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 ובודד  "אם אתה רואה מישהו עצוב

 אנא היה חבר שלו". 
 

 (הרב שלמה קרליבך)

 כמוך""... ואהבת לרעך 

 (ויקרא י"ט י"ח) 
  
 

  : בחרו שני מקורות, קראו אותם בחברותא ודונו 
  על מעורבות חברתית  מה ניתן ללמוד מהמקורות שקראתם ? 

 ? של מעורבות חברתיתמה היתרונות  
 מעורבות חברתית ד אתם משלבים בחיי היום יום שלכםספרו כיצ ?   

  חזותי) שמשקף את הערך  חפשו באינטרנט מקור (שיר, מדרש, מקור
 שיתוף והשתתפות ודונו בו, נמקו מדוע בחרתם בו. 

  האם דעתכם בסוף הלימוד השתנתה ביחס לערך? הסבירו 
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 אני אוהב לעזור / עודד בורלא 

 
אני אוהב לעזור לכל מי 

  שצריך 
  לילדים שעוברים את הכביש, 
  לעגלון שסוסו מתעקש ויושב,

  איש.לאישה זקנה שאין לה 
  

  לחתול מפחד שיושב על העץ,
  לעכבר שאיבד את חורו...

  לחרגול שנסדק קרסולו הימני, 
  לנחש שמחליף את עורו 

  
  זה נעים לעזור לנמצא בצרה, 

  -להחזיר אבדה יקרה
  כי אולי באחד הימים הבאים

  יהיו הם לי לעזרה

עוזי   נפטר - תשס"הב חשוון  
 .ישראלי מלחיןו זמר ,חיטמן
מר, יוצר, מלחין, פזמונאי ומנחה היה ז

טלוויזיה ישראלי. מהיוצרים הבולטים 
בזמר העברי שכתב במגוון סגנונות, 

ושנודע גם בקולו הייחודי כשהיה שר  
 ומדבר 

 נח דואג לחיות / מדרש חז"ל
 

 אמרו חכמינו: שנים עשר חודש חי נח בתיבה.
 במשך כל החודשים האלה, לא טעם שינה,

 בניו. לא ביום ולא בלילה.לא הוא ולא 
 היה נח עסוק. האכיל את הנפשות שהיו איתו בתיבה.

יש בהמה שהייתה אוכלת בשעה אחת ביום, ויש בשעה 
 שתים, ויש בשלוש ביום.

 ויש בשלוש בלילה.
 ויש בהמות שאכלו עם שחר, בקריאת התרנגול.

 ומה היה מאכילן? כל מין ומין לפי מה שהיה רגיל.
 יה וחיה ביום ובלילה.דואג לכל ח -ונח

 
 ע"פ מדרש תנחומא, פרשת נוח, סימן ב'
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  : בחרו שני מקורות, קראו אותם בחברותא ודונו 
  על מעורבות חברתית  מה ניתן ללמוד מהמקורות שקראתם ? 

 מה היתרונות של מעורבות חברתית?  
 מעורבות חברתית ד אתם משלבים בחיי היום יום שלכםספרו כיצ ?   

  באינטרנט מקור (שיר, מדרש, מקור חזותי) שמשקף את הערך  חפשו
 שיתוף והשתתפות ודונו בו, נמקו מדוע בחרתם בו. 

  האם דעתכם בסוף הלימוד השתנתה ביחס לערך? הסבירו 

  

  –"רצונך להיות אהוב 

 אוהב".  היה

 (הבעל שם טוב)                                 
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 "רבי אליעזר אומר: 

 יהי כבוד חברך  

 חביב עליך כשלך". 

 (אבות ב', י"ג)                  
 

  
 אני אוהב לעזור / עודד בורלא

 
אני אוהב לעזור לכל מי 

  שצריך 
  לילדים שעוברים את הכביש, 
  לעגלון שסוסו מתעקש ויושב,

  שאין לה איש.לאישה זקנה 
  

  לחתול מפחד שיושב על העץ,
  לעכבר שאיבד את חורו...

  לחרגול שנסדק קרסולו הימני, 
  לנחש שמחליף את עורו 

  
  זה נעים לעזור לנמצא בצרה, 

  -להחזיר אבדה יקרה
  כי אולי באחד הימים הבאים

  יהיו הם לי לעזרה

 

 

  כא חשוון תשנ"ה  
נחתם הסכם השלום בין ישראל   

  לירדן
  

הסכם השלום בין ישראל לירדן  
   1994באוקטובר  26-נחתם ב
את היחסים, הגבולות  שסידר 

וחלוקת המשאבים בין ישראל  
 לירדן.

 
 אנשי סדום הרשעים/ אגדות חז"ל

 
 מיטה.-הייתה להם, לאנשי סדום

 היו משכיבים בה אורחים.
 קצרוהו, לפי אורך המיטה. -היה האיש ארוך
 מתחו אותו. -היה האיש קצר

 הייתה בסדום נערה אחת.
 יום אחד ראתה: עני בא לעיר.

 נתנה לו, לעני, פת לחם.
 חי העני ולא מת.

 התגלה הדבר לאנשי סדום.
 תפסו את הנערה.

 מרחו אותה בדבש והעמידו אותה על החומה
 כדי שיבואו הדבורים ויאכלוה.

 אמר אלוהים: אעניש את הרשעים הללו.
 .אהפוך את העיר סדום

 
 מדרש ע"פ מסכת סנהדרין ק"ט
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  ,ִאם ִיַּקח ָאָדם ֲאגָֻּדה ֶׁשל ָקִנים  

 ַהִאם יּוַכל ִלְׁשֹּבר אֹוָתם 

  ?ְּבַבת ַאַחת

 ֲאָבל ָּכל ָקֶנה ְּבִנְפָרד

 ֲאִפּלּו ִּתינֹוק ָיכֹול ִלְׁשֹּבר

 
 (תנחומא ניצבים סימן ד')

 

  מעשה בשעורים

ֵּבן ָיִאיר ֶׁשָהָיה ָּגר  ִּפיְנָחס ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי

 ְּבִעיר ַאַחת ַּבָּדרֹום, 

 ּוָבאּו ְלָׁשם ְׁשֵני ֲעִנִּיים ְלִהְתַּפְרֵנס,

 ִהְפִקידּו ֶאְצלֹו ְׂשעֹוִרים.

 שְכחּו אֹוָתן ְוָהְלכּו ָלֶהם. 

ָהָיה ַרִּבי ִּפיְנָחס ֵּבן ָיִאיר זֹוֵרַע ֶאת 

 ִניָסן ַלֹּגֶרן. ַהְּׂשעֹוִרים ְּבָכל ָׁשָנה, קֹוְצָרן ּוַמכְ 

 ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ָׁשִנים ָּבאּו ָהֲעִנִּיים 

 ְוָתְבעּו ֶאת ְׂשעֹוֵריֶהם. 

 ִהִּכיָרם ַרִּבי ִּפיְנָחס ֵּבן ָיִאיר, 

 ְּגַמִּלים ַוֲחמֹוִרים   ָאַמר ָלֶהם: ָהִביאּו

 ּובֹואּו ּוְטלּו אֹוְצרֹוֵתיֶכם.

 

 )ַעל ִּפי ְּדָבִרים ַרָּבה, ָּפָרָׁשה ט"ו(

 

 בן  זומא  אומר: 
 איזהו  מכובד?  

 המכבד  את  הבריות".
 
 (אבות  ד', א') 
 

  –תשט"ו -ז חשוון 
 נפתחת לתנועה תחנת הרכבת תל אביב מרכז.

מרכז היא תחנת הרכבת  תחנת הרכבת תל אביב סבידור
הראשית של תל אביב. זוהי תחנת הנוסעים הפעילה הוותיקה 

נקראה  ביותר בעיר, והעמוסה ביותר במדינת ישראל. התחנה
בעבר "תחנת הרכבת תל אביב מרכז", נקראה על שם מנחם 
סבידור, שעמד בראש חברת הרכבת בשנות החמישים וכיהן 

 הכנסת.  שב ראש כיו

  ג'  כיתה
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  : בחרו שני מקורות, קראו אותם בחברותא ודונו 
  על מעורבות חברתית  מה ניתן ללמוד מהמקורות שקראתם ? 

 מה היתרונות של מעורבות חברתית?  
 מעורבות חברתית ד אתם משלבים בחיי היום יום שלכםספרו כיצ ?   

   חפשו באינטרנט מקור (שיר, מדרש, מקור חזותי) שמשקף את הערך
 שיתוף והשתתפות ודונו בו, נמקו מדוע בחרתם בו. 

  האם דעתכם בסוף הלימוד השתנתה ביחס לערך? הסבירו 

  

  ג'  כיתה

 כל המקיים נפש אחת מישראל "

 כאילו קיים עולם מלא".

 ')(סנהדרין ד', ה'

 



  

 

 עריכה: חגית רון מנחה פדגוגית קרן תל"י 
 

 

 

 

  

"במקום שאין אנשים 

 "להיות איש השתדל

 .( אבות ב', ו')

 
 מעשה בשני חמרים 

 
 ים ָהיּו ְמַהְּלִכין ַּבֶּדֶרך,ְׁשֵני ַחָּמִר 

   ְוָהיּו ׂשֹוְנִאין ֶזה ְלֶזה.
ָרַבץ ְלֶאָחד ֵמֶהם ֲחמֹורֹו, ְולֹא ָיֹכל ָהָיה ְלַהְמִׁשי 

 ְּבַדְרּכֹו. 
 ָעַבר ַהַחָּמר ַהֵּׁשִני ֶׁשָהָיה ׂשֹוְנאֹו, ְוָרָאהּו

   אֹו.ֶׁשָרַבץ ֲחמֹורֹו ַּתַחת ַמּׂשָ 
ְּתִחָּלה ִהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו, ַאַחֵר ָחַזר ְלֶעְזָרתֹו ְוָעַזר לֹו 

 ִלְטֹען ֶאת ֲחמֹורֹו, 
ְוִהְתִחיל ֵמִסיַח ִעּמֹו 'ְמֹׁש ִמָּכאן', 'ַהֲעֶלָה ִמָּכאן', 

ַעד ֶׁשִהְצִליַח ָהִראׁשֹון ְלַהְטִעין ֶאת ֲחמֹורֹו ְוֶהֱעִמידֹו 
 ֲחָזָרה.

ֵני ַהַחָּמִרים ְּבַדְרָּכם ַיְחָּדו, ְוִנְכְנסּו ִהְמִׁשיכּו ְׁש  
 ַלּפּוְנָּדק, ָאְכלּו ְוָׁשתּו ְּבַיַחד ונתפייסו.

 

 )על־פי מדרש תנחומא פרשת משפטים(

נחנך נמל אשדוד הנמל  -תשכ"ו -כו חשוון 
 המודרני השני בישראל

נמל אשדוד הוא הנמל הגדול בישראל מבחינת 
שעוברות דרכו והיקף מספר אוניות המטען 

שינוע המטענים. נמל אשדוד פועל לצד שני 
נמל חיפה  -הנמלים המסחריים האחרים בישראל 

 . ונמל אילת

 

 
מתחיל מבצע מרבד הקסמים  -תש"י -טז חשוון 

 .להעלאת יהודי תימן
מבצע על כנפי נשרים הוא כינוי למבצע 

העלאתם של יהודי תימן ויהודי עדן לארץ 
מעליות חיסול גלויות בשנים  ישראל כחלק

. המבצע כונה כך מתוך ספר 1950-ו 1949
שמות, פרק י"ט, פסוק ד': "ואשא אתכם על 

 כנפי נשרים, ואביא אתכם אלי".

  
"על שלושה דברים העולם 

 עומד, 

על התורה ועל העבודה 

 ועל גמילות חסדים". 

  )(אבות  א' ב'
  

  ד'   כיתה



  

 

 עריכה: חגית רון מנחה פדגוגית קרן תל"י 
 

 החסיד והשבת/ אגדות חז"ל  
 

 אבא תחנה החסיד נכנס לעירו בערב שבת עם חשכה וחבילתו מונחת על כתפו.
 מצא אדם אחד חולה שוכב בצד הדרך. אמר אותו אדם לאבא תחנה:

 אותי לעיר'' .''רבי עשה עמי חסד והכנס 
 אמר לו החסיד:

 "אם אניח את חבילתי ואקח אותך, איך אפרנס את בני ביתי ? אבל איך אוכל
 להניח אותך שוכב כאן?"

 מה עשה החסיד ? הכניס את החולה העירה ושב ולקח את חבילתו ונכנס לעיר
 עם שקיעת השמש. התפלאו כל אנשי העיר:

 'כך עושה אבא תחנה החסיד? ''
 הזריח הקדוש ברוך הוא את השמש, שלא יהיה החסיד מחלל את באותה שעה

 השבת.
 )ע"פ מדרש רבה מגילת קהלת(

  : בחרו שני מקורות, קראו אותם בחברותא ודונו 
  על מעורבות חברתית  מה ניתן ללמוד מהמקורות שקראתם ? 

 מה היתרונות של מעורבות חברתית?  
 מעורבות חברתית ד אתם משלבים בחיי היום יום שלכםספרו כיצ ?   

   חפשו באינטרנט מקור (שיר, מדרש, מקור חזותי) שמשקף את הערך
 ונו בו, נמקו מדוע בחרתם בו. שיתוף והשתתפות וד 

  האם דעתכם בסוף הלימוד השתנתה ביחס לערך? הסבירו 

  

  ד'   כיתה
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צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את 

 יך נותן לך". ההארץ אשר ה' אל

  (דברים ט"ז כ')
  

  
  ְמַסְּפִרים ַעל ָאִביו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ֶׁשָהיּו ַמְפִקיִדים 

  ִמיםֶאְצלֹו ָמעֹות ֶׁשל ְיתֹו
  ְוָהָיה נֹוֵהג ְלַהְסִתיר ֶאת ַהָּמעֹות 

  ְּבחֹור ֲאֶׁשר ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים. 
  ָׁשַאל ְׁשמּוֵאל ֶאת ָאִביו ֵהיָכן הּוא ַמְסִּתיר ֶאת ַהָּמעֹות.

   –ָעָנה לֹו ָאִביו: ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים  
  ְצרֹורֹות ַהֶּכֶסף ָהֶעְליֹוִנים

  ְוַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשָלנּו, 
  ֶאְמָצִעִּיים ֶׁשל ְיתֹוִמים. ְוהָ 

  ֶׁשִאם ִיָּגֵנב ַהֶּכֶסף ִיָּגֵנב ִמֶּׁשָלנּו 
  ְוִאם ֵּתָרֵטב ַהַּקְרָקע ֵיָרֵטב 

  ַהֶּכֶסף ֶׁשָלנּו (ְוַכְסָּפם ֶׁשל ַהְּיתֹוִמים ִיָׁשֵמר ְּבִבְטָחה). 
  

  ברכות פרק י"ח, עמוד ב'
 

ראשוני  -תשמ"ה - כו חשוון 
גיעים העולים במבצע משה מ

  ארצה מאתיופיה 
מבצע גור אריה יהודה או  

מבצע משה היה מבצע אווירי 
במסגרת מבצע אחים להאצת  

פינויים של ביתא ישראל  
ממחנות הפליטים בסודאן 

לבלגיה ומשם לישראל. שמו  
המקורי "מבצע גור אריה  

יהודה" מגיע מתוך תוארם של 
קיסרי האימפריה האתיופית 

והשם "מבצע משה" ניתן על 
ידי המגבית היהודית המאוחדת  
ונקרא על שמו של משה רבנו, 

אשר הוביל את בני ישראל 
  לארץ כנען. 

 

מוקם קואופרטיב אגד לתחבורה  -תשי"ב - חשוון  ה'•
  ציבורית בישראל.

קֹואֹוֶּפָרִטיב הוא איגוד המוגדר על פי ברית  
"התאגדות עצמאית  - הקואופרטיבים הבינלאומית כ

של בני אדם, הבוחרים לקדם את צורכיהם 
ושאיפותיהם הכלכליים, החברתיים, והתרבותיים 

ית  באמצעות בעלות משותפת על מערכת עסק
המנוהלת באופן דמוקרטי." ארגונים אלו "מבוססים 

על ערכים של עזרה הדדית, אחריות הדדית, 
דמוקרטיה, שוויון, צדק חברתי וסולידריות. במסורת 
המייסדים, חברי הקואופרטיב מאמינים בערכים של  

כנות, פתיחות, אחריות חברתית ודאגה לאחר".  
  ככזה, הוא מיישם את רעיונות הקואופרציה.
הקואופרטיבים נפוצים מאוד ברחבי העולם 

בצורותיהם השונות בצריכה, בתחום הפיננסי, בייצור 
 ועוד. 

  ה'   כיתה

 
ֶׁשל ְמַסְּפִרים ַעל ָאִביו ֶׁשל ְׁשמּוֵאל ֶׁשָהיּו ַמְפִקיִדים ֶאְצלֹו ָמעֹות 

 ְיתֹוִמים
 ְוָהָיה נֹוֵהג ְלַהְסִתיר ֶאת ַהָּמעֹות ְּבחֹור ֲאֶׁשר ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים. 

 ָׁשַאל ְׁשמּוֵאל ֶאת ָאִביו ֵהיָכן הּוא ַמְסִּתיר ֶאת ַהָּמעֹות.
ְצרֹורֹות ַהֶּכֶסף ָהֶעְליֹוִנים  - ָעָנה לֹו ָאִביו: ְּבַאַּמת ָהֵרַחִים 

 ְוַהַּתְחּתֹוִנים ֶׁשָלנּו, 
 ְוָהֶאְמָצִעִּיים ֶׁשל ְיתֹוִמים. 

 ֶׁשִאם ִיָּגֵנב ַהֶּכֶסף ִיָּגֵנב ִמֶּׁשָלנּו ְוִאם ֵּתָרֵטב ַהַּקְרָקע ֵיָרֵטב 
 ). ַהֶּכֶסף ֶׁשָלנּו (ְוַכְסָּפם ֶׁשל ַהְּיתֹוִמים ִיָׁשֵמר ְּבִבְטָחה

 
 ות פרק י"ח, עמוד ב'ברכ
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 "כל ישראל 
   ערבים זה בזה".

 
 (שבועות ל"ט, א')      

 ָאַהְבָּת ֶּצֶדק
ִהים" -"ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע ַעל ֵּכן ְמָׁשֲח ֱאל

 (תהלים, פרק מ"ה פסוק ח') 
 ְלַאֲהֹרן:  האלָאַמר 

 ָאַהְבָּת ְלַהְצִּדיק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  -"ָאַהְבָּת  ֶצֶדק" 
 ָׂשֵנאָת ְלַחְּיָבם. -"ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע" 

ַעל ֵּכן, ִמָּכל ִׁשְבטֹו ֶׁשל  -ִהים" -"ַעל ֵּכן ְמַׁשָח  ֱאל
 ֵלִוי ַּדְוָקא ַאָּתה ִנְבַחְרָּת ִלְכֻהָּנה ְּגדֹוָלה.

 
 ַעל ִּפי ַוִּיְקָרא ַרָּבה, ָּפָרָׁשה י', ִסיָמן ג'

  : בחרו שני מקורות, קראו אותם בחברותא ודונו 
  על מעורבות חברתית  מה ניתן ללמוד מהמקורות שקראתם ? 

 מה היתרונות של מעורבות חברתית?  
 מעורבות חברתית ד אתם משלבים בחיי היום יום שלכםספרו כיצ ?   

  חזותי) שמשקף את הערך  חפשו באינטרנט מקור (שיר, מדרש, מקור
 שיתוף והשתתפות ודונו בו, נמקו מדוע בחרתם בו. 

  האם דעתכם בסוף הלימוד השתנתה ביחס לערך? הסבירו 

  

  ה'   כיתה
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 מתחיל מבצע קדש -'תשי"ז  -כד חשוון 

מלחמת סיני הייתה מלחמה קצרה שהתנהלה בין 
 29ישראל, בריטניה וצרפת לבין מצרים, בין 

. במהלך המלחמה 1956בנובמבר  5-באוקטובר ל
כבש צה"ל את חצי האי סיני, למעט רצועה צרה 

לאורך תעלת סואץ, השמיד תשתיות צבאיות רבות 
ופגע בצבא המצרי. לאחר סיום המלחמה פינתה 

 .ישראל את כל השטח שנכבש

 זולתו   אנחה שיהודי נאנח על צער
קורעת מחיצות של ברזל של 

בשמחתו המקטרגים; שמחתו של יהודי 
 מקובלים אצל האל וברכותי של הזולת

כתפלתו של רבי ישמעאל כהן גדול 
 בקודש הקדשים". 

 )(הבעל שם טוב                 
 

 רבי שמעון בר יוחאי: (אמר) " ָשָנה
 משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה 
נטל אחד מהן  מקדח  והתחיל קודח 

 תחתיו. 
 אמרו לו  חבריו: מה אתה יושב ועושה? 

 אמר להם מה אכפת לכם, 
 הרי תחתי אני קודח?! 

 אמרו לו ש"המים עולין ומציפין 
 עלינו את הספינה".

 )ויקרא רבה, פרשה ד' סימן ו'(  
 

פותחת  טיבת הנגבח - מלחמת העצמאות - ה'תש"ט-כח חשוון 
 מבצע לוטב

. מיד לאחר קבלת תוכנית 1947בנובמבר  30-מלחמת העצמאות החלה ב
החלוקה של האו"ם, תקפו ערביי ארץ ישראל את היישוב היהודי בארץ 
ישראל כדי למנוע את יישומה של התוכנית. יחידות מתנדבים מטעם הליגה 

, יומו 1948במאי  14-הערבית חברו לסייע למתקפת ערביי הארץ. ב
האחרון של שלטון המנדט, הכריזה מדינת ישראל על הקמתה. למחרת 
פלשו לארץ ישראל צבאות סדירים של מדינות ערב, חברות הליגה 

יא חטיבת מילואים פעילה בצה"ל. הייתה אחת חטיבת הנגב ה הערבית.
מבצע לוט היה מבצע, לוגיסטי ברובו, של  משלוש חטיבות הפלמ"ח.

חטיבת הנגב להרחבת תחומי שליטתה של ישראל במרחבי הנגב, מזרחה 
ודרומה מזרחה לבאר שבע, ולפתיחת הדרך היבשתית לסדום. המבצע 

. כתוצאה מן 1948בר בנובמ 27-וה 23-נערך, כמעט ללא לחימה, בין ה
המבצע, אשר השיג את מטרתו, הסתיים ניתוק סדום במלחמת העצמאות, 
 והורחב תחום השליטה של ישראל בנגב, בצפון הערבה ובאזור ים המלח.

  ו'   כיתה
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  : בחרו שני מקורות, קראו אותם בחברותא ודונו   
  על מעורבות חברתית  מה ניתן ללמוד מהמקורות שקראתם ? 

 מה היתרונות של מעורבות חברתית?
   ? מעורבות חברתית ד אתם משלבים בחיי היום יום שלכםספרו כיצ

   חפשו באינטרנט מקור (שיר, מדרש, מקור חזותי) שמשקף את הערך
 שיתוף והשתתפות ודונו בו, נמקו מדוע בחרתם בו. 

  האם דעתכם בסוף הלימוד השתנתה ביחס לערך? הסבירו 

  ו'   כיתה

 "כל אדם נברא

כדי לתקן דבר מה  

 בעולם".

 (ר' ברוך ממזבוז) 

 

 כל אחד מקבל ונותן / הרב דב יוסף סלובצ'יק
 לאדם האלשני כוחות נתן 

 מחד גיסא הכוח להיות יוצר עולמות
 הכוח להיות מורה וללמד את הזולת

 להשפיע עליו ולשנות את אישיותו וליצור אותה מחדש
 מאידך גיסא נתן הקב"ה לאדם כוח אחר

 הכושר להיות תלמיד ללמוד מהזולת....
 לאדם, אף לגדול שבגדולים לשכוח כי יכול הואאסור 

 ללמוד מאחרים באותה מידה שיש ביכולתו לתת לאחרים
יש לו גם כוחות הנפש ומידות טובות  –אף הקטן שבקטנים 

 ואוצרות של רגש
 אשר בהם הוא יכול להתחלק ולהשפיע עליהם.

 כל אדם הוא גם רב וגם תלמיד
 .משפיע ומושפע מקבל ונותן


