם על הקולות 
הערבים ועל עטרות הכסף ועל האור המופלא ועל ריח הדבש 

היוצא מן הנרות נרות השעוה. ודומה היה לי שהארץ שהלכתי 
עליה והרחובות שעברתי בהם וכל העולם כולו אינם אלא 

פרוזדור לבית זה. עדיין לא הייתי יודע להגות במושגים 
עיוניים ואת המושג ַהְדַרת קֹוֶדש לא הכרתי. אבל אין ספק 

בלבי שבאותה שעה הרגשתי בקדושת המקום ובקדושת היום 
ובקדושת האנשים העומדים בבית ה' בתפילה ובניגונים.

)שמואל יוסף עגנון, מן ההקדמה לספר ימים נוראים, שוקן,
ירושלים ותל אביב תש"ם(

1 למה התכוון עגנון באומרו שכל המקומות שעבר בהם ו"כל 
העולם כולו אינם אלא פרוזדור לבית זה"? 

2 לדעתכם, האם הצליח עגנון להעביר את תחושת הקדושה שחש 
אלינו, הקוראים? אם כן, כיצד עשה זאת? 

3 בחרו שלושה תיאורים שאהבתם במיוחד. 

מרגישים שבת 
נשאלת השאלה: האם השבת הוא יום קדוש במהותו, או שהוא 

קדוש מפני שבני אדם מקדשים אותו? 

הסיפור החסידי שלפניכם עוסק גם בשאלה הזאת. 

רגש של שבת 
רבי אלימלך ורבי זוסיא היו מרגישים שניהם את קדושת השבת בכל 
שבוע, מּבֹוָאּה ועד צאתה, ובייחוד בשעה שהחסידים ישבו בסעודת 

השבת ודיברו ביניהם דברי תורה. 
כשנזדמנו יחד במקום אחד, אמר רבי אלימלך אל רבי זוסיא: "אחא, 

לפעמים אני חושש שהרגשת הקדושה שאני מרגיש בשבת אינה 
הרגשה אמתית אלא היא דבר שבדמיון, ואם כן גם עבודתי את 

 האלוהים אינה עבודה אמתית".
"אחי", אמר זוסיא, ''גם אני לפעמים חושש מאותו דבר".

"מה נעשה?'' שאל אלימלך. ''עלינו'', אמר זוסיא, ''על כל אחד 
משנינו, לערוך ביום חול סעודה של שבת לכל פרטיה, ונשב בקרב 

החסידים ונאמר דברי תורה. אם נרגיש את קדושת השבת, נדע שדרכנו 
אינה דרך האמת; ואילו אם לא נרגיש כלום סימן הוא שדרכנו נכונה". 

כך עשו. ביום חול ערכו סעודה של שבת, התלבשו במלבושי השבת, 
חבשו לראשם את ה''שטריימל'', הכובע המיוחד שחבשו בשבת, וישבו 
בין החסידים ואמרו דברי תורה. מיד בא בִלּבם רגש קדושת השבת כמו 

בימי השבתות. 
כשנפגשו שוב שאל רבי אלימלך: ''הה, אחי, מה נעשה?" "הבה נלך 

ם מקום(, אמר רבי זוסיא. הלכו שניהם למזריטש וסיפרו  למזריטש'' )ׁשֵ
לרבם, ה"מגיד" ממזריטש, מה שמציק ללבם. אמר להם המגיד: אם 

לבשתם מלבושי שבת וחבשתם את ה"שטריימל", הרי טבעי הוא 
שהרגשתם את קדושת השבת, שכן אלה יש בכוחם להמשיך על 

האדמה את אור קדושת השבת. האנשים ומעשיהם הם שעושים את 
היום לקדוש, ולכן אין אתם צריכים לחשוש כלל".

)סיפור חסידי, על פי מרטין בובר, אור הגנוז, שוקן, ירושלים תשכ"ה, עמ' 224( 

1 מה הדאיג את רבי אלימלך ואת רבי זוסיא?
2 לפי הרב המגיד ממזריטש, מה יוצר את תחושת קדושת השבת? 
3 לפי דעתכם, מהו המסר העיקרי של הסיפור? מהן ההשלכות של 

מסר זה?
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לקראת סיכום

הרב והוגה הדעות אברהם יהושע ֶהׁשֶל דיבר על כוחה של היהדות 
לייחד רגעים בחיים ולקדש אותם. הוא טען שבמהלך השבוע 

אנחנו מקדשים חפצים ומקומות, אבל בשבת אנחנו מקדשים את 
הזמן. אנחנו מבודדים יום אחד מתוך ימי השבוע ועושים אותו ליום 

נבדל ומיוחד. 

היהדות מצווה עלינו להידבק בקדושה שבתוך הזמן, 
להידבק בקדושת המאורע, 

ללמוד איך ַלְחנֹוְך ִמקדשים הצפים ועולים מתוך הזרם האדיר 
השוטף בכל ימות השנה. 

השבתות הן ֵהיָכלֹות הפאר שלנו, בתי המקדש שלנו, 
קודש קודשים זה, לא הרומאים ולא הגרמנים מסוגלים לשרוף אותו. 

)אברהם יהושע השל, השבת(

5

היה מעניין להכיר קצת יותר את המושג "קדושה". לפעמים אני מרגישה תחושות  נועה: 

של קדושה והתרוממות רוח, ועכשיו התחושות האלה קיבלו עוד שמות והגדרות. 

אני מצטער, אני עדיין לא מבין את המושג "קדושה". אני קורא את תיאורי  יונתן: 

 ההתרגשות וההתעלות שאנשים מתארים, אבל אני אישית לא חוויתי תחושה 

כזאת מעולם... 

1 השל טוען שהשבת היא כמו מקדש הצף על פני זרם הזמן, על 
פני זרם השגרה. נסו להסביר, מדוע חשוב להציף, לייחד, רגעים 

וימים מתוך זרם ימות השבוע והשנה?

2 מהי משמעות העובדה שהרומאים והגרמנים, ובני אדם בכלל, 
אינם יכולים "לשרוף" זמן קדוש כמו השבת? 
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אף פעם לא חיברתי בין ה"קידוש", כלומר הברכה שאומרים על היין, ובין  יונתן: 
גם אני לא! תגיד, אצלכם בבית עושים קידוש?המילה "קדוש".  נועה: 

לפעמים, כשיש ארוחה מסודרת בליל שבת. אני דווקא אוהב שיש קידוש.  יונתן: 
אצלנו לא תמיד הארוחה בליל שבת שונה בהרבה מהארוחות באמצע 

הופך את הארוחה הרגילה למשהו אחר לגמרי.השבוע, אבל כשאנחנו עושים קידוש מרגישים שקורה משהו מיוחד, הקידוש 

שבת
פרק

2
יחידה 6

קידוש

אחד הביטויים לקדושת השבת הוא ה"קידוש". הקידוש הוא ברכה שמברכים על כוס יין בשבת )וגם 
בחגים(. אומרים קידוש לפני הסעודה בליל שבת )יום שישי בערב( ולפני הסעודה בשבת בבוקר, 

אחרי התפילה.

1

משמעותו של הקידוש
קראו את הסיפור הבא, המתאר קידוש מיוחד במינו:

קשר אלחוטי
ערב שבת בשערי צידון )עיר בלבנון(, מבצע "שלום הגליל" שנת 1982

ב־21:00 לערך הגענו לפאתי צידון. שם, לפי הוראה מוקדמת נעצרנו וחיכינו לפקודה אחרונה 
י הכביש, שדרת טנקים  לכניסה למחנה הפליטים שמצפון לעיר. הסתדרנו בשני טורים משני ִצּדֵ

ארוכה ומתמשכת. ב־22:00 – משלא הגיעה פקודת הכניסה לעיר – יצרתי אני את הקשר ושאלתי 
להוראות חדשות. נאמר לי להמשיך ולהמתין ולהיות מוכן לכניסה מיידית.

לפתע מופיעים שני חיילים־טנקיסטים ובידיהם שני בקבוקי יין. הרי ליל שבת שלפני יום כיפור היום! 
והדבר המובן מאליו ברגע המיוחד הזה הוא ה"קידוש" על היין והשבת. המתח האדיר וגם החששות 
עולים וצפים, אבל בקבוקי היין מתחילים לעבור מטנק לטנק. כל צוות בתוך הצריח שלו אומר את 

מילות הקידוש, עונה "אמן", מוזג יין למכסה של הבקבוק, לוגם, ומעביר הלאה, לטנק שאחריו.
אלו היו, כך נדמה לי, הרגעים המרטיטים בחיי. נזכרתי לרגע בנס פך השמן של חנוכה והשוויתי 

אותו לבקבוק היין הזה שהספיק לאורכו של טור טנקים ארוך ולכל הצוותים שבהם.
באותם רגעי מתח והתרגשות, מהו הדבר שאיחד קבוצת חיילים מקרית, שהייתה למעשה חתך של עם 
ָך", יונים ונצים? זה  ישראל – עירוניים וקיבוצניקים, דתיים וחילוניים, בעלי תואר אקדמאי וסתם "ַעּמְ

היה בקבוק של יין לקידוש.
)משה פלד, מתוך: ממך אליך — ספר השבת, עורך יונדב קפלון,

ידיעות אחרונות ספרי חמד, תל אביב 2010, עמ' 99( 

 כיצד, לדעתכם, השפיעה  •
אמירת הקידוש על החיילים 

באותו המעמד?
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קודש בקידוש
ִקראו את נוסח הקידוש של ליל שבת:

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר.
י. ִ ּשׁ ִ יֹום ַהּשׁ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ָ ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ
ה, ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ
ה. ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

ׁש ֹאתֹו,  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ל ְמַלאְכּתֹו,  ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ּכִ
ָרא ֱאֹלִהים ַלֲעׂשֹות. ר ּבָ ֲאׁשֶ

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶפן. ִרי ַהּגָ ּבֹוֵרא ּפְ

ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנּו,  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ֲאׁשֶ

ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנִחיָלנּו, ת ָקְדׁשֹו ּבְ ּבַ ְוׁשַ
ית,  ה ְבֵראׁשִ רֹון ְלַמֲעׂשֵ ִזּכָ

ה ְלִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש,  ִחּלָ י הּוא יֹום ּתְ ִכּ
ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים, 

ים, ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ ּכִ
נּו. ַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ִהְנַחְלּתָ ָך ּבְ ת ָקְדׁשְ ּבַ ְוׁשַ

ת. ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ה', ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ

2

3

1 כמה פעמים מוזכרות בקידוש מילים הנגזרות מהשורש ק-ד-ש?
2 בקידוש נאמר שיום השבת מקודש וגם שהעם היהודי קדוש. 

מצאו את כל המשפטים האומרים זאת.

3 בקידוש מוזכרים רבים מההיבטים של שבת שלמדנו עליהם.
 העתיקו למחברתכם את המילים האומרות:

- שהשבת מזכירה לנו את בריאת העולם ואת מנוחת האל 
 בסוף הבריאה.

- שהשבת מזכירה לנו את יציאת מצרים ואת היותנו 
 חופשיים. 

- שהשבת מייחדת את עם ישראל.

4 בקידוש יש ביטוי לרעיון שטרם הזכרנו - שהשבת היא מעין 
מתנה שהאל נתן לעמו, ביטוי לאהבתו. העתיקו למחברתכם את 

המילים המבטאות את הרעיון הזה.

"ִּכי ָבנּו ָבַחְרָּת"
בקידוש כתוב: 

ים" ל ָהַעּמִ ּתָ ִמּכָ ׁשְ י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָתנּו ִקּדַ "ּכִ

הרעיון שאלוהים בחר בעם ישראל מופיע כבר בתורה, והוא ליווה 
את העם היהודי בכל הדורות. רעיון זה מסביר את הקשר המיוחד 

שיש לעם היהודי עם אלוהיו. בתקופות קשות עודד הרעיון הזה את 
היהודים, אך הוא גם עורר שאלות ובעיות.

• נסו לחשוב: אילו בעיות 
יכולות להיות בתפיסה שאלוהים 

בחר את עם ישראל מכל 
העמים?
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2 שבת
יחידה 6: קידוש

המחנך, הסופר והמשורר בארי צימרמן עסק ברעיון הזה:

 ]...[ "כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים" – 
איך נרשה לעצמנו לומר זאת? 

איך נינצל מעונשה של יהירות? 
איך נבטל את ֵממד התחרות? 

וכך אנחנו מוצאים עצמנו עומדים ליד שולחן השבת, בזמן 
ה"קידוש" מזמרים מילים עתיקות אלה )אין לנו אחרות( 

ומקשטים אותן בסימני שאלה: 
"כי בנו בחרת?" אנחנו שרים; 

"ואותנו קידשת?" אנחנו תוהים; 
מכל העמים?"

אשרי היודע לשאול ]...[
)בארי צימרמן, מתוך: ממך אליך - ספר השבת, עורך יונדב קפלון, 

ידיעות אחרונות ספרי חמד, תל אביב 2010, עמ' 108( 

1 מהי הבעיה באמירת המשפט "כי בנו בחרת מכל העמים", לפי 
בארי צימרמן?

2 איך פותר צימרמן את הבעיה? איך הוא מציע לומר את הקידוש?
3 יש הטוענים שמשמעות הבחירה של אלוהים בעם ישראל אינה 

שיש לעם ישראל זכויות יתר, אלא שעל היהודים מוטלת אחריות, 
 שהבחירה בהם היא משימה ואתגר שעליהם לעמוד בו.

 - נסו להסביר כיצד בהיותנו עם נבחר מוטלת עלינו אחריות 
 מיוחדת - באיזו אחריות מדובר )אחריות לְַמה(? 

כיצד אחריות זו מגדירה את הזהות שלנו?

4 מה דעתכם על הרעיון שעם ישראל הוא "עם נבחר"? 

הסיפור על הקידוש במבצע "שלום הגליל" היה חזק ממש. יונתן: 

אני מסכימה. אני חושבת שהוא יישאר ִאתי, ושאזכור אותו בכל פעם שנאמר קידוש בבית. נועה: 

מעניין לראות איך מעשה פשוט לכאורה יכול להפוך לבעל משמעות מיוחדת בנסיבות מיוחדות... יונתן: 

אבל אולי זה כל העניין, שזה לא סתם מעשה פשוט. למשל, ברור שאם היו מעבירים בין הטנקים משקה אחר  נועה: 

ולא עושים קידוש, החוויה לא הייתה חזקה כל כך. 

עדיין קשה לי להגדיר מה בקידוש הזה היה משמעותי כל כך בשביל החיילים. אני די בטוח שלא מדובר בנוסח  יונתן: 

הקידוש, במילים עצמן...

אני מסכימה. אז מה זה היה?  נועה: 
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בשבת שעברה נסענו כל המשפחה לקמפינג בכרמל, היה מקסים. יונתן: 

נשמע כיף. מעניין אם הוריי היו מסכימים לצאת לקמפינג בשבת - הם די מסורתיים, אנחנו מדליקים  נרות, יש סעודות שבת... נועה: 

אפשר לעשות את כל זה גם בקמפינג! לידינו היה אוהל של משפחה שעשתה הכול – הדליקו נרות,  יונתן: 

התפללו, קידשו על היין, בירכו על החלה. הם אפילו הביאו מפה לבנה )טוב, היא לא נשארה לבנה 
הרבה זמן...( 

נחמד לחשוב שאפשר לארוז את כל החפצים הקשורים לשבת בתיק ולהרגיש שבת בכל מקום...  אני חושבת שאציע את זה להוריי!נועה: 

יחידה 7

"וקראת לשבת עונג"

מהסיפור החסידי "רגש של שבת" )ראו עמ' 89(, למדנו שמעשי האדם הם שהופכים את השבת ליום 
קדוש ומיוחד. מהם המעשים האלה? כיצד, לפי המסורת, מקדשים את השבת והופכים אותה ליום 

מיוחד, וגם ליום מהנה ומלא עונג?

שבת
פרק

2

עונג שבת
משימה

 ִעבדו בקבוצות: 
רשמו במחברתכם כמה 
שיותר מצוות ומנהגים 

הקשורים לשבת והופכים 
 אותה ליום מלא עונג.

 לאחר מכן קראו 
את השיר.

1

עונג שבת 
מילים ולחן: בועז שרעבי

ָרה  ב ְוֶאְזּכְ ת, ֵאׁשֵ ּבָ ַ ֶעֶרב ַהּשׁ ּבְ
ב.  ּנֹוְגעֹות ִלי ַלּלֵ ִעימֹות ׁשֶ ּפְ

אֹוָרה ְלָחן ְוֵנרֹות, ֲערּוִכים ִמּבְ ׁשֻ
קֹול ָעֵרב.  א ְמַסְלֵסל ּבְ ְוַסּבָ

ה  יׁשָ ְלָחן ַמּגִ ֻ ַחת, ַלּשׁ א ִעם ִמְטּפַ ִאּמָ
ט אֹוֵהב.  ים ּוַמּבָ ַמְטַעּמִ

יָרה  ׁשִ ַאַחי ְוַאֲחיֹוַתי ּפֹוְצִחים ּבְ
סּוִקים ּדֹוֵבב:  ּפְ א ּבַ ְוַאּבָ

רֹור ִיְקָרא,  ָנה ְוַגם ּדְ ְלכּו ְנַרּנְ
ה  ֻמּנָ ר ַהּמְ ּלֹו ָאַכְלנּו ְוׂשַ ֶ צּור ִמּשׁ

רֹור ִיְקָרא,  ָנה ְוַגם ּדְ ְלכּו ְנַרּנְ
ה. ֻמּנָ ר ַהּמְ ּלֹו ָאַכְלנּו ְוׂשַ ֶ צּור ִמּשׁ

ל,  ּלֵ ו ְלִהְתּפַ ַחר ָנקּוָמה, ַיְחּדָ ִעם ׁשַ
ת ּגֹוֵמל.  ְרּכַ ּבּור קֹוֵרא ּבִ ִליַח ַהּצִ ּוׁשְ

דֹוָלה,  ַמְקֵהָלה ּגְ ַיַחד, ּבְ ֵקִנים ּבְ ל ַהּזְ ּכָ
ִהּלּוָלה.  ף עֹוֶנה ָלֶהם ּבְ ְוַגם ַהּטַ

ם,  ַתְרּגֵ ְפִטיר ְוַגם ַהּמְ ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּמַ
ִמיד עֹוֶנה ָלֶהם.  קֹול ּתָ ְוָאֹנִכי ּבְ

ם,  ַתְרּגֵ ְפִטיר ְוַגם ַהּמְ ׁשֹוְמִעים ֶאת ַהּמַ
ִמיד עֹוֶנה "ָאֵמן".  קֹול ּתָ ְוָאֹנִכי ּבְ

ָלִדים,  א ְוַהּיְ ֶנֶסת, ַאּבָ ית ַהּכְ חֹוְזִרים ִמּבֵ
ִקים,  ְ א ְמַנּשׁ ַתח, ֶאת ִאּמָ ּפֶ תֹור ּבַ עֹוְמִדים ּבְ

ין, ָבה ְמֻסּבִ ְלָחן, ֵנׁשְ ֻ ְוָאז ַלּשׁ
יִצים. 'ְחנּון ְוַהּבֵ ה ֶאת ַהּגַ יׁשָ א ַמּגִ ְוִאּמָ

ת:  ּבָ ַ א ְיָבֵרְך ִעם ֵצאת ַהּשׁ ַאּבָ
י ְמַיֵחָלה.  ִמים ַנְפׁשִ ׂשָ ר ְוַלּבְ ַלּנֵ

הזמר והיוצר בועז שרעבי כתב שיר ובו תיאר מהו "עונג השבת" שלו. 

1 בשיר מוזכרים כמה מצוות ומנהגים המאפיינים את השבת. 
ִעברו על רשימת המצוות והמנהגים שרשמתם במחברתכם. סמנו 

סימון קטן ליד המנהגים המוזכרים גם בשיר, והוסיפו לרשימה שלכם 
מנהגים המוזכרים בשיר שאתם לא הזכרתם.

2 כיצד הייתם מגדירים את עונג השבת המתואר בשיר?

שם היחידה לקוח מספר 

ישעיהו, פרק נ"ח פסוק 

י"ג. אחת המשמעויות של 

הפסוק היא שבשבת יש 

להרבות בתענוגות.
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2 יחידה 7: "וקראת לשבת עונג"
שבת

2

 פעילויות למבוגרים

סיור במאפיית "טעים" 
בואו להכיר את תהליך אפיית החלות מראשיתו ועד סופו. 
וכמו שאבותינו ואמהותינו במדבר ליקטו מנה כפולה של 

ָמן ביום שישי, כדי שיישאר להם לשבת, כל משפחה תקבל 
במתנה שתי חלות קטנות – "לחם משנה". 

 הסיור יתקיים ביום חמישי, בשעה 23:00,
במאפיית "טעים", רח' הנרקיס 6.

השיר שלנו!
ערב שירה בליל שבת

 נתכנס לשיר זמירות שבת מסורתיות 
ושירי ארץ ישראל ישנים וחדשים.

כולם מוזמנים! 
 ערב שבת, בשעה 22:00, במרכז הקהילתי "רבדים",

רח' יהודה המכבי 35. 

 אסור ומותר בשבת – 
כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול!

שיעור עם הרב דוד סיוון
תמיד תהיתם מדוע, לפי ההלכה, אסור לכתוב בשבת, אף על 

פי שפעולה זו אינה כרוכה בשום מאמץ? אכן, האיסור על 
המלאכות בשבת אינו קשור למאמץ אלא ליצירה.

 בשבת אחר הצהריים ניפגש ללימוד משותף 
על דיני השבת ועל הטעמים שמאחוריהם.

כולם מוזמנים! 

 שבת ב־17:00, בבית הכנסת אוהל משה, 
רח' המעיינות 13 )ליד בית הספר "דורות"(.

דרור יקרא

       מנהגי השבת — אנחנו יודעים!
 בכל שבת מתקיימות בעיר פעילויות ואירועים מיוחדים. 

עיינו ברשימת הפעילויות המופיעות ב"עכבר העיר" והשיבו על השאלות שבחידון על מנהגי השבת )עמ' 96(. 

"עכבר העיר מקבל את השבת" 
שבת בעיר הגדולה! פרשת השבוע: ואתחנן

כניסת השבת:
19:10 

)לקראת שקיעת השמש(
צאת השבת:

20:10 
)עם הופעת שלושה כוכבים בשמים( 

יה רבון עולם

יום זה מכובד

אל גינת אגוז

ה ארץ
אומרים ישנ

אין לי ארץ אחרת

קבלת שבת ותפילת ערבית  19:30
תפילת שחרית  8:00

לימוד פרקי אבות ותפילת מנחה  19:20
תפילת ערבית והבדלה   20:00

סעודת מלווה מלכה   20:20

מדוע מריחים ְּבָׂשִמים 

בטקס ההבדלה? לפי החכמים, בשבת 

אנו מקבלים "נשמה יתרה". בצאת השבת 

עוזבת אותנו הנשמה היתרה, הגוף נחלש 

והבשמים "מעוררים" ומחזקים אותו!

 פעילויות למשפחה

סדנה להכנת נרות שבת!
בעבר, לפני המצאת החשמל, בכל ימות השבוע היו הולכים לישון 
עם רדת החשכה, ורק בשבת היו מאירים את הבתים בנרות שמן 

)שהיה מוצר יקר למדי(. הדלקת נרות בימים ההם ייחדה את 
השבת מכל הימים - עשתה אותה ליום מואר, שמח ומיוחד. 

גם היום, בעידן החשמל, נרות השבת יוצרים אווירה מיוחדת!
המרכז הקהילתי מזמין את ילדי כיתות א'-ו' לסדנה מיוחדת 

להכנת נרות שבת ביום רביעי, בשעה 17:00.

תפילות שבת בבית הכנסת אוהל משה
ערב שבת: 
       שבת: 

)התחלנו מנהג חדש בבית הכנסת – ללוות את שבת המלכה 
 בצאתה, בסעודה נוספת, צנועה ונעימה – עוד סיבה למסיבה! 

בואו והביאו משהו לאכול...(

 נפרדים 
 מהשבת 
מול הים!

 טקס הבדלה מיוחד למשפחות
 יתקיים בחוף הים, ליד הטיילת, 

בשעה 20:00 )ניפגש ליד בית הקפה(.
תחילה ניצור את כל הכלים 

 הנחוצים להבדלה: 
נר להבדלה, כלי לבשמים, גביע 

קידוש )את היין אנחנו נביא!(
ולאחר מכן נברך יחד וניפרד 

מהשבת באווירה מיוחדת.
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 פינת הילדים

 במשפחות רבות נוהגים ההורים לברך את 
 ילדיהם בליל שבת לפני הארוחה. הפעם, ַהפתיעו 

את ההורים שלכם והכינו להם ברכה לשבת! 

הצעה:
גזרו צורה של נרות שבת מבריסטול צבעוני 

וכתבו בתוכה את האיחולים שלכם!

 נמאס לכם לבלות 
זמן רב כל כך במטבח?
בואו לפנק את עצמכם ואת המשפחה 

במטעמי גן עדן
במקום להכין שלוש סעודות - בערב שבת, בשבת בבוקר 

ובשבת אחר הצהריים - הכנו בשבילכם מאכלים מכל העדות: 
געפילטע פיש וחרימה, קוגל וקובנה, צ'ולנט וחמין, קובה מכל 

הסוגים, ג'חנון ועוד ועוד - בזול ובלי לעבוד בכלל! 
 מטעמי גן עדן - שירותי הסעדה ואוכל מוכן, 

לשבתות ולכל אירוע.

רח' יפו 9

זמן לגוון!
מקדשים על היין בערב שבת ובשבת בצהריים? 

שותים יין בארוחות?
ובהבדלה – שוב אותו היין... 

 בואו לקסם הגפן
ובחרו לעצמכם יינות כלבבכם. 

 עשרות יינות נפלאים
מהיקבים המובחרים בארץ.

רח' בן יהודה 43, ליד הכיכר. 

חידון שבת
לפי המסורת, השבת נכנסת -   .1

עם הופעת שלושה כוכבים בשמים. א. 
לפני שקיעת השמש. ב. 

כאשר מדליקים נרות שבת, אין שעה מדויקת.  ג. 

מברכים על שתי חלות -  .2
כדי שיהיה מספיק לכולם.  א. 

כנגד שני הנרות שמדליקים לפני כניסת השבת. ב. 
זכר לָמן. התורה מספרת שכאשר בני ישראל הלכו במדבר  ג. 

ואלוהים הוריד להם מן )אוכל מהשמים(, בימי שישי הם ליקטו 
פי שניים מכמות המן, כדי שיישאר להם מזון לשבת. שתי 

החלות מזכירות את המנה הכפולה, והן נקראות "לחם משנה". 

מדוע מדליקים נרות שבת?   .3
אור הנר יוצר אווירה נעימה ומיוחדת. א. 

כדי שאם תהיה הפסקת חשמל, יהיה אור. ב. 
כדי לצלות עליהם מרשמלו. ג. 

לפני עידן החשמל בבתים רבים לא נהגו להשאיר נר דולק  ד. 
בלילה )בשל יוקר השמן(. הדלקת הנרות בשבת הייתה תענוג 

שסימל את חשיבות השבת, ומצווה להתענג בשבת!
תשובות א' וג' נכונות. ה. 

תשובות א' וד' נכונות.  ו. 

לפי המסורת, הורים מברכים את ילדיהם בשבת.  .4 
הם עושים זאת - 

א. בתפילת הבוקר בבית הכנסת.
ב. בליל שבת לפני הארוחה. 

ג. לפני השינה.

בשבת מצווה לאכול -   .5
שתי סעודות: בליל שבת ובשבת בצהריים. א. 

כמה שיותר! ב. 
שלוש סעודות: אחת בליל שבת ושתיים ביום שבת.  ג. 

מאכלים דלי קלוריות. ד. 

בשבת מקדשים על יין -   .6
שלוש פעמים: בליל שבת, בשבת בצהריים ובצאת השבת  א 

)בהבדלה(. 
פעם אחת: בליל שבת. ב. 

פעמיים: בערב שבת ובשבת בצהריים.  ג. 

ברוב העדות נוהגים להכין מאכלים מיוחדים לשבת. כמה מאכלים   .7
כאלה מוכרים לכם? מנו כמה שיותר מאכלים מיוחדים לשבת. 

3
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יש המנעימים את סעודות השבת בזמירות. המטרה בשירת   .8
הזמירות היא -

שכל אחד ישיר בנפרד ובסוף יחליטו מי שר הכי יפה. א. 
להשרות אווירה נעימה בארוחת השבת. ב. 

אנשים רבים אוהבים לשיר, וכך הם נהנים יותר מסעודת השבת. ג. 
תשובות ב' וג' נכונות.  ד. 

פרשת השבוע היא -   .9
קטע מהתורה שקוראים בבית הכנסת בשבת. בכל שבת  א. 

קוראים פרשה אחרת. 
קטע מהתורה שקוראים בבית הכנסת בשבת. בכל שבת  ב. 

קוראים את הפסוקים המתארים את קדושת השבת.
הפרשה הפוליטית המעסיקה את הציבור באותו השבוע, ושעליה  ג. 

מרכלים בבית הכנסת בין התפילות.

התורה אוסרת על עשיית מלאכה )עבודה( בשבת, אך היא אינה   .10
אומרת אילו פעילויות הן "מלאכה". חכמי המשנה נדרשו להגדיר 

מהי "מלאכה", ולפי דבריהם אפשר להבין ש -
מלאכות הן פעולות הדורשות מאמץ גופני רב.  א. 

המלאכות הן פעולות שיש בהן יצירה של דבר־מה חדש. ב. 
מלאכות הן פעולות, שלפי המסורת, המלאכים עושים בשמים. ג. 

לקראת סיכום
1 מן המנהגים המוזכרים ביחידה, אילו מנהגים נהוגים במשפחה שלכם בשבת?

2 אילו מהם עושים את השבת שלכם ליום מיוחד? אם כן, כיצד?
3 האם הייתם רוצים להוסיף לשבת שלכם מנהגים כלשהם? אם כן, אילו מנהגים ולמה?

4 אילו מרכיבים בזהות שלכם באים לידי ביטוי במנהגים שאתם מקיימים בשבת? 
5 במשפחות רבות התפתחו מסורות משפחתיות מיוחדות לשבת, מסורות שהיו לחלק מההווי 

 המשפחתי. האם למשפחתכם או למשפחות שאתם מכירים יש מנהגי שבת המיוחדים להן? 
אם כן, ספרו על כך! 

כיצד מקבלים את השבת וכיצד נפרדים ממנה?  .11
פותחים את השבת באור )הדלקת נרות( ונפרדים ממנה באור  א. 

)נר ההבדלה(. 
פותחים את השבת ביין )קידוש ליל שבת( ונפרדים ממנה ביין  ב. 

)בטקס הבדלה(. 
פותחים את השבת באכילת חלה וסוגרים אותה בלחמניית ההבדלה.  ג. 

תשובות א' וב' נכונות.  ד. 
כל התשובות נכונות.  ה. 

טקס הּפֵרדה מהשבת מכונה -   .12
הפרדה - כי מפרידים בין קודש לחול. א. 
הבדלה - כי מבדילים בין קודש לחול. ב. 

הפטרה - כי נפטרים מהשבת. ג. 

בטקס ההבדלה מריחים ְּבׂשִָמים משום ש -   .13
ַמיִם, ובשבת "מרגישים בשמים".  המילה ּבְׂשִָמים קרובה למילה ּבַּשָׁ א. 

לפי החכמים, בשבת אנחנו מקבלים "נשמה יתרה". בצאת  ב. 
השבת עוזבת אותנו הנשמה היתרה, הגוף נחלש, והּבְׂשִָמים 

"מעוררים" ומחזקים אותו. 
כי כך עשו בני ישראל בצאתם ממצרים. ג. 

"מלווה מלכה" היא -   .14
סעודה שאוכלים במוצאי שבת.  א. 

שיר מיוחד לשבת ששרים בבית הכנסת.  ב. 
כינוי למלאכי השבת שלפי המסורת מלווים את השבת אל כל בית יהודי.  ג. 

החידון היה קל, נכון? נועה: 

ממש לא! את רוב המנהגים לא הכרתי.  יונתן: 

אני מכירה די הרבה מנהגים, אתה יודע, אצלנו בבית לוקחים את השבת די ברצינות...  נועה: 

ואת אוהבת את זה? יונתן: 

יש מנהגים שאני אוהבת פחות, אבל באופן כללי אני מרגישה שהמנהגים מחזקים את הקשר שלי למסורת ולעם ותורמים  נועה: 

לזהות שלי. 

מעניין. את חושבת שמכיוון שאתם נוהגים הרבה מנהגים מסורתיים בשבת, הקשר שלך למסורת חזק יותר? אני לא בטוח...  יונתן: 

במשפחה שלנו נוהגים בשבת מעט מאוד מנהגים, ובכל זאת אחי הגדול אומר תמיד שהשבת היא יום מיוחד בשבילו, ובכלל, 

הוא מרגיש קשור מאוד למסורת ולתרבות היהודית. 

אני עדיין חושבת שהמנהגים הם ביטוי מעשי לערכים ולתחושות. נועה: 

ואני חושב קצת אחרת. לדעתי התחושות והמחשבות הן העיקר, והצד המעשי חשוב פחות, לא? יונתן: 

4
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תגיד לי, כשהייתם בקמפינג, ליד המשפחה ששמרה שבת, על מה חשבת? נועה: 
לא יודע... בעיקר חשבתי שבא לי קצת מהחלה שהם אכלו... יונתן: 

די, ברצינות. האם חשבת שהם שונים מכם מאוד, או שיש לכם דברים במשותף? נועה: 

מצטער לאכזב אותך, לא חשבתי על זה בכלל... אבל עכשיו, כשאני נזכר במה שהם  יונתן: 
עשו בשבת ובמה שאנחנו עשינו, אני חושב שאולי באמת אפשר לומר שאנחנו חיים 

בשני עולמות שונים...

יחידה 8

השבת של השכן 

יש  היהודי  הרוב  בתוך  גם  ומגזרים.  קבוצות  רחב של  מגוון  אלו  לצד  אלו  חיים  ישראל  במדינת 
שמגדירים את עצמם "חילונים", יש המגדירים את עצמם "דתיים", יש "מסורתיים" ועוד. ביחידה 
זו נשאל שאלה חשובה ומעניינת: האם השבתות של בעלי אורחות החיים השונים יכולות להיפגש?

שבת בבוקר
 מילים: תרצה אתר

לחן: יוני רכטר

ּבֶֹקר! יֹום ָיֶפה, ת ּבַ ּבָ ׁשַ
א ׁשֹוָתה ֲהמֹון ָקֶפה, ִאּמָ
א קֹוֵרא ֲהמֹון ִעּתֹון ַאּבָ

לֹון. ְוִלי ִיְקנּו ֲהמֹון ּבָ

יָרה, ּסִ ם ּבַ ְרקֹון, ָלׁשּוט ׁשָ ר ָלֶלֶכת ַלּיַ ֶאְפׁשָ
ֲחָזָרה, ל ַעד סֹוף ָהְרחֹוב ְוָלׁשּוב ּבַ אֹו ְלַטּיֵ
ּלֹא ָאסּור, ה ׁשֶ ֵאּלֶ ָרִחים, ּכָ ר ִלְקֹטף ּפְ ֶאְפׁשָ

ר ָלֶלֶכת ְוֶאְפׁשָ
ן ַעד ַהּגַ

הּוא ְוִלְראֹות ׁשֶ
ָסגּור.

 שיר נחמד, לא? 
אתם אולי זוכרים אותו מהגן. 

השיר מתאר בפשטות את 
תחושות החופש והשלווה 

הקשורות לשבת. 

כל מיני שבתות

אּורי אֹוְרּבְַך, עיתונאי וסופר ישראלי, הזכיר את השיר 
הזה בכתבה שכתב על חוויות השבת השונות בחברה 
הישראלית. אורבך מציין בכתבה ששיר זה צובט בלִּבו 

של כל ילד דתי, "דווקא משום שהוא לא מתכוון לפגוע, 
דווקא משום שהוא תם וטבעי כל כך..."

1



99

ת 
יו

לו
 ג

ץ
בו

קי
  

  
  

ם
יי

ח
ה

ל 
עג

מ
  

  
  

ם
ני

מ
הז

ר 
זו

ח
מ

  
  

  
ור

יד
ס

ה
 ו

ה
יל

תפ
ה

  
  

  
ת

הו
הז

ל 
ע

שבת
יחידה 8: השבת של השכן 

פרק

2

מדוע השיר צורם לילד הדתי? 
אורבך מסביר: 

זהו שיר הילדים החילוני האולטימטיבי. 
איזה ילד דתי יכול לשוט בסירה בשבת? – תוהה הילד הדתי – זה מוקצה! זה אסור! 

ומי בשבת בבוקר קורא עיתון ושותה המון קפה? הלוא בית הכנסת מחכה, קריאת התורה בעיצומה.
לקנות בלון? המון, אבל לא בשבת! ]...[

מבחינות רבות מאוד, עולמו של הילד הדתי )לא החרדי( דומה לעולמו של הילד החילוני. שניהם 
משחקים באותם משחקי מחשב, רואים אותן תוכניות טלוויזיה, וגיבורי התרבות שלהם הם, לַהָוותם 

)לצערם( של הורים ודתיים רבים, אותם גיבורי תרבות.
ופתאום בא השיר הזה ומגלה לנו, הדתיים, מה שהעדפנו להתעלם ממנו. יש שבת חילונית. פתאום 

מתגלה, שהשבת הטבעית והפשוטה כל כך של המשפחה החילונית, היא זרה ורחוקה למשפחה 
הדתית. שבת אסורה.

זה היום שבו השינוי באורחות־החיים בין חילוני ודתיים מוחשי הרבה יותר משאר ימות השבוע. 
הילד החילוני נוסע עם משפחתו המטיילת, ב"יום שישי בערב" הוא משתתף במסיבת כיתה, בשבת 
עצמה הוא קם בשעה מאוחרת, ונהנה ממנעמי הבית המפנק. השיר "שבת בבוקר" הוא הצעת בילוי 

מפתה לילד החילוני.
לעומתו, סדר השבת של הילד הדתי שונה לחלוטין. הוא מתחיל בהכנות לקראת השבת כבר יום 

שישי. סידור הבית וההתקלחויות של טרם הדלקת הנרות, הליכה עם אבא לבית הכנסת, התפילה 
וניגוניה המיוחדים. אחר כך ה"קידוש" וסעודת השבת, הלאּות השבתית המתוקה. למען ההגינות 

ואחדות העם, נציין שגם האבא הדתי קורא המון עיתון והאימא שותה המון קפה, או להפך.
בשבת בבוקר, יום יפה, הילד הדתי קם מוקדם. לילדים הדתיים יש תפקידים משלהם בבית הכנסת, 
איסוף הסידורים, השתובבות של סוכריות ושל שמחות, שירת "אנעים זמירות". השבת הדתית היא 

אירוע משפחתי־חברתי־דתי מובהק. אין מחשב, אין טלוויזיה, אין נסיעות. מין עֹוצר־מרצון. החשמל 
מודלק וכבה לבד באמצעות שעון־שבת. המקרר חשוך, כי אסור להדליק אור עם פתיחתו; נייר 

הטואלט חתוך מראש, כי אסור לתלוש; פלטת השבת מחממת את האוכל; ]...[ לילד הדתי הם טבעיים 
כמו השבת של הילד החילוני...

איך מביט הילד הדתי על הילד החילוני ועל שבתו החילונית? הוא פשוט לא רואה אותו. גם בימי 
חול הילדים הדתיים והחילונים חיים בקהילות נפרדות. אבל אפילו אלה שמשחקים ביחד בחצר 

הבית המשותף, מתרחקים זה מזה במשך השבת. סדר־היום השונה מכתיב את ההתרחקות הזו. גם 
הרגלי החיים. 

איך יבוא הילד הדתי לביתו של הילד החילוני בשבת, כשהטלוויזיה או מערכת הסטריאו פועלות? 
איך יבוא הילד החילוני אל ביתו של הילד הדתי בשבת, כשכולם לבושים שם כאילו הם הולכים 

לחתונה? ומה מותר לעשות שם ומה אסור?
והנה בא השיר הקטן הזה, ומספר לילד הדתי שגם לילד החילוני יש שבת. שבת שבה נוסעים לירקון 
ושטים בסירה וקוטפים פרחים וקונים בלון. חילול שבת היסטרי. ובכל זאת, אף שזו אינה שבת לפי 

ההלכה, עולים מכל שורה ניחוחות של רוגע...
אומרים שאנחנו, החילונים והדתיים, עם אחד. אבל בשבת אנחנו ממש שני עמים. 

]...[
שני עמים – שבת אחת.

)מתוך: אורי אורבך, היום השביעי, עורכים מיריק גרזי ובארי צימרמן, ידיעות אחרונות, תל אביב 2001(

מוקצה - דבר שאסור להזיז 
ולהשתמש בו בשבת. למשל 

עט ופנס. בדרך כלל אלו 
דברים שהשימוש בהם גורם 

לחילול שבת. 

אנעים זמירות -
פיוט ששרים בשבת בבוקר 

בפתיחת ארון הקודש. 
 בבתי כנסת רבים שרים 

 את השיר הזה ילדים 
צעירים )לפני בת מצווה או 

בר מצווה(.
הילד או הילדה שרים שורה 
מהפיוט והקהל עונה להם 

בשירת השורה הבאה.

אין מחשב, אין טלוויזיה, 
אין נסיעות - לפי ההלכה 

היהודית, בשבת אסור לשחק 
במחשב; לנסוע ברכב, בסירה 
או במטוס; להדליק אור; לנגן; 
לבשל; לקטוף פרחים; לכתוב 
ולצייר; להשתמש בכסף ועוד.
כל הדברים האלה הם חילול 

שבת )כאילו הופכים את 
השבת ל"חֹול"(.
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אורי אורבך מציג שתי קבוצות - משפחות דתיות ומשפחות 
חילוניות, אולם, מובן שיש מגוון רחב של "שבתות": יש משפחות 

שבהן מקדשים על היין וגם נוסעים בשבת, יש משפחות שבהן 
הולכים לבית הכנסת, וגם לים וכדומה. 

 האם אתם מכירים משפחות שהשבת שלהן מורכבת מפרטים  •
 משתי הרשימות שערכתם? 

תארו את השבתות שלהם במחברותיכם!

      נוקטים עמדה!
קראו את ההיגדים שלפניכם, בחרו בשלושה מהם, העתיקו 

למחברותיכם, השלימו או חוו את דעתכם עליהם.

הייתי שמח/ה לבקר אצל משפחה המציינת את השבת בדרך  א. 
אחרת מציון השבת במשפחה שלי ולהכיר שבת אחרת, משום ש... 

לא הייתי רוצה לבקר אצל משפחה שמציינת את השבת בדרך  ב. 
אחרת מציון השבת במשפחה שלי ולהכיר שבת אחרת, משום ש... 

      האומנם עמים שונים?

1 אורי אורבך מדגיש את ההבדלים בין חוויית השבת במשפחות 
דתיות לחווית השבת של משפחות שאינן דתיות, אך יש גם דברים 

המשותפים לכולם. ציינו כמה מרכיבים בחוויות השבת, המשותפים, 
לדעתכם, לרוב המשפחות היהודיות בישראל.

2 אילו מהחוויות האלה מציינים בביתכם? 
 3 האם, לפי דעתכם, המגוון בחברה היהודית־הישראלית מבורך 

או בעייתי? 

      לקראת סיכום
ראינו שאף שישראלים שונים נוהגים מנהגים שונים בשבת, יש גם 

מנהגים משותפים המאחדים אותם ויוצרים מרכיבים דומים בזהותם 
היהודית־ישראלית. 

 כיצד אפשר, לדעתכם, להעמיק את ההכרות ואת ההבנה בין יהודים  •
בעלי גישות שונות להלכה ולמסורת? הציעו כמה רעיונות מעשיים.

לדעתי, משפחות בעלות אורחות חיים שונים בישראל מכבדות זו  ג. 
את ׁשַַּבּתָּה של זו. 

מסכימים     /     לא מסכימים  

לדעתי, משפחות בעלות אורחות חיים שונים בישראל אינן  ד 
מכבדות מספיק זו את ׁשַַּבּתָּה של זו, וכל מגזר חושב שדרכו היא 

הנכונה ביותר.
מסכימים     /     לא מסכימים  

למרות ההבדלים הגדולים בציון השבת, יש לכל "השבתות"  ה. 
הרבה מן המשותף!

מסכימים     /     לא מסכימים  

השיעור הזה דיכא אותי קצת... נועה: 

באמת? למה? יונתן: 

כל הזמן אומרים שאנחנו – החילוניים והדתיים – ַעם אחד, שיש לו עבר אחד ומסורת אחת. אבל הנה,  נועה: 

כשמדברים על השבת מתברר שכל קבוצה חיה בעולם אחר.

אני לא רואה את זה ככה. נכון שיש לנו מנהגים והרגלים שונים, כל השנה ובשבת במיוחד, אבל האם זה נקרא  יונתן: 

שאנחנו חיים בעולמות נפרדים?

אמממממ... נועה: 

תחשבי: אנחנו הולכים לאותן קופות חולים ולאותם קניונים, רואים את אותם הסרטים, משרתים יחד בצבא,  יונתן: 

ואפילו יוצאים יחד לבלות בטבע, אז אולי אנחנו לא שונים כל כך? 

כתבו במחברותיכם שתי רשימות:

 השבת במשפחות דתיות 
 והשבת במשפחות לא דתיות, 

כפי שהן מוצגות בכתבה.

2

3

4
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תגיד, באותו יום שישי, יצאתם לקניון?  נועה: 
כן, אבל לא נשארנו שם הרבה זמן. כמעט הכול היה סגור. היה קצת מבאס. יונתן: 

לדעתי טוב שבשבת רוב החנויות סגורות. לא הייתי רוצה ששבת תהיה כמו כל יום אחר בשבוע. נועה: 

באמת? זה מפתיע אותי. בדרך כלל את מתנגדת לכפייה דתית, וסגירת חנויות ומסעדות בשבת היא כפייה, לא? יונתן: 

אני מבינה ְלמה אתה מתכוון, אבל, בכל זאת, אני חושבת שצריך לסגור את החנויות, לא רק בשביל שומרי השבת,  בשבילנו??? עכשיו אני לא מבין כלום!אלא גם בשבילנו, בשבילי ובשבילך! נועה:  יונתן: 

תגיד, אתה לא חושב שגם לנו צריך להיות חשוב שהעיר תיראה אחרת בשבת? אתה לא חושב שגם השבת שלנו  צריכה להיות יום מיוחד?נועה: 
שוב בלבלת אותי, הייתי כל כך בטוח בדעתי, אבל עכשיו... אצטרך לחשוב על זה... לחשוב? זה אף פעם לא מזיק!יונתן:  נועה: 

יחידה 9

השבת במדינת ישראל - כיצד?

עד כה עסקנו בעיקר בשבת של כל אחד ואחד מִאתנו ובשבת במשפחה. 
רובנו נסכים שזכותו של כל אדם לנהוג לפי רצונו בביתו, אך מה צריכה להיות דמותה של השבת 
"ברחוב" הישראלי, במקומות הציבוריים? האם אפשר ליצור בישראל שבת שתהיה גם בעלת צביון 

יהודי ייחודי, וגם תכבד את מי שאינם שומרים שבת בדרך המסורתית? 

שבת
פרק

2

הידעתם?
אחד הסעיפים בחוק הראשון שהתקבל בכנסת לאחר הקמת מדינת ישראל קבע שהשבת וחגי ישראל 
הם ימי המנוחה הרשמיים במדינת ישראל. למשל, בין השאר קבע החוק שביום זה אנשים לא יעבדו. 

דת ומדינה — יחד או לחוד?
המחלוקת על דמות השבת במדינה העסיקה את מנהיגי היישוב 
בארץ ישראל ערב הקמת המדינה. המפלגות הדתיות ראו שרוב 
הציבור היהודי במדינה וגם רוב מנהיגיו חילונים, ודאגו שלמדינה 

שתקום לא יהיה אופי יהודי־מסורתי. 

בניסיון לַרּצֹות את המפלגות הדתיות, ניסח בן־גוריון הסכם שעסק 
בנושאים הקשורים לצביון הדתי של המדינה, וגם ּבַשבת. מסמך זה 

מכונה "הסטטוס קוו" )המצב הקיים(. עד היום רוב החוקים והתקנות 
הקשורים בדמות השבת במדינת ישראל מבוססים על מסמך זה.

סטטוס קוו )מלטינית: 
Status quo, המצב 

הקיים(, המצב כפי שהוא. 
לפעמים בעניינים חברתיים 
ופוליטיים מגיעים הצדדים 
למסקנה שמוטב לשמור 
על המצב הקיים. מסקנה 

זו אינה מעידה שהמצב 
הקיים מושלם, אלא נובעת 
מההנחה שלא כדאי, ואפילו 

מסוכן, לשנות את המצב 
הקיים ולדון בנושא מחדש.

1
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יחידה 9: השבת במדינת ישראל - כיצד?

השבת במדינת ישראל
משימה

 עבדו בקבוצות.
דמיינו שממשלת ישראל מחליטה להשקיע מחשבה מחודשת 

בנושא דמות השבת במדינה, ולשם כך היא מקימה קבוצות חשיבה 
 וקבוצות עבודה. 

תפקידן של הקבוצות להציע לממשלה מה לעשות כדי לעצב שבת 
ראויה במדינה מכמה בחינות. 

עליכם לכתוב "נייר עמדה" ובו הצעה לדמותה של 

השבת במדינת ישראל, עבדו לפי השלבים הבאים:

שלב א: 
שוחחו ביניכם בשאלה: כיצד צריכה להיראות השבת במקומות 

 ציבוריים בישראל? 
בין היתר, חשבו על השאלות האלה: 

האם יש לאפשר פתיחת חנויות בשבת? מה באשר למסעדות ומקומות בילוי? האם יש להבדיל 
בין מרכזיים "תרבותיים", כגון תאטראות וגני חיות, לבין מקומות "מסחריים", כמו בנקים ומרכזי 

קניות? חשבו על הפוטנציאל התרבותי והכלכלי שבהרחבת אפשרויות הבילוי בשבת, וגם על 
האנשים שיצטרכו לעבוד במקומות האלה בשבת... איך אפשר להבטיח שבתי עסק לא יְַפלּו עובדים 

שלא ירצו לעבוד בשבת? 

האם ראוי לאפשר למי שמעוניין בכך לעבוד בשבת? לדוגמה, האם 
יש לאפשר לחברת היי־טק לעבוד בשבת? 

האם יש לאפשר תחבורה ציבורית בשבת? חשבו על אנשים שאין 
להם רכב פרטי ותלויים בתחבורה ציבורית, כמו בני נוער ואנשים 

אמידים פחות, וגם על לא־יהודים. לעומת זאת, חשבו באיזו 
מידה תנועת אוטובוסים פוגעת בשלוות השבת, של חילוניים ושל 

דתיים כאחד.

האם יש לאפשר לבתי ספר המעוניינים בכך לקיים שיעורים בשבת ולשבות ביום אחר בשבוע? 
האם יש לאפשר קיום משחקים ותחרויות ספורט בשבת? )מצד אחד, שבת הוא היום החופשי ואנשים 

פנויים לבוא ולצפות. מצד אחר, אנשים דתיים אינם יכולים לצפות במשחקים ולהשתתף בהם( 

האם על חברת התעופה אל־על, חברת התעופה הלאומית של 
ישראל, לטוס בשבת?

האם יש לעודד פעילויות תרבותיות מיוחדות בשבת, כמו תכניות טלוויזיה על פרשת השבוע, שירה 
בציבור, מופעי תאטרון ומחול, תערוכות, טיולים מאורגנים, פעילויות לנוער ולילדים ועוד? 

2
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יחידה 9: השבת במדינת ישראל - כיצד?

שלב ב: 
נסחו את נייר העמדה שלכם בצורה ברורה. חשוב שנייר העמדה 

שלכם יכלול את המרכיבים האלה: 

ּי השבת במדינת ישראל
_________________________________________________________________________________________________________________נייר עמדה שמות חברי הקבוצה: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ מהות השבת לדעתנו היא... 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ היא...  שלנו  ההצעה  מטרת 

החוקים שאנחנו מציעים הם:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
בשבת יהיה אסור..._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בשבת צריך ש..._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ נוספות:  המלצות 

דברי סיכום - לדעתנו ההצעות שלנו טובות וחשובות מפני ש... _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

שאלה לדיון

בתכנית הלימודים "זהות בכחול לבן" אנחנו בודקים את הזהות 
היהודית־ישראלית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתחומים שונים 

בחיינו. באיזו מידה ההצעות שהצעתם בעניין השבת במדינה 
מבטאות את זהותה הייחודית של מדינת ישראל? באיזו מידה אתם 

מרגישים שהזהות היהודית־הישראלית האישית שלכם, באה לידי 
ביטוי בהצעות אלו? 
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יחידה 9: השבת במדינת ישראל - כיצד?

השבת שלנו
ביחידות העוסקות בשבת הכרנו כמה וכמה ערכים העומדים בבסיס תפיסת השבת, והתמקדנו באופן 

שבו משפיעים ההיבטים השונים של שבת על מרכיבים שונים בזהות שלנו. 

משימה

תכננו "קבלת שבת" לכיתה שלכם, לבית הספר או לקהילה שאתם חברים בה. קבלת השבת צריכה 
 לבטא את מהותה של השבת בעיניכם ואת השפעתה על זהותכם.

תוכלו לכלול בה כמה ממנהגי השבת, קטעי קריאה ושירים )מהחוברת או ממקורות אחרים(, וכמובן, אי 
אפשר בלי מאכלים מיוחדים לשבת... 

חשבו גם על מקום הטקס או האירוע ועל סידורו, על פעילויות שאפשר לערוך במהלכו וכדומה.

רעיונות נוספים:
להחשיך את החדר  •

להשמיע מוזיקה נעימה ברקע  •
ללמוד ניגון לשבת  •

לערוך סבב בין המשתתפים, למשל -   •
לבקש מכל אחד להיזכר במשהו טוב שקרה לו השבוע ובמשהו קשה שקרה השבוע.   -

לבקש מכל משתתף לספר זיכרון טוב אחד הקשור לשבת במשפחה שלו.  -
לבקש מכל משתתף לענות על השאלה הזאת: האם בעקבות מה שלמדתם ביחידה על השבת,  -

תחשבו על השבת בצורה אחרת?    
האם יש רעיון או טקסט שלמדתם ושילווה אתכם בשבתות הבאות?  •

ועוד ועוד...

אז... חשבת על מה שדיברנו? נועה: 

תזכירי לי... יונתן: 

על השאלה אם היינו רוצים שהשבת שלנו תהיה מיוחדת, ואם כן, ְּבָמה. נועה: 

אה, נכון... האמת שחשבתי, ולא מעט, ובסופו של דבר התחלתי להסתבך כי זה הביא אותי למחשבות כלליות  יונתן: 

יותר ויותר, למשל: האם הזהות היהודית שלנו צריכה לבוא לידי ביטוי בחוקי המדינה?

בעיניי ברור שכן, הרי זו מדינה יהודית, לא? נועה: 

כן, אבל יהודים מציינים את השבת בכל מיני דרכים, אז איזו דרך צריכה המדינה לבחור? יונתן: 

שאלה טובה, לי למשל ברור שלא נכון שהמדינה תקבע את המדיניות שלה רק לפי הגישה הדתית  נועה: 

המסורתית, אבל יש כל כך הרבה קבוצות וזרמים, האם אפשר לתת לכולם ביטוי?

ואולי צריך ללכת רק על המשותף? אחרת אין לזה סוף?... יונתן: 

העשרה
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מעגל 
החיים

האם אנחנו לא צעירים מכדי לחשוב על נקודות ציון בחיינו? יונתן: 

למה אתה מתכוון? נועה: 

אנחנו רק ילדים, ועוד לא חווינו אירועים חשובים כמו חתונה ולידה של ילדים. יונתן: 

מי אמר שרק אלו הן נקודות הציון חשובות? כשאני חושבת על נקודות ציון משמעותיות בחיים שלי,  נועה: 

אני חושבת למשל על המעבר מבית הספר היסודי לחטיבה כי אז נפרדתי מרוב החברות שלי ונכנסתי 

לחברה חדשה. זה היה אירוע חשוב שהשפיע עליי מאוד. 

אני עברתי לחטיבה עם כמה חברים מהיסודי, אז זה לא היה משמעותי כל כך בשבילי, אבל לפני חמש  יונתן: 

שנים עברנו דירה מהמושב לעיר, וזאת הייתה בהחלט נקודת ציון, הרי כל החיים שלי השתנו אז!

אתה רואה? בכל זאת גם בחיים שלנו כבר יש כמה נקודות ציון... נועה: 

יחידה 1

נקודות ציון בחיי

מראש,  מתוכננים  מאורעות  יש  ועצובים.  משמחים   – ואירועים  ציון  נקודות  רצופים   חיינו 
יש אירועים מקריים. יש אירועים ייחודיים לנו, ויש המשותפים לנו ולאחרים בסביבתנו. 

מה מבדיל את האירועים אלה מאלה? מה מקורן של נקודות הציון המשותפות?

      ציר הזמן שלי
אתם בוודאי מכירים ציר זמן היסטורי - שרטוט שמצוינים בו אירועים היסטוריים חשובים ותקופות בעלות משמעות. אפשר להכין ציר 

היסטורי לתקופות שונות, למשל ציר זמן של האירועים העיקריים שקדמו להקמת מדינת ישראל:

משימה

 שרטטו במחברת את ציר הזמן שלכם, וסמנו עליו נקודות ציון חשובות ותקופות בעלות משמעות בחייכם. 
שימו לב: יש להניח שהאירועים שאירעו בחייכם שונים זה מזה במובנים רבים, למשל בסיבות 

להתרחשותם, בהשפעתם על חייכם ובהיותם מתוכננים או לא מתוכננים. סמנו על הציר ששרטטתם 
את האירועים המתוכננים בלבד.

הקמת מדינת ישראל

1948

השואה

1945-1938

הצהרת בלפור

1917

הקונגרס הציוני הראשון

1897

העלייה הראשונה

1904-1882

אירוע א' לידה

0

היוםאירוע ג'אירוע ב'

1

• בין האירועים המתוכננים יש אירועים שהתרחשו גם לכמה מחבריכם. השוו את ציר הזמן שלכם לציר 
הזמן של חבריכם, ומצאו אירועים זהים או דומים. האם יש משהו המשותף לאירועים האלה?



107

ת 
יו

לו
 ג

ץ
בו

קי
  

  
  

ם
יי

ח
ה

ל 
עג

מ
  

  
  

ם
ני

מ
הז

ר 
זו

ח
מ

  
  

  
ור

יד
ס

ה
 ו

ה
יל

תפ
ה

  
  

  
ת

הו
הז

ל 
ע

מעגל החיים
יחידה 1: נקודות ציון בחיי

אירועים וטקסים בציר הזמן היהודי
בשערים הקודמים בתכנית "זהות בכחול לבן" ראינו שהמסורת 
היהודית מלווה את האדם היהודי ואת הקהילה היהודית במהלך 

היום, השבוע והשנה. 
המסורת היהודית מלווה את היהודי גם במעגל החיים הפרטי שלו 

ועיצבה טקסים לציון האירועים החשובים בחייו.
אך מהו טקס?

מה משמעותה של הדרך שאנו בוחרים לציין בה אירועים שונים? 
מה מיוחד בה?

יש לשער שלא התקשיתם לזהות את האירועים מכיוון שיש טקסים 
קבועים שאנו מציינים בהם אירועים רבים בחיינו. 

רוב הטקסים מתנהלים על פי כללים מוסכמים, ולכן כל מי שמכיר 
את הכללים יכול לזהות בקלות את הטקס.

כמה מהכללים האלה מתבססים על מוסכמות חברתיות 
שהשתרשו, ויש כללים הקשורים לתפיסה דתית או מושפעים 

מאמונות למיניהן.

שאלות לדיון

1 מדוע לדעתכם התפתחו טקסים לציון אירועים מסוימים? 
2 מה לדעתכם מוסיפים כללי הטקס לאירוע שעובר האדם העומד 

במרכז הטקס? )נסו להיזכר בטקס שהשתתפתם בו ושהייתם 
במרכזו. כיצד הרגשתם?(

3 בחרו באחד מהאירועים או מהטקסים שבתצלומים. לאיזה מרכיב 
בזהות הוא מתחבר לדעתכם?

2

2

3

1

משימה

התבוננו בתצלומים שלפניכם: 

• איזה אירוע מצוין בכל אחד 
מהם? 

• כיצד הצלחתם לזהות באיזה 
אירוע צולמה כל תמונה?

4
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מעגל החיים
פרק

יחידה 1: נקודות ציון בחיי

טקסי חיים יהודיים
לפניכם רשימה של טקסי חיים יהודיים - טקסים שהאדם היהודי 

מציין בשלבים חשובים בחייו.

 חתונה, פדיון הבן, קבורה, בר מצווה, 
 זבד הבת )שמחת בת(, ברית מילה, 

בת מצווה, גירושין

בכתיבתכם היעזרו בשאלות המנחות האלה:

1 כמה אנשים השתתפו בטקס? מי הם היו?
2 אילו מרכיבים היו בטקס?

3 אילו מרכיבים בטקס היו יהודיים או לאומיים ואילו היו אישיים?
4 באילו מרכיבים בטקס בא לידי ביטוי המעבר בין תקופות או בין מעמדות?

5 איך הרגשתם במהלך הטקס? אילו מאפיינים בטקס עוררו רגשות אלו? 
6 לאיזה מרכיב ַבזהות הטקס הזה קשור לדעתכם?

הטקסים במעגל החיים היהודי שעסקנו בהם עד כה מכונים טקסי מעבר.
טקסי מעבר או טקסי חיים הם טקסים המציינים מעבר של אדם ממצב חברתי אחד למצב אחר. 

דוגמה: בטקס הנישואים אדם רווק נהפך לנשוי.

 טקסי חיים 
על ציר הזמן 

משימה

כתבו בקצרה את התרשמותכם 
מאחד מטקסי המעבר 

שהשתתפתם בהם )בין שהייתם 
במרכזם ובין שלא(: בת מצווה, 

בר מצווה, שמחת בת, ברית 
מילה או כל אירוע אחר במעגל 

החיים היהודי והישראלי.

אני אוהב מאוד טקסים! לדעתי הם עוזרים לנו לעשות קצת סדר בחיים.  יונתן: 

בטקס כל אחד יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות ומה מצפים ממנו, שלא כמו 

בחיים הרגילים. 

אני לא מרגישה כך – אני אוהבת חופש וספונטניות. אני רוצה לבטא את  נועה: 

עצמי כמו שאני מרגישה או כמו מתחשק לי באותו הרגע. איך יכול להיות 

שאנשים שונים יציינו נקודות ציון בחיים שלהם בדיוק באותה הדרך? זה 

פשוט לא טבעי!

משימות

 1 סדרו את הטקסים לפי סדרם.
שימו לב: לא כל אדם מציין את כל הטקסים האלה, ויש גם טקסים 

מיוחדים לבנות וטקסים מיוחדים לבנים.

2 האם יש ברשימה טקס או טקסים שציינתם בציר הזמן שלכם?

שאלת אתגר: כיצד לדעתכם 
הטקס עצמו מסייע למעבר של 
האדם ממצב אחד למצב אחר?

3

4
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מעגל 
החיים

חשבתי שוב על מה שאמרתי על טקסים קודם לכן ו... )בפליאה( מה, שינית את דעתך?נועה:  יונתן: 

לא לגמרי. בשיחה ההיא אמרתי שאני נגד טקסים מקובלים ומוכרים, אבל אחר כך חשבתי שלפעמים קשה  נועה: 

לבני אדם לבטא את רגשותיהם בדרך מקורית משלהם, ולכן אם אחרים כבר עשו את זה לפניהם – למה לא 
להשתמש בזה? 

אני חושב על עוד משהו – למשל, בבר המצווה שלי, כשאני הנחתי תפילין ראיתי שאבא שלי ממש מתרגש.  יונתן: 

הוא סיפר שהוא זוכר את הפעם הראשונה שהוא הניח תפילין, ואמר שיש בזה משהו יפה שאני עושה את מה 

שהוא עשה לפני שנים באותו אירוע, ואביו עשה גם הוא אותו הדבר. האמת – אפילו אני קצת התרגשתי... 

אתה צודק. מרגש מאוד לעשות את אותם המעשים ולהגיד את אותן המילים שההורים שלנו והסבים שלנו  נועה: 
אמרו ועשו. אז אולי בכל זאת טקסים הם דבר חשוב וטוב?...

יחידה 2

מעגל החיים היהודי - חלק א'

מאילו מרכיבים ופעילויות מורכבים טקסי החיים?
כיצד טקסי החיים מסייעים לאדם היהודי לעבור ממצב למצב, ממעמד למעמד ומתקופה לתקופה? 
לזהות  שלהם  הקשר  ועל  משמעותם  על  ונעמוד  חיים  טקסי  כמה  מקרוב  נכיר  זה  זו  ביחידה 

היהודית שלנו.

מעגל החיים
ביחידה הקודמת הזכרנו אירועים שונים במעגל החיים היהודי 
 המצוינים על ידי טקסים. הנה תזכורת לאירועים אלו על ציר 

חיי האדם:

ביחידה זו וביחידה שאחריה נעסוק בפירוט בכמה מן הטקסים 
האלה: בטקסי הלידה )ברית מילה וזבד הבת(, בטקסי הבגרות )בת 

מצווה ובר מצווה( ובטקס החתונה.

לידה
ברית מילה, זבד הבת 

בת מצווה, בר מצווהפדיון הבן

גירושין חתונה

מוות
קבורה

✹ ✹

1
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מעגל החיים
יחידה 2: מעגל החיים היהודי - חלק א'

טקסי לידה
לידת ילד חדש היא אירוע משמח. הלידה מלווה בשמחה ובתקוות לעתיד, אך גם בחשש לבריאותם של הרך הנולד ושל אמו היולדת. 

הטקסים הנערכים אחרי הלידה מבטאים את הייחולים לבריאותו של הנולד וגם את התקוות שההורים והקהילה תולים בו.

החליטו אם ברצונכם לעסוק בטקסי לידת בן או בטקסי לידת בת. 
קראו את ההסבר המקדים, עיינו בתמונה ובפיוט וענו על השאלות:

לידת בת

בעבר וגם כיום לא בכל הקהילות היהודיות נוהגים לציין את לידת 
הבת בטקס מיוחד. בעבר, בכמה קהילות הולדת בת נחשבה 

לאירוע פחות משמח מלידת בן. )כך היה לא רק אצל היהודים אלא 
אצל כלל האוכלוסייה. בנות היו נחשבות חלשות ופגיעות יותר, בן 

היה נחשב כוח עבודה נוסף למשפחה, ולכן אנשים שמחו יותר 
בלידתו של בן.(

למרות זאת, בכמה עדות היה נהוג טקס קריאת שם לבת, כמו 
טקס ה"הֹולֵקַרייש" שנהגו לעשות יהודי גרמניה ו"לֵילְְת ִאל ִסיִתי" 
)ליל השישי( שנהגו לעשות יהודי עיראק. בכמה מעדות המזרח 

היה נהוג לערוך טקס שנקרא "זֶבֶד הבת" )זבד = מתנה(, ובו מודים 
לאלוהים על לידת הבת. גם כיום נוהגים אנשים לציין את לידתה 

של בת בטקסים שונים.

 פיוט מטקס "זבד הבת"
בחלק מקהילות ספרד

ּה, ה ְוִאּמָ ְלּדָ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ֲאִבי ַהּיַ
ָמה,  ָכה ּוְלַחּכְ ָלה ּוְלַחּנְ ְוִיְזּכּו ְלַגּדְ

ּה  ְלָכבֹוד ּוְלִתְפֶאֶרת ְלָכל ַעּמָ
ּה; ִויִהי ֲאֹדָני ֱאֹלֶהיהַּ ִעּמָ

ה ְוַהֲעִדיָנה,  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהַרּכָ
ּה ָלֵאל ֱאמּוָנה,  ְוִיְהיּו ָיֶדיָה ְוִלּבָ

ִכיָנה,  ְ ֵני ַהּשׁ ה ִלְראֹות ּפְ ְוִתְזּכֶ
ה;  ִרּנָ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ּבְ ּבְ

ה  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהְקִהיּלָ
ִגיָלה,  ׂשּו ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּבְ ר ׂשָ ֲאׁשֶ
פּוָלה,  ם ּכְ ְרּתָ ּכֻ ֳעָלם ּוַמׂשְ ם ּפָ ּלֵ ִויׁשַ

ֵנם ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה; ְוִיּתְ

ת עֹוָלִמים,  ֻאּלַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְגָאֵלנּו ּגְ
ִמים,  ִריתֹו הֹוְלֵכי ּתָ ְזכּות ׁשֹוְמֵרי ּבְ ּבִ

ׂשֹורֹות טֹובֹות ְוִנחּוִמים,  ר ּבְ ִוְיַבּשֵׂ
ים;  ין ָהַעּמִ ר ּוְמֹפָרד ּבֵ ְלַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ

ר ּכֹוֵנן ַצֲעֵדנּו ַעד ֲהלֹום, ָהַרֲחָמן ֲאׁשֶ
ֵעילֹום,  ר ּבְ מֹו ֲאׁשֶ נּו ֶאת ׁשְ ְיַקֵדׁש ּבָ

ֶמׁש ְוַיֲהלֹום, ֶ ּשׁ ְוַיֵאר ֵאֵלינּו ּכַ
לֹום. ָ ים ְוַהּשׁ נּו ַהַחּיִ ְהֶיה ִאּתָ ִריתֹו ּתִ ּבְ

טקס ה"הולקרייש" - קריאת שם 
לבת בקרב יהודי גרמניה. בטקס זה היו 

מנענעים את עריסת הבת ומכריזים 
על שמה. מתוך ספר מנהגים מהמאה 

ה–16, גרמניה.

1 על מי מדברים ואת מי מברכים בכל אחד מבתי הפיוט?
2 איפה בפיוט באים לידי ביטוי החיים הפרטיים של התינוקת 

ומשפחתה?

3 כיצד מתבטא בפיוט הקשר לקהילה ולעם?
4 התבוננו בתמונה: מה לדעתכם המשמעות של הרמת עריסת 

התינוקת בעת קריאת השם?

2
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לידת בן

הטקס העיקרי המלווה לידת בנים במסורת היהודית הוא טקס ברית 
המילה. לכן חלק ניכר מן הטקס מוקדש למילה עצמה הנערכת 

בשלבים קבועים וידועים. למילה עצמה מצטרפים גם מנהגים 
אחרים כמו אמירת פסוקים וברכות, קריאת השם ואמירת פיוטים.

קראו את הפיוט, התבוננו בתמונות וענו על השאלות:

יהי שלום בחילנו 
פיוט של יהודי חלב ללידת בן ולברית מילה 

ָרֵאל ִיׂשְ ְלָוה ּבְ ְוׁשַ ֵחיֵלנוּ  לֹום ּבְ ְיִהי ׁשָ
ָיָמיו ָיֹבא ַהּגֹוֵאל: ּבְ א ָלנוּ  ן ּבָ ִסיָמן טֹוב ּבֵ ּבְ

י ִיְתלֹוָנן ּדַ ֵצל ׁשַ ּבְ ֶלד ְיִהי ַרֲעָנן  ַהּיֶ
ת ְלָכל ׁשֹוֵאל: ף ּדָ ְיַאּלֵ ּוַבּתֹוָרה ָאז ִיְתּבֹוָנן 

יו ְיִהי ָארּוְך ְזַמן ַחּיָ ּוְמקֹורֹו ְיִהי ָברּוךְ 
ֵאל: ְוִזְבחֹו ֹלא ִיְתּגָ ְלָחנֹו ְיִהי ָערּוךְ  ְוׁשֻ

ל ְיִהי ֶגֶבר ר ִיְגּדַ ֲאׁשֶ ָכל ֵעֶבר  מֹו ֵיֵצא ּבְ ׁשְ
מּוֵאל: ְיִהי ְבדֹורֹו ִכׁשְ ּוְלִיְרֵאי ֵאל ְיִהי ָחֵבר 
ָכל טֹוָבה ן ּבְ ְיִהי ָדׁשֵ יָבה  ֲעֵדי ִזְקָנה ְוַגם ׂשֵ
ן ֹיאַמר ָהֵאל: ָאֵמן ּכֵ לֹום לֹו ְורֹב ַאֲהָבה  ְוׁשָ
ִיְחֶיה ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו תֹוְך ַעּמוֹ  ּמֹול ּבְ ַהּנִ

ָרֵאל:  ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְוִעם ּכָ ְוִיְהֶיה ֱאֹלָהיו ִעּמוֹ 

 מוריץ אופנהיים. 
טקס נשיאת הילד לבית הכנסת כשהוא עטוף ב"וימפל"

משימות

 כיצד נהוג במשפחתכם לציין הולדת בן והולדת בת? •
 האם יש ברכות, פיוטים וטקסטים מיוחדים לאירוע זה הנאמרים  •

בטקס? מהם? הסבירו את משמעותם בטקס.

 האם יש חפצים מיוחדים לאירוע?  • 
צלמו או ציירו אותם, והסבירו את השימוש בחפץ.

"וימפל" מכותנה שעליו נכתבו בצבעים שם התינוק, תאריך לידתו 
 וברכות מקובלות: 

אליעזר ב"ר יעקב שליט"א )שיחיה לאורך ימים טובים אמן(, נולד 
במ"ט )במזל טוב( יום ב' כ' אב תרס"א לפ"ק. יגדל בתורה ולחופה 

ולמעשים טובים אמן, סלה.

וימפל אצל יהודי גרמניה היה נהוג להכין חיתול בד 
מיוחד לתינוק הנולד ולעטוף אותו בו בשעת הברית. 
חיתול זה כונה "וימפל". בנות המשפחה היו רוקמות 

או מציירות עליו את שם התינוק ואת תאריך לידתו, 
וכן ברכות ואיחולים. כאשר הביאו בפעם הראשונה 

את הילד לבית הכנסת בגיל שלוש, היו מביאים גם את 
ה"וימפל" והופכים אותו לאבנט )= חגורה( שקושרים בו 

את ספר התורה.

• כתבו במילים שלכם שלוש ברכות שבהן מבורך התינוק בפיוט.
• העתיקו מהפיוט משפט העוסק בקשר של התינוק לקהילה ולעם.

• התבוננו בתמונת ה"וימפל" וקראו את המידע עליו. 
 1 איזו ברכה כתובה עליו? 

נסו לשער אילו עוד ברכות נכתבו לאורכו.

2 אילו הייתם אתם מכינים "וימפל" לתינוק שנולד במשפחתכם 
היום, אילו ברכות הייתם כותבים עליו?

3 אילו תקוות ותחושות מביעה הכנת ה"וימפל" ביחס לתינוק? 
 4 אילו תקוות ותחושות מביעה הכנת ה"וימפל" ביחס 

לקהילה ולעם?



בטקסי בר המצווה המסורתיים הנער עושה פעולות מסוימות בפעם הראשונה, ובכך מתבטאת כניסתו 
לעולם המבוגרים. לפניכם פירוט המרכיבים המרכזיים בטקסי בר המצווה, חלק מהם באים כיום לידי 

ביטוי גם בטקסי בת מצווה.
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טקסי בת מצווה ובר מצווה
בגיל ההתבגרות, מי שהיו ילדים מצטרפים בהדרגה לעולמם של 

המבוגרים - מגיל זה הם זכאים לזכויות מסוימות ומוטלות עליהם 
חובות למיניהן.

במסורת היהודית נקבע שבגיל שתים עשרה הילדה נעשית לנערה - 
לבת מצווה, ובגיל שלוש עשרה הילד נהפך לנער - לבר מצווה;  הם 

נעשים לבני מצווה  - בוגרים דיים כדי לקיים את כל המצוות.
בתקופתנו המעבר שמבטאים הטקסים האלה - טקסי בת המצווה 

ובר המצווה - אינו בעל משמעות רבה, שכן הרבה זכויות וחובות 
"נדחים" לגיל מבוגר יותר, אך במסורת היהודית השינוי בגיל זה 

גדול מאוד.

הנחת תפילין 
התפילין הן שתי קופסאות עור קטנות שמחוברות אליהן רצועות עור. את 
התפילין מניחים על הראש ועל הזרוע בתפילת הבוקר בימי חול כדי לקיים 

 את המצווה מהתורה לשים את דברי ה' בין עינינו ולקשור אותם לאות 
)= סימן( על ידינו. הנער שבתצלום מניח תפילין.

ילדים אינם מניחים תפילין. מותר להתחיל להניח תפילין חודש לפני גיל 
 המצוות. רבים עורכים חגיגה לכבוד הנחת התפילין בפעם הראשונה. 

בדורות האחרונים יש גם בנות הבוחרות להניח תפילין עם הגיען למצוות.

משימה א'

1 ערכו רשימה: אילו דברים שלא הרשו לכם פעם, מרשים לכם 
היום? מה עדיין אסור לכם? מה הייתם מצפים שכבר יאפשרו לכם 

לעשות?

2 אילו חובות יש לכם כיום שלא היו לכם פעם?
3 כידוע בנות הן בנות מצווה מגיל שתים עשרה, ובנים הם בני 

מצווה מגיל שלוש עשרה. מה הסיבה להבדל הזה? האם לדעתכם 
ההבדל הזה הגיוני ויש לשמור עליו או שכדאי לקבוע גיל אחד לבנות 

ולבנים? נמקו את עמדתכם.

עלייה לתורה וקריאה בתורה
קוראים בתורה בבית הכנסת שלוש פעמים בשבוע: 

ביום שני, ביום חמישי ובשבת. העלייה לתורה מיועדת 
למבוגרים בלבד, ולכן אחת הדרכים לציין את כניסתו של 

נער לעולם המבוגרים היא לחגוג את הפעם הראשונה 
שבה הוא עולה לתורה. בטקס העלייה לתורה של בני 

המצווה, חתן השמחה מברך את ברכות התורה, ויש בני 
מצווה שגם קוראים בעצמם מהתורה בניגון מיוחד )על פי 
טעמי המקרא(. בדורות האחרונים יש גם בנות הבוחרות 

לעלות לתורה ולקרוא בה עם הגיען למצוות.

3

הציווי על הנחת תפילין נלמד 
ְמֶּתם  מהתורה ממילים אלו: "וְשַׂ
ֶאת ְּדָבַרי ֵאּלֶה ַעל ְלַבְבֶכם וְַעל 
ְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות  ֶכם ּוְקשַׁ נְַפשְׁ

ַעל יְֶדֶכם וְָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין 
ֵעינֵיֶכם" )דברים י"א פסוק י"ח(.



ביחידה הבאה נמשיך ונכיר 
אירועים במעגל החיים היהודי.
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דרשה
לקראת בת המצווה או בר המצווה, יש הנוהגים שהנערה או הנער לומדים את פרשת השבוע שלהם 

ונושאים אחרים הקשורים לגיל המצוות ולתחומי העניין שלהם. בחגיגת בת המצווה או בר המצווה, 
 בבית הכנסת, באולם או במקום אחר, הם נושאים דרשה שכתבו בעקבות הלימוד. הלימוד והכתיבה 

של הדרשה מסמלים אף הם את ההתבגרות, את היכולות ללמוד נושא ולנתחו, לכתוב דרשה ולדבר 
לפני קהל.

משימה ב' 

לאור הפעולות המוזכרות, חשבו על טקס בת המצווה או בר 
המצווה שלכם ורשמו את התשובות במחברותיכם:

משימה ג'

• כיצד חוגגים את אירועי בת המצווה ובר המצווה במשפחתכם?
• האם יש מנהגים מסוימים הנכללים בטקס?

 האם יש חפצים או פעילויות מיוחדות שהם חלק בלתי נפרד  •
מהטקס? צלמו או ציירו אותם, והסבירו את חשיבותם בטקס.

אם כבר חגגתם
 אילו מרכיבים בטקס סימלו את התבגרותכם,  •

את הצטרפותכם לקהל המבוגרים?

 במבט לאחור, האם יש מרכיבים שהייתם  •
רוצים להוסיף לטקסים ולחגיגות? 

 אילו תחושות ומחשבות התעוררו אצלכם  •
במהלך הטקסים ואחריהם?

 לאילו מרכיבים בזהותכם תרמו הטקסים? •

אם טרם חגגתם
 אילו מרכיבים בטקסים שאתם מתכננים  •

לערוך מסמלים את התבגרותכם, את 
הצטרפותכם לקהל המבוגרים?

 האם יש מרכיבים שהייתם רוצים להוסיף  •
 לטקסים ולחגיגות )ואינם חלק מהתכנית 

בשלב זה(? 

 נסו לשער אילו תחושות ומחשבות יתעוררו  •
בכם במהלך הטקסים.

 נסו לחשוב לאילו מרכיבים בזהותכם  • 
יתרמו הטקסים.



 כתובה. איטליה, 
המאה ה־18
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הכתובה
מקורה של הכתובה במשמעותו הבסיסית של טקס הנישואים - 

מעברה של האישה מרשותו של אביה לרשות בעלה. הכתובה היא 
מסמך משפטי הניתן לאישה לפני הנישואין ומבטיח את זכויותיה. 
בין השאר, הבעל מתחייב שאם יגרש את אשתו, ישלם לה סכום 

כסף נכבד שימלא את צרכיה ואת צורכי ילדיה.

 הכתובה כתובה בארמית, שפת הדיבור של רוב היהודים בתקופה  •
שהכתובה חוברה בה. מדוע לדעתכם לא נכתבה הכתובה בעברית?

החופה
החופה היא המרכיב השני בטקס הנישואים. החופה מסמלת בית, את הצטרפות הכלה לביתו של 

החתן ואת בניית הבית החדש. בעבר נהגו לפרוס טלית מעל ראשי הזוג.

 בחברות מסורתיות, עם הנישואין הייתה הכלה עוברת מבית משפחתה לבית משפחת החתן,  •
ואחד מטקסי החתונה היה תהלוכה שליוותה את המעבר הזה. מדוע לדעתכם התפתח המנהג לערוך 

את טקס הנישואין תחת חופה?

טקס הנישואין
המסורת היהודית מחשיבה מאוד את מוסד הנישואין. במסגרת הנישואין מתממש אחד מייעודיו המרכזיים של האדם על פי היהדות - 

הולדת ילדים. בשל חשיבותם הרבה של הנישואין, טקס הנישואין הוא אחד הטקסים המורכבים במסורת היהודית. בטקס באים לידי ביטוי 
ציפיותיהם של בני הזוג זה מזה, תקוותיהם לעתיד וציפיותיהם של בני המשפחה, של הקהילה ושל העם מהם.

 ביחידה זו נכיר ארבעה מרכיבים בטקס הנישואין. לכל אחד מהם משמעות ותפקיד משלו. התבוננו בתמונות, קראו את הקטעים וענו 
על השאלות.

הטבעת
נתינת הטבעת היא המרכיב הראשון בטקס הנישואין עצמו. שלב זה 
מכונה "קידושין". נתינת הטבעת מסמלת קניין - הבעל כביכול קונה 

את האישה ואוסר עליה את היחסים עם גברים אחרים. 
בעבר היה נהוג שהבעל נותן לאישה כסף ממש. )חשוב לציין שאין 

פירושו של דבר שהאישה היא חלק מרכושו של הבעל!( 

 מדוע לדעתכם היום לא נותנים כסף אלא מקדשים בטבעת? •

1



115

ת 
יו

לו
 ג

ץ
בו

קי
  

  
  

ם
יי

ח
ה

ל 
עג

מ
  

  
  

ם
ני

מ
הז

ר 
זו

ח
מ

  
  

  
ור

יד
ס

ה
 ו

ה
יל

תפ
ה

  
  

  
ת

הו
הז

ל 
ע

מעגל החיים
יחידה 3: מעגל החיים היהודי - חלק ב'

משימות
 האם יש טקסים מקדימים לחתונה )אירוסים, חינה, מקווה היזכרו כיצד חוגגים נישואין במשפחתכם:  האם יש מנהגים מסוימים הנכללים בטקס החתונה עצמו? וכדומה(? כיצד מקיימים אותם?1 חלק מטקסים אלו או ציירו אותם. הסבירו את חשיבותם בטקס.3 הביאו תמונות של חפצים, של תלבושות או של פעילויות שהם הסבירו מה משמעותם בטקס.2

בחרו שלוש מהפעולות הטקסיות שעליהן למדתם )לפחות משתי 
נקודות ציון שונות(. רשמו לכל פעולה:

• האם יש בה לדעתכם היבט דתי?
• האם פעולה זו מחזקת את זהותו החברתית, הדתית או הלאומית 

של "חתן השמחה" או "כלת השמחה"? הסבירו את תשובותיכם. 

שאלת אתגר: אילו הייתם צריכים להוסיף פעולה טקסית אחרת 
לאותה נקודת ציון, איזו פעולה הייתם מציעים? 

שבירת הכוס
בסיומו של טקס הנישואין החתן שובר כוס זכוכית, זכר לחורבן ירושלים. לפני שבירת הכוס נהוג 

להגיד, או לשיר, את הפסוק מתהלים: "ִאם ֶאׁשְּכָחְֵּך יְרּוׁשָלִָם ּתִׁשְּכַח יְִמינִי. ּתִדְַּבק לְׁשֹונִי לְִחּכִי ִאם ֹלא 
ֶאזְּכְֵרכִי, ִאם ֹלא ַאֲעלֶה ֶאת יְרּוׁשָלִַם ַעל ֹראׁש ׂשְִמָחתִי" )פרק קל"ז פסוקים ה'-ו'(.

 מה תוכנו של הפסוק? מה היא השבועה המופיעה בו? •
 כיצד מקיים טקס שבירת הכוס מתחת לחופה את השבועה שבפסוק?  •

שאלת אתגר: לאחר שבירת הכוס נהוג שהמשתתפים הרבים קוראים "מזל טוב", אך יש רבים 
המתנגדים למנהג הזה - מדוע? 

לקראת סיכום
בשתי היחידות הקודמות הכרנו טקסים המלווים את האדם היהודי 

בשלוש נקודות ציון חשובות בחייו: לידה, התבגרות ונישואין. על 
אף ההבדלים הרבים בין נקודות הציון והטקסים הקשורים להן, 
יש מאפיינים המשותפים לכל הטקסים: בכל הטקסים יש ביטוי 

להיבטים השונים בזהותו של האדם - להיבט הדתי, להיבט הלאומי, 
להיבט החברתי ולהיבט האישי.

את זוכרת שאמרתי שאני אוהב טקסים? יונתן: 

כן. מה קרה? גם אתה שינית את דעתך? נועה: 

)צוחק( לא, אבל רק אחרי השיעור היום הבנתי שאף על פי שגם קודם הכרתי די הרבה טקסים ואפילו ידעתי בדיוק מה  יונתן: 

עושים בהם, לא היה לי מושג מה המקור שלהם ולמה עושים אותם. 

קודם כול תרגיש בנוח, גם אני לא ידעתי הרבה על משמעות הטקסים, אבל אני מסכימה אתך שמעניין וחשוב לדעת למה  נועה: 

עושים כל דבר.

אני גם חושב שאם מבינים את משמעות המעשה, קל יותר לעשות אותו. את יודעת כמה דמעות שפכתי על הדרשה למשל?  יונתן: 

לו הייתי יודע מה עומד מאחורי המנהג הזה, אני בטוח שהיה לי קל יותר! 

ובכל זאת, לדעתי, השאלה היא אם אין לטקס שום משמעות אם לא מבינים מה הוא מסמל ואיך הוא התפתח.  נועה: 

על זה אני עוד צריך לחשוב... יונתן: 

2
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אני מבין שבשיעור הקרוב נעסוק בעיקר במנהגים. בשביל מה צריך מנהגים? יונתן: 

אני חושבת שמנהגים הם פשוט חלק מהחיים. אדם שהתרגל בילדותו למנהגים מסוימים ימשיך באופן טבעי  לעשות אותם, אם הם לא מפריעים לו יותר מדי כמובן...נועה: 

אני חושב שאנשים אוהבים את מה שמוכר להם. אני למשל אוהב מאוד את קציצות הבשר של אימא שלי כי  יונתן: 
אני רגיל אליהן.

לדעתי יש עוד סיבה – שמירה על מנהגים היא כיבוד של הדורות הקודמים. כשסבתא שלי באה אלינו, אימא  נועה: 

שלי מכינה לכבודה את העוגיות המיוחדות לפי המתכון שאימא של אימא שלה הייתה מכינה, וסבתא מתרגשת 

מזה בכל פעם מחדש מפני שכאילו אומרים לה שעל אף הזמן שעבר וכל השכלולים, המתכון המשפחתי הוא 
עדיין הכי טוב!

תוכלי להגיד לי בפעם הבאה שאימא שלך תכין את העוגיות האלה? כמובן מתוך כבוד לדורות הקודמים! יונתן: 

יחידה 4

מסורות וטקסים במשפחה

ביחידה הקודמת התוודענו למרכיבים המשותפים לטקסי החיים ביהדות. ביחידה זו נעסוק במנהגים 
המייחדים את טקסי החיים בכמה עדות ובכמה מסורות משפחתיות.

מנהגים ומסורות
טקסי חיים רבים מבוססים 

על ההלכה היהודית, ויש 
בהם מרכיבים וכללים קבועים 

ומחייבים )למשל קידושין 
בנישואין, המילה עצמה בטקס 

ברית המילה וכדומה(. אולם 
נוסף על החלקים המחייבים 

נהגו בכל הקהילות לקיים גם 
טקסים, מנהגים ומסורות שאינם 

מחייבים אך נעשו למקובלים 
מאוד. 

קראו את הקטעים שלפניכם, 
וענו על השאלות המלוות אותם:

 האם במשפחתכם נהוג אחד  •
מהמנהגים האלה? אם כן, איזה?

 מהי הסיבה המשותפת  •
למנהגים המוזכרים בקטעים 

שלפניכם?

 האם במשפחתכם נהוגים  •
מנהגים אחרים הנובעים מאותה 

סיבה? אם כן, מהם?

 איזה מהמנהגים המופיעים  •
כאן מצא חן בעיניכם ביותר? 

הסבירו.

ממנהגי הולדת 
הבן • מרוקו

בכל לילה עד ברית המילה 
מתכנסים שכנים וקרובים 

בבית היולדת ועורכים טקס 
המכונה "ְתְחדִיד". בטקס 

זה קוראים פסוקים אחדים 
ושרים פיוטים נגד עין הרע. 
לאחר מכן אחד מבני הבית 

נוטל סכין ושולף אותה 
נגד הקירות ופינות החדר 

שלידם שוכבים היולדת 
והרך הנולד כדי לגרש את 

השדים הבאים, לפי האמונה 
הרווחת, להזיק לפעוטות.

ממנהגי הנישואים • כורדיסטן
התקופה שבין השידוך לנישואין נחשבת תקופת סכנה לזוג. כדי 
לשמור על החתן והכלה, נהוג לצבוע חלקים מגופם בחינה. את 
טקס "שבע הברכות" מקיימים בלילה שלפני יום החופה, טרם 

יעלה עמוד השחר, משום שבזמן הזה אין לחשוש מסכנות.

ממנהגי הולדת 
הבן • אשכנז 

בלילה שלפני הברית 
מתאספים בבית היולדת 

ל"וָאכְנָאכְט" )"ליל השמירה"( 
ולומדים תורה כדי לשמור 

על הרך הנולד מפני המזיקים 
הרוצים למנוע את הברית.

ממנהגי 
הנישואים • 

חסידים
בשבוע שלפני הנישואין 

מקפידים שהחתן והכלה לא 
יילכו לבדם אלא רק בליווי 

בני משפחה או חברים.
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מעגל החיים
יחידה 4: מסורות וטקסים במשפחה

 בקטעים שלפניכם מוזכרים  •
מנהגים שהם סגולות להשפעה 

על המציאות. כתבו על כל מנהג 
מהי מטרתו.

• איזה מהמנהגים מצא חן 
בעיניכם ביותר?

 האם במשפחתכם נהוגות  •
 "סגולות" אחרות? 

אם כן, מהן?

ממנהגי בר המצווה • פרס 
את היום הראשון להנחת תפילין קובעים בימים 

שני, חמישי או בראש חודש, שקוראים בהם 
בתורה, כדי שחתן בר המצווה יוכל גם לעלות 
לתורה. כאשר הוא עולה לתורה, שרים לכבודו 
וזורקים עליו סוכריות. מעזרת הנשים נותנות 

הנשים קולן בצהלות שמחה. 

ממנהגי הנישואים • אתיופיה 
שלושה ימים לפני מועד החתונה נערכות חגיגות משפחתיות. 
שתי המשפחות, משפחת החתן ומשפחת הכלה, חוגגות את 

 שמחת החתונה לחוד - כל משפחה בכפר שלה.
את שמחת הנישואין חוגגים בסוכה גדולה בכפרו של החתן 
במשך שבעה ימים. אחר כך השמחה הגדולה נמשכת עוד 

כיומיים בכפרה של הכלה.

ממנהגי בר 
המצווה • לוב 

ביום חמישי שלפני השבת 
שבו הנער נכנס למצוות, 

הוא מסתפר בביתו בטקס 
מיוחד. ההורים מזמינים 

זמרים ונגנים, והנער מזמין 
את חבריו שיסתפרו 

עמו. בכל זמן התספורת 
שרים ומנגנים, והנשים 

מריעות ומגישות כיבוד לכל 
המשתתפים.

ממנהגי לידת הבת • מרוקו 
אחרי הולדת הבת, אביה קורא לה שֵם כאשר הוא עולה לתורה. 
אחרי התפילה עורכים סעודה קטנה. יש שמזמינים את הציבור 
לבית הנולדת לטקס "קריאת השם". בטקס זה הרב או חזן בית 

הכנסת לוקחים את התינוקת בידם ואומרים פסוקים שונים 
לברכת התינוקת: "יונתי בחגווי הסלע...", "אחת היא יונתי 

תמתי...". לאחר מכן מברכים ברכת "מי שבירך", ומשלבים בה 
את השם שניתן לבת.

ממנהגי בר המצווה • כורדיסטן
בחליצת )= הסרת( התפילין של בר המצווה בפעם הראשונה 
רואים סגולה לזיווג טוב, ועל כן מתכבדת בה אחת מקרובות 

המשפחה שהגיעה לגיל נישואים. 

ממנהגי ברית 
המילה • עיראק

הגשת התינוק לסנדק 
נחשבה לסגולה טובה. 

פעמים רבות כיבדו בהגשה 
זו רווקה או עקרה מבנות 
המשפחה. אם היא רווקה, 
סגולה שתינשא, ואם היא 

עקרה, סגולה שתיפקד 
)כלומר שייוולד לה ילד(. 

ממנהגי ברית 
המילה • תוניס

מאמינים שאישה עקרה 
שתשב בשעת המילה 

מתחת לכיסא הגבוה שעליו 
יושב הסנדק, תזכה בפרי 

בטן.

ממנהגי הלידה 
• פרס

על צוואר הרך הנולד תולים 
קמע לשמור עליו מכל רע. 

בלילות נמנעים משפיכת 
מים על הרצפה, בייחוד 

במוצאי שבת, לבל ייפגעו 
הרוחות הסובבות בבית. 

 מהי המטרה המשותפת  •
למנהגים ולמסורות המוזכרים 

בקטעים שלפניכם?

 האם במשפחתכם נהוג אחד  •
מהמנהגים האלה? אם כן, מהו?

 האם במשפחתכם נהוגים  •
מנהגים אחרים בעלי אותה 

מטרה? מהם?

ב
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יחידה 4: מסורות וטקסים במשפחה

 המנהגים והמסורות המוזכרים בקטעים שלפניכם הם מנהגים  •
סמליים. מה מסמל כל מנהג?

 האם במשפחתכם נהוג אחד מהמנהגים האלה? אם כן, מהו? •
 האם במשפחתכם נהוגים מנהגים סמליים אחרים? מהם? •

 למנהגים המתוארים בקטעים  •
אלו סיבות שונות, הסבירו מהן.

 איזה מהמנהגים המופיעים  •
כאן מצא חן בעיניכם ביותר?

 האם אתם יודעים על מנהג  •
הנהוג במשפחה שלכם שטעמיו 

דומים לאחד הטעמים שהוזכר 
כאן? אם כן, ספרו עליו. 

ממנהגי הנישואים • לוב 
בערב שלפני החופה, מביאים את הכלה מבית אביה לבית 

הורי החתן בשמחה ובשירים. בהגיע הכלה לפתח הבית, החתן 
עולה על הגג וזורק לתוך הבית כד מלא מים. הכד נשבר, המים 
נשפכים, הכלה צועדת עליהם בדרכה אל החדר, והנשים שרות: 
"יא חתן כצצר לעבאר..." )החתן, שבור את הכד(. ייתכן שהטעם 
למנהג זה הוא שהמים הם סמל להצלחה ולאריכות ימים, כמו 

שהיה נהוג למשוח את המלכים על מעיין כדי שתימשך מלכותם.

ממנהגי ברית המילה • לוב
נוהגים לקשט את החדר שברית מילה נעשית בו ברדידים צבעוניים 
- את הרדידים תולים משני צדי הכניסה. על פי רוב בוחרים בצבע 

אדום. יש אומרים שמקור מנהג זה במנהגי האנוסים בספרד 
)יהודים ששמרו על יהדותם בסתר למרות האיסור וסכנת המוות(. 

מכיוון שהם לא יכלו להודיע על הברית, נהגו לתלות רדידים 
אדומים שרמזו לדם ברית בבית המשפחה, למען יידעו האנוסים 

האחרים שיש בבית זה ברית מילה וייכנסו לתוכו.

ממנהגי הלידה • אתיופיה 
באתיופיה, מיד לאחר הלידה, האם אינה שבה הביתה עם 

תינוקה. טקס ברית המילה נערך ביום השמיני, אבל את החגיגה 
הגדולה הראשונה, שכל הקרובים מוזמנים אליה, עורכים מאוחר 
יותר: אם נולד בן - כעבור 40 יום, ואם נולדה בת - כעבור 80 

יום, על פי חוקי התורה.
עד החגיגה אין מבקרים את האישה שילדה ואת התינוק או 

התינוקת. לפני החגיגה נערך טקס טהרה וכפרה לאם ולתינוק. 
שם התינוק ניתן לו רק בסיום הטקס.

ממנהגי בר 
המצווה • לוב

אנשים רודפי צדקות ואוהבי 
מצוות נהגו שביום בר 

המצווה של בנם, מצרפים 
אליו ילד אחר, יתום או 
עני, ואין מפלים ביניהם 

לא במלבושים ולא בחגיגה 
ובכיבודים, כאילו שניהם 

אחים.

ממנהגי בר המצווה • חסידים
ביום בר המצווה הנער טובל במקווה טהרה ומקבל עליו עול 

מלכות שמים. באותו יום, או באחד הימים שלפניו, אבי הנער 
הולך עם הנער אל האדמו"ר לקבל את ברכתו.

ממנהגי הנישואים • אתיופיה 
בכפרו של החתן מקיימים את "טקס הְקשֵָרה". הְקשֵָרה הוא 

חוט או סרט צבוע באדום ובלבן. הצבע הלבן מסמל את טוהר 
החתן, והאדום - את טוהר הכלה. הקייס )המנהיג הדתי בעדה 

האתיופית( שם את הקשרה ליד רגלי החתן, אחר כך הוא מעביר 
את החוט למעלה, דרך הברכיים ללב שלו ואחר כך קושר 

את החוט על מצח החתן. אז הכוהנים והקהל פוצחים בשירה 
ובריקודים לכבוד החתן המאושר.

ממנהגי לידת 
הבן • אשכנז 

בליל שבת שלאחר לידת בן 
מתאספים בבית המשפחה 
ל"ׁשָלֹום זָכָר". מקובל לשיר, 

לשמוח ולאכול גרגירי חומוס 
או עדשים מבושלים. מאכלים 

אלו הם תזכורת למחזור 
החיים שהוא כגלגל מסתובב. 

ממנהגי 
הנישואים • 

עיראק 
מנהג בגדד הוא לפרוס וילון 

כנגד הכלה בשעת שבע 
ברכות הנישואין. הווילון 

חוצץ בין הכלה לבין החתן 
והמברך, ונקרא בערבית 
"כידיר". מטרתו לסמל 

שהחתן מייחד את הכלה 
 להכניסה לביתו להיות 

לו לאישה.

ד
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מעגל החיים
יחידה 4: מסורות וטקסים במשפחה

מסורות במשפחה — עבודת חקר

לכל משפחה מסורות משלה בטקסים השונים. לעתים מקורן 
במוצא העדתי, לעתים מקורן בהיסטוריה משפחתית. בחרו טקס 

משפחתי - במשפחתכם או במשפחה אחרת - וכתבו עליו עבודת 
חקר לפי השאלות שלהלן )בחרו במקבץ השאלות המתאים 

למשימה שבחרתם(:
ובמשפחות אחרות

חפשו באינטרנט או בררו אצל חברים ומכרים פרטים על פעולות 

טקסיות משפחתיות. דוגמה: טקסי כניסה לבית הספר, סיום 

לימודים, גיוס לצבא, כניסה לבית חדש, מפגש שנתי של 

המשפחה המורחבת, הצעת נישואין, הכנה ללידה, קבלת רישיון 
נהיגה ועוד.

 תארו את הפעולות הטקסיות לפרטיהן. •
 האם יש מקור דתי לפעולות טקסיות אלו? האם אתם  •

מכירים אנשים הנוהגים פעולות טקסיות דומות? מה ייחודי 

לפעולות הטקסיות שעליהן אתם כותבים )או לאחת מהן(?

 האם יש מסורת משפחתית לפעולות אלו, או שהן המצאה  •
של אותו הדור?

 האם כללי הטקס נשמרים בכל פעם, או שבכל פעם  •
שמציינים את אותו אירוע יש פעולות טקסיות אחרות 

וחדשות? מה אינו משתנה? 

 צרפו לעבודתכם תצלומים מן הפעולות הטקסיות  •
הנחקרות.

סיכום 
ביחידה זו הכרנו מנהגים שונים שיש להם טעם משותף ומנהגים 

דומים שמקורותיהם שונים זה מזה. 
מעניין שבמקרים רבים ההקפדה על המנהג או המסורת גדולה 

מאוד אף על פי שהם אינם מצוות מחייבות. 

שאלות לדיון

1 מדוע לדעתכם שומרים בעדות השונות על המנהגים 
המסורתיים?

2 נסו לחשוב על מנהגים ומסורות בכלל. כיצד הם תורמים לזהותם 
של האנשים המקיימים אותם? 

 3 אפשר לחלק את המנהגים שהזכרנו לשני סוגים:
מנהגים הקשורים לשמחה שבאירוע  - 
מנהגים הקשורים לסכנה שבאירוע.  - 

מה אפשר ללמוד מההבחנה הזאת?

שאלת אתגר: ביחידה זו לא הזכרנו טקסים ומנהגים הקשורים 
לקבורה ולאבלות. איזה תפקיד ממלאים המנהגים האלה, לדעתכם? 

לידה, סיום לימודים, יום נישואין וכדומה(.בחרו נקודת ציון הנהוגה במשפחתכם )יום הולדת, גיוס לצבא, במשפחה שלנו
 תארו את הפעולות הטקסיות שנוהגים לערוך בהקשר  לנקודת הציון הזאת: מה מכינים לקראתן? מי משתתף בהן? •

 בררו עם בני המשפחה המבוגרים - מי התחיל את המסורת מה מבנה הטקס? ועוד.  קודמת? איך התפתחה המסורת במשך השנים? ועוד.של אותן פעולות טקסיות? האם מקורן במסורת אחרת, •
 האם יש לפעולות אלו מקורות במסורת היהודית?  • 

 האם יש לפעולות אלו מקורות המעוגנים במנהגים של עדה אם כן, ציינו אותם. מסוימת? אם כן, ציינו אותם.•
 האם ישנם חפצים או תלבושות ייחודיים הנלווים לפעולות  אלו? צלמו או ציירו אותם, והסבירו את הקשר שלהם לטקס.•

 צרפו לעבודתכם תמונות של אותן פעולות טקסיות. •

אני חייב לומר שהפתיע אותי לשמוע שיש כל כך הרבה מנהגים שקשורים לנקודות ציון במעגל החיים. יונתן: 

אותי זה לא הפתיע. יש לי קרובי משפחה מכל מיני עדות, וכשאנחנו נפגשים באירועים משפחתיים, לכל אחד יש מנהג  אחר, וזה מאוד מעניין ויפה! נועה: 

לא נעים לי לומר, אבל לפעמים אני חושב שמנהגים מסוימים מיותרים, למשל מנהגים שהמקור שלהם ביחסים עם הלא  יונתן: 

להחזיק במנהגים אלה?יהודים בארצות המוצא, או אמונות שהיו נפוצות באותן ארצות. הם כבר לא שייכים לחיים שלנו בארץ, אז למה להמשיך 

אני חושבת שכשאנחנו פוגשים מנהג כזה, דווקא משום שאנחנו מרגישים שהוא כבר לא קשור לחיים שלנו, אנחנו  נועה: 

מתעניינים בו יותר, וכך אנחנו נזכרים בדורות הקודמים ובאורח החיים שלהם. ואז אנחנו גם מבינים שהחיים שלנו כאן 

לא מנותקים ממה שהיה קודם לכן, אלא שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר שהתחיל מזמן ויימשך כנראה גם אחרינו.

2





קיבוץ גלויות
שער

 כיצד העלייה, קליטת העלייה ויהדות התפוצות 

משקפות את זהותנו היהודית־ישראלית
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1

אני לא מבינה איך במשך כל כך הרבה שנים אנשים חלמו על ארץ שהם מעולם לא ראו! נועה: 

אני חושב שזאת הייתה "ארץ חלומות" כזאת, ארץ בלתי מושגת. אני בטוח שהיו אנשים שחשבו שהיא  לא קיימת באמת...יונתן: 

אולי, אבל היו גם יהודים שהתייחסו אל ארץ ישראל כאילו היא מולדתם האמתית, היו שאפילו עלו  לארץ כדי לחיות בה, או כדי למות בה!נועה: 
זה קצת מוזר, כי מן הסתם גם הארצות שהם נולדו וגרו בהן היו "מולדת" בשבילם...  יונתן: 

כן, אבל אולי ארץ ישראל הייתה מולדת מסוג אחר. מכל מקום, אני חושבת שלנו יש מזל שנולדנו בארץ  נועה: 
ושאנחנו חיים פה. לנו אין התלבטות - זאת המולדת האחת והיחידה שלנו! 

טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מהי בדיוק מולדת בשבילנו...  יונתן: 

יחידה 1

הקשר לארץ ישראל — אז והיום 

כמעט 2,000 שנה, מחורבן בית המקדש השני )בשנת 70 לספירה( ועד להקמת מדינת ישראל )לפני 
קצת יותר מ־60 שנה(, חיו רוב היהודים מחוץ לארץ ישראל, בגלות. הם חיו בארצות שונות ודיברו 
שפות רבות, אך לאורך כל הדורות האלה זכרו את "ציון". "ציון" היא כינוי לעיר ירושלים וגם לארץ 

ישראל כולה.

הזיקה
לארץ

מהי מולדת בשבילי?

1

מולדת

בשנת 1896 כתב בנימין זאב הרצל:

 ארץ ישראל היא ארץ מולדת אבותינו היקרה לנו ועד נצח 
 לא נשכחה, יחרד כל לב איש מאתנו ונפשותינו משתוקקת 

לשוב אליה. 
)מתוך: מדינת היהודים, בתרגום ד"ר מ' ברקוביץ, אחיאסף, ורשה 1922(

1 על פי הרצל, מהי מולדתו של העם היהודי? 
 2 האם ההגדרה שלכם למושג "מולדת" דומה לזו של הרצל? 

 האם הוא הזכיר את אותם הדברים שהזכרתם אתם? 
אם לא, מהם ההבדלים?

מהי מולדת?

בנימין זאב הרצל -
עיתונאי, משפטן, סופר, מחזאי ופוליטיקאי יהודי. 

הוגה רעיון הציונות המדינית ומייסד הציונות כתנועה 
לאומית.

לימים זכה בכינוי "חוזה המדינה" )1904-1860(.
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1 יחידה 1: הקשר לארץ ישראל — אז והיום 
הזיקה לארץ

2

3

      ִלִּבי במזרח ואנֹכי בסוף מערב
לפני כ–900 שנה, בתקופה שרוב העם היהודי חי בגלות, חי בספרד הוגה דעות ומשורר יהודי ושמו יהודה הלוי. יהודה הלוי כתב שירי 

געגועים רבים לציון. לפניכם אחד משיריו הידועים ביותר — לבי במזרח ואנֹכי בסוף מערב.

סֹוף ַמֲעָרב י ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבּ ִלִבּ
ר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשׁ

עֹוד ם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ְבּ ֵלּ ֵאיָכה ֲאַשׁ
ֶכֶבל ֲעָרב ֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ְבּ ִצּיֹון ְבּ

מֹו ל טּוב ְסָפַרד, ְכּ ֵעיַני ֲעזֹב ָכּ ֵיַקל ְבּ
ִביר ֶנֱחָרב. ֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדּ ֵיַקר ְבּ

אֵיכָה אֲׁשַּׁלֵם נְדַָרי וָאֱסַָרי — המשורר שואל כיצד יוכל לקיים 
את הנדר שנדר לעלות לארץ ישראל

ּבְחֶבֶל אֱדֹום — כינוי לאזור שארץ ישראל נמצאת בו. בתקופתו 
של ר' יהודה הלוי שלטו בארץ נוצרים, שּכונו גם "עמי ֱאדֹום"

ּבְכֶבֶל עֲָרב — יהודה הלוי רואה את עצמו ּכָבּול )קשור( בספרד, 
שאז שלטו בה מוסלמים )בני ערב(

עַפְרֹות ּדְבִיר נֶחֱָרב — העפר שנותר מבית המקדש שחרב

יהודה הלוי החליט לעלות לארץ 
ישראל לקראת סוף חייו. לא ברור 

אם הצליח להגיע לארץ ישראל, או 
מת במצרים לפני שהגיע אליה.  1 השלימו את המשפטים האלה במחברותיכם:

כשיהודה הלוי כתב "מזרח" הוא התכוון ל...  - 
כשיהודה הלוי כתב "מערב" הוא התכוון ל...  - 

באיזה משני המקומות הוא ראה את מולדתו האמתית?

2 בשיר מתואר ניגוד הבא לידי ביטוי בחיי היום־יום של המשורר 
וגורם לו סערת רגשות. מהו הניגוד הזה? )היעזרו בצבעים: הצבע 

הכתום מתאר צד אחד של הניגוד והצבע הירוק את הצד השני(

3 העתיקו למחברותיכם את כל הביטויים הנוגדים זה את זה.

        "התקווה"
תחושת הגעגועים והקשר המיוחד לארץ ישראל המשיכו להיות מרכיב מרכזי בזהותם של היהודים 

שחיו בגולה עד לדורות האחרונים. גם "התקווה", המנון מדינת ישראל שנכתב לפני כ־130 שנה בלבד, 
מבטאת את הרעיונות האלה.

1 אילו רעיונות מופיעים גם ב"התקווה" וגם בשירו של יהודה הלוי? 
2 מהי התקווה המבוטאת בשיר? 

3 חשבו: מדוע מתאימה "התקווה" להיות ההמנון של מדינת ישראל? 
4 בשנים האחרונות נשמעת לעתים הדעה ש"התקווה" התאימה להיות המנונו של העם היהודי עד 

שקמה המדינה, אך היא אינה מתאימה להיות המנונה של מדינת ישראל העצמאית. מה יכולים להיות 
טיעוניהם של בעלי דעה זו? 

5 על פי דעה זו, אילו רעיונות, מושגים או מילים יש להוסיף ל"התקווה", או לשנות בה, כדי שתתאים 
 להיות המנון המדינה?

מה דעתכם על הדעה הזאת? 

התקווה

ִניָמה ָבב ְפּ ֵלּ ל עֹוד ַבּ  ָכּ
ה  ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָיּ

 ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח, ָקִדיָמה
ה –   ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָיּ

ְקָוֵתנּו  עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִתּ
ִים נֹות ַאְלַפּ ת ְשׁ ְקָוה ַבּ  ַהִתּ
ַאְרֵצנּו י ְבּ  ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשׁ

ַלִים. ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָשׁ

במסורת היהודית יש משמעות רבה ל"מזרח". יהודים נדרשים להתפלל לכיוון 
ירושלים. בעבור היהודים שישבו בגלות בארצות אירופה ובצפון אפריקה, 

ארץ ישראל וירושלים היו בצד מזרח, ולכן הקיר המזרחי בבית הכנסת היה 
הקיר החשוב ביותר. על יד קיר זה ישבו מכובדי הקהילה ובמקרים רבים הוא 
היה מקושט ומעוטר יותר מהקירות האחרים. אפשר להבחין במסורת זו גם 

היום בכמה וכמה בתי כנסת, גם בבתי כנסת בארץ ישראל. כמו כן, בבתים 
של יהודים רבים בגלות נהגו לסמן את הקיר הפונה לכיוון ירושלים, כדי שכל 

אחד יוכל למצוא את כיוון התפילה בקלות, ויש הנוהגים כך גם היום. 
המילה "מזרח" הייתה לביטוי ולסמל לארץ ישראל ולירושלים.
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 • דפדפו לעמ' 115 והזכרו מדוע שובר החתן כוס בטקס 
הנישואין היהודי?

• מדוע חשוב לזכור את ירושלים ואת חורבן בית המקדש גם 
ברגעים השמחים ביותר?

פסוקים אלו מופיעים בספר תהלים בפרק המביא את דבריהם של בני 
ישראל היושבים בגולה בבבל.

בתחילת הפרק מתואר כיצד שוביהם של ישראל מבקשים מהם לשיר את 
שירי ציון - והם מסרבים. בסופו של דבר שרים בני ישראל על ציון כדי 

שלא ישכחו אותה, אך מוסיפים בשירם שבועה - זו המופיעה בפסוק זה.

ח ְיִמיִני.  ּכַ ׁשְ םִ ּתִ ָל ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ִאם ֶאׁשְ
ֵרִכי  י ִאם ֹלא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ּתִ

ְמָחִתי. םִ ַעל ֹראׁש ׂשִ ַל ִאם ֹלא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ
)תהלים, פרק קל"ז פסוק ה'( 

פרק

הזיקה לארץ1
יחידה 1: הקשר לארץ ישראל — אז והיום 

      והיום? 
הקטע שלפניכם עוסק ביחס לארץ ישראל בימינו, במדינת ישראל העצמאית:

"... אבל לא אכפת לי. אני אומר את זה בלי בושה, ולא אכפת לי מה שיגידו. אני נורא אוהב את 
הארץ הזאת. אוהב אותה אהבה – אהבה ממש. אלף פעמים אני מוכן לתת בשבילה את הכול, את 

הדם, את החיים. אז מה? אתה לא מאמין לי? אתה חושב שיש לי שיקולים אנוכיים לזה?"
"לא, אני לא אומר."

"כשעלינו לפני כמה שנים לארבל, הייתי צריך ללכת הִצדה בשביל להסתיר את הדמעות שעלו לי 
בעיניים מרוב התרגשות, מרוב אהבה, כשהסתכלתי למטה, מסביב, בנוף הזה. קוראים לזה אהבת 
מולדת. היום זה מגוחך, בסדר. גם הפלמ"חניקים לא אהבו לדבר על זה. אבל הם הרגישו את זה. 

אני יודע. תקרא במכתבים שלהם למשפחה או לבת שהם אהבו, תקרא את זה ביומנים ובשירים שהם 
כתבו... בלב גם הם בכו כשהם עמדו על המצדה והסתכלו למדבר מסביב..."

"אל תחשוב שאני לא אוהב את הארץ," אמר מיקי, "אל תחשוב שאני לא מבין את זה. אבל אני יודע 
שאדם לא יכול לחיות רק חוויה של ארץ. זאת אחת החוויות. אבל ישנו גם העולם שמסביב לארץ 

שלך, ויש העולם שבתוכך, העולם הפרטי ביותר שלך, שמלווה אותך לכל המקומות, לכל החוויות. 
העולם שמבדיל אותך ממישהו אחר". 

)מתוך: יהושע קנז, התגנבות יחידים, עם עובד, תל אביב 1987, עמ' 411-410(

1 בקטע מתוארות שתי עמדות 
כלפי ארץ ישראל. תארו במילים 

שלכם את שתי העמדות. 

2 במה דומים רגשותיו של 
הדובר הראשון בקטע לרגשות 

המובעים בשירו של יהודה הלוי 
וב"התקווה", ובמה הם שונים 

אלו מאלו? 

3 הדובר הראשון מתאר 
את "אהבת המולדת" שחש 
בעת טיול להר הארבל. ִחשבו 

על שלושה מקרים, או על 
שלוש הזדמנויות, שבהם אתם 

מרגישים, או הרגשתם, רגש 
מיוחד כלפי ארץ ישראל.

שאלה לדיון

האם אתם מרגישים שהקשר לארץ ישראל הוא מרכיב בזהות האישית שלכם? הסבירו את תשובתכם.

4

אם אשכחך ירושלים5
בכל השנים שחיו היהודים בגלות הם הרגישו רגש עז גם כלפי העיר ירושלים, שסימלה בעבורם את 

ארץ ישראל. לפניכם שלוש דוגמאות:

ָך, ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך,  ַרֵחם ָנא, ה' ֱאֹלֵהינּו, ַעל ִיְשָֹרֵאל ַעּמֶ
ִוד ְמִׁשיֶחָך,  ית ּדָ בֹוֶדָך, ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשּכַ

ְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו. ]...[ דֹוׁש ֶשּנִ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ְוַעל ַהּבַ
ָיֵמינּו. ְמֵהָרה ּבְ ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהּקֶֹדש ּבִ

ַרֲחָמיו ְירּוָׁשַלִים, ָאֵמן. ה ה', ּבֹוֶנה ּבְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
)מתוך ברכת המזון(

דברים אלו הם קטע מברכת המזון שנהוג לומר בסוף כל ארוחה. 
• איזו משמעות יש לכך שהתקווה לבנות את ירושלים מחדש 

מופיעה בברכה הנאמרת כמה פעמים בכל יום?

1

2
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פרק

1 הזיקה לארץ
יחידה 1: הקשר לארץ ישראל — אז והיום 

כשאני שומעת שבמשך אלפי שנים אנשים חלמו על ארץ ישראל ועל ירושלים, ועכשיו אני חיה כאן,  נועה: 

אני מרגישה קשר לדורות הקודמים, כאילו כולנו חלק מסיפור אחד גדול. זה חלק חשוב בזהות 

הלאומית שלי!

אני דווקא מרגיש קצת לא נוח. כולם מדברים על "קדושה", על ויתור על יד ימין אם הם ישכחו  יונתן: 

את ירושלים, ואני שחי את החלום שלהם )כאילו(, לא מרגיש את כל הדברים האלה...

1 משפט זה הוא סמל במסורת היהודית. מתי אומרים אותו?
 2 מתי, לדעתכם, התחילו לומר אותו? מה היה המסר שרצו 

להעביר באמצעותו?

 3 מדוע, לדעתכם, ממשיכים לומר אותו גם היום, כשאנו חיים 
במדינת ישראל העצמאית וירושלים כבר "בנויה"? 

6  ירושלים שלי

בימינו ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל ומייצגת גם את 
מדינת ישראל העצמאית. היום כל יהודי יכול לבקר בירושלים ולגור 

בה. מבחינות רבות ירושלים היא עיר "רגילה", ועם זאת, יהודים 
רבים ממשיכים לחוש כלפיה יחס מיוחד. 

ירושלים היא גם עיר קדושה לשלוש הדתות הגדולות: הנצרות, 
האסלאם והיהדות, וכל אחד יכול למצוא בה משהו הקרוב ללִּבֹו.

משימה

1 בשורה הראשונה בשיר 
שלפניכם נאמר: "לכל אחד יש 

 עיר ושמה ירושלים". 
מהי ירושלים בשבילך?

2 הבית השני בשיר נפתח 
בשורה: "לכל אחד ישנו מקום 

בירושלים". מהו המקום שלכם 
בירושלים? אם אינכם מכירים 
את ירושלים, חפשו תמונות, 

בחרו תמונה של מקום המוצא 
חן בעיניכם במיוחד והסבירו 

מדוע בחרתם במקום זה דווקא.

3 היזכרו בשירים נוספים על 
ירושלים ועל ייחודה.

המשפט "לבי במזרח ואנוכי בפאתי )בקצה( מערב" היה במילים שלכם...
לביטוי, למטבע לשון. כך גם המשפט "אם אשכחך ירושלים 

הם את הרעיון שברצונכם להביע.• עצבו את המשפט שחיברתם בגופנים ובצבעים שיחזקו גם היהודי לירושלים ועל ייחודה של העיר. פתגם, המבטא את מה שלמדתם ביחידה זו על יחסו של העם • לכבוד חידוש האתר, חברו ביטוי, משפט מחורז, ססמה או עיריית ירושלים החליטה לחדש את אתר הבית שלה.תשכח ימיני". 

לכל אחד ירושלים
מילים: נתן יונתן  לחן: מוני אמריליו

ַלִים  ָמּה ְירּוׁשָ ְלָכל ֶאָחד ֵיׁש ִעיר ּוׁשְ
הּוא אֹוֵלם, אֹוֵלם ָלּה ֲחלֹומֹות,  ׁשֶ
ִיל  ִריַחת ַהּלַ ָהר, ּפְ ֲעֶלה ּבָ ּתַ ַעד ׁשֶ

ֲערֹב יֹומֹו.  ְוָתִאיר לֹו ּבַ

ַלִים  ֵמֲעָפֵרְך ְירּוׁשָ
ִיל. ְרֵחי ַהּלַ ָיִאירּו לֹו ּפִ

ַלִים  ירּוׁשָ נֹו ָמקֹום ּבִ ְלָכל ֶאָחד ֶיׁשְ
הּוא קֹוֵרא, קֹוֵרא לֹו ַאֲהָבה.  ׁשֶ

ּסֹוף ָיֵחף ְוַקר ֵאַלִיְך,  בֹוא ּבַ ּיָ ׁשֶ ּכְ
קּו ָהאֹור ְוָהָאָבק.  ִיְמּתְ

ָלִים. ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ְלָשׁ

 אולם - אוסף, מלשון אלומה - 
כמה שיבולים אסופות יחד.

3
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תמיד כשמספרים על התנועה הציונית אני תוהה מה בעצם הניע את האנשים לקום ולעזוב את ארצותיהם, את המקומות  יונתן: 
לדעתי זה קשור לכך שהיהודים היו תמיד מיעוט.שחיו בהם במשך דורות. הרי קשה מאוד לקום ולעזוב בית... נועה: 

כלומר? יונתן: 

בכל הארצות שהיהודים חיו בהן, רוב האנשים שחיו סביבם היו לא־יהודים. תסכים ִאתי שלהיות מיעוט זה לא נעים, ולא  פעם עלולים להתעורר קשיים ובעיות. נועה: 
לי נראה שבני מיעוט יכולים לחוש דווקא גאווה וייחוד משום שהם שונים מהרוב... יונתן: 

כן, זה נכון, לא חשבתי על זה ככה. בכל אופן, בשני המקרים בני מיעוטים מרגישים שונים מהרוב, ולכן הייחוד שלהם )ביחס  נועה: 
לרוב( הוא מרכיב חשוב בזהות של כל אחד ואחד מהם!

עם זה אני מסכים, אם כי עדיין קשה לי לדמיין איך הרגישו היהודים שהיו מיעוט בארצותיהם. אולי את יכולה לתת לי דוגמה? אני חושבת שביחידה הזאת נפגוש כמה דוגמאות... יונתן:  נועה: 

יחידה 2

הזהות היהודית בגולה

אלפי שנים חיו יהודים בגלות. כפי שראינו ביחידה הקודמת, לאורך כל הדורות זכרו היהודים את 
ארץ אבותיהם, וזיכרון ארץ ישראל היה חלק חשוב מזהותם. והיו גם מעטים שזכו לבקר בארץ ואף 

להתיישב בה. 
נכיר מעט ממציאות חייהם של היהודים בגולה לפני כ־150 שנה. בין השאר, נדון בכמה מהרעיונות 
החדשים שעלו בתקופה זו: הרעיון הלאומי היהודי – הרעיון שהיהודים הם לאום, עם ככל העמים, 

והרעיון הציוני – הרעיון שקרא ליהודים לעלות לארץ ישראל ולהקים בה מדינה יהודית.

הזיקה 
לארץ

פרק

1

זהות יהודית בגולה 
בעולם משתנה 

כדי להבין מה הביא להתפתחות הציונות 
ומה גרם לעליות הראשונות לארץ ישראל, 

יש להכיר את חייהם של היהודים בגולה 
ואת האירועים והתהליכים שהשפיעו עליהם.

לשם כך נחזור למאה ה–19, כ־150 שנה 
אחורה...

הקטעים שלפניכם מתארים אירועים 
ותהליכים חשובים שהשפיעו על חייהם 

של היהודים בגולה והיו בין הגורמים 
להתפתחות הציונות. 

בחרו באחד הקטעים וִקראו אותו:

לאום, אומה - קבוצה של 
אנשים בעלי זהות משותפת, 

ולרוב גם זיקה )קשר( 
משותפת למקום מסוים שבו 

הם שואפים להקים מדינה 
עצמאית. לבני הקבוצה 

כמה יסודות משותפים, כמו 
מוצא, שפה ודת. 

1

2

בכמה מקומות בעולם זכו היהודים בתקופה זו לשוויון זכויות — הותר להם לגור וללמוד 
בכל מקום שרצו ולעסוק בכל מקצוע שחפצו )עד אז הם הוגבלו והופלו(. יהודים רבים קיוו 
שמעתה יוכלו להשתלב בחברה הסובבת. רבים האמינו שכדי שהשתלבותם תצליח יותר 

עליהם לנטוש את אורח החיים היהודי, או לשנות אותו מבחינות מסוימות, ולאמץ מנהגים 
של העמים שבִקרבם חיו )כמו שפה, לבוש ואורח חיים(. 

באופן אישי: נסו לדמיין את עצמכם באותה התקופה - רק לפני שנים מעטות היה קשה 
ליהודים להתקדם, והנה בזכות שוויון הזכויות - כמעט הכול פתוח לפניכם! כיצד אתם 

רואים את העתיד בארץ שאתם גרים בה?

בית הכנסת הגדול בבודפשט 
שבהונגריה, הדומה בכמה 
בחינות לכנסייה

1
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1 יחידה 2: הזהות היהודית בגולה
הזיקה לארץ

ברבות מארצות אירופה שנשלטו בידי מלכים 
או קיסרים, התפתחו במאה ה–19 רעיונות 

לאומיים שקראו לעמים להקים מדינות 
עצמאיות ודמוקרטיות. על רקע זה נערכו 

הפגנות ופרצו מהומות. גם יהודים הושפעו 
מהרעיונות החדשים, והיו יהודים שהחלו 

לחשוב שגם העם היהודי זקוק למדינה משלו.

באופן אישי: כיצד לדעתכם השפיעו 
הרעיונות הלאומיים על היהודים באותה 

התקופה? אילו מחשבות הם עוררו בהם?

אלפרד דרייפוס היה קצין יהודי צרפתי 
שהואשם בבגידה ובריגול. דרייפוס היה חף 
מפשע והואשם אך ורק משום שהיה יהודי. 
הוא הורשע ונשלח למאסר עולם באי בודד.

פרשת דרייפוס עוררה סערה גדולה והייתה 
ביטוי קיצוני לאנטישמיות )שנאת יהודים( 

שהלכה וגברה ובאה לידי ביטוי ביחס מפלה 
ומזלזל כלפי היהודים.

רק שנים רבות אחר כך הוכח שדרייפוס 
היה זכאי והוא נוקה מכל אשמה.

באופן אישי: נסו לדמיין את עצמכם 
באותה התקופה, קוראים בעיתון על 

משפט דרייפוס. בהיותכם יהודים, כיצד 
 אתם מרגישים בחברה הלא־יהודית? 

 אילו מחשבות חולפות בראשכם? 
כתבו שתיים מהן.

במאה ה–19 גדלה מאוד אוכלוסיית 
העולם, ובה גם אוכלוסיית היהודים. הגידול 

באוכלוסייה והמחסור במקומות עבודה 
הביאו יהודים רבים לעוני ולמחסור. רבים, 
בעיקר מרוסיה וממזרח אירופה )שם היה 

ריכוז היהודים הגדול ביותר(, היגרו למקומות 
אחרים, בתקווה ששם יוכלו להתחיל בחיים 

חדשים וטובים יותר.

באופן אישי: אתם חיים בעיירה קטנה 
בעוני רב, ושומעים שגם בעיירות אחרות 
מצב היהודים קשה. אתם מתקרבים לגיל 

17 וצריכים להחליט על עתידכם. אילו 
בתקופת הגלות התפתח דימוי "היהודי רעיונות יעלו בראשכם?

הנודד". הלא־יהודים ראו ביהודים עם ללא 
ארץ, אנשים הנודדים ממקום למקום וחיים 

בתוך עמים אחרים. היו יחידים ועמים שחשו 
שהיהודים שונים מהם ומאיימים עליהם, 

ותפיסה זו היתה אחת הסיבות להתחזקות 
האנטישמיות. 

בקרב היהודים חיזק דימוי "היהודי הנודד" 
את התחושה שהם עם נרדף ודחוי. יהודים 

רבים הרגישו שבשום מקום הם אינם יכולים 
"להרגיש בבית". 

באופן אישי: מדוע גרם רעיון "היהודי 
הנודד" ללא־יהודים להסתייג מהיהודים? 
נסו לדמיין את עצמכם בתקופה ההיא - 

האם דימוי זה היה מקרב אתכם לרעיון 
 הציוני, או מרחיק אתכם ממנו? 

הסבירו את דעתכם!

במסורת היהודית מקובל הרעיון שהעם 
היהודי צריך להיות "אור לגויים". מושג זה, 
המופיע בפעם הראשונה בתנ"ך, בא לידי 

ביטוי בדרכים רבות לאורך ההיסטוריה. 
יהודים רבים האמינו שאחת הדרכים לקרב 

את הגאולה היא להפיץ את הרעיונות 
והערכים שביהדות גם בקרב עמים אחרים.

באופן אישי: דמיינו את עצמכם חיים 
באחת הקהילות היהודיות בגולה לפני 

כ־100 שנה. יום אחד אביכם מסביר לכם 
את הרעיון העומד מאחורי המושג "אור 

 לגויים". בהיותכם יהודים החיים בעיר 
 שרוב תושביה אינם יהודים, כיצד רעיון זה 

משפיע עליכם?

מהומות בברלין שבגרמניה

תור של יהודים לבית תמחוי בעיירה ברוסיה טקס הורדת הדרגות לאלפרד דרייפוס

ציורו של אפרים ליליאן "היהודי הנודד" 
שצויר בשנת 1903

2

3

4

5

6

יךָָ ְלאֹור ּגֹוִים ּוְנַתִתּּ
ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי

ָאֶרץ. ֵצה הָָ ַעד קְ
)ישעיהו, פרק מ"ט פסוק ו'(
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פרק

יחידה 2: הזהות היהודית בגולה1
הזיקה לארץ

על פי המידע והתמונות, השלימו את ההיגדים מפיו של יהודי שחי 
בתקופה ההיא )לפני כ־150 שנה(:

כאלה ש... ויש אחרים ש...התייחסויות ליהדות שלי: יש שסביבי אני פוגש בכל מיני בחברה הלא־יהודית 

אני מרגיש רגשות 

מעורבים ביחס לארץ 

 שאני גר בה –

 מצד אחד אני... ומצד 

אחר אני... 

החששות שלי 
הם...

החלומות שלי לעתיד 

הם שהמשפחה שלי... 

שהעם שלי...

שאלה לדיון

אילו מאפיינים ממציאות חייהם 
ומעולמם התרבותי של היהודים 

בגולה לפני כ־150 שנה עדיין 
באים לידי ביטוי אצלנו, היהודים 

הישראלים, במדינת ישראל 
היום? ואילו נעלמו לגמרי? מה 

גרם להיעלמותם? 

לקחת את גורלנו בידינו
לנוכח המציאות המורכבת הזאת התפתחו בתקופה ההיא כמה וכמה רעיונות באשר לעתיד היהודים. 

בתקופה זו התגבשה התפיסה שעל היהודים לנהוג ככל העמים ולקחת את גורלם בידיהם. אחד 
הרעיונות היה שעל היהודים לפעול להקמת מדינה ליהודים! 

אחד הראשונים שהביע את הרעיון הזה היה יהודה לייב פינסקר.
לפניכם קטע מספרו של פינסקר "אוטואמנציפציה" )שחרור עצמי(: 

היהודים אינם אומה חיה; זרים הם בכל מקום. ועל כן יבּוזו להם...
התרופה הנכונה והיחידה היא – יצירתה של אומה יהודית, של עם שרוי )נמצא, יושב( על אדמתו, 

וּוי )השוואת( מעמדם כאומה בין האומות על ידי רכישת  השתחררותם העצמית של היהודים, שִ
ארץ מיוחדת להם....

שאלת היהודים הכללית צריכה להיּפתר בדרך לאומית. ואולם תחייתנו הלאומית תּוכל לבוא רק 
קמעא קמעא )לאט־לאט(. עלינו לעשות את הצעד הראשון, והבאים אחרינו צריכים יהיו ללכת 

בעקבותינו ]...[
)יהודה לייב פינסקר, אוטואמנציפציה, בתרגום אחד העם(

 בזמן האחרון 

שמעתי על כמה הצעות 

 לפתרון "בעיית היהודים" –

על... וגם על... 

יהודה לייב פינסקר )1891-1821( הוגה דעות, 
רופא ופעיל ציוני, מראשי תנועת חיבת ציון, 

מחבר הספר "אוטואמנציפציה" )שחרור עצמי(.

3

1 מדוע טען פינסקר שיש 
ליצור אומה יהודית שיש לה ארץ 

משלה?

2 האם פינסקר אמר היכן 
צריכה להיות הארץ הזאת?

3 שערו מה גרמו רעיונותיו 
של פינסקר ליהודים להרגיש 

ולעשות.
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1 יחידה 2: הזהות היהודית בגולה
הזיקה לארץ

4

לסיכום
משימה כיתתית

אתם חברים במערכת עיתון יהודי באירופה לפני כ־150 שנה. לרגל שנה להוצאת ספרו של פינסקר 
"אוטואמנציפציה" החלטתם להוציא לאור גיליון מיוחד שיסקר את חיי היהודים באירופה, את הרעיונות 

המרכזיים בעולם היהודי בעת הזאת ואת שאיפותיהם לעתיד.
מלאו את המשימות האלה:

1 חברו כותרת שתשקף את תוכנו של הגיליון המיוחד, וכן את כותרת המשנה.
2 הכינו את תוכן העניינים של הגיליון המיוחד — לכל כתבה או מדור בגיליון, כתבו כותרת ראשית 

וכותרת משנה שישקפו את התכנים המופיעים בהם. 

לפעמים אני תוהה – איך אני הייתי נוהג לו הייתי חי בתקופה ההיא? במה הייתי מאמין? האם הייתי מרגיש שיש לי  יונתן: 

עתיד באירופה ושליהודים יש סוף־סוף סיכוי להיות חלק מהחברה הלא־יהודית, או שאולי הייתי חושב דווקא להגר 

מאירופה, כמו רבים אחרים? 

אני משוכנעת שהייתי מצטרפת לציונים... הרי אני קשורה כל כך לארץ ישראל. נועה: 

גם אני קשור מאוד לארץ, אבל אולי זאת לא חכמה, הרי היום אנחנו חיים במדינת ישראל העצמאית ויודעים  יונתן: 

שהציונות הצליחה... וחוץ מזה, כבר ראינו שבמשך דורות יהודים לא שכחו את ארץ ישראל והרגישו געגועים אליה, 

ובכל זאת, רובם המשיכו לחיות בחוץ לארץ ולנסות להשתלב בחברה הלא־יהודית.

נכון. אתה צודק. )מהרהרת( אולי בכל זאת בתקופה ההיא לא היה ברור מאליו שכל יהודי הוא גם ציוני. מעניין מה  נועה: 

אני הייתי חושבת...

ריאיון עם יהודה לייב פינסקר.הצעות לכתבות ולמדורים:  סיקור של משפט דרייפוס, או של אירוע אנטישמי אחר.-  סיקור של חנוכת בית כנסת בעל מראה "חדשני".-   -
סיפורים אישיים:  )סיפורים אלו יכולים להופיע גם בתוך ריאיון עם יהודי או עם יהודייה,   -

במסגרת "מכתבים למערכת" ועוד(: הסיפורים יכולים לספר כיצד חיו היהודים בסביבה לא ־
יהודית, איך שמרו על יהדותם בעולם שבו יהודים רבים ויתרו על אורח החיים היהודי, מה חשבו 

כתבות אלו יכולות להופיע במדור "שאלות אישיות", ב"מכתבים למערכת" ועוד.על הרעיון הלאומי לאחר ששמעו על הפגנות לאומיות בגרמניה וכד'.   
מאמרי דעות שישקפו מגוון דעות בעולם היהודי: מה דעתי על הרעיון שהיהודים צריכים להיות   -

כיצד יש להתגבר על דימוי היהודי הנודד? וכד'.  "אור לגויים"? מה דעתי על השתלבות היהודים בחברה הלא־יהודית? 

• אם יש לכם רעיונות לכתבות, למאמרים או למדורים אחרים המתאימים לנושא הגיליון — תוכלו להוסיף 
גם אותם.

משימת אתגר: בחרו כתבה, מאמר או מדור, וכתבו אותו, או חלקים ממנו. היעזרו במידע שרכשתם 
בשיעור, והשלימו פרטים אחרים מדמיונכם.
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איזה מזל שהקימו את מדינת ישראל דווקא פה, בארץ ישראל. אם המדינה הייתה קמה במקום אחר,  מה היה על כל החלומות לשוב לציון? נועה: 

אבל, כפי שאת יודעת, לא היה מובן מאליו שהמדינה תקום כאן, בארץ ישראל... היהודים ידעו שלא  יונתן: 

אפשר להקים מדינה כזאת.יהיה פשוט להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, והיו כמה וכמה רעיונות למקומות אחרים שבהם יהיה 
אתה רציני? נועה: 

רציני מאוד! במקרה הייתי בסיור במוזאון הרצל, ושם שמעתי שהיו כל מיני רעיונות, למשל להקים   יונתן: 
מדינה יהודית ב...
נו, איפה?! תגלה! נועה: 

סבלנות. בואי נלמד את היחידה הזאת, אני בטוח שנעסוק גם בזה... יונתן: 

יחידה 3

מדינה יהודית בארץ ישראל

הרצל.  זאב  בנימין  הראשון שכינס  הציוני  הקונגרס  היה  הציוני  הרעיון  בהתפתחות  אירוע חשוב 
הקונגרס היה אירוע היסטורי, ובו גובשו בפעם הראשונה עקרונות הציונות, כלומר, הדרכים שיש 

לפעול בהן כדי להקים מדינה יהודית.
בו בזמן התעוררה השאלה החשובה היכן יש להקים את המדינה הזאת. האם על המדינה היהודית 

לקום בארץ ישראל דווקא? האם אפשר להקים מדינה יהודית שלא בארץ ישראל? ואם כן, היכן?

הזיקה 
לארץ

פרק

1

ְּבָּבאזֶל ייסדתי את מדינת היהודים 
בשנת 1897 כינס הרצל בעיר באזל שבשווייץ את הקונגרס )כינוס 
גדול( הציוני הראשון. אל הקונגרס הגיעו 197 נציגים יהודים בעלי 
השקפות מגוונות מארצות רבות. לאחר ברכת "שהחיינו" חגיגית, 

פתח הרצל את הקונגרס במילים האלה:

"אנו רוצים להניח אבן פינה לבית, שבבוא היום תמצא בו 
האומה היהודית מקלט. העניין נשגב )נעלה, נכבד מאוד( 
כל כך עד שרצוי לדבר עליו במילים הפשוטות ביותר". 

לאחר הקונגרס בבאזל כתב הרצל ביומנו: 

ה את קונגרס באזל בדיבור אחד שאזהר לא להגותו  אם ֲאַמּצֶ
ברבים – הריהו זה: בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים. אם 
אומר זאת היום בקול, יענה לי צחוק כללי. אולי בעוד חמש 

שנים, בוודאי בעוד חמישים שנה יודו בכך כולם ]...[

1

1 מדוע חשב הרצל שהתגובה לתחושותיו תהיה "צחוק כללי"?
2 דמיינו שאתם יושבים באולם ההתכנסות של הקונגרס. נסו לדמיין 

את המחשבות ואת הרגשות שלכם ושל הנוכחים האחרים לקראת 
הדיון במדינה ליהודים בארץ ישראל - בפעם הראשונה אחרי 2,000 

 שנות גלות.
ּכִתבו במחברתכם שתי מחשבות ושני רגשות.

אולם ההתכנסות של הקונגרס הציוני הראשון. באזל, שווייץ, 1897



 יחיאל צ'לנוב )1863–1918( 
מראשי התנועה הציונית ברוסיה.
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1 יחידה 3: מדינה יהודית בארץ ישראל
הזיקה לארץ

התיתכן מדינה ליהודים שלא בארץ ישראל? 2
המקורות שלפניכם עוסקים בשאלה אם יש להקים מדינה ליהודים, ואם כן, היכן יש להקימה. אחת ההצעות שעוררה מחלוקת קשה בין 

הציונים הייתה ההצעה להקים מדינה ליהודים באוגנדה שבאפריקה. ִקראו את המקורות וענו על השאלות שלצדם:

א

ב

ג

ד

מסלול נדודינו, בו עברנו, בשמה של ארץ ישראל, המסלול, 
שמן הצעד הראשון ועד לאחרון בו היה כולו פולחן קודש לארץ 

ישראל. מסלול זה יוכל להגיע אל קצו רק בארץ ישראל. אם 
נסור ממסלול זה – נרד מפֵסי ההיסטוריה, נסטה )נרד( מן הדרך 

ונתעה ללא שוב. 
)זאב ז'בוטינסקי, מתוך: כתבים ציוניים ראשונים, 
הוצאת ערי ז'בוטינסקי, ירושלים תש"ט, עמ' 131(

זאב ז'בוטינסקי )1940-1880( מנהיג ציוני, סופר, משורר, מתרגם 
ועיתונאי. ב־1925 ייסד את התנועה הציונית הרוויזיוניסטית.

 היכן, לדעתו של ז'בוטינסקי, יש להקים את המדינה  • 
היהודית ומדוע? 

רצינות השאלה העומדת לדיון מחייבת להתגבר על רגשות 
ולנהוג לפי השכל הישר ]...[ 

המצוקה הקשה של המונינו והצורך הדחוף בהסדרת ההגירה, 
תובעים מאתנו תשובה, והציונות חייבת ליטול לידיה את 

היוזמה בשאלות החיוניות האלה של היהדות. ]...[
עלינו להיענות לצורך הזה. אין זה נכון, כי עם קבלת ההצעה 
לגבי מזרח אפריקה )אוגנדה( אנו מוותרים על התקווה לארץ 

ישראל. ]...[
אין לנו לחשוש מפני מזרח אפריקה, כי היא לא תספק את הרגש 

הלאומי שלנו.
)נחמן סירקין, מתוך דו"ח הקונגרס הציוני השישי(

לא הציונים בדו את ציון מִלּבם, כי אם ציון והשאיפה אליה 
הן שיצרו את הציונים. אתם רואים כי אין כאן לפנינו תופעה 

מקרית, כי אם מסורת הנמשכת בלי הפסק במשך דורות. העלייה 
לארץ ישראל תמשוך אליה כוחות אנושיים ואמצעים חומריים 
אשר בשום מקום אחר אין לנו כל סיכויים למשכם אלינו, והיא 

תסייע לנו במידה מרובה להנחת יסוד ליישוב החדש.
 )על פי יחיאל צ'לנוב, "ציון ואפריקה", בתוך: יחיאל צ'לנוב, 

בעריכת ש' אייזנשטט, תל אביב תרצ"ז, עמ' 232–234(

סירקין טען שיש לבחון את ההצעה להקים מדינה ליהודים באוגנדה 
בהיגיון ולא להיות מושפעים מרגשות. 

 לדעתו, מהן הסיבות ההגיוניות שבגללן יש לקבל את הצעת אוגנדה?  •
 ד"ר נחמן סירקין )1868–1924( 

הוגה דעות. אחד מאבות הציונות הסוציאליסטית

 את "כאב היהודים" אפשר להקל רק על ידי מדינה 
יהודית, אבל... מקומה של מדינה יהודית זו היא שאלה 

ממדרגה שנייה.
)ישראל זנגוויל, מתוך: הדרך לעצמאות, "המדיניות של ההנהגה הציונית", 

פברואר 1920, עמ' 184–185(

ישראל זנגוויל )1864–1926( סופר יהודי־אנגלי ידוע ופעיל ציוני.

• לדעת זנגוויל, לְמה יש חשיבות משנית בלבד?

שאלות לדיון

1 בחרו מקור אחד ורוד ומקור אחד חום וּכִתבו במחברת שלכם, 
במילים שלכם, משפט אחד המסכם את עמדתו של כל אחד 

המחברים בשאלה אם יש להקים מדינה ליהודים, ואם כן, היכן. 

2 סירקין טוען שגם אם תקום מדינה ליהודים באוגנדה, היא תהיה 
רק "מקלט לילה", ואין לחשוש שהיא תספק את הרגש הלאומי של 

היהודים ותחליף את ארץ ישראל. הסבירו טענה זו. 

3 לו יכולתם לחזור בזמן ולשתף את המחברים בחוויותיכם בהיותכם 
אזרחי המדינה הקיימת בארץ ישראל כבר יותר מ־60 שנה, מה 

הייתם מספרים להם?

4 גם הרצל, שתמך בתחילה ברעיון הקמת מדינה ליהודים שלא 
בארץ ישראל, ויתר על הרעיון הזה וחזר לרעיון המקורי להקים מדינה 

בארץ ישראל. הוא חיזק את דבריו באמירה: "אם אשכחך ירושלים 
תשכח ימיני". הרצל, שלא היה אדם דתי, בחר במשפט מהמקורות, 

 שערו מדוע בחר להעביר את המסר באמצעות המשפט הזה. 
)רמז: הסתכלו בעמ' 126 והיזכרו(

צ'לנוב טען שרק בארץ ישראל יהיה אפשר להקים מדינה יהודית.
 אילו שני נימוקים הוא הביא לטענתו? •
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יחידה 3: מדינה יהודית בארץ ישראל1
הזיקה לארץ

נועה: בעיניי יפה מאוד שהרצל השתמש במשפט שייצג 

מאות שנים את הכמיהה של היהודים לארץ ישראל. 

זה יוצר תחושה של המשכיות, שהעתיד יונק מן העבר.

אני הייתי מעדיף שהוא ימציא משפט חדש. המשפט  יונתן: 

הזה מזכיר יותר מדי את העבר, את המסורת... לדעתי 

היה משכנע יותר לומר משפט שמייצג את העתיד ואת 

התקווה שכל הרעיונות האלה יכולים באמת להתגשם. 

יש לי רעיון, אולי משהו כמו "אם תרצו אין זו אגדה"? 

אתה לא באמת חושב שאתה המצאת את המשפט  נועה: 

הזה כרגע, נכון?

לא, מה פתאום! שמעתי אותו פעם, והוא נראה לי מתאים... יונתן: 

בטח שהוא נראה לך מתאים. גם זה משפט שהרצל  נועה: 

אמר! אבל בהזדמנות אחרת.

יופי. את רואה, בסוף הכול מתחבר... יונתן: 

       החזון הציוני
ארץ ישראל הייתה חלק בלתי 
נפרד מהרעיון הלאומי היהודי, 

ועם הזמן הציונות תפסה מקום 
מרכזי יותר ויותר בזהותם של 
יהודים רבים ובזהותו של העם.
לפניכם ציור וכרזה המתארים 

את החזון הציוני. 

3

4

התבוננו היטב בכרזה ובציור 

1 ערכו רשימה של כל המרכיבים בציור )1( ובכרזה )2( המתארים את ארץ ישראל. מה מסמל כל מרכיב בהם?
2 התבוננו בציור )1(. מה מצויר בחלק השמאלי של הציור ומה מצויר בחלקו הימני העליון? איזה קשר בין שני החלקים ניסה הצייר ליצור? 

3 סכמו במשפט אחד - מהו הרעיון הציוני המובא בכרזה? ובמשפט אחר - מהו הרעיון הציוני המובא בציור?
4 האם הרעיונות הציוניים המובעים בכרזה ובציור תקפים גם היום? אילו מהרעיונות כבר אינם תקפים? מדוע?

5 המשפט המופיע בתחתית הכרזה הוא חלק ממשפט מהמשנה. המשפט השלם הוא:
יו – ֵאיָמַתי? ֲאִני ְלַעְצִמי – ָמה ֲאִני? ְוִאם ֹלא ַעְכׁשָ ִאם ֵאין ֲאִני ִלי – ִמי ִלי? ּוְכׁשֶ

)משנה, מסכת אבות, פרק א' משנה י"ד(

 הסבירו כיצד קשורים גם החלקים האחרים במשפט מהמשנה לרעיון הציוני. •
 מה אנו יכולים ללמוד מכך שיוצרי הכרזה בחרו במשפט מהמסורת היהודית כדי לבטא את הרעיון הציוני? •

       נקודה למחשבה
דמיינו את המקרה הזה:

קבוצת אנשים מכל העולם איתרה שטח אדמה יפה ולא מיושב, 
והם קוראים לנו, היהודים במדינת ישראל היום, להעתיק את מקום 

מגורינו מארץ ישראל לשטח החדש. 
על פי כל ההערכות, במקום החדש לא יהיו סכסוכים עם השכנים; 

השטח גדול מספיק לקלוט את כל יהודי העולם )אם יחליטו 
להצטרף(; האזור פורה וגשום, ולכן החקלאות והכלכלה בכלל יוכלו 
לשגשג בו. בקיצור, במקום הזה אפשר להקים מדינה יהודית ללא 

הרבה מן הבעיות המעסיקות אותנו במדינת ישראל כיום. 

מה דעתכם על האפשרות הזאת?    1
2 מהם יתרונותיה וחסרונותיה של ההצעה?

3 האם קבלת ההצעה תשנה את זהותנו? אם כן, במה?

1

2

משימה

חשבו על שלושה סמלים, לפחות, המייצגים בעבורכם את ישראל של היום. ציירו כרזה שתביע את הערכים שהייתם רוצים להבליט בחברה 
הישראלית היום )בשביל מי שאינו מכיר אותה(. הסבירו מדוע בחרתם בסמלים האלה דווקא.

העשרה



פרק

עולים 
לארץ

2



136

פרק

2
יחידה 1

ומכל הגלויות - חלק א'

מאז קמה התנועה הציונית לפני כ־150 שנה ועד היום עלו לארץ יהודים רבים. ביחידה זו ננסה 
"קיבוץ  המושג  ואת  מהם  הגיעו  שיהודים  המקומות  את  נכיר  לעלייתם,  הסיבות  היו  מה  להבין 

גלויות", ניזכר מי מבני משפחתנו עלה לארץ ונחשוב על הדרך לארץ ישראל.

עולים
לארץ

1

עלייה
 • מה משמעותה "הרגילה" של המילה "עלייה"? 

)מתי אנו משתמשים בה? לאן עולים? וכו'( 

בשפה העברית יש מילה כללית המציינת מעבר של אדם ממדינה 
אחת למדינה אחרת כדי להשתקע בה, ומילה מיוחדת המציינת 

את המעבר אל ארץ ישראל ואת ההתיישבות בה: 

קיבוץ גלויות
הרעיון שיהודים מכל רחבי העולם יחזרו לארץ ישראל ויתאספו בה 

מכונה קיבוץ גלויות. רעיון זה מופיע כבר בתנ"ך. 

בספר דברים, כשנפרד משה מהעם לפני הכניסה לארץ ישראל, 
הוא ניבא את עתידו של עם ישראל. משה ניבא שעם ישראל יגלה 

מארצו, אך אחר כך יתקבץ וישוב אליה: 

יש לנו מבצע בכיתה – "אמץ עולה". תגידי, את מכירה משפחה של עולים חדשים? כן, המשפחה שלנו!יונתן:  איך זה יכול להיות? אני יודע שאת נולדת בארץ!נועה:  יונתן: 

אז מה? סבתא שלי עלתה לארץ לפני 50 שנה, אז אנחנו משפחה של עולים. אולי לא עולים חדשים,  אבל בהחלט עולים!נועה: 
 !!!???? יונתן: 

2

הגירה 
מעבר מארץ המוצא לארץ 

חדשה לשם השתקעות 
ומגורים בה. 

)מילון רב מילים( 

1 ִחשבו: מדוע בעברית יש מילה מיוחדת להגירה לארץ ישראל?
2 מה מעיד השימוש במילה "עלייה" על היחס שלנו לארץ ישראל?

עלייה 
הגירתם של בני העם היהודי 
מן הגולה לארץ ישראל כדי 

לחיות בה.
)מילון רב מילים(

בּוְתָך  ב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְשׁ "ְוָשׁ
ים  ל ָהַעִמּ ְצָך ִמָכּ ב ְוִקֶבּ ְוִרֲחֶמָך, ְוָשׁ

ה".  ָמּ ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ָשׁ ֲאֶשׁ
)דברים ל', ג'( 

מאז בא הרעיון הזה לידי ביטוי במקורות יהודיים בדרכים רבות, והוא 
עומד גם בבסיסו של הרעיון הציוני. 
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2 עולים לארץ
יחידה 1: ומכל הגלויות - חלק א'

ִקראו את המקורות שלפניכם וענו על השאלות:

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות 
פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקָוה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את 
חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים 

בכל דור לשוב ולֵהאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו 
לארצם בהמונים ]...[ 

מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; ]...[
)מתוך מגילת העצמאות(

ם,  ר ְנֹפֹצֶתם )התפזרתם( ָבּ י ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁ ְצִתּ  ְוִקַבּ
י ָבֶכם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים.  ִתּ ְשׁ ְוִנְקַדּ

ָרֵאל  ֲהִביִאי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיְשׂ י ֲאִני ה' ַבּ ם ִכּ ִויַדְעֶתּ
אִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אֹוָתּה ַלֲאבֹוֵתיֶכם.  ר ָנָשׂ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ

)יחזקאל, פרק כ' פסוק מ"א(

ָרֵאל, ּיֹום ַההּוא ]...[ ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְשׂ ְוָהָיה ַבּ
ְנפֹות ָהָאֶרץ.  ע ַכּ ץ ֵמַאְרַבּ ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵבּ

)ישעיהו, פרק י"א פסוקים י"א-י"ב(

את מגילת העצמאות 
קרא דוד בן־גוריון בטקס 

ההכרזה על הקמת מדינת 
ישראל, בה' באייר תש"ח.

דֹול ְלֵחרּוֵתנּו,  ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ
ֻלּיֹוֵתינּו,  ץ ּגָ ֹא ֵנס ְלַקּבֵ ְוּשָ

ֵצנּו ַיַחד  ְוַקּבְ
ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו,  ע ּכַ ֵמַאְרּבַ

ה ה',  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָרֵאל.  ְ ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיּשׁ ְמַקּבֵ

)ברכת קיבוץ גלויות,
מתוך תפילת העמידה(

מארבע כנפות הארץ - 
ביטוי שמשמעותו מכל 
ארבעת הכיוונים: צפון, 

דרום, מזרח ומערב, כלומר, 
מכל העולם.

"תפילת העמידה" היא 
התפילה המרכזית בימי 
החול. תפילה זו נאמרת 

שלוש פעמים ביום בתפילות 
שחרית, מנחה וערבית. היא 

נקראת "תפילת עמידה" 
משום שיש לעמוד בעת 

אמירתה, והיא מכונה גם 
"תפילת שמונה עשרה", 

משום שבתקופה שתוקנה 
)תקופת בית המקדש השני( 

היו בה 18 ברכות. כיום יש בה 
19 ברכות.

 1 סדרו את המקורות לפי סדרם הכרונולוגי - מהקדום ביותר 
לחדש ביותר. 

2 ִמצאו בכל מקור את המילה, או המילים, המתארות את רעיון 
קיבוץ הגלויות והעתיקו אותן למחברותיכם.

 3 מה משמעות העובדה שרעיון זה מופיע בתפילה הנאמרת 
 כל יום? )אפשר לדפדף גם ליחידה 5 בשער התפילה והסידור 

עמ' 55-54, שם עסקנו בנושא זה(

4 על מי מוטלת האחריות לקבץ את הגלויות על פי כל אחד 
מהקטעים?
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יחידה 1: ומכל הגלויות - חלק א'
עולים לארץ

פרק

2

משימה

מה עוד אנחנו רוצים לדעת על העלייה של בני המשפחה שלנו לארץ?

בכיתה נחבר שאלון שיעזור לנו לראיין את בני המשפחה שלנו, 
ובעזרתו נכיר את סיפורי העלייה שלהם.

סיפור העלייה של משפחתי 
כל יהודי החי היום בישראל, אם לא עלה לארץ בעצמו, הוא צאצא 

של עולים שעלו לארץ ישראל. רבים מהיהודים בישראל היום הם דור 
שלישי ורביעי בארץ. יש משפחות מעטות יחסית שהן ותיקות יותר, 

ויש מי שעלו לישראל בשנים האחרונות.

1 מי מבני משפחתך עלה לארץ?
אני   /   ההורים שלי   /   סבא וסבתא שלי   /

ההורים של סבא וסבתא שלי   /   דורות קודמים יותר

2 מהיכן עלו בני משפחתך? 
 

3
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יחידה 2

ומכל הגלויות - חלק ב'

עולים 
לארץ

פרק

2

סיפור העלייה של משפחתי )המשך(
הכינו במחברתכם כרטיס לפי הדגם הזה, והשלימו אותו לפי הריאיון עם בני משפחותיכם:

מסיפורי העלייה של בני משפחתי גיליתי ש ______________________כרטיס העלייה של משפחתי
 _____________________________________
 _____________________________________
בני משפחתי: _____, ____ ְו _____ )מלאו כאן את שמות העולים ממשפחתכם(_____________________________________ 
עלו לארץ ישראל מפני ש____________________________

הדרך שבה הגיעו לארץ הייתה__________________________ _____________________________________ 
 _____________________________________
 _____________________________________

1
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יחידה 2: ומכל הגלויות - חלק ב'
עולים לארץ

פרק

2

הדרך לארץ ישראל
לפניכם כמה תצלומים של עולים לישראל בתקופות שונות. 

התבוננו בהם וענו על השאלות הבאות:

• באילו דרכים הגיעו העולים לארץ ישראל?
• מה משותף לכל התצלומים? מה מבדיל אותם זה מזה?

• בחרו תצלום שדיבר אליכם במיוחד. הסבירו מדוע בחרתם בו.

משימה

בחרו את אחד האנשים 
המופיעים בתצלומים וכתבו דף 

 מיומנו.
בקטע שתכתבו נסו לענות 

לפחות על שלוש מהשאלות 
האלה:

1 מה היו, לדעתכם, הסיבות 
לעלייתו לארץ?

2 על מה ויתר כדי לעלות לארץ 
ישראל? מה הותיר בארץ שבא 

ממנה?

3 כיצד הרגיש בדרך לארץ 
ישראל? 

4 מה הוא חושב על מה שעומד 
לקרות כשיגיע לישראל? 

5 האם הוא חושב שישתנה 
בעקבות העלייה לארץ? אם כן, 
באילו מובנים? האם הוא חושש 

מהשינוי או מצפה לו?

2
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2 יחידה 2: ומכל הגלויות - חלק ב'
עולים לארץ

לסיכום — שיר השיירה 

1 העתיקו למחברותיכם את המילים בשיר המבטאות את רעיון 
קיבוץ הגלויות.

2 איזו תחושה עולה מהשיר )מהמנגינה ומהמילים(?
3 העתיקו למחברותיכם את המילים המציינות את הסיבות שהביאו 

יהודים לעלות, ואת הקשיים שליוו את תהליך העלייה והקליטה.

4 איך לדעתכם מציג כותב השיר את ההיסטוריה של העליות 
לישראל? מה בחר להדגיש? האם יש דברים שהוא אינו מזכיר? מהם?

5 ִחשבו: האם יש לכם רעיונות או חוויות שהייתם רוצים להוסיף 
לשיר כדי שיתאר בצורה מדויקת יותר, לדעתכם, את סיפור העליות 

לארץ ישראל? אם כן, כתבו אותם.

ֻלּיֹות  ל ַהּגָ ּוִמּכָ
ָעיֹות,  ל ַהּבְ ְוִעם ּכָ

ַעם נֹוָצר ְוֶאֶרץ ָקָמה 
ָמה  ר ִנְרּדָ ָפה ֲאׁשֶ ְוׂשָ

ה ִמְתעֹוֶרֶרת  ִחּלָ ׁשּוב ַהּתְ
ֶרת...  ֶרת ּוְמַדּבֶ ּוְמַדּבֶ

ַער  ִביב ֵיהֹום ַהּסַ ִמּסָ
ַער,  י ְוַהּצַ ַרב ַהּקֹׁשִ

ֹמַח,  ׂשְ ֲאָבל ֵיׁש ַעל ַמה ּלִ
ֵיׁש עֹוד ֹאֶמץ, ֵיׁש עֹוד ּכַֹח.

ִביֵבנּו?  ָרֵאל צֹוַמַחת ִמּסְ ֵאיְך ִיׂשְ
ל ֶחְסרֹונֹוֵתינּו.  ִהיא ֲחָזָקה יֹוֵתר ִמּכָ

ֶגב עֹוד ִיְהֶיה ּפֹוֵרַח,  ְוַגם ַהּנֶ
ֵמַח.  ֵקן ִיְהֶיה ׂשָ ַהּזָ ְועֹוד ִנְדַאג ׁשֶ

ֶגב עֹוד ִיְהֶיה ּפֹוֵרַח,  ְוַגם ַהּנֶ
ֵמַח.  ֵקן ִיְהֶיה ׂשָ ַהּזָ ְועֹוד ִנְדַאג ׁשֶ

ֻלּיֹות ל ַהּגָ ּוִמּכָ
ָעיֹות,  ל ַהּבְ ְוִעם ּכָ

ַער  ִביב ֵיהֹום ַהּסַ ִמּסָ
ַער,  י ְוַהּצַ ַרב ַהּקֹׁשִ

ֹמַח,  ׂשְ ֲאָבל ֵיׁש ַעל ַמה ּלִ
ֵיׁש עֹוד ֹאֶמץ, ֵיׁש עֹוד ּכַֹח.

שיר השיירה
מילים: עלי מוהר

לחן: מיקי גבריאלוב

ְרנּו  ּבַ ֹפר ּדִ ְלׁשֹונֹות ַרּבֹות ִמּסְ ּבִ
ְרנּו,  ּלֹא ִהּכַ ְכָלל ׁשֶ ְמַעט ּבִ ְוֶזה ֶאת ֶזה ּכִ

ים ְמאֹוד ָעַזְבנּו  ּוְמקֹומֹות ַרּבִ
ְוַרק ָמקֹום ֶאָחד ָרִצינּו ְוָאַהְבנּו. 

ים ְמאֹוד ָעַזְבנּו  ּוְמקֹומֹות ַרּבִ
אנּו. ְוֶאל ָהָאֶרץ, ֶאל ָהָאֶרץ ּבָ

ָרה  ּיָ ֶכת ׁשַ ְוִנְמׁשֶ
ָעְבָרה  ָאה ׁשֶ ִמן ַהּמֵ

ָבר ַהּיֹוְצִאים  ְרחֹוִקים ּכְ
ִרים ַוֲחלּוִצים  ִאּכָ

ֶרְך  ּפֶ ָעְמלּו ָעְבדּו ּבַ ׁשֶ
ֶרְך.  ִלי ִלְראֹות ֶאת סֹוף ַהּדֶ ּבְ

ו עֹוְבִרים ֲאַנְחנּו  ְוַעְכׁשָ
ַקְטנּו ְוֹלא ַנְחנּו,  ֹלא ׁשָ
ְלָעֵדינּו  יכּו ּבִ ֹלא ַיְמׁשִ
ינּו. ְתַקת ַחּיֵ זֹוִהי ַהְרּפַ

ָטאֹות ּוַמֲחנֹות ֵהַגְחנּו  ִמּגֶ
ימֹון ָהַלְכנּו,  ׁשִ ּצֹות ְוֶאל ַהּיְ ֶאל ַהּבִ

צֹות ֲעָרב, ֵמרּוְסָיה ּוּפֹוַלְנָיה  ִמּקְ
ְדַגְנָיה.  ם ּבִ ִדימֹוָנה ּגַ ם ּבְ ִהְדַלְקנּו אֹור ּגַ

פעם ראיתי מערכון של אורי זוהר ואריק אינשטיין שתיאר את גלי העלייה לארץ ישראל. הם הראו איך כל עולה  יונתן: 

חדש שמגיע לארץ נהפך די מהר ל"אזרח ותיק" ומרשה לעצמו לבקר את העולים שהגיעו מעט אחריו... 

אני מכירה את המערכון הזה, הוא באמת מצחיק, אבל כמובן גם קצת עצוב... נועה: 

לדעתי המערכון הזה מראה שמצד אחד, רוב העולים השתלבו בחברה הישראלית מהר יחסית, ומצד אחר, היה  יונתן: 

להם קשה לוותר על מעמד "העולים החדשים ביותר", ולכן הם התקשו לברך על בואם של עולים חדשים יותר. 

אני חושבת שזה טבעי, אבל אולי אפשר גם ללמוד משהו מהמצב הלא־פשוט הזה: אם נזכור שכולנו היינו פעם  נועה: 

עולים חדשים )אנחנו בעצמנו, או בני משפחתנו(, אולי נוכל להיות רגישים יותר לקשיים של העולים החדשים היום.

כלומר? יונתן: 

למשל, כשאני רואה את ַטְנָיה – העולה החדשה שהגיעה לכיתה שלנו – אני נזכרת בסיפורים של סבתא שלי על  נועה: 

 השנים הראשונות שלה בארץ ועל הקושי שלה ללמוד עברית, והזיכרון הזה מעודד אותי לעזור לטניה ולנסות 

להקל עליה.

את צודקת, גם במשפחה שלנו יש "מורשת" של קשיי העלייה, אבל אף פעם לא קישרתי את הסיפורים אלה  יונתן: 

לקשיים של העולים היום. מעניין...

3



142

יחידה 3

העליות לארץ לפני קום המדינה

בעשרות השנים שלפני קום המדינה החל החזון הציוני להתממש — יהודים עלו לארץ ישראל והחלו 
לבנות בה יישוב יהודי חדש. יישוב זה היה הבסיס והתשתית למדינת ישראל שקמה ב־1948. הרבה 
ממה שנבנה ועוצב בשנים האלה הוא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ומהזהות הישראלית 

גם בימינו.

עולים
לארץ

פרק

2

יונתן: במה יש לקנא? הם עבדו קשה, ייבשו ביצות וחטפו קדחת.הציוני לבנות את הארץ... נועה: לפעמים אני מקנאה במי שעלו לארץ לפני קום המדינה - הם עלו מתוך רצון להגשים את החלום 
נועה: נכון, לא היה להם קל, אבל הם שיצרו את הבסיס לכל מה שיש לנו כאן היום!

יונתן: את לא מגזימה קצת? הם לא היו רבים כל כך. אני לא מזלזל בהם, חס וחלילה, אני יודע שהם סללו 
כבישים והקימו יישובים פורחים, אבל "בסיס לכל..."? זה נשמע לי קצת מוגזם...

נועה: לדעתי זו לא הגזמה בכלל. אנחנו פשוט לא זוכרים בדרך כלל שהרבה דברים שבשבילנו היו פה "מאז 
נועה: קדימה, בוא נעבוד יחד. יונתן: עד כדי כך? הצלחת לסקרן אותי.ומעולם", קיימים רק בזכות כל החבר'ה שעלו לארץ לפני קום המדינה.

העליות לארץ
העלייה הציונית לארץ ישראל החלה הרבה לפני קום המדינה 

וממשיכה גם בימינו אנו.
מקובל לחלק את העלייה לארץ ישראל לתקופות ולדבר על "גלי 
עלייה" או על "עליות". בפעילות הזאת נעסוק בעליות שלפני קום 

המדינה. לכל גל עלייה היו גורמים, נסיבות ואופי משלו.
הכינו במחברת שישה כרטיסים לפי הדגם הזה:

הקמת מדינת ישראל
1948

ההעפלה
1948-1930

העלייה החמישית
1939-1930

העלייה הרביעית
1929-1924

העלייה השלישית
1923-1919

העלייה השנייה
1914-1904

העליה הראשונה
1904-1882

ה_________________ העלייה 

_____________ השנים  בין  הייתה 

מספר העולים בעלייה זו ה_יה ________

מ_______ בעיקר  הגיעו  זו  בעלייה  העולים 

זו הם: ___ בעלייה  שעלו  משפחתי  בני  יש(  )אם 

 תרומתה העיקרית של עלייה זו לחברה הישראלית 

הייתה     _________ )מידע זה מופיע בעמודים הבאים(
ִּבדקו באנציקלופדיה או 
באינטרנט ומלאו כרטיס 

לכל עלייה.

1
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3 יחידה 3: העליות לארץ לפני קום המדינה
עולים לארץ

פרק

2

ייחודה ותרומתה של כל עלייה
משימה

• קראו את קטעי המידע על העליות המופיעים בעמוד זה ובעמוד 
הבא, וכתבו במה תרמה כל אחת מהעליות לחברה הישראלית מאז 
ועד היום. מלאו את המידע בכרטיסיות שיצרתם במשימה הקודמת. 

חשוב לציין שעולים מכל העליות פיתחו את הארץ - את החקלאות, 
את ההתיישבות, את הכלכלה, את התרבות וכו'. בקטעי המידע 

שלפנינו לא נמנה את כל התחומים ואת כל התרומות, אלא נדגיש 
רק את הייחודי והבולט בכל עלייה ועלייה.

כשאנחנו, עולי העלייה הראשונה, החלטנו לעלות ארצה 
כדי לעבוד את האדמה, זו הייתה החלטה יוצאת דופן מכל 
הבחינות )גם ההחלטה לעלות לארץ וגם ההחלטה לעסוק 
בחקלאות(. הקמנו בארץ ישראל את המושבות החקלאיות 

הראשונות, למשל את ראשון לציון וראש פינה, נטענו 
בהן פרדסים והקמנו משקים חקלאיים לתפארת. בתקופה 
ההיא בחוץ לארץ יהודים מעטים מאוד עסקו בחקלאות. 

רוב היהודים עסקו במסחר, במלאכה ובלימוד תורה, אבל 
אנחנו חשבנו שצריך לחזור למסורת אבותינו בתקופת 

המקרא ובתקופת בית שני, ולהיות חקלאים בארץ ישראל. 
מדוע לא? אין סיבה שליהודים לא יהיה מקום שבו יוכלו 

להיות חקלאים עצמאיים. במשקים החקלאיים שהקמנו 
עבדו מאוחר יותר עולים מהעליות הבאות, והמושבות 

 גדלו והתפתחו – כמה מהן הן היום ערים גדולות 
במדינת ישראל!

אנחנו, עולי העלייה השלישית, 
עלינו ארצה בהתלהבות ובמרץ 

רב. שאפנו לבנות את הארץ 
ולהפריח את השממה. רבים 

מִאתנו הגיעו בקבוצות שהתארגנו 
עוד בחוץ לארץ. כמו קודמינו, 

עולי העלייה השנייה, רצינו 
שתהיה בארץ "עבודה עברית", 

רצינו לעבוד במו ידינו, ולכן 
סללנו כבישים, ייבשנו ביצות, 

נטענו מטעים, זרענו שדות 
והקמנו קיבוצים ומושבים – 

רבים מִאתנו רצו לחיות בשיתוף 
ובשוויון – בכל רחבי הארץ. 

אנחנו גם הקמנו כמה מוסדות 
חשובים, שהפכו לימים למוסדות 

השלטון של המדינה )הממשלה 
והכנסת(.

את כל המעשים האלה עשינו 
בלהט ובאמונה בדרכנו החלוצית 

והציונית. השתדלנו מאוד לשמוח 
ואפילו לשיר בזמן העבודה, 

משום שחשבנו שבניין הארץ 
צריך להיעשות בשמחה ובאהבה.

לנו, שבאנו ארצה בעלייה 
השנייה, היו הרבה חלומות 

ושאיפות. שתי מטרות מרכזיות 
שעמדו לנגד עינינו היו: האחת 

– להיות פועלים עבריים, 
לעבוד את אדמת הארץ במו 

ידינו ולחיות אורח חיים פשוט; 
והשנייה – לדבר עברית. אתם 

יכולים לתאר לעצמכם שיהודים 
בארץ ישראל היו ממשיכים 

לדבר בכל מיני שפות, רק לא 
בעברית? אנחנו החלטנו שעם 

המאבק על עבודה עברית בארץ 
ישראל, ניאבק גם על חידוש 

השפה העברית. עם שמחדש את 
חייו בארצו צריך גם לדבר בשפה 

שלו, ולכן העברית לא צריכה 
להישאר רק "שפת קודש", שפת 

התנ"ך והתפילה, אלא להפוך 
לשפת מדוברת ויום־יומית.

2

העלייה 
השנייה

העלייה 
השלישית

העלייה 
הראשונה
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פרק

יחידה 3: העליות לארץ לפני קום המדינה3
עולים לארץ

פרק

2

1 החלוצים והעולים לארץ ישראל בעליות שלפני קום המדינה בנו את החברה בארץ על פי הערכים 
 שדגלו בהם. הם קיוו שהחברה שהם בונים תהיה הבסיס למדינת ישראל שתקום. האם הצליחו בכך? 

האם תקוותם התגשמה? 

2 אילו מן הערכים שהעולים בעליות שלפני קום המדינה דגלו בהם מאפיינים את החברה הישראלית גם 
היום? אילו מהם נעלמו לגמרי מחיינו כאן? מה דעתכם על כך? 

3 אילו מהערכים שהזכרתם חשובים גם לכם? אילו מהערכים האלה באים לידי ביטוי בחייכם היום?
4 בחרו אחד מהמעשים, או מהערכים, של העולים באותה תקופה שנראה לכם חשוב במיוחד גם 

לחברה שלנו היום. הסבירו את חשיבותו.

אחד הדברים שייחדו את העלייה החמישית היה 
מספר העולים העצום. בזכותנו, העולים הרבים, 

גדל היישוב היהודי בארץ, התחזק והתפתח. 
בשנים האלה גברה ההכרה בעולם שהמפעל 

הציוני בארץ ישראל אינו זמני ושכוונת היהודים 
להקים מדינה בארץ ישראל היא כוונה כנה 

ורצינית! 
בתקופתנו שגשגה התרבות בארץ – הוקמו 

תאטראות ותזמורות, והתפתחה מאוד תרבות 
הפנאי. כמו כן הייתה התקדמות של ממש בתחום 

ההשכלה הגבוהה. 

אנחנו, המעפילים, הגענו לארץ ישראל בדרכים לא־
חוקיות לאחר שהבריטים, ששלטו אז בארץ ישראל, סגרו 

את גבולות הארץ ולא אפשרו ליהודים לעלות אליה. 
פעילים ביישוב היהודי בארץ ישראל התגייסו, ובעזרת 

סיוע שקיבלו מקהילות יהודיות בחו"ל, פעלו כדי להעלות 
לארץ כמה שיותר יהודים, בעיקר ממקומות שכבר הייתה 

בהם סכנה ליהודים. מפעל "ההעפלה", שנקרא גם "עלייה 
ב'", היה אחת המטרות המרכזיות של היישוב העברי 

בשנים ההן, וביטא את הערבות ההדדית שהייתה ערך 
יסוד בחברה החדשה שקמה בארץ ישראל.

גם אנחנו, העולים בעלייה 
הרביעית, עלינו לארץ ישראל כדי 

ליישב אותה. אנחנו התיישבנו 
בעיקר בערים ופחות ביישובים 

חקלאיים. העיר תל אביב, 
שהוקמה רק כ־15 שנה לפני 
בואנו, נהפכה בזכותנו לעיר 

מרכזית וחשובה. רבים מִאתנו 
הקימו בתי עסק ובתי חרושת 

ובזכותנו התפתחו מאוד התעשייה 
והמסחר בארץ. מפעלים רבים 

הוקמו, ורבים מהם שהחלו לקרום 
עור וגידים בתקופת העלייה 

השלישית, קיבלו כעת תנופה 
והתפתחו מאוד. לדוגמה, בית 

החרושת "שמן", המייצר שמנים 
למאכל, ובית החרושת "נשר", 

המייצר מלט, החלו את דרכם אז 
והם קיימים עד היום. כמו כן, 

השקענו כסף רב בענף הבנייה, 
וכך נבנו עוד ועוד שכונות וערים, 

והייתה די עבודה למי ששאפו 
להיות פועלים עבריים.

המעפילים

העלייה 
החמישית

העלייה 
הרביעית
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3 יחידה 3: העליות לארץ לפני קום המדינה
עולים לארץ

פרק

2

3

החלום 

יושב מול הנייר 
מילים: אריק איינשטיין 

לחן: מיקי גבריאלוב

מֹו ֶחֶרב.  ד ּכְ ּיָ ָיר, ָהֵעט ּבַ ב מּול ַהּנְ יֹוׁשֵ
ּפְֹך ַהּכֹל.  ָיר, רֹוֶצה ִלׁשְ ב מּול ַהּנְ יֹוׁשֵ
ָיר, רֹוֶאה אֹוָתְך נֹוֶפֶלת. ב מּול ַהּנְ יֹוׁשֵ

ָיר ְוֹלא יֹוֵצא ִלי קֹול.  יט ֶאל ַהּנְ ַמּבִ

י, ַאּתְ הֹוֶלֶכת ַפְיְפן,  אֹוי ַאְרִצי מֹוַלְדּתִ
ב ַלֲחִתיכֹות ְקַטּנֹות,  ַבְרּתָ ִלי ֶאת ַהּלֵ ׁשָ

ו הּוא ֵאיֶנּנּו,  ָהָיה ָלנּו ֲחלֹום, ְוַעְכׁשָ
א ִלי ִלְבּכֹות.  ְך ָעצּוב ּבָ ל ּכָ ֲאִני ּכָ

ָיר, ַמְתִחיל ָלֶרֶדת ֶעֶרב.  ב מּול ַהּנְ יֹוׁשֵ
ֹחל. חּוץ ִנְהֶיה ּכָ ָיר, ּבַ ב מּול ַהּנְ יֹוׁשֵ

ם ִמְתמֹוֶטֶטת. ָיר, ְוַאּתְ ׁשָ ב מּול ַהּנְ יֹוׁשֵ
חֹול. ָיר, טֹוֵמן ָהֹראׁש ּבַ יט ֶאל ַהּנְ ַמּבִ

שאלות לדיון

 1 אלו תחושות עולות 
משני השירים?

2 בשיר הראשון אריק איינשטיין 
כותב: "היה לנו חלום ועכשיו הוא 

איננו", ובשיר השני הוא אומר: 
"אני עוד מתעקש, עוד מתעקש 
על החלום הזה". לאיזה "חלום" 

הוא מתכוון לדעתכם?

3 מה היחס ל"חלום" בכל אחד 
מהשירים?

4 עם איזו משתי התפיסות 
אתם מזדהים?

אני מתגעגע, אבא 
מילים: אריק איינשטיין 

לחן: שם־טוב לוי

א,  , ַאּבָ ָהַלְכּתָ י ֵמָאז ׁשֶ ּכִ
ָבר.  ָבר ֹלא אֹותֹו ּדָ ֶזה ּכְ

א,  ִניָת, ַאּבָ ּבָ ִית ׁשֶ ּבַ ּבַ
ר.  ָבר ַאף ֶאָחד ֹלא ּגָ ּכְ

ֶפר  ית ַהּסֵ ֵהם ָהְרסּו ֶאת ּבֵ
ְוָעְקרּו ֶאת ֵעץ ַהּתּות. 

א,  ַע, ַאּבָ ְעּגֵ ֲאִני ִמְתּגַ
ה ָימּות. ּזֶ ֹלא רֹוֶצה ׁשֶ

ים ָהֲאבּוִדים,  ֻחּלִ ה ַהּכְ ַטְנּגָ ְיֵמי ַהּסְ
ע.  ִים ְלַאְרּבַ ּתַ ין ׁשְ מּור ּבֵ ֶקט ּגָ ְוׁשֶ

יַע, ַיאְלַלה ְיָלִדים.  ֶקַרח ַמּגִ
א. א ְוַאּבָ ַע ְלִאּמָ ְעּגֵ ֲאִני ִמְתּגַ

ׁש,  ּלֵ ְכרֹונֹות ָחזֹור ְוִהְתּפַ ּזִ ׁש ּבַ ּלֵ ִמְתּפַ
ה.  ֹלא רֹוֶצה ְוֹלא ָיכֹול ָלֵצאת ִמּזֶ
ׁש,  ָרֵאל ֲאִני עֹוד ִמְתַעּקֵ ֶאֶרץ ִיׂשְ

ה. ׁש ַעל ַהֲחלֹום ַהּזֶ עֹוד ִמְתַעּקֵ

וואו! עכשיו אני מבין הרבה יותר את התרומה של אנשי העליות הראשונות. הם באמת בנו את  יונתן: 

המדינה, במלוא מובן המילה! 

בדיוק! עכשיו אתה מבין למה אני אומרת שאני מקנאה בהם? הם היו חלק ממשהו ענק, ועד היום  נועה: 

אנחנו מרגישים את ההשפעה שלהם... 

מי שהפתיע אותי במיוחד היו העולים בעלייה הרביעית – בראש שלנו "חלוצים" הם בעיקר מי שהקימו  יונתן: 

קיבוצים וייבשו ביצות, לא חשבתי שגם מי שהקימו את מפעלי התעשייה הראשונים ומי שהתיישבו 

בערים היו גם הם "חלוצים".

אתה צודק. בעצם אפשר לומר שכל חידוש, ואפילו חיזוק של משהו קיים, הוא בעצם מעשה חלוצי  נועה: 

שתרם למדינה! 

אם ככה, אם לא רק עבודת אדמה וייבוש ביצות הם מעשים חלוציים, אז גם אנחנו היום יכולים  יונתן: 

לעשות דברים שיתרמו למדינה וישפיעו גם על הדורות הבאים.

נכון, על זה לא חשבתי... וואו! מי היה מאמין שגם אני יכולה לתרום למדינה, כמו החלוצים, כמו  נועה: 

שתמיד חלמתי... 
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2
יחידה 4

העלייה לישראל לאחר קום המדינה

בעקבות הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח )מאי 1948(, השתנתה דמותה של העלייה לישראל. 
זו הייתה הפעם הראשונה שליהודים בארץ הייתה הסמכות לקבל החלטות בנוגע לעלייה. ממשלת 
ישראל קבעה שעליית היהודים למדינת ישראל וקליטתם בה הן שתיים ממטרותיה החשובות ביותר 

של המדינה.

1

גלי העלייה למדינת ישראל
מאז קום המדינה ועד היום עולים אליה יהודים מכל רחבי העולם. 
בתקופות מסוימות בתולדות המדינה עלו לארץ בפרק זמן קצר 

יחסית קבוצות גדולות של יהודים, עליות אלו מכונות גם "גלי עלייה".
סדרו את גלי העלייה מאז הקמת מדינת ישראל ועד היום לפי סדר 

כרונולוגי )מהמוקדם ביותר למאוחר ביותר(, ורשמו אותם לפי הסדר 
במחברותיכם.

1 מתי עלו בני משפחתכם 
לארץ? האם הם עלו באחד 

מ"גלי העלייה"? )כדי להיזכר 
בגלי העלייה שלפני קום המדינה 

תוכלו לחזור לעמ' 142( 

2 רוב היהודים שחיו בארץ 
ישראל עד קום המדינה הגיעו 

אליה ממזרח אירופה וממרכזה, 
ולכן התרבות שנוצרה בארץ 
הייתה אחידה יחסית ודומה 

לתרבות האירופית. אחרי קום 
המדינה הגיעו עולים רבים מאוד 

מארצות רבות אחרות. נסו 
לשער מה היו השלכותיה של 

ההתפתחות הזאת.

1952–1948
העלייה הגדולה למדינת 

ישראל מכמה וכמה 
ארצות, בעיקר מעיראק, 

תימן, רומניה, פולין, 
מרוקו, אלג'יר, תוניס, 

גרמניה, בולגריה, 
לוב, מצרים, הונגריה 

ויוגוסלביה

2004–1990
העלייה הגדולה מברית 

המועצות לשעבר 
)חבר העמים, המדינות 

הבלטיות ועוד(

במהלך השנים 
1966–1960

כמה גלי עלייה, 
בעיקר ממרוקו 

ומרומניה

1953 עד סוף שנות 
ה־50

כמה גלי עלייה, בעיקר 
ממרוקו, תוניס, אלג'יר, 

איראן, פולין ורומניה

שנות ה־70
 עלייה 

מברית המועצות

1991 ,1984
העליות מאתיופיה

יונתן: את יודעת, אחד הדברים החדשים שנודעו לי על העליות היה שמדינת ישראל השקיעה מאמצים אדירים כדי לעזור ליהודים לעלות ארצה.
נועה: נכון שזה מרגש?

יונתן: מרגש? אותי זה פשוט הפתיע שהמדינה משקיעה בכך כל כך הרבה מאמצים, ושאלתי את עצמי אם העלייה לארץ אמורה להיות באחריות 
המדינה.

נועה: ברור שכן. לדעתי אין כאן שאלה בכלל. סוף־סוף, אחרי מאות שנים של גלות יש ליהודים מדינה, אז מובן שראשי המדינה יעשו את כל 
המאמצים להביא אליה כמה שיותר יהודים. הרי לשם כך הוקמה המדינה!

יונתן: זה נכון, אבל את בטח זוכרת שכשקמה המדינה כבר היו פה לא מעט אנשים, ולמדינה יש גם אחריות כלפיהם. אז אני שואל – למה להשקיע 

זמן וכספים כדי להביא לכאן עוד ועוד אנשים, במקום להשקיע במי שכבר חיים כאן ובמי שכבר עשו את המעשה, עלו לארץ ובנו אותה? 

נועה: אה, הבנתי מה מפריע לך... אתה מניח שאם משקיעים בעולים החדשים, משקיעים פחות במי שכבר נמצאים כאן. אל תשכח שגם 

האזרחים הוותיקים נהנים מהעלייה – מהגידול באוכלוסייה ומהפיתוח. מכל מקום, לי ברור שאם יש מי שעדיין לא נמצא כאן ורוצה לעלות – 
חייבים לעזור לו. 

יונתן: אני עוד צריך לחשוב על זה... יכול להיות שהדברים לא חייבים לבוא זה על חשבון זה...
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3 יחידה 4: העלייה לישראל לאחר קום המדינה
עולים לארץ

פרק

2

דוד בן־גוריון )1973-1886(
ממנהיגי היישוב היהודי בארץ לפני קום המדינה, וממובילי ההחלטה 
על הקמת מדינה יהודית. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל 
)1953-1949, 1963-1959(. בתקופת כהונתו הראשונה התמודד, בין 

השאר, עם אתגר קליטתן של העליות הגדולות, הנהיג את מפעלי 
התיישבות גדולים והוביל את בניית מערכת הביטחון. 

2

העלייה הגדולה
 גל העלייה הראשון לאחר קום המדינה )בשנים 1952-1948( 

 היה גל העלייה הגדול ביותר אי פעם, ולכן נקרא "העלייה הגדולה". 
 קראו את דבריו של בן־גוריון )ראש ממשלת ישראל בשנים אלו( 

על חשיבות העלייה הזאת:

העלייה בנתה והקימה את מדינת ישראל ועלייה רבתי )עלייה גדולה( של קיבוץ גלויות היא 
ייעודה העליון, הראשוני, של המדינה ותנאי לביטחונה. לא בכוח נשק וצבא, ואף לא בתוקף 

אמנות ובריתות שלום וידידות – אלא בכוח עלייה מתגברת ומתרחבת ללא הפסק ]...[ – נקיים 
את ביטחון מדינתנו ]...[

נאמנותנו לייעוד העליון של מדינת ישראל תיבחן בדבר אחד מרכזי: בנאמנותנו לקליטת עולים 
ולקיבוץ גלויות. כושר קיומנו וכושר מעשינו – ייבחן בכושרנו לקלוט את העולים ולהשרישם 

במדינת ישראל – בעבודה, במשק, בשיכון, בלשון, בתרבות – כחברים שווי זכויות וחובות 
בחברתנו המחודשת. 

)דוד בן־גוריון, מתוך: חזון ודרך - כרך א', הוצאת מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב 1951, עמ' 114( 

לעלייה הגדולה בשנים הראשונות למדינה היו גורמים רבים. לפניכם כמה מהם: 

 לפניכם הסברים על הגורמים האלה: 
העתיקו את הגורמים למחברותיכם, ורשמו ליד כל גורם את מספר ההסבר המתאים לו.

השקפת עולם ציונית                מסקנות בעקבות השואה                חוק השבות

            שאיפה לביטחון                השקפת עולם דתית                שאיפה לשיפור תנאי החיים

• אילו מהסיבות לעלייה 
לישראל לאחר קום המדינה 
תקפות, לדעתכם, גם היום?

חוק שנחקק ב־1950 
קבע שכל יהודי זכאי 
לעלות לארץ ישראל 
ולהיות אזרח במדינת 

ישראל.

במדינות רבות, בעיקר 
במזרח אירופה, היו 

משטרים נוקשים 
והיהודים חיו בהן בפחד 
ובתנאים כלכליים קשים.

היו יהודים שראו 
בהקמת מדינת 

ישראל סימן 
להתחלת הגאולה 

ונס אלוהי. 

יהודים רבים חשבו 
שעל היהודים לחיות 

במדינה משלהם בארץ 
ישראל – במדינת 

ישראל.

האסון הנורא שפקד את 
העם היהודי גרם ליהודים 

רבים להבין שהפתרון היחיד 
 ל"שאלת היהודים" הוא 

מדינה משלהם. 

בעקבות הקמת מדינת 
ישראל ובשל מצב המלחמה 

בין ישראל למדינות ערב, 
היו תושבים במדינות האלה 

שראו ביהודים אויבים. 
חייהם של חלק מהיהודים 

שחיו בכמה מהארצות 
האלה היו בסכנה.

1 למה התכוון בן־גוריון כשאמר 
ש"העלייה בנתה והקימה את 

מדינת ישראל"? 

2 בן־גוריון טען שלא נשק 
וצבא ולא בריתות יביאו לביטחון 

המדינה, אלא העלייה. לדעתו, 
כיצד תתרום העלייה לביטחון 

מדינת ישראל?

3 לא הכול הסכימו עם גישתו 
של בן־גוריון. חשבו מה טענו 

המתנגדים לגישה זו.

1

2

3

4

5

6
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יחידה 4: העלייה לישראל לאחר קום המדינה3
עולים לארץ

פרק

2

הקשיים לפני העלייה
 רבים מהעולים שהגיעו למדינת 
 ישראל אחרי קום המדינה עברו 

תלאות רבות לפני עלייתם.

שיעור עברית במחנה עקורים באוסטריה

1 נסו לדמיין כיצד הרגישו 
ניצולי השואה כשהוקמה המדינה 

והתאפשר להם לעלות לארץ. 

2 היזכרו בתחושות ובמחשבות 
שהיו מנת חלקם של יהודים 

בגולה בדורות הקודמים )תוכלו 
לעיין ביחידות 1 ו-2 בפרק 1 
 בשער זה עמ' 124 והלאה(. 

אילו מהם מתאימים לתאר גם 
את יחסם של ניצולי השואה 

לארץ ישראל? 

1
רבים מהיהודים שהגיעו 

לישראל מאירופה היו ניצולי 
שואה – פליטים שאיבדו 

בשואה בני משפחה ומכרים, 
את רכושם ואת ביתם. עם 

תום המלחמה הם שהו 
במחנות שנקראו מחנות 

עקורים וחיכו לעלייה לארץ 
ישראל. במחנות הם ניסו 

לשקם את חייהם והתכוננו 
לעלייה לישראל.

מדינות ערביות רבות במזרח התיכון ובצפון 
אפריקה התנגדו להקמת מדינת ישראל, ולאחר 
הקמתה נעשו עוינות כלפי היהודים שחיו בהן. 

חייהם של היהודים במדינות אלו נעשו מסוכנים, 
אולם לעתים לא התירו השלטונות בהן ליהודים 
לעזוב אותן. למרות הסכנה, יצאו יהודים רבים 

ממדינות אלו בחשאי ועלו לארץ. עלייה זו מכונה 
"העלייה החשאית". במקרים אחרים הגיעה 

ממשלת ישראל להסכם עם כמה מהממשלות, 
ולפיו הן יאפשרו ליהודים לצאת מהן תמורת כסף. 

2

 רצוצים וחסרי כל 
הגיעו הלילה העולים 

מעיראק
משטר של טרור ירד על מאה אלף יהודי עיראק מזה 
יומיים ]...[ העולים מבגדד שהגיעו ללוד הלילה – זו 

הפעם הראשונה לאחר טיסה במישרין מבגדד ]...[ נשאו 
עוד את חותם האימה ממנה נמלטו ]...[

רובם באו חסרי כול, הצו המקפיא רכוש היהודים העוזבים 
את עיראק בוצע בדקדקנות כזו שאפילו חפצים פרטיים 
נאסר עליהם לקחת. הממשלה העיראקית ביטלה גם את 

הרשות להוציא 50 לירות לנפש והם באו ללא פרוטה. 
רבים מהם הראו לי מפתחות של דירות, שלדבריהם 

השאירו מאחור, מלאות כל טוב. "איננו יודעים מה יהיה 
על רכושנו", אמרו. אבל יותר מאשר לרכוש, הם הביעו 

דאגה לאלו שנותרו מאחור. ביממה האחרונה אירעו 
מקרים רבים כשאספסוף התפרץ לבתי עסק ושדדם, או 
התקיף יהודים ברחובות ]...[ הקצב המוגבר של עליית 

יהודי עיראק נכנס לתוקפו הלילה. המשך היממה 
האחרונה הגיעו ללוד שישה מטוסים ]...[ הקצב יוחש 

ומקווים להגיע במהרה ל־20,000 לחודש.
)מתוך עיתון ידיעות אחרונות 12.3.51(

עולים עוזבים את מחנה המעצר 

בקפריסין בדרך לישראל

3

1 לפי מקור 2, מה הניע יהודים מארצות ערב להסתכן ולעלות 
לישראל בעלייה החשאית?

2 לאור הדברים שקראתם בכתבה, כיצד לדעתכם הרגישו העולים 
מעיראק כשנחתו בלוד? כתבו שתי תחושות לפחות.
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3 יחידה 4: העלייה לישראל לאחר קום המדינה
עולים לארץ

פרק

2

4

שאלות לדיון

 1 ממה חשש לוי אשכול? 
ממה חשש בן־גוריון? מי מהם 

תמך ב"עליית הצלה" ומי 
ב"עלייה מבוקרת"?

 2 כיצד יכלו תפקידיהם של 
שני האישים להשפיע על 

עמדתם בנושא?

3 איזו עמדה התקבלה בסופו 
של דבר? כיצד השפיע הדבר על 

אופייה של מדינת ישראל? 

4 לו הייתה מתקבלת העמדה 
האחרת, כיצד לדעתכם הייתה 

נראית מדינת ישראל היום?

עליית הצלה או עלייה מבוקרת?
בשנות ה־50 נדרשה מדינת ישראל הצעירה לקלוט אלפי עולים בשנה.

נוסף על האתגרים הביטחוניים והכלכליים שעמדו בפני מנהיגי המדינה בשנותיה הראשונות, הם היו 
צריכים לדאוג לעולים לדיור, לתעסוקה ולחינוך. 

על רקע זה התפתחו שתי גישות עיקריות באשר לעלייה למדינת ישראל:

עלייה מבוקרת מול    עליית הצלה     

המקור שלפניכם מעיד על הדילמה שמנהיגי המדינה נאלצו להכריע בה בעניין העלייה הגדולה:

• על פי הכותרות האלה, חשבו 
מה היו הטיעונים העיקריים של 

מי שתמכו ב"עליית ההצלה" 
ומה היו טיעוניהם של מי שקראו 

ל"עלייה מבוקרת". 

גזבר - הממונה על הכספים 
הסוכנות היהודית - ארגון 
יהודי עולמי שמרכזו בישראל. 
אחד מתפקידיה העיקריים של 

הסוכנות הוא עידוד העלייה 
לישראל וסיוע בקליטת 

העולים בארץ 

הוזמנתי לשיחה עם לוי אשכול שהיה גזבר הסוכנות ]היהודית[... הוא פתח ואמר: "איש צעיר, 
שמעתי שאתה נוסע לבגדד". "כן, אני יוצא בימים הקרובים", אמרתי בהרגשת גאווה והתפעלות 

לנוכח התעניינותו בי.
"שמעתי כי אתה טוען, כי יבואו שישים אלף תוך שנה", אמר לוי אשכול. 

"אני מקווה כי יבואו יותר", השבתי בהתלהבות ]...[
"עכשיו תשמע מה אני אומר לך" ]אמר לוי אשכול[, "תאמר ליהודים הטובים שלך, שאנחנו נשמח 

מאוד שכולם יבואו, אבל לא שימהרו. אין כרגע אפשרויות קליטה. אין לנו אפילו אוהלים. אם 
יבואו יצטרכו לגור ברחוב... אינך יודע לאילו תנאים אתה מביא את האנשים. עליך להבהיר להם 

זאת היטב, אחרת הם יתמרמרו ובצדק."
ב־27 במארס )1950( נלקחתי לראות את בן־גוריון )ראש הממשלה(. פתחתי בכמה משפטים 

להסביר לו את הבעיה והוא קטע אותי מיד ופסק בחיתוך דיבורו החד: "אתה נוסע להביא יהודים. 
תגיד להם שיבואו מהר. מה יהיה אם העיראקים ְיַשנּו פתאום דעתם ויבטלו הסכמתם? תיסע ותביא 

אותם מהר. דרך צלחה."
)שלמה הלל, בתוך: עולים ומעברות, ירושלים 1987, עמ' 143-141(

עכשיו הבנתי למה אנחנו לומדים על העליות – לא רק כדי לדעת את ההיסטוריה של מדינת  יונתן: 

ישראל, אלא משום שהעליות הן חלק בלתי נפרד ממהותה של מדינת ישראל.

אני לא מבינה את משמעות המילה "מהות" בהקשר הזה, אבל אם התכוונת שהעליות השפיעו  נועה: 

מאוד על האופי של מדינת ישראל – אני מסכימה בהחלט! 

בדיוק משום כך בחרתי במילה המפוצצת "מהות". אני חושב שכאן מדובר בהרבה יותר מסתם  יונתן: 

השפעה. ממה שלמדנו היום אני מבין שבלי העליות מדינת ישראל הייתה כנראה משהו אחר 

לגמרי – היא הייתה מתפתחת אחרת וכל הזהות שלה הייתה בוודאי אחרת. העליות הן חלק 

בלתי נפרד מהמדינה, ולכן אי אפשר "להבין" את המדינה בלי לדבר על העליות ועל העולים...

נראה לי שאני מסכימה גם עם זה. יותר מזה, אם העליות הן חלק מהזהות של המדינה, הן גם  נועה: 

חלק בלתי נפרד מזהותם של האנשים שחיים במדינה: שלי, שלך, של כולנו...

וואו, הפעם הגענו למסקנות פילוסופיות של ממש ואנחנו אפילו מסכימים עליהן. מי היה מאמין?... יונתן: 
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יחידה 5

קליטת עלייה במדינת ישראל הצעירה

ביחידה זו ננסה להבין את האתגרים שעמדו בפני מדינת ישראל בהיותה מדינת עלייה, ונכיר את 
תהליך הקליטה שעברו המוני העולים שהגיעו לישראל בשנותיה הראשונות.

בישראל שני עולים חדשים על כל אזרח ותיק!נועה: אתה יודע, הצצתי בחוברת וראיתי נתון מפתיע: בשלב מסוים בשנותיה הראשונות של המדינה היו 
נועה: מרשים? נראה לי שזו הייתה בעיה רצינית.יונתן: נתון מרשים, לא?

יונתן: למה בעיה?

 נועה: תחשוב למשל על הכיתה שלנו. השנה הצטרפו אלינו שני עולים חדשים: טניה ויואל. אנחנו 30 

יונתן: אכן מצב מעניין, אבל אני עדיין לא מבין מה הבעיה.היו מגיעים 20 עולים חדשים! תלמידים בכיתה, וכל מי שיכול עוזר לחדשים להשתלב. עכשיו תדמיין שלכיתה של 10 תלמידים 

 נועה: היום כל תלמיד בכיתה עוזר לטניה ויואל במקצוע אחר, והם מקבלים את כל העזרה שהם צריכים. 

במצב שתיארתי כל תלמיד ותיק היה צריך לעזור לשני עולים בכל המקצועות. זה נראה לי בלתי אפשרי! 
יונתן: אני מתחיל להבין... 

 נועה: חכה, זה עוד לא הכול. טניה ויואל מסתכלים עלינו ולומדים מאתנו איך מקובל להתנהג כאן. 
אם רוב הכיתה היו עולים חדשים – מי היה לומד ממי? מה היה אפשר ללמוד? 

יונתן: בחיי, את כנראה צודקת. נראה שאכן מדובר באתגר לא פשוט...

1

שאלות לדיון

 שנים ספורות לאחר שקמה היו במדינת ישראל 

שני עולים חדשים על כל אזרח ותיק. 

  כיצד, לדעתכם, השפיעה עובדה זו על המדינה ועל החיים בה?
 חשבו למשל:

• על החלטותיהם של ראש הממשלה ושרי הממשלה.
 • על חייהם של העולים החדשים, על מחשבותיהם 

ועל תחושותיהם.

• חשבו על השפעות בתחומים שונים, לדוגמה:
 - השפעה על הכלכלה )כסף, תקציבים, מחירים, תעסוקה וכדומה(

 - השפעה על החברה )יחסים בין פרטים ובין קבוצות(
 - השפעה על רגשותיהם של האנשים במדינה 

- השפעה על המדינה ועל העם היהודי

קליטת עלייה בשנים הראשונות 
לאחר קום המדינה

ב"מגילת העצמאות" חרתה מדינת ישראל על דגלה את רעיון 
קיבוץ הגלויות. מדינת ישראל התחייבה לא רק להעלות לארץ כל 

יהודי שיחפוץ בכך, אלא גם לדאוג לכל עולה ועולה. אולם, ככל 
הנראה, איש לא העלה בדעתו שיהודים רבים כל כך אכן יעלו 

לישראל בפרק זמן קצר כל כך. 
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יחידה 5: קליטת עלייה במדינת ישראל הצעירה
עולים לארץ

פרק

2

2

מצוקת דיור ומצוקה כלכלית
משום שמספר העולים החדשים היה גדול כל כך, לא היו די 
מקומות דיור ומקומות עבודה לכולם. כדי לפתור את מצוקת 
הדיור נמצאו כמה פתרונות - העולים שוכנו במחנות עולים 

ובשכונות שנועדו למגורים זמניים ונקראו מעברות.

    ]...[ כשחמישים איש ואישה, זקנים וילדים, נמצאים באולם 
שינה אחד, מן ההכרח שתתהווה אווירה בלתי אפשרית. אלה 

ָלה, אשר אסור לנו להחזיק אנשים בהם ]...[ צריך  ּפָ הם תנאי ַהׁשְ
שהממשלה תדע ש־47 נפש ]באולם אחד[ פירושם חומר נפץ 

למדינה כולה. 
)על פי תיאורו של גיורא יוספטל, מבכירי הסוכנות היהודית ושר בממשלות ישראל. 
מתוך: ספר העליות, מרדכי נאור ]עורך[, הוצאת מסדה, גבעתיים 1991, עמ' 130(

    כיוון שבאו גלים לא מתוכננים, ובשנים הראשונות מאה 
אלף ומאתיים אלף יהודים בשנה, וגם יותר, עשינו מה שיכולנו: 

קודם כול ִאכלסנו את הבתים בערים שהערבים נטשו. כך יישבנו 
את יפו ואת החלק הערבי של חיפה, ירושלים, רמלה ולוד ]...[ 

המחנות ]...[ שצה"ל לא היה צריך, התחילו להתמלא במשפחות 
של עולים. המחנות לא היו בנויים לזה, ובצריפי הפח הגדולים 

שהיו בנויים למחלקת חיילים, וכאן הכניסו בהם חמש משפחות, 
שמונה משפחות – כמה שנכנס. בלי סידור.

ואז החלו לנטות אוהלים. לקחו קצת גם מהצבא והתחילו לצאת 
קריאות דחופות לשליחינו ברחבי העולם: "לקנות אוהלים. קנו 

אוהלים גדולים, בינוניים וקטנים". אבל גם האוהלים לא הספיקו, 
והעולים הוסיפו לבוא גלים־גלים, אלף ביום! ואז עברו לשיטה 

דֹונים: לקחו יריעות של אוהלים קרועים, יצרו מהן גג  של ּבַ
דֹונים. דֹון, ונוצרו מחנות של ּבַ וארבעה קירות – וכך קם והיה ּבַ

)לובה אליאב, מתוך: 40 שנה לתחילתה של העלייה הגדולה, סקירה חודשית,
משרד הביטחון, תל אביב 1987(

1 מדוע חשב גיורא יוספטל שהמצב במחנות העולים הוא "חומר 
נפץ למדינה כולה" )בקטע 1(?

2 איזה קושי מתאר לובה אליאב )בקטע 2(?
3 התבוננו בתצלומים. כיצד לדעתכם הרגישו העולים במעברות?

 צריפים טרומיים במרכז קליטה לעולים חדשים ברעננה
)תמונה מ–1949(

אוהלים במעברת פרדס חנה )תמונה מ–1950(

עולים חדשים יושבים על מיטת שדה מחוץ לצריף שלהם 
במעברה ליד תל אביב )תמונה מ–1949(

1

2
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יחידה 5: קליטת עלייה במדינת ישראל הצעירה3
עולים לארץ

פרק

2

   המצב הכלכלי היה מאוד קשה. האמהות הלכו פעם בשבוע לצרכנייה וקיבלו איזושהי הקצבה 
בתלושים. כמה מנות של ביסקוויטים וכו'. לא היה אוכל ותמיד חיפשנו משהו לאכול. קטפנו 

חרובים מן העצים. בחופשות הלכנו לתרשיחא ושם קטפנו סברס, תאנים וענבים. 
)זיכרונות של מי שהיו ילדים במעברת גורן בתחילת שנות ה־50. מתוך: רנה שפירא, המורה ִרנה אמרה שאנחנו יכולים 

- המסע שעשינו תלמידיי ואני בשנות החמישים בדרך לישראל, כרמל, ירושלים תשע"א, עמ' 79-78(

פתרונות קבע — מושבי עולים ועיירות פיתוח3

1 היכן נמצאים רבים 
מהיישובים החדשים האלה? 

2 מה היה השיקול שהנחה את 
מי שהחליטו היכן להקים את 

היישובים החדשים?

3 מדיניות היישוב הזאת יצרה 
גם תחושה של קיפוח בקרב חלק 
מהעולים. ממה, לדעתכם, יכלה 

לנבוע תחושה זו? 

השכונות והיישובים הנזכרים 
בדברי גולדה מאיר הם מושבי 

עולים ועיירות הפיתוח. בעשור 
שלאחר קום המדינה הוקמו כ–30 
עיירות פיתוח ויושבו בהן בעיקר 

עולים. מושבי העולים ועיירות 
הפיתוח הוקמו גם כדי לפזר את 

האוכלוסייה ברחבי הארץ וליישב 
אזורים שלא היו מיושבים עד אז, 

בעיקר לאורך הגבולות. 

גולדה מאיר - ראש הממשלה 
הרביעית של מדינת ישראל. 

הייתה שרת העבודה בתקופת 
העלייה הגדולה )1956-1949(, 

פעלה להקמת שיכונים לעובדים 
ולעולים ועסקה בקליטת עלייה.

    ב־1952, כשהתחילה העלייה סוף־סוף להתמעט – עד 
אלף ביום – התחלנו להפנות עולים חדשים מן המעברות 

לשכונות מסודרות באזורי פיתוח וליישובי ְסָפר חדשים 
בכל רחבי הארץ ולהעביר את הדגש מעבודות ציבוריות 

לחקלאות. לכל משפחת עולים ניתנו לא רק בית זעיר אלא 
גם חלקת אדמה, בהמות ושיעורים בחקלאות. גם כאן עשינו 

שגיאות ]...[
הקמנו יישובים שבהם הושבנו צירופים של אנשים כמו 

בקבוצות לסלילת הכבישים. לא היה להם הרבה מן המשותף 
זה עם זה, וקשה היה להם )לפעמים בלתי אפשרי( לחיות יחד 
בפינה מבודדת לגמרי בארץ, ובדרך כלל לא היה להם ניסיון 

בחקלאות וגם לא חיבה לחקלאות.
רבים מהם התקוממו ונסחפו לערים, ושם השתקעו במשכנות 

עוני. אבל רובם נשארו במקומם ונעשו חקלאים ממדרגה 
רות, הפרחים והירקות  ראשונה שבניהם מגדלים כיום את הּפֵ

הישראליים שנמכרים בכל רחבי העולם. 
)גולדה מאיר, מתוך: חיי, הוצאת מעריב, תל אביב 1975(

שאלה לדיון

• גם העולים במעברות 
סבלו, כמובן, ממדיניות הצנע. 

לדעתכם, אילו רגשות יכלו 
להתפתח בעקבות המציאות 

הזאת?

קליטתם של 750,000 עולים בשש השנים הראשונות לקום המדינה 
הייתה מבצע אדיר, בעיקר לנוכח מצבה הקשה של המדינה בשנים 

ההם. כדי לעמוד במשימה זו ובאתגרים האחרים של המדינה 
הצעירה, נאלצה הממשלה להנהיג משטר כלכלי שכונה צֶנַע — 

משטר שבו הונהגה הְקצבה של מצרכים חיוניים )מוצרי מזון ולבוש( 
לכל תושבי המדינה.

בתקופת הצנע לא יכלו תושבי המדינה לקנות כל מוצר שרצו, 
אלא מוצרים מסוימים בלבד ובכמויות מוגבלות. הממשלה קבעה 
תפריט יומי אחיד לכל תושבי המדינה, ורק את המוצרים שהיו בו 
היה אפשר לקנות. כך התכוונה הממשלה לחסוך כסף ומשאבים 

ולהפנות אותם לעלייה, לקליטת עלייה ולביטחון.

• כיצד, לדעתכם, הרגישו האזרחים הוותיקים יותר במדינה 
כשנאלצו להוריד את רמת החיים שלהם, בין השאר, בעקבות גל 

העלייה הגדול?

3

1

כרזת עידוד למדיניות הצנע
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3 יחידה 5: קליטת עלייה במדינת ישראל הצעירה
עולים לארץ

פרק

2

עולים ממרוקו סוללים שביל במושב רינתיה, 1949

שאלת אתגר

מדוע לדעתכם לא יישבו 
את העולים החדשים בערים 
גדולות או ביישובים קיימים, 

אלא הקימו בשבילם יישובים 
חדשים - מושבי עולים 

ועיירות פיתוח? 

    לאבא שלי היה כאב גדול עד שנפטר. כאילו לא קיימו 
גורן,  את מה שהבטיחו לו. בתימן היה לו רכוש גדול וכאן, ּבְ

נאלץ לעבוד בסיקול אבנים והוא היה כזה עדין. 
)זיכרונות של מי שהיו ילדים במעברת גורן בתחילת שנות ה־50.

מתוך: ִרנה שפירא, המורה ִרנה אמרה שאנחנו יכולים - המסע שעשינו תלמידיי 
ואני בשנות החמישים בדרך לישראל, כרמל, ירושלים תשע"א, עמ' 79(

1 גולדה מאיר הזכירה )במקור 
1 בעמוד הקודם( שתי סיבות 

עיקריות לבעיות שהתעוררו 
בכמה ממושבי העולים. כתבו 

אותן במחברותיכם במילים 
שלכם.

2 קראו את מקור 2. לאיזו 
מהסיבות שהזכירה גולדה מאיר 

קשור המקור הזה? כיצד הוא 
מסביר את הקושי שהיה לחלק 

מהעולים לעסוק בחקלאות? 

בתים חדשים בבנייה - דימונה, 1963

שאלות לדיון 

רבים מתושבי המדינה היום הם עולים שעלו לארץ לאחר קום 
 המדינה וחוו קשיי דיור וקליטה בתחילת שהותם כאן. 

כיצד לדעתכם השפיעה תקופה זו על עיצוב זהותה של מדינת 
 ישראל? 

האם יש לתקופה זו השפעה גם על דמותה של מדינת ישראל היום? 
אם כן, מהי?

משימת חקר

בחרו עיירת פיתוח וחפשו מידע על השנים הראשונות להקמתה: 

• היכן היא נמצאת? מתי הוקמה? מי היו המתיישבים בה? 
• האם יש )או היו( לעיירה זו מאפיינים מיוחדים? 

כתבו גם על העיירה היום: 

• אילו שינויים עיקריים חלו בה? 
• מהו הרכב האוכלוסייה בה היום?

2
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יחידה 5: קליטת עלייה במדינת ישראל הצעירה3
עולים לארץ

פרק

2

4

במילים שלנו
כתבו במחברותיכם מכתב דמיוני של עולה שעלה לארץ בשנות 

ה־50 לעולה חדש מהשנים האחרונות.
באמצעות המכתב תארו את חוויותיו בשנים הראשונות בארץ - 

חוויות טובות וחוויות קשות, הצלחות וקשיים. 
סיימו את המכתב בעצה טובה מהעולה "הישן" לעולה החדש. 

נועה: אתה יודע, עכשיו אני רואה שבאמת חשוב ללמוד על העליות שהיו אחרי קום המדינה.

יונתן: למה זה כל כך חשוב בעינייך?

נועה: בהתחלה חשבתי שזה חשוב רק כדי להכיר את מה שעבר על הסבים ועל ההורים שלי כשהם 

הגיעו לארץ, אבל עכשיו אני מבינה שהעולים שעלו אחרי קום המדינה תרמו למדינה שלנו 

והשפיעו עליה לא פחות מהעולים שעלו לפני קום המדינה. 

יונתן: את צודקת, אמנם זו תרומה מסוג אחר לגמרי, אבל היא חשובה לא פחות – כל הכבוד להם!
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2

הם חלק מההיסטוריה, ואנחנו חיים סתם חיים רגילים.יונתן: את יודעת, תמיד קינאתי בסבא ובסבתא שלי. הם עלו לארץ בספינת מעפילים וחיו שנתיים במעברה... 
נועה: נו? 

יונתן: ועכשיו אני פתאום חושב שגם אני אוכל לספר לילדים שלי שהכרתי מקרוב את העולים מברית 

דרמטית ומרגשת, אבל חשובה לא פחות.המועצות לשעבר ואת העולים מאתיופיה. אז אולי גם אנחנו חלק מההיסטוריה? אולי היסטוריה פחות 
יונתן: באמת? אני כנראה לא יודע מספיק...נועה: למה פחות דרמטית? לדעתי גם הסיפורים מהעליות האלה מעניינים ומרגשים.

יחידה 6

העליות הגדולות
מאתיופיה ומברית המועצות

מאז העלייה הגדולה בשנותיה הראשונות של המדינה, לא היה עוד גל עלייה כזה. אולם עד היום, 
לאורך כל השנים, יהודים ממשיכים לעלות לארץ. בעשרות השנים האחרונות עלו לישראל עולים 
משתי קהילות בעיקר: מאתיופיה ומברית המועצות. העליות האלה היו מיוחדות ושונות באופיין 

מהעליות שקדמו להן.

1

העלייה מברית המועצות בשנות ה־70
עד לפני כ–25 שנה לא ִאפשר השלטון בברית המועצות לאזרחיו 
לצאת מהמדינה ולהיות בקשר עם העולם. בשנות ה־60 וה־70 

דרשו יהודים רבים שחיו בברית המועצות, לממש את זכותם לעלות 
לישראל. פעילותם של פעילי העלייה הייתה בלתי חוקית ורבים 

מהם פוטרו מעבודתם, נעצרו ונחקרו. כמה מהם אף נשפטו ונאסרו 
לתקופות ארוכות. הם נקראו אסירי ציון.

יהודים בכל העולם פעלו למענם, ומדינות רבות לחצו על השלטונות 
לתת ליהודים לעזוב את ברית המועצות. ואכן במהלך שנות ה־70 

עזבו את ברית המועצות יותר מ־200,000 אלף יהודים, רובם הגיעו 
למדינת ישראל.

שאלות לדיון

1 כדי לעלות לישראל היו אסירי ציון מוכנים להסתכן בעונשי מאסר 
ארוכים. נסו לשער מה גרם להם לנהוג כך.

2 רוב העולים בעלייה זו התאקלמו בארץ מהר יחסית. מה היו, 
לדעתכם, הסיבות לכך?

 שלח את עמי: הפגנה מול מלון הילטון בתל אביב
)צילום מ–1970(

שאלת אתגר: על השלטים בהפגנה שבתמונה נכתב הביטוי 
"שלח את עמי". באיזה סיפור בתנ"ך נזכר הביטוי הזה? מדוע בחרו 

המפגינים להשתמש בו בהפגנה זו? 
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עולים לארץ2
יחידה 6: העליות הגדולות מאתיופיה ומברית המועצות

2

העליות מאתיופיה
עד שנות ה־80 עלו מעט מאוד 

יהודים מאתיופיה לישראל.

הרב עובדיה יוסף )2013-1920( 
מנהיגה הגדול של יהדות ספרד 

בדורות האחרונים. היה הרב 
הראשי הספרדי. מנהיגה הרוחני 

של תנועת ש"ס.

אתיופיה היא מדינה מרוחקת באפריקה. מאות שנים היו יהודי 
אתיופיה מנותקים יחסית ממרכזים יהודיים אחרים. רוב היהודים 
בארץ ישראל ובקהילות אחרות בעולם לא ידעו הרבה על מצבם, 

והקשר עמם היה מועט וחלקי.

ליהודי אתיופיה היו מנהגים וחגים מיוחדים להם, ולכן היו 
בישראל אנשים שהטילו ספק ביהדותם. 

בשנות ה־70 פסק הרב עובדיה יוסף שבני קהילת ביתא ישראל 
)כך נקראת קהילת יהודי אתיופיה( הם יהודים לכל דבר, ולכן יש 

לפעול להבאתם למדינת ישראל.

• מדוע לא עלו יהודים מאתיופיה בעלייה הגדולה שלאחר קום המדינה?

הדרך לארץ ישראל
בשנות ה־70 וה־80 היה מצב 

היהודים באתיופיה קשה ביותר. 
נאסר עליהם לצאת מן המדינה, 
והצבא והשליטים התנכלו להם 
ואסרו על פעילותם של ארגונים 

יהודיים. למרות הסכנה, החלו 
יהודים רבים לעזוב את אתיופיה 

כדי לעלות לישראל. מדינת 
ישראל מצִדה נקטה מהלכים 
סודיים כדי להעלות את יהודי 
אתיופיה לישראל, ויזמה שני 
מבצעים גדולים להעלאתם.

המסע לארץ ישראל 
מילים: חיים אידיסיס
לחן: שלמה גרוניך 

ביצוע: שלמה גרוניך ומקהלת שבא 

יַח ֵמַעל,  ּגִ ֵרַח ַמׁשְ ַהּיָ
ל.  ק ָהֹאֶכל ַהּדַ י ׂשַ ּבִ ַעל ּגַ

י, ֵאין סֹופֹו ְלָפִנים,  ְחּתַ ר ִמּתַ ְדּבָ ַהּמִ
ים:  ַטּנִ י ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהּקְ ְוִאּמִ

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְלָהִרים ַרְגַלִים, 
ַלִים.  ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוׁשָ

אֹור ָיֵרַח ַהְחֵזק ַמֲעָמד, 
נּו ָאַבד.  ּלָ ק ָהֹאֶכל ׁשֶ ׂשַ

ים,  ּנִ ל ּתַ ר ֹלא ִנְגַמר, ְיָללֹות ׁשֶ ְדּבָ ַהּמִ
ים.  ַטּנִ יָעה ֶאת ַאַחי ַהּקְ י ַמְרּגִ ְוִאּמִ

ֵאל, ָקרֹוב ִנּגָ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ּבְ
ָרֵאל.  ֹלא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

1 בשיר מתואר מסע לארץ 
ישראל. תארו את המסע במילים 

שלכם.

2 מה נתן תקווה להולכים 
 במסע הזה? חזרו ליחידה 
 בפרק 1 )עמ' 127-124(. 

לאיזה שיר המופיע שם דומה 
השיר הזה? מדוע?

3 ביחידה 4 )עמ' 146( עסקנו 
בכמה סוגים של עליות: עלייה 
גדולה, עלייה מבוקרת, עליית 

הצלה, עלייה חשאית. אילו 
מהכינויים האלה מתאימים 

למבצעים להעלאת יהודי 
אתיופיה? הסבירו.

ְקפּו ׁשֹוְדִדים,  ְיָלה ּתָ ּוַבּלַ
ה.  ֶחֶרב ַחּדָ ם ּבְ ין ּגַ ַסּכִ ּבְ

ֵרַח ֵעִדי,  י, ַהּיָ ם ִאּמִ ר ּדַ ִמְדּבַ ּבַ
ים:  ַטּנִ ַוֲאִני ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהּקְ

ם ַהֲחלֹום,  ֵ ּשׁ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ִיְתּגַ
ָרֵאל.  יַע, ְלֶאֶרץ ִיׂשְ עֹוד ְמַעט ַנּגִ

י,  ל ִאּמִ מּוָתּה ׁשֶ ֵרַח ּדְ ּיָ ּבַ
ָעְלִמי.  א ַאל ּתֵ י, ִאּמָ יָטה ּבִ ַמּבִ

י, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה  לּו ָהְיָתה ְלִצּדִ
ֲאִני ְיהּוִדי.  ְכֵנַע אֹוָתם ׁשֶ ְלׁשַ

ם ַהֲחלֹום,  ֵ ּשׁ עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ִיְתּגַ
ָרֵאל. יַע, ְלֶאֶרץ ִיׂשְ עֹוד ְמַעט ַנּגִ

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת, ְלָהִרים ַרְגַלִים, 
ַלִים. ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון, ִלְפֵני ְירּוׁשָ
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2 יחידה 6: העליות הגדולות מאתיופיה ומברית המועצות
עולים לארץ

3

משימה

התבוננו בתמונה, בחרו דמות אחת ונסו לדמיין את מחשבותיה.

הדרך לארץ ישראל
מסעם של העולים מאתיופיה לישראל בתחילת שנות ה־80 נחלק 

לשני חלקים: 
- הדרך מאתיופיה לסודן. את החלק הזה עשו העולים בעצמם. הם 

הלכו ברגל מאתיופיה לסודן )מדינה שכנה( במסע מפרך ומסוכן 
ביותר. 

- הדרך מסודן לישראל. חלק זה היה באחריות מדינת ישראל - 
העולים הוטסו מסודן לישראל. 

כך עלו לישראל כ־8,000 מיהודי אתיופיה. עלייה זו מכונה מבצע משה.

בשנת 1991 התחלף השלטון באתיופיה, והשלטון החדש הסכים 
לאפשר ליהודים שעדיין חיו באתיופיה לצאת מהמדינה תמורת 

תשלום. 30 מטוסים של חיל האוויר הישראלי הוטסו לאדיס אבבה, 
בירת אתיופיה, שבה התכנסו יהודים רבים, ובתוך פחות מיומיים 
הטיסו לישראל 14,000 מיהודי אתיופיה. מבצע זה נקרא מבצע 

שלמה.

בשני המבצעים האלה עלו לארץ רוב היהודים שחיו באתיופיה, 
כ־35,000 איש ואישה, זקנים וילדים. 

ברית המועצות לשעבר 
ברית המועצות הייתה מסגרת מדינית שכללה כמה 

מדינות )מועצות(, הגדולה שבהן היא רוסיה. ב־1991 
התפרקה ברית המועצות לכמה וכמה מדינות עצמאיות. 

כמה מהמדינות האלה התאגדו למסגרת המכונה "חבר 
המדינות העצמאיות" )חבר העמים(.

העלייה מברית המועצות לשעבר 
כפי שראינו, שנים ארוכות לא יכלו יהודי ברית המועצות לעזוב 

את ארצם ולעלות לישראל. בשנת 1989 התחלף השלטון בברית 
המועצות, ואז חודש הקשר בין הקהילה היהודית שם לבין העולם 
היהודי ומדינת ישראל. בעקבות זאת החל גם גל עלייה של יהודים 
מברית המועצות למדינת ישראל. יהודים רבים חשבו שישראל היא 
המקום הבטוח ביותר בשבילם וקיוו שבמדינת ישראל יוכלו לחיות 

חיים טובים יותר.
במשך כעשר שנים עלו לישראל כמיליון עולים מברית המועצות, 

והעלייה משם נמשכת גם היום.

1 כתבו במחברותיכם שלושה דברים שאתם יודעים על העלייה 
מברית המועצות.

2 כתבו במחברותיכם שלוש שאלות שהיה מעניין אתכם לשאול 
עולה מברית המועצות.

3 מה משותף לעלייה מברית המועצות לשעבר ולעליות הקודמות 
לה? במה היא שונה מהן? 

ההשתלבות בארץ
בשל ממדי העלייה מברית המועצות לשעבר הוקמו בארץ מסגרות 

חברתיות, תרבותיות ואחרות שהשפה השלטת בהן היא רוסית )כמו 
תאטרון, ערוץ טלוויזיה, עיתונים וחנויות לממכר מוצרים המיובאים 

מברית המועצות לשעבר(. משום כך, בין השאר, עולים רבים מברית 
המועצות לשעבר יכולים לחיות בישראל, אך להתערות מעט מאוד 

בחברה הישראלית ובתרבותה. למשל, יש עולים שאינם לומדים את 
השפה העברית על בורייה. 

בתופעות דומות אפשר להבחין גם בקרב עולים ממקומות אחרים - 
דוברי אנגלית, צרפתית או ספרדית. אולם בשל ממדי העלייה מברית 

המועצות לשעבר, תופעה זו ניכרת יותר בקרב דוברי הרוסית.

עולים חדשים 
מאתיופיה טסים 

במטוס חיל האוויר 
מאדיס אבבה 

לישראל במבצע 
שלמה )צילום 

מ–1991(

הציגו במחברותיכם דעה התומכת בתופעה ודעה המתנגדת לה. 
הסבירו את שתי הדעות בהרחבה!
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עולים לארץ2
יחידה 6: העליות הגדולות מאתיופיה ומברית המועצות

4

לקראת סיכום 
משימה א' 

נסו לכתוב בקצרה מה תרמו העליות לאחר קום המדינה למדינה 
ולחברה בישראל מהבחינות האלה: 

צדקת, העליות בימינו מעניינות ומרגשות לא פחות מהעליות שקדמו להן. אנחנו, שנולדנו פה, יכולים  יונתן: 

בקושי לדמיין מה כרוך בעלייה לארץ...

כל הכבוד לעולים! לא משנה מתי ומאין, נראה לי שהעלייה לארץ מעולם לא הייתה קלה. כל העולים  נועה: 

עזבו חברים, ִמנהגים ואפילו אוכל מוכר, הגיעו לארץ חדשה והתחילו הכול מחדש.

אני מסכים אתך, אבל אני חושב שגם לנו, לישראלים הוותיקים, מגיע קצת כבוד. יונתן: 

)בהפתעה(: מה? למה? נועה 

הרי אנחנו עוזרים לעולים כשהם מגיעים לכאן – משקיעים זמן ומאמץ.  יונתן: 

אתה באמת מרגיש שעזרה לעולים חדשים היא מאמץ גדול כל כך? נועה: 

בהחלט. אני עושה את חלקי בשמחה: אני עוזר ליואל העולה החדש בכיתה שלנו, אנחנו כבר חברים  יונתן: 

ממש. אני מקפיד להתייחס בסובלנות ובכבוד לעולים חדשים בשכונה. כן, אני בהחלט מתאמץ! 

לדעתי אתה מגזים. איך אתה יכול להשוות בין המאמץ שלך לקשיים שלהם? נועה: 

אני לא משווה, אני רק אומר שצריך לזכור גם את הקולטים, את האזרחים הוותיקים. גם אם המאמץ  יונתן: 

שלהם קטן יותר, קליטת העלייה אינה אפשרית בלעדיהם.

משימה ב' 

הכינו תעודת הוקרה לעולה )הכוונה לכל עולה ועולה שעלה אי פעם 
לישראל, מכל מקום ובכל זמן(

כתבו בקצרה כמה משפטים שיבטאו את ההערכה והכבוד שאתם 
רוחשים לעולים.

נסו להביע את הערכתכם לעולים גם בעיצוב התעודה: באיורים, 
בעיטורים וכדומה.

דמוגרפיה
)מספר האנשים במדינה(

המישור הציוני־לאומי 
)חיזוק המדינה והצדקת קיומה(

תרבות וחברה
כלכלה
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2

אין ספק שמעולים החדשים היום נחסכים כמה מקשיי הקליטה שהעולים שעלו מיד לאחר קום המדינה  נועה: 

)מעודד אותה להמשיך(: אבל...נתקלו בהם. העולים היום מקבלים יותר תמיכה כלכלית, וגם תמיכה נפשית, אם צריך.  יונתן 

אני פשוט רוצה להגיד שאסור לשכוח שאף על פי שהיום עוזרים לעולים החדשים להתאקלם, ומנסים  נועה: 

לדעתי, יכול להיות שהיום דווקא קשה יותר לעולים להיקלט.להבין לאיזו עזרה כל עולה זקוק, עלייה אינה צעד פשוט וצריך להמשיך לעזור לעולים בכל דרך. יונתן: 

באמת? למה? הרי היום מודעים הרבה יותר לקשיי העולים ומשתדלים ללמוד מטעויות העבר. נועה: 

נכון, אבל בעבר היו הרבה מאוד עולים. "עולה חדש" לא היה מעמד יוצא דופן. כמו שלמדנו, לעתים היו  יונתן: 

אפילו יותר עולים חדשים מאזרחים ותיקים. ואת יודעת, לפעמים "צרת רבים - חצי נחמה".
והיום? נועה: 

היום רוב הישראלים נולדו כאן, יש להם שפה אחת ומנהגים דומים, והעולים חדשים צריכים להשתלב  יונתן: 

בחברה מגובשת הרבה יותר. לא כמו פעם, כשהמדינה רק קמה והכול היה ראשוני ולא מעוצב...

אתה צודק מאוד. זה רק מעודד אותי להמשיך לסייע לעולים חדשים בכל דרך שאני יכולה. נועה: 

יחידה 7

כיצד מרגישים עולים חדשים? 

נדון באתגרי קליטת העלייה בימינו. מה השתנה בדרכי קליטת העלייה מאז העליות  זו  ביחידה 
הראשונות שלאחר קום המדינה? האם החברה בישראל היום קולטת את העולים בדרך טובה יותר?

1

קליטת העלייה בתקופתנו
מסוף שנות ה־60 השתנה היחס אל העולים החדשים והשתנו 

דרכי הקליטה שלהם. את המעברות החליפו מרכזי קליטה 
ואולפנים לעברית, והמדינה כבר אינה מחליטה בשביל העולים 

היכן יגורו ובמה יעסקו.
היום המדינה נותנת לכל עולה "סל קליטה" - סכום כסף 

שבאמצעותו הוא יכול להתחיל את חייו במדינת ישראל - למצוא 
מקום מגורים, לחפש עבודה וכו'. העולים יכולים לקבל סיוע 

של "יועץ קליטה" ולהיעזר במשרד הקליטה במציאת תעסוקה, 
בבחירת מוסדות חינוך ובתחומים נוספים.

• נוסף על סכום הכסף 
שמקבלים העולים בסל הקליטה, 

איזה סיוע נוסף רצוי לדעתכם 
להציע לעולים החדשים? 

• הציעו שלוש עצות שיוכלו 
 להקל על העולים החדשים 

את הקליטה בארץ.

1 כיצד, לדעתכם, תורמות דרכי הסיוע שהוזכרו כאן להרגשתם של 
העולים החדשים? 

2 מהם ההבדלים העיקריים בין קליטת העלייה היום לבין קליטת 
העלייה בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה? מנו את היתרונות 

והחסרונות של כל אחת מהשיטות. 

משימה
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יחידה 7: כיצד מרגישים עולים חדשים?2
עולים לארץ

1 אילו תחושות עולות מהעדויות האלה?
2 חשבו כיצד היו הילדים העולים רוצים שיתנהגו כלפיהם. 

3 איך אפשר לעזור לילדים עולים להרגיש טוב יותר?

מפגש עם העולים החדשים

כשהגעתי לבית הספר ראיתי שכל התלמידים לבושים 
אחרת ממני. גם אני הגעתי ממדינה מודרנית, ובכל זאת 

הם היו לבושים אחרת... מישהי אמרה לי שכדאי לי 
להתלבש כמו כולם, ומאז לבשתי רק ג'ינס. השתדלתי 
ככל יכולתי לפצח את קוד הלבוש הישראלי, אבל כל 

מה שניסיתי היה תמיד "על יד" ולא "בדיוק". הרגשתי 
שאם אתלבש כמו כולם, אהיה כמו כולם. היה לי 

חשוב מאוד לא להרגיש שונה. במובן מסוים באמצעות 
הבגדים ניסיתי לבנות לעצמי זהות חדשה.

בחוץ לארץ סבא וסבתא, 
ההורים, הדודים ומבוגרים 

בכלל, נחשבו לחשובים 
ומכובדים. להם הייתה 

הסמכות להחליט בכל דבר, 
ואנחנו היינו צריכים לכבד 

אותם. מעולם לא עלה 
בדעתנו שמותר להגיד למבוגר 

"לא", זה נחשב חוצפה 
וחוסר נימוס. אפילו היה נהוג 
להרכין את הראש כשמדברים 
עם מבוגר. וכאן, בארץ, הכול 

 היה אחר כל כך –
ילדים פנו אל ההורים ואל 

המורים שלהם בלי שום כבוד. 
היה לי קשה מאוד להתרגל 

לזה. איש לא הבין למה אנחנו 
מדברים כל כך בשקט. זה 

לא שלא יכולנו לדבר בקול, 
פשוט אצלנו לא היה נהוג 

לדבר ככה אל מבוגרים.

היה לי די קשה להתרגל 
לעברית. בחוץ לארץ הייתי 
תלמיד טוב, אפילו מצטיין, 

וכאן כל הזמן הרגשתי שכולם 
חושבים שאני טיפש משום 

שלא הבנתי מה מדברים 
בשיעורים. גם כשכבר 

התחלתי להבין קצת עברית, 
לא הצלחתי לבטא את עצמי 

כמו שרציתי. כל מה שאמרתי 
נשמע עילג, מצחיק ומבולבל. 

הנחמה היחידה שלי הייתה 
בשיעורי חשבון, לפחות בהם 
לא הרגשתי אחר... בשיעורים 
האלה הרגשתי שכולם יכולים 

לראות מי אני באמת.

3

2

לפניכם קטעים המבוססים על 
דבריהם של עולים חדשים:

שורשים

אורנה בן־עמי, 
שורשים, ברזל מרותך, 

1999

שאלות אתגר

• האם, לדעתכם, תחושות 
אלו אופייניות לעולים לישראל, 

או משותפות למהגרים בכל 
העולם?

• איך מרגישים ישראלים 
המגיעים לארצות אחרות?

• דמיינו שהייתם עוברים לגור 
במדינה אחרת. אילו תחושות 

הייתם חשים?

שאלות לדיון

מה אתם רואים בפסל?

מה מבטאת המזוודה ומה 
מבטאים השורשים?

איזה רעיון ניסתה האמנית 
להביע?
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2 עולים לארץ
יחידה 7: כיצד מרגישים עולים חדשים?

4

משימת אתגר

ערכו רשימה של מילים וביטויים המבטאים יציבות וקביעות, ורשימה 
של מילים וביטויים המבטאים ארעיות וניידות. 

דמיינו שאתם מהגרים לארץ אחרת. כיצד הייתם מביעים ביצירה 
משלכם את ההבדל בין קביעות לארעיות )תוכלו להשתמש במילים 

שקיבצתם בחלק הראשון של המשימה(.

משימת העשרה

בחרו צורה גרפית כלשהי שתסמל את מדינת ישראל הקולטת עולים 
חדשים. 

בחרו צורה אחרת שתסמל את העולה החדש. 

ציירו במחברותיכם ציור ובו שתי הצורות. על הציור להביע את 
קליטת העולים החדשים במדינה. 

הקדישו מחשבה כיצד להביע את הקשר בין שתי הצורות.

שאלות לדיון

1 אילו מילים בשיר מתארות את נוף ילדותה של המשוררת? 
2 אורנים צומחים גם בארץ ישראל וגם בארצות אירופה הקרות. מה 

תפקידם של האורנים בשיר הזה?

3 איזו מציאות נפשית מתוארת בשיר?

היום הלכתי הביתה עם טניה – העולה החדשה מהכיתה שלנו. נועה: 

נו, היה משהו מעניין? יונתן: 

אתה בוודאי יודע שכולם חושבים שמי שבא מאמריקה הוא בטח מיליונר, ואם לא מיליונר, לפחות עשיר. נועה: 

נכון. אז מה היא – מיליונרית או רק עשירה? יונתן: 

לא תאמין, לא זה ולא זה, היא בדיוק כמונו, אבל לא זה העניין. היא אמרה לי שכל הישראלים מתנהגים  נועה: 

אליה יפה כל כך ודואגים לה, עד שהיא מתביישת לספר להם כמה היא מתגעגעת ל"שם": לסבא, 

לסבתא ולבני הדודים שנשארו שם, לארוחות המשפחתיות הגדולות בערב שבת, ולחברה הכי טובה 

שלה )הן גדלו יחד מגיל ארבע(, ואפילו לשלג בחורף...

זה באמת נשמע לא פשוט... אז מה אמרת לה? יונתן: 

אמרתי לה שאני מבינה אותה, ושמובן לגמרי שהיא מתגעגעת. ועכשיו אני עומדת לבקש מאימא שלי  נועה: 

להזמין את המשפחה שלה לשבת.

גם אני יכול לבוא? את יודעת, רק כדי שהיא תרגיש בנוח?... יונתן: 

המשוררת לאה גולדברג גדלה בליטא ובגרמניה, ארצות 
שהחורף בהן קר ומושלג. היא עלתה לארץ ב־1935. 

למרות אהבתה הגדולה לארץ ישראל, היא התגעגעה 
לנופי ילדותה המושלגים, והגעגועים באים לידי ביטוי 

באחדים משיריה.

אורן 
לאה גולדברג 

ה.  ַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקּיָ אן ֹלא ֶאׁשְ ּכָ
ֶלג,  אן ֹלא ַיְחּבֹׁש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ׁשֶ ּכָ

ה  ֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאּלֶ ֲאָבל ּבְ
ה.  ָמה ִלְתִחּיָ ּקָ ל ַיְלדּוִתי ׁשֶ ּכָ

ָחִטים: ָהֹיה ָהָיה – – ִצְלצּול ַהּמְ
ֶלג,  ֶ ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב ַהּשׁ

ֶלג,  ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל ַהּפֶ
ה.  ָאֶרץ ָנְכִרּיָ יר ּבָ ִ ִלְלׁשֹון ַהּשׁ

ע יֹוְדעֹות – אּוַלי ַרק ִצּפֹוֵרי־ַמּסָ
ַמִים –  ין ֶאֶרץ ְוׁשָ לּויֹות ּבֵ ֵהן ּתְ ׁשֶ ּכְ
י ַהּמֹוָלדֹות. ּתֵ ל ׁשְ ֵאב ׁשֶ ֶאת ֶזה ַהּכְ

ָעִמים,  י ּפְ ְלּתִ ּתַ ֶכם ֲאִני ִנׁשְ ִאּתְ
י, ֳאָרִנים  ֶכם ֲאִני ָצַמְחּתִ ִאּתְ
ֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים. ׁשְ י ּבִ ָרַשׁ ְוָשׁ
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כשראיתי את הכותרת כאן למטה "איך להיות ישראלי?" קצת נלחצתי. יונתן: 
למה? )מגחך(: חשבתי שמצפה לנו רשימת הוראות...נועה:  יונתן 

אל תצחק, זה בערך מה שדרשו מהעולים בשנים הראשונות אחרי קום המדינה – להיות ישראלים. נועה: 
מה זאת אומרת?  יונתן: 

דרשו מהם להחליף שמות, להחליף שפה, לאמץ מנהגים חדשים, להיפטר ממנהגים אחרים. באמת? למה? זה לא בסדר!נועה:  יונתן: 

אתה צודק. כמובן שלא זה לא נעשה בכוונה רעה. למען האמת, הישראלים הוותיקים חשבו שאלו  נועה: 
)מגחך(: "הכרחי"? "לטובתם"? את זה אני חייב לקרוא...צעדים חיוניים ושהם משרתים את טובת המדינה ואת טובתם של העולים. יונתן 

יחידה 8

מכור היתוך לרב־גוניות תרבותית

ביחידה זו נעסוק בקשר בין העליות לישראל לבין התרבות שהתפתחה כאן. בשנים הראשונות לאחר 
ניסיון ליצור תרבות ישראלית אחידה, ולשם כך עודדו את העולים, ולעתים  קום המדינה נעשה 
אפילו דרשו מהם, לוותר על המאפיינים הייחודיים לכל עדה וקהילה. למדיניות הזאת הייתה תרומה 
חשובה, אך גם מחיר כבד. נכיר על קצה המזלג את התהליך שעברה התרבות בישראל מבחינה זו, 
וננסה להבין מה עומד מאחורי הגישה המקובלת היום –  גישה המעודדת ריבוי וגיוון של תרבויות.

שרליה
מילים: חוה אלברשטיין

לחן: גדעון כפן

ה ַמְתִחיִלים ֵמַהּסֹוף. ּפּור ַהּזֶ ֶאת ַהּסִ
יָעה ֶאל ַהחֹוף.  ה ִעם נֹוְסִעים ִהּגִ ֳאִנּיָ

ה, ֶאֶרץ ֲחָדׁשָ ים ֲעֵיִפים ּבְ ֲאָנׁשִ
ִתיָקה. ׁשְ ִלים ּבֹו ּבִ ּכְ דֹול ּוִמְסּתַ ַער ּגָ עֹוְמִדים מּול ׁשַ

ים ֵצה ָהאֹור ְוַהַחּיִ ַמן, ִמּקְ ֵצה ַהּזְ ים ִמּקְ ֲאָנׁשִ
ֵבִדים. ְצָעִדים ּכְ ְבָגִדים ָעִבים ּבִ ּבִ

ַהְבָטחֹות, מֹו ּבַ ָבר ֹלא ָהָיה ּכְ ׁשּום ּדָ
ה, ָהיּו רּוחֹות ּוְסָערֹות. ִהְבִטיחּו ֶאֶרץ ַחּמָ

ה ָמְלָאה ִסיִרים. ֹחֶרף, ָהִרְצּפָ ג ָעף ּבַ ַהּגַ
ִמיכֹות ַהּפּוְך ִמּפֹוִלין. ִים, ׂשְ ּמַ ַהּכֹל ָספּוג ּבַ

ָנה, ִחים ֲאָבל ֲאִני עֹוד ְיׁשֵ ם ִמְתַיּפְ ּלָ ּכֻ
ה. ָנה ִעם ִמְטִרּיָ ית – ְיׁשֵ מֹו ְנִסיָכה ֲאִמּתִ ּכְ

ְענּו". הּו אֹוֵמר – "ִהּגַ ִמיׁשֶ
הּו אֹוֵמר – "אּוַלי".  ִמיׁשֶ

ים לֹו "ַהְלַואי".  הּו אֹוֵמר – "ָמָצאנּו!" לֹוֲחׁשִ ִמיׁשֶ
יְנַתִים",  הּו קֹוֵרא – "ּבֵ ִמיׁשֶ
צֹוֲעִקים לֹו – "ַעד ָמַתי?" 

ָבר ֹלא ֵנַדע  ְלעֹוָלם ּכְ
ִמי ִנְכַנס ּוִמי ָיָצא, 

ָרִלָיה... ׁשָ ַאר ּבְ ִמי ָעַבר ּוִמי ִנׁשְ

ָפה ַאֶחֶרת. ָעה ׂשָ ל ׁשָ "קֹול ִצּיֹון ַלּגֹוָלה", ּכָ
ֶרת. ְחּתֶ ּמַ מֹו ּגֹוִלים ּבַ ִבים ּכְ ן, יֹוׁשְ ָהַרְדיֹו ְמַנּגֵ

ִמים. ִבים ּוִמְתַחּמְ ּנּור, יֹוׁשְ מֹו ְלַיד ּתַ ּכְ
יִרים. ִ ִרים ֶאת ַהּשׁ ה, ׁשָ ל ִמּלָ ְמִביִנים ּכָ

ה, ָפה ַהֲחָדׁשָ ּוַבּבֶֹקר חֹוְזִרים ֶאל ַהּשָׂ
ה. ה ְוָקׁשָ ִים, ֲאִדיׁשָ ּנַ ׁשֹוֶבֶרת ׁשִ

ְכִנּיֹות ֶנֶהְפכּו ַלֲחלֹומֹות. ל ַהּתָ ּכָ
מֹות. ֵ ַמְחִליִפים ִמְקצֹוַע, ַמְחִליִפים ֶאת ַהּשׁ
ִטים ֶאת ֶהָעָבר – ְ ַמְחִליִפים ִזְכרֹונֹות, ְמַקּשׁ

ַאר. ׁשְ ּנִ ֶ ם ְנִסיִכים ָהיּו, ְוֶזה ַמה ּשׁ ּלָ ם ּכֻ ׁשָ
ָחֵצר. ָכל ֶחֶדר, ֻאְרַות סּוִסים ּבְ ר ּבְ ַסְנּתֵ ָהָיה ּפְ
חֹות אֹו יֹוֵתר... ה ִהיא ֱאֶמת, ֱאֶמת, ּפָ ל ִמּלָ  ּכָ

ָרִלָיה... ָרִלָיה, ׁשָ ׁשָ
]...[ 

ה ַמְתִחיִלים ֵמַהּסֹוף. ּפּור ַהּזֶ ֶאת ַהּסִ
יָעה ֶאל ַהחֹוף, ִהּגִ ה ׁשֶ ִסּפּור ַעל ֳאִנּיָ
ֲחָנה סֹוִפית ַעל ַמֲחֵנה ַמֲעָבר ְוַעל ּתַ

יִדיׁש, ָהִעְבִרית ִרית, ַהּפֹוָלִנית, ַהּיִ ְוַעל ַהּבּוְלּגָ
ְוַעל ָמקֹום ָאֹפר ְלֹלא ֶצַבע ְלֹלא נֹוף

ֵאין ָלּה סֹוף. ְוַעל ַהְתָחָלה, ַהְתָחָלה ׁשֶ

איך להיות ישראלי
1

קול ציון לגולה הייתה תחנת רדיו 
בישראל ששידרה שידורים בשפות 

רבות לעולים החדשים וליהודים 
בתפוצות. 

"שרליה" - שער עלייה 
היה מחנה מעבר בחיפה. בשנים 
הראשונות שלאחר קום המדינה 

הגיעו למחנה זה עולים רבים, שם 
הם קיבלו תעודות זהות, עברו 

בדיקות רפואיות, התחילו ללמוד 
עברית והמתינו עד שיימצא להם 

מקום מגורים אחר. הזמרת חוה 
אלברשטיין הגיעה לשער עלייה 

עם משפחתה מפולין בהיותה בת 
ארבע. שמה הקודם היה אווה. 

בשיר היא מתארת את חויותיה 
מאותה תקופה.
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2 יחידה 8: מכור היתוך לרב–גוניות תרבותית
עולים לארץ

נסו לדמיין )בהשראת השיר(: 

1 מה הייתה הרגשתם של העולים כשהקשיבו לשידורי הרדיו האלה?
2 לעומת זאת, מה היה יחסם של העולים ל"שפה החדשה"?

3 בשיר מוזכרים דברים שהעולים "החליפו". מהם?

כור היתוך - מתקן 
שמחממים בו מתכות 

והופכים אותן לנוזל. 
בהשאלה: מקום שמתמזגים 

בו יסודות שונים זה מזה 
והופכים לחומר חדש אחד

כור היתוך 
הדרישה מהעולים "להחליף" 
 מרכיבים חשובים בזהותם, 

כמו שמות, לבוש ושפה, 
משקפת את מדיניות הממשלה 
בימים ההם - מדיניות שכונתה 

כור ההיתוך. 
כך הסביר ראש הממשלה דוד 

בן־גוריון את הרעיון העומד 
מאחורי מדיניות זו:

שער עלייה: עולים חדשים וחפציהם מחכים לסידורים 
ראשנים במחנה שער עלייה )צילום מ–1949(

2

אנו מעלים לארץ עם יחיד במינו, מפוזר בכל קצווי תבל, 
המדבר בלשונות רבות, חניך תרבויות זרות, נפרד לעשרות 

שבטים שונים בישראל. 
את כל הציבור הרב והמנוכר הזה מוטל עלינו להתיך מחדש, 

לצקת אותו בדפוס של אומה מחודשת. עלינו לעקור המחיצות 
הגאוגרפיות, התרבויות ]...[ ולהנחיל להם לשון אחת, אזרחות 

אחת, נאמנות אחת, חוקים חדשים ]...[ זיקה לעברנו וחזון 
לעתיד. עלינו לחנכם לחיי עם עצמאי ]...[ עלינו להפוך את 

הארץ, את העם, את כל סדרי חיינו.
)מתוך: צבי צמרת, ישראל בעשור הראשון - יחידה 7, 

האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב 1999, עמ' 18(

1 לפי דבריו של בן־גוריון, מהו רעיון כור ההיתוך? מה מטרתו?
2 הביאו שלוש דוגמאות למעשים שהיה צריך לעשות, או שאכן עשו 

בישראל, כדי "להתיך" את בני העם לאומה אחת.

 3 לדעתכם, מהם היתרונות של מדיניות כור ההיתוך? 
מהם חסרונותיה?
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יחידה 8: מכור היתוך לרב–גוניות תרבותית2
עולים לארץ

יצירת זהות ישראלית אחידה
ואכן, בשנים הראשונות אחרי קום המדינה נדרשו העולים החדשים 

לשנות ולהשתנות... 
הם נדרשו לוותר על מרכיבים רבים מהמורשת שהביאו ִאתם 

מארצות מוצאם. למשל, לנטוש מנהגים של העדה שאליה השתייכו, 
לוותר על פריטי לבוש שהיו רגילים ללבוש. ציפו מהם שידברו רק 
עברית, ולמעשה — יהפכו בתוך זמן קצר לישראלים, כלומר ידמו 

לישראלים הוותיקים שחיו בארץ. 
לפניכם שישה מקורות — תמונות וקטעי קריאה. בחרו שלושה מהם 
)קטע קריאה אחד ותמונה אחת לפחות(, התבוננו בהם, קראו אותם 

וענו על השאלות בעמוד הבא:

כרזה לעידוד לימוד עברית

שיעור עברית במעברה

החינוך היה הכלי המרכזי להנחלת "הערכים הישראליים" 
ולמימוש רעיון "כור ההיתוך".

3

2

4

עמליה: אני חושבת, בראייה 
לאחור, שה"ישראליזציה" הזאת 

הייתה חריפה ולוחצת מדי ]...[ 
זכור לי שהמריבות עם ההורים 

נבעו מכך שהזדהיתי יותר 
ִאתך, רינה, מאשר עם הבית. 
כי אני חשבתי שכל מה שהם 

הביאו משם הוא איום, גלותי, 
פרימיטיבי, פסול.

)מתוך: עולים ומעברות, מרדכי נאור 
]עורך[, יד בן־צבי, ירושלים 1987(

בקטע זה מתוארת חוויה של 
ילדים דתיים בקבוצה שהדריך 

אותה מדריך לא־דתי. 

היה טיול בשבת וכשהגענו 
לתחום שבת אמרתי שאסור 

ללכת הלאה. המדריך יפת אמר 
לנו: אין שבת בארץ ישראל. 
המשכנו ללכת לפרדס, אמר 
לילדים: תקטפו תפוחים.* 

הילדים לא רצו לקטוף, אמר 
להם: למה אתם מפחדים? קטף 
הוא תחילה והילדים אחריו ]...[

)על פי: צבי צמרת, ימי כור היתוך: 
ועדת חקירה על חינוך ילדי העולים 
]1950[, המרכז למורשת בן־גוריון 
ואוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 1993(

תחום שבת הוא המרחק 
מגבול היישוב לכל כיוון שהוא 
שעד אליו מותר לפי ההלכה 

ללכת בשבת.

1

3

* לפי ההלכה אסור לקטוף
  בשבת.
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2 עולים לארץ
יחידה 8: מכור היתוך לרב–גוניות תרבותית

4

6

השתלבות או שמירה על ייחודיות — איפה עובר הגבול?
כדי לעשות את הניסוי הזה יש להצטייד בשני צבעים של צבעי גואש או צבעי מים - צהוב וכחול. 

ציירו על דף שישה ריבועים זהים. 
את הריבוע הראשון צבעו בצהוב. 

שימו מעט צבע צהוב בצלוחית, הוסיפו לו טיפה אחת של צבע כחול, ערבבו את הצבעים וצבעו את 
הריבוע השני. הוסיפו לצלוחית עוד טיפה של צבע כחול, ערבבו וצבעו את הריבוע השלישי.

כך הלאה, עד הריבוע השישי.

עולים חדשים באימון צבאי

צה"ל ראה את עצמו צבא העם וגם הוא פעל ברוח כור 
 ההיתוך. הצבא נחשב ל"כרטיס כניסה" לחברה הישראלית -
לצבא התגייסו כל הצעירים, בלי קשר למוצאם. הם לחמו 

יחד, למדו עברית ואימצו מנהגים אחידים.

הסופר אלי עמיר עלה מעיראק כשהיה בן 13 והתחנך בקיבוץ. 
בספרו "תרנגול כפרות" הוא מתאר את קשיי ההסתגלות לתרבות 

החדשה ולערכי הקיבוץ, ואת הניכור של החברה הישראלית 
לתרבותו המקורית.

באותו רגע ידעתי, אני, נורי, בנה של פהימה משם, שהוריי המחכים 
במעברה לשובי כדי שאעזור להם בפרנסתם, לא יבינו לעולם את 

עניין ההגשמה ]בקיבוץ[ ולא יסלחו לי לעולם אם אפקיר אותם. 
ידעתי שהם לא ישלימו עם נטישתי את הדת – והם עדיין לא ידעו 

כמה הרחקתי לכת. ידעתי שהם רואים בקיבוצניקים אנשים משונים 
שעובדים בלי לקבל כסף. הרי ִאמי אפילו מסרבת לבקר בקיבוץ, 

מאשימה את כל חברי הקיבוץ כאילו הם גזלו אותי ממנה. הוריי לא 
יבינו לעולם מדוע בקיבוץ הילדים גרים לחוד וההורים לחוד, מדוע 

המשפחה מפוצלת, מדוע הילדים קוראים להוריהם בשמותיהם 
הפרטיים כאילו אין להם שם משפחה ]...[

)אלי עמיר, מתוך: תרנגול כפרות, עם עובד, תל אביב 1983(

5

1 על מה נאלצו העולים לוותר כדי להיקלט בישראל? 
2 מה היא ה"ישראליות" שניסו הוותיקים להנחיל לעולים?

3 האם מדינת ישראל הייתה "כור היתוך"? באילו מובנים היא 
הייתה כזאת? באילו מובנים לא? 

לפני שתתחילו בניסוי, נסו לשער 
באיזה ריבוע יפסיק הצבע להיות 

"גוון של צהוב" ויהפוך לצבע 
אחר לגמרי?

1 מה מסמל הצבע הצהוב? 
מה מסמל הצבע הכחול? מה 
מסמל הצבע שנוצר מערבוב 

שני הצבעים?

2 באיזה שלב, לדעתכם, אפשר 
להבחין בצבע החדש? באיזה 

שלב מפסיקים לראות את 
הצהוב?

שאלת אתגר: האם הצבע 
החדש "מוחק" את הצבע 

הקודם, או שמא מכיל אותו 
בתוכו?

העשרה



166

פרק

יחידה 8: מכור היתוך לרב–גוניות תרבותית2
עולים לארץ

פסיפס של תרבויות
משנות ה־60 דעכה מדיניות כור ההיתוך, ויותר ויותר יסודות 

שמקורם בתרבותן של קבוצות מגוונות בחברה הישראלית ניכרו 
בתרבות הישראלית. 

היום כבר לא מופעל על העולים לחץ לאמץ את התרבות ואת 
הערכים של החברה בישראל כמו בעבר. נעשה ניסיון לאפשר 

לכל עולה להיקלט בקצב שלו ולא נדרש ממנו לוותר על תרבותו 
המקורית.

כך ממשיכה להיווצר כאן תרבות ישראלית, תרבות שאינה תרבות 
אחידה אלא תרבות רבת גוונים. מתרבויותיהם של העולים הרבים 
שהגיעו ארצה ומתרבותם של הישראלים הוותיקים נוצר פסיפס 

מגוון שהוא הוא "התרבות הישראלית".

בשנים הראשונות למדינה היה ניסיון ליצור תרבות ישראלית אחידה. אני מבין את זה, הרי הגיעו לארץ  יונתן: 

יהודים ממקומות רבים ושונים כל כך זה מזה. הם אפילו לא דיברו באותה השפה, לכן ברור שכדי שכולם 

ירגישו ישראלים, היה צריך ליצור בסיס משותף כלשהו. תארי לך מה היה קורה אילו כל עולה היה ממשיך 

להתנהג כפי שהתנהג בארץ המוצא שלו. 

לדעתי תחושה של אחווה ואחדות לא צריכה לנבוע מזהות ומדמיון דווקא. נכון שצריך לגבש יחד שפה  נועה: 

משותפת כלשהי, אבל הגיוון וריבוי המסורות הם חלק מאופיו המיוחד של העם היהודי. אחווה שנוצרת 

למרות השוני יכולה להיות חזקה ואמתית הרבה יותר. 

5

זמר עברי

תאטרון, קולנוע, טלוויזיה מזון

מפלגותדת וזרמים דתיים

כלי נגינה
חגים

טקסים

משימה

 לפניכם רשימה של כמה תחומים בתרבות.
בחרו שישה תחומים לפחות, והסבירו כיצד באה לידי ביטוי הרב־

גוניות הישראלית בכל אחד מהם. 



167

ת 
יו

לו
 ג

ץ
בו

קי
  

  
  

ם
יי

ח
ה

ל 
עג

מ
  

  
  

ם
ני

מ
הז

ר 
זו

ח
מ

  
  

  
ור

יד
ס

ה
 ו

ה
יל

תפ
ה

  
  

  
ת

הו
הז

ל 
ע

עולים
לארץ

פרק

2

מה זה? פורים היום? מה זה כובע הפרווה הרוסי הזה? קר לך כל כך? הוא מתאים מאוד לגלבייה  יונתן: 

המרוקנית הקלילה הזאת ולמטבעות הזהב שמעטרים אותה... והכי מוצאות חן בעיניי הצמות 
האפריקאיות שלך!

ומה אתה אומר על מכנסי השרוואל הטורקיים שלי? מצאתי אותם במזוודה ישנה בעליית גג   נועה: 
אצל סבא שלי!

אין מילים בפי. הם משתלבים נהדר עם נעלי הספורט האמריקניות שלך... אבל ברצינות, למה  יונתן: 
התלבשת ככה?

אתה זוכר שביקשו מאתנו להביא לכיתה משהו שמייצג את החברה ישראלית? אז התחפשתי  לחברה הישראלית!נועה: 
יונתן: ???!!! 

יחידה 9

עדות בישראל

גלי העלייה הביאו למדינת ישראל יהודים שהתגוררו לפני כן בארצות שונות זו מזו וגדלו בקהילות 
יהודיות שהתפתחו בהן חיים יהודיים בעלי מאפיינים מגוונים. קבוצות היהודים שיש להן מקור 
גאוגרפי ותרבותי משותף מכונות "עדות". ביחידה זו נעמוד על כמה מהמאפיינים המיוחדים של 

כמה מהעדות בישראל.

שיר ישראלי
 מילים: אהוד מנור
לחן: שלמה גרוניך

ְך  ּלָ ֶלג ׁשֶ ֶ ַהּשׁ
י ּלִ ָטר ׁשֶ ְוַהּמָ
ְך  ּלָ אִדי ׁשֶ ַהּוָ
י ּלִ ָהר ׁשֶ ְוַהּנָ

ים סֹוף־סֹוף ׁשִ ִנְפּגָ
ְרֵאִלי חֹוף ִיׂשְ ּבְ

ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ ִעם ּכָ
ְכרֹונֹות ל ַהּזִ ִעם ּכָ
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ ׁשֶ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ

ִעים. ּוַמה ּנָ

ִמְקָצב ְיָוִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני... ּבְ
ּנֹור רֹוָמִני... יָמִני ִעם ּכִ ִסְלסּול ּתֵ ּבְ

ִמי ֲאִני? ִמי ֲאִני?
ן ֲאִני! ֵאִלי ֵאִלי! ּכֵ

ְרֵאִלי. יר ִיׂשְ ׁשִ

ְך  ּלָ ָהֵעֶמק ׁשֶ
י ּלִ ְוָהָהר ׁשֶ
ְך ּלָ ַער ׁשֶ ַהּיַ

י ּלִ ר ׁשֶ ְדּבָ ְוַהּמִ
ים סֹוף־סֹוף ׁשִ ִנְפּגָ

ְרֵאִלי נֹוף ִיׂשְ ּבְ
ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ ִעם ּכָ

ְכרֹונֹות ל ַהּזִ ִעם ּכָ
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ ׁשֶ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ

ִעים. ּוַמה ּנָ

ִמְקָצב ְיָוִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני... ּבְ

י ּלִ ֶמד" ׁשֶ ַה"ָלּ
ְך ּלָ ְוַה"ֵחית" ׁשֶ

י ּלִ ַה"ַעִין" ׁשֶ
ָך ּלְ ְוָה"ֵריׁש" ׁשֶ

ים סֹוף־סֹוף ׁשִ ִנְפּגָ
ְרֵאִלי ִעם ּתֹף ִיׂשְ

ְעּגּוִעים ל ַהֲחלֹומֹות ְוַהּגַ ִעם ּכָ
ְכרֹונֹות ל ַהּזִ ִעם ּכָ
ַהּטֹוִבים ְוָהָרִעים
ן יר ָחָדׁש ָיׁשָ ׁשִ ּבְ

ָרִעים ַאֶחה ֶאת ַהּקְ ּמְ ׁשֶ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ
ה ַמה ּטֹוב ִהּנֵ

ִעים.  ּוַמה ּנָ

ִמְקָצב ְיָוִני ִעם ִמְבָטא ּפֹוָלִני... ּבְ

1
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עולים לארץ2
יחידה 9: עדות בישראל

ועד הלשון העברית - 
ארגון שהקימו ב־1889 אליעזר 

בן־יהודה ודוד ילין, במטרה 
להפוך את העברית לשפת יום־

יום. לימים הוקמה במקומו 
"האקדמיה ללשון העברית" 

הפועלת עד היום.

 1 בשירו "האדם אינו אלא" כתב שאול טשרניחובסקי: 
 "האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה, 

האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו". 

בשיר "שיר ישראלי" מופיעות שורות המתארות נופים שונים שבני העדות למיניהן גדלו בהם לפני שעלו 
 ארצה. כיצד מבטאות שורות אלה את דבריו של טשרניחובסקי? 

לדעתכם, כיצד יכולה השונות בנוף ובגאוגרפיה להסביר את ההבדלים בין העדות? 

2 הבית השלישי פותח בדוגמאות להבדל נוסף בין העדות - המבטא.
א.  מדוע בני העדות השונות מדברים עברית במבטאים אחרים?   

ב.   העולים שחידשו את היישוב היהודי בארץ ואת הדיבור בשפה העברית דיברו במבטאים שונים זה   
מזה. חברי "ועד הלשון העברית" קבעו שיש לקבוע הגייה אחת. נסו לשער מדוע. 

ג.   לצד ההבדלים, השיר "שיר ישראלי" מזכיר גם חוויות ותחושות משותפות לבני כל העדות. מהן?  

3 השיר "שיר ישראלי" אהוב על הציבור בישראל. לדעתכם, מהן הסיבות לכך? 

2

משימות

• חלק ניכר מהמנהגים של כל האשכנזים דומים מאוד, וכך גם 
המנהגים של המכונים "ספרדים" או "בני עדות המזרח". בדקו 

מאילו ארצות הגיעו היהודים מכל עדה, ונסו להסביר עובדה זו.

מכל קצווי תבל
היהודים החיים היום בישראל ובעולם כולו מקורם בארצות ובמדינות 
רבות: מרוקו, אנגליה, תוניסיה, צרפת, פולין, אלג'יריה, מצרים, יוון, 

תימן, מדינות חבר העמים, הודו, אוסטרליה ועוד ועוד.
אלו ואלו משתייכים, או השתייכו בעבר, לעדות שונות, על פי ארץ 

מוצאם. לכל עדה היסטוריה משלה ומנהגים משלה, ואלו מקנים לה 
צביון משלה. 

נוהגים לחלק את העם היהודי גם חלוקה רחבה וכוללת יותר:
אשכנזים — יהודים שאבותיהם חיו בימי הביניים בחבל ארץ שכונה 

"אשכנז" )גרמניה ומזרח צרפת(. צאצאי היהודים מאשכנז — יש 
שנשארו במקומותיהם ויש שהיגרו לארצות אחרות באירופה )פולין, 

רוסיה, אנגליה, צ'כיה ועוד(, בצפון אמריקה בדרום אמריקה ועוד 
)רובן ארצות שהתרבות הדומיננטית בהן היא תרבות נוצרית(. 

ליהודים אלו מסורות משותפות רבות. 
ספרדים — יהודים שאבותיהם חיו בימי הביניים בספרד )ולאחר 

הגירוש מספרד היגרו לארצות אחרות, כגון ארצות צפון אפריקה, 
יוון, בולגריה וארצות דרום אמריקה(. ליהודים אלה מסורות 

משותפות רבות. 
בני עדות המזרח )או "מזרחים"( — כינוי חדש יחסית לעולים מארצות 

האסלאם וצאצאיהם. כינוי שהתפתח במדינת ישראל לאחר גלי 
העלייה של שנות ה־50 של המאה העשרים.

חשוב לציין שיש יוצאי דופן רבים. למשל, יהודי איטליה )שבאירופה( 
אינם אשכנזים, אינם ספרדים וגם אינם בני עדות המזרח, אלא 

קבוצה בפני עצמה. גם היהודים יוצאי אתיופיה )שבמזרח אפריקה( 
אינם שייכים לאף אחת מן הקבוצות הגדולות האלה.

 נסו למנות שלוש ארצות שהיהודים שבאו מהן נחשבים בני עדות  •
המזרח, שלוש ארצות שהבאים מהן נחשבים אשכנזים ושלוש 
ארצות שהבאים מהן נחשבים ספרדים )היעזרו גם בידע כללי(.

 
שאלת אתגר: 

לחיים בארצות למיניהן הייתה, כמובן, השפעה על אופי הקהילות 
היהודיות שהתפתחו בהן ועל תרבותן. למשל, על סגנון הלבוש שלהן, 

 על המוזיקה שלהן, על המאכלים שלהם, על מנהגים מגוונים ועוד.
הביאו דוגמאות הממחישות אמירה זו.
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2 עולים לארץ
יחידה 9: עדות בישראל

דומים ושונים

 א. אותם המאכלים? 
לא ולא!

זו המדינה היחידה 
שבה ארוחה ישראלית 
מורכבת מסלט ערבי, 

קבב רומני, פיתה 
עירקית וקרם בוואריה 

)מחוז בגרמניה(.
)יאיר לפיד, על פי אפרים קישון,

"זוהי הארץ"(

• הכינו תפריט לארוחה שיהיו בה מנות ממגוון עדות )מנה ראשונה, 
מנה עיקרית, תוספת ומנה אחרונה(.

אותם המאכלים? אכן כן!
למרות מגוון העדות המרכיבות אותה, החברה הישראלית 

הלכה והתגבשה, והיום יש לנו מאכלים לאומיים שהכול 
אוכלים אותם.

3

מעורב ישראלי 
 מילים: נורית בת־שחר צפריר

לחן: מיקי אסא
 ביצוע: לירון קרקוקלי

ל  ְלּפֵ ה ֵיׁש ֹאִפי ִמְתּפַ ָלָעם ַהּזֶ
ל  ְלּפֵ ה ּפִ י ַהְרּבֵ דֹול ִעם ּדֵ ָסָלט ּגָ

ל ָלׁשֹון ְלָכל ֵעָדה ָמָנה  ַעל ּכָ
ל ְמִדיָנה.  ק, ָסָלט ׁשֶ ק־ּדַ ָחתּוְך ּדַ

ִדיָנה ַעל ָהֵאׁש  ַהּמְ
ָאסּור ְלִהְתָיֵאׁש 

ָבר ִראׁשֹון  ל יֹום ּדָ ּכָ
ׁשֹון.  ָחִריף ַעל ַהּלָ

ל ְוַלֲעָנה  ְלּפֵ ר, ִלימֹון, ּפִ ֻסּכַ
ה  דֹול עֹוֵמד ַעל ֵאׁש ְקַטּנָ ָמָרק ּגָ

ָחמּוץ־ָמתֹוק־ָחִריף ְוַגם ְקָצת ַמר 
ר.  ּמָ מֹו ַיִין ְמׁשֻ ֶזה ַעם ָוִתיק ּכְ

ִדיָנה ַעל ָהֵאׁש...  ַהּמְ

שיר הפלאפל 
 מילים: דן אלמגור
לחן: משה וילנסקי

 ביצוע: שושנה דמארי

עֹוָלם,  אן ּבָ ְלָכל ְמִדיָנה ּכָ
ם,  ר ְלֻכּלָ ּכָ י ַהּמֻ ַמֲאָכל ְלֻאּמִ

י  ַגן יֹוֵדַע ּכִ ְוָכל ֶיֶלד ּבְ
ָהאֹוֵכל ָמָקרֹוִני הּוא ִאיַטְלִקי. 

ִניֶצל ָטִעים,  ִויָנה ׁשְ ָלאֹוְסְטִרים ּבְ
ִעים.  ְרָפִתים אֹוְכִלים ְצַפְרּדֵ ְוַהּצָ
ק ְוָרֶזה,  יִנים אֹוְכִלים ֹאֶרז ּדַ ַהּסִ
ִלים אֹוְכִלים ֶזה ֶאת ֶזה.  ִניּבָ ְוַהּקָ

ְוָלנּו ֵיׁש ָפָלאֶפל, 
ָפָלאֶפל, ָפָלאֶפל, 

ָנה  א ַמּתָ ְלַאּבָ
אן קֹוָנה,  א ּכָ ם ִאּמָ ּגַ

ֵקָנה  ְלָסְבָתא ַהּזְ
ִנְקֶנה ֲחִצי ָמָנה. 

ל  ַקּבֵ ְוַגם ַהחֹוֶתֶנת ַהּיֹום ּתְ
ָפָלאֶפל, ָפָלאֶפל 

ל.  ְלּפֵ ה ּפִ ה ַהְרּבֵ ִעם ַהְרּבֵ
]...[

ׁשּוט,  ָפָלאֶפל ַלֲעׂשֹות ֶזה ֹלא ּפָ
נּות,  ָפָלאֶפל ַלֲעׂשֹות ֹזאת ָאּמָ

יָמן  ן ּתֵ ל ּבֶ ְויּוַכל ְלַהְבִחין ּכָ
ן.  ל ָאּמָ ל חֹוֵבב אֹו ׁשֶ ין ָפָלאֶפל ׁשֶ ּבֵ

ים,  יֹוֵתר הּוא, ַאְלָלה ֵאל ַעּזִ ְצִחיק ּבְ ַהּמַ
ים!  ַנּזִ ּכְ יֵדי ַאׁשְ ָפָלאֶפל ָעׂשּוי ּבִ

יׁש  ְרּגִ ִמיד ּתַ ֶזה ּתָ ָפָלאֶפל ּכָ ּבְ
עִפיְלֶטע ִפיׁש.  ל ּגֶ ִמין ָטַעם מּוָזר ׁשֶ

ְוָלנּו ֵיׁש ָפָלאֶפל...

ִמְזָרח – ָקֶפה ּוַמֲעָרב – ָחָלב 
ב  לֹוְנִדי ְמֻעְרּבָ ֹחר ָיֶפה ִעם ּבְ ׁשָ

י  ב ִעם ְסָפַרּדִ י ֻעְרּבַ ַנּזִ ּכְ ַאׁשְ
ְוִחּלֹוִני ִעם ַטַעם ֲחֵרִדי.

ִדיָנה ַעל ָהֵאׁש...  ַהּמְ

ׁשֹון  ָחִריף, ָחִריף, ָחִריף ַעל ַהּלָ
ׁשֹון.  ָחִריף, ָחִריף, ָחִריף ַעל ַהּלָ

אן ֶלֱאֹכל  ם רֹוִצים ּכָ ּלָ ם ּכֻ ּלָ ּכֻ
ֹמאל  ׂשְ ִמין ְוַגם ּבִ ּיָ יר, ָעִני, ּבַ ָעׁשִ

ְרֵאִלי  ִבים ְמֹעָרב ִיׂשְ ִמְתַעְרּבְ
ִביִלי.  ׁשְ ם ּבִ ִביְלָך, טֹוב ּגַ ׁשְ ּטֹוב ּבִ ֶ ּוַמה ּשׁ

ִדיָנה ַעל ָהֵאׁש... ַהּמְ

"פלאפל עם הרבה הרבה 
פלפל", וסלט "חריף, חריף, 
חריף על הלשון"? מעניין מה זה 

אומר על החברה הישראלית?!
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ב. אותן התפילות? כן, אבל לא בדיוק...
התפילות המרכזיות של כל העדות הן אותן התפילות: שחרית, מנחה, ערבית, תפילות השבת וכו'. עם 
זאת, יש כמה וכמה הבדלים בנוסחי התפילות של העדות. דוגמה להבדלי הנוסח האלה אפשר לראות 
בהבדלים בין נוסח עדות המזרח לנוסח אשכנז של התפילות שאומרים בטקס ההבדלה )הטקס הנערך 

במוצאי שבת, ובו נפרדים מהשבת ופותחים שבוע חדש(. 

1 החלק המרכזי בנוסח ההבדלה משותף לכל הנוסחים - קטע זה 
 כתוב בכחול. מה משותף לכל המשפטים המופיעים בו? 

)שימו לב למילים הפותחות את כל המשפטים(

 2 קראו את שני הנוסחים. כיצד הייתם מגדירים את ההבדל ביניהם: 
א. הבדל קטן   

ב. הבדל מהותי    
הסבירו את תשובתכם.  

שאלות אתגר

• בקטע הירוק ובקטע הבורדו מופיעים עוד שני משפטים זהים. 
מהם? האם אתם מזהים מהיכן לקוחים המשפטים? מה אפשר 

ללמוד מכך?

 • נסו לשער מדוע הקטע הכתוב בכחול זהה בשני הנוסחים. 
רישמו את התשובות במחברותיכם.

נוסח עדות המזרח
ם ה' ֶאְקָרא. א ּוְבׁשֵ  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ

א ה' ַהְצִליָחה ָנא. א. ָאּנָ יָעה ּנָ א ה' הֹוׁשִ  ָאּנָ
ָרֵכינּו, ַהְצִליַח ִלּמּוֵדינּו.   ַהְצִליֵחנּו, ַהְצִליַח ּדְ

ה ָיֵדינּו,  ָכל ַמֲעׂשֵ ָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ּבְ ַלח ּבְ  ּוׁשְ
עֹו. א ְבָרָכה ֵמֵאת ה', ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵהי ִיׁשְ ִדְכִתיב: ִיּשָׂ  ּכְ

ׂשֹון ִויָקר.  ְמָחה. ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ  ַלּיְ
יל ַוה' ִעּמֹו.  ּכִ ָרָכיו ַמׂשְ  ּוְכִתיב: ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ּדְ

נּו. ן ִיְהֶיה ִעּמָ ּכֵ

 ַסְבִרי ָמָרָנן:
ֶפן. ִרי ַהּגֶ ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ  על היין – ּבָ
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ֲעֵצי  רּוְך ַאּתָ על הבשמים – ּבָ

ִמים. י( )ִמיֵני( ְבׂשָ ּבֵ  )ִעׂשְ
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי  רּוְך ַאּתָ על הנר – ּבָ

 ָהֵאׁש.
ין ֹקֶדׁש ְלחֹול  יל ּבֵ ְבּדִ ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ת  ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ים, ּוֵבין יֹום ַהּשׁ ָרֵאל ָלַעּמִ ְך ּוֵבין ִיׂשְ ּוֵבין אֹור ְלֹחׁשֶ
ה.  ֲעׂשֶ ְיֵמי ַהּמַ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול. יל ּבֵ ְבּדִ ה ה', ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נוסח אשכנז
ה ֵאל ְיׁשּוָעִתי, ֶאְבַטח ְוֹלא ֶאְפָחד,   ִהּנֵ

י ְוִזְמָרת ָיּה ה', ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. י ָעּזִ  ּכִ
ַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה. ׂשֹון ִמּמַ ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ  ּוׁשְ

ָלה. ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ  ַלה' ַהְיׁשּוָעה, ַעל ַעּמְ

ב ָלנּו, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה. ּגָ נּו, ִמׂשְ  ה' ְצָבאֹות ִעּמָ
ְך.  ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ  ה' ְצָבאֹות ַאׁשְ

יום ָקְרֵאנּו. ֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְ יָעה, ַהּמֶ  ה' הֹוׁשִ
ְהֶיה ָלנּו.  ן ּתִ ׂשון ִויָקר. ּכֵ ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ  ַלּיְ

ם ה' ֶאְקָרא. א ּוְבׁשֵ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ

 ַסְבִרי ָמָרָנן: 
ֶפן. ִרי ַהּגָ ה ה', ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ רּוְך ַאּתָ  על היין – ּבָ
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני  רּוְך ַאּתָ על הבשמים – ּבָ

ִמים.   ְבׂשָ
ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי  רּוְך ַאּתָ על הנר – ּבָ

 ָהֵאׁש.
ין ֹקֶדׁש ְלחֹול,  יל ּבֵ ְבּדִ ה ה', ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ  ּבָ

ת  ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהּשׁ ים, ּבֵ ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ ְך, ּבֵ ין אֹור ְלֹחׁשֶ  ּבֵ
ה.  ֲעׂשֶ ְיֵמי ַהּמַ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול. יל ּבֵ ה ה', ַהַמְבּדִ רּוְך ַאּתָ ּבָ



171

ת 
יו

לו
 ג

ץ
בו

קי
  

  
  

ם
יי

ח
ה

ל 
עג

מ
  

  
  

ם
ני

מ
הז

ר 
זו

ח
מ

  
  

  
ור

יד
ס

ה
 ו

ה
יל

תפ
ה

  
  

  
ת

הו
הז

ל 
ע

יחידה 9: עדות בישראל
עולים לארץ

פרק

2

ג'ּוחָא - הוא דמות מצחיקה 
המופיעה בסיפורי עם. ג'ּוָחא 
הוא לפעמים טיפש ולפעמים 

חכם, אך כמעט תמיד מסתבך 
ונופל בפח...

קאדי - שופט מוסלמי

חֶלֶם - העיר ֶחלֶם )יש באמת 
עיר כזאת!( מוצגת בסיפורי 

עם כעיר של טיפשים.
סיפורים רבים ומצחיקים 

מספרים על העיר, על 
תושביה "החלמאים" ועל 

מנהיגיה "חכמי חלם", 
שחושבים שהם חכמים 

גדולים...

ג. סיפורים ובדיחות
בכל העדות מספרים סיפורים 

על הזמנים שעברו וגם 
סיפורים מצחיקים על־זמניים!

לפניכם שני סיפורים 
קלאסיים: סיפור עממי של 

בני עדות המזרח וסיפור 
עממי שמקורו ביהדות אשכנז. 

ג'וחא
ג'וחא בא אל השוק והיה רעב. עמד מחוץ למסעדה ולטש עיניים. יצא בעל המסעדה והזמינו להיכנס: 

"מה תרצה לאכול, אדוני?" אכל ג'וחא וזלל קוסקוס וקציצות בשר ואף מילא כיסיו בשביל בנו. 
משכילה לאכול בא ונפרד בתודות מן הטבח. "כל מה שאכלת עולה שישה פיאסטר )שם מטבע(", אמר 

הטבח. "אבל אין לי כסף", אמר ג'וחא, "חשבתי שאני אורחך". 
גרר אותו הטבח אל הקאדי. הקאדי ציווה להרכיבו על חמור ופניו אל זנבו. כך הוליכו אותו ברחבי 

העיר – הכול בזו לו, והילדים רקדו ושרו דברי לעג לצלילי תופים. ראה אותו אחד ממכריו וקרא 
בצער: "יא ג'וחא, מה עוללת שנוהגים בך כך?" ענה לו ג'וחא: "תחילה אכלתי מנה כפולה של קוסקוס 
וקציצות בשר ואף התירו לי למלא כיסי בשביל בני, וכעת זכיתי ברכיבה חינם על חמור והכול מריעים 

לי וחולקים לי כבוד ויקר". 
)סיפור עממי(

חכמי חלם
אנשי חלם אהבו מאוד דגים מלוחים, אבל בחלם היו הדגים המלוחים יקרים, והאנשים לא יכלו לקנות 
אותם. התאספו כל חכמי חלם לאספה והחליטו לבחור ועדה של מומחים שיחקרו ויבדקו כיצד אפשר 

לגדל בחלם דגים מלוחים. חקרו חברי הוועדה את העניין במשך חודשים רבים ולבסוף הודיעו שמצאו 
עצה: יביאו לחלם כמה חביות של דגים מלוחים ויזרקו את הדגים לנהר. הדגים יתרבו וכעבור שנה 

יהיה הנהר של חלם מלא דגים מלוחים טובים וטעימים. כל חלמאי שירצה דג מלוח לארוחת הערב יצא 
אל הנהר וידוג לעצמו דג. 

מצאה העצה הזאת חן בעיני אנשי חלם. שלחו שליחים אל העיר הגדולה כדי שיקנו שם עשר חביות 
של דגים מלוחים מן המין הטוב ביותר. נסעו השליחים אל העיר הגדולה וחזרו משם בעגלה ובה עשר 
חביות מלאות דגים מלוחים מן המין הטוב ביותר. יצאו כל אנשי חלם אל מחוץ לעיר וזרקו את הדגים 

אל הנהר בשמחה רבה. 
שנה שלמה חיכו אנשי חלם בסבלנות עד שהתרבו הדגים. כעבור שנה הכריזו ראשי העיר שהגיע יום 

הדיג הראשון. לבשו כל תושבי העיר בגדי חג ויצאו אל הנהר. ראשי העיר נאמו נאומים יפים, הילדים 
שרו ונופפו בדגלים והדייגים השליכו את הרשתות. והנה, כאשר הוציאו הדייגים את הרשתות מן 

הנהר – לא נמצא בהן אפילו דג מלוח אחד! החליטו החלמאים שבוודאי רק מקרה הוא. השליכו את 
הרשתות שנית וחיכו. והנה, גם הפעם לא עלה ברשתות כלום! כעסו אנשי חלם מאוד על ראשי העיר 

שלהם, שהבטיחו להם נהר מלא דגים מלוחים ולא קיימו את ההבטחה. נבהלו ראשי העיר, התאספו 
מיד לאספה והחליטו לזרוק את הרשתות למים פעם נוספת ואחרונה. בוודאי רק מקרה הוא שלא מצאו 

כלום, הרי אי אפשר שאין בנהר של חלם דגים מלוחים! זרקו הדייגים את הרשתות ואחרי כחצי שעה 
הוציאו מן הנהר דג טורף גדול! מיד הבינו כל אנשי חלם שהדג הטורף הוא שטרף את הדגים המלוחים 

שבנהר ולא השאיר מהם אפילו אחד. 
החליטו ראשי העיר להעמיד את הדג הטורף והרשע למשפט תכף ומיד וקראו לשופטי העיר. התאספו 

השופטים לאספה והחליטו להעניש את הדג הטורף במוות בטביעה. עמדו כל אנשי חלם על שפת הנהר 
לראות כיצד מענישים את הדג הטורף שטרף את כל הדגים המלוחים שלהם ולא השאיר אפילו אחד. 

ראשי העיר נאמו נאומים יפים, הילדים שרו ונופפו בדגלים והשמשים לקחו את הדג הטורף וזרקו אותו 
חי אל הנהר. כן יאבדו כל אויבי העיר חלם, אמן.

)סיפור עממי(

• האם זיהיתם איזה 
מהסיפורים מספרים יהודים 

אשכנזים ואיזה מהם בני עדות 
המזרח? אם כן, כיצד? 

• אף על פי ששני הסיפורים 
מסופרים בעדות אחרות, יש 

להם מכנה משותף. מהו? 
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יחידה 9: עדות בישראל2
עולים לארץ

לאדינו - שפה ספרדית-יהודית, מדוברת בפי 
הצאצאים של מגורשי ספרד.

אבל כווווולם מדברים עברית

3

1 כתבו במחברותיכם כמה 
משפטים או דו־שיח, ושלבו 

בהם שבע מילים לועזיות 
לפחות, שמקורן בארבע שפות 

זרות לפחות.

2 תנו שתי דוגמאות למילים 
שחדרו לעברית, אף על פי 

שהייתה בעברית מילה בעלת 
משמעות קרובה מספיק.

נועה, ומה תפקידו של דגל ישראל שציירת עכשיו? גם הוא חלק מהתחפושת שלך? בדיוק חשבתי שזה  יונתן: 

מה שהיה חסר בה!

זה בשביל כרזה שאני מכינה, כרזה שאתלה בחדר שלי. הדגל יהיה באמצע ומסביבו אדביק תצלומים  נועה: 

של נינט טייב, ריטה, שמעון פרס, ש"י עגנון, אלי כהן )המרגל(, הנרייטה סאלד ו...

בסדר, בסדר, הבנתי. תצלומים של מפורסמים ישראלים מכל מיני עדות.  יונתן: 

ניחשת יפה. תגיד, אולי עוד יש לך בתיק את הכרזה של הספורטאים הישראלים המצטיינים? נועה: 

)מוציא את הכרזה בגאווה( בטח! תראי איזה יופי – יעל ארד, שחר צוברי... יונתן: 

גם שחר פאר ואנדי רם? מעניין... נועה: 

לא, לא, את הכרזה הזאת את לא גוזרת! לאאאאאאא... יונתן: 

קבוצה ג'
ִפיְלֶטע ִפיׁש ּגֶ

ֵליְזֶמר   ּכְ
ְכֶלס  ּתַ
ּבּוְטֶקה

קבוצה ד'
ַחְלטּוָרה
ִצ'יק  צ'ּוּפְ

ָלָגן ּבָ
ְמָקה ּדַ

מילים מלאדינו:
פיתה, עיניים שלי )ביטוי של חיבה ודאגה(

ּפ"ּו )ישן מאוד( ָרּפָ ַנת ּתָ ְ ִמּשׁ

לפניכם ארבע קבוצות של מילים 
לועזיות. כל המילים בכל קבוצה 

מקורן בשפה אחת: יידיש, 
אנגלית, רוסית וערבית. 

על פי צלילן של המילים וידע 
קודם, נסו לנחש מאיזו שפה 
"הגיעו" המילים בכל קבוצה.

אחד הדברים הראשונים שעולים חדשים נדרשים לעשות הוא ללמוד 
עברית )זוכרים שעסקנו בכך ביחידה 7, בהקשר של קליטת עלייה?(. 

עברית היא שפת האבות של העם היהודי, ובדורות האחרונים היא 
השפה המשותפת העיקרית של תושבי מדינת ישראל. עם זאת, 

עולים רבים נוטים לשלב בעברית שלהם גם מילים וביטויים משפות 
זרות, בעיקר משפות האם שלהם. את המילים האלה מכנים "מילים 

לועזיות". רבות מהן נקלטו בשפה העברית וגם ישראלים ועולים 
מארצות אחרות משתמשים בהן. למשל:

מילים מצרפתית:
קלסר, בוטיק, )הצבע( בז'

מילים מגרמנית:
ָגט, ביס  ּפָ גימנסיה, ׁשְ

קבוצה א'
ין ַסְחּתֵ

יַפק   ָעָלא ּכֵ
 ַאְחָלה
ּדּוְגִרי

קבוצה ב'
ַהי

 אֹו-ֵקי 
י ּבַ

ר ַהְמּבּוְרּגֶ
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2

באמת נחמד שישראל היא מעין פסיפס של עדות וקבוצות, הרבה בזכות היותה מדינה שקולטת עולים  יונתן: 
רבים כל כך. אבל אי אפשר שלא להזכיר את המתחים בין הקבוצות.

למה אתה מתכוון? נועה: 

אל תהיי תמימה, אני בטוח שגם את נתקלת בהתייחסות משפילה לעולים חדשים במעשים או  יונתן: 
בדיבורים, למשל בכל מיני אמירות סטריאוטיפיות על ארץ המוצא שלהם.

כן, זה נכון... נועה: 

אותי זה פשוט מרתיח. לא מספיק שעולים צריכים להתרגל למקום חדש, הם צריכים להתמודד גם עם  יונתן: 
יחס משפיל כזה?!

אני מסכימה אתך, ויש גם מקרים של אפליה ממש. אני זוכרת שדיברו בחדשות על בית ספר שלא רצה  נועה: 
לקבל תלמידים ממוצא מסוים. אולי גם על זה צריך לדבר?

בהחלט. אולי לא נשנה את העולם, אבל לפחות נפתח את הנושא ונדבר עליו בכנות! יונתן: 

יחידה 10

לקבל את האחר 

הכול מסכימים שיש לקבל כל אדם כפי שהוא ולנהוג כלפיו בכבוד ובהגינות. ואולם הכול יודעים 
גם שבמקרים רבים רעיונות אלו אינם נשמרים בקפידה. גם בחברה הישראלית, כמו בכל חברה 

כמעט, יש אפליה של פרטים ושל קבוצות, למשל אפליה של עולים חדשים. 
כדי לצמצם את ממדי האפליה, חשוב להבין מדוע היא נוצרת וכיצד מרגישים האנשים המופלים.

ניצוץ האהבה

ניצוץ האהבה 
מילים: אהוד בנאי

לחן: עממי

עֹוָלם ַאֵחר  ל ֶאָחד ַחי ּבְ ּכָ
ִֹני  דֹול ַהּשׁ ְך ּגָ ל ּכָ ּכָ

ְפִנים  יׁש ּבִ ֲאִני ַמְרּגִ ֶ ֶאת ַמה ּשׁ
מֹוִני  יׁש ּכָ ִאיׁש ֹלא ַמְרּגִ

ב ָעֹמק  ה חֹוׁשֵ ַאּתָ ֶ ֶאת ַמה ּשׁ
טּוַח  ב ׁשָ ֲאִני חֹוׁשֵ

ה רֹוֶאה ָסגּור  ַאּתָ ֶ ַמה ּשׁ
תּוַח  ֲאִני רֹוֶאה ּפָ

ֲאִני רֹוֶאה ָלָבן  ֶ ֶאת ַמה ּשׁ
ֹחר  ה רֹוֶאה ׁשָ ַאּתָ

ָכה  ּיֹוֶרֶדת ָעַלי ַהֲחׁשֵ ׁשֶ ּכְ
ָעֶליָך זֹוֵרַח אֹור 

ִביְלָך ֲחלֹום  ׁשְ ּבִ ֶ ַמה ּשׁ
ִלי זֹו ָהֵאיָמה 

לֹום  ִביִלי ׁשָ ׁשְ ּבִ ֶ ַמה ּשׁ
ְלָך זֹו ִמְלָחָמה 

קֹום ֵאָליו ֲאִני הֹוֵלְך  ַלּמָ
יַע  ּגִ ה ּתַ ם ַאּתָ ֵהן ּגַ

ָרִכים ֲהֵרי עֹולֹות  ל ַהּדְ ּכָ
ֶאל אֹותֹו ָהָרִקיַע 

ה הֹוֵלְך  קֹום ֵאָליו ַאּתָ ֶאל ַהּמָ
יַע  ם ֲאִני ַאּגִ ֵהן ּגַ

ִלי ִניצֹוץ ָהַאֲהָבה  ַאְך ּבְ
ָבר ֹלא ַיְתִניַע  ׁשּום ּדָ

שאלות לדיון

• מה המסר העולה מהשיר?
• השיר רווי ניגודים המציינים הבדלים בין אנשים. בחרו ניגוד אחד 

שאהבתם במיוחד, והסבירו מדוע בחרתם בו.

• חשבו על תכונה שלכם, או על צורת התנהגות, המנוגדת לתכונה 
או לדרך התנהגות אופיינית של חבר טוב שלכם.

1

עולים 
לארץ
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יחידה 10: לקבל את האחר2
עולים לארץ

מה אומרים החוקים?
השאיפה שהחברה בישראל תהיה חברה שוויונית שאין בה אפליה 

באה לידי ביטוי כבר במגילת העצמאות )שנכתבה עם קום המדינה(. 
למגילת העצמאות אין תוקף של חוק, אולם היא משמשת מקור 

ובסיס ערכי לכמה מהחוקים במדינת ישראל. 

3

מדוע, לדעתכם, היה חשוב 
למייסדי המדינה לכלול סעיף 

זה במגילת העצמאות? 

מדינת ישראל ]...[ תהא 
מושתתת על יסודות החירות, 

הצדק והשלום ]...[ תקיים 
שוויון זכויות חברתי ומדיני 

גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 
דת, גזע ומין; תבטיח חופש 

דת, מצפון, לשון, חינוך 
ותרבות.

)מתוך מגילת העצמאות(

היחס לאחר 
בחברה הישראלית

קראו את קטעי הכתבות 
הכתבות שלפניכם. 

2

שאלות לדיון

1 הסבירו את הבעיה העולה מן 
הקטעים האלה. 

2 אילו קבוצות באוכלוסייה 
מוזכרות בקטעי הכתבות? 

האם יש קבוצות אחרות בחברה 
הישראלית, שאינן מוזכרות כאן, 

הסובלות גם הן מאפליה?

3 הציעו נוסח של חוק שהייתם 
מציעים לחברי הכנסת לחוקק 
כדי למנוע את מקרי האפליה 

המוזכרים כאן.

 אפליה גם בירושלים? 
"לא מקבלים תלמידות ספרדיות"

מאת: מוטי לוי, מערכת וואלה! חדשות

יום ראשון, 13 בפברואר 2011, 13:14

האם תלמידות ממוצא ספרדי מופלות במוסדות החינוך 

החרדיים בירושלים? לוואלה! חדשות נודע, כי 20 

תלמידות ספרדיות נשארו בבית כי לא התקבלו לסמינרים 

בעיר: "מתייחסים אלינו כאל סוג ג'".

)http://news.walla.co.il/?w=/90/1792370(

רוב העולים מחבר העמים: לא רואים בנו ישראלים 
סיפרו על אפלייה בשל מוצאם, בעיקר מצד הרשויות.כישראלים לכל דבר, אך 82% מהם עדיין נתפסים כ"רוסים". רובם העמים עדיין סובלים מקשיי קליטה. רוב העולים היו רוצים להיתפס מחקר שערכו ארגון הג'וינט והממשלה מגלה כי העולים מחבר 

)http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3572198,00.html(

 בג"ץ: אפליה פסולה נגד 
תלמידים אתיופים בפתח תקווה

מאת: גיל סימה, מערכת וואלה! חדשות
יום שלישי, 31 באוגוסט 2010

)http://news.walla.co.il/?w=//1728241(

אתיופית? חפשי עבודה אחרת
מאת: אביטל מולאי, מערכת וואלה!

יום רביעי, 24 בפברואר 2010

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד 

התמ"ת )תעשייה, מסחר, תעסוקה( הגישה 

היום תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל 

אביב בשם עובדת שלא התקבלה לעבודה 
כגננת בשל היותה ממוצא אתיופי.

אַפְלָיָה - הבדלה, הבחנה 
בין שונים, משוא פנים.

)מילון אבן־שושן(
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פרק

2

בשנים שאחר כך נחקקו במדינת ישראל כמה חוקים המעגנים את 
הזכות לשוויון ואת איסור האפליה.

לדוגמה, הנה קטע מתוך חוק זכויות התלמיד:

רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם, לא 
 יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי־כלכלי, 
או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו.

)חוק זכויות התלמיד ]תיקון[, התשס"ה-2004(

 1 קראו את החוק ועיינו שוב בכותרות הכתבות שבעמוד הקודם. 
לו היה החוק נשמר בקפידה, איזו כתבה לא הייתה מופיעה בעיתון?

2 העתיקו מן החוק את המילים המייצגות סוגים שונים של אפליה. 
 3 איזה סוג של אפליה מתאר לדעתכם את המקרים שהופיעו 

בקטעי העיתונות?

גם החכמים בתקופת המשנה עסקו בנושא היחס לזולת. 
כך הם אמרו: 

ז )אל תזלזל, תבוז( ְלָכל ָאָדם,  ִהי ּבָ ַאל ּתְ
ִהי ַמְפִליג )אל תבטל(  ְוַאל ּתְ

ָבר )לשום דבר(, ְלָכל ּדָ
ָעה, ֵאין לֹו ׁשָ ֵאין ְלָך ָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
ֵאין לֹו ָמקֹום. ָבר ׁשֶ ְוֵאין ְלָך ּדָ

)משנה, מסכת אבות, פרק ד' משנה ג'(

שאלות לדיון

1 על אילו קבוצות באוכלוסייה מגנים מגילת העצמאות והחוק?
 2 ספרו על דוגמאות מחיי היום-יום שבהן נשמרים ההבטחה ממגילת העצמאות או חוק 

זכויות התלמיד. 

3 ועדת החינוך של הכנסת מתכנסת לישיבה בנושא הגברת המודעות לקיום חוק זכויות התלמיד. 
הוועדה מעוניינת לגבש המלצות שיביאו לשמירת החוק בכל בתי הספר, ולכן פנתה לתלמידים וביקשה 

את עזרתם. ערכו רשימה של צעדים שאפשר לנקוט )או של מעשים שיש להפסיק לעשות( בבית ספרכם 
כדי להבטיח התנהגות מכבדת, שוויונית ולא מפלה של כל התלמידים. 

 מה אנחנו מרגישים? 
כיצד אנחנו מתנהגים?

חשבו על מקרה שבו פגשתם מישהו זר או שונה מכם, וכן על 
מקרה שבו הייתם אתם אחרים או זרים. כתבו מה הרגשתם 

במצבים האלה.

4

 מה הרגשתיזר/ה או אחר/ת?מה הרגשתי כשהייתי 
כלפי זר או שונה?

1 אילו התנהגויות כלפי זרים או 
שונים מאתנו אתם מכירים? 

2 מה אפשר לעשות, לדעתכם, 
כדי להקל את תחושת הזרות 

והאחרּות שמרגישים עולים 
חדשים ואחרים?

במבחן המציאות
אתם יושבים עם חברים, 
מדברים ומתבדחים. אחד 

החברים פולט פתאום 
הערה: "טוב, ידוע שכל... 

הם..." 
חלק מהילדים צוחקים או 
מהנהנים בהסכמה, חלק 
מהילדים נעים באי נוחות.
כיצד אתם מרגישים לגבי 

האמירה?

מה תעשו? 

 1 נסו להסביר את המשפט "אין לך אדם שאין לו שעה". 
כיצד הוא קשור לנושא האפליה? 

 2 לבוז לאדם משמעו לזלזל בו. הסבירו את המילה "זלזול". 
כיצד היא קשורה לשוויון ולאפליה?
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יחידה 10: לקבל את האחר

שונים אבל דומים — כולנו עם אחד

כתונת פסים
מילים: מאיר אריאל

לחן: ארקדי דוכין
ביצוע: אמני ישראל

נֹות ֶאֶלף  ה ׁשְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִלְפֵני ּכַ
ִנְפַרְדנּו ֲאִני ְוָאִחי, 

ה  ִריִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּקְ ּוּון ׁשֶ הּוא ַלּכִ
ֲאִני ִלְדרֹום ִמְזָרִחי. 

יֹוְבלֹות ַעל יֹוְבלֹות ֹלא ִהְתָרֵאינּו
אן.  נּו ּכָ ׁשְ ּוִפְתאֹום ִנְפּגַ

ינּו ּנֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ל ּכָ ְרנּו ּכָ ֹלא ִהּכַ
ַאְרנּו ִסיָמן.  ִהׁשְ טֹוב ׁשֶ

 "ַמה ֵהם ָעׂשּו ְלָך? 
ְכָלל ֹלא ּדֹוֶמה ִלי",  ה ּבִ ַאּתָ

ְבִכי ָצַחק ִלי ָאִחי,  ּבִ
ְרֵאִלי,  ְך ִיׂשְ ל ּכָ ה ֹלא ִנְרֶאה ּכָ "ַאּתָ

ִכי".  ּנָ ּלֹא ּתַ ַטח ׁשֶ ּבֶ

ָבִעים עֹוד ַיְזִהירּו  ל ַהּצְ ן, ּכָ ּכֵ
עֹוָלם  ָדִדים ּבָ ְלָכל ַהּצְ

ם.  ּלָ ם ֶאת ּכֻ ּלָ ִלְראֹות ּכֻ
ירּו  ָדִדים עֹוד ַיּכִ ְוָכל ַהּצְ

ֹוִנים ֶאת ַעְצָמם  ָוִנים ַהּשׁ ּגְ ּבַ
ירּו  ָבִעים ֹלא ַיְסּתִ ְויֹוֵתר ַהּצְ

ם.  ם ִמָדּ ָאָדם ֵמָאָדם, ּדָ

ִכיִתי  י ּבָ ר?" ָצַחְקּתִ ַדּבֵ ּמְ  "ִמי ׁשֶ
ל ָאִחי  ר ׁשֶ ְלַמְרֵאה ַהִחּוֵ

יֶטא",  יֶטא, ּבִ ּלֹו "ּבִ ְבָטא ַהּמּוָזר ׁשֶ  ַלּמִ
ִכי?"  ּנָ "ֶזה יֹוֵתר ּתַ

י נֹוֵגַע,  ס ּבִ ל ּפַ י, ּכָ ּלִ ים ׁשֶ ּסִ ֹתֶנת ּפַ הֹו ּכְ
ף ִלי ֶאת ָהעֹור.  ס רֹוֶצה ְלַקּלֵ ל ּפַ ּכָ

י,  ּלִ ים ׁשֶ ּסִ ים ּפַ ּסִ ים ּפַ ּסִ  הֹו ּפַ
ַע,  ּגֵ ּתַ ֲאִני ֹלא ֶאׁשְ

ָוִנים ְמַעט אֹור. ן ַלּגְ ַרק ַאּתֶ
ָבִעים עֹוד ַיְזִהירּו...  ל ַהּצְ ן, ּכָ ּכֵ

]...[
ָבִעים עֹוד ַיְזִהירּו  ל ַהּצְ ן, ּכָ ּכֵ

עֹוָלם  ָדִדים ּבָ ְלָכל ַהּצְ
ם.  ּלָ ם ֶאת ּכֻ ּלָ ִלְראֹות ּכֻ

ירּו  ָדִדים עֹוד ַיּכִ ְוָכל ַהּצְ
ֹוִנים ֶאת ַעְצָמם,  ָוִנים ַהּשׁ ּגְ ּבַ
ירּו  ָבִעים ֹלא ַיְסּתִ ְויֹוֵתר ַהּצְ

ם. ם ִמּדָ ָאָדם ֵמָאָדם, ּדָ

כדאי לחפש ברשת סרטון של 
השיר בביצוע אמני ישראל. 

1 מה מסמלת כתונת הפסים? מה מסמל כל פס ופס?
2 העתיקו את השורות שלפי דעתכם מביעות את המסר העיקרי 

של השיר, וכתבו במילים שלכם מהו.

3 נסו להסביר את המשפט: "כל הצדדים עוד יכירו בגוונים השונים 
את עצמם". 

4 בשיר כתוב שהצבעים למיניהם יכולים ליצור משהו יפה עוד 
יותר, הם "יזהירו". כיצד יכולים מגוון של אנשים שונים זה מזה ליצור 

חברה טובה במיוחד? 

5

חשבתי שהשיעור הזה יעודד אותי קצת. קיוויתי לגלות שבישראל ביטויים של אפליה הם מקרים יוצאי  יונתן: 

דופן, אבל לפי מה שלמדנו, זה לא נראה כך.

נכון, מתברר שהרבה קבוצות בישראל אינן זוכות ליחס הוגן ושווה.  נעה: 

כל כך הרבה אי־צדק סובב אותנו, וגם אם רוצים להשפיע ולעזור, מאין להתחיל בכלל? זה קצת מייאש, לא?  יונתן: 

למען האמת, השיעור הזה גרם לי להרגשה אחרת דווקא. נעה: 

באמת? יונתן: 

כן. אולי הייתי מרגישה כמוך אם הייתי מגלה שאף אחד לא מוטרד מגילויי האפליה, אבל מתברר שזה  נעה: 

לא כך. יש חוקים שאוסרים אפליה, יש עיסוק בנושא בעיתונות ובשירים – ראית כמה אמנים התגייסו למען 

המטרה הזאת? והנה, גם בשיעורי "תרבות ישראל ומורשתו" בבית הספר אנחנו לומדים על זה. זה לא מעט!

אני מודה שכשאת מציגה את זה ככה, זה נשמע קצת יותר טוב. ובכל זאת, אני עדיין חושב שיש לנו עוד  יונתן: 

הרבה העבודה, ושהמצב בישראל, גם מהבחינה הזאת, חייב להשתפר.
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2
יחידה 11

עלייה וגיור - חלק א'

ב־1950 חוקקה כנסת ישראל את חוק השבות. על פי חוק זה "כל יהודי זכאי לעלות ארצה". 
או  יהודיה  לאם  שנולד  מי   – 'יהודי'  זה  חוק  ש"לעניין  נכתב  ב־1970  שהתקבל  לחוק  בתיקון 

שנתגייר, והוא אינו בן דת אחרת". 
חוק השבות, שנועד בראש ובראשונה לקבוע מי זכאי לעלות ארצה ולקבל מיד אזרחות ישראלית, 
פתח לדיון שאלה רחבה הרבה יותר, את השאלה: "מיהו יהודי?" התשובה לשאלה זו, כך התברר, 

לא הייתה ברורה וכמובן לא מוסכמת על הכול. 
יש משמעות רבה בעבור מי שרוצים לעלות לארץ  יהודי או לא,  מובן שלשאלה אם האדם הוא 

ובשביל העולים החדשים במדינת ישראל. מדוע? המשיכו לקרוא ותבינו...

      חוק השבות 
חוק השבות קובע שני דברים חשובים:

מי זכאי לעלות לישראל 
ומי זכאי לקבל מיד אזרחות ישראלית. 

כאמור, חוק השבות נחקק כבר בשנת 1950 )כלומר זמן קצר 
לאחר הקמת המדינה(. 

משום שחוק זה חשוב כל כך, וכפי שנראה גם שנוי במחלוקת, 
נֹוסח החוק תוקן כמה וכמה פעמים. 

לפניכם כמה מסעיפי חוק השבות, כפי שהוא היום:

סעיף 1. כל יהודי זכאי לעלות ארצה.
סעיף 2. ]...[ אשרת עולה )כלומר הזכות לקבל אזרחות ישראלית( 
תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בארץ ]לבד ממקרים 

מיוחדים[. 

היי, יונתן. מה זה? משחק חדש מהאינטרנט?  נועה: 

)שקוע במשחק במחשב( כן. משחק טריוויה. אולי תוכלי לעזור לי: "מיהם הלא־יהודים הזכאים לעלות ארצה על פי חוק השבות?"  הם מציעים כמה תשובות...יונתן: 

)מציצה מאחורי גבו( סמן את תשובה ג': "מי שיש להם בן זוג או בת זוג יהודים, או שהם ילדים או נכדים של יהודים". נועה: 

יש! תשובה נכונה! איך ידעת את זה? לא ידעתי שלפי חוק השבות גם לא־יהודים יכולים לעלות לארץ.  יונתן: 

לפני חודש הלכתי להסתפר לכבוד בר המצווה של בן דוד שלי, והספר סיפר לי שהוא עלה ארצה וקיבל אזרחות ישראלית מיד  ואיך ידעת על האחרים, בני זוג של יהודים וילדיהם?משום שסבא שלו היה יהודי.נועה:  יונתן: 
)מחייכת בשובבות( לא ידעתי, אבל רק בתשובה ג' היו גם נכדים של יהודים! והספר שלך התגייר?נועה:  יונתן: 

אני חושבת שלא, אבל כדי שאוכל לענות לך בוודאות, נצטרך לחכות לתספורת הבאה... בת המצווה של אחותי רק בעוד שנתיים! נועה: 

1

חוק השבות קובע גם שכמה קרובי משפחה לא־יהודים של יהודים 
זכאים לעלות לישראל ולהתאזרח בה. 

 סעיף 4/א: "הזכויות של עולה ]...[ מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי,
לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי; להוציא אדם 

שהיה יהודי והמיר דתו מרצון.
)תיקון לחוק השבות, 1970 - סעיף 4/א(

1 דמיינו שיש לכם דוד יהודי בארצות הברית. הדוד נשוי לאישה לא־
יהודייה ולהם שלושה ילדים. המשפחה רוצה לעלות לישראל. האם 

בני משפחתו של הדוד זכאים לעלות על פי חוק השבות?

2 כיצד משקף חוק השבות את החשיבות הרבה שמדינת ישראל 
מייחסת לעלייה של יהודים ארצה?
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למה אני רוצה להתגייר? 
בישראל גיליתי את השבת, 
את החגים ואת התורה. אני 

רוצה להיות חלק מהעם 
היהודי, ואם כבר – אז עד 

הסוף, כמו שצריך!
למה אני רוצה להתגייר? 
אבא שלי יהודי. אני כבר 

מרגישה יהודייה.

מניעים לגיור
ראינו שגם אנשים לא 

יהודים יכולים לקבל אזרחות 
ישראלית בתנאים מסוימים.

חלק מהאזרחים האלה 
בוחרים להתגייר.

שאלה למחשבה 

לדעתכם, מה יכול להניע 
עולה חדש שקיבל אזרחות 

ישראלית על פי חוק לרצות 
להתגייר?

משימה

לפניכם דבריהם של שישה 
עולים שהתחילו בתהליך 

גיור וענו לשאלה למה הם 
רוצים להתגייר. קראו את 

תשובותיהם וענו על השאלות 
שלמטה.

2

אני כבר נשואה ויש לי שני 
ילדים קטנים. אני לא רוצה 
שיהיו להם בעיות כשירצו 

להתחתן.

כל החברים שלי כאן יהודים. 
הבחור שאתאהב בו יהיה 
כנראה יהודי, אבל משום 

שאני לא יהודייה לא נוכל 
להתחתן בארץ! לכן אני 

מעדיפה לפתור את הבעיה 
הזאת כבר עכשיו.

למה אני רוצה להתגייר? 
גדלתי בישראל. למדתי בבית 

ספר שלמדו בו רק יהודים, 
וכל החברים שלי יהודים. 

לא מזמן קיבלתי "צו ראשון" 
)דרישה להתייצבות ראשונה 
בלשכת הגיוס(. אני מרגיש 

חלק מהעם היהודי, וחשוב לי 
שגם אחרים יראו בי יהודי!

בחוץ לארץ גדלתי כיהודייה – המצוות והרצון לעלות לארץ 
ישראל היו חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. רק כשהגעתי לארץ 
גיליתי שלפי המסורת היהודית אני לא נחשבת יהודייה לגמרי. 

זה היה כואב מאוד, אבל החלטתי לא לשקוע בכאב, אלא 
לעשות את המאמץ הדרוש ולמלא את הדרישות ההלכתיות.

1 האם עלתה בדברים שקראתם תשובה שאתם לא חשבתם עליה?
2 אילו מהתשובות שקראתם מייחסות חשיבות לדת היהודית?

3 באילו תשובות המניע לרצון להתגייר הוא חברתי בעיקרו?

כפי שנרמז בכמה מתשובותיהם של המתגיירים, מניע נוסף 
לגיור הוא הרצון למנוע בעיות הקשורות בנישואין.

דתיים,  בנישואים  רק  להינשא  אפשר  היום  ישראל  במדינת 
לערוך  רשאים  בהם  מכירה  שהמדינה  דת  אנשי  רק  כלומר 
טקסי נישואין. למשל, זוגות מוסלמיים יכולים להינשא רק 
על ידי אנשי דת מוסלמים מוכרים. לפיכך בני זוג המשתייכים 
או אנשים הנחשבים  ונוצרייה,  יהודי  לדתות שונות, למשל 
כאלה  זוגות  בישראל.  להינשא  יכולים  אינם  דת"  "חסרי 
כנשואים  יוכרו  הם  לארץ  ובשובם  בחו"ל  להינשא  יכולים 

לכל דבר.
גופים  מנהלים  ישראל  במדינת  הקברות  בתי  רוב  את  גם 
בבית  להיקבר  רשאי  אינו  יהודי  שאינו  מי  ולכן  דתיים, 

קברות המיועד ליהודים. 

 אם כן, נוכחנו שכמה וכמה מניעים יכולים להניע עולים חדשים 
לא-יהודים, שכבר עלו לארץ וקיבלו אזרחות, או את הצאצאים 

שלהם, להתגייר.
ואם כך - איך מתגיירים?
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2 יחידה 11: עלייה וגיור - חלק א'
עולים לארץ

3

1 לפי דברי רמב"ם )בקטע א'( אומרים למי שרוצה להתגייר משפט 
שעשוי לגרום לו להתחרט על החלטתו להתגייר. נסחו את המשפט 

הזה במילים שלכם. 

2 לפי דברי רמב"ם )בקטע ב'( מלמדים את מי שרוצה להתגייר 
כמה מצוות, אבל "אין מאריכין". מדוע? 

3 לפי קטע ג', מדוע אין מעמיסים על הרוצה להתגייר מידע רב מדי 
על העונשים הכרוכים בהפרת מצוות?

דווים דחופים ומסוחפין 
ומטורפין - סובלים 

ונרדפים
ואין מרבין עליו - אין 

מעמיסים עליו )כלומר לא 
מרבים ללמד אותו על 

העונשים( 
אין משהין אותו - אין 

מעכבים את הגיור

עקרונות הגיור לפי רמב"ם
תהליך הגיור במדינת ישראל ובעולם היהודי כולו מבוסס, בין השאר, 

על דברי רמב"ם בנושא. רמב"ם עצמו התבסס על הכתוב בתלמוד.
וכך כתב:

א'
כיצד מקבלין ]את[ גרי הצדק: 

כשיבוא להתגייר ]...[ אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר?
אי )אין( אתה יודע שישראל בזמן הזה דווים דחופים ומסוחפין ומטורפין, וייסורין באין עליהן?

אמר: אני יודע, ואני כדאי )רוצה בכל זאת( – מקבלין אותו מיד.

ב'
ומודיעין )מלמדים( אותו עיקרי הדת ]...[ 

ומודיעין אותו מקצת מצוות קלות, ומקצת מצוות חמורות; ואין מאריכין, בדבר זה ]...[

ג'
ומודיעין אותו עונשן של מצוות ]...[ ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין עליו – שמא יגרום לטורדו 

ולהטותו מדרך טובה, לדרך רעה. 
]...[

אם חזר בו, ולא רצה לקבל ]את המצוות[ – הולך לדרכו. 
ואם קיבל – אין משהין אותו ]...[

)רמב"ם, משנה תורה, הלכות איסורי ביאה, פרק י"ד הלכות א'-ה'(
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יחידה 11: עלייה וגיור - חלק א'

4

שאלת אתגר

כאשר גר עולה לתורה קוראים 
לו בשמו העברי ומוסיפים "בן 

אברהם )ושרה(". אברהם ושרה 
היו היהודים הראשונים וכל 

היהודים הם צאצאיהם.

מדוע, לדעתכם, החלפת השם 
היא חלק מתהליך הגיור?

עוד על הגיור 
הממסד הדתי הרשמי של מדינת ישראל - "הרבנות הראשית 

לישראל" - קשור לזרם האורתודוקסי ביהדות. אולם ביהדות יש עוד 
שני זרמים דתיים עיקריים: הזרם המסורתי )הקונסרבטיבי( והזרם 
המתקדם )הרפורמי(. גם לתנועה המסורתית ולתנועה המתקדמת 
יש בתי דין לגיור. המתגיירים דרך התנועות האלה נדרשים גם הם 

ללמוד לימודי יהדות ולהשתייך לקהילה יהודית, אך הליכי הגיור 
האלה תובעים מהמתגיירים פחות שינויים בחיי היום־יום שלהם. 

לכן הגיורים המסורתיים והמתקדמים נחשבים נוחים יותר מהגיור 
האורתודוקסי. 

הרבנות הראשית לישראל אינה מכירה ביהדותם של מי שהתגיירו 
 גיור קונסרבטיבי או רפורמי בארץ - למשל, היא עשויה לסרב 

לחתן אותם.

הידעתם? 
לגיור בימינו שלושה שלבים: 

א. לימודי יהדות 
ב. דיון בבית דין לגיור 

ג. אם בית דין מאשר את הגיור "אין משהין" את 
המועמד או המועמדת ומיד עוברים לשלב הסופי: ברית 

מילה לגברים, ולכולם טבילה במקווה ומתן שם עברי 
)שהמתגיירים בוחרים לעצמם(.

תהליך הגיור במדינת ישראל

אתם הקובעים! )עבודה בשלישיות(

משימה

אתם שלושה דיינים היושבים בבית דין לגיור. אתם שתחליטו אם 
המועמדים לגיור שלפניכם מוכנים לסיים את תהליך הגיור, או שמא 

עדיין אינם מוכנים.

עליכם להכין שאלות למועמדים לגיור, על פי ההנחיות האלה: 

1  השאלה הראשונה בדברי רמב"ם בעמוד הקודם עוסקת 
במוטיבציה של המתגייר להצטרף לעם היהודי למרות מצבו 

הקשה. נסחו שאלה ברוח זו הקשורה למצבם של העם היהודי 
ומדינת ישראל בימינו. 

2  היום לפני שהמועמדים באים לפני בית הדין לגיור הם לומדים 
ב"אולפני גיור", והדיינים שואלים אותם על מה שלמדו.

א.  נסחו שתי שאלות מתחום הדת והאמונה היהודיות,   
שלדעתכם נכון לשאול את המועמדים.

ב.  נסחו שאלות על מצוות. בחרו במצוות שהן, לדעתכם,   
מצוות עיקריות בדת היהודית. 

ג.  אילו יכולתם לשאול את המתגייר שאלות ידע מתחום אחר,   
מה הייתם שואלים?

נסו לענות בעצמכם על כל השאלות שניסחה שלישייה אחרת.  3
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2
יחידה 12

עלייה וגיור - חלק ב'

בעשורים האחרונים היו שני גלי עלייה גדולים למדינת ישראל: העלייה מברית המועצות לשעבר 
הרבה  תרמו  האלה  העלייה  גלי  ראינו,  שכבר  כפי   .)6 ביחידה  בהם  )עסקנו  מאתיופיה  והעלייה 
למדינת ישראל. אחד האתגרים שעוררו העליות האלה היה בתחום הגיור, משום שרבים מהעולים 

בעליות אלו אינם נחשבים יהודים "לגמרי".

העולים מברית המועצות לשעבר
בשנות ה־90 )משנת 1989 ואילך( עלו כמיליון עולים מברית 

המועצות לשעבר )מרוסיה, מאוקראינה וממדינות רבות אחרות 
שהשתייכו לברית המועצות(.

על פי ההערכה כשליש מהעולים בגל עלייה זה הוגדרו לא־יהודים 
על פי ההלכה היהודית.

רובם עלו מתוקף היותם קרובי משפחה של יהודים, וידעו שאינם 
יהודים, אך יש גם מי שגדלו כיהודים בחו"ל ורק בארץ גילו שיש 

ספק ביהדותם.

1

סטטיסטיקות עכשוויות 

סקר עמדות בקרב עולי חבר העמים מראה כי המניע המרכזי 

 לגיור לדעת הנשאלים הוא הרצון בהשתלבות חברתית )26%(.

מניעים נוספים הינם דתיים )13%(, לאומיים )12%(, 

 משפחתיים )12%( ואחרים )3%(. 

יתר הנשאלים ענו "לא יודע". 

)מתוך נתוני סקר של מכון "צומת", נובמבר 2003, 

)http://www.itim.org.il "על פי האתר של מכון "עִתים

• 34% מהנשאלים בסקר ענו לשאלה: "מה הניע אותך להתגייר?" 
 בתשובה: "לא יודע".

אילו מחשבות מעלה בכם תשובה זו? 

ידיעות אחרונות 14.02.11

יותר עולים מחבר העמים התגיירו
 ב־2010 נרשם זינוק במספר עולי חבר העמים שקיבלו 

התגיירו בשנה אחת יותר מ־2,000 מעולי ברית המועצות.השנה )2010(, לראשונה מאז יסוד מערך הגיור הממלכתי, תעודות המרה.

תעודת המרה )תעודת 
המרת דת( היא תעודה 

המאשרת את שמי שנושא 
אותה )המתגייר( סיים את 

תהליך הגיור, והיא מאפשרת 
לו להירשם כיהודי במשרד 

הפנים.
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יחידה 12: עלייה וגיור - חלק ב'

שאלות לדיון

1 על פי דבריו של הרב דרוקמן, מה מיוחד בגיור היהודים שעלו מברית המועצות לשעבר וצאצאיהם? 
2 האם אתם מבינים את התרגשותו של הרב דרוקמן כאשר הוא חותם על תעודת הגיור שלהם?

1 מדוע היה דימיטרי זכאי לעלות ארצה על פי חוק השבות?
2 האם הייתם ממליצים לדימיטרי להתחיל תהליך של גיור? הסבירו 

את תשובתכם.

סיפורו של דימיטרי עולה מרוסיה
דימיטרי, כמה שנים אתה בארץ?

עליתי כשהייתי בן 10, כבר שבע שנים שאני פה. אני בן 17 
ולא מזמן קיבלתי צו ראשון.

מה חשבת ומה הרגשת כאשר גילית שכאן בארץ לא רואים 
בך יהודי?

הרגשתי נורא. ברוסיה ידעתי שאני יהודי מפני שאבא שלי 
יהודי. מעולם לא הסתרנו את יהדותנו. אבא שלי היה חוזר 
ואומר לי שאני יהודי, וכולם מסביבי – השכנים, התלמידים 

בבית הספר והמורים – ידעו שאני יהודי. יהודי. תמיד ידענו 
ש"פעם נעלה לישראל" וברגע שהדבר התאפשר, אכן עלינו. 

וכאן, במדינה היהודית, פתאום אומרים לי שאני לא־יהודי 
כי אימא שלי לא יהודייה??? 
המסורת היהודית חשובה לך?

– אני אוהב את חג פסח – חג החירות, וגם את חנוכה – חג 
של אור ושל תקווה המסמל את ניצחון המעטים על הרבים. 

גם ברוסיה היינו מזכירים את החגים, וגם כאן אני כמובן 
חוגג אותם. אני גם גאה מאוד להשתייך לעם הראשון שנתן 

לבניו יום חופש אחד בשבוע, אבל אני נוסע בשבת... אני לא 
אדם דתי, השקפת העולם שלי חילונית לחלוטין.

)מבוסס על שיחות אמיתיות עם עולים( 

אני יכול רק להביע את היחס המיוחד לעולים שזקוקים לגיור. 
אלה גרים מיוחדים שעם ישראל לא ידע דוגמתם בכל הדורות. 

במשך הדורות ידע עם ישראל שני סוגי גרים, הוא ידע את הגרים 
של הגויים שהתאכזבו מאמונתם, חיפשו את דרך האמת ומצאו 

אותה בעם ישראל ]...[ 
במאתיים השנים האחרונות הכיר עם ישראל סוג חדש של גויים, 

ומאז שנפתחו שערי הגטו ועם ישראל יצא לחופש יחסית, 
ובמקומות מסוימים הייתה התבוללות, והיו נשואי תערובת 
וכתוצאה מכך הם מגיעים כעת לגיור. זה סוג שני של גיור 

שהכרנו במאתיים השנים האחרונות. 

היום מדובר על סוג שלישי שלא ידענו כמותו, אומנם מדובר 
בלא־יהודים שזקוקים לגיור, אבל הם מזרע ישראל ]...[ ]מדובר ב[

עולים מחבר העמים שכידוע ששם היה דיכוי ברוטאלי בכל 

מה שקשור ביהדות, עשו הכול כדי לעקור כל זיק של יהדות, כל 
נימה. גזרו גזרות והאנשים באמת היו צפויים לעונשים קשים עד 
כדי סכנת נפשות ממש. לא רק על ברית מילה אלא גם על מילה 

בעברית. 
כתוצאה מהמציאות הנוראה הזאת היו נישואי תערובת – לא 

כתוצאה מהתבוללות מרצון ]...[ ואני אומר לכם כשאני חותם 
על תעודות ההמרה, אני עומד בכל פעם בפני התרגשות. מיהם 
הגרים שבאים להתגייר? – הם שמות יהודיים אחד אחד, ...אני 

אקריא קצת: קופולוביץ, ברנשטיין, סגל, שכטר, רוזנברג, קפלן, 
ברגר, קמינסקי, שרמן, שוורצמן, גולדשטיין וכדומה וכדומה, ויש 

לי כאן רשימה ארוכה־ארוכה. בכל פעם שאני חותם על תעודות 
ההמרה מצטרפים לרשימה הזאת עוד.

)מתוך דברים שנשא הרב דרוקמן בישיבה של ועדת העלייה, 
הקליטה והתפוצות של הכנסת, 20 ביולי 2009(

לפניכם דברי הרב חיים דרוקמן )ראש מכון הגיור הממלכתי(:
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עולים לארץ

העולים מאתיופיה
משערים שהקהילה היהודית באתיופיה הייתה אחת הקהילות 
היהודיות העתיקות ביותר מחוץ לארץ ישראל וראשיתה לפני 

כ־1,000 שנה. כפי שלמדנו ביחידה 6 )עמ' 156(, קהילה זו מכונה 
גם "ביתא ישראל", ובניה שמרו בקפידה על מצוות הכתובות בתורה 

)כמו שבת, מילה וכשרות( ועל המסורות שהיו בידיהם. קהילה זו 
שמרה גם על החלום העתיק לעלות לירושלים, ורבים מהם הגשימו 

אותו במסע רגלי מפרך, ארוך ורב קרבנות. 
אולם כאשר הגיעו בני העדה האתיופית ארצה, הם נתקלו בבעיה 
שלא ציפו לה: הממסד הדתי והרבני בישראל לא הכיר ביהדותם - 
הם לא נחשבו ליהודים כשאר היהודים. הסיבה העיקרית לכך היא 

שדורות רבים היו בני הקהילה הזאת מנותקים מבני קהילות יהודיות 
אחרות, ולא הכירו את ההלכות והמנהגים שהתקבלו ביהדות במשך 

הזמן, בעיקר את ההלכות שמקורן בתורה שבעל־פה )במשנה 
ובתלמוד( ואת פסיקותיהם של רבנים חשובים מאוחרים יותר. 

2

 יהודים יוצאי אתיופיה מפגינים ושובתים רעב נגד "הגיור לחומרה", ירושלים, 1985. 
על השלט באמהרית כתוב "לא עושים ברית מילה פעמיים"

משימה 1
היעזרו במידע המוצג בחלק זה 

ונסחו ססמאות להפגנת היהודים 
יוצאי אתיופיה. על הססמאות 

לבטא את כעסם, את כאבם ואת 
תסכולם של בני העדה מסירוב 

הרבנות להכיר ביהדותם.

כדי להיחשב ליהודים לכל דבר נדרשו היהודים יוצאי אתיופיה לעבור 
"גיור לחומרה". 

"גיור לחומרה" הוא תהליך גיור שעוברים אנשים שמסיבה כלשהי 
יש ספק ביהדותם )להבדיל מגיור רגיל המיועד למי שלבטח אינם 

יהודים(. "גיור לחומרה" הוא תהליך מהיר יותר מגיור רגיל.
בני העדה חשו מושפלים ומאוכזבים. את תחושותיהם הם הביעו, בין 

השאר, בשביתת רעב גדולה ובהפגנות.

העולים מאתיופיה מחו על סירובה של הרבנות הראשית לישראל 
להכיר ביהדותם, ודחו את דרישתה לעבור "גיור לחומרה". אחת 

ההשלכות של הדחייה הזאת הייתה שבני העדה האתיופית לא יכלו 
להתחתן בארץ עם יהודים מעדות אחרות.

בעקבות ההפגנות ושביתת רעב הסכימה הרבנות הראשית להקל 
את דרישתם ולהסתפק בהליך גיור פשוט יותר. רבים מיהודי 

אתיופיה הרגישו שבקשותיהם נשמעו והתקבלו. 
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עולים לארץ2
יחידה 12: עלייה וגיור - חלק ב'

מסכת עינויים בדרך לחופה
זוגות של יוצאי אתיופיה שרוצים להתחתן עוברים 

לעתים תהליך ארוך של סחבת, המעלה מעל פני 
השטח את הספק המתמיד ביהדותם

נאוה )בת 28( ויאסו )בן 30( יצחק, נזכרים בהכנות 
לקראת החתונה שהתקיימה בחודש יוני השנה. "הכול 
הלך חלק חוץ מהרבנות", מספרת נאוה. תחילה הלכו 
לרב אתיופי מקומי בבאר שבע ששלח את המסמכים 

שלהם לרב הד', הרב הראשי של העדה האתיופית, 
כדי שיוציא אישור ליהדותם. בדיקת היהדות שאמורה 

להיות פשוטה לקחה בפועל חמישה חדשים ]...[ 
"רק שבועיים לפני מועד החתונה קיבלתי את האישור. 

למעשה לא ידענו אם נתחתן או לא". 
]...[

בדיקת יהדותם של בני זוג לפני החתונה אינה ייחודית 
ליוצאי אתיופיה ומחייבת כל בני זוג יהודים בבואם 

לרבנות )הכתובה של הוריהם, למשל(. מאחר ואין 
לעולי אתיופיה תיעוד כתוב של נישואיהם, נדרשת 
סמכות שתאשר את יהדותם על סמך אילן היוחסין. 

אולם, בשעה ששאר הציבור יכול להשתמש בשירותי 
הרבנות המקומית באזור מגוריו, מחויבים עולי 

אתיופיה לעבוד מול סמכות אחת בלבד, הרב הד'. 
לעתים די באישור של רב מקומי, אולם לרוב, לא 

מכירה בו המועצה הדתית, והרב הד' מחויב להמשיך 
את ההליך ולהנפיק בעצמו את תעודת הנישואין. 

]...[ אולם הן משרדו של הרב הד' בתל אביב והן זה 
בירושלים אינם ממלאים את תפקידם כיאות. "יש שם 

צפיפות יותר מבקופת חולים ובמשרד הפנים. הכול 

משימה 2

קראו את המאמר המספר על הקשיים העומדים בדרכם של העולים 
מאתיופיה המבקשים להתחתן בארץ ונדרשים להוכיח את יהדותם. 

במהלך הקריאה שימו לב לביטויים המשקפים מרירות של יהודי 
אתיופיה. 

שם מבולגן: לא מאורגנים שם מבחינת ציוד והטפסים 
הדרושים, לא עונים לטלפונים, היינו צריכים להגיע 

כמה פעמים עם העדים, להתקשר כל יום כדי לדעת מה 
עושים הלאה וכשכבר קבענו אף אחד לא הגיע". 
הרב הד' מודה שרב אחד אינו מספיק כדי לשרת 

אוכלוסיה שלמה. "העבודה שאני עושה מפרכת", הוא 
אומר, "כמה פעמים עשיתי שביתה, המשרד שהיה לי 

לא היה ראוי. עכשיו יש לי משרד מכובד אבל אני צריך 
עוד עובדים שיתחקרו ויסדרו את הניירת שיהיה קצר 

יותר לטפל בבקשות".
]...[

מלבד חוסר אמון בממסד יצר הגיור לחומרה פילוג 
בתוך העדה עצמה. יהודים שלא עשו גיור לחומרה 
מאמינים רק בסמכות הקייסים ולא של הרבנים ואף 
אינם סומכים על כשרות של רבנים אתיופים שעברו 
גיור ולהפך. כך ניתן לראות בשמחות ובאבל סירים 

נפרדים של תבשילי בשר, דבר המסמל את הקרע החמור 
בתוך הקהילה. 

סוף עידן התמימות
על אף העובדה שכל בני העדה הצעירים יגיעו בסופו 

של דבר לרבנות כדי להתחתן אין כמעט מודעות לנושא 
בקרב הצעירים. זוגות נתקלים בבעיה זו רק בחתונה, הם 

ניגשים בתמימות למועצה הדתית לבקש להתחתן ואין 
להם מושג שזה עומד להיות תהליך סבוך ומייגע. מאחר 

ומדובר בחוויה חד־פעמית מעדיפים צעירים רבים 
לעבור את החוויה ולהמשיך הלאה.

מתוך: מגזין קו האופק בהוצאת IAEJ )גיליון מספר 24(

ומה קורה היום?
לפניכם מאמר שפורסם באתר של "ביתא ישראל", אתר שמנהלים 

בני הקהילה.
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2 יחידה 12: עלייה וגיור - חלק ב'
עולים לארץ

אתה יודע על מה חשבתי? נועה: 

על מה?  יונתן: 

שלכל מי שמחליטים להתגייר צריך להיות אומץ, כוח רצון חזק וכושר התמדה. הם צריכים ללמוד הרבה  נועה: 

)וגם אם הלימודים מעניינים – זה לא קל(, לשנות שינויים גדולים בחיי היום־יום שלהם, ולבסוף להיבחן. 

באמת תהליך לא פשוט.

אני חושב שאם אני הייתי צריך לעבור את התהליך הזה, החלק הקשה ביותר בשבילי היה הלימודים,  יונתן: 

ובמיוחד – לזכור את כל הפרטים. ומה ִאתך?

אני חושבת שהיה לי קשה במיוחד לשנות מנהגים והרגלים, כדי לתת ביטוי למסורת היהודית בחיי  נועה: 

היום־יום שלי.

מכל מקום, ברור שכל מי שבוחר להתגייר עושה זאת משום שחשוב לו מאוד־מאוד להיות יהודי. כל  יונתן: 

אחד מהסיבות שלו... 

שאלות לדיון 

1 הסבירו במילים שלכם עם אילו בעיות מתמודדים היהודים יוצאי 
אתיופיה. כתבו את הדברים במחברותיכם.

2 נסו לחשוב בעצמכם כיצד אפשר היה לפתור חלק מהבעיות 
המוזכרות במאמר. 

3 בזמן האחרון נעשים בכנסת מאמצים לחוקק חוק חדש ולפיו 
יחדול הרב הד' להיות הסמכות היחידה לטיפול בתיקיהם של יהודים 

 ממוצא אתיופי המבקשים להתחתן.
כיצד עשוי חוק זה להקל את מצבם? האם חוק זה מציע פתרון דומה 

לפתרון שהצעתם בשאלה 2? 





פרק

3
תפוצות



188

פרק

3
יהודים

בתפוצות

1

יונתן, האם אתה יודע באיזו עיר בעולם חיים הכי הרבה יהודים?  נועה: 
אולי בתל אביב? אתה צודק! ומי במקום השני?יונתן:  נועה: 

ירושלים? יונתן: 
בכלל לא, ניו יורק! קראתי את זה באתר על האוכלוסייה היהודית בעולם.  מפתיע, אבל מה זה חשוב לנו?נועה:  יונתן: 

יונתן, אתה לא מבין?! יש לנו המון "חברים" שם! ולא רק שם, קראתי שיש יהודים בכל העולם...  בשביל מה אנחנו צריכים חברים כאלה רחוקים? נועה:  יונתן: 
 !!!!??? נועה: 

יחידה 1

פיזור היהודים בעולם

היום חיים בישראל כ־6 מיליון יהודים – הקהילה היהודית הגדולה בעולם. אולם העם היהודי גדול 
הרבה יותר ומונה היום כ־13.7 מיליון נפש. במילים אחרות, יותר ממחצית היהודים בעולם חיים 

מחוץ למדינת ישראל.
היכן הם גרים ומדוע הם חשובים לנו? 

בשאלות האלה נעסוק ביחידה זו.

יהודי התפוצות ואנחנו 
מה הקשר בינינו לבין יהודי התפוצות?

יהודים רבים בתפוצות תומכים במדינת ישראל בשני מישורים חשובים:

במישור הכלכלי ובמישור והפוליטי

המישור הכלכלי
יהודים רבים החיים בחו"ל מרגישים צורך להיות שותפים 

לנעשה במדינת ישראל ולכן הם תורמים תרומות כספיות 
למוסדות ולארגונים ישראליים. 

נסו להיזכר בשלט המציין תרומה של יהודים מהתפוצות למבנה או 
למיזם )פרויקט( כלשהו בארץ. 
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3 יחידה 1: פיזור היהודים בעולם
יהודים בתפוצות

המישור הפוליטי
יהודים רבים בתפוצות תומכים בקיומה של מדינת ישראל 
ובזכותה להגן על עצמה. יהודים אלו מייצגים את עמדותיה 
של ישראל במסגרות חברתיות מגוונות בארצות מגוריהם 

)בקרב חברים, עמיתים לעבודה וללימודים וכו'( ואף פועלים 
כדי להשפיע על פוליטיקאים לתמוך במדינת ישראל.

נוסף על כך, בלא מעט מדינות הקהילה היהודית היא קבוצה 
משפיעה באוכלוסייה, ומדינאים רבים יודעים שכדאי להם 

לנקוט עמדות התומכות בישראל, או לפחות להימנע מלהביע 
עמדות אנטי־ישראלית, אם הם רוצים לזכות בתמיכתה של 

הקהילה היהודית בארצם.
דוגמה לתמיכה פוליטית של יהודי התפוצות בישראל היא 

הסיוע שמסייעים סטודנטים יהודים הלומדים באוניברסיטאות 
בעולם לייצוג מדינת ישראל בקמפוסים שלהם.

מדינת ישראל הבינה את כוחם של הצעירים האלה, ופיתחה 
את המיזם "תגלית".

במסגרת המיזם הזה מגיעים לישראל סטודנטים יהודים 
מהתפוצות לסיור חינוכי ראשון. הסיור נועד לחזק את הקשר 

בין הצעירים בתפוצות לישראל, והתקווה היא שהוא יסייע 
במאבק בתופעת ההתבוללות, ויביא את בוגרי המיזם להצטרף 
למאמצים לחזק את התמיכה בישראל בקמפוסים ובמסגרות 

אחרות ברחבי העולם. 

היכן גרים היהודים כיום?
 דמוגרפיה היא המדע העוסק במחקר של אוכלוסיות בני האדם 

)בין השאר בהרכבן, בפיזורן, בשיעורי הגדילה ובקווי ההתפתחות 
שלהן וכיוצא בזה(. 

מבחינה דמוגרפית העם היהודי הוא עם מיוחד במינו. 

לפניכם תרשים המציג את פיזור היהודים בעולם. 

האם יש לכם בני משפחה או מכרים החיים מחוץ לישראל? אם כן, 
באילו מדינות? באיזו יבשת נמצאות המדינות האלה?

משימה 

כאשר קבוצות הצעירים של "תגלית" מגיעות ארצה מושמעים ברדיו 
בישראל תשדירים שמטרתם להסביר למאזינים בישראל את חשיבות 

 המיזם ולעודדם לקבל את המשתתפים בסבר פנים יפות.
הכינו תשדיר מתאים ובו מילים ולחן. 

לא רק יהודי התפוצות תומכים בישראל, גם אנו, אזרחי ישראל, 
מסייעים ליהודי התפוצות! 

• מדינת ישראל וארגונים אחרים שולחים מדריכים ישראלים 
למחנות קיץ של נוער יהודי בתפוצות. חשבו על שני נושאים שחשוב 

ללמד את בני הנוער במחנות האלה.

• איפה, לדעתכם, יכולים בוגרי "תגלית" לעזור לחזק את התמיכה 
בישראל? )חשבו באילו מקומות הם מבלים את זמנם, ואת מי הם 

פוגשים בהם( 

2

מדינת ישראל

שאר אסיה )בלי ישראל(

צפון אמריקה

דרום אמריקה ומרכזה

מערב אירופה

מזרח אירופה )כולל מדינות הבלקן(

אוקייניה )אוסטרליה וניו זילנד(

דרום אפריקה
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יחידה 1: פיזור היהודים בעולם3
יהודים בתפוצות

3

מספר היהודים איזוריבשת

5,703,700מדינת ישראלאסיה

37,800שאר אסיה )בלי ישראל(

5,650,000צפון אמריקהאמריקה

389,600דרום אמריקה ומרכזה

1,137,400מערב אירופהאירופה

מזרח אירופה )כולל מדינות 
הבלקן(

318.500

115,100אוקייניה )אוסטרליה וניו זילנד(אוקייניה

5,400צפון אפריקה ומרכזהאפריקה

70,800דרום אפריקה

המידע באדיבות פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה מהאוניברסיטה העברית בירושלים,
נכון ל־1 בינואר 2010.

שאלות לדיון

התבוננו בתרשים ובטבלה. 

1 היכן חיים יותר יהודים - 
במדינת ישראל או בשאר ארצות 

העולם?

2 היכן נמצאת הקהילה 
היהודית הגדולה ביותר מחוץ 

לישראל?

3 אזור צפון אפריקה אינו 
 מופיע בתרשים. 

מהי, לדעתכם, הסיבה לכך?

4 באילו שלוש יבשות מרוכזים 
רוב היהודים? רישמו אותם 

במחברותיכם.

עם מפוזר אך מרוכז 
בעולם חמש יבשות ובכולן חיים יהודים. עם זאת, אפשר לומר שרוב 

היהודים חיים בשלוש יבשות. 

משימה א' 

 לפניכם מספר היהודים ב־12 הקהילות היהודיות הגדולות בעולם.
סדרו במחברת את שמות המדינות לפי גודל הקהילות )מהקהילה 

הגדולה ביותר לקטנה ביותר(, והקיפו בעיגול את שמותיהן של חמש 
הקהילות הגדולות ביותר.

מספר היהודים המדינה

107,500אוסטרליה

71,500אוקראינה

182,300ארגנטינה

5,275,000ארצות הברית

95,600ברזיל

119,000גרמניה

70,800דרום אפריקה

5,703,500ישראל

292,000בריטניה )אנגליה, סקוטלנד וויילס(

483,500צרפת

375,000קנדה

205,000רוסיה
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3 יהודים בתפוצות
יחידה 1: פיזור היהודים בעולם

משימה ב'

מדוע, לדעתכם, נוטים יהודים להתרכז בחמש המדינות האלה?

משימה ג'

אם יש יהודים בכל יבשת, היינו יכולים לחשוב שבכל מקום בעולם 
 אפשר לפגוש יהודים מקומיים.

יש מקומות בעולם שהקהילות היהודיות בהן קטנטנות. למשל, 
באיים הפיליפינים חיים כ־100 יהודים בלבד. האם גם בפיליפינים 

אפשר לפגוש יהודים מקומיים באקראי? 

נסו לחשוב: במה תלוי הסיכוי לפגוש יהודים מקומיים באקראי בכל 
מקום בעולם?

 אני פגשתי יהודים
 בחוף הים בתאילנד.

היו שם הרבה ישראלים!
ואני פגשתי יהודים 

באמסטרדם, בירת הולנד, 
 כשהלכתי בערב שבת

לבית הכנסת.

את זוכרת שאמרת לי שיש לנו הרבה חברים בכל העולם, משום שהיהודים בתפוצות הם "חברים" שלנו? יונתן: 

כן.  נועה: 

נזכרתי במה שלמדנו בכיתה על "עם". את יודעת, תרבות משותפת, שפה משותפת, זיקה לארץ אחת...  יונתן: 

וכולי. ותהיתי: האם לכל היהודים יש תרבות משותפת, שפה משותפת וארץ משותפת? ואם לא, האם 

אנחנו עדיין נחשבים בני עם אחד? 

שאלה טובה, תן לי לחשוב על זה... נועה: 

משימה ד' 

לפניכם אחוז היהודים באוכלוסייה הכללית בכמה מדינות:
75.5% מכלל האוכלוסייה ישראל 

1.71% ארצות הברית 
 0.77% צרפת 
1.11% קנדה 

0.5% אוסטרליה 
0.18% הולנד 

0% סין ותאילנד 

בכל המדינות, חוץ מבמדינת ישראל, היהודים הם מיעוט קטן מאוד. 
לדוגמה, באוסטרליה יש יהודי אחד על כל 200 תושבים.  

נסו לחשוב כיצד מרגישים היהודים באוסטרליה בכלל, וביחס לזהותם 
היהודית בפרט? חשבו על כמה היבטים.

שאלה למחשבה

לפי הנתונים שלמעלה הסיכוי לפגוש יהודים מקומיים בהולנד 
 במקרה הוא 0.18% ובתאילנד - 0%.

 הסבירו מדוע, בכל זאת, פגש כל אחד מהדוברים יהודים 
בארצות האלה. 
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בתפוצות
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3

1

אתה זוכר שסיפרתי לך שניו יורק היא העיר שחיים בה הכי הרבה יהודים אחרי תל אביב?  נועה: 
נו? יונתן: 

אז יש לי עוד הפתעה בשבילך: היית מאמין ש-75% מהיהודים בעולם חיים בסך הכול ב־16 ערים בעולם!  נועה: 

את מתכוונת שיהודים לא אוהבים לחיות בכפרים? אפשר להבין את זה, גם אני לא סובל ריח של רפת... יונתן: 

לא, אתה לא מבין. זו לא רק העדפה אישית, אלא צורך לחיות בקהילה, וברוב היישובים הקטנים אין  קהילות יהודיות. אתה מבין למה אני מתכוונת?נועה: 

זה נשמע לי הגיוני. כשחיים בחוץ לארץ בין לא יהודים נוח יותר לחיות בקהילה. כך קל יותר לחיות חיים  יהודיים עם בית כנסת, מזון כשר ואפילו בית ספר יהודי.יונתן: 
)בהפתעה( מאין אתה יודע את זה? ִמֵיַדע כללי או שהיה איזה שיעור שפספסתי?  למען האמת, דפדפתי קצת הלאה בחוברת..נועה:  יונתן: 

יחידה 2

חיי היום־יום בתפוצות

היהודים במדינת ישראל חיים בחברה שרובה יהודית. לעומתם, רוב היהודים בתפוצות הם מיעוט 
בחברה שהם חיים בה: רוב השכנים, בעלי החנויות, נהגי האוטובוס, החברים ללימודים ולעבודה – 

אינם יהודים.
כיצד משפיעה העובדה הזאת על חייהם?

נעים להכיר!
עיתונאי ישראלי נשלח לראיין את מנהלת הבית ספר היהודי 

"רמב"ם" בבריסל, בירת בלגיה. הריאיון לא התנהל כפי שציפה, 
ובכל זאת אפשר ללמוד הרבה מהכתבה שהכין...

בשער בית הספר "רמב"ם" בבריסל בדק אותי מאבטח חביב, וחייך 
אליי כאשר פניתי אליו בעברית. נכנסתי. בית הספר היה שקט, 

ככל הנראה כל התלמידים כבר היו בכיתות. על לוח המודעות היו 
תלויות הודעות כמו "תלמידי כיתות י"ב: שיעור העברית ביום 
ד', יתקיים בכיתה 12 ולא בכיתה 8"; "תלמידי כיתות ז': הרב 

לוי חולה. חוג בר המצווה לא יתקיים השבוע"; וגם בקשה לתרום 
לקופת הצדקה של בית הספר. על הקירות היו תלויים תצלומים 

ממסיבת החנוכה של כיתות א' וכרזות צבעוניות של פתגמים 
מפרקי אבות. "קלאסי", חשבתי לעצמי. 

המזכירה הכניסה אותי לחדרה של המנהלת. המנהלת, גברת וינשטוק, 
קיבלה אותי בלבביות, אך מיד התנצלה: "אמרתי לך שיהיו לי 

כמה דקות בשבילך, אבל אני מצטערת..." )כבר התחלתי לדאוג 
שהיא עומדת לבטל את הריאיון( "אני חייבת להקשיב לתחנת הרדיו 
היהודית כדי לשמוע את ההודעה שביקשתי לפרסם". כל שנותר לי 

לעשות היה להנהן בהסכמה ולקוות שאחרי השידור יישאר לה פנאי 
להשיב לשאלות שהכנתי על בית הספר ועל חיי היהודים בבלגיה.

בינתיים נשמע קולו של השדרן: 
"השעה 12:30, והרי מבזק החדשות:

חפץ חשוד נמצא הבוקר בכניסה למרכז הקהילתי היהודי 'יחד' 
בבריסל. כל האנשים שהיו במקום – פונו. חבלני המשטרה הגיעו 

לאתר ופירקו את המטען." 
המנהלת הביטה בי בדאגה. 

 "רשת מזון גדולה הודיעה לציבור הבלגי שהחליטה להחרים 
מוצרים ישראליים." 

המנהלת קימטה את מצחה. 
"ממחר יעלה מחיר הדלק ב־10% בכל תחנות הדלק במדינה." 

המנהלת המשיכה לשתוק.
לאחר מבזק החדשות נשמע קולה של שדרנית אחרת: "מהמרכז 

הקהילתי 'יחד' מוסרים לנו שהעניינים שם חוזרים למסלולם, 
 והפעילויות שהיו מתוכננות לאחר הצהריים יתקיימו כרגיל. 

חוץ מזה, אנו קוראים לכם, מאזינינו היקרים, לחתום על עצומה 
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3 יחידה 2: חיי היום–יום בתפוצות
יהודים בתפוצות

הדורשת מרשתות המזון במדינה להמשיך לקנות מוצרים 
ישראליים. את העצומה אפשר למצוא גם באתר האינטרנט שלנו: 

 w.w.w.radioshalom.co.be
ועכשיו כמה פרסומות:

"ט"ו בשבט מגיע. בקונצרט השנתי של הקרן הקיימת לישראל יופיע 
השנה הזמר שלמה ארצי! "אל תפספסו. כל ההכנסות יוקדשו לחידוש 

יערות הכרמל." 
המנהלת תופפה באצבעותיה על השולחן. כנראה חיכתה להודעה שלה.

"רולדת בקר עם פיסטוקים, גפילטע פיש ונקניקיות חריפות - כל 
המעדנים האלה, ועוד רבים אחרים, אצל כש-כשר. חנות חדשה 

ברחוב אלזמברג."
היה נראה שהפרסומות נגמרו. המנהלת הרימה את גבותיה, אך 

המשיכה להקשיב בצפייה.
 "ועתה המגזין 'תרבות, רבותיי, תרבות'. מגישה: תמרה כהן. 

'שלום למאזינים, השבוע נשוחח על התרגום של הספר החדש של 
דויד גרוסמן' " 

המנהלת כיבתה את הרדיו בעצבנות. 

"אני לא יודעת מה קרה, לא הודיעו על היום הפתוח של בית הספר 
שלנו! אתה מבין, חשוב כל כך שהורים צעירים יכירו אותנו וישלחו 

את ילדיהם ללמוד כאן. רוב רובם של הילדים והנערים שלנו לומדים 
בבתי ספר רגילים. הם לא לומדים דבר על יהדות, את החגים הם 

מכירים רק מהבית. ומי החברים שלהם? התלמידים האחרים בכיתה. 
רובם, כמובן, לא־יהודים. איפה הם יפגשו יהודים בגילם? איך ימצאו 

בני זוג יהודים? כל יום מתרחקים מאתנו עוד ועוד בני נוער".
"הנוער היהודי בבלגיה אינו הולך לתנועת נוער יהודיות?" שאלתי. 

"מעט מאוד", השיבה המנהלת.
"ואין שיעורי יהדות אחרי הצהריים או 'בתי ספר של יום ראשון'?"

"יש, אבל לא כולם משתתפים במסגרות האלה. ומי שמשתתף, בדרך 
כלל מפסיק אחרי בר המצווה."

המנהלת הושיטה את ידה אל הטלפון. "סליחה שוב, אני חייבת לברר 
מה קרה להודעה שלנו". השארתי בכיסי את השאלות שהכנתי וקמתי.

"אני מצטערת", אמרה המנהלת.
"אני מבין", אמרתי, "אין דבר. 20 הדקות שביליתי בבית הספר 

שלכם לימדו אותי לא מעט על חיי היהודים בבלגיה". 

הקהילה היהודית בתפוצות
חיים יהודיים הם במובנים רבים חיים חברתיים; קשה מאוד לחיות 
חיים יהודיים לבד. משום כך יהודים נוטים לחיות בקהילות. לקהילה 

היהודית חשיבות מיוחדת בעבור יהודים החיים בתפוצות, בתוך 
חברה שרוב האנשים בה אינם יהודים. 

ענו על השאלות ומלאו את המשימות. 

1 איזו חנות יהודית מוזכרת בכתבה שקראתם? מה מוכרים בה?
2 נסו לחשוב על מוצרים אחרים שיהודים עשויים להזדקק להם כדי 

לחיות חיים יהודיים.

3 הכינו פרסומת לחנות המוכרת משהו מהמוצרים האלה )פרסומת 
לעיתון או לרדיו(.

1 מה תפקידם של המוסדות האלה?
2 בקהילות יהודיות רבות יוצאים לאור עיתונים יהודיים, ובגדולות 

 שבהן יש גם תחנות רדיו יהודיות.
קראו שוב את הקטעים משידור הרדיו המובאים בכתבה. לדעתכם, 

במה הוא שונה משידורי הרדיו הרגילים שיהודים יכולים לשמוע 
בתחנות הרדיו הארציות במדינותיהם?

2

מוסדות הקהילה
בכתבה שלמעלה מוזכרים 
כמה ממוסדות הקהילה 

היהודית, למשל בית כנסת 
ומרכז קהילתי.

חנויות יהודיות 

יהודים זקוקים למוצרים שאי 

אפשר למצוא, בדרך כלל, 

בחנויות "רגילות" בערי העולם.

1

2
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יחידה 2: חיי היום–יום בתפוצות3
יהודים בתפוצות

האם מנמקת את החלטתה 
לשמור על הקשר עם בנה 

ועם משפחתו בשני סוגים של 
נימוקים: נימוק אישי ונימוק 

לאומי. 

העתיקו למחברותיכם את 
הכותרות )אישי ולאומי( ומתחת 
לכל אחת מהן רשמו טיעון אחד 

או יותר.

לאומיאישי

הקשר עם מדינת ישראל

רוב היהודים בתפוצות תומכים 

במדינת ישראל ודואגים לה.

ילדים ונוער
בקהילות היהודיות הגדולות יש 
בדרך כלל בית ספר יהודי אחד 

לפחות.

יחסים חברתיים עם לא־יהודים:
3

לפניכם דברי ֵאם שבנה התחתן עם לא־יהודייה. 
לפני עשר שנים בני התחתן עם לא־יהודייה. ידעתי שהוא אוהב 
אותה, ושהיא אישה מקסימה, אבל לא יכולתי להפסיק לחשוב 
שהיא לא־יהודייה. הייתי עצובה כל כך, לא יכולתי לדבר על 

כך עם איש: הבן שלי מנתק את שרשרת הדורות. סבא רבא שלו 
נספה בשואה מפני שהיה יהודי, ועכשיו הבן שלי מוותר על 

הקמת משפחה יהודית! 
אולם אני אוהבת את הבן שלי. ולכן החלטנו, בעלי ואני, 

לקבל את הכלה שלנו בזרועות פתוחות, ולדאוג שתרגיש חלק 
מהמשפחה שלנו. היום יש להם כבר שלושה בנים. בני וכלתי 
באים אלינו הרבה, גם בשבתות ובחגים. מובן שהם חוגגים גם 
חגים אחרים, עם משפחתה של כלתי, אבל לפחות אני יודעת 
שאצלנו הם מכירים קצת מהמסורת היהודית. ובעתיד? אולי 
בעתיד הם יבחרו להתגייר? בין כך ובין כך, לא הייתי מוכנה 

לוותר על הבן שלי ועל הנכדים... 

• על פי הכתבה, מה לומדים התלמידים בבתי הספר היהודיים 
בתפוצות שאינם לומדים בבתי ספר "רגילים"? 

• לבית ספר היהודי מגיעים גם תלמידים שאינם גרים קרוב לבית 
הספר. מהי, לדעתכם, הסיבה לכך? 

• בכתבה נזכרות עוד שתי מסגרות שנוער יהודי יכול להיפגש בהן 
 באווירה יהודית.

 - מהן המסגרות האלה? מה תפקידה של כל מסגרת?
- מדוע מנהלת בית הספר חושבת שהן אינן יכולות למלא את מקומו 

 של בית הספר שלה? 
- מדוע, לדעתכם, הורים יהודים רבים בתפוצות אינם שולחים את 

ילדיהם לבית ספר יהודי?

חפשו בכתבה שתי דוגמאות 
לקשר בין היהודים בבלגיה 

למדינת ישראל

3

5

4

התבוללות

לא כל היהודים בתפוצות 

משתייכים לקהילה יהודית. 

יהודים רבים אינם משתתפים 
בפעילויות של הקהילה 

היהודית במקום מגוריהם, 

ואינם מרבים להיפגש עם 

יהודים אחרים. יש יהודים 

שרוב חבריהם אינם יהודים, 

ובאורח החיים שלהם אין כל 

ביטוי ליהדותם. יהודים אלו 

גם נוטים להינשא ללא יהודים. 

תופעה זו מכונה התבוללות. 

שיעור התבוללות גבוה יותר 

במדינות שבהן היחסים עם 

החברה הלא־יהודית טובים 
יותר.
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3 יחידה 2: חיי היום–יום בתפוצות
יהודים בתפוצות

4

 תרומתה של מדינת ישראל 
ליהודי התפוצות

משימה

 דמיינו שאתם מועמדים להדריך במחנה קיץ לנוער יהודי בחו"ל. 
בתהליך המיון שעליכם לעבור אתם נדרשים להציע פעילות מהנה 

שמטרתה להכיר לחניכים את מדינת ישראל ולחזק את זיקתם אליה.

• חשבו על פעילות מתאימה )הפעילות יכולה להיות פעילות 
יצירה, פעילות ספורט, פעילות באמצעות טקסט, פעילות בטבע 

 וכדומה(. 
כדי לקבל עוד רעיונות, תוכלו להקדים לקרוא את הדיאלוג המסכם 

בין נועה ליונתן.

אתה חייב לשמוע את החדשות האחרונות. נכנסתי לאתר הסוכנות היהודית ומצאתי שהם מחפשים  נועה: 

מדריכים ישראלים למחנה קיץ לנוער יהודי בקליפורניה. בוא נירשם יחד.

זו נשמעת תכנית מצוינת לחופש הגדול. מה נושא המחנה? יונתן: 

במודעה כתוב: "חיזוק אהבת ארץ ישראל והעמקת זהותם היהודית של החניכים". בין השאר מוסבר שם  נועה: 

שמטרת המחנות האלה היא לצמצם את ההתבוללות.

נושא לא פשוט בכלל... את בטוחה שאת רוצה להתעסק בזה במקום לבלות בים ומול הטלוויזיה? אחי  יונתן: 

היה מדריך במחנה כזה לפני כמה שנים. הוא נהנה מאוד, אבל סיפר שזה היה מאמץ לא קטן לדבר עם 

חניכים על הנושאים האלה ולגרום להם להיות גאים ושמחים שהם יהודים. 

אתה יודע שאני לא פוחדת מעבודה קשה, אבל אולי באמת אנחנו צריכים, קודם ככול, להבין בעצמנו  נועה: 

למה לנו צריך להיות איכפת מהתבוללות של יהודים בקצה השני של העולם?

הידעתם? 
נועה ויונתן הזכירו ש־75% 

מהיהודים מרוכזים ב־16 ערים 
בעולם, ושמונה מהערים האלה הן 

בארצות הברית.

ביטחון

היהודים בתפוצות חיים 
בתוך חברה לא־יהודית. 
ברוב המדינות רוב הזמן 
היהודים ושכניהם חיים 
בשלום ובשלווה. אולם, 

כידוע, יש בתקופתנו גורמים 

המעוניינים לפגוע ביהודים.

6

מצאו בכתבה שני רמזים 
למצב הביטחוני המורכב 

של היהודים בתפוצות.
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יהודים 
בתפוצות

פרק

3

נועה, ראית אי־פעם אדם שידיו כבולות יושב בין שני כיסאות? יונתן: 
לא! נועה: 

גם אני לא, אבל אתמול קיבלתי הודעת דואר אלקטרוני מבן דוד שלי בברזיל, והוא סיפר לי על דילמה  יונתן: 

שהיה צריך להכריע בה. והדימוי שעלה בראשי היה של אדם שידיו כבולות יושב בין שני כיסאות...

אני מבינה. אז בוא נמשיך לחשוב על הדימוי הזה. יש כמה אפשרויות לצאת ממצב שכזה: לזוז קצת  נועה: 
ולשבת על אחד הכיסאות, כלומר להכריע לטובת אחד הצדדים...

או... יונתן: 

או לנסות לקרב את שני הכיסאות זה לזה בעזרת הרגליים, כלומר לחפש איזו פשרה... נועה: 
ואם לא מוצאים פשרה, וגם לא מסוגלים להכריע לכאן או לכאן? אז לא פתרנו את הבעיה!יונתן:  נועה: 

יחידה 3

בין שני עולמות 

יהודי התפוצות חיים למעשה בשני עולמות. רבים מיהודי התפוצות רוצים לחיות חיים יהודיים, 
לחגוג את החגים, לא לעבוד בשבתות, לתמוך בישראל וכו', אך לא תמיד החיים במדינות שהם 
חיים בהן מתאימים לשאיפות האלה. למשל, לוח השנה בהן אינו הלוח העברי והמנהיגים והציבור 

בהם לא תמיד תומכים בישראל.
לא פעם נתקלים היהודים בתפוצות במצבים הדורשים מהם להכריע בדילמות לא פשוטות.

התלבטות קשה

הדילמה של סילביו )ברזיל(
שמי סילביו, סילביו רייזמן. אני בן 16, ואני גר בסאן פאולו, בירת ברזיל.

פעמיים בשבוע אני מתאמן במועדון הכדורגל השכונתי. כדורגל הוא 
חלק חשוב בחיים שלי, ואני לעולם לא מפסיד אימון — גם אם אני 

חולה. באימון האחרון הודיע לנו המאמן שנבחרת הנוער של ישראל 
תשחק נגד נבחרת הנוער של ברזיל משחק ידידות. נחמד שיש 

קשרים כאלה בין ברזיל וישראל, חשבתי, אבל מיד הבנתי שהוא 
יציע לקנות לנו כרטיסים כדי שנוכל ללכת יחד לצפות במשחק.
באותו רגע עלתה בדמיוני תמונת האצטדיון: בדרך כלל בשער 
1 יושבים אוהדי הקבוצה המקומית, ובשער 5 – אוהדי הקבוצה 

האורחת, ומיד עלתה בראשי השאלה: באיזה יציע אשב? איזו 
קבוצה אעודד?

התייעצתי עם רפאלו, החבר הכי טוב שלי, אנחנו לומדים יחד בחוג 
לבני מצווה בבית הכנסת. אולם גם אחרי ששוחחתי עם רפאלו לא 

הצלחתי לקבל שום החלטה.

רפאלו שאל אותי: "איזו קבוצה היית רוצה שתנצח?"
"ישראל!" עניתי, אף על פי שתמיד הייתי אוהד נאמן של ברזיל.
"אז בוא אתנו לעודד את ישראל", המשיך רפאלו, "יהיה משחק 

חגיגי, נשב ביציע הישראלי עם כל החבר'ה מהחוג ועם המורה אבי, 
נשיר 'עם ישראל חי' כשנבחרת ישראל תבקיע גול, נצעק קריאת 
עידוד בעברית... תגיד את האמת, סילביו, איך לדעתך תרגיש אם 

תשב בצד אחד של המגרש וכל היהודים האחרים ישבו בצד האחר? 
איך תרגיש כשיקראו לידך קריאות בוז לעבר נבחרת ישראל?" 

הסכמתי עם כל מילה שרפאלו אמר, אבל...
"אבל", אמרתי לרפאלו, "זה לא פשוט כל כך. איך יגיבו החברים 

שלי מקבוצת הכדורגל כשאגיד שאני לא בא ִאתם. תמיד אני הולך 
אתם ומעודד את ברזיל. כולם יבינו שאני מתכנן ללכת ולעודד את 

נבחרת ישראל. מה הם יחשבו עליי? מה הם יחשבו על היהודים? הם 
עלולים לחשוב שעל היהודים אי אפשר לסמוך... אני כבר מדמיין 

את המאמן שלי אומר לי בציניות: סילביו, אתה מחליף חולצה? 

1
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3 יהודים בתפוצות
יחידה 3: בין שני עולמות

מה לעשות?

אתה מעדיף את החולצה הכחולה של ישראל על החולצה הירוקה 
שלנו?' וחוץ מזה..."
"מה?" שאל רפאלו.

"חוץ מזה... בעוד חודש יחליט המאמן שלנו על הרכב הקבוצה. 
אני חושש שאם אלך לעודד את ישראל, הוא ישאיר אותי על 

ספסל המחליפים, אף על פי שאני נחשב לאחד השחקנים הטובים 
בקבוצה".

הפעם הסכים רפאלו עם כל מילה שאמרתי, ולא ידע מה להציע 
לי...

אני מרגיש קרוע. מה הייתם עושים במקומי?

הדילמה של דֹוָנֵטלה )איטליה( 
שמי דונטלה קאסּוטֹו. אני בת 15, ואני גרה בעיר בולוניה שבאיטליה. 
חברתי הטובה כריסטינה הזמינה אותי לבלות אתה ועם משפחתה את 

חופשת הפסחא בבית ששכרו על חוף הים, שישים קילומטר מהעיר 
שלנו. שבוע שלם עם החברה הכי טובה שלי! נשמע טוב, נכון?

לאחר שכריסטינה הזמינה אותי חזרתי הביתה נרגשת. אימא שלי 
כבר ידעה על ההזמנה משום שאמה של כריסטינה התקשרה אליה.

כבר כשנכנסתי הבנתי שאימא שלי אינה מתלהבת מהרעיון. 
"השנה חג הפסח חל בזמן חופשת הפסחא. כלומר, אם תיסעי 

עם כריסטינה, לא תהיי אתנו בפסח. ואפילו יותר מזה, תבלי עם 
משפחה נוצרית בחג שלהם. אני מבקשת שתשקלי את העניין 

היטב".

הבטתי בה מופתעת ומאוכזבת. לא חשבתי שתצוץ בעיה כזאת...
בכל שנה בחג הפסח כל המשפחה שלנו מתכנסת אצל סבא 

וסבתא. ומה יגידו סבא וסבתא? זה בוודאי יעציב אותם שלא 
אבוא, וגם שלא אחגוג את החג החשוב הזה, חג יציאת מצרים. 
למען האמת, גם אותי זה יעציב... אז מה? אימא שלי סיפרה לי 
שאמה של כריסטינה אמרה לה שהם ידאגו שלא ארגיש שונה 
בחג הפסחא – שהם ייקחו אותי עם כל בני המשפחה לכנסייה 

הקטנה בכפר, "זה בטח יעניין את דונטלה לראות את תפילות חג 
הפסחא", היא אמרה. היא גם הוסיפה שתקנה לי מתנה לחג כמו 
לשאר ילדי המשפחה. זה נחמד מאוד מצדה, אבל האם אני רוצה 
להשתתף בחג הנוצרי? אולי אני בעצם מעדיפה להרגיש שונה? 

וחוץ מזה... איך אגיד להורים של כריסטינה שאני לא רוצה לאכול 
לחם וגם לא פסטה? מצד אחד, אני לא רוצה להיות אורחת לא 

נוחה... מצד אחר, לאכול לחם בפסח? קשה לי אפילו לחשוב על 
זה...

2

ובכל זאת, כריסטינה היא החברה הכי טובה שלי, כבר זמן רב אנחנו 
חולמות לבלות יחד כמה ימים... ואם לא אסע, כל החופשה אחשוב 

שיכולתי להיות עם כריסטינה.
מה הייתם עושים במקומי? 

לצאת לחופשה עם כריסטינה? 
אם כן, באיזה מידה להשתתף בחג הפסחא? ללכת לכנסייה, או לא? 

ומה לעשות בעניין האוכל בפסח? 
או אולי לוותר על החופשה עם כריסטינה ולקוות שבעתיד תהיה 

עוד הזדמנות?

המשימה שלכם

• עליכם להכין הצגה קצרה שתציג את הדילמה של סילביו. 
• במהלך ההצגה הזכירו שני טיעונים לפחות לכל צד. 

 • חשבו מה לדעתכם ראוי שסילביו יעשה, ושלבו גם את 
ההחלטה בהצגה. 

 • שלבו בהצגה כמה מצבים הנובעים מההחלטה של סילביו. 
 למשל, אם סילביו החליט לעודד את נבחרת ברזיל - את המפגש 

שלו עם חבריו היהודים בכניסה לאצטדיון.

המשימה שלכם

• עליכם להכין הצגה קצרה שתציג את הדילמה של דונטלה. 
• במהלך ההצגה הזכירו שני טיעונים לפחות לכל צד. 

• חשבו מה לדעתכם ראוי שדונטלה תעשה, ושלבו את ההחלטה 
בהצגה. 

• תוכלו להציג שיחות של דונטלה עם אנשים שבחרה להתייעץ 
אתם: אחותה, סבתה, חברה טובה שאינה יהודייה וכדומה.

• שלבו בהצגה כמה תמונות של מצבים שהם תוצאה מהחלטתה 
של דונטלה, למשל, אם דונטלה החליטה לצאת עם משפחתה של 

 כריסטינה לחופשה:
כיצד מגיבה סבתה של דונטלה כאשר דונטלה מודיעה לה שלא 

תבוא אליהם לליל הסדר? מה דונטלה עושה כאשר מוגשים לשולחן 
לחם ופסטה? מה היא עושה כאשר הוריה של כריסטינה מציעים לה 

להצטרף אליהם לתפילה בכנסייה? וכדומה.
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יהודים בתפוצות3
יחידה 3: בין שני עולמות

יהודי התפוצות ואנחנו

ביחידות האחרונות למדנו על יהודי התפוצות.
למדנו על מספר היהודים בעולם ועל פיזורם.

למדנו מדוע נוטים יהודים להצטרף לקהילות יהודיות ומה תפקידן 
של הקהילות בחייהם. 

פגשנו כמה דוגמאות לדילמות שיהודי התפוצות מתמודדים אתן 
בחיי היום־יום שלהם ובהזדמנויות מיוחדות.

3

שאלות למחשבה ולדיון

1 איזה עניין או נושא ביחידות האלה עניין אתכם במיוחד? 
2 מה הפתיע אתכם במיוחד? 

3 האם אתם חושבים שחייהם של יהודי התפוצות שונים מאוד מחיי 
היהודים במדינת ישראל? 

4 האם אתם חושבים שיש ליהודים במדינת ישראל וליהודי 
התפוצות הרבה מן המשותף?

מסתובב לי הראש! כל כך הרבה שמות של מדינות ויבשות, וכל כך הרבה מספרים. אני לעולם לא אזכור  יונתן: 

את הכול...

לא צריך לזכור את הכול. צריך להחליט מה חשוב, ואת זה לנסות לזכור. אולי היו מספרים שהפתיעו  נועה: 

אותך או שעניינו אותך במיוחד?

היו כאלה, אבל למען האמת עניינו אותי יותר הדיונים על חיי היום־יום של היהודים בתפוצות – על החיים  יונתן: 

בקהילה היהודית או מחוצה לה, על הדילמות, על ההבדלים בין החיים שלנו לשלהם ועל המשותף 

לכולנו... 

אוי, הדילמות האלה! אילו סיפורים מסובכים... איזה כאב ראש... נועה: 

)מחייך( לפחות זה עושה את החיים מעניינים...  יונתן: 
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אתה זוכר שבתחילת השנה שוחחנו על המקצוע הזה – תרבות ישראל ומורשתו? נועה: 

תתפלאי, אבל אני זוכר. אני בעיקר זוכר שאמרת שאת לא יודעת למה לצפות, וגם כשגיליתי לך שהנושא השנה הוא  יונתן: 

מעניין שאתה זוכר את כל זה."זהות יהודית-ישראלית בעולם משתנה", לא לגמרי היה ברור לך מה אנחנו עומדים ללמוד, ולמען האמת – גם לי לא. נועה: 

אולי כי גם לי היו הרבה ספקות כמו לך, ואולי כי כמה וכמה פעמים במשך השנה נזכרתי בשיחה הזאת בחיוך, בעיקר  יונתן: 
מצחיק, גם אצלי קרה תהליך דומה.כאשר התחלתי להבין טוב יותר מה בדיוק אנחנו לומדים. נועה: 

טוב, אני עדיין לא מומחה לענייני זהות יהודית וישראלית, אבל אני חושב שאני יכול להגדיר לא מעט מרכיבים של  יונתן: 

הזהות שאני מכיר ויכול להתחבר אליהם: התפילות המסורתיות, החגים, השבת, מנהגים שונים הקשורים למעגל החיים...

ואל תשכח את הקשר שלנו לארץ ישראל, את הקשר ליהודים בכל העולם ואת היחס לעולים החדשים. בחיי, למדנו הרבה.נועה:  יונתן: 

מעגל החיים
שער

 כיצד הטקסים והאירועים במעגל החיים 

משקפים את זהותנו היהודית־ישראלית

ד

התפילה והסידור
שער

כיצד התפילות משקפות את זהותנו 

האישית והיהודית־ישראלית

ב

קיבוץ גלויות
שער

 כיצד העלייה, קליטת העלייה ויהדות התפוצות 

משקפות את זהותנו היהודית־ישראלית

ה

שער

מחזור הזמנים
 כיצד לוח השנה העברי, המועדים והשבת 

משקפים את זהותנו היהודית־ישראלית

ג על הזהות
שער

זהות אישית וזהות יהודית־ישראלית

א

שערי התכנית?  זוכרים את 
העתיקו למחברתכם את שמות 

השערים. רשמו )אם יש צורך 
 עיינו בחוברת כדי להיזכר!( 

 שני נושאים לפחות שלמדתם 
בכל שער.

1 האם בתוך אחד השערים יש 
נושא שהייתם רוצים להתעמק 

בו? מהו הנושא ומהו השער?

2 הסתכלו בנושאים שרשמתם 
ליד כל שער. בחרו אחד מהם 

שנהיה משמעותי יותר עבורכם 
אחרי הלימוד השנה, ונסו לתאר 

במה הוא משמעותי יותר 
בשבילכם כעת.

3 האם יש שאלה )אחת או 
יותר( שהייתם רוצים לשאול? 

רשמו אותה במחברותיכם. 
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דמיינו שאתם הילד או הילדים המסתכלים במראה ומצליחים לראות 
בה את השתקפות זהותכם. אילו נושאים נוספים שלמדנו במשך 

השנה הייתם רואים במראה?

תגיד, יש נושא שהתחברת אליו במיוחד?  נועה: 

רגע, היו כל כך הרבה נושאים, תני לי לחשוב על זה... יונתן: 

היו לא מעט נושאים שלא הכרתי כלל, או נושאים שהכרתי מעט מאוד. הלימוד עזר  נועה: 

לי להכיר אותם לעומק ולהתחבר אליהם.

ולי קרה דבר הפוך: היו כמה נושאים שהייתי מחובר אליהם יותר לפני הלימוד ודווקא  יונתן: 

הלימוד הרחיק אותי מהם... 

טוב, אפשר לומר שהלימוד הדגיש וחידד דברים עבור שנינו – לכאן או לכאן... מכל  נועה: 

 ...מקום, ברור שאנחנו עדיין חלוקים בהמון נושאים, נראה שאנחנו לא יכולים בלי זה
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קרן תל“י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על יצירות 
האמנות, התצלומים, השירים וקטעי הפרוזה המופיעים בספר זהות 
בכחול לבן ולקבל את הסכמתם להכללת היצירות בספר זה. בעלי 

הזכויות שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלינו כדי להסדיר 
את השימוש ביצירותיהם.

הזכויות על השירים וקטעי הפרוזה בעמ‘ 13, 21, 27, 61 )כולנו יהודים, 
כשהלב בוכה, ארץ ישראל( 94, 98, 126, 127, 141, 144, 156, 162, 165, 
167, 169, 173 ו־176 שמורות למחברים ולאקו“ם, אלא אם כן צוין אחרת. 

הקטע בעמ‘ 12 )בצד ימין למעלה( - באדיבות אורית יחיאלי, מלכה קורן 
ומנהל חברה ונוער.

הקטע בעמ‘ 12 - )בצד שמאל למעלה( באדיבות ד“ר רותי בירגר ומיכל ניר.

הקטע בעמ‘ 17 - באדיבות עמוס עוז.

הקטעים בעמ‘ 25 ו־89 )קטע ימני( - באדיבות הוצאת שוקן © כל הזכויות 
שמורות להוצאת שוקן.

 Stories for Parents, Children and הקטע בעמ‘ 28 - באדיבות האתר
Grandchildren http://www.feedbooks.com/book/3887/stories-for-

parents-children-and-grandchildren-volume-1 ופאולו קואלו.

התצלומים בעמ‘ 55, 132, 140, 148 )למעלה(, 151, 152, 153, 155, 
157, 163, 164, 165 ו־166 )למעלה( - באדיבות אוסף התצלומים הלאומי.

התמונה “קמע עברי עתיק“ בעמ‘ 61 - באדיבות מוזיאון ישראל, ירושלים.

תמונת מדליית “שמע ישראל“ בעמ‘ 61 - באדיבות החברה הישראלית 
למדליות ולמטבעות.

השיר בעמ‘ 61 - באדיבות אליעז כהן והוצאת אבן חושן.

הקטע בעמ‘ 64 - באדיבות אורי ברנשטיין.

היצירה בעמ‘ 65 - באדיבות סדנת ההדפס ירושלים.

.ynet הכתבה בעמ‘ 80 - באדיבות קובי נחשוני ואתר

הקטע בעמ‘ 99 - באדיבות אורי אורבך. 

הכרזה בעמ‘ 134 - באדיבות ארכיון השומר הצעיר, יד יערי.

הכתבה בעמ‘ 148 - באדיבות ארכיון ידיעות אחרונות.

התצלום בעמ‘ 148 )למטה( - באדיבות יד ושם.

הכרזות בעמ‘ 152 ו־164 - באדיבות הארכיון הציוני.

הקטעים בעמ‘ 152 )למעלה( וב־153 - באדיבות הוצאת כרמל.

היצירה בעמ‘ 160 - באדיבות האמנית אורנה בן־עמי והצלם אברהם חי.

השיר בעמ‘ 161 - באדיבות הוצאת הקיבוץ המאוחד.

הקטע בעמ‘ 164 )למעלה( - באדיבות מכון בן־גוריון לחקר ישראל 
והציונות, מדרשת בן־גוריון, שדה בוקר.

.corbis / visual התצלום בעמ‘ 183 - באדיבות




