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 מבוא
תכנית נכתבה על פי תכנית הלימודים החדשה ה. של"י ושלכםפניכם המדריך למורה לתכנית ל

 העיקרייםלשנת תשע"ז. הערכים  "ישראלית-תרבות יהודית"ד החינוך במקצוע של משר
 בתכנית הם חברות ומנהיגות, והציר הספרותי הוא ספרות האגדה של חז"ל.

חשיבותו של מדריך זה בעזרים שהוא מציע להעמקת החיבור בין התכנים לתלמידים ובפתיחת 
 ומחברת. רעיונות וכיוונים להעברת החומר הנלמד בצורה חיה

הנזכרים בתכנית. רקע זה מובא בראש  יםבמדריך חומר רקע על טקסטים ודמויות מרכזי
המורה במהלך הלימוד. בסוף המדריך נמצא מילון כדי שישרת את ובראשונה להעשרה אישית ו

בצי שמע והפניות לקוגם  המלצות רבות לפעילות כיתתיתגם משולבות  במדריךמונחים. 
 וסרטים לצפייה.

 

 נה התכניתמב

חברתיים, ובמרכזו -חוברת הלימוד מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בנושאים ערכיים
טקסטים מספרות האגדה )רובם סיפורים או משלים(. אנו ממליצים ללמדו ברצף לפי הסדר 

במעגל השנה, והם אמורים להילמד במועדם.  מועדיםהמוצע. החלק השני מתמקד בארבעה 
שהלימוד על החגים מתמקד בהם מובאים בהרחבה גם בחלק הראשון. אנו חלק מהנושאים 

 ראו הפניות במדריך. –ממליצים לחבר ככל האפשר בין יחידות מעגל השנה ליחידות הערכים 

לו רובן . גם יחידות אבאתר "של"י ושלכם"נוסף על החוברת, יש יחידות לימוד דיגיטליות 
עוד תוכלו השנה. מתמקדות בערכים חברתיים ובמרכזן אגדות, והאחרות עוסקות במעגל 

 למצוא באתר עיבודים להשמעה לאגדות המרכזיות המובאות בחוברת הלימוד. 

כך , ב"מפתח הלתכנית המתבסס על התאמה לנושאי  היחידות בתכניתסדר חלק מ הערה:
לדוגמה היחידה  אופן זורם בין התכנים השונים.שבתי ספר שמלמדים אותה יוכלו לשלב ב

"מריבה ופיוס" מתאימה להילמד בחודש טבת שבו הנושא הוא ניהול עימותים, והיחידה "זו 
 הוא אחריות. מפתח הל"בהאחריות שלי" מתאימה להילמד בחודש שבט שבו נושא 

 

 מרכיבי היחידות 

 להלן המרכיבים העיקריים ביחידות הלימוד:

 חה וסיוםקומיקס פתי

קומיקס שבמרכזו דמויות המלוות את הלימוד.  –לכל היחידות מבנה קבוע של פתיחה וסיום 
הדמויות נמצאות במסע משותף בארץ, ובו הן מתמודדות עם סוגיות ערכיות שונות הקשורות 

לחברות ביניהם, ובחלק של מעגל השנה עם סוגיות הקשורות למועד הנלמד. שימו לב שבשום 
לא כתוב יעד המסע שלהן משום שהמוקד הוא בתהליך, בִחברות ובהיכרות עם מקום בספר 

 המסורת ולא במטרה מוגדרת.

בקומיקס הפתיחה מוצג הערך או העיקרון החשוב של היחידה. פעילות הפתיחה שאחריו 
מזמינה את התלמידים לפתח את הרעיון מחברת אותו אל עולמם. קומיקס הסיום מסכם את 

 הנושא.

 אגדה

ליל זה פירושו שהטקסט שלפנינו מובא מספרות האגדה של חז"ל. השתדלנו לשמור על סמ
מטבעות לשון מקוריות ועל עיבוד מינימלי כדי להכיר לתלמידים את המשלב הלשוני של שפת 

חכמים. עם זאת על פי רמת הכיתה אפשר להקריא או להשמיע לתלמידים את העיבוד של 
 התכנית.האגדה שנמצא באתר האינטרנט של 

בעצמכם את האגדות כדי להטמיע הגייה נכונה של ניסוחים שתקריאו בכל מקרה מומלץ 
 אופייניים לשפה ולוודא הבנה עלילתית ומילולית לפני המשך העבודה.
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. אם יש צורך, ארת מציאות ועובדותוכי אין היא מתיפור כי היא סבלימוד כל אגדה יש להדגיש 
וגדים לתפיסות הרווחות בימינו או לעובדות מדעיות לעסוק בערכים ובתובנות המניש 

 אמפיריות. ראו פירוט והרחבה ברקע על כל אחת מהאגדות.

שוב רבי מאיר: "רימון מצא, חכפי שנאמר על התנא הבלימוד אנו נוקטים את גישת חז"ל עצמם, 
 וא למדהעמוד ב(. כלומר כאשר  ,דף טו ,מסכת חגיגה ,)תלמוד בבלי תוכו אכל, קליפתו זרק"

ניח ההוא בחר בדברים הראויים בעיניו, למד מהם ואת השאר , משלו שתפיסתו שונהממישהו 
מאורחות חייהם ומתפיסתם אינם  ולים ללמוד רבות מחז"ל גם אם רביםאנו יככמוהו גם בצד. 

 שלנו.לתואמים 

 

  מסביב לעולם

ר הדבר נכון, מומלץ סמליל זה פירושו קטע המביא מידע ופותח פתח לתרבויות אחרות. כאש
לערוך הקבלה וחיבור בין הרעיונות של התרבויות האחרות לרעיונות של התרבות שלנו. 

המטרה היא להראות שאף שבראש ובראשונה אנו מחוברים לתרבות שלנו, רעיונות דומים 
חדשים. לימוד מתרבויות אחרות קיימים גם בתרבויות אחרות, וגם מהן אפשר ללמוד דברים 

מעמיק את לימוד התרבות שלנו ומעביר את המסר החשוב שאנחנו חלק  דעת אחרים ומתחומי
 מעולם רחב.

 חברותאב

סמליל זה מובא כאשר הלימוד הוא לימוד עצמאי, בזוגות. כפי שמוסבר בפתיח, דרך הלימוד 
הנפוצה אצל חז"ל היא בחברותא. חז"ל ייחסו חשיבות להתאמה בין הלומדים, והמאפיין 

העלאת שאלות ותמיהות, הבעת ספקות. חברותא  –חברותא טובה הוא הגירוי העיקרי של 
 טובה מנסה למצוא תשובות לשאלותיו של בן הזוג ללימוד.

מובן שבכיתה ג' הלימוד העצמאי הוא בשלב ראשוני. אך מומלץ לכוון את התלמידים ללימוד 
ה חוזרת של הקטע לשותפם ללימוד, וקריא , תוך הקשבה וכבודשל העלאת שאלות ותמיהות

 כדי למצוא תשובות לשאלות שהעלו. 

 במליאהדיון 

אנו ממליצים לדון במליאה בשאלות שבצדן מובא סמליל זה. אפשר להציע לתלמידים לחשוב 
ולכתוב לעצמם תשובה, ורק אז לפתח דיון. כך יש פחות חשש שתלמידים רגע על השאלה 

 חבריהם.שאמרו גבלו מדברים יושפעו ואף יוהם יימנעו ממחשבה על הסוגיה וש

 

 פעילות מסכמת לנושא

מכיוון שהסוגה העיקרית הנלמדת בתכנית היא ספרות האגדה, אנו מציעים, לקראת אמצע 
 השנה, לערוך פעילות כיתתית יצירתית בנושא האגדה. להלן שתי הצעות:

. הם יכולים כל תלמיד או זוג תלמידים יכתבו אגדה בסגנון אגדות חז"ל – כתיבת אגדה משלנו
להתבסס על סיפור ידוע או להמציא סיפור משלהם. עליהם להשתמש בביטויים ומילים בלשון 

ת האגדות שלמדו ולהיעזר בביטויים להתבסס על אחפעילות זו הם יכולים החכמים. לצורך 
 ה. כדאי לחבר אגדה זו למקורות ולערכים במסורת, למשל להרחיב סיפור מקראי, לחברשב

 מהמקורות ועוד. לפתגם אותה

אספו את הביטויים שנלמדו לאורך השנה: "מה ששנוא עליך לא תעשה  – פתגמים וביטויים
לחברך", "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים", "הוי מתלמידיו של אהרן: אוהב 

 שלום ורודף שלום", "אל תהי בז לכל אדם", "היום קצר והמלאכה מרובה" ועוד.

ר באגדות קצרות לא סיפוריות כמו "אגודה של קנים", "התגרה דומה לצינור", עוד אפשר לבחו
 "לא תהיה כמו רוכל" ו"נמשל הלשון לחץ".
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כל קבוצת תלמידים תקבל פתגם, ועליהם לעשות פעילות יצירתית סביבו. אפשר לתת יד 
צגת, חופשית או לכוון, למשל הכנת הצגה ממחישה מחיי הכיתה, הכנת קולז' או שקופית למ

 כתיבת שיר וכדומה.

 

אנו תקווה שהלימוד יעודד את התלמידים להכיר את תרבותם עתיקת השנים ולהתחבר 
 לרעיונות הערכיים שבה.

 בברכת שנת לימוד פורייה ומאלפת!

 

 רקע –חז"ל וספרות האגדה 
עם ישראל ידע שבר גדול עם חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל. כאשר חזרו חלק מן 

לארץ עם שיבת ציון, הכוהנים כבר לא היו בעלי תפקיד חשוב כבעבר, והתפנה חלל  הגולים
אליטת לומדי התורה. גם בניית בית המקדש השני לא גרעה ממעמדם של  –לאליטה חדשה 

. בקרבם אנשי כנסת הגדולהלומדי התורה. קבוצת החכמים צמחה מקרב מנהיגי העם וכונתה 
יקת הלכות ודינים מתוך התורה. זו גם התקופה שבה נחתם נוסד הרעיון של לימוד התורה ופס

 התנ"ך והיה לספר שאנו מכירים כיום.

 

 בית המדרש

שינויים אלו חוללו מהפכה בעולם התרבותי היהודי. התנ"ך היה לספר חתום ומקודש, ויצירה 
פרשנית ודרשנית התפתחה סביבו. יצירה זו השפיעה השפעה מכרעת על התרבות היהודית 

 עד ימינו.מאז 

. לו היינו חז"ל מכוניםשישבו בו האנשים ו, בית המדרשבמאות הבאות הלך והתקבע מוסד 
נכנסים לבית המדרש בתקופת בית המקדש השני, היינו רואים תלמידים יושבים ומשננים את 

דבריהם של רבותיהם. היה שם גם ספר תורה גלול כמגילה, וממנו למדו ופיתחו רעיונות. 
ואולי גם ביחידים. רבים ישבו בקבוצה סביב ראש בית  –בחברותא  –בו בזוגות התלמידים יש

 אך גם דברים רבים ששמע מרבותיו. –חידושים משלו  –המדרש, והוא נשא לפניהם את תורתו 

, השיטה של הסקת הלכות ורעיונות מתוך פסוקי התורה וגם מספרי מדרשכך התפתח ה
חזרו עליו שוב ושוב כדי שלא יישכח.  – שונןופה  התנ"ך האחרים. הלימוד כולו נעשה בעל

בבית המדרש ישבו גם אנשים בעלי זיכרון פנומנלי שתפקידם העיקרי היה לחזור ולשנן את 
 הנלמד ולשלוף אותו בעת הצורך.

 –מוסד בית המדרש היה קיים בישראל ובבבל והתקיים במתכונת זהה למדי לאורך מאות שנים 
לספירה. ראשוני החכמים כונו "תנאים" )מלשון  7-ועד המאה הלפני הספירה  2-מהמאה ה

 לשנות, ללמוד(, ולאחר חתימת המשנה כונו החכמים שבאו אחריהם "אמוראים". –לתנות 

בבתי המדרש היו אך ורק גברים. בעוד לימוד הבנים היה מצווה, לא רבות היו הנשים שזכו 
נסו לבית המדרש. הנשים הספורות שהיו ללמוד לקרוא, ואף הנשים שידעו קרוא וכתוב לא נכ

על פי רוב בן זוג ולעתים אב. כמה נשים כאלו  –למדניות ידועות למדו בביתן מבן משפחתן 
 מוזכרות בתלמודים, ובהם מובאות אמרות מפיהן ומסופר על מעשיהן.

 

 

 

 אגדה
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של  כאמור עיקר לימוד התורה היה הלכות, אבל בתוך הספרות הזאת צמח ועלה סוג נוסף
ספרות. החכמים מצאו בפסוקים רעיונות שיכולים להיות הבסיס לאורח חיים ולהתנהגות ראויה. 

כך  הם הביאו לבית המדרש סיפורים ששמעו או המציאו, וכמו מספרים טובים ערכו אותם
 –שיודגש בהם המסר שרצו להעביר. כך נכנסו לבית המדרש גם מסורות סיפוריות מהסביבה 

התרבויות השולטות באזור כמו פרס, יוון ורומא. אמרות שפר שנאמרו מפי מהמזרח הקדום ומ
כל אלה הצטרפו ללימוד ההלכה והיו חלק  –נשים בבתים, סיפורים שעברו מפה לאוזן ועוד ועוד 

 בלתי נפרד ממנו, ובספרות האליטיסטית של החכמים משולבת לא מעט ספרות עממית.

המשנה, התלמוד  –ביצירות המרכזיות של חז"ל משולבת  , ספרות האגדה,ספרות ענפה זו
 וספרות המדרש. 

חיים נחמן ביאליק ויהושע חנא רבניצקי את האגדות האלה וקיבצו  לפני יותר ממאה שנה ליקטו
ים גם למי שעולם המשנה והתלמוד רחוק שמתא  – ספר האגדה –ס אותן לספר עב כר

 הדורה מעודכנת של ספר זהמעולמו. פרופ' אביגדור שנאן הוציא בעת האחרונה מ

סיפורי אגדה, מדרשי אגדה, מעשי חכמים ומשלים,  –בתכנית זו הבאנו מבחר חומרי אגדה 
אמרות חכמה ועוד קטעי אגדה קצרים. אנו תקווה שטעימה זו תפתח את התלמידים לעולמה 

 של אחת הספרויות העשירות והמעניינות שיש במסורת היהודית. 

 

 

  להרחבה

 :אגדות חז"לשל תחום המומלץ לקרוא על ד לקראת הלימו

ספרון המתמצת  –אוניברסיטה המשודרת ה, עולמה של ספרות האגדהאביגדור שנאן,  •
 את ספרותם של חז"לאת עולמם ו

 יצקימפעל האיסוף של ביאליק ורבנ – "האגדה ספר"מידע על  •

באתר מידע והרחבות על כל אחת מהאגדות בתכנית, וכן הפניות  – "ספר האגדה"אתר  •
 לקריאה נוספת.

 

http://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=44ba9e93-b364-4946-a48f-a9973b1e7fed&lang=HEB
https://agadastories.org.il/
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 שער א': 
 באגדה, בשיר, בפתגם ובסיפור חברות ומנהיגות

 

 : לחיות בחברה
 מן האחדטובים השניים 

 

 בחיינו החברה בחשיבות נעסוק זו חברות. ביחידה – כולה התכנית נושא את מציגה היחידה
 בקבוצה.  בהיותנו היתרון את ונמחיש

  היחידה מטרות

 בחיינו בפרט החברותשל ו בכלל החברה של ןמקומ על לימוד •

 קשיים חברתיים עם התמודדות דרכיהיכרות עם  •
 

 היחידה לימוד משך

 שיעורים שלושהים עד שני
 

 היחידה מבנה

 פתיחה קומיקס

 לבד? או יחד

 ?יחדאנו מעדיפים לעשות  מה ?לבד לעשות מעדיפים אנו פתיחה: מה פעילות

 לעצמו חבר אדםה האגדה: יקנה מן

 : חברותאאגדה

 מושג: חז"ל לי יש

 "האחד מן השניים טובים"

 "מן האחד השניים טובים"המקורות:  מן

 אתר תרצה של ידידותשיר: 

 :יחד הוא כוח

 קנים של אגדה: אגודה

 איזופוס של ביניהם שרבו האיכר בניסיפור: 

 ימים מאריכים חברים לעולם: עם מסביב

 הצעה לפעילות שנתית מסכמת: מיהו חבר? מיהי חברה?

 סיום קומיקס

 

   הנדרש ציודה

 המדרש(על חבילת שיפודים )לפעילות , מקהלת( האמרה על )לפעילות רקמה חוטי
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 רחבהה

 

 לבד? או יחד

 פתיחה פעילות

 סקר באמצעות אם ,במליאה אותה לסכם אישית. כדאי לעבודה מתאימה הפתיחה פעילות
 רובנושאף  כי הלוח. נראה על הדוגמאות ורישום דוגמאות לתת תלמידים בהזמנת םכיתתי א

 על נלמד זו בחברה. ביחידה בחיינו נעשות הפעולות , מרביתלהיות לבד מדי פעם רוצים
 בחיינו. החברה מקום

 

 לעצמו חבר אדםה האגדה: יקנה מן

 שבמשנה. האגדה אבות למסכת הרחבה שהיא נתן דרבי אבות ממסכת לקוח זה קטע
החבר,  ה"קנייה" של באופן עוסקת לא א, ו(. היא חבר" )אבות לך "וקנה המשנה את מסבירה
 לאחרים, הבעת יהפני חברים? )באמצעות קונים שאלה: כיצדב זאת להעלות ואפשר

 ועוד(. משותפים עניין תחומי במשחקים, הקשבה, מציאת כלפיהם, שיתופם אכפתיות

 לעשות נוטים שאנו פעילויות אילובדוק ול הפתיחה לפעילות האגדה תוכן את לחבר מומלץ
 באגדה. גם מוזכרות יחד

 

 מידע: חברותא

כרחי להעלאת שאלות פרות חז"ל. הלימוד בצמדים היה הבסבסיסי א מושג יהחברותא 
ולמציאת תשובות  –חכמים המשנה או דברי התורה, ה –)"קושיות"( על החומר הנלמד 

רוב היה לחכמים בן זוג קבוע לחברותא שהתאים להם והשלים אותם. על פי  .לשאלות
בקטע מן התלמוד המדמה את חידוד המוח לחידוד היטב דיינות זו מובעת תההמשמעות של 

אנושי זקוק לעימות עם המוח ה, גם להתחדדזקוק לחומר קשה כמוהו כדי  ברזל. כפי שהברזל
כדי להוציא מתוכו רעיונות  –אך שונה בתפיסתו וברעיונותיו  –מוח אחר, דומה בחריפותו 

 חדשים.

מומלץ להעמיד כאן את היסודות שישמשו אותנו ללימוד בחברותא בהמשך: הקשה, כבוד 
 ט הנלמד ועוד.לדברי האחר, העלאת שאלות על הטקס

 

 מושג: חז"ל לי יש

 הדיגיטלית ביחידהתוכלו למצוא  האגדה ספרות על ובעיקר יצירתם ועל חז"ל על הרחבה
 ".  חכמיםה של עולמם –מבוא לאגדה "

 

 "האחד מן השניים טובים"

 "מן האחד השניים טובים"המקורות:  מן

 .לרעהושל איש  לעזרה קהלת של הדוגמה את בכיתה להמחיש אפשר –השניים"  ובים"ט
 .כדי לקום מנפילה לזה זה לעזור יכולים הם כיצד להציג תלמידים הזמינו

רקמה.  או תפירה חוטי באמצעות הביטוי משמעות את להמחיש מומלץ –המשולש"  "החוט
 – חבל יכינוהם  חוטים . משלושההלארבע אותם גזרוי, והם מאוד ארוכים חוטים לילדים חלקו

לבדוק איזה חבל  מהם בקשוכעת . םעצמ סביבהחוטים  וליפוף קיפול או צמהקליעת  באמצעות
 רקמה. לחוט תפירה חוט בין להשוות לחלופין אפשרחזק יותר. 

http://sheli.tali.org.il/page/13613
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 – אדם בני של "קשר" בהקשר המושג את להזכיר וחוטים? כדאי חברים בין הקשר לשיחה: מה
 קשר, תקשורת וכדומה. יצירת

 

 אתר תרצה של "ידידות"שיר: 

 רוב הכיתתית. אמנם למציאות אותו לחבר חברות, ומומלץ ביצירת בקשיים עוסק השיר

 וזו ,בכך מתקשיםשמי  יש אך ,חברים לרכוש והספיקו זה את זה מכירים כבר הילדים
 קנהו" האמרה על למעלה שהוצע לדיון השיר את לחבר הנושא. אפשר את לפתוח הזדמנות

 חבר". לך

 

 כוח הוא יחד

 קנים של האגדה: אגודה מן

 תלמידות. לאחד או תלמידים שניאליכם  אותה: הזמינו להמחיש מומלץ האגדה לימוד לפני

ובקשו לשבור אותה. שיפודים,  חבילת תנולאחר  .אותו לשבורממנו  ובקשו ,יחיד שיפוד תנו
 הבא. לסיפורהיישר  להמשיךאפשר  הדיון פנידיון. ל וערכו האגדה את קראו מכן לאחר

 

 איזופוס של "ביניהם שרבו האיכר בני"סיפור: 

הסיפורים  של והשוני הדמיון בקווי דיון לערוך שלמדנו. אפשר אגדהשב מוטיבהקיים  סיפורב
 לחבילת או מפותלים לחוטיםהמדומים  אנשים חבורתאחרי הדיון בכך.  כלדומים  שהם סיבהו

  משלהם. דימויים להציע מהתלמידים קנים, בקשו

לחיים אותה אפשר להעלות את השאלה מדוע היה חשוב כל כך לאב שבניו יהיו חברים ולחבר 
 הפרטיים שלנו.

-------------------------------------------------------------------------- 

 כי להניח ניתן . לעתיםשונות בתרבויות שחוזרים סיפוריים מוטיבים יש העממית בספרות
 מאוד דומים בראשית סיפוריבמוטיבים  , למשלאחרתל אחת מתרבות התגלגל אחד מוטיב

 את היטב הכירוהם שמכיוון חז"ל,  גםיש להניח ש. הקדומה יותר הבבלית למיתולוגיה
בדרך  מתפתחים דומים מוטיבים לעתים מסיפוריהם. אך רבים ממנה היוונית, שאבו התרבות

 חד דארעא "סדנא :מהתלמוד אמרה לצטט אפשר מזו. על כך זו מרוחקות תרבויותב נפרדת

הוא".  אחד הארץ : "בסיסה הואב( שתרגומ עמוד ,כז דף ,קידושין מסכת ,בבלי הוא" )תלמוד
 גם לראות אפשר דומים, ולכן העולם בכל האדם בני של והמחשבות ההתנהגויות, הרגשות

 שלהם.   ותובתרבוי בספרויות דומים רעיונות

-------------------------------------------------------------------------- 

 ימים מאריכים חברים לעולם: עם מסביב

 .הכחולים האזורים על לקרוא אפשר הימים מאריכות הקהילות נושא על להרחבה

 

 סיכום

 ובצוותים. ביחידים משימות של יתייחוו שיעור לעשות אפשריחד הוא כוח" " נושאה לסיכום

 לצוותים. לכל משימות חלקוארבעה עד חמישה תלמידים.  של לקבוצות תתחלק הכיתה
 בצוות. בה להתנסותזמן  אחר כך, ולבד בה להתנסות זמן הקצו משימה

היה קל ברים אילו דו בצוותעשות ה קל יותר להי דבריםספר אילו ל מהתלמידים בקשו לסיכום
, אקראיות אותיותלהרכיב מילים רבות ככל האפשר משבע  למשימות: דוגמהלעשות לבד. 

http://ecowiki.org.il/אזורים_כחולים
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התלמידים בקבוצה ירכיב את הפאזל ואחר כך כולם ירכיבו  אחד )בתחילה פאזל הרכבת, ציור
 ועוד. במבוך דרך מציאת, סתרים כתב תרגום(, יחדאת הפאזל 

 "כוח שיתגלה כדי נדרשים תנאים הפעולה: אילו שיתוף לנושא לכוון כדאי המסכם בדיון

 ?עליו מקשה ומה ?פעולה יתוףשנדרש  מתי ?היחד"

 

 פעילות מסכמת שנתית

הרחיב לפעילות שתתמשך לאורך שנת הפעילות "מיהו חבר? מיהי חברה?" מומלץ ל את
יוסיפו התלמידים  הלימודים. חלקו לתלמידים פנקסים או מחברות. עם כל יחידה שנלמדת

של חבר טוב. הם יוכלו להרחיב עליו באמצעות ציטוטים, עיטור בציורים  מחברת מאפייןב
  דוגמאות מחייהם וכדומה. ,ובמגזרות נייר, קומיקס, אמירות אישיות
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 מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך
 כל התורה על רגל אחת

 

, ת תחום ההתייחסות מאדם קרובביחידה הקודמת עסקנו ביחס לחבר, וביחידה זו נרחיב א
שואלים את עצמנו כיצד ראוי להתנהג אנו הזולת. לא פעם  –נו אל כל מי שנמצא סביב ,חבר

במקרה כזה או אחר. ביחידה זו אנו מציגים אמת מידה מוסרית בסיסית שיכולה להנחות אותנו 
על ובלשון חז"ל,  .בנולנהוג באחרים כפי שהיינו רוצים שינהגו : אישיים שלנו-בכל היחסים הבין

 ."מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך" :דרך השלילה

 

 מטרות היחידה

 ל חשיבות הסימטריה ביחסים בינינו לאחריםלימוד ע •

 מודעות לתחושותיו ולרגשותיו של הזולת ולהתחשבות בהםפיתוח  •

 היכרות עם המושג "אגדה"  •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 יחהקומיקס פת

 פעילות פתיחה

 מן האגדה: כל התורה על רגל אחת

 יש לי מושג: אגדה

 יהודה אטלסשל  כשכולם סוחביםשיר: 

 מסביב לעולם: כלל הזהב

 קומיקס סיום
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 הרחבה

 קומיקס פתיחה

הקומיקס והפעילות שאחריו יוכלו לשמש אותנו בשיעור לצורך המחשה והדגמה של הכלל "מה 
 .", בין השאר משום שאפשר לפרש את הכלל בדרכים שונותלחברךלא תעשה  ששנוא עליך

 ?( אוהב מה שאני לאאת )ואם החבר אוהב 

 

 פתיחה פעילות

אוהבים שעושים  אינםרשימה שהרבה תלמידים בלבדוק אם יש דברים  לסיכום הפעילות אפשר
התנהגות אוהבים  אינםשמוכנים לשתף ולשאול אותם מדוע הם  תלמידיםלהם. אפשר "לראיין" 

לא לעשות שהם נזהרים פוגעת להביא דוגמה להתנהגות לבקש מהתלמידים אפשר גם . וז
 מנע ממנה. מדוע קשה?יהתנהגות שעדיין קשה להם להלו אותה לאחרים

 

 מן האגדה: כל התורה על רגל אחת

------------------------------------------------------------------------------------- 

ההנהגה  ה"סלפנ 2-וה 1-ה ההלל ושמאי. במא :באגדה אנו מכירים שתי דמויות של חכמים
 ,האחד שימש אב בית הדין – תה נתונה בכל פעם בידי זוג של חכמיםיהרוחנית של העם הי

הלל ושמאי. הם נבדלו מאוד בדעותיהם הזוגות היה היה נשיא הסנהדרין. אחד האחר ו
ביניהם נבע מגישה שונה ההבדל ת, ונרחיב עליהם במהלך הלימוד. והמחלוקות ביניהם היו רבו

החוקים ואת את של כל אחד מהם לחיים: שמאי העמיד בראש סדר העדיפויות את המצוות, 
נסיבות הזמן ולכן את הלל העמיד במרכז את האדם ו ; ואילו"שורת הדין" –הקפדנות בקיומן 

. האגדה שלפנינו מדגימה זאת: שמאי פעמים רבות לפנים משורת הדיןנהג בפסיקותיו 
הלל חושב כמוהו  ;בתגובתו לגר סבור שחשוב מאוד להתייחס לתורה וללימוד שלה ברצינות

 אבל נענה קודם לבקשתו של האיש ואחר כך שולח אותו ללמוד.

מוט של בנאים  –ת בניין מַׁ בטקסט המקורי, המקל שבו שמאי דוחף את האיש הנכרי הוא אַׁ 
מידות המבנה, מעין סרגל או סרט מידה של ימינו. מקל זה מייצג את תפיסתו  שמודדים בו את

 של שמאי המבקש לוודא שהכול נעשה "לפי התקן".

כדאי להתעכב מעט על תגובתו של שמאי: לו לא היה דוחף את האיש, אך היה אומר לו בצורה 
שרבים מאתנו היו  ברורה שאינו יכול לעשות זאת, האם היינו תומכים בגישתו? קרוב לוודאי

מסכימים שאי אפשר ללמד את כל התורה כשעומדים על רגל אחת. אך הלל הבין שייתכן 
אולי הוא רוצה להכיר את התורה אך קודם רוצה להבין מה  –שהאיש מרמז לו משהו אחר 

הגישה שלה, מה ה"מוטו" שלה. כמובן בתורה יש הרבה דברים שקשה לראות כיצד העיקרון 
יך לא תעשה לחברך" הוא הבסיס להם, אך המסר שהלל רצה להעביר הוא "מה ששנוא על

 שזה הכלל שלאורו יש לקרוא את התורה, וכך הוא נוהג בפסיקותיו ההלכתיות.

 .לקריאה נוספת באתר ספר האגדה

------------------------------------------------------------------------------------- 

 המופיע באתר התכנית. העיבוד. אפשר להציג או להשמיע את הקריאו את האגדה לתלמידים
. על פי הפרשנות המקובלת כאן, בררו אתם בסוף הקריאה למי התכוון הלל במילה "חברך"

ציע לתלמידים בעקבות אפשר לה זולתך.  – חוקאו רקרוב אינו אתה, כל מי ש"חבר" פירושו 
נשמור אותם  ,נשמע את השאלותשמאי או את שניהם. את הקריאה לשאול שאלות את הלל או 

 .ולשאלות אלונראה אם יש לנו תשובות  ,לסוף הלימוד על היחידה

על רגל אחת, אפשר לבקש מכמה עמידה להבין את הסיטואציה של כדי  הצעה למשחק:
תוך שהם עומדים על רגל ת כמה זמן יוכלו לעמוד כך. תלמידים לעמוד על רגל אחת ולראו

)בירות של מדינות, שמות של פרחים, סדרה של מספרים  אפשר גם ללמד אותם משהואחת, 

https://agadastories.org.il/node/682
http://sheli.tali.org.il/page/18634
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זו הזדמנות ללמד את הביטוי שצמח מהאגדה "על רגל הם מצליחים ללמוד. וכו'( ולראות אם 
 בלשוננו פירושו משהו שנעשה בתמציתיות ובקצרה. –אחת" 

ושאלו את התלמידים אם יש להם דוגמאות נוספות מהתורה  ,ראו יחד את הקומיקסק
הפנו את  להתנהגויות שמדגימות את הכלל של הלל )מדבר שקר תרחק, לא תלך רכיל(.

 התלמידים לפעילות, ובקשו מתלמידים שמוכנים לשתף להשמיע את "ההסברים" של הלל.

 

בהכרח עליי שובה מכיוון שלא כל דבר ששנוא השאלה של שפיצית בקומיקס ח דברי שפיצית:
אוהב שמתנהגים כלפיי בצורה ינני שהו אחר. אפשר לקרוא את ההנחיה כך: כפי שאישנוא על מ

כדאי לחזור בפעילות . להםנעימה  שאינה, כך לא אתנהג כלפי אחרים בצורה לינעימה  שאינה
 ם. זו לרשימה שבה כתבו התלמידים בפעילות הפתיחה מה מפריע לה

 

 יש לי מושג: אגדה

אפשר להגיד לתלמידים כי במהלך השנה נלמד הרבה מאוד טקסטים שכולם נכנסים תחת 
ה"מטרייה" הזאת של אגדה. נכיר את סיפור האגדה המופיע בצורת משל וסיפורים נוספים 

ממעשי חכמים. פתגמי חז"ל מוכרים לכולנו ונלמדים ביתר פירוט בתכנית לכיתה ד' שבמוקדה 
 ספר האגדהאחד המקורות הנגישים ביותר לספרות האגדה הוא ת אבות מן המשנה. מסכ

ויצא בשנים האחרונות בהוצאה מחודשת  שערכו ביאליק ורבניצקי לפני יותר ממאה שנים
 .בעריכת אביגדור שנאן

------------------------------------------------------------------------------------- 

-: כאשר החכמים ישבו ולמדו תורה, מטרתם הראשונה הייתה הלכתיתהלכה לאגדה בין
חוקתית: להתוות דרך של קיום מצוות. אך הם ראו חשיבות גם בהתוויית הליכות ודרכי 

התנהגות. את ההנחיות האלה הם פיתחו על פי רוב בצורה של "אגדות" שמעבירות את המסר 
"ל קיים מתח בין ההלכה לאגדה, וההלכה נחשבה בצורה מושכת ומחברת. בתוך ספרות חז

לחשובה יותר ונמשלה לאבני חן שרק בני המעמד הגבוה יכולים לקנותם. לעומתה האגדה 
 נמשלה למיני סידקית שכל אחד יכול לקנות.

------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 יהודה אטלס" של ם סוחביםכשכול: "שיר

חשוב לשוחח עם התלמידים על כך שלפעמים יש התנהגויות שנראות לא חבריות, אבל אם 
את יתכן שהילד בשיר "עושה ימגלים שיש סיבה שמסבירה את ההתנהגות.  ,בודקים ושואלים

חשוב  (.יתכן שבאותו יום קיבל מכהי)אין לו כוח כמו לכולם,  .עצמו" כי יש לו מגבלה גופנית
 כדאי לברר.תמיד שלא כל מה שנראה לא ראוי ולא מתאים הוא אכן כך. להסביר לתלמידים 

 

 מסביב לעולם: כלל הזהב

מעיד על חשיבותו ונחיצותו לקיום חברה והדבר בות בעולם, ר בתרבויותקיים הכלל של הלל 
א "ואהבת לרעך על פי רוב הוא מנוסח בצורה החיובית, כמו הרעיון שמובע בספר ויקר מתוקנת.

 .3כמוך" ונרמז בשאלה 

------------------------------------------------------------------------------------- 

בפרס. זוהי דת  19-נוסדה במאה ה . היאבעולם ותצעירמהדתות ההיא  הדת הבהאית
. הבהאים ותיהןשאינה דוחה את תקפותן של הדתות האחרות ואת אמיתות נבואאיסטית תמונו

מאמינים כי האל שלח את מסריו בתקופות שונות באמצעות נביאים בני עמים שונים, ואחד 
המרכז  בהא אללה. המסר המרכזי של הדת הוא האחדות של האנושות. –מהם הוא נביא הדת 

 ים.יהגנים הבהא –שבו גנים היפים בהוא ידוע והעולמי נמצא בחיפה,  הבהאי
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לפי ההגדרה המקובלת של דתות, הוא אינו סותר אמונה בדת  דתאינו בודהיזם ה – בודהיזם
הנחיל כללים לקיום אורח חיים שמערכת של  הואהבודהיזם אחרת בצד האמונה הבודהיסטית. 

שנה. מטרת הכללים היא להפחית את הסבל של הפרט בעולם  1,500-גואטמה בודהה לפני כ
 ולהגיע להגשמה עצמית.

------------------------------------------------------------------------------------- 

"ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט, יח(. על כך אומר רבי עקיבא: "זהו כלל גדול  אתגר:השאלת 
המביע את הרעיון בצורה אחר משפט ב(. עמוד ל, דף נדרים, מסכת ירושלמי, תלמוד )" בתורה

 .(י משנה, ב פרק אבות, מסכת, )משנה ביב עליך כשלך"חיובית הוא "יהי כבוד חברך ח
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 : ממי שסביבי אכפת לי
 משה יוצא אל ֶאָחיו

 

עם רגשותיו היחידה עוסקת באמפתיה: באיזו מידה אנחנו רואים את האחר ומסוגלים להזדהות 
 ?וצרכיו

 

 מטרות היחידה

 הכרה בערך של אכפתיות כלפי האחר •

 עזרה לזולת –מולידה עשייה  הבנה שבמצב אידאלי אכפתיות •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 קומיקס פתיחה

 פעילות פתיחה: איך אנחנו מגיבים?

 להיות מנהיג אכפתי

  ֶאָחיובהתורה: משה פוגש מן 

 מה ראה משה?מן המדרש: 

 יום-לראות את האחר ביום

 לעזור או לא? –"הקול בראש" פעילות: 

 שיםיש לי מושג: מדר

 מסביב לעולם: שלושת הקופים

 של שמחה רז לראות את התלמידים :הרב אריה לויןסיפור: 

 קומיקס סיום
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 הרחבה

 פעילות פתיחה

יש כי גלאחר קריאת הקומיקס שאלו את התלמידים מדוע שפיצית לא עזרה לצפנת. חשוב להד
, היא לא תקושי של צפנ שפיצית פשוט לא ראתה את – רוע לב או חוסר אכפתיותהסיבה אינה 

יחידים, אין ב. את הפעילות "איך אנחנו מגיבים" יש לעשות ולנויכול לקרות לכ וזה, שמה לב
 הפעילות לבדוק את עצמנו, לא אחרים. צורך לשתף את כולם בתוצאות. מטרת

 

 להיות מנהיג אכפתי

  בֶאָחיומן התורה: משה פוגש 

א ֶאל ֶאָחיו בפסוק מספר שמות " צֵּ ְראו  וַׁיֵּ ֹלָתם י  ִסבְּ . "וירא"" )ב, יא( הדגשנו בספר את המילה בְּ
מה עובר על האחר.  – במובן של לשים לב – יה, לראותיא הראוהשלב הראשון באמפתיה ה

הכנה למדרש המציע כמה אפשרויות. יתרגלו כמשה, ראה מה לשער התלמידים מתבקשים 
 דע חסר, ומנסים להשלים אותו. התלמידים את דרכו של המדרש: מזהים בפסוק פער או מי

 

 : מה ראה משה?מן המדרש

בסיפור זה, חשוב להזכיר לתלמידים את מעמדו של משה  כדי להבין את גדולתו של משה
בשלב זה של חייו. הוא גדל בארמון המלך ולא ידע סבל. העובדה שהוא התעניין בעבדים, ראה 

אליה. הרחמים שלו כלפיהם ונכונותו בהם בני אדם וזיהה את הסבל שלהם כלל אינה מובנת מ
המדרש על אופי אמפתי במיוחד.  יםיע לכל אחד ואחד"( מצביעיפעול )"והיה נותן כתפיו ומסל

הוא לא רק אמפתי, אלא גם חכם. נראה שהוא  –את גדולתו של משה  להבנתנו ףמוסי השני
יא טיעון שיעניין הב . ולכן משהנפגעת אלא אם עבודתם ,סבלם של עבדיואדיש לשיער שפרעה 

הוא הבין מה חשוב לפרעה ופעל לפי  –את פרעה, וגם זה הוא בבחינת "לראות את האחר" 
 הבנתו.

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ,התורהלא קיבל את עדיין במדרש יש קריאה אנכרוניסטית של התורה: למעשה עם ישראל 
לא היו ימי מנוחה לעבדים, לא במצרים בתקופה ההיא שבת ליום מנוחה. יום הולכן לא היה לו 

מתרבותם  מקישיםכמו במקומות רבים אחרים באגדה ובמדרש, חז"ל  ולא בתרבויות אחרות.
 ומתפיסותיהם על הטקסטים שהם לומדים.

 .קריאה נוספת באתר ספר האגדהל

------------------------------------------------------------------------------------- 

, כתב שראייתו של משה הייתה ראייה בעיניים וגם בלב. 11-, פרשן התורה מהמאה הרש"י
שונה מראייה בעיניים זוהי ראייה אמפתית, אכפתית. עם התלמידים נסו להבהיר כיצד ראייה זו 

בלבד. כדאי להתייחס לחשיבות של תכונה זו במיוחד אצל מנהיגים מפני שבידיהם האחריות 
לגורלם של בני עמם. הם עלולים לשכוח שעליהם לשים לב למה שעובר על "האדם הפשוט" 

 שחייו שונים לגמרי מחייו של המנהיג, ועליהם לראות את כלל האנשים שבאחריותם. 

אחד מהסיפורים על כל קבוצה לבחור  .בקבוצותהמחזת הסיפורים  :עילות כיתתיתפהצעה ל
הדריכו את התלמידים להוסיף להמחזה דמות או כמה דמויות . המחיז אותולמהמדרש ו

שמלוות את משה ומנסות לשכנע אותו בטיעונים שונים להתעלם מהעבדים ולא להתערב 
על התלמידים  .וכו' התגובתו של פרעתחשב בלהשלו,  וכבודשעליו לשמור על למשל , למענם

שוחחו בסוף ההמחזה  .את תגובתו של משה לדמות המלווה אותולהוסיף משפטים משלהם ו
רגישות לסבל הזולת והרצון לעזור ה ,אכפתיותה  – עם הילדים על התכונה הבולטת של משה

, צד, אינה פשוטההעמדה של מעורבות, של יציאה מהמעמד של עמידה מן הולשנות את מצבו. 
 .על אף הקשיים אך משה לא העלים עין והתערב

https://agadastories.org.il/node/289
https://agadastories.org.il/node/289
https://agadastories.org.il/node/289
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 יום-לראות את האחר ביום

 לעזור או לא? –: "הקול בראש" פעילות

מטרת הפעילות לחבר את הרעיונות המובאים במדרש לחיי התלמידים. אם התלמידים ראו את 
קולות" שונים בראש , הם יזהו את הרעיון הכללי שיש לכל אחד מאתנו יש "הקול בראשהסרט 

שמכוונים אותנו. ההתמקדות ב"קולות" השונים מבטאת את הרעיון שאלו קולות מאוד אנושיים, 
גם הקולות שהם פחות ראויים, אך בכל רגע נתון ביכולתנו לבחור לאיזה קול להקשיב. כמובן 

 זה לא תמיד קל כי יש קולות מתחרים, אך זו המטרה.

 

 : מדרשיםיש לי מושג

חכמים מושגי האגדה והמדרש פעמים רבות משיקים זה לזה. חז"ל יצרו ספרות הרות בחקר ספ
או  ז'אנרים. כאשר למדו תורה ואחד הפסוקיםהענפה ומגוונת ולא ראו צורך להפריד בין 

כאשר רצו להסביר רעיון ואילו . מדרשכתבו עליו  או מחשבה, הם  העלה בהם שאלה הקטעים
יכלו  ואלדרכים אמרה(, ושתי או )סיפור, משל  אגדהו הביא , הםבצורה נעימה ומושכת

להתקיים באותו הקטע. קטעים רבים אחרים בספרותם יכולים להיחשב יצירה הלכתית 
 )חוקתית(, וגם כאן אין גבולות תחומים.

תכנית הלימודים לכיתה ג' אינו מדרשי התורה אלא ספרות שהציר הספרותי המרכזי בכיוון מ
מדרש , גם אם הטקסט הנלמד הוא "אגדה"תכנית אנו משתמשים במילה האגדה, לאורך רוב ה

 .אגדה

 

 : שלושת הקופיםמסביב לעולם

לפיו יש שמשמעותו המקורית של הסמל מבוססת על רעיון של קונפוציוס, פילוסוף סיני קדום, 
לא לראות רוע, לא לשמוע רוע ולא לדבר רוע. כלומר, במשמעותם  –מנע מהרוע לגמרי ילה

, פשר לדון בהיפוך המשמעות של הסמלארית, הקופים מסמלים את ההתנהגות הראויה. המקו
 .על פי רמת הכיתה

 

 " של שמחה רזלראות את התלמידים: "הרב אריה לוין: סיפור

ראה לוין אריה הרב שראה את התפקיד שממלאים הילדים מבחינתו )תלמידים(,  ,לעומת בנו
בו הם ממלאים שאופן בשל השים בצורה לא אמפתית את האדם. לעתים גם אנו מתייחסים לאנ

 אינוהפקיד בבנק אותו או כי  לפתוח לנוכדי שער אינו ליד האת תפקידיהם )כועסים כי השומר 
( ולא חושבים על הסיבות האנושיות להתנהגות זו )אולי השומר הלך לשירותים? אולי אדיב

ף ָהָאָדם ָכל ֶאת ָדן אמרה "ֱהוֵּיהפשר ללמד את כאן א .?(מוטרדהפקיד  כַׁ כּות" )משנה, מסכת  לְּ זְּ
 משנה ו(.  ,אבות, פרק א

 

  סיום קומיקס

היא תכונה שאפשר לרכוש  ההקומיקס מעלה שאלה שראוי לדון בה בכיתה: האם אמפתי
אפשר לעשות פעילות של התבוננות דרך "משקפיים" שונים:  ולחזק? ואם כן, איך עושים זאת?

כיתה מתוך ל או בחברה לושת הימים הקרובים להתבונן בחברכוונו את התלמידים במשך ש
 כדאי מה שראו.בעקבות  עשוומה  ראומה  עליהם לרשום לעצמם תאכפתיות. לאחר ההתבוננו

, אלא בכל מצב שבו יש ערך לנוכחות לציין שאכפתיות אינה בהכרח התייחסות לאדם במצוקה
 .שלנו ולעזרה שאנחנו יכולים להגיש לזולת

 .משה והגדיסביב המדרש על  ורגישותו לאחרנוספת על משה יחידה תוכלו למצוא באתר 

http://sheli.tali.org.il/page/9287


18 

 

 : ם לזרלדאוג ג
ּמּוע  והניצֹול  רבי אלעזר בן ש 

 

הוא ידע  ,היחידה הקודמת עסקה באכפתיות כלפי האחר המוכר. כאשר משה עזר לבני ישראל
הרגיש קרבה אליהם. ביחידה הזאת נעסוק ו אף על פי שהוא גדל בבית מלוכהאחד מהם שהוא 
עם לאדם ששייך לאף  –לאדם שאיננו מכירים, ששונה מאתנו, ולפי המדרש המובא  בדאגה

 שעוין לנו.

 

 מטרות היחידה

 אכפתיות גם לאנשים שאינם קרובים אלינוחינוך ל •

 ראוי לכבוד  –מכל מוצא, דת או לאום  –שכל אדם הבנה  •

 

 משך לימוד היחידה

 שיעורים שני

 

 מבנה היחידה

 קומיקס פתיחה

 פעילות פתיחה

 מן האגדה: רבי אלעזר בן שמוע והניצול

 שי חכמיםיש לי מושג: מע

 פעילות: דיווח ישיר מחוף הים 

 מסביב לעולם: הצלב האדום

 דואגים לזר בימינומן העיתונות: 

 : עניי עירך קודמיםבמליאהדיון 

 קומיקס סיום
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 הרחבה

 

 מן האגדה: רבי אלעזר בן שמוע והניצול

ך לעם האגדה מתמקדת בשאלה מה צריך להיות היחס שלנו לאדם זר שאינו יהודי, ואף משתיי
 באתר התכנית. עיבוד של האגדהלקרוא או להשמיע אפשר  עוין.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 השנוא.  ,העם הכובשבן אלא רגיל בו הנזקק לעזרה אינו זר שהאגדה מציגה מקרה 

"רומאי מבני עשו אחיכם". במילים הוא הציג את עצמו  כאשר הניצול פנה לאנשים שהיו בחוף,
, בהכירו את עליו לרחםלגרום להם כדי הוא ביקש להשתמש ב"קרבה המשפחתית" ביניהם 

. מעניין שהאגדה מספרת שהיהודים בחוף היו עולים לרגל. טבע הנפש האנושית ביחס לזרים
ים לראות את האנושיות של האדם מסוגלים או מוכנלא היו דווקא בזמן שהם עסקו במצווה, הם 

נציג האויב ואולי אף נהנו לראות אותו מושפל וחסר אונים. הניצול פונה רק  בומולם. הם ראו 
. רבי אלעזר שבו הוא פונה לאנושיותו ,"מכיר בכבודן של הבריות"משום שהוא לרבי אלעזר 

לבוש בשבע שכבות רבי אלעזר ואילו ל, וול ערום חסר כ: הניצמתואר במצב הפוך מהניצול
א דואג משביקש. הוהרבה יותר לו נותן אף עומד זקוף ומכובד. רבי אלעזר נענה לבקשתו וו

וגם לכבודו. כל זה נעשה ללא ציפייה לתמורה, הרי לאדם לא היה החומריים של הזר לצרכים 
בעתיד. החלק השני של הסיפור מראה שאכן זה את זה שיפגשו נראה מה לשלם, וגם לא ב
על שפת הים הוא מציל את עמו. לניצול של רבי אלעזר ושבזכות חמלתו למעשיו ה תמורה יתיה

 סוף האגדה, שאינו מובא בספר לתלמידים, מציג את הסיפור בדרך קצת שונה, פחות הומנית
"שלח לחמך על  :גרדא. האגדה מצטטת פסוק מקהלת )יא, א( שעליו דורשים את הסיפור כולו

גמול למעשינו. סוף זה של האגדה מציג  הוא שישם תמצאנו". המסר פני המים כי ברוב הימי
הסיוע לאחר, גם אם הוא שנוא, יכול  – תועלתניתהעמדה על פי האת היחס לזר הלא יהודי 

תוצאות להביא  עלולהההתעלמות מן האחר הנזקק ואילו  ,בסופו של דבר לסייע לעם ישראל
צדה הייתה קיימת הגישה בצל חז"ל, אך . רעיון זה מבטא תפיסה שהייתה קיימת אקשות

 , ובגישה זו בחרנו להתמקד. אדם גם אם אין בכך תועלתלפיה חובה לכבד כל ש

 .לקריאה נוספת באתר ספר האגדה

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 רבי אלעזר בן שמוע היה מתלמידיו של רבי עקיבא ומורו של רבי יהודה הנשיא. 

של הראשון מפגש בלהסתיים  התה יכולילדון בכך שהאגדה היהאגדה בכיתה אפשר על בדיון 
יש חשיבות האם לדעת התלמידים  רבי אלעזר והניצול, מדוע מובא החלק השני של הסיפור?

עם או  גמול לעשיית חסד? האם היו מעדיפים שהסיפור יסתיים ללא הגמולפר על הלחלק המס
 ?גמול

 

 מעשי חכמים :יש לי מושג

גם , וגם בתקופות מאוחרות יותרנמשכה  זו ספרות האגדה מלאה בסיפורים על חכמים. מסורת
 יש ספרות ענפה על צדיקים שונים. סיפורים אלו ממחישים את האמונה אירופה בחסידות

לינו ללמוד ממעשיהם של אנשים ראויים. במקרה שלנו היה , ועש"מעשי אבות סימן לבנים"
ללא הסיפור. אפשר לשאול את  ,לכבד כל אדם, גם אם הוא זרשיש אפשר ללמד את הערך 

חלק מהסיפורים מבוססים ייתכן ש ללימוד הערך.מסוים התלמידים מה מוסיף הסיפור על אדם 
הם סיפורים שהודבקו לחכם מסוים ולעתים אף סופרו על יותר  אך חלק מהם ,על המציאות

ביחידה אחרת מסופר גם על רבי אלעזר שמובא מחכם אחד. סיפורו של רבי שמעון בן אלעזר 
 בן שמעון, חכם אחר בן התקופה.  

http://sheli.tali.org.il/page/18637
https://agadastories.org.il/node/272
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 הצלב האדום :מסביב לעולם

 . לאחר קריאת הקטע יש לשאול את התלמידים כיצד הארגון קשור למדרש שקראנו

ושהוא ארגון ועוזר לכל אדם  בעולם חשוב להדגיש לתלמידים שהצלב האדום פועל בכל מקום
 –עניינו מזה אין  –או גינויה הצדקת מלחמה כלשהי של וקט עמדה אינו נצמאי וניטרלי. הוא ע

סבלם ולשמור על כבודם כבני אדם. אפשר לשאול את להקל את בני אדם, כדי להציל הוא פועל 

 .מסויםלמה חשוב שהצלב האדום ישמור על עצמאותו ולא יחליט שהוא תומך בצד התלמידים 

 60-מדינות ברחבי העולם, באמצעות כ 80-לאומי פועל ביותר מ-הצלב האדום הבין, להיוםנכון 
עובדים  800-עובדים מקומיים וכ 9,200-נציגים, כ 1,300-ומעסיק כ ,משלחות קבועות

 על הצלב האדום. לקריאה נוספת .יץיה שבשוווובמשרדיו הראשיים בז'נ

 

 דואגים לזר בימינומן העיתונות: 

 בחולים פלסטינים בעת לחימה היא דוגמה נהדרת לערך שלישראלים המטפלים הדוגמה של 
אנשים חולים בני אדם, ולא לראות באכפתיות לכל אדם באשר הוא אדם. הצוות הרפואי בחר 

ם ע. בו נלחמים הםעם שהמסוים הזה אנשים ששייכים לשייכים לעם אחר, או במקרה ש
לו מחשבות ורגשות היו להם. יעורר ברופאים, אשייתכן שהמצב התלמידים כדאי לדון בקושי 

 ו תכונות נדרשות להתנהגות כזאת? למדוע עשו כך? אי :ל בחירתםלשוחח עכדאי צד הקשיים ב

 .יש כאלהכדאי להפנות למקרים אקטואליים יותר אם 

 

 עניי עירך קודמים: דיון במליאה

  :פסוק מדרשהמשפט המצוטט מהתלמוד הוא מתוך 

 .(, כד)שמות כב "עמך העני את עמי את תלוה כסף אם: "יוסף רב שנה
 ,דםקו עמי – ונכרי עמי
 ,קודם עני – ועשיר עני

 ,קודמין ענייך – עירך ועניי)ממשפחתך(  ענייך
 .קודמין עירך עניי – אחרת עיר ועניי עירך עניי

 דף עא עמוד א( ,בבא מציעאתלמוד בבלי, )

מעגלים הולכים וגדלים. מאחורי בעל פי גישה זו של רב יוסף, עלינו לדאוג קודם לקרובים אלינו 
לפיו יש לנו מחויבות לשארי בשרנו ולאנשים שסביבנו, שחברתי -קהילתיון רעיתפיסה זו עומד 

במשפחתו ידאג לקרובים אליו ואחד אם כל אחד  חברה בעלת מחויבות גבוהה.שבונה גישה 
לפרש את המשפטים האלה אפשר  .אנשים בודדים ומוזנחיםקטן הסיכוי שיהיו ובסביבתו, 
(, וטוב אם בדיון יעלו שני הפנים צד אחרוגזענות מ חדצד א)וכך לקדם נפוטיזם מי לפירוש שלי
   של הנושא.

 

http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=706fd2bc-54bf-43cb-9184-ddb7fc1b63de&lang=HEB
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 : בין חברים מריבה ופיוס
 אוהב שלום ורודף שלום

 

ריבה. ביחידה זו נבחן אפיונים של מריבות, כיצד אנחנו בכל יחסי חברות קורה שיש מכמעט 
 מרגישים במריבה עם חברים וכיצד ניתן להתפייס. 

 

 מטרות היחידה

 , הגורמים להן והבעייתיות שבהןמריבותההמורכב של  ןייאופהבנת  •

 אמץ אותן בחייהם  אותם לעודד כדי ל על דרכי פיוסשיחה עם התלמידים  •

 

 משך לימוד היחידה

 שיעורים שני

 

 מבנה היחידה

 קומיקס פתיחה

 פעילות פתיחה 

 זה הולך ומסתבך –מריבה 

 מן האגדה: התגרה דומה לצינור 

 יהודה אטלסשל  תה שלנויבכשיר: 

 תופעת כדור השלג: יש לי מושג

 ?איך להתפייס

 אהרן רודף שלוםמן אגדה: 

 הידעתם? גישור

 אסיף-שלומית כהןשל  התפייסותשיר: 

 קומיקס סיום
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 הרחבה

 

 פעילות פתיחה

התלמידים מתבקשים לכתוב סיפור על הגורם לסכסוך בין שפיצית וקפיץ. אפשר לעשות זאת 
שיחה הסיפור בהמשכים: מתחילים את הסיפור כמה ימים לפני באו  בזוגות, בקבוצות קטנות

קפיץ  ,שפיציתהגיעו , כך שיהיה מקום להתפתחויות בעלילה. למשל: לפני כמה ימים ביניהם
 וצפנת לבניין נטוש...

 

 זה הולך ומסתבך –מריבה 

 נור ימן האגדה: התגרה דומה לצ

בו חור. למה החור הולך וגדל? מה גורם לו שיש של צינור מים  כדאי להתעכב מעט על הדימוי 
, התחלהמיד במונעים את גדילת החור  איןלגדול? דברו על כך שלזרם יש עצמה חזקה, ואם 

לסתימת יותר חומר ויותר אנשים  – לסתום אותוכדי רבים יותר משאבים אחר כך יש צורך ב
, יש מתקדמתהיא ככל שמריבה בין אנשים שאחרי הבהרת הדימוי עברו לדון בדמיון ל. החור

 כדי לסיים אותה.גדולים יותר מאמצי פיוס צורך ב

ו. נחייבשחשוב לנסות להימנע ממריבות, אך הן באמת חלק טבעי  מהאגדההיה אפשר להסיק 
ולא ככל האפשר לנסות לסיים אותה מהר יש אם כבר יש מריבה,  :לכן יש כאן הנחיה מוסווית
אם תתחזק. כדאי לבדוק אלא רק עלם ידרש היא לא תלפי המשכן לסחוב אותה לאורך זמן, 

 יותר. מהריה אפשר לסיים את המריבה ההתלמידים ל דוגמאות שב

 

 " של יהודה אטלסבכיתה שלנו"שיר: 

ריבה. הסיבה למתה ילעתים קרובות איננו זוכרים מה הי –השיר מתאר מצב מוכר לנו מאוד 
כדאי  , אךהדגיש מי התחיל את המריבהאמנם לילדים )וגם למבוגרים!( חשוב בדרך כלל ל

 .לא מוצדקלא קל ונראה זה גם אם עלות את האפשרות שלא תמיד חיוני להכריע בעניין זה, הל

ולפעמים קשה יותר להתייחס אליו במילים.  ,ד רגשיוריב הוא לעתים  מאפעילות: הצעה ל
ולצייר בצד אחד של מומלץ לעשות תרגיל דמיון מודרך קצר שמחזיר לחוויה של ריב עם חבר 

איך מרגישים כשרבים. מומלץ לכוון לא לציור האחר הדף איך מרגישים כשחברים ובצדו 
 צורות באופן מופשט יותר.לצבעים ולקא וקונקרטי אלא דו

 

 תופעת כדור השלג :יש לי מושג

אותו רעיון שהובא במדרש. זו הזדמנות לדבר על מריבות את הדימוי של כדור השלג מביע 
תופעות יצרו שסחפו קבוצה של ילדים ומריבות בכיתה או בבית ספר, למשל היו ות שגדול

אפשר לעשות שמה על חרם. חשוב לדבר על האחריות האישית לעמוד בפרץ ו כמוקיצוניות 
הסיפורים שהתלמידים מבוגר. אפשר להזכיר שוב את עזרת לפנות ל, למשל במקרה כזה

 ?שתגדלהיה כדאי ואפשר לעצור את המריבה לפני  הפתיחה: באיזו נקודה הקריאו בפעילות

 הדמיון בין מריבה מתפתחת לכדור שלג. להמחשתהפעילות מציעה דרך 

 וןשל אפרים סיד אוזו ומוזו מכפר קאקארוזואפשר להעשיר את הנלמד בקריאת הסיפור 
 .ולבדוק כיצד הוא קשור לאגדה שקראנו בתחילת היחידה
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 איך להתפייס?

 ודף שלוםאהרן ר :אגדה

 באתר התכנית. עיבוד לאגדהלקרוא או להשמיע אפשר 

לשני אנשים קשה לפתור את המריבה לבד. שבהן  האגדה מציגה את תפקיד המגשר במריבות
בשקר. האם הוא השתמש הרי ? חשוב להתעכב על השאלה המוסרית: האם אהרן פעל כראוי

אך הגישה של חז"ל  ,? זו שאלה לשיחה, ואין עליה תשובה נכונההאמצעיהמטרה מצדיקה את 
כל השלום חשוב  –מקומות הם חוזרים על הביטוי "גדול השלום" כמה ב :בנושא ברורה למדי

 [מן האמת]מותר לו לאדם לשנות “במפורש: אמרו ם למענו. עוד השיש לעשות הרבה כך, 
 –ב(. שאלו את התלמידים אם הם מסכימים עם גישה זו  ,יבמות סה ,בדבר השלום" )בבלי

 עליהם לנמק את תשובותיהם.  

אהרן שמחפש דרכים של יתן לעשות משחק תפקידים של שני המסוכסכים ונ פעילות:הצעה ל
לפייס ביניהם ומשם לעבור למשחקי תפקידים של סכסוכים כדי שבסיפור( הדרך שונות )לא רק 
ילד שנעלב ממילים פוגעות וכן הלאה,  ,לשחק במשחק מבוקשריב על תור : האחרים, לדוגמ
 מגשר.יהיה הואדם שלישי 

 

 ורהידעתם?: גיש

אם יש תכנית של גישור בבית הספר, כדאי לדבר עליה ואולי לבקש מתלמידים מגשרים לספר 
גם  ממחישהעל חוויותיהם לפני הכיתה. התמונה של חתימת הסכם השלום בין ישראל וירדן 

 היא את הצורך בגישור לפעמים לא בין אנשים, אלא בין מדינות. 
של שלמה אבס )יצא בהפקת ספריית  ת גשראגדאפשר להעשיר את הנלמד בקריאת הסיפור 

מה( המספר על שני שכנים שהיו זקוקים לאדם שלישי כדי לגשר ביניהם )הפעם, באופן ’פיג
 מוחשי מאוד, הוא אכן בונה ביניהם גשר!(

 

 אסיף-שלומית כהן" של התפייסות"שיר: 

להם( של מריבה קומיקס )לא בהכרח אישי שלצייר סיפור בעקבות השיר ניתן להציע לתלמידים 
 להוציא דרכי התפייסות שונות. שלהם והתפייסות, ומתוך סיפורי הקומיקס 

 

"שלוש הסיפור על נושא המריבה והפיוס מומלץ ללמד את היחידה הדיגיטלית  תהרחבל
 .משאלות"

 

 

http://sheli.tali.org.il/page/18635
http://sheli.tali.org.il/page/18035
http://sheli.tali.org.il/page/18035
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 : זו האחריות שלי
 משל המלך והכרם

 

-אנו עוסקים באחריות המוטלת עלינו ביוםצד אחד מ .יחידה מתמקדת בנושא האחריותה***
להיות מודעים  –מעשינו  כלחריות על קבלת אהחשיבות שבאנו מעלים את  צד אחר, ומיום

 .עלינו ועל אחרים ןעשייה ולהשפעת-של עשייה ואיתוצאות ל

 

 מטרות היחידה

 להםות שלעודד את התלמידים לבחון את  תחומי האחרי •

פחות פחות נעימים או שהם  המעשיםאחריות על המעשים שלנו, גם קבלת לחנך ל •
 מוצלחים

 

 משך לימוד היחידה

 שיעורים  שני

 

 מבנה היחידה

 פתיחהקומיקס 

 תירוצים, תירוצים   :פעילות פתיחה

 אחריות אישית
 ""לא עליך המלאכה לגמור ,: "היום קצר והמלאכה מרובה"המקורותמן 

 הצלחות, אחריות לכישלונותאחריות ל

 מן האגדה: משל המלך והכרם

 משל :יש לי מושג

 יהודה אטלס של ניסיתי לציר זמיר :שיר

 נלמד לקבל עלינו אחריות! :סיפור

 סיוםקומיקס 
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 הרחבה

 

 פעילות פתיחה

פעילות הפתיחה המובאת בספר מתמקדת בנושא התירוצים. לאחר שהתלמידים מציעים 
אפשר  ,אצלם. כדי לעזור לתלמידים יםמתבקשים להיזכר בתירוצים השכיחתירוצים לקפיץ, הם 

תירוצים לדבר מסוים,  יש לותמיד וסיפור אישי שלכם על מישהו שאתם מכירים היטב לפתוח ב
לא הביאו  או תלמידה למה תלמיד או לבריאותו אינו מתעמל אף שזה חשובלמשל למה הוא 

דרו את החדר, סי לאהם לתלמידים: למה שמתאימות דוגמאות גם ציוד לשיעור. אפשר להביא 
 . מהמחשב וכדוהם שיחקו יותר מדי זמן בלמה 

שוב לוודא שהתלמידים יודעים מה משמעות המילה "אחריות". אפשר לבקש מהתלמידים ח
למה אנחנו ולשאול , על..." תלמשל "בבית אני אחראי ,להציע משפטים המבהירים את המושג

 ש"יוסי הוא ילד אחראי"?ומרים מתכוונים כשאנחנו א

 

 אחריות אישית

 : "היום קצר והמלאכה מרובה", "לא עליך המלאכה לגמור"המקורותמן 

--------------------------------------------------------------------------- 

ייו מטלות המוטלות על האדם. "היום" הוא משל לחמדברות על השתי האמירות של רבי טרפון 
הביטוי "המלאכה מרובה" הוא משל לחובות הדתיות: לימוד תורה  ,רבי טרפוןבעיני של האדם. 

כלל המשימות שעל האדם למלא  –רחב יותר פירוש וקיום מצוות. אפשר לפרש את הביטוי 
בחייו: לרכוש השכלה, להקים משפחה, לעבוד, לדאוג למשפחתו ולחברה שסביבו וכו'. המשפט 

ל ולא הכ –של האדם  ת אחריותואמגביל  ,שנייה, "לא עליך המלאכה לגמור"הראשון במשנה ה
: "ולא אתה בן עם זאת עליו לנסות למלא אותןחלקי של המטלות הוא ראוי. מילוי גם תלוי בו, ו

 חורין להיבטל ממנה". 

--------------------------------------------------------------------------- 

המטלות כלפי את המשנה הראשונה שוחחו עם התלמידים על הרגשות שלהם לאחר קרי
ות שיש להם. האם הם מרגישים שיש להם מטלות רבות מדי? האם המטלות מלחיצות יוהאחר

  ?תפקידיםאחריות למלא ? או שמא הם אוהבים שיש להם משימות וםאות

לת המאה השנייה חכם ממשפחת כוהנים שחי בסוף המאה הראשונה ובתחי – רבי טרפון
 . היה רבו וחברו של רבי עקיבא .לספירה

 

 אחריות להצלחות, אחריות לכישלונות

 אגדה: משל המלך והכרם 

--------------------------------------------------------------------------- 

אשר , כפסוק הראשוןבובהם דברי אלוהים למשה.  ,שני פסוקיםהוא מדרש חז"ל על המשל 
ָלֲחָך ֶאל אלוהים שולח את משה להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא אומר לו ֶאשְּ ָכה וְּ ָתה לְּ עַׁ : "וְּ

א ֶאת הֹוצֵּ ֹעה וְּ רְּ י פַׁ ּמִּ ָרִים" )שמות ג, י(.  ע  ל ִמִּמצְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ אלוהים מדבר אל משה  פסוק השניבבְּ
ת  :אחרי חטא העגל ד ִכי ִשחֵּ ְּמָך"ֶלְך רֵּ  ז(.  שמות לב,)" ע 
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הם שלך,  – על פי תחילת המדרש, משה אומר לאלוהים: "רבונו של עולם, כאשר הם טובים
שלך הם". ואז מובא המשל הנ"ל  –הם שלי? בין טובים, בין רעים  –וכאשר אינם טובים 

 המחשה.ל

כאשר ביניהם על ילדיהם בצורות שונות:  שמדבריםהורים  יכולים להזכיר לנודברי משה 
מתנהגים הם אינם כשו ,שלנו""הילד או  ""הילד שליהם אומרים:  כראוי,גים מתנה הילדים

  ."הילד שלך"כראוי, הם אומרים: 

סיבה במלך יש בחירה לאך  ,את אלוהים )מלך מלכי המלכים( מייצגכמו במשלים רבים, המלך 
 אוד אצל  אנשים בעלי כוח ומעמד. שכיח מ הנוספת: דפוס התנהגות ז

--------------------------------------------------------------------------- 

הם שמחו לקבל עליהם אחריות בקשו מהתלמידים להציע דוגמאות מהחיים לדברים מוצלחים ש
   לא מוצלחים שהם ניסו להתנער מהם.דברים למנגד ו

 

 משל :יש לי מושג

למשלים ות אותם להשואפשר  כדאי להיזכר בהם. ,בכיתהאם למדתם משלים אחרים 
  פונטיין.-זופוס ומשליו של להימתרבויות אחרות כמו משלי א

דוגמה המובאת נמשל, באמצעות דוגמה מחיי התלמידים. ב-יחסי משלהיא תרגול של המשימה 
כישלון במשחק,  –הטוב הוא הצלחה במשחק, היין הרע  ןהמלך הוא תלמידים בכיתה, היי

 בכישלון. שמואשםוהשוכר הוא השוער 

 

    יהודה אטלס של "יר זמיריניסיתי לצ" :שיר

ובקשו  ,פתגם ידוע אומר: "להצלחה אבות רבים, הכישלון יתום". כתבו את הפתגם על הלוח
הילד מאשים את מהתלמידים לנסות להסביר אותו. באגדה המלך האשים אדם אחר, ובשיר 

את מטילים  נשיםשבה א החייםמ הדוגמעוד תלמידים לתת לבקש מהתנאים. אפשר ה
 האחריות לכישלון על התנאים.

 

 נלמד לקבל עלינו אחריות!פור: סי

ר השאלות על השיר שאלו את התלמידים כיצד השיר קשור לאחריות. חשוב להסביר לאח
יעשה אותה. לא מטלה על כולם, רבים נוטים להתחמק ולצפות שמישהו אחר מוטלת שכאשר 

כל אחד  אםהדבר חיוני. מאתנו מאמץ, אך  אחריות על משימות שדורשותתמיד קל לקבל 
. שוויון בנטל-או שיהיה אי לא ייעשה דברבסיפור, מסופר אחר יתנדב, כפי ששהחכה מאתנו י

קבל עליהם למלא לוזדמנות להתנדב הקרוב ימצאו הבשבוע שאפשר לבקש מהתלמידים 
בשיעור הבא ת(. יומית כמו הכנת שיעורי בי-גם לאחרים )לא מטלה יוםשעוזרת מטלה מסוימת 

 איך הרגישו?  ?איזו מטלה אימצו :לשתף בחוויותהם יוכלו 
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 : בינינו תקשורת ראויה
 מילה טובה

 

צד לטוב ולרע. ביחידה נבחן דרכי תקשורת פוגעניות מ –היחידה מתמקדת בכוחה של המילה 
  אחד ומועילות ומטפחות מצד אחר.

 

 מטרות היחידה

 מילים  של ההרב  ןוחרגישות של התלמידים לכפיתוח  •

 רגישות לסוגים שונים של שיח חברתי פיתוח •
 

 משך לימוד היחידה

 שיעורים שלושה
 

 מבנה היחידה

 קומיקס פתיחה

 פעילות פתיחה 

 כוח הלשון

 "מוות וחיים ביד לשון": מן התנ"ך

 טובה או רעה? –אגדה: הלשון 

 מאשה קלושל  מיליםשיר: 

 הלשון עלולה לפגוע

 "ון לחץנמשל הלש"אגדה: 

 ברבים כאלו שופך דמים"כל המלבין פני חברו "תלמוד: המן 

  לא לדבר על אחרים – לא תלך רכיל

 "לא תלך רכיל בעמיך"התורה:  מן

 תהיה כמו רוכל אל אגדה:

 (עממי) שלוש המסננות של סוקרטססיפור: 

 לשון הרע :יש לי מושג

 בינינו תקשורת חיובית

 מעגלי שיחה והקשבה :מסביב לעולם

 קומיקס סיום
 

 הציוד הנדרש

 מחשב, מקרן ורמקולים
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 הרחבה

 

 פעילות פתיחה

על משמעויות השונות של ביטויים. לפניכם פעילות פתיחה חלופית על הבספר מוצעת פעילות 
לכיתה בלי יעביר משימה אחר  תלמידפעם ובכל תקשורת: חלקו משימות פשוטות, החשיבות 

במקום ואז לחזור  להיעמדד למחוא כף פעם אחת, : לבקש מכל תלמיהלדבר בכלל, לדוגמ
התלמידים . לאחר מכן בקשו  גם מבבת אחתמקום אחד לצד ימין כל התלמידים יעברו לשבת, 

 ה)הכוונה כמובן אינ .מה היה חסר להםומה הייתה ההרגשה לספר וגם מהכיתה המנחים 
מדוע בכלל צריכים  – ( הפעילות מזמנת שיחהמה.הסבר וכדולפירוט, לל"מילים" אלא למשל 

 למה חשוב שהתקשורת תהיה טובה? תקשורת?

 

 כוח הלשון

ים ְבי ד ָלשֹון מן התנ"ך יִּ  : ָמֶות ְוח 

 מבקש וחיים" "מוות" הקיצוניות במילים השימוש הדיבור. את מייצת "לשון" המילה בפסוק
 כל דוגמאות למצוא יתקשו שהתלמידים ייתכן שלנו. למילים שיש ההשפעה עצמת את להדגיש

 התלמידים את לשאול בסוף אפשר המילים. את ממתנת השלישית השאלה ולכן קיצוניות, כך
  כך. כל קיצוניות במילים משתמשת התורה זאת בכל למה

 

 טובה או רעה? –אגדה: הלשון 

 עשויות הלשון( בשר – מאוד מוחשי באופן כאן )המוצגות שהמילים הרעיון את ממחישה האגדה
 מוחלט, אינו הדברים של ערכם יותר: כללית אמירה גם כאן יש ולרע. לטוב אותנו לשמש

 בו. הנעשה השימוש פי על נקבע כלשהו חפץ של ערכו רבים ובמקרים

 מפתיע כך על נוסף מילים. משחק על מתבססת תשובתו רבה. בפיקחות כאן נהג העבד טבי
 יש המדרש, של לתוכן מעבר מופשט. באופן עליה חשב הוא הפרה, לשון את טבי ראה שכאשר
 חכם להיות יכול נמוך חברתי במעמד אדם גם מאחרים: שלנו הציפיות על אמירה במדרש

  חשוב. מסר הרב את ללמד יכול הוא יהודי לא היותו אף ועל מאוד,

 

 מאשה קלו" של מילים"שיר: 

מילים עבודת קומיקס על מילים משמחות ולעשות הציעו לתלמידים  פעילות בעקבות השיר:
או  ילדיציירו . התלמידים "מקטינות"או  "מילים מגדילות" יםפוגעות. אפשר להשתמש במושג

או אותה  את אותו ילדהם יציירו וכן  ,מגדילות או מילים מצמיחותיכתבו תחתם ו יםילדה גדול
 מילים מקטינות. תחתם יכתבו ובדמויות קטנות  ילדה

 

 הלשון עלולה לפגוע

 "חץנמשל הלשון ל"אגדה: 

נּוִניםהמשל נכתב על הפסוק " י ִגבֹור שְּ התמקדו עם התלמידים באיכויות  ." )תהלים קכ, ד(ִחצֵּ
שאפשר להחזיר  דימוי מתאים ללשון פוגעת: החץ חד ופוגע. שלא כמו חרבשבזכותן הוא חץ ה

אפשר כמו כן חץ נורה. הוא רגע שלנדנה כאשר מתחרטים, את החץ אי אפשר להחזיר מה
ברגע ו, להיות חד ופוגעניהוא עלול  :בדיבורגם חוק, בלי שהאדם רואה אותך. כך לירות מר

. בלי לראות את האדם, מרחוקאי אפשר להחזירה, ואפשר לפגוע במילים גם  ,שאמרנו מילה
 רובה.באקדח או בכמו ירייה  ,לכלי נשק של היוםהשוואה אפשר להציע 



29 

 

 

ין ָכל"מן התלמוד:  ְלבִּ ּמ  ים ֲחֵברֹו ְפֵני ה  בִּ לּו ָבר  ים שֹוֵפְך ְכאִּ  "ָדמִּ

כאן המקום להרחיב את הדיבור עם התלמידים על פגיעות שנעשות ברשתות החברתיות. 
התקשורת שאיננה פנים אל פנים ושלעתים קרובות נעשית בפומבי מגבירה את האפשרויות 

 לעלבונות קשות.  

 בהפקת משרד החינוך. התנהגות ברשתאפשר להראות את הסרטון 

לחברך" ולחבר בכיתה  תעשה לא עליך ששנוא להזכיר את מה שנלמד ביחידה "מה אפשר
 שינוסחו בה הכללים החשובים לתקשורת לא פוגענית.  ברשת לתקשורת אמנה

 

 לא לדבר על אחרים – א תלך רכילל

אפשר לשחק משחק טלפון שבור עם משפט לא קצר. לאחר המשחק בדקו  הצעה לפעילות:
 את מידת ההצלחה של העברת המשפט. 

 

 "לא תלך רכיל בעמיך"מן התורה: 

 : מה בין מסירת מידע לרכילות?הצעה לפעילות

ות המילוניות המובאות בספר. ההגדרפי לתת דוגמאות של רכילות, על יתבקשו התלמידים 
לפעמים קשה להכריע אם משפט מסוים הוא רכילות או מסירת מידע, ולא תמיד ברור 

: להציג בכיתה תרגיל לעשות הרכילות, מומלץ נושא את להבהירכדי שהאמירה עצמה פסולה. 
 ירתמסואילו הם  רכילות, והתלמידים יחליטו אילו משפטים הם דברי לתלמידיםמשפטים שונים 

 .את בחירתםיסבירו ו עמיד

 דוגמאות למשפטים: 

 .5טלי גרה ברחוב קליין  •

 פגשתי אתמול את אור בחנות בגדים, היא קנתה חולצה אדומה.  •

 בבית של אלעד מתווכחים ורבים כל הזמן. •

 רוני העתיקה את כל התשובות מגיא, לכן היא קיבלה ציון גבוה. •

ר, ועכשיו אין לו עבודה. קשה אתה יודע, המפעל שאבא של גיל עבד בו נסג •
 להם מאוד.

שהדבר תלוי בנסיבות או בטון הדיבור המושפע יאמרו התלמידים ייתכן שעל משפטים אחדים 
ממניעיו של הדובר. ואכן כולנו יודעים שהטון שדברים נאמרים בו, ההקשר ושפת הגוף המלווה 

לא בהכרח יגובשו תרגיל את האמירה עשויים להפוך משפט המוסר מידע לרכילות. בעקבות ה
 חדד את הבנת המושג. הוא יקריטריונים מוחלטים לזיהוי רכילות, אך 

 

 תהיה כמו רוכל אלאגדה: 

מסביר את החיבור בין הפעולה של רכילות לדמותו של הרוכל. כדי להמחיש את האגדה מדרש 
ו להיכנס אפשר לבקש מתלמיד או תלמידה להתחפש לרוכל, ובנקודה זלפני השיעור המדרש, 

 לשיעור ולנסות למכור כל מיני חפצים. 

 רק לאחר מכן קראו יחד את המדרש ושוחחו על קווי הדמיון בין רוכל ורכילות. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ות ורשתות שיווק בכל מקום, בעת העתיקה, בימי התנ"ך, המשנה והתלמוד, לא היו חנוי
ואנשים נזקקו לשירותיו של הרוכל. הרוכל העביר סחורה ממקום למקום, ואפשר לדמיין שאותו 

http://ecat.education.gov.il/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA
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הוא העביר בוודאי גם מידע ממקום למקום ושימש מעין "עיתון  –אדם סיפק גם "סחורה" אחרת 
לילית, אך ההשוואה המסורת וגם אנחנו בימינו נוטים )בצדק( לראות ברכילות פעולה ש אנושי".

כפי שאנשים זקוקים לסחורותיו  –מרכל לרוכל מלמדת גם על צד אחר של התופעה אדם בין 
של הרוכל, הם זקוקים כנראה גם לדברי רכילות, כלומר הרכילות ממלאת צורך כלשהו של בני 

 האדם. 

 . גם המרכל, "רוכלעגלה, סחורה וקוניםהרוכל זקוק לשלושה דברים כדי להתפרנס: 
 (. מאזינים( וקונים )סיפורים, מידע(, סחורה )פה, לשוןהסיפורים", זקוק לשלושה דברים: עגלה )

ומכאן שגם המאזין אחראי למעשה הרכילות, , כפי שהרוכל זקוק לקונים, המרכל זקוק למאזינים
. כדי להרוויח כסף, הרוכל אינו מוכר את שהרי בלא הסכמתו לא הייתה הרכילות מתקיימת

את ערך הסחורה בסכום שקנה אותה, אלא בסכום גבוה יותר. רוכל יכול להעלות  סחורתו
בדרכים מגוונות: להציג אותה בדרך מהודרת יותר )למשל בעטיפה מיוחדת(, לשבח אותה 

ולהבליט את יתרונותיה )=שיווק, פרסום( ועוד. גם "רוכל של סיפורים" אינו מוסר את הסיפור 
הוא מציג אותו בצורה  –וא משפיע על המידע שהוא מעביר גם הובדיוק כפי ששמע אותו, 

 .מסוימת, משנה אותו כדי שיהיה "עסיסי" יותר, מתאים אותו לקהל המאזינים שלו ועוד

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ו: כיצד הוא קשור לנושא עכשי דבר עליול אם שיחקתם את משחק הטלפון השבור, אפשר
 הרכילות?

 כשאנחנו גם. אותה קנה שבו מהמחיר גבוה במחיר סחורה מוכר הרוכלאפשר לפתוח דיון: 
 לסיפור זהה אינו רוב פי על הסיפור, אחר ממישהו אותם ששמע ממישהו לסיפורים מקשיבים

ר ר ֶשסּופַׁ   ? השתנה מה. הראשון מהמספר והוֳעבַׁ

 רוקוול נורמן של האמן האמריקאי המרכליםלתמונה  את התלמידים נותלהפ אפשר
 רכילות בחברה. דברי ההתגלגלות של  את ( המציגה1894-1978)

מתנהלת משמאל היא א מסתיימת? )כמו באנגלית, מתחילה? היכן היהשיחה ן כהי לדיון:
לימין(. מה אפשר ללמוד מכך שהדמות בהתחלה ובסוף זהה? מיהי הדמות האחת לפני 

פני האחרים? לעומת מה מביעות פניו )זה האיש שעליו ריכלו הכול.( האחרונה, עם הכובע? 
 מינו?אילו אמצעי תקשורת היינו מוסיפים לו היינו מציירים תמונה כזאת בי

הממחיש את השפעתה השלילית של הפצת  כרית הנוצותאפשרות נוספת: לספר את הסיפור 
 נוצות המתעופפות באוויר.של רכילות באמצעות דימוי 

 

 ()סיפור עממי "שלוש המסננות של סוקרטס"סיפור: 

 דיבור ומציע טכניקה שימושית.המחשבה לפני השל  החשיבותמדגיש את סיפור זה 

 הצעה לפעילות בעקבות הסיפור:

 בו ילד או ילדה מספרים רכילות ששמעו. שקצר ודמיוני סיפור  כתבו •
 פרטו: מי המספר? למי מספרים? על מי מדברים? מה מקור השמועה?

  .כל מסננת את שמה בתוךכתבו ו, סוקרטסשל  ציירו את שלוש המסננותמתחת לסיפור  •

 –כן או לא  –מתחת לכל מסננת כתבו אם הרכילות המתוארת בסיפור תעבור את המסננת  •
 ונמקו את תשובתכם.

 

 יש לי מושג: לשון הרע

 להיות אך עלולה רעה כוונה מתוך נעשית אינהש רכילות הכיתה של מחיי דוגמאות לתת כדאי
 הרע. לשון של דוגמאותמעליבה ו השפעה לה

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/12/04/article-2518330-19D56A3800000578-505_634x668.jpg
http://www.levana.org.il/wp-content/uploads/2016/08/כרית-הנוצות.pdf
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אין בה כדי להציג  –ברים, זו רכילות חלמשל אם מספרים ששמענו על שני ילדים שכבר אינם 
ברבים. לעומת זאת אם לדון בו ראוי בצורה שלילית, אך זהו מידע אישי שלא אחד מהם 

כיוון שהדבר מציג אותו מלשון הרע,  המספרים על מישהו שהרבה ילדים נפגעים מדבריו, ז
 שלילי.באופן 

אֹות טֹוב"  ב ָיִמים ִלרְּ ִיים ֹאהֵּ ץ חַׁ אפשר ללמד את השיר שמקורו בספר תהלים: "ִמי ָהִאיש ֶהָחפֵּ
 .ייםהלשון כסם הח טו( המתחבר לאגדה על-)לד, יג

 

 בינינו תקשורת חיובית

 מסביב לעולם: מעגלי שיחה והקשבה

דרכים לעודד תקשורת חיובית על את השיעור בקטע המספר על מעגלי שיחה והקשבה וסיימו 
ומכבדת. הקטע מביא ארבעה כללים לשיחה במעגל כזה. אפשר לנסות לערוך מעגל כזה 

בערך של דיבור ספונטני ולא מתוכנן. כדאי להרחיב מראש על הכלל הרביעי ולעסוק  ;בכיתה
הדובר  המטרה של מעגלי השיחה וההקשבה היא להגיד דברים שבאמת משמעותיים עבור

עצתם. בתכנון מראש עולים דברים את רוצה לשתף בהם את האחרים ולשמוע  ושהוא היה
להם שאנשים יעלו דברים שיש היא הרגש מדבר. מטרת הכלל  שכליים, ואילו בדיבור ספונטני

 לומר וכדומה. הםשמצפים מלחשוב על מה משמעות אישית ורגשית עבורם, בלי 

 

 מילים עליהן לכתוב ,צנצנות שתי בולט במקום לשים אפשר :לנושא מסכמת לפעילות הצעה
 ילדש פעם כלב. צבעים בשני דסקיות או גולות וכן, נעימות לאו טובות לא ומילים נעימותו טובות
 המתאימה בצנצנת גולה לשים יש, לחברו( אותנטית) נעימה לא או הנעימ מילה בכיתה אומר
 .יותר מלאה צנצנת איזו לבדוק שבוע ואחרי

 

 

לאתר "שלי ושלכם", את התלמידים להפנות  בין חברים, מומלץ בנושא התקשורת להרחבה
 ליחידה העוסקת ביושר וכנות.

 

 

http://www.levana.org.il/%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%A2
http://www.levana.org.il/%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%A2
http://www.levana.org.il/%D7%A0%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%A2
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 : להיות סבלניים לאחרים
 מי ירגיז את הלל הזקן?

 

ה זו נפגוש שוב את הלל. באגדה שבמוקד היחידה, הלל מצליח לנהוג באיפוק וסבלנות ביחיד
 על אף המאמצים החוזרים ונשנים להוציא אותו משלוותו.  

ביחידה נעמוד על מידת הסבלנות של הלל, נבחן את מידת הסבלנות שלנו ונכיר את מידת 
מידה גבוה מאוד לאיפוק  הכעס ודרכים שונות לנהל אותו. האגדה מעמידה לפנינו קנה

-ולסבלנות, ואחת השאלות החשובות שנדון בה היא אם מידת הסבלנות צריכה להיות אין
 סופית.

 

 מטרות היחידה

 היכרות עם מידת הסבלנות והאיפוק של הלל הזקן באמצעות אגדת חכמים •

 הבנת מושג הסבלנות וחשיבותו •

 והבנה שהכעס הוא רגש טבעי והכרת דרכים שונות לניהול •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 

 קומיקס פתיחה

 פעילות פתיחה

 אגדה: מי ירגיז את הלל הזקן?

 הדמות: הלל הזקן הכירו את

 טקס שיוף השיניים בבאלי –מסביב לעולם: "מטאטה" 

 של חגית בנזימן מה עושים כשכועסים?שיר: 

 : הצעות שונות לניהול הכעס?איך זה קשור אליי

 יקס סיוםקומ

 

 

 

 



33 

 

 הרחבה

 

 פתיחהקומיקס 

)הערות חוזרות  ?מה הרגיז את שפיציתעם התלמידים: שוחחו בקצרה  הקומיקס בעקבות
 דיםיתלמאת ההזמינו  סיונם.ילספר על מקרים כאלה מנ תלמידיםונשנות(. אפשר לבקש מה

 לענות על השאלה של קפיץ הקוף.

 

 פעילות פתיחה 

עד כמה הם נסות בהתנהגות מאופקת וסבלנית ולבדוק הפעילות מאפשרת לתלמידים להת
פני התלמידים שהנסיין צריך לבחור פעילות לדגישו מסוגלים להישאר מאופקים וסבלנים. ה

: שחוו שאיננה מציקה למתנסה. לאחר הפעילות הזמינו את התלמידים לשתף בחוויה וברגשות
 .? וכו'נילהישאר סבלקושי? מה עזר הלמי היה קל? למי קשה? מה היה 

 

 מן האגדה: מי ירגיז את הלל הזקן?

 באתר התכנית. אגדהלעיבוד  להשמיעאפשר לקרוא או 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

מהזוג  זהו אותו הללסיפורים רבים במדרש ובתלמוד מתארים את אופיו הנוח של הלל הזקן. 
ניתן לו משום חכמתו  "זקן"ביחידה "מה ששנוא עליך". הכינוי עליו למדנו ש"הלל ושמאי" 

האגדה שאנו דנים בה מסופרת כמה פעמים בהקשרים שונים: בתלמוד ומעמדו ולא משום גילו. 
הראויה לחכמים כאשר אנשים פונים אליהם בהתרסה, ובמסכת  הבבלי בהקשר של ההתנהגות

בהקשר של יחס מכבד לזולת. בשני ההקשרים האלה דמותו של הלל היא  אבות דרבי נתן
מופת להתנהגות ראויה, גם במקרה שבו כביכול הצד האחר אינו ראוי לתגובה כזו. חז"ל רצו 

 ללמדנו שעלינו לשאוף לשלוט בעצמנו בכל מצב.

זכיר השמשמעותן. המקומות את האגדה יש לתווך לתלמידים את השאלות הנשאלות ובלימוד 
אפריקה )הכוונה ובסוריה( עיר ) עירק של ימינו(, תדמורבתחומי מדינה עתיקה בבל ) – השואל

אין לו חשיבות , הם מחוץ לתחומי ישראל, וסוג השאלות, מתחומי הפיזיולוגיה –לצפון אפריקה( 
 , וחשוב להדגיש זאת בלימוד. תוויותהדבקת והן גם מעידות כמובן על הכללה  .של ממש לשואל

 הסבר לשאלות ולתשובות:

ראשי הבבליים סגלגלים: ככל הנראה זו דעה קדומה. תשובתו של הלל טוענת שהסיבה לכך 
לדות לא ידעו כיצד לעזור לתינוק לצאת ולכן משכו את ראשו בשעת הלידה ובכך יהיא שהמי

 . לתשובה זו אין בסיס מדעי.הפכו את צורתו לסגלגלה )אליפטית(

הן אכן וסובלים מסופות חול, האנשים הגרים באזורים מדבריים חולניות: ו עיני התדמורים רכות
 להזיק לעיניים. עלולות

יש צורך בכפות רגליים  ,רגלי האפריקים רחבות: הלל מסביר שכאשר גרים באזור של ביצות
  בסיס מדעי.בהכרח רחבות כדי ללכת בביצה. הן לשאלה הן לתשובה אין 

 .לקריאה נוספת על האגדה

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 היחס המתריס של השואל בא לביטוי בכמה אופנים:

יא צורת הפנייה: "מי כאן הלל?" הלל איננו אדם רגיל מן השורה, הוא שימש בתפקיד נש •
 הסנהדרין, ולכן מן הראוי לפנות אליו בתואר "רבי הלל", או "הנשיא הלל".

http://sheli.tali.org.il/page/18636
https://agadastories.org.il/node/269
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מקום הפנייה: שאלות לנשיא או לרבי מתבררות בבית המדרש או בסנהדרין, ואילו השואל  •
 מגיע לביתו של הנשיא ופוגע בפרטיותו.

 זמן הפנייה: עבור אדם שומר שבת כהלל, שישי בצהריים הוא זמן שבו ההכנות לשבת •
בעיצומן, ועליו הזדרז ולסיימן לפני כניסת השבת. הלל עסוק ברחצה לכבוד השבת, ולכן 

 זהו זמן כלל לא נוח. 

תוכן השאלות: השאלות אינן דחופות ואינן חשובות. כולן עוסקות בשוני החיצוני של אנשים  •
 מעמים שונים. 

אלא שהוא חוזר  תדירות השאלות: האיש חוזר ושואל את הלל שלוש פעמים. ולא רק זאת, •
 ומפריע להלל פעם אחר פעם בזמן הרחצה.

 

 היחס המכבד של הלל בא לביטוי בכמה אופנים:

 הפנייה של הלל אל השואל: הוא מכנה אותו "בני". •

ההתייחסות לשאלות: הוא נותן לשואל הרגשה ששאלתו משמעותית: "שאלה גדולה  •
 שאלת, בני".

 הוא עונה תשובות ענייניות וממוקדות. •

: "אל ירבו כמותך בישראל". גם לאחר בפניומטיח גם כשהוא אינו גוער בשואל, אינו  הוא •
 , הלל מנסה להבין מדוע הוא חושב כך.בו בצורה ישירהשהשואל פוגע 

חשוב לדבר על המשפט האחרון של האגדה שבו הלל מעביר את המסר הערכי שלו על כעס 
 ואיפוק: 

ל: " ר לֹו ִהלֵּ אֹות ֱהוֵּי ָזִהיר בְּ 'ָאמַׁ ע מֵּ בַׁ רְּ אֹות זּוז וֲַׁאִפלּו עֹוד אַׁ ע מֵּ בַׁ רְּ ד אַׁ בֵּ אַׁ רּוֲחָך )הירגע(, ָעִדיף ֶשתְּ
ס עַׁ כַׁ ֹרם לְּ   ."'זּוז, ָהִעָקר לֹא ִלגְּ

 יותר מכסף רב.ששוות תכונות יקרות  םאיפוק והתגברות על כעס העל פי דברי הלל, 

)המספר, הלל והשואל(  הציעו לתלמידים להתחלק לשלשות ולקרוא את האגדה בתפקידים
 כיצד הצליח להישאר רגוע גם במצב מכעיס? –ובמהלך הקריאה לנסות להיכנס לנעליו של הלל 

מאפשרת לתלמידים לחוות את הסיטואציה מנקודת מבטו של הלל ולשער מה היו  הפעילות
ן על לדוכדאי  לענות בצורה מכובדת לשואל.כדי תחושותיו ורגשותיו ועל מה היה צריך להתגבר 

 סופית.-השאלה אם מידת הסבלנות והאיפוק צריכה להיות אין

 

 הזקן הלל :הדמות היכרות עם

 בחוברת( 18)עמ'  התלמידים לאגדה "מה ששנוא עליך" לחזור עםלסיכום קטע המידע אפשר 
למדנו מחזקות את מה שכבר  ותכונות אופי של הלל מופיעות שם. האם תכונות אל לוולבדוק אי

? האם הן מוסיפות משהו חדש על הלל? האם התכונות האלה שקראנו עכשיו העל הלל באגד
 מתאימות למנהיג? 

 

 טקס שיוף השיניים בבאלי – "מטאטה": מסביב לעולם

באלי סולדים מהתנהגות גסה תושבי טקס שיוף השיניים הוא טקס מעבר מילדות לבגרות. 
בנפשו של  היושביםבים" ומזהים אותה עם רוע. מטרת הטקס היא להיפטר מ"ששת האוי

 קנאה.ובלבול  תשוקה, חמדנות, כעס, שתיינות, :רעהאו  התנהגות גסהלעורר ועלולים  האדם
על פי חוסר תרבותיות ורוע.  יםמסמלוהניבים המחודדים מזכירים שיניים של חיות טורפות 

 ןפעתאת השפחית שיוף השיניים מרגיע באופן סמלי את התכונות הרעות ומהמסורת בבאלי, 
התנהגות מעודנת יותר ומאופקת.                                                                         ובכך מעורר בו על האדם, 

לכן הם ובאלי מייחסים חשיבות רבה לטקס ורואים בו ציון דרך חשוב בחיי האדם, תושבי 
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 שונים מעברזאת לטקסי  ותלהשואפשר  גדול.מקיימים אותו בפאר רב ומזמינים קהל 
פאר ובקהל שנחגגים אף הם ב)למשל בר מצווה ובת מצווה( בתרבות היהודית והישראלית 

 רב.

 

 חגית בנזימן" של מה עושים כשכועסים?" שיר:

הילד להתאפק בשעת כעס. חשוב לשוחח עם הילדים על  מבטא את הקושי שלהשיר 
התעלמות מהקושי הופכת את העיסוק  הקשיים שבאיפוק בכלל ובאיפוק בשעת כעס בפרט.

שיח אמתי יותר קבלת הקושי בהבנה פותחים בסבלנות ובאיפוק להטפה. העיסוק בקושי ו
 שתי השאלות בסוף השיר מכוונות לשיח מסוג זה. ומצמיח יותר.

המתקיים בין בני הזוג: להקשיב  שיחבכדאי לשים דגש  בעקבות השיר בעבודה בחברותא
ולהגיב על הדברים שנאמרים. אין צורך להעלות את הדברים על  בסבלנות ובתשומת לב

 הכתב.

 לדעת איך למשול ברוחנו: – האיפוקאפשר להרחיב את הדיון בנושא 

ִים ֶאֶרְך בספר משלי נאמר: "טֹוב • פַׁ ל ִמִגבֹור אַׁ רּוחֹו ּוֹמשֵּ ד בְּ לב(, כלומר  ,ִעיר" )משלי טז ִמֹּלכֵּ
 ,אנו מתגברים על האינסטינקטים שלנו ;גבורהההיכולת להתאפק ולא להתפרץ נעלה מ

 .מאודוזהו דבר קשה 

בו בחנו את יכולתם של ילדים להתאפק ולא שניסוי  – מבחן המרשמלואפשר להציג את  •
. שנים רשמלועוד מיזכו לקבל  ,הבטחה שאם יתאפקוב לאכול מרשמלו שהונח לפניהם

שהצליחו להתאפק הצליחו  מירבות לאחר הניסוי חזרו הנסיינים אל הילדים שבגרו וגילו ש
 הרבה יותר בלימודים ובמדדים אחרים בחיים.

 

 : הצעות שונות לניהול הכעסי?יאיך זה קשור אל

מהו ולספר העבודה במדור זה היא עבודה אישית. תלמידים יוכלו לשתף בסוף העבודה 
גבר על כעס או למוסס אותו. תלמידים שיש להם אמצעי שלא נזכר תהמתאים להם לההאמצעי 

 לספר על כך.כדאי מאוד לבקש מהם בפעילות, 

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
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 : גאווה וענווה
 רבי שמעון בן אלעזר והמכוער

מזמן דיון במושגים  "גאווה" ו"ענווה" ובביטוי שלהם  על רבי שמעון בן אלעזרהעיסוק באגדה 
 בחיינו.

במובן את הביטוי "אני גאה בך" שומעים אולם לא פעם התלמידים , באגדה ן שליליגאווה מובל
 עצמי.  הביטול הערך עלולה לגרום לבאגדה, אך ענוות יתר מובן חיובי ענווה לחיובי. 

 ביחידה נעסוק בשני המושגים, נבהיר אותם, ונבדוק מהי המידה המומלצת למימושם.

 

 מטרות היחידה

 וה והענווה באמצעות אגדת חכמיםהיכרות עם מידת הגאו •

 הבנת מידת הגאווה הפוגעת ביחסים שבין אדם לחברו •

 הבנת מידת הגאווה במובן החיובי: הכרת האדם ביכולותיו ובסיפוק שלו ממעשיו •

 הבנת מידת הענווה כמידה חיובית והבנת ההבדל בינה לבין ביטול עצמי •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 קס פתיחהקומי

 פעילות פתיחה

 אגדה: רבי שמעון בן אלעזר והמכוער

 : "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"בחברותא

 קומיקס: להיות גאים בעצמנו

 בשבח הענווה

 רמב"ם: גאווה, ענווה ושפלות רוח

 פעילות: בעקבות רמב"ם

 בגנות הגאווה

 חטא היהרה –מסביב לעולם: היבריס 

 )מהמיתולוגיה היוונית( איקרוס: היהרה של סיפור

 קומיקס סיום
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 הרחבה

 

 פתיחהקומיקס 

קראו את הקומיקס בהטעמה. שימו לב שהמילה "אני" מודגשת. הביאו זאת לידי ביטוי 
 .בקריאתכם

 

 פעילות פתיחה 

הציגו לתלמידים את השאלה שבפעילות הפתיחה. חשוב לנסח במילים מה בדיוק הפריע 
 ושה שאין להן ערך(.לצפנת ולשפיצית )התח

פיץ ישמח בהישגיו, אך עליו לעשות זאת בצורה שלא תפגע אין פירושו של דבר שלא ראוי שק
 באחרים. ברוח זו יחשבו התלמידים על דרך אחרת שבה קפיץ יכול לומר את דבריו.

 

 שמעון בן אלעזר והמכוער רבי: האגדהמן 

 .אפשר לקרוא או להשמיע עיבוד של האגדה באתר התכנית

----------------------------------------------------------------------------- 

 –דומים  ןבשני מקורות בכתבי חז"ל, על שתי דמויות בנות אותו זמן ששמותיה מובאתאגדה זו 
באמת חשוב לא למד אותנו שלרבי שמעון בן אלעזר ורבי אלעזר בן שמעון. הבלבול הזה יכול 

ראשונה. כל אדם מועד ליהרה, במיוחד אדם חשוב ומצליח, ואין בפעם הסופרה על מי האגדה 
 זה ראוי. 

חשוב להבנת הסיפור. הוא מבהיר לנו כי והוא הפתיח מתאר את רבי שמעון חוזר מבית רבו, 
על לימודו  אתהיהרה הזכמו כן להתגאות, ובכל זאת התנהגותו הייתה פסולה. הייתה לו סיבה 

"מה ששנוא עליך לא תעשה  :לימודו, הרי בוודאי הכיר את דברי הלל גרמה לו שישכח את
 זהו הבסיס לכל התורה כולה. –לחברך" 

 המשפט המסכם מוסבר בהמשך האגדה שלא הובא בחוברת לתלמידים:

 הרוחות דממו. )מתכופף( עמהם ובא הולך, בו ונושבות באות הרוחות כל זה קנה מה
 רוח שנשבה כיון אלא, במקומו עומד אינו ארז לאב [...]. במקומו עומד הקנה חוזר

  (אבות דרבי נתן, נוסח א, פרק מא) פניו. על והופכתו עוקרתו דרומית

, עלבון או מפלה יפילו אותו –עלול בסוף להיפגע קשות  כל כך כלומר אדם שהאגו שלו חשוב לו
ן גם כחזרה. אם ב ואילו אדם שמוכן למחול על כבודו מסוגל לספוג פגיעה, להתכופף ולהזדקף

 להיות ענווים. ללמודוגם לטובת עצמנו, עלינו  ים אותנולטובת הסובב

 .לקריאה נוספת על האגדה

----------------------------------------------------------------------------- 

שליליות של שתי הדמויות המרכזיות, ואפשר להזכיר כמה מהן לפני  האגדה מציגה התנהגויות
שמתמקדים בנושא הגאווה. רבי שמעון מתנהג בגסות ופוגע באדם שלא עשה לו כל רע. זאת 

על כך משיב האיש בחכמה ומבהיר לרבי ע בו על תכונה שאין לו שליטה עליה. ועוד, הוא פוג
לוח לרבי שמעון על אף חרטתו הכנה. כמובן אין שמעון את איוולתו. אחר כך האיש מסרב לס

, אך אפשר להזכיר את הנלמד להשוות בין ההתנהגויות, וכולנו מזדהים עם האיש הנפגע
בחוברת( ואת דברי רמב"ם שאסור לאדם להיות  86על הסליחה )עמ'  ביחידת יום הכיפורים
 אכזרי ולא להתפייס. 

 

https://agadastories.org.il/node/271
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 קשה כארז"  אל יה: "לעולם יהא אדם רך כקנה ואבחברותא

גאוותן ושחצן, ואחר  –רבי שמעון עובר תהליך של שינוי באגדה: בהתחלה הוא מתנהג כארז 
מבין את טעותו, מודה בה ומבקש  –כך, כשהוא שמבין שהוא פגע באיש, הוא מתנהג כקנה 

 סליחה. רבי שמעון אינו מסתפק בכך ומלמד בבית המדרש שיעור בגנות הגאווה.

שאלה למי מפנה רבי שמעון את אמרתו, כל אפשרות שמוצעת מתאימה. בדיון במליאה על ה
)חשוב כמובן לנמק אותה.( תיתכן גם האפשרות שהוא מפנה אותה לכולם )לעצמו, לתלמידיו, 

 לאיש שבו פגע שבתחילה היה נוקשה כארז בסירובו לסלוח(.

של גאווה על דרך דבריו של קפיץ והשאלות שאחריהן חדדו עם הילדים את ההבנה שתחושה 
מעשינו שהיא שמחה בהישגינו והערכתנו את עצמנו היא תחושה חיובית ומעצימה, כמובן 

זו גאווה אלא הערכה אין במובן זה באחרים.  זלזול ופגיעהמביאה לידי איננה היא שבתנאי 
 עצמית.

 

 בשבח הענווה 

 "ם: גאווה, ענווה ושפלות רוחרמב

" ו"מממוצע" )במובן של אמצע( לפני קריאת הסיפור. בררו עם התלמידים את המושגים "קיצוני
 –וקמצן  פזרןמדבר,  –אפור, צועק ולוחש  –פושר, שחור ולבן   –הביאו דוגמאות כמו חם וקר 

 .נדיב

 

 פעילות: בעקבות רמב"ם

 בררו עם התלמידים על פי אילו שיקולים מיקמו את המשפטים על הציר. 2במשימה 

 שתף את הכיתה במה שכתבו.עודדו את הילדים ל 3במשימה 

 

 בגנות הגאווה

 חטא היהרה – מסביב לעולם: היבריס

הוא נחשב לחטא האלים, וכלפי המונח כוון ליהרה ההיבריס הוא מושג מהתרבות היוונית. 
הסיבה שכרוך בעונש חמור. במיתולוגיה היוונית חטא ההיבריס מופיע בטרגדיות רבות, והוא 

יות. בתרבות שלנו יש הרואים בחטא של בוני מגדל בבל חטא המר של הדמויות המרכז לגורלן
 ההיבריס.

 לאחר קריאת הסיפור הפנו את הילדים לשאלות. ס:היהרה של איקרו

הנחו את התלמידים להתבונן בתמונה ולהגיב אליה באופן : , אנרי מטיסאיקרוס –תמונה 
ר, באיזה שלב נמצא חופשי. אחר כך אפשר לבדוק מה בתמונה מייצג את העלילה של הסיפו

 איקרוס: האם הוא עף או צונח, מה מייצגת הנקודה האדומה בגופו של איקרוס וכו'.

צרו ממגזרות מגזרות נייר. השתמש בלאגדה שנלמדה בתחילת היחידה: מטיס לקשר אפשר 
 קשה כארז". ל יהא"לעולם יהא אדם רך כקנה וא לאמרהחזותית נייר צבעוני המחשה 
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 : לא לשנאה
 קמצא ובר קמצא

 

לשנאת הזולת כוח רב, וגם אם היא נובעת מאדם אחד, היא עלולה להביא הרס גדול. לעומתה 
האהבה היא כוח בונה ויוצר. ביחידה אנו מביאים את אגדת קמצא ובר קמצא הממחישה את 

תוצאות השנאה. היחידה מתאימה ללימוד לקראת יום ירושלים, אך גם לקראת יום הזיכרון 
 רבין.ליצחק 

 

 מטרות היחידה

 לימוד על ההשפעות של שנאת הזולת על החברה בכללה •

 לימוד על דרכים למניעת התפתחות שנאה  •

 כלי לבניית חברה מתוקנת –העצמת האכפתיות לזולת  •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 קומיקס פתיחה

 שנאת חינם

 מן התלמוד: "מקדש שני ]...[ מפני מה חרב?"

 גדה: קמצא ובר קמצאא

 פעילות: תסריט לסיפור

 יש לי מושג: בית המקדש וחורבנו

 ?בינינו איך מונעים שנאה

 מן התורה: "לא תשנא את אחיך בלבבך"

 רמב"ם: לא לשמור שנאה בלב

 מקום אהבה ואחווה –מקום המקדש 

 סיפור: אגדת האחים ומקום המקדש )עממי(

 מן העיתונות: חרם ושיימינג

 םסיוקומיקס 

 

 



40 

 

 הרחבה

 

 שנאת חינם

 "מפני מה חרב?]...[ מקדש שני "מן התלמוד: 

הקטע התלמודי מבוסס על תפיסתם של חז"ל שחורבן המקדש היה עונש של אלוהים לעם 
ישראל. באגדות שונות טיטוס, ואף נבוכדנצאר לפניו, נחשבו "שליחים" בלבד ולא הכוח המניע 

ובא כאן( חז"ל מצליחים להסביר את חורבן בית לחורבן. בחלק הראשון של הטקסט )שאינו מ
עבודה זרה  –בעברות שונות שנעשו בו ונחשבות החמורות ביותר ביהדות  הראשוןהמקדש 

ודבריהם מתבססים על  –)עבודת אלילים(, גילוי עריות )יחסי מין אסורים( ושפיכות דמים )רצח( 
, והם השניבתקופת בית המקדש  דברי הנביא ישעיהו. אך לטענתם עברות אלו לא היו נפוצות

המילה "בו" בקטע כוונתה בתקופתו, שנאת חינם.  –בהתנהגות נפוצה יותר תולים את חורבנו 
 בזמן שהיה קיים.

אגדת קמצא ובר קמצא ממחישה מדוע התנהגות זו חמורה עד כדי כך שהיא מביאה לידי 
 חורבן.

 

 אגדה: קמצא ובר קמצא

 באתר התכנית. גדהעיבוד לאאפשר לקרוא או להשמיע 

--------------------------------------------------------------------------- 

האגדה מספרת על איש עשיר וחשוב בירושלים שעשה סעודה, ובגלל טעות קטנה הוזמן אליה 
יריבו המר. השתלשלות העניינים מביאה לידי חורבן בית המקדש. האגדה מציגה כביכול מקרה 

ם, אך מתוארת בה התנהגות שנראה כי הייתה נפוצה בחברה. על פי האגדה, באורחים מסוי
חכמים חשובים. לא רק שבעל הבית לא חשש להעליב ולהשפיל את  –היו גם מנהיגי הדור 

האורח בפניהם, איש מהם לא קם ומחה על התנהגות זו. על פי המסר של הסיפור, בחברה כזו 
מון משתיקה את אנשי הרוח ואת המנהיגים מביאה על שבה התנהגותם הגסה של בעלי מ

 החברה חורבן מוסרי ובעקבותיו חורבן גשמי. 

של מי "שנאת החינם" בסיפור? אפשר לייחס זאת לכל הדמויות באגדה: העשיר שהשפיל את 
האורח, החכמים ששתקו ואף האורח שאמנם הושפל, אך כפי שנלמד בהמשך היחידה, היה 

 בתגובה, במקום להביא את החורבן בכעסו. ראוי לו לנהוג אחרת

 .לקריאה נוספת על האגדה

--------------------------------------------------------------------------- 

לשם שונאו. לא משמעות הדמיון בין שם החבר של בעל הבית  –כדאי להתעכב על דברי צפנת 
מפורט באגדה מה הייתה הסיבה לשנאה בין האנשים, והתלמידים יכולים להעלות השערות. 

אך בעקבות דברי צפנת אפשר לנחש שהשנאה הייתה מקרית, ובאותה מידה הייתה יכולה 
שלא להתפתח. אפשר לחזור לקומיקס הפותח ולשאול: למה קפיץ שנא את טפי? האם גם לנו 

 ש שונאים מישהו "על סתם", כלומר בלי סיבה מהותית?קורה שאנחנו ממ

": עדיף שלא לשנוא כלל, אך יש שנאה שאפשר להבין ולעתים שנאת חינם" המונחמשמעות 
אף להצדיק. המונח "שנאת חינם" פירושו כמעט כל סוגי היחס השלילי לאחרים שנפוצים 

 בחברה. 

 

 ?בינינו איך מונעים שנאה

 מן התורה: "לא תשנא את אחיך בלבבך"

http://sheli.tali.org.il/page/18638
http://sheli.tali.org.il/page/18638
http://sheli.tali.org.il/page/18638
https://agadastories.org.il/node/306
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", וכן מהמשך הפסוק "ולא תשא עליו אחיךמן הניסוח של התורה המדגישה "לא תשנא את 
חטא" למדו הפרשנים כי מצווה זו נוגעת בראש ובראשונה לשנאה המופנית כלפי בן עמך. 

ר, כלומר הסיבה היא שהמקור לשנאה המוזכרת בפסוק הוא פגיעה אישית שפגע בך מישהו אח
עליך  –אדם שחי בחברה שאתה חי בה. על פי הפסוק, אסור לך לשנוא אדם גם אם פגע בך 

לדבר אתו על הפגיעה הזאת ובכך לפתור את הבעיות. השנאה מעוררת בעיות במקום לפתור 
 אותן. לכן הבאנו עם הפסוק את דברי רמב"ם שמציעים איך להתמודד עם מקרה כזה.

 

 בלב שנאה לשמוררמב"ם: לא 

לפני לימוד דברי רמב"ם כדאי להתייחס לדבריה של שפיצית כנקודת מוצא להעלאת הצעות 
כיצד אפשר "שלא לשנוא" מישהו שפגע בי )לדון אותו לכף זכות, לדבר אתו, להרגיע את הכעס 

 של שנינו ועוד(.

י דברי רמב"ם והפעילות שאחריו מעלים את הרעיון ששנאה נובעת מפסיביות. היא רגש טבע
שעולה ונשאר אם לא נלחמים בו. המטרה שלנו היא לעשות מעשה, להילחם בו, כדי שלא 

 לבנות חברה מרובת כעסים ומתיחות, כמו החברה שמתוארת באגדה.

 מתן באמצעות לסייע כדאי. שבספר השאלות באמצעות, במליאה הזה בקטע לדון מומלץ
 על נכונה ולא נכונה לתגובה מאותודוג לפגיעה דוגמאות לתת מהתלמידים בקשה או דוגמאות

 .ם"רמב פי

אם מישהו פגע  –סביר להניח שבעקבות לימוד דברי רמב"ם יטענו התלמידים ש"זה לא הוגן" 
בי, מדוע אני הוא שאמור לעשות מעשה? הרי הוא שאמור לבקש סליחה. על כך כדאי להזכיר 

ו להניח את ה"לא הוגן" היה חכם". לעתים כדאי לנ –את האמרה העממית: "אל תהיה צודק 
גם  –בצד, לטובת רווחתנו ורווחת החברה שלנו. בסיכומו של דבר, אם נוכיח לפוגע בנו שטעה 

 הצדק יבוא.

אפשר לחבר את לימוד היחידה ליחידה הדיגיטלית "יושר וכנות" העוסקת בדברים שראוי או לא 
 ראוי להוכיח בהם חבר.

    

 מקום אהבה ואחווה –מקום המקדש 

 ור: אגדת האחים ומקום המקדשסיפ

מקור האגדה המוקדם הידוע לנו הוא ערבי, אם כי יש עדויות גם למקור יהודי של אגדה זו, כך 
שניתן להניח שבמשך מאות בשנים אגדה דומה התגלגלה הן בקרב הערבים ילידי הארץ הן 

האחים קין  בקרב יהודים, ואפשר לראות בכך משהו סמלי. אגדת חז"ל הפוכה לה מרמזת שריב
)מדרש בראשית   בחלקוכל אחד מהם רצה שהוא ייבנה  –והבל היה על בניית בית המקדש 

 רבה, פרשה כב, סימן ז(.

אפשר לראות באגדה זו אגדה משלימה לאגדה על קמצא ובר קמצא שנלמדה בתחילת 
תן היחידה. אם ראוי לבנות בית לאלוהים במקום אהבה ואחווה, הרי שנאה עלולה להרסו. ני

 לסכם כך את לקח שני הסיפורים: אהבה בונה, שנאה הורסת.

 

 מן העיתונות: חרם ושיימינג

ידיעה עיתונאית זו כדאי לחבר למציאות הכיתתית. על פי רוב אנו ממהרים להחרים ולבייש 
ילדים אחרים על דברים קטנים שנעשו, ולעתים בלי בסיס כלל. אפשר לנסח כללים למניעת 

למשל להתערב אם רואים אחרים מחרימים, לא להרשות התארגנות של מעשים של חרמות, 
 שנאה, לדון לכף זכות ועוד נושאים שעלו בלימוד היחידה. 
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 : לסובבים אותי הכרת תודה
 רבי עקיבא ורחל

 

רעיון הכרת התודה שזור בתכנים רבים ביהדות. הברכות והתפילה מקורן בהכרת תודה, וכך 
ד. ביחידה זו אנו מציגים את חשיבות הכרת התודה לשני הצדדים: גם מצוות כיבוד הורים ועו

 למי שאני מודים לו ולנו עצמנו.

 

 מטרות היחידה

 לימוד מקורות הכרת התודה במסורת היהודית •

 הבנת הערך של הכרת התודה לחיים החברתיים ולהתפתחות האישית שלנו •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 הקומיקס פתיח

 פעילות פתיחה

 לדעת להכיר תודה

 אגדה: רבי עקיבא ורחל

 פעילות: מיומנה של רחל

 דמות: רבי עקיבאהכירו את ה

 : מודים בדרכים שונותפעילות

 יום-מכירים תודה ביום

 מן התפילה: "מודה אני"

 של צ'רלי פלאם מי קיפל את המצנח שלי?סיפור אמתי: 

 הידעתם?: הכרת תודה טובה לבריאות

 סיום קומיקס

 

 נדרשהציוד ה

 רמקוליםמחשב, 
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 הרחבה

 

  לדעת להכיר תודה

 אגדה: רבי עקיבא ורחל

אגדה זו על רבי עקיבא ורחל היא חיבור של שני מקורות שונים. בעיבוד הזה השמטנו כמה 
 באתר התכנית. עיבוד לאגדהאפשר לקרוא או להשמיע  חלקים כדי לקצר.

-------------------------------------------------------------------------- 

הרקע לסיפור: בתקופת חז"ל לימוד התורה נחשב למעלה הגבוהה ביותר של האדם, אך רוב 
 –החכמים תמכו בשילוב "תורה עם דרך ארץ", כלומר לימוד תורה המשולב בחיים מלאים 

למרחקים כדי ללמוד  פרנסה וחיי אישות ומשפחה. בצד זאת שכבה צרה של אנשים נהגו לנסוע
אצל גדולי התורה שבית מדרשם היה רחוק ובגלל קשיי הנסיעה נעדרו חודשים ושנים מן הבית. 

על אף ההערכה כלפיהם אפשר למצוא בספרות האגדה סיפורים המעידים על ביקורת כלפי 
 נוהג זה ועל כך שהוא מתאים למעטים ואין הוא הנחיה כללית. 

קריבה קרבן עצום שבחיינו היום נראה לא הגיוני, ובסיפור באגדה זו אשת רבי עקיבא מ
משתקפת העובדה שגם בעיני סביבתה היה קרבנה גדול מדי: באחד הקטעים שהושמט 

מהסיפור בעיבוד, כאשר עקיבא חוזר לאחר שתים עשרה שנה, הוא שומע מחוץ לדלת את 
משך שתים עשרה שנה. השכן מטיח באוזני רחל כי עקיבא עזבה, והיא בבחינת אלמנה חיה ב

רחל עונה: לו היה שומע לי, היה מוסיף עוד שתים עשרה שנה. עקיבא סב מיד על עקבותיו 
 וחוזר ללמוד במשך שתים עשרה שנים נוספות.

בשל גיל התלמידים לא עסקנו בקריאה ביקורתית של המתרחש אלא בהערכתו של עקיבא את 
על כך שבכל חברה יש אנשים ונשים הקרבתה של אשתו. אם הסוגיה עולה, אפשר לדבר 

שליחים ביטחוניים, פוליטיקאים,  –המקריבים את חיי המשפחה למען ערך נחשב יותר בחברה 
אנשי צבא, חוקרי טבע ועוד. בסיום האגדה מופיע המקור לשם תכנית הלימוד שלנו. עקיבא 

מגיע כלל למקום  שלה הוא", ובמילים אלו מכיר בכך שלא היה – שלי ושלכםאומר לתלמידיו: "
  מכובד זה אילולא אשתו שגרמה לו להאמין בעצמו ותמכה בו לאורך השנים.

 .לקריאה נוספת על האגדה

-------------------------------------------------------------------------- 

. מומלץ גם להשמיע את "שלי ושלכם"ם לעיבוד של הסיפור באתר אפשר להפנות את התלמידי
 שאף הוא עיבוד לאגדה זו.  רבי עקיבאהשיר של דליה רביקוביץ 

דהים עם המסופר. אין צורך איננו מז םשבהנושאים ערכיים במהלך הלימוד אפשר להעלות 
שבאותה תקופה רק לגברים מפני רחל, ובעיקר חלטת וקיצונית כפי שנקטה להאדיר הקרבה מו

 .ללימודלבחור את דרכם ולהתמסר הזכות הייתה 

 

 הדמות: רבי עקיבא הכירו את

 .האמרה המולחנתבהקשר של אמרתו של רבי עקיבא אפשר להשמיע את 

 

 : מודים בדרכים שונותפעילות

את דרכי אמירת התודה אפשר לנסות להציג גם בפנטומימה. לשם כך הציעו לתלמידים לבחור 
דרכים להמחזתן ולהציגן לתלמידים, ועל התלמידים יהיה לנחש מה האירוע שעליו מכירים 

 .תודה מתוארת שם ואיזו דרך להכירתודה 

 

http://sheli.tali.org.il/page/18639
https://agadastories.org.il/node/283
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=302&wrkid=2790
https://www.youtube.com/watch?v=dDFzYI5vvsI
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 יום-מכירים תודה ביום

 מן התפילה: "מודה אני"

מקורה של התפילה "מודה אני" הוא באמונה ש"שינה אחד משישים למיתה" )בבלי, ברכות נז, 
ב(, כלומר שינה יש בה משהו מן המוות. בתפילה מודים לאלוהים ש"החזיר אותנו לחיים" 

ילה פונה לאלוהים, אך כולנו יכולים בבוקר. אין צורך להזכיר פן זה בלימוד. במקור כמובן התפ
 לאמץ את רעיון ההודיה בפנייה לדמויות אחרות בחיינו ואפילו בהודיה כללית ליקום ולעולם.

אפשר להציע לתלמידים לאמץ את ההודיה בבוקר או בערב כהרגל ולהחליט להגיד תודה בכל 
מועילה לא רק למי  יום למישהו אחד או על משהו אחד, ולו קטן. אפשר לדון בכך שההודיה

שאנו מודים להם אלא גם לנו עצמנו, מבחינה רגשית ונפשית: היא גורמת לנו להיות חיוביים 
ואופטימיים, ובכך משפיעה על מצב רוחנו ובריאותנו הנפשית )וגם הגופנית כפי שמתואר בקטע 

 "הידעתם?"(.

 

 סיפור: "מי קיפל את המצנח שלי?"

רפי של הצנחן האמריקני צ'רלי פלאם המספר בין השאר על סיפור זה לקוח מספרו האוטוביוג
(. הסיפור מעלה את המודעות ל"אנשים 1975-1959שירותו בצבא במלחמת וייטנאם )

השקופים" שעלינו להודות להם. אפשר לשתף בדיון אנשים מצוות בית הספר שנמצאים 
כדאי לנצל את הלימוד אנשי האבטחה, הניקיון ועוד.  –"מאחורי הקלעים" וראויים לתודתנו 

 למחווה של הכרת תודה כלפיהם.
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 שער ב':
 מעגל השנהחברות ומנהיגות ב

 

 : איחידה  –יום הכיפורים 
 קשה לבקש סליחה, קשה לסלוח

 

במסורת היהודית מוקדשים ראש השנה, יום הכיפורים והימים ביניהם לחשבון נפש ובעקבות 
 קד ביחידה הזאת בנושא הסליחה.זאת לבקשת סליחה ממי שפגענו בו. על כן נתמ

 

 מטרות היחידה

 הצגת חשיבות הסליחה בהקשר של יום הכיפורים ובמקורות היהדות •

 דיון באתגרים שבבקשת סליחה ובסליחה לאחר •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 פתיחהקומיקס 

  מידע: על יום הכיפורים

  לבקש סליחה

 הדני-רדפנה עבשל  סליחה תגידשיר: 

 : על מה יום הכיפורים מכפר? מן המשנה

 חייבים לסלוח? 

  של חנה ניר לסלוח: שיר

 רמב"ם: אסור להיות אכזרי ולא להתפייס

 לפתוח דף חדש 

 חיים פוטוק של הדגולספר תוך המסיפור: 

 סיוםקומיקס 
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 הרחבה

  מידע: על יום הכיפורים

ני הקריאה שאלו את התלמידים מה הם כבר במדור זה מובא מידע בסיסי על יום הכיפורים. לפ
ת האלה בזמן הקריאה: האם יש ושאלאת החג. בקשו מהתלמידים לשאול את עצמם יודעים על 

וסיף האם לדעתם היה רצוי להמהם?  בסיכום פרטי מידע שלא הזכרנו בשיחה הקודמת?
 ?  לסיכום מידע מסוים

לדבר גם על הקשר לחיי  המודגשות בטקסט. כדאימילים בקריאה התמקדו במהלך ה
התלמידים. לאחר שיחה זו הפנו את התלמידים לכתיבת תעודת זהות לחג על פי ההנחיות 

 הכתובות בחוברת הלימוד. 

 

 לבקש סליחה

 הדני -דפנה עבר" של סליחה תגידשיר: "

לאחר קריאת השיר הזמינו את הכיתה לתת דוגמאות למגוון הדרכים העקיפות לבקש סליחה. 
את הצער שלנו  יה( המבטאתיהשקעה )זמן, כסף, אנרגברובן ככולן יש מידה של הדגישו ש

כלפי מי שהזקנו לו, את הרצון לקבל את סליחתו, את החשיבות שאנו מייחסים לפיוס אתו. 
אולם מטבע הדברים הדרכים העקיפות לבקש סליחה אינן מבטאות את כל אלה בצורה 

ו יבחין שאנו מצטערים על מעשה מסוים שעשינו מפורשת ולכן אינן מבטיחות שמי שפגענו ב
 ומבקשים סליחה עליו. 

אפשר לפתח דיון קצר: יש אנשים אשר חוששים לבקש סליחה כי הם אינם רוצים להיראות 
אנשים חלשים. מה אפשר להשיב לטענה הזאת? מה לדעתכם הילד הדובר בשיר היה עונה על 

 טענה זו? 

 

 מכפר? מן המשנה: על מה יום הכיפורים 

כפי ששמו מרמז, יום הכיפורים הוא על פי המסורת היהודית יום שבו מתכפרים ונסלחים 
עוונותינו. המשנה מבהירה מה יש לעשות כדי שייסלחו העוונות. הבהירו את המושגים 

הן  עברות בין אדם למקוםהן פגיעות באדם אחר,  עברות בין אדם לחברובמשנה: המופיעים 
. התמקדו בסיום המשנה: הדגישו היהודי-בתחום הריטואליוהי", חוקים עברות על "החוק האל

 על פגיעה באדם אחר רק אם הוא עצמו מסכים לסלוח לנו.  שניסלחגיון בכך יאת הה

לסיום שאלו את התלמידים מה יכול לשכנע אדם שפגענו בו לסלוח לנו )התחושה שהפוגע 
 תית וכו'(.נראית אמהקשת סליחה באמת מתחרט, תיקון הפגיעה אם ניתן לעשות זאת, ב

 

 חייבים לסלוח? 

 חנה ניר " שללסלוח"שיר: 

שתי השורות דברו על . פשוט לסלוח לאחרים תמידלא אם לא תמיד קל לבקש סליחה, גם 
נושא היום כיפור נושא הסליחה הוא לראש השנה  ה שביןהאחרונות של השיר. ציינו שבתקופ

 לבקש סליחה ולסלוח.הקביעה של תקופה כזו עוזרת נו בכיתה בשאלה כיצד ושעל הפרק. ד

 

  : אסור להיות אכזרי ולא להתפייסרמב"ם

 . בחיבור הזה רמב''ם מפרט את המצוות ודן בהן. משנה תורההמקור לקוח מהחיבור 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 פוסקי היה מגדוליהוא  .12-מאה הב מצריםובספרד חי ב ,בי משה בן מימוןרהוא רמב"ם, 
עליו נאמר: סופים היהודים, איש אשכולות, רופא ומנהיג. והפיל בכל הדורות, מחשובי ההלכה
ארון עם הספרים המרכזיים בלא קם כמשה". כתביו נמנים  ]בן מימון[ עד משה ]רבנו[ "ממשה

הוא ספר ש משנה תורההוא ספר הגות יהודית וש בוכיםמורה הנובהם  ,ם היהודייהספר
 הלכה. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 אדם הרי .סליחה ממנו מבקשהוא  אם לחברו לסלוחחייב  שאדם טוען ם"רמב זה בקטע
 בדברי" אכזרי" במילה השימוש מכאןם, ושגר הפגיעהעל  מצטער בכנות סליחה המבקש

 . חדש דף לפתוחהוא לא יוכל ו ,אשמה להרגיש ימשיך לו סולחים איןש אדם: ם"רמב

 האדם אינוכבר  כך על ומצטער שפגע שהבין אדם כי" שלם לב"ב לסלוח יש ,ם"רמב פי על
 . מעשה אותו הרי שוב הוא לא יעשה את – שהיה

 מתייחסת למקור הזה:  4 שאלה

רֹו ָצהרָ  לֹא ֹחל ֲחבֵּ ִביא, לֹו ִלמְּ לֹוָשהֶשל  שּוָרה לֹו מֵּ י שְּ נֵּ ָעיו ָאָדם בְּ רֵּ ִעין, מֵּ  בֹו)מפצירים(  ּופֹוגְּ
ִשין קְּ בַׁ ָצה לֹא. ]סליחה[ ִמֶּמּנּו ּומְּ רַׁ ִביא, ָלֶהן ִנתְּ ִנָיה לֹו מֵּ ִליִשית שְּ ִּניחֹו, ָרָצה לֹא .ּושְּ ְך מַׁ הֹולֵּ  וְּ

ֶזה; לֹו חֹוטֵּ  הּוא, לָמחַׁ  ֶשלֹא וְּ  .אהַׁ

 יג הלכה, ב פרק, תשובה הלכות, תורה משנה, ם"רמב

 

 לפתוח דף חדש

 מתוך הספר "הדגול" של חיים פוטוק :סיפור

מאת חיים פוטוק, לוקח אותנו מעולם העקרונות למקרה  הדגולקטע זה, מתוך הנובלה 
 יחה שכבר הזכרנו. קונקרטי. שתי הדמויות הראשיות מתמודדות עם רוב הסוגיות הקשורות לסל

 שאלות עליו. , ושוחחו על ההקטע הראשון )"המפגש הראשון"( קראו את תחילה
ראובן . אפשר להוסיף עליהן: עודדו את התלמידים לשער השערות רבות 2בעקבות שאלה 

אמין שדני מלא  בגלל עינו, זקוק לזמן כדי להיות מסוגל לסלוח, אולי הוא מודאג, אומלל, כועס
 בכנות, וייתכנו גם סיבות אחרות. המבקש סליח

להביא לו תקליטורים של תחילה עודדו את התלמידים להציע רעיונות )כגון  4בעקבות שאלה 
(. אפשר לשאול את התלמידים איזו אפשרות מוזיקה שהוא אוהב, לקרוא לו סיפורים וכדומה

  רמב"ם בוחר. לדעתם היה

העלו את שיח. -של יצירת דות החשיבות הדגישו א. הסיפורהשני של  הקטע קראו את כעת
 . של ראובן ללבו הנגעהתעקשותו של דני לפייס את ראובן שהאפשרות 

רעיונות . סיום אחרלו  עלהציזוגות תלמידים להמחיז את סוף הסיפור ומ בקשו הצעה לפעילות:
  לדוגמה:

 עשה ראובן?צטער על כך. מה יההוא  ,ראובן סירב לסלוח לדני, אך לאחר שדני יצא מחדרו •

במסיבת יום ראובן המשיך לסרב לסלוח לדני ואחר כך הצטער על כך. הוא פוגש בדני שוב  •
זה את זה? מה יאמרו זה לזה? האם יראו של חבר משותף. מה ירגישו כאשר  הולדת

 ידברו על מה שאירע או שיתעלמו וידברו על משהו אחר? 
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 : ביחידה  – יום הכיפורים
  יום של חשבון נפש

 

נחקור מה מייחד את לוח השנה היהודית. ום הכיפורים הוא יום יחיד במינו במסורת היהודית ובי
  וכיצד הרעיונות העומדים במרכזו תקפים בחיינו.היום זה 

 

 מטרות היחידה

 ונים של יום הכיפוריםהשבטים יההצגת ה •

 הבנת משמעות המושגים "חשבון נפש" ו"כפרה" וחיבורם לחיי התלמידים •

  

 ימוד היחידהמשך ל

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 פתיחהקומיקס 

 פעילות פתיחה

 יום של כפרה 

 מן התורה: "ועיניתם את נפשותיכם"

  קומיקס: מהי כפרה

 יום של חשבון נפש

 פעילות: חשבון נפש אישי

 אוגוסט רודן של החושבאמנות: 

 יום צום

 יום שבתון –יום כיפור מושג: יש לי 

 יום של תפילה

 פילות יום כיפורמידע: ת

 : בספר החייםמן התפילה

 חגית בנזימן  של יום כיפור: שיר

 סיוםקומיקס 

 

 הציוד הנדרש

רמקוליםמחשב, 
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 הרחבה

 

 פעילות הפתיחה

. מדור המידעביחידה הקודמת ב דנלמשפעילות הפתיחה היא פעילות חזרה על המידע הבסיסי 
. כמובן במשפחות רבות ההכנות י שלהםיפעילות זו מאפשרת לתלמידים לשתף אחרים בהוו

, בלי ליום כיפור אינן קשורות לאופיו המסורתי של היום אלא לכך שזהו יום שבתון יוצא דופן
הכנת מזכירים כאן כמו שאיננו טלוויזיה. לכן ככל הנראה יעלו גם הכנות נסיעות ובלי צפייה ב

הכנות בין ההאישיות ל בין ההכנותלהבחין . זו ההזדמנות סרטי וידאו הורדתהאופניים או 
 הקשורות למסורת.

 

  כפרה יום של

ֵתיֶכם"מן התורה:  ְפשֹׁ יֶתם ֶאת נ  נִּ  "ְועִּ

--------------------------------------------------------------------------- 

יֶכם" הציווי ֹשתֵּ ִעִּניֶתם ֶאת נַׁפְּ . מוסברנו אך הוא אי ,מצווה מיוחדת ליום הכיפוריםהוא בתורה ש "וְּ
איסור רחצה, איסור סיכת איסור אכילה ושתייה, חמישה איסורים: פורטים אותו לבמשנה חז"ל 
 .שמן, איסור נעילת נעלי עור ואיסור קיום יחסי אישותם ובהגוף בתחליבי

לכאורה ייסלחו. , לגרום לכך שחטאינולכפר על  איעל פי הפסוקים, מטרתו של יום הכיפורים ה
לעצמנו? כיצד העינוי קשור  עינוי על ידי גרימתיסלחו שלנו יהחטאים מדוע ש רעיון תמוה: זהו

 . נדון בהמשךהזה  ברעיוןלכפרה? 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 מהי כפרהקומיקס: 

של נתינה )חפץ, מעשה מעשה כפרה: לם התלמידים הגדרה ענסחו בדיון בעקבות הקומיקס 
 כדי שייסלח לנו על מעשה שעשינו.שעושים על יה, כסף( יזמן, אנרג

מתן נאמר: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה". מכאן ש יםפילות יום הכיפורבת
ָדָקה כפי  .חטאים שעשינושבעקבותיו נסלחים לנו ההוא מעשה כפרה  , כלומר נתינה,צְּ

תקף גם במציאות חיינו. הכפרה, הפיצוי שניתן מרצוננו, מביעה את שהקומיקס מראה, רעיון זה 
  חרטתנו וסוללת את הדרך לסליחה.

 

 של חשבון נפש יום

 חשבון נפש אישי פעילות: 

מצב הרוח שלנו )דבר חשוב עם מעשים הטובים שעשינו אינה רק מטיבה ההחשיבה על 
לנו  וממחישהבשנה הבאה ות לעשמעשים שרצוי שנמשיך ממקדת אותנו בכשלעצמו( אלא גם 

 שות מעשים לא ראויים.עהפסיק ללי דשיש בנו כוחות שנוכל להפעיל כ

 

 רודן טאוגוס "החושב" של: אמנות

. 19-המאה הבן ם ביותר של הפסל אוגוסט רודן מי" הוא אחד הפסלים המפורסהחושבהפסל "
היא פעולה החשיבה כדי להמחיש שרום יעאת הדמות ביש האומרים שרודן בחר לפסל 

היו משייכים את האיש החושב למקום , בגדים, ולו לבש משותפת לכל בני האדםה אוניברסלית
 .ולתקופה מסוימתמסוים 
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פעולת החשיבה בעזרת גופם. קרוב לוודאי שגם הם יציגו את הציעו לתלמידים  פעילות:
חשיבה דורשת ההרי  ,גיוןיואפשר לציין שיש בכך ה ,שהתלמידים יציגו תנוחות ולא תנועות

. או תנועה מונוטונית מסביבנו הריכוז וקל יותר להתרכז כאשר אין אנו נעים ויש רק מעט תנוע
 חושבים". ,זה מקור הביטוי "רגע

 

 יום צום

--------------------------------------------------------------------------- 

סמכתא למסורת הדתית לצום ביום כיפור. חז"ל ראו במילים "ועניתם את נפשותיכם" אכאמור 
 חשבון נפש:לקשרים שונים בין צום יש 

כדי  –" כמלאכים"להיות  – יש אומרים שטעם הצום ביום כיפור הוא לנתק אותנו מהחומר─ 
. רעיון זה משותף ליהדות ולדתות אחרות )למשל הנצרות, לאפשר לנו לעשות חשבון נפש
 . משמש לעורר חרטה או התבוננות פנימית צוםה האסלאם וההינדואיזם( שבהן

להרגיש מהו רעב אמתי ולפתח בנו  אמצעיהצום הוא משהצער שנגרם לנו  הטועניםיש ─ 
 הצדק החברתי. -יה לנזקקים ורצון לפעול נגד איתאמפ

ליהודים רבים הצום הוא גם דרך להזדהות עם המסורת העתיקה של עם ישראל ולהרגיש ─ 
 שייכות לעם הזה. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 יום שבתוןיש לי מושג: 

כמובן יום שבת  –בתורה ימים רבים מכונים "יום שבתון". אלו ימים שבהם שובתים ממלאכה 
, ראש השנה, היום הראשון של פסח ועוד. יום כיפור מכונה "שבת שבתון" –וגם כמה מן החגים 

מוכרז בחוק יום שבתון הוא  ומהכפילות הזו למדו חכמים על ייחודו של היום. משום שיום כיפור
עולם יום ב. שהרי לא קיים בשום יום אחר ובשום מקום ברתית חזקהחבארץ, יש לו השפעה 

לדון עם התלמידים בו בערים שלמות התנועה נפסקת ובתי העסק ובתי הספר סגורים. אפשר ש
 וביחסם אליה.רת ביום הכיפורים במרחב הציבורי נוצהאווירה ב

הזמינו את התלמידים להתבונן ברחובות ביום הכיפורים ולבדוק מה  כיתתית:-חוץ פעילות
ומה הייתה תחושתם בעקבות מראה שונה שונה ביום זה )מה שונה מכל יום ומה שונה משבת( 

 .זה של הרחובות

 

 יום של תפילה  .1

ן עליהשהם קראו  ות התפילה העיקריות של יום הכיפוריםזכר בשמיבקשו מהתלמידים לה
 זהות".ה "תעודתב

 

 בספר החיים מן התפילה:

--------------------------------------------------------------------------- 

 המקור לתפילה הוא ברעיון המובע בתלמוד:

ל ִבי יֹוָחָנן: שְּ ר רַׁ ָתִחיֹוָאמַׁ ָפִרים ִנפְּ ֶאָחד ֶשל ָשה סְּ מּוִרים וְּ ָשִעים גְּ ָשָנה, ֶאָחד ֶשל רְּ רֹאש הַׁ ם בְּ
ָשִעי ִיים, רְּ חַׁ ָתִמים ִמָיד לְּ ֶנחְּ ָתִבים וְּ מּוִרים ִנכְּ ִדיִקים גְּ ינֹוִנִיים. צַׁ ֶאָחד ֶשל בֵּ מּוִרים וְּ ִדיִקים גְּ ם צַׁ

ינֹונִ  ִמיָתה, בֵּ ָתִמים ִמָיד לְּ ֶנחְּ ָתִבים וְּ מּוִרים ִנכְּ ד יֹום גְּ עַׁ ָשָנה וְּ רֹאש הַׁ ִדים מֵּ עֹומְּ לּוִיים וְּ ִיים תְּ
ִכפּוִרים  .הַׁ

 מסכת ראש השנה, דף טז, עמוד ב
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אלוהים לא רק מחליט אם בני האדם ייכתבו  ,"בספר חיים" בפיוטהתפיסה המובעת על פי 
אש באילו ברכות יזכה כל אדם בשנה הבאה )חיים, שלום, בריאות ועוד(. בר לחיים אלא גם

לקראת ראש השנה מברכים זה המנהג שמכאן , ווביום הכיפורים הוא חותם ,השנה הוא כותב
 "חתימה טובה". בה ב"כתיבה וחתימה טובה" ולקראת יום כיפורים מברכים זאת 

--------------------------------------------------------------------------- 

שה ואף על פי שזו תפילה של בקשה, התח─ ניגון העליז שלו לושימו לב  ,השמיעו את הפיוט
אפשר לשאול את התלמידים: מה הייתם ענה. יתפילה תההיא שהיות ו"יום הכיפורים מכפר", 

 באיזה "ספר" נוסף הייתם רוצים להיכתב? רוצים להוסיף לתפילה זו?
 ."אדון הסליחות"שבמרכזה הפיוט  סליחהר לחבר ליחידה הדיגיטלית בנושא אפשכאן 

ספרון ובו ברכות למשפחה, לחברים הטובים,  – הציעו לתלמידים להכין "ספר חיים" פעילות:
 .  ולעולם כולולשכנים, למדינת ישראל, לעם היהודי 

 
 

 חגית בנזימן " שלכיפור יום: "שיר

מבקש לעשות? מדוע? איך אפשר "למחוק" מעשים רעים? הילד פתחו דיון קצר בשיר: מה 
שאת המעשים הרעים בשיר הילד טוען וחשבון נפש.(  כפרה –שנלמדו )הזכירו את המושגים 

 הוא עשה בצחוק, כלומר שלא בכוונה להזיק. אפשר לפתוח דיון בשאלה כמה חשובה הכוונה
 ולחבר לקומיקס הפותח את היחידה הראשונה של יום כיפור. בעשיית מעשה שלילי

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2MckVIGCHi8
http://sheli.tali.org.il/page/18178
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 : יום הזיכרון ליצחק רבין
 מותר לחשוב אחרת

 

רבין התרחש על רקע מחלוקת גדולה בציבור והסתה אישית  רצח ראש ממשלת ישראל יצחק
בדרכים הראויות , נותושל דעות שו של המחלוקת ןנגד רבין עצמו. ביחידה זו נעסוק בחיוניות

 ההסתה. ובסכנות למחלוקת

 

 מטרות היחידה

 היכרות עם מקורות בנושא המחלוקת ביהדות •

 לימוד על דרכי המחלוקת והצורך בהקשבה לדעות שונות •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 פתיחהקומיקס 

 מידע: על יום הזיכרון ליצחק רבין

 במסורת היהודיתאבל ום יעוד  –הידעתם? צום גדליה 

 דעות שונות

 אגדה: פרצופים שונים ודעות שונות

 מדרש תמונה: נקודות מבט –פעילות 

 : מקרה מהחיים בחברותא

 מחלוקת

 אגדה: "אלו ואלו דברי אלוהים חיים"

 קומיקס: מביעים עמדותדיון במליאה סביב 

 יש לי מושג: בית הלל ובית שמאי 

 ישל אהוד בנא ניצוץ אהבהשיר: 

 יש לי מושג: סובלנות 

 סיוםקומיקס 

 

 הציוד הנדרש

 מחשב, מקרן ורמקולים
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  הרחבה

 

  מידע: על יום הזיכרון ליצחק רבין

. לפני הקריאה שאלו את התלמידים הזיכרון ליצחק רביןבמדור זה מובא מידע בסיסי על יום 
האלה בזמן שאלות ה. בקשו מהתלמידים לשאול את עצמם את היוםמה הם כבר יודעים על 

הקריאה: האם יש בסיכום פרטי מידע שלא הזכרנו בשיחה הקודמת? מהם? האם לדעתם היה 
 רצוי להוסיף לסיכום מידע מסוים?  

במהלך הקריאה התמקדו במילים המודגשות בטקסט. כדאי לדבר גם על הקשר לחיי 
על פי  וןיום הזיכרהתלמידים. לאחר שיחה זו הפנו את התלמידים לכתיבת תעודת זהות ל

 ההנחיות הכתובות בחוברת הלימוד. 

 

 יום אבל נוסף במסורת היהודית –הידעתם?: צום גדליה 

הוא צום תשעה שבהם )המוכר  .ימי האבל והצום שקבעו חז"ל הם כולם בעלי משמעות לאומית
בן אחיקם  המנהיג גדליה )גדליהו( –( צום גדליה נקבע כביכול לזכרו של אדם מסוים .באב

את שארית הפלטה שנשארה בארץ לאחר חורבן בית המקדש הראשון וגלות  שהנהיג
היא כמו בכל רצח פוליטי, ההשפעה של הרצח הייתה גדולה, ובמקרה זה המנהיגים לבבל. אך 

, מצב הגליית שארית העם שנותרה בארץ ולביטול האחיזה היהודית הקטנה בההביאה לידי 
המתנקש היה יהודי כאן מו ברצח רבין, גם כ הכרזת כורש ושיבת ציון.שהשתנה רק עם 

אם כן, ברור כי גם חז"ל ראו ברצח פוליטי איום על הקיום היציב  שהתנגד לשלטונו של גדליה.
 .של העם

 

 דעות שונות
 

 אגדה: פרצופים שונים ודעות שונות

מה המקור להבדלים  ם של בני האדם שיהיו להם דעות שונות.עכי טבאומר  האגדההקטע מן 
  ה? על שאלה זו נתעכב עכשיו.האל

 

 : נקודות מבט מדרש תמונה –פעילות 

של האישה בדרך כלל אנו מניחים שהכול רואים את הדברים כפי שאנו רואים אותם. הציור 
שאינה קשורה ל"דעות". בציור זה אפשר  בראייהשיש הבדל אפילו מלמד  הזקנהו הצעירה

היא העין של הקשישה, והסנטר והלחי של  עירההצ)אוזן  .בקשישהאו מהודרת צעירה ב הבחיןל
 אנו רואים קווים זהים, אך אנו מפרשים ומבינים אותם אחרת.  הם האף של הקשישה.( הצעירה

 שבהן יוכלו בקלות להבחין בציורים שונים.  עוד תמונותהקרינו לתלמידים  אפשרות להרחבה:

אפשר להסתכל על אותו הדבר לאחר התבוננות בתמונה או בתמונות הסיקו מסקנה כללית: 
 .ולהבחין בדברים שונים. כך בתמונה שלפנינו וכך גם בחיים

 

 קרה מהחייםמ: בחברותא

אותם לקרוא את סיפור המחלוקת בין גלעד והדר המסופר חו , והנזוגותלחלקו את התלמידים 
 בספר לתלמידים.

אפשר להזכיר מקרה שעורר דיון בכיתה או להציע לתלמידים לדון  הזאתבמקום הפעילות 
זמן יש להחליף ועד בכל איזה פרק  אלו: בשאלה המזמנת הסתכלות מזוויות שונות כגון

https://docs.google.com/presentation/d/1A6W6AM_1gXj2kSz6Y6yNAZDIKJnBeNjUADsVhl_T8Zo/present?ueb=true&slide=id.p
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להרים את  תלמיד בסוף היום או שעל כל אותהכיסהאם יש לקבוע תורנות להרמת  ?הכיתה
 וכדומה.  ?שלוהכיסא 

היבטים שונים של בבדיון על המקרה לעיל רצוי להדגיש כי הדעות השונות נובעות מהתמקדות 
השאלה הנידונה ומהעדפות אישיות ולהמחיש כיצד החשיפה לדעות שונות )מבוססות( תורמת 

 . יותר מדה מציאותיתלגילוי של היבטים שונים בשאלה ולגיבוש ע
 ?ממש להקשיב לאחר ?כיוון נוסף לדיון בכיתה: האם אנחנו מוכנים לשנות את הדעות שלנו

מסכימים  אינם הםמרגישים כש הםאיך לסיום פתחו שיחה על ההוויי האישי של התלמידים: 
נוח? לא נוח? האם הם אוהבים את זה? או שזה ם? העם חבר או בן משפחה וצץ ויכוח ביני

 עיק עליהם?מ

 

 מחלוקת 

ְבֵרי ְוֵאּלּו ֵאּלּואגדה: " ים דִּ ים ֱאלֹוהִּ יִּ  "ח 

--------------------------------------------------------------------------- 

המחלוקות היו על  בין בית הלל ובית שמאי.ההלכתיות עוסק באחת המחלוקות  זהקטע 
הקטע השלם מן התלמוד, ובהמשכו מוצגת גישתם  להלן נושאים עקרוניים בהלכה היהודית.

 הכללית של בית הלל למחלוקות עם בית שמאי:

הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים  שמאי ובית שלש שנים נחלקו בית
 הלכה כמותנו. 

 . "הלל והלכה כביתאלו ואלו דברי אלהים חיים הן, "יצאה בת קול ואמרה: 

 לקבוע הלכה כמותן?  הלל מפני מה זכו בית ,י אלהים חייםוכי מאחר שאלו ואלו דבר
 ית שמאי.דבריהן ודברי ב)מלמדים( היו, ושונין )ענווים( מפני שנוחין ועלובין 

  . לדבריהן ית שמאיולא עוד אלא שמקדימין דברי ב

 ב עמ', יג דף, עירובין מסכת, בבלי תלמוד

הלל בשל דרכם  ביתחכמי כמיד תבהמשך הקטע נקבע כלל והוא שההלכה נפסקת כלומר 
תמיד נהגו להזכיר את שתי הדעות, גם את דעת בית שמאי. זאת ועוד,  –לנהוג בעת מחלוקת 

 את דעת בית שמאי. קודםהם היו מזכירים 

אפשר גם לפרש שבית הלל היו חוקרים ולומדים היטב את שני הצדדים ובעקבות החקירה 
 ון לפסוק על פיה.גיבשו לבסוף דעה שקולה יותר, ועל כן נכ

 --------------------------------------------------------------------------- 

 שמשמעותו דיון מחלוקת לשם שמים אפשר ללמד את המושג 2-ו 1שאלות דיון בלאחר 
 כיסאו של אלוהים לפי המסורת( שהיא)השמים הם מושב האמת,  שמטרתו להגיע לאמת

 .אישייםאינטרסים  מתוךולא 

 ךוכ ,דוגמה ומופת למחלוקות לשם שמיםהן במסורת היהודית מחלוקותיהם של הלל ושמאי 
 ,משנה) "איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי" נאמר בפרקי אבות:

 .(יזמשנה ה, פרק  ,אבות

ה אך מחלוקת הגונ" כדי לתאר מחלוקת לשם שמים"לפעמים משתמשים בביטוי בשפת ימינו 
 החלטה כלשהי.להחליט ה אין הכוונה יתאורטית, כלומר שבעקבות

 –המעלה את התמיהה כיצד ייתכן שדברים סותרים יכולים להיות שניהם נכונים  4בשאלה 
 של האישה הצעירה 102את הציור בעמ' אפשר להזכיר  –"אלו ואלו דברי אלוהים חיים" 

  תכלים על נושא אחד מנקודת מבט שונה.. כלומר לעתים תשובה שונה מתקבלת כשמסהזקנהו
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 קומיקס: מביעים עמדותדיון במליאה סביב 

 .בעקבות הקומיקס בקשו מהתלמידים להגדיר את התנאים לדיון פורה

ה יכולה עיהבשל טים שונים בהתמקדות בהיאת מה שהזכרנו זה עתה: הקומיקס ממחיש 
שפיצית הקיפודה אינה קבילה היות של ה להיות המקור לעמדות מנוגדות. הבהירו מדוע הערת

 . ועל עובדות על המציאותאינה מבוססת ש

חלקו את התלמידים לזוגות. רשמו על הלוח כללים לדיון פורה )ראו בהמשך(,  הצעה לפעילות:
שלוש דמויות קומיקס שיש ביניהן מחלוקת ואינן -ובקשו מכל זוג לבחור כלל אחד, לצייר שתיים

 מקיימות את הכלל. 

לכללים: דברו לעניין, הקשיבו לאחר, כבדו את האחר, שקלו את דברי האחר, היו הוגנים  הצעה
 )דברו אמת(.

 .36עמ' פיוס בשר את הנלמד כאן ליחידה על מריבה וחשוב לק

 

 אהוד בנאי שלהשיר "ניצוץ אהבה" 

ששר   השמיעו את השירשיר זה מדבר על ההבדלים העמוקים מאוד שבין האנשים. תחילה 
 ,ביניהם אהבה שתשרורהפתרון שהמשורר מציע למניעת קרע בין האנשים הוא אהוד בנאי. 

את גביר האהבה ת במהלך דיון או מחלוקת. עוינות וכעסוהיא תמנע התפתחות  ,כלומר ידידות
פתרון הוגן ומקובל על שני הצדדים בנושאים  לגבשצד זה ושנצליח בהסיכוי שנחיה בשלום זה 

לא  הרי לא להתמקד באמירה זו משום שהיא מעט תמוהה,שבחרנו חולקים. עליהם אנו ש
. אם הנושא , וודאי שאין זה דבר מובן מאליוכדי שנוכל לחיות ביחד את השונהלאהוב  יהכרח

ך מאתנו, כיצד נוכל לכך שנחבב את הצד האחר השונה כל כ לגרוםעולה, אפשר לשאול איך 
 להצית ניצוץ קטן של אהבה.

אפשר להסביר  בנושא, מזכירים את המוות. אם עולות שאלותבשיר שני הבתים האחרונים 
ראוי להמעיט מחשיבות הדעות  ,נגיע לקץשבני תמותה, ולכן עוד לפני הם שבני האדם 

 המפרידות בינינו.

 

 : סובלנות מושגיש לי 

(  יגפרשה  ,ר רבהבמדבן "שבעים פנים לתורה" )על פי מדרש לשוהמטבע אפשר ללמד את 
הוא מספר  70. הרב של הדרכים שבהן ניתן לפרש את התורההמגוון את בו חז"ל מבטאים ש

במסורת היהודית  .מספר גדולמציינים אותו, הכוונה היא לכאשר טיפולוגי במסורת היהודית, ו
 יובית. גוניות זו של הפרשנויות האפשריות נחשבת ח-רב

ואת  לפרש את המציאות ניתןשנושאת קונוטציה חיובית, והיא משמעות הביטוי בהשאלה 
. עם זאת חשוב להזהיר את התלמידים ולהבהיר מהן גבולות הסובלנות, בדרכים רבות האמת

 ויש דעות שאין לקבל כלל וכלל אם הן עלולות לפגוע באחר. 

 

 ארגון טקס

יתתי ליום הזיכרון ליצחק רבין בנושא "עם אחד ודעות טקס כ לארגן הזמינו את התלמידים
  .חומרים שלמדו ביחידה זולהשתמש בהתלמידים יוכלו  " או "חולקים ומקשיבים".רבות

טקס  תג' מבית ספר דתי שכן או אף לערב אותם בהכנכיתה אפשר להזמין לטקס תלמידי 
 משותף. 

רון: קטעי קריאה, שירים, מעשים הבהירו לתלמידים מהם המרכיבים העיקריים של טקס זיכ
 כגון הדלקת נר זיכרון. אפשר גם לערוך המחזה קצרה הממחישה את נושא הטקס.סמליים 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BdrlsVfo0RA
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 וסקות בשבת עעל הוראת היחידות ה

במדינת ישראל בתי הספר היהודיים סגורים בשבת, ורוב ההורים אינם עובדים. מסיבות אלו 
. עם זאת כל משפחה חווה את השבת בדרך שלה. לפחות יום השבת הוא יום מיוחד לתלמידים

שלוש היחידות על השבת בתכנית קוראות לתלמיד להעריך את השבת שלו ולהכיר מושגים 
בסיסיים של השבת המסורתית והיבטים שונים של השבת. היחידות אינן מקדשות דרך מסוימת 

 לחוות את השבת, ויש ללמד אותן באווירה פתוחה. 

 

 : איחידה  –שבת 
 להתענג יחד בשבת

גם עבור אנשים שאינם שומרי שבת זהו לכן במדינת ישראל שבת הוא יום המנוחה הרשמי, ו
ת דברים שקשה להתפנות אליהם וחד, וזו הזדמנות לעשימבלה המשפחה בו שהזמן השבועי 

 במשך השבוע.   

 מטרות היחידה

 יום ייחודי לתא המשפחתי  –לאופייה של השבת התוודעות  •

 רכים שונות לחוות ייחוד זה של השבת בביתדהכרת  •
 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים
 

 מבנה היחידה

 פתיחהקומיקס 

  השבתיום על מידע: 

 כל אחד והשבת שלו

 של תרצה אתר שבת בבוקרשיר: 

 פעילות: השבת שלי

 מטעמים בשבת הם תענוג

 : מהו עונג שבת?מדרש

 אגדה: תבלין השבת

 מושג: עונג שבתיש לי 

 סיוםמיקס קו

 

 והציוד הנדרש הכנה מראש

לקראת הפעילות "השבת שלי" בקשו מראש מהתלמידים להביא לכיתה חפץ הקשור לשבת 
שלהם, חפץ המביע את ייחוד השבת שלהם כגון משחק שהם משחקים בו רק בשבת או בגד 

 שהם אוהבים ללבוש בשבת וכדומה. 

 ציוד למהלך השיעור: מחשב, אמצעי הקרנה והאזנה.
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 הרחבה

 

  השבתיום מידע: על 

" מובא מידע בסיסי על יום השבת. לפני קריאת המדור שאלו את התלמידים מה במדור "מידע
 במדורבקשו מהתלמידים לשאול את עצמם בזמן הקריאה אם יש הם כבר יודעים על יום זה. 

לסיכום  וסיףהאם לדעתם היה רצוי להבכיתה, ואם כן, מהם? פרטי מידע שלא הוזכרו בשיחה 
 ?  עוד פריט מידע מסוים

המודגשות בטקסט. כדאי לדבר גם על הקשר לחיי מילים בקריאה התמקדו במהלך ה
התלמידים. לאחר שיחה זו הפנו את התלמידים לכתיבת תעודת זהות לשבת על פי ההנחיות 

 הכתובות בחוברת הלימוד. 

 

 כל אחד והשבת שלו

 תרצה אתרשל "שבת בבוקר"  :שיר

הביצוע השמיע את או ל הופ! ילדות ישראליתבהפקת  השיר המונפשוח בהקרנת אפשר לפת
ה דרכים לכל משפחלאחר קריאת השיר דברו על כך ש .לשיר של אריק איינשטיין מקוריה

יש , יש המקפידים לערוך סעודות משפחתיות, יש הנחים בביתם –משלה לנוח ולבלות בשבת 
. הפעילויות אמנם שונות מאוד באופיין, ההולכים לבית הכנסת, יש היוצאים לטיולים בטבע ועוד

אינן  ןורוב ,ות בקצב ובאווירה שונים מהקצב והאווירה של ימי החולשאך רובן נינוחות ונע
 .לויות חובה כמו עבודה או לימודיםפעי

 

 פעילות: השבת שלי

להוסיף פירוט לפריטים שבחרו התלמידים בקשו מ  –למדי  כלליים באיור המופיעיםהפריטים 
 )אילו מאכלים מיוחדים אוכלים אצלם, באילו סוגים של בילוי משפחתי מבלים אצלם ועוד(.

שהביאו מהבית, ועודדו אותם לספר  הזמינו את התלמידים להציג לפני הכיתה את החפצים
כיצד הם שייכים לשבת שלהם. אם אפשר, חברו בין החפצים: אילו מוסיפים לחיבור המשפחתי 
בשבת, אילו שייכים לבילוי בשבת, אילו קשורים למסורת היהודית, אילו הם זיכרונות מהדורות 

 הקודמים, אילו הם חפצים מפתיעים בדרך כלשהי וכן הלאה. 

 

 בשבת הם תענוג מטעמים

 מהו עונג שבת? : מדרש

במדרש על הפסוק מישעיהו המובא בחוברת, חז"ל מפרטים דברים שבתקופתם נחשבו 
מאכלים מענגים ובגדים מכובדים. כמובן שגם עונג וגם כבוד נתונים לשינוי בין תרבויות 

הנובעות מסורות ו גוניות של מאכלי השבת-הזדמנות לברך על הרבהיא  2ותקופות, ושאלה 
המסורות מההגעה לארץ של משפחות ממוצאים שונים )קיבוץ גלויות(. עם זאת עם השנים 

, המתכונים עוברים ממשפחה למשפחה, מעדה לעדה, וגם מתגבש "נוסח אחיד", מתערבבות
 מרק עוף, עוף צלוי ואורז, ואולי גם על כך יש לברך.  –נוסח ישראלי 

ָבתמאותו הפסוק  שַׁ ָקָראָת לַׁ תֹו [...] ֹעֶנג "וְּ דַׁ ִכבְּ עוד למדו חכמים שיש להדליק יג(  ," )ישעיהו נחוְּ
. על כך נרחיב ביחידה אווירה של שמחה בשבתבו מואר ותשרור יהיה הבית כדי שנר בשבת 

 על קדושת השבת. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hyg5n9I42Vg
https://www.youtube.com/watch?v=MGAjlqg5URg
https://www.youtube.com/watch?v=MGAjlqg5URg
https://www.youtube.com/watch?v=MGAjlqg5URg
https://www.youtube.com/watch?v=MGAjlqg5URg
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 תבלין השבת :אגדה

-------------------------------------------------------------------------- 

לספירה  3-2-הוא כינויו של רבי יהודה הנשיא שחי בארץ ישראל במאות ה "רבנו"או  "רבי"
מילא תפקיד חשוב בארון הספרים היהודי ושימש בתפקיד המכובד של נשיא הסנהדרין. הוא 

כאשר ערך  את המשנה: כל הלכות המשנה עברו בנוסחים שונים בין קבוצות שונות של 
נוסח המשנה המוכר כיום.  בודה של עריכה, בררה וליקוט, וכך נתקבלחכמים, ורבי עשה בהן ע

רומאי הקיסר הפיתח יחסי ידידות עם  ,רבי היה עשיר מופלג, ועל פי אגדות שונות בתלמוד
 אנטונינוס ששלט אז בארץ ישראל. 

ת. אסור להדליק אש בשב ,התורהרבי נאלץ להגיש סעודה קרה לקיסר בשבת משום שעל פי 
באמצעות הדלקה מראש של פלטת חימום לבעיה זו, הלכתיים מצאו פתרונות נבימינו 

, וכל שבת שלמה בלי הוספת עציםלבעור יכולה  אינהחשמלית, אך אש דורשת ליבוי מתמיד ו
  .פעולה לשמירת האש אסורה על פי ההלכה

-------------------------------------------------------------------------- 

הוא האווירה של שבת ושל סעודותיה, שהיא אווירה של  השבת המוזכר באגדהדמה שתבלין נ
ניתן להזמין את התלמידים לחשוב: האם  2בעקבות שאלה רוגע ושמחה, וייחוד משאר הימים. 

אוכל המוגש יש הבדל בטעם היש נסיבות שבהן האוכל נראה להם טעים יותר? )האם למשל 
 ?( בבית? האם אוכל טעים יותר בפיקניק או אוכל שאוכלים לבדלעומת בארוחות עם חברים 

 הצעה להרחבה: השוואת עיבודים

לאגדה. אם בוחרים להציג לתלמידים  שנעשה עיבוד בחרוזיםלהתלמידים אפשר להפנות את 
 את שני הטקסטים, המקור והעיבוד, מומלץ להתעכב על השוואה בין הסיפורים:

בלשון חכמים,  כולהימוד, האגדה הראשונה מובאת כמעט כמו כל אגדות חז"ל בחוברת הל
נשמרו שתי הדמויות  בעיבוד השירי לסיפורהקריאה.  אתבשינויים קלים שנועדו להקל 

המרכזיות ומבנה העלילה. המעבד בחר בחריזה קצבית והוסיף חיים לסיפור באמצעות 
 ספרותית חירות על מעבדה שמר זאת בצד. תיאורים, וכך הסיפור נהיה עשיר וגם הומוריסטי

 וכמו משרתים לו והיו עשיר איש היה הוא: ההיסטורית לדמותו רבי של דמותו את התאים ולא
כמו כן אפשר להראות שהוא בחר להשמיט  .במטבח עבד לא ודאי, בתקופתו הגברים רוב

 אליו וביקש ממנו את התבלין.  פרטים כמו תמיהתו של הקיסר על כך שרבי לא פנה

במשפטים ספורים הוא מצליח להעביר רעיון ברור וחד.  –תמצות הבסיפור המקורי הוא היתרון 
 עניין.  המעורריםהנגישות, השפה העכשווית ותוספת פרטים  –היתרון בעיבוד 

יש הבדלים רבים בין האגדה המקורית של חז"ל לעיבוד  במרחב הלשוני: פעילותל הצעה
, בלשון הסיפור )סגנון השפה בה הוא כתוב( שלה. ציינו הבדלים שמצאתם באורך הסיפור

לו דברים יבפרטים המופיעים בסיפור. עם זאת בשני הסיפורים יש גם דברים משותפים. או
 משותפים לסיפור המקורי ולעיבוד שלו?

אפשר להזמין את התלמידים לביים את הסיפור )את האגדה או את העיבוד שלה( ולהוסיף לו 
 שתי הדמויות הראשיות בה. אופיין של על העלילה ועל  פרטים משל עצמם תוך שמירה

אם התלמידים מתקשים במשימה, אפשר להציע להם "תבליני  :"תבלין השבת"פעילות 
 אווירה" להוספה למתכון כגון שלווה, חופש, משפחתיות, אוויר צח, בילויים ועוד.

 

 מושג: עונג שבתיש לי 

כל  – "עונג שבת"בשבת. מכאן צמח המושג חכמים למדו מהתנ"ך שיש להתענג, ליהנות, ה
בעקבות לימוד בימינו קיבל המושג משמעות אחרת. הדברים שעושים בשבת כדי ליהנות. 

המושג "עונג שבת" והקומיקס המסיים את היחידה, אפשר לשאול את התלמידים מה משמח 
שירה טיול משותף,  –ומענג אותם בשבת. אפשר לתכנן ולערוך יחד מפגש "עונג שבת" 

ילדים, אירוע שבו הילדים יציגו -בציבור, פעילות יצירה, חידון או משחק טריוויה, פעילות הורים
 מכישרונותיהם )מופע קצר, נגינה( וכדומה.  

http://sheli.tali.org.il/page/18640
http://sheli.tali.org.il/page/18640
http://sheli.tali.org.il/page/18640
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 : ביחידה  –שבת 
 שבת מנוחה

 

כיצד הוא בא לידי ונראה  – מנוחת השבת – מסורתי של השבת מאפייןביחידה זו נתמקד ב
 .גם בקרב אנשים שאינם שומרי מסורתנו, בישראל בימי ביטוי

 

 מטרות היחידה

 שבת ומקידוש יום השבתהחלקים מקידוש ליל השבת ועם מקורות על  היכרות •

 יום-מנוחה ממרוץ היום –לימוד על משמעותה של השבת כיום  •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 פתיחהקומיקס 

 פעילות פתיחה

 המנוחה בשבת

 רה: שביתת אלוהים בבריאהמן התו

  מן התורה: מנוחה לכולם

 מושג: יום מנוחה שבועי יש לי 

 שבת סביבנו

 של נתן יונתן ערב שבתשיר: 

 פנאי בשבת

 חוק יום המנוחה :הידעתם?

 של נורית יובל שבת ארוכהשיר: 

 שעשועון לשבת

 השבת מרעננת

  עידן-של קרול רוזנטל המתנה: סיפור

 סיוםקומיקס 
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 פעילות פתיחה

בפעילות נערוך סקר כיתתי. מומלץ שלא להגדיר את המושג "מנוחה" לפני עריכת הסקר. ייתכן 
שתוצאות הסקר יגלו כי כמו שפיצית וקפיץ, רוב התלמידים מעדיפים לעשות פעילויות ולא לנוח 

 ושמושג המנוחה ייראה להם זר או שייך יותר למבוגרים.

  בטלה אלא הפוגה ממחויבויות ומשגרה. לא – ת המנוחהבהמשך היחידה נעמוד על משמעו

 

 המנוחה בשבת

לפני קריאת הפסוקים הזכירו לתלמידים שביום שישי רבים מקדשים )עושים "קידוש"( על היין. 
, המכונה ליל על פי המסורת, מקדשים על היין או על חלות פעמיים בשבת: ביום שישי בערב

 .מנהגי השבת על השבת תמצאו ביחידה הדיגיטלית הרחבה על מנהגי וביום השבת. שבת,

 

 בבריאה אלוהים שביתת: התורה מן

ָבָאם" וכו' נאמהפסוקים כאמור  ָכל צְּ ָהָאֶרץ וְּ ִים וְּ ָשמַׁ ֻכלּו הַׁ רים גם בקידוש בליל שבת. אפשר "וַׁיְּ
המילולי של  הרושיפ .אחת ליםימ למשפחת שייכות "כל"והמילה " כלוי"לציין כי המילים "יכולו" ו

 ל". והכ את "עשה המילולי של המילה "ויכל" הוא הרושיופ ,יכולו" הוא "ונעשו כל""ו המילה

יום הזהו על פי המסופר,  הפעם הראשונה שמדובר על השבת בתורה היא בסיפור הבריאה.
ֹבת"ה ימי עבודהממלאכת הבריאה לאחר שיש בו שבת האלוהיםש לציין כי כדאי  – . "וִַׁישְּ

ֹבת" , ""שביתה" יםהמיל  .אחת שייכות למשפחת מילים "שבתו"וִַׁישְּ

  

   לכולם מנוחה: התורה מן
 ,יום מנוחהכהשבת  שבו מוזכרת מתוך עשרת הדיברותמובא הפסוק לתלמידים  בחוברת

בבירור  מובהר בחוברת לתלמיד,שאחריו, שאינו מובא  בפסוקמלאכה.  עשיית-איבמובן של 
 וכך , שנזכרה גם בקטע הקודם.הבריאה בסיום האלוהים ומנוחת האדם בני מנוחת בין הקשר
 : כתוב

ֶשת ִכי" הָוה ָעָשה ָיִמים שֵּ ִים ֶאת יְּ ָשמַׁ ֶאת הַׁ ָים ֶאת ָהָאֶרץ וְּ ֶאת הַׁ יֹום וַָׁינַׁח ָבם ֲאֶשר ָכל וְּ ִביִעי בַׁ שְּ  הַׁ
ל ן עַׁ ְךבֵּ  כֵּ הָוה רַׁ ָבת יֹום ֶאת יְּ שַׁ הּו הַׁ שֵּ דְּ קַׁ  .  " )שמות כ, י(וַׁיְּ

 שיום אומרים מדוע להסביר לנסות מהתלמידים ולבקש שלעילהפסוק אפשר להקריא גם את 
 ".  בראשית למעשה זכר" הוא השבת

את כות במנוחה השבועית של השבת את האחריות לזַׁ  על האדם מטיל הפסוק המובא בחוברת
העובדות עבורו במשא  הבהמותיהודים כלא יהודים, וכן העובדים שלו, ם בו: תלויימי ש

 ובחקלאות. 
 

 : יום מנוחה שבועי יש לי מושג

, וכבר מאות שנים הוא קיים גם בכל התרבויות סביבנו, אך רש במסורת שלנוושרעיון השבת מ
 ן מגד:והסופר אהרכתב  על כך. מופרך לתרבויות ולעמים רביםרעיון נשמע הלאורך אלפי שנים 

  – הדיברות, ומאלה הייתה עשרת האנושית לקדמה היהדות של ביותר הגדולה התרומה
 עצומה. אפילו בעולם, שחולל מהפכה הראשון הסוציאלי החוק השבת" הוא יום את "זכור

 עליו זאת, אינו עולה לאחר שנה 3,500שנתקבל  השעות שמונה בן יום העבודה חוק
 רק העם היהודי נברא אילו !ולבהמה לגר ולאמה, גם לעבד גם שבועב מנוחה בערכו. יום

 שנברא. לעולם היה כדאי – כך לשם

http://sheli.tali.org.il/page/18110
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המחלקה לתרבות  , סיוון תשל"ט,97 דף לתרבות יהודית, "חילוניים בעד שבת"אהרון מגד, 
 יהודית במשרד החינוך

כיצד היה  אפשר להפנות לתלמידים את השאלה: דמיינו שלא היה יום מנוחה בסוף השבוע.
 נראה השבוע בלי שבת? 

 

 שבת סביבנו
 

 של נתן יונתן שיר: "ערב שבת"
ההרמוניה ששוררת בזמן הזה בין רוגע הטבע בסוף ואת כניסת השבת את שעת השיר מתאר 

יֹום ָעָמל ָכָלה " :בשירעל המשפט האחרון  כדאי להתעכבהאדם. הפסקת המלאכה של היום ו
ם לַׁ ה ֶשלֹא ִנשְּ ָחָלהאּו /ּומַׁ תְּ הַׁ ִחיל ָמָחר מֵּ י נַׁתְּ  הרוגע נובע לא רק מהפסקת העבודה אלא גם ."לַׁ

השבת מזמנת את האפשרות להשהות את כל העמל והמתח ולהשאירם  –מיצירת מעין מחיצה 
  מאחורינו, עד החזרה לעבודה "מחר".

. לפני השמעתו אסנת פז וחמישיית גלבועבביצועם של המולחן  השירלהשמיע את  אפשר
ולשאול איזה סוג  שיראפשר להזמין את התלמידים לדמיין שהם מלחינים מנגינה המתאימה ל

. לאחר ההשמעה שאלו מה של ניגון היו מלחינים )חזק ורועש, רך, קצבי, אטי, מהיר וכדומה(
 הקשר בין הלחן ותוכן השיר.

את בעלי ותחקה מקצוע תבחר חלקו את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה  לות:הצעה לפעי
את התלמידים יאטו שבת מתקרבת", ה" המורה תקרא:מלאכתם. כאשר עושים את מקצוע ה

 תנועתם. 

 

 פנאי בשבת

 חוק יום המנוחה :הידעתם?

ום מנוחה להם לבחור י מתירהחוק , ווסלמים או נוצריםמלם ויהודים רובם ככ ארץ הלאתושבי ה
)באסלאם אין זה יום מנוחה, אך זהו יום קדוש של תפילה,  שי למוסלמיםייום ש :דתםעל פי 

 יום ראשון לנוצרים.ו ומוסלמים רבים מעדיפים לבחור בו ליום מנוחה(

 
 שיר: "שבת ארוכה" של נורית יובל

 מאפשר שיחה חופשית. ו י התלמידיםישיר זה מזמן חזרה להוו
 

 השבת מרעננת
 ור "המתנה" סיפה

 הסיפור נכתב בהשראת דברי הרב מרדכי קפלן, מייסד התנועה ליהדות מתחדשת:

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

ת מכחול שלנו על מנת לחדש את הסתכלותנו היא מעין הרגעים בהם נפסיק מלאכ
בזה העצם. משעשינו כך, אנו חוזרים אל מלאכת הציור מתוך הבהרת ראיה וחידוש 

  המרץ.

' עמ ,תשס"ג ,אברהם רגלסון, מס :, תרגוםערכי היהדות והתחדשותםמרדכי מנחם קפלן, 
64 

  אפשר להעלות שאלות לדיון בעקבות הסיפור:

לנועם תחושה של מנוחה? מה תורם למנוחת הגוף, ומה תורם  ך הסיפור, מה נותןורלא •
 ה? מחשבה, למנוחת הראש

https://www.youtube.com/watch?v=FGbOZIfFqX0
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 על עבודתו? מה הוא מחליט לעשות? חשבותממצליח לגרש את הנועם כיצד  •

 האם גם אתם מרגישים לעתים שמנוחה נותנת לכם ראייה חדשה ורעננה? ספרו על כך.  •
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 : גיחידה  – שבת
 יום קדוש, יום מיוחד

 

 הומרתיע הלחלוטין ואף מוזר הראות זרילהעלולה א מושג דתי, ולכן ית השבת הקדוש
 לתלמידים. ביחידה זו אנו מבהירים את המושג ומציגים את המקבילות שלו בחיי התלמידים.

 

 מטרות היחידה

 משמעותה של קדושת השבת ביהדות הבהרת •

  ורת ובחיינוהמבדילות את השבת ומייחדות אותה במסהפעולות  לימוד והצגה של •

 

 משך לימוד היחידה

 שני שיעורים

 

 מבנה היחידה

 קומיקס פתיחה

 קדושת השבת

 "ויקדש אותו"מן התורה: 

 מתכוננים לשבת

 של חזי כהן קניות לשבתסיפור: 

 של אהוד מנור שיר עם נקישיר: 

 אור הנרות

 ברכות הדלקת הנרות: ברכה מסורתית וברכה חדשה

  בע שטריתשל אליש שבת נרותמדרש תמונה: 

 משימת חקר בזוגות

 כמו כלה─ השבת 

 "לכה דודי"מן התפילה: 

 קומיקס סיום

 

 הציוד הנדרש

 .רמקוליםמחשבים למשימת החקר, 
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 הרחבה

 

 קומיקס פתיחה 

שמש אסוציאציות: רשמו על של אפשר להבהיר את משמעות המילה "קדוש" בעזרת תרגיל 
א מזכירה להם. המילה "קדוש" משמעותה ובקשו מהתלמידים לומר מה הי ,הלוח את המילה

המקורית היא נבדל, נפרד. כלומר דבר קדוש נבדל מהחול, מהרגיל. כמובן משמעות ההפרדה 
הדבר הקדוש אינו רק נבדל מהדברים הרגילים אלא גם מעליהם. פעמים  –היא גם הגבהה 

הארצי. למשל זה  גם משמעות רוחנית, כלומר חיבור מטפיזי, מעל "קדוש"רבות מתלווה למונח 
אלוהים הוא שהבדיל אותה מימי החול.  ,רת היהודית לשבת שעל פי התורהוהיחס של המס

 יומי.-דבר רגיל, יוםמובנו  –אפשר להתייחס בכיתה לניגוד בין המילים "קודש" ו"חול". "חול" 

 

 קדושת השבת

 "ויקדש אותו"מן התורה: 

ָבֶרְך" ו"וַׁ  ש". הזכירו לתלמידים שכבר עמדנו על כך שיום בציטוט של הפסוק שני פעלים: "וַׁיְּ דֵּ קַׁ יְּ
השבת יום "מבורך" ביחידות שעסקו בעונג השבת ובמנוחת השבת, ונתייחס עתה רק למילים 

"ויקדש אותו". לאחר לימוד הפסוק אפשר לקשר אותו לחיי התלמידים: גם אנחנו, במדינת 
ליום השבתון הרשמי, ובעקבות זה ישראל, הבדלנו את יום השבת מימים אחרים. הבחירה בו 

הסגירה של בתי הספר ורוב מקומות העבודה בשבת מייחדות את יום השבת בזירה 
רה הפרטית והמשפחתית.   הציבורית וגם בספֵּ

 

 מתכוננים לשבת

 סיפור: "קניות לשבת" של חזי כהן

ורת פייה לשבת ובהכנות אליו. תענוג זה מתבטא גם במסיהתענוג שבצ נושא הסיפור הוא
לברך את מי שפוגשים בברכת "שבת שלום" עוד לפני שבת. הציפייה לשבת יכולה להפוך את 

 ההכנות לפחות מייגעות ואף לנעימות כמו בסיפור.  

 

 שיר: "שיר עם נקי" של  אהוד מנור

. לחן השיר קליל ושמח. שאלו את התלמידים למה בביצוע של מתי כספיאת השיר  השמיעו
נפוצים של רחיצה לפני הרגלים לדעתם התאים כספי דווקא לחן כזה לשיר. בשיר מסופר על 

יעים כאשר נהוג להתקלח בכל יום, עדיין משק כיום,יפים. גם נקיים והשבת ולבישת בגדים 
ויש הנוהגים להתקלח ממש לפני סעודת שישי המשפחתית.  ,במיוחד לפני אירועים מיוחדים

אווירה של  משרותהנשמה ומתאר כיצד הן את מרעננות את הגוף ו והשיר מציין כי הכנות אל
אפשר לפרש את  ידידות ושמחה )"כולם אומרים שלום ומה נשמע", "כל אחד שורק שיר"(.

מקבל את ואחד ע, שביל בצד" החוזרות בפזמון כרמז לכך שכל אחד המילים "שביל באמצ
 השבת בדרכו הוא. 

 

 אור הנרות

. חז"ל קבעו שביום שישי בערב יש להדליק נר כדי שמן בתקופת חז"ל הוארו הבתים בנרות
מריבות בין בני לעורר בו יסעדו בחשכה, דבר שלדעתם עלול שטיח שלא יהיה מצב בלה

את הפסוק  שמתענגים בו.כך במיוחד בשבת שאמור להיות יום הבית ורצוי להמנע מ
בהקשר של מטעמי השבת דרשו חז"ל  111בחוברת בעמ' שמובא "וקראת לשבת ענג" 

בעוד יום, לפני השקיעה,  חז"ל קבעו שיש להדליק את הנרות נרות השבת.  – בצורה נוספת

https://www.youtube.com/watch?v=CNgz2reKf9A
https://www.youtube.com/watch?v=CNgz2reKf9A
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נחשבה הלכה  הדלקת הנרות תבשל ההלכה האוסרת להדליק אש בשבת עצמה. מצוו
יום יש חשמל שיוכלו לקנות נר ולהדליקו. כאנשים שלא היו בעלי אמצעים חסכו כדי , וחשובה

רוב אין מוותרים על ההדלקה של נרות דווקא, מי מתוך רצון לשמור על על פי בכל בית, אך 
 הנות מהאור הרך והנעים.יתוך רצון למהמסורת, מי 

ההדלקה מסייעת ליצור את ההבדלה, היא  לקדושת השבת?קשורה כיצד הדלקת הנרות 
הרגע שבו עבורנו תמו ימי החול ומתחיל יום המנוחה. אפשר לשאול  –מסמלת נקודת מעבר 

 מדוע לדעתם דווקא הנרות מסמלים את כניסת השבת?  :את התלמידים

 
 ברכות הדלקת הנרות: ברכה מסורתית וברכה חדשה

בניגון מסורתי מתוך התקליט "יחד בתפילה" בהפקת  ברכת הדלקת הנרותהשמיעו את 
  קרן תל"י.

רתית מדגישה שהדלקת נרות השבת היא מצווה. לעומת זאת הברכה החדשה והברכה המס
זאת ום, יום המנוחה המקובל היפן החברתי של השבת, מדברת על ה"תברך לנו השבת" 

הניסוח של ברכות חדשות . עליהם( וברכהנרות השבת  הדלקתצד החיבור למסורת )ב
על רצון להתאים את הפרקטיקה  יםמנהגים חדשים ועוד מעידוקביעת תפילות חדשות ו

מאמין גם למי שאינו  ,למנהגים שורשייםים לנו להתחבר שלנו ומאפשר יהיהודית להווי
 .המסורת היהודית האמונות שיצרב

 

   אלישבע שטרית " שלשבת מדרש תמונה: "נרות

ראש האישה מכוסה בצעיף,  בתה מתבוננת בה.ובציור נראית אישה המדליקה נרות שבת 
ידיה, את עיניה ומרימה את ברכה. האישה עוצמת אמירת כמנהגן של נשים רבות בעת 

: הברכהלכסות את העיניים ברגע מסיבה הלכתית יש  .העומדת לכסות את פני כאילו
הברכה על הנרות מציינת את כניסת רוב לפני קיום המצוות, אך על פי ביהדות מברכים 

את ראיית הוא מונע  :אסור להדליקם. כיסוי העיניים הוא מעין פתרוןשבת, ולכן אחריה 
 הנרות, ובתום אמירת הברכה מסירים את הידיים ומתענגים מאור הנרות. 

האמנית בחרה בצבעים חמים המשרים חמימות על כל  .שלווהאווירה רכה ועולה הציור מן 
המעבר לאווירה אחרת,  –אפשר לקשר למשמעות הרגע של כניסת שבת ש , חמימותהציור

  דורי של המסורת.-הילדה המתבוננת באם מסמלת את החיבור הבין מנותקת משגרת החול.

--------------------------------------------------------------------------- 

היא גם מציירת, ורבים  .ה בנושאי יהדות ספרד וארצות האסלאםמרצאלישבע שטרית היא ד"ר 
  חיי היהודים במרוקו.המתעדים את  ציוריםובהם סדרה של  תיעודיים,הם ציורים מציוריה 

--------------------------------------------------------------------------- 

 חקר בזוגות משימת

מוזאונים למשל בפורטל  ,את התלמידים לאתרים שבהם יש פמוטים מיוחדים כדאי להפנות
בפורטל אפשר להשתעשע גם בחיבור התמונה מחלקי  .מוזאון ישראל אתרבאו  בישראל

 פאזל )בתפריט משמאל למעלה(.

בית קרובי משפחה שלהם פמוטים עם בר אם יש בביתם ורהזמינו את התלמידים לבכמו כן 
פר את סיפורם סיפור מיוחד. אם תלמיד אחד מוצא פמוטים כאלה, בקשו ממנו לצלמם ולס

 בכיתה. 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-200684799-945392928/ooeaoae-6
http://www.museumsinisrael.gov.il/he/Pages/search.aspx?freetext=%D7%A4%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.museumsinisrael.gov.il/he/Pages/search.aspx?freetext=%D7%A4%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.imj.org.il/Stieglitz/texts/sabbathH.asp
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 כמו כלה─ השבת 

 "לכה דודי" מן התפילה:

-------------------------------------------------------------------------- 

 , לצאת לשדות ביום16-מאה הבהמקובלים בצפת שנהגו בו הפיוט "לכה דודי" מרמז למנהג 
לא רווח שמוזכר  חידשו מנהג בכך הם השבת.פני שישי בעת שקיעת החמה כדי לקבל את 

הקשור אליו מושר מדי שבת  הפיוט "לכה דודי"אך מעטים מקיימים מנהג זה, כיום  בתלמוד.
סידור נוסף לוהוא רבי שלמה אלקבץ,  16-בר במאה היהפיוט חאת . ברוב קהילות ישראל

חדשות וסח התפילה. ההכללה של תפילות שחז"ל קבעו את נהתפילה מאות שנים לאחר 
תפילה לשלום המדינה או לחיילי צה"ל( מעידה שמסורת ישראל אינה ו)כגון פיוט זה 

גורלן של הברכות החדשות להדלקת יעלה במאובנת אלא חיה ומתפתחת. ימים יגידו מה 
תפילה הקנוני או הלסידור  ויכנסיבעם ו ותקבליאם ה –המובאת ביחידה  הברכהנרות כגון 

 בודדות?יישארו נחלתן של קהילות 

-------------------------------------------------------------------------- 

. אפשר לבדוק שונים לפיוט מלחניםהשמיעו בכיתה קטעים קצרים  .רביםלחנים פיוט ל
 להצביע על הביצוע המועדף עליהם.בכיתה אם יש לחן המוכר להם ולבקש 

, מתוך התקליטור "יחד מחרוזת של לחנים שוניםו ירושלים –לחן ממסורת ספרד  להלן
 בתפילה" בהפקת קרן תל"י.

 

  

https://soundcloud.com/user-200684799-945392928/ooeaoae-8
https://soundcloud.com/user-200684799-945392928/ooeaoae-7
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 : איחידה  –יום ירושלים 
 עםבלב ה –ירושלים 

 

לא במקרה נבחרה ירושלים עם קום המדינה לבירת המדינה החדשה. ירושלים מציינת את 
הקשר העמוק שיש לעם ישראל עם ארצו העתיקה, וביחידה זו אנו עוסקים במקורות 

 מהעת העתיקה ועד ימינו. –הממחישים את הקשר הזה 

 

 מטרות היחידה

 בה לעם ישראלעיר חשו –התוודעות להיסטוריה הקדומה של ירושלים  •

 הבנת משמעותה של ירושלים, בירת מדינת ישראל, לאור מעמדה ההיסטורי •

 

 משך לימוד היחידה

 שניים עד שלושה שיעורים

 

 מבנה היחידה

 קומיקס פתיחה

 מידע: על יום ירושלים

 אז והיום –ירושלים הבירה 

 מידע: עיר הבירה 

 ו של עולם"אגדה: "אמצע

 אם אשכחך, ירושלים

 ים את ירושליםמידע: זוכר

 מן התנ"ך: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

 איך זוכרים את ירושלים?

 מידע וחידה: מנהגים לזכר ירושלים

 יש לי מושג: מזרח

 געגועים לירושלים

 של אפרים משה ליליין  מאי היהודיאמנות: איור לשיר 

 יחד סביב ירושלים

 : עיר שעושה ישראל חברים ומידע אגדה

 לירושלים   –העולם פעילות: מכל 

 קומיקס סיום
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 הרחבה

 

 יום ירושליםעל : מידע

במדור זה מובא מידע בסיסי על יום ירושלים. לפני הקריאה שאלו את התלמידים מה הם כבר 
ת האלה בזמן הקריאה: ושאלאת ה. בקשו מהתלמידים לשאול את עצמם יודעים על יום זה

האם לדעתם היה רצוי מהם?  הקודמת?האם יש בסיכום פרטי מידע שלא הזכרנו בשיחה 
 וסיף לסיכום מידע מסוים?לה

 הקשר של ירושליםהמודגשות בטקסט. כדאי לדבר גם על מילים בקריאה התמקדו במהלך ה
לחיי התלמידים. לאחר שיחה זו הפנו את התלמידים לכתיבת תעודת זהות לחג על פי ההנחיות 

 הכתובות בחוברת הלימוד. 

 

 ז והיום  א –ירושלים הבירה 

 מידע: עיר הבירה

 –לפתיח לנושא היחידה אפשר לעשות סקר: איזו עיר לדעתם מתאימה יותר להיות עיר בירה 
וציינו שבהמשך היחידה  ? בקשו מהתלמידים להעלות טיעונים לכאן ולכאן,ירושלים או תל אביב

בבחירת אביב, לא היה ספק עם הקמת המדינה  נלמד מדוע, על אף חשיבותה הרבה של תל
 ירושלים לעיר בירה, וכך כתוב גם במגילת העצמאות. 

בחלק זה מפורט הרקע ההיסטורי למקום שבחר דוד המלך לעיר הבירה הראשונה של העם. 
המקום שבו, על פי ספר  –חז"ל הוסיפו עוד נדבך לבחירה זו כאשר מיקמו את הר המוריה 

 בהר הבית. –בראשית, התרחשה עקדת יצחק 

 

 ו של עולם""אמצעמן האגדה: 

המדרש מציע תבנית של מעגלים קונצנטריים המרכיבים את העולם: ישראל, ירושלים, בית 
 –המקדש, ההיכל שבו ניצב ארון הברית )שבו שמורות לוחות הברית ומכאן חשיבותו( ובלב 
אבן השתייה, במרכז הר הבית. על פי המדרש, אבן השתייה )מלשון תשתית( היא המקום 

א גם כל העולם. ביחידה הבאה נראה כי האבן שמקובל לראות בה את אבן השתייה שממנו נבר
חשובה לא רק ליהודים אלא גם למוסלמים, וכן נראה כי הרעיון שלפיו ירושלים היא מרכז 

העולם קיים גם בתפיסות נוצריות מוקדמות. חז"ל חשבו שהעולם שטוח ולכן הכרח שיהיה 
ימה לתפקיד זה, אם כי כמובן המיקום הגאוגרפי חשוב מקום כלשהו במרכז, וירושלים התא

משום שהוא מסמל מיקום רעיוני, של מרכז רוחני ודתי המשפיע על כל העולם, כנאמר בתנ"ך: 
א ִמִציֹון ִכי" צֵּ ר תֹוָרה תֵּ בַׁ ִ  ה' ּודְּ  " )ישעיהו ב, ג(.םִמירּוָשָל

 א ידעועדיין לופת חז"ל . למעשה בתקגאוגרפיבמובן האינה נכונה  אתכמובן התפיסה הז
י שנראה פשיש לה "מרכז". כו, והתפיסה הייתה שהארץ שטוחה הארץ צורת כדורצורת ש

מרכז העולם, מבחינה בביחידה הבאה, גם כאשר ידעו שהארץ עגולה, היו שציירו את ירושלים 
לים רעיונית, שהרי מבחינתם ירושקריאה גם את תפיסת חז"ל יש לקרוא  דתית כמובן.-רעיונית

 .העולם מרכזעמדו בוהמקדש בתוכה היו החשובים ביותר ולכן 

 

 אם אשכחך, ירושלים   

 מידע: זוכרים את ירושלים 

 העם בתולדות דרמטית מפנה נקודת היה השני הבית חורבן, לתלמידים בחוברת מוסברכ
. מנקודה זו ובמשך לגלות ישראל עם יציאת תהליך של התחלה נקודת זוש היות, היהודי

לפיים שנה הייתה ירושלים מעיר מגורים או עלייה לרגל לעיר של חלומות ומשאת נפש. מעניין א
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למשל בקהילות היהודיות  –שגם בחלקי העם שהגלות שלהם התחילה מוקדם הרבה יותר 
ירושלים נותרה משאת נפש. נכיר מספר אופנים שבהם באים לידי ביטוי געגוע זה  –באתיופיה 

   מדה בזיכרון הקולקטיבי של העם.לירושלים ושמירת מע

 

 מן התנ"ך: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"

ל", פסוק א בתהלים, קלז מזמור פי על נּו ָשם ָבֶבל נֲַׁהרֹות עַׁ בְּ ם ָישַׁ נּו ָבִכינּו גַׁ רֵּ ָזכְּ  ,"ןִציֹו ֶאת בְּ
 שנבוכדנצאר לאחר לבבל שנלקחו הגולים בפי ירושלים את לשכוח לאש השבועה נאמרה

לשיר כמה לחנים, ואפשר  .ס"הנלפ 586 בשנת ירושליםאת ו הראשון המקדש בית את יבחרה
  .בביצועו של מידד טסהלהשמיע אחד מהם, למשל הלחן של שרון אבילחק 

אם נשכח את ירושלים, גם יד ודאו שהתלמידים מבינים את מילות השבועה: הגולים נשבעים: 
ימין שלנו תישכח )תחדל מלפעול(; הלשון שלנו תדבק לחך, כלומר תשבות אף היא, אם לא 

נזכור את העיר ואם לא נזכיר אותה במוקד של כל השמחות שלנו. אפשר לשלב את ההסבר 
 ימין אותך, צד אשכח בפעילות: הזמינו את התלמידים למצוא במזמור ביטויים שמשמעותם: אם

 שלי. השמח אותך, במרכז האירוע שלי, אזכור הפה של העליון שלי, חלקו

הערה: חז"ל פירשו את המשפט "אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" בצורה מילולית ונהגו 
 לפזר אפר על ראש החתנים, מנהג שנמשך עוד דורות רבים.

 

 איך זוכרים את ירושלים?  

 : מנהגים לזכר ירושליםוחידה מידע

תרון החידה: המשפט שאומרים בסוף ההגדה של פסח ובסוף יום הכיפורים הוא "לשנה פ
 הבאה בירושלים". האנשים שכבר גרים בירושלים נוהגים להוסיף: הבנויה.

---------------------------------------------------------------------------- 

. מסופר שלאחר חורבן בית המקדש השני היו מסורות האבל על חורבן ירושלים מקורן בתלמוד
אנשים שהחליטו להביע את אבלם והפסיקו לאכול בשר ולשתות יין מפני שהבשר והיין הזכירו 

להם את הטקסים שנעשו במקדש. רבי יהושע, המתון יותר, פנה אליהם ואמר: אם כך, אל 
רות  –תאכלו גם לחם  מזכירים את הביכורים, הם  –כי זה מזכיר קרבנות מקמח, אל תאכלו פֵּ
הם מזכירים את המנהג של ניסוך מים על המזבח בסוכות. מששמעו זאת  –ואל תשתו מים 

 שתקו, כי הבינו שהוא צודק. 

רבי יהושע הציע להם הצעה אחרת: לא לגזור גזרות שרוב הציבור אינו יכול לעמוד בהן כמו 
ת שיזכירו את חורבן העיר, ואחת להפסיק לאכול בשר ולשתות יין, אלא לעשות פעולות פשוטו

מהן היא המנהג להשאיר קטע קטן לא מסויד בבית )על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף 
 ס, עמ' ב(.

מנהג שרק נרמז ביחידה הוא כיוון התפילה לכיוון ירושלים. המקור לכך הוא בדברי התלמוד: 
 ישראל בארץ עומד היה, ישראל ארץ כנגד לבו את יכוין לארץ בחוצה עומד היה [...] רבנן תנו"

 נמצאו [...המקדש ] בית כנגד לבו את יכוין בירושלים עומד היה [...ירושלים ] כנגד לבו את יכוין
. את (א' עמ ל, דף, ברכות מסכת, בבלי תלמוד" )אחד למקום לבם את מכוונים ישראל כל

היה למנהג והשתרש: בכל המונח "כוונת הלב" אפשר לפרש פירוש רעיוני, במחשבה, אך הוא 
ומכאן המקור למושג "מזרח"  –מקום בעולם המתפללים פונים בגופם לכיוון הכללי של ירושלים 

 )המוזכר בהמשך היחידה(.

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sECrvSrh2Q8
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 יש לי מושג: מזרח

בארצות אשכנז שנמצאו ממערב לירושלים, אם כי גם בני מקורו של המושג "מזרח" הוא בעיקר 
עדות צפון אפריקה פנו מזרחה בתפילתם. בעדות צפון אפריקה קיר ה"מזרח" נחשב למקום 

 החשוב בבית הכנסת ונשמר למכובדי הקהילה.

יים. אפשר חוח רה זצד מלמילים: יש קישוטי "מזרח" שבהם המילה "מזרח" היא נוטריקון 
 ק העליון של התמונה בחוברת לתלמיד.לראות זאת בחל

 

 געגועים לירושלים  

 אמנות: איור לשיר "מאי היהודי" של אפרים משה ליליין

של מוריס רוזנפלד שיצא בגרמניה  שירת הגטוציור זה של ליליין הוא איור לשיר מתוך הספר 
יירפא רק . השיר מספר על כאבו של היהודי גם בעת שכל העולם שמח, באביב; הכאב 1903-ב

חזרתו לישראל ולירושלים. ליליין צייר את הכבלים שמונעים מהיהודי להגיע  –באביב שלו 
ירושלים שבראש ההר. הכבלים  –למקום שבו השמש זורחת, ממזרח  –למקום האביב שלו 

בציור הם האנטישמיות שידעו היהודים על בשרם בתקופה זו באירופה והקושי להגיע לישראל 
 ולחיות בה.

---------------------------------------------------------------------------- 

נולד  המכונה לעתים בהפלגה "האמן הציוני הראשון" (1925-1874אפרים משה ליליין ) האמן
 –ויצר ציורים, כרזות וספרים רבים גרפיקאי וצלם  צייר,. הוא היה אמן בגרמניההיה גליציה וב

של הרצל על מרפסת  הוא שצילם את התמונה המפורסמת יהודיים וציוניים.רובם על נושאים 
בישראל ואף סייע בהקמת האקדמיה לאמנות "בצלאל". קצרה חי תקופה המלון בבאזל. 

, אך רגשותיו כלפי והתנועה הציוניתיהדות קשרים עם המהחלקי באופן בהמשך חייו התנתק 
 .לציירהוהוא המשיך  ,ירושלים נותרו על כנם

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 יחד סביב ירושלים  

  עיר שעושה ישראל חבריםאגדה ומידע: 

דבריו של רבי יהושע בן לוי מתייחסים לכך שירושלים יצרה קשרים חברתיים בין בני העם 
הוא דורש הוא משפט שהפסוק  רגל.מוקד עלייה לכאשר בית המקדש היה קיים, בהיותה 

. משמעותו משירם של עולי הרגל החוזרים לביתם ומתארים את שמחתם בראותם את ירושלים
 העיר נראתה כגוש אחד, מחובר ומאורגן. –המקורית של המשפט "כעיר שחוברה לה יחדיו" 

רגשי ההמידע מחבר למנהגים שפגשנו בחלקיה הקודמים של היחידה הממחישים את החיבור 
 השונות. שיצרה העיר בין בני העם היהודי בתפוצות

 

 לירושלים  –פעילות: מכל העולם 

פעילות ממחישה שגם כיום בלי עלייה לרגל ירושלים היא עדיין מוקד שיהודים מכל העולם ה
 יכולים להתראות ולהתחבר בו.

---------------------------------------------------------------------------- 

 לימינו, כפי שנלמדו ביחידה בבל: אפשר לראות קו ישיר המקשר בין דבריהם של גולי להעשרה
 שהדבר משתקף בדבריו של נתן שרנסקי למתמודדי חידון התנ"ך העולמי לשנת תשע"ז:

 לדין עמדה הברזל מסך את לפרוץ שניסו הראשונות הקבוצות אחת, 1970 בשנת
 המשפט בסוף]...[  הנאשמות אחת הייתה זלמנסון הסילב. במולדת בגידה באשמת
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 משפטה את חתמה ממש והיא? שלך הטיעונים את לסכם רוצה את איך: אותה שאלו
 לדין עמדתי אני גם, זה אחרי שנים שמונה. "ימיני תשכח ירושלים אשכחך אם": בקריאה
 המשפט לבית להגיד רוצה אתה מה: בסוף שאל השופט אותי גם. מולדת בגידה באשמת
 אני ולאשתי ישראל לעם אבל, להגיד מה לי אין הזה המשפט לבית": לו אמרתי? לסיכום

 .'"בירושלים הבאה לשנה': אומר

 לפני, שלנו האחרונות שהמילים לי חשוב כך וכל לסילבה חשוב כך כל היה זה למה
, רגע באותו כי. למה לכם אגיד אני? ירושלים על יהיו, הסוהר בבית רבות לשנים שניעלם

 שהעם. לבד תישאר לא שאתה עצמך את לשכנע לך חשוב הכי ]...[? לך חשוב הכי מה
? המשכיות שמסמלת השבועה היא ומה. שחרורך יום עד עבורך להילחם ימשיך היהודי

 הבטחה לנו שנותנת השבועה מהי? הדורות כל עם קשר לנו שנותנת השבועה מהי
 כוח לנו שנתן מה זה. לירושלים הכמיהה? לישרא לארץ ונגיע המסכים כל נשבור שאנחנו
 של הפקקים לבין זה בין הקשר מה אז. שנה 3,000 שבוערת כמיהה זו. להילחם
 מזרח בין והמצב, בתורים שנדחפים ואנשים, לרחביה שערים מאה בין והמתח, ירושלים
 .שלכם הדור של, שלכם בידיים היא התשובה? ירושלים למערב ירושלים

---------------------------------------------------------------------------- 



72 

 

 : ביחידה  –יום ירושלים 
 מעורב ירושלמי

 

 ומדתות שונות מארצות – רבים לאנשים חשובה היא אך, ליהודים חשובה עיר היא ירושלים
 . שונות

 

 מטרות היחידה

 ולאנשים העולם למכ ליהודים, רבים לאנשים ירושלים העיר של חשיבותה הכרת •
 שונות מדתות

 ותיירים תושבים – ירושלים באוכלוסיית הרב המגוון הכרת •

 

 היחידה לימוד משך

 שיעורים שני

 

 היחידה מבנה

 פתיחה קומיקס

 פעילות פתיחה

 העמיםתושבים ותיירים מכל 

 "מטרופולין לכל הארצות להיעשותעתידה ירושלים "אגדה: 

 פעילות: שמות ירושלים

   דתותשלוש עיר קדושה ל – ירושלים

 מקומות קדושים בירושלים מידע: 

 איתן פרץ של זאת ירושליםמתוך  :שיר

 קומיקס: מקום מקודש לשלוש הדתות

 אמנות: ירושלים על המפה

 פנים שונות בירושלים

 מידע: עיר מעורבת

 שלום על ירושלים

 "שאלו שלום ירושלים": מן התנ"ך

 קומיקס סיום
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 הרחבה

 

 תיחהפעילות פ

 בשפה" לירושלים הבאים ברוכים" המשפט את לומר ללמוד שלישייה או זוג מכל לבקש אפשר
 את לומר קבוצה כל ויזמינו החוברות את כולם יסגרו שינון של דקות כמה לאחר. אחרת

 .נאמר הוא שפה באיזו לנחש ינסו והם, האחרים התלמידים לפני המשפט

 מבקרים או חיים העולם מכל שאנשים? )זו עילותמפ להבין אפשר מה: שאלו הפעילות לאחר
 (בירושלים

 אם ולבדוק –" ירושלמי מעורב" – היחידה לשם התלמידים של לבם תשומת את להסב כדאי
 ולבקש זה מאכל של תמונה לתלמידים להראות אפשר". ירושלמי מעורב" פעם אכל מישהו

 .היחידה כותרת זו למה להסביר מהם

 

 תושבים ותיירים מכל העמים

 "מטרופולין לכל הארצותלהיעשות ירושלים  עתידה"אגדה: 

 תהיה שירושלים שהאמין מי יש שנים אלפי לפני שגם לתלמידים מראה האמירה של רבי יוחנן
 ארץ של האסטרטגי מיקומה בשל ,עתיקהה בתקופה כבר ןואכ .בעולם וחשובה מרכזית עיר

 – ורומא בבל, פרס, אשור, מצרים – העתיק העולם של הגדולות הממלכות בין שער, ישראל
 .לגודלה ביחס בה עברו רבים עמים בני

 שכל בעיר: האלה הנקודות את לעלות רצוי בעקבותיה בשיחה. פתוחה שאלה היא 2 שאלה
 של תחושה קלות ביתר ווצריות לאומיים סכסוכים יהיו שלא לצפות שראפ מוצא מאותו תושביה
 ומגיעים שונים ממוצאים םתושבי בה שמתגוררים בעיר זאת לעומת. התושבים בין אחדות

 ומחשיפה פתיחות מיותר ייהנו שהתושבים לצפות אפשר, שונות מארצות מבקרים אליה
 '(.וכו להצגות, שונים מוזיקה לסוגי, שונים מאכליםל, שונות לדתות) מגוונות לתרבויות

 
 פעילות: שמות ירושלים

 ולעמים היהודי לעם חשיבותה על המרמזים ירושלים משמות כמה למיין מתבקשים התלמידים
 . אחרים
ן :לעיר העם אהבת על המרמזים שמות ִצי, ֱאֹלִהים גַׁ ָלה, ָבּה ֶחפְּ היְּ  ,כַׁ דֹוש, נֹוף פֵּ ל קְּ ָראֵּ שֹוש ,ִישְּ  מְּ

ָבִתי ,ָהָאֶרץ ָכל ם רַׁ  .עַׁ
תֹות :אחרים לעמים ירושלים של חשיבותה על המרמזים שמות לְּ ִּמים דַׁ ָבִתי, ָהעַׁ גֹויִים רַׁ ָרִתי, בַׁ  ֹשָ

ִדינֹות ּמְּ בּור ,בַׁ  .ָהָאֶרץ טַׁ
 

 דתותשלוש עיר קדושה ל –ירושלים 

 שיר: בית מתוך "זאת ירושלים" של איתן פרץ

סיפס של שלוש הדתות בעיר דרך הקולות השונים העולים השיר מציג באופן אידילי את הפ
. חשוב להסביר לתלמידים שזה תיאור שמציג שאיפה, מהדתות מקומות הקדושים לכל אחתהמ

  ולאו דווקא מציאות. אכן במציאות כל הקולות נשמעים, אך אין תמיד הרמוניה ביניהם.
 בתורה קבוצה מכל ולבקש קבוצות לשלוש הכיתה את לחלק אפשר :פעילותל הצעה

(. יהודית תפילה, כנסיות פעמוני, ןהמואזי קריאת) בשיר הנזכרים מהקולות אחד להשמיע
 הקבוצה לשירת קצרה שהייה לאחר תצטרף מהקבוצות אחת כל – בקנון לשיר להציע אפשר

 .הקודמת

 

 

http://st1.foodsd.co.il/Images/Recipes/xxl/Recipe-3081-7cDFu1x1JbKjx2tJ.jpg
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 ירושלים על המפה :אמנות
בונטינג. יש  נוצרי היינריךהכומר, הקרטוגרף והתאולוג ה 1585שנת ביר ימפת התלתן צאת 

לסמל את השילוש הקדוש  כדיטינג בחר להציג את העולם בצורה של תלתן נאומרים שבו
אמונה הא מעיקרי ישהאמונה בו ה – האב )האלוהים(, הבן )ישו( ורוח הקודש – הנוצרי

הנוצרית. בונטיג מיקם את ירושלים במרכז המפה והדגיש בכך את חשיבותה לנצרות. לאחר 
 ביחידה הראשונה על יום ירושלים )עמ' תהנלמד האגדהבמפה רצוי להזכיר לתלמידים את ון עי

 חכמינו מתארים את ירושלים כמרכז העולם. השב( 130
ידעו שלמעשה מבנה היבשות שונה  בתקופת בונטינגכמובן מפה זו היא סמלית בלבד, וכבר 

 מהצורה של עלי תלתן.
 

 בירושלים שונות פנים

 מעורבתמידע: עיר 

מתוכנן אם תושבים. ותיירים  –בטיול בירושלים אפשר לפגוש מגוון רחב מאוד של אנשים 
לשים לב לדמויות מיוחדות  –לתלמידים ביקור בירושלים, מומלץ לתת להם משימה לטיול 

חיים בה  –גם בשיעור עצמו אפשר לתת להם דוגמאות למגוון התושבים לתלבושות מיוחדות. ו
חילוניים ודתיים, סטודנטים ותיירים  –בני עדות ואמונות שונות, ערבים ויהודים נזירים נוצרים 

 ועוד. חרדים ממגוון חסידויות וקבוצות, בני כל העדות בישראלהעולם, הארץ ומכל 

 

 ירושלים על םושל

 "ירושלים שלום שאלו": ך"התנ מן

על שנים רבות, נוסף  כברמכיוון שירושלים חשובה לשלוש הדתות וכל אחת מהן מחוברת אליה 
 היותה עיר מיוחדת, היא גם מוקד לסכסוכים.  

ְך"שירת הפסוק את אפשר להשמיע בכיתה  ְרְמנֹוָתיִּ ְלָוה ְבא  י ָשלֹום ְבֵחיֵלְך )בחומותייך(, ש   "ְיהִּ
של נשמה קרליבך. אפשר גם לבקש מהתלמידים לחזור גון חסידי בביצוע יבנ)תהלים קכב, ז( 

על השמעת הקולות של מואזין, פעמונים ותפילה יהודית כפי שעשו קודם, והפעם להשתדל 
איך נצליח ליצור : להפיק "ניגון" הרמוני. כדאי לשוחח יחדולהתאים את עצמם אלה עם אלה 

ם לעשות זאת אל יותר להשיג הדגיש כי יהיה קללמשל אפשר  ?מנגינה יפה מהקולות השונים
 . מה אפשר ללמוד מכך על היחסים בין אנשים מדתות שונות בעיר? ישירו בקול מתוןהקבוצות 

גוניותה של -הזמין את התלמידים לעבוד בזוגות ולהכין כרזה המציגה את רבלאפשר 
 ועליה ירשמו את ,תרבויות שונות(ומירושלים )אנשים מדתות שונות, מסגנונות שונים 

נֹוָתִיְך" מְּ רְּ אַׁ ָוה בְּ לְּ ְך שַׁ ילֵּ חֵּ ִהי ָשלֹום בְּ  .הפסוק "יְּ
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EH3PnspPdwE
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 "רשימת קישורים לאתר "שלי ושלכם
 

מוצעות מספר דרכים להגיע לכל  רשימה של היחידות והתכנים הנוספים באתר התכנית. ךלפני
 אחת מן הפעילויות בתכנית:

. שימו http://sheli.tali.org.ilכניסה דרך הדף הראשי של אתר שלי ושלכם, בכתובת:  .1
 לב, אתר זה משותף גם לכיתות האחרות.

, כפי שמפורט בטבלה להלן ובהפניות לאורך כניסה באמצעות קישור ישיר לכל יחידה .2
 .המדריך למורה

ברת , כפי שמוזכרות בחובאמצעות הקלדת מילות חיפוש במנוע החיפוש בדפדפן .3
 . הלימוד

  מילות מפתח. הפניה ישירה אליהן, וכן בטבלה הבאה רשימה של הפעילויות והיחידות באתר, 
 
 

 מילות מפתח תוכן  כתובת 

 יחידת לימוד:
 –מבוא לאגדה 

 עולמם של החכמים

http://sheli.tali.org.il/page/
13613 
 

ות עם עולמם היכר
של חז"ל ועם 

 ספרות האגדה.

עולמם של 
חכמים שלי 

 ושלכם

 יחידת לימוד:
 מיהו חבר –חברות 

http://sheli.tali.org.il/page/
18211  

לימוד על תכונות 
המאפיינות חברים 

 .טובים

מיהו חבר שלי 
 ושלכם

 עיבוד לאגדה:
התורה על רגל  כל

 אחת

http://sheli.tali.org.il/page/
18634  

עיבוד לאגדה 
מופיעה ביחידת ה

"מה  הלימוד
ששנוא עליך לא 
 תעשה לחברך"

 .בחלק א( 2)יחידה 

כל התורה על 
רגל אחת שלי 

 ושלכם

 יחידת לימוד: 
 משה והגדי

http://sheli.tali.org.il/page/
9287  

לימוד על תכונות 
חשובות למנהיג 

בעקבות אגדה על 
 משה רבנו

משה והגדי שלי 
 ושלכם

 לאגדה:עיבוד 
רבי אלעזר בן שמוע 

 והניצול

http://sheli.tali.org.il/page/
18637  

עיבוד לאגדה 
המופיעה ביחידת 

הלימוד "לדאוג גם 
 4)יחידה  לזר"

 .בחלק א(

אלעזר בן שמוע 
והניצול שלי 

 ושלכם

 עיבוד לאגדה:
 אהרן רודף שלום

http://sheli.tali.org.il/gimel
/18635  

עיבוד לאגדה 
פיעה ביחידת המו

מריבה " הלימוד
" ופיוס בין חברים

 .בחלק א( 5)יחידה 

אהרן רודף 
שלום שלי 

 ושלכם

 יחידת לימוד:
 שלוש משאלות

http://sheli.tali.org.il/page/
18035  

יחידה סביב אגדת 
עם על זוג זקנים 

 והמריבות ביניהם.

שאלות שלוש מ
 שלי ושלכם

 יחידת לימוד:
בין  כנות ויושר

 חברים

http://sheli.tali.org.il/page/
18745 
 

לימוד על חשיבות 
הכנות ביחסינו עם 

 .אחרים

כנות ויושר שלי 
 ושלכם

עיבוד לאגדה: מי 
 ירגיז את הלל הזקן

http://sheli.tali.org.il/gimel
/18636  

עיבוד לאגדה 
המופיעה ביחידת 

מי כאן הלל שלי 
 ושלכם

http://sheli.tali.org.il/
http://sheli.tali.org.il/page/13613
http://sheli.tali.org.il/page/13613
http://sheli.tali.org.il/page/18211
http://sheli.tali.org.il/page/18211
http://sheli.tali.org.il/page/18634
http://sheli.tali.org.il/page/18634
http://sheli.tali.org.il/page/9287
http://sheli.tali.org.il/page/9287
http://sheli.tali.org.il/page/18637
http://sheli.tali.org.il/page/18637
http://sheli.tali.org.il/gimel/18635
http://sheli.tali.org.il/gimel/18635
http://sheli.tali.org.il/page/18035
http://sheli.tali.org.il/page/18035
http://sheli.tali.org.il/page/18745
http://sheli.tali.org.il/page/18745
http://sheli.tali.org.il/gimel/18636
http://sheli.tali.org.il/gimel/18636
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להיות "הלימוד 
" סבלניים לאחרים

 .בחלק א( 8)יחידה 

 עיבוד לאגדה:
רבי שמעון בן אלעזר 

 והמכוער

עיבוד לאגדה  
המופיעה ביחידת 

גאווה "הלימוד 
 9" )יחידה וענווה

 .בחלק א(

רבי שמעון בן 
 והמכועראלעזר 

 שלי ושלכם

 עיבוד לאגדה:
 קמצא ובר קמצא

http://sheli.tali.org.il/gimel
/18638  

עיבוד לאגדה 
המופיעה ביחידת 

לא "הלימוד 
 10" )יחידה לשנאה

 .בחלק א(

קמצא ובר 
י קמצא של

 ושלכם

 עיבוד לאגדה: 
 רבי עקיבא ורחל

http://sheli.tali.org.il/page/
18639  

עיבוד לאגדה 
המופיעה ביחידת 

הכרת "הלימוד 
לסובבים  תודה
 11" )יחידה אותי

 .בחלק א(

רבי עקיבא 
ורחל שלי 

 ושלכם

 יחידת לימוד:
קיבא בתו של רבי ע

 לראות את האחר –

http://sheli.tali.org.il/page/
18194 
 

לימוד על החשיבות 
של תשומת הלב 
 .למתרחש סביבנו

בתו של רבי 
עקיבא שלי 

 ושלכם

 יחידת לימוד:
 סליחה

http://sheli.tali.org.il/page/
18178 
 

לימוד על חשיבות 
הסליחה והיכרות 
עם הפיוט "אדון 

 .הסליחות"

אדון הסליחות 
 שלי ושלכם

 יחידת לימוד:
 שבת

http://sheli.tali.org.il/page/
18110 
 

היכרות עם מנהגיה 
של השבת 
 .המסרתית

בת שלי ש
 ושלכם

 עיבוד לאגדה:
 תבלין השבת

http://sheli.tali.org.il/page/
18640  

מחורז עיבוד 
לאגדה המופיעה 

 ביחידת הלימוד
"להתענג יחד 

 4בשבת" )יחידה 
 .בחלק ב(

תבלין השבת 
 שלי ושלכם

יחידת לימוד: לבקר 
 בירושלים

http://sheli.tali.org.il/page/
18057 
 

היכרות עם מקומות 
ואתרים שונים 

 .בירושלים

ירושלים שלי 
 ושלכם

 
 

http://sheli.tali.org.il/gimel/18638
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http://sheli.tali.org.il/page/18194
http://sheli.tali.org.il/page/18178
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 מילון מונחים
 

  אבות דרבי נתן
 7-שנכתב בסביבות המאה המשערים  במשנה.מעין "תוספתא" או "תלמוד" למסכת אבות 

 . אם כי מקורותיו אולי קדומים יותר לספירה,
 

 אגדה
כינוי כולל לסוגים שונים של ספרות שנוצרה בידי חז"ל. עיקר ספרותם של חז"ל היא הלכתית 

)חוקים ודינים(, אך לצד ספרות זו יצרו גם טקסטים רבים שאינם קשורים להלכה. מרבית 
רותיים שונים הנכללים תחת החומר האגדי פזור בתלמודים ובקבצי המדרש. ישנם ז'אנרים ספ

כותרת זו, ביניהם מעשי חכמים, משלים, סיפורים המרבים את סיפורי התורה, פתגמים 
 ומימרות, ועוד אחרים שקשה לסווגם. 

 
  אמוראים

חכמי ישראל בתקופה שבין המאה השלישית למאה השישית לספירה. בתקופה זו נוצרו 
ובאים לימודם של החכמים את המשנה התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי, אשר בהם מ

 ופרשנותם.
 

  בית מדרש
מקום ללימוד תורה. בעת העתיקה לעתים היה מזוהה בית המדרש עם בית הכנסת, אך לרוב 

 היו אלה מוסדות נפרדים. בתקופות מאוחרות יותר היה בית המדרש צמוד לבית הכנסת.
 בתי המדרש נקראו בשם על פי החכם שעמד בראשם.

 
  הבדלה

טקס הנערך בצאת שבת וחג, לשם הבדלה בין קודש לחול. בטקס נאמרת ברכה על יין, בצאת 
 שתי ברכות נוספות שאינן נאמרות בחגים:שבת 

, לאחר שבת בה שבתו מהדלקה. יש סברה לסמל את הרשות להדליק אש –ברכה על נר 
צרת מחדש ועל שהמקור הוא במדרש לפיו האש נוצרה במוצאי שבת ובכל מוצאי שבת כאילו נו

 כך מברכים.
המכונה במסורת  עזיבת הערך המוסף המיוחד של השבתלפצות מעט על  –בשמים ברכה על 
 ."נשמה יתרההיהודית "

 
  הדלקת נרות שבת

בין המצוות הבודדות המיועדות בעיקר לנשים. על פי ההלכה, יש להדליק נרות עם כניסת 
 –המצווה  מקורוזכרת בתורה שמירת השבת. השבת. נהוג להדליק שני נרות כנגד פעמיים שמ

שיהיה נר דלוק בבית עם כניסת השבת, ולא יהיה חושך בשעת סעודת השבת, וכך ישרור שלום 
 בבית. משום כך יש להדליק נר בכל בית, גם אם אין בו אישה.

 
  הלכה

ת. הדרך בה יש ללכ –מקור המילה הוא כנראה משורש ה.ל.ך פירוט המצוות ודרכי יישומן. 
ההלכה כוללת את כל החוקים וההנהגות שעל פיהם צריך לנהוג, ואלה מפורטים בספרי הלכה 

  שונים.
 

 הלל ושמאי
לספירה, בשלהי תקופה המכונה "תקופת הזוגות", בה עמדו בראש  1-חכמים מהמאה ה

האחד היה נשיא הסנהדרין והאחר אב בית  –המוסדות ההלכתיים בארץ ישראל שני חכמים 
 . 12 או הרחבה בעמ'הדין. ר
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 חברותא
צורת הלימוד הנפוצה בבית המדרש בתקופת חז"ל. חברותא היא מילה ארמית שמשמעותה 

 חברות. לחכמים רבים היה בן זוג קבוע ללימוד. 
 

  חז"ל
ם לברכה. ביטוי זה מכוון לחכמים הקדומים שחיו בערך מהמאה ראשי תיבות: חכמינו זכר

ה התשיעית לספירה. נוסף על המשנה והתלמוד, דבריהם של השנייה לפני הספירה ועד המא
תקופת  –חז"ל מחולקים לשתי תקופות מרכזיות  חז"ל מופיעים  בקובצי מדרשים שונים.

 התנאים )יוצרי המשנה( והאמוראים )יוצרי התלמוד(.
 

  מדרש
המדרש הוא צורת פרשנות של התורה. להבדיל מן הפרשנות הפשוטה של המילים המכונה 

ָשט" ומיועדת להסביר את משמעותם המילולית והפשוטה, המדרש מנסה למצוא משמעויות " פְּ
 מעבר לפרשנות זו. 

המדרשים מופיעים בקבצים שונים, ונכתבו בידי חז"ל בתקופות שונות. רוב המדרשים 
 מתייחסים לספר מסוים בתורה או בתנ"ך. 

 
 סוגי מדרשים

 לפי תקופתם או תוכנם. קובצי המדרשים מחולקים לסוגים שונים,
זהו כינוי שניתן לקובצי המדרשים הקדומים ביותר שנכתבו בידי התנאים. הם  – מדרשי הלכה

לקבצים  מתייחסים לפסוקי התורה כסדרם ומכילים הרבה דברי הלכה, ומכאן שמם. דוגמאות
י)על חומש ויקרא( ִספרא )על חמש שמות( : מכילתאשל מדרשי הלכה במדבר )על חומש  , ִספרֵּ

 .וחומש דברים(
כינוי למדרשים המתייחסים לרעיונות שונים בתורה ודורשים אותם, לרוב  זהו – מדרשי אגדה

על פי  וסודרו בקבציםבאמצעות דברי אגדה. רוב מדרשי האגדה נוצרו בתקופת האמוראים 
  ישנם גם קבצי מדרשי אגדה לספרים נוספים בתנ"ך. פרשיות התורה.

יים בידינו מאוחרים יותר וקובצו בתקופת הגאונים או מאוחר יותר כמה קבצי אגדה המצו
 ואילך(, למשל ילקוט שמעוני ומדרש תנחומא. 7-)מהמאה ה

 גם בתלמודים מצויים מדרשים שונים השזורים בין דברי ההלכה.
 

  משנה
קובץ הלכות המקיפות את כל תחומי החיים הדתיים, שנוצר בידי התנאים. המשנה מורכבת 

סדרים, בכל אחד הלכות מתחום אחר. לדוגמה: סדר "זרעים" עוסק חלקים המכונים  משישה
בדברים הקשורים לחקלאות; סדר "נשים" עוסק בעיקר בהסדרת היחסים בין גברים לנשים: 

 נישואין, גירושין וכולי.
 מסכת. –נושאים, וביחיד -כל אחד מהסדרים מחולק למסכתות העוסקות בתתי

של הלכות שעברו בעל־פה במשך דורות רבים, והיא הבסיס לתורה המשנה נוצרה מאוסף 
שבעל־פה. על פי המסורת, רבי יהודה הנשיא הוא זה שערך את המשנה, כלומר ליקט את כל 
ההלכות הידועות בזמנו, ברר מתוכן את אלה שקיבל כמכריעות וסידר אותן בסדר המוכר לנו 

 כיום. 
. מסכת זו יוצאת דופן במשנה בכך שאינה עוסקת אחת המסכתות בסדר נזיקין –מסכת אבות 

בהלכה אלא רצופה מימרות שעניינן תפיסת עולם, דרכי התנהגות ועקרונות מנחים לחיים על פי 
  תפיסת חכמים.

 
  קידוש

או על  , מיץ ענביםברכה הנאמרת בשבתות ובמועדים לפני הסעודה. הברכה נאמרת על יין
קדושת פסוקים על  –בהתאם ליום: בשבת הוא  שתכנם במרכז הברכה פסוקים מהתורה, לחם.

 ייחודם של המועדים. –השבת; במועדים 
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 רבי יהודה הנשיא
(, שימש 2-ידוע בכינוי "רבי", ולעתים "רבנו" או "רבנו הקדוש". מסוף תקופת התנאים )המאה ה

 .58 כנשיא הסנהדרין ואחרי על עריכת המשנה. ראו עוד בעמ'
 

 רבי עקיבא 
ישראלי שחי במאה הראשונה והשנייה לספירה. נחשב לאחד מגדולי חכמי ישראל -רץחכם א

בכל הדורות. היה מנהיגו הרוחני של מרד בר כוכבא. רבי עקיבא הטביע את חותמו על הלכות 
 רבות ועל ערכים במסורת ובחשיבה היהודית.

 
 פה-תורה שבעל

בידי החכמים, מדור לדור. התורה פה -כינוי ליצירה התורנית שהועברה במשך מאות שנים בעל
חלקים ממנה שלא נכללו לעתים בספרות התלמודים ומכונים  פה נכתבה לבסוף במשנה.-שבעל

 תוספת למשנה.  – תוספתאברייתא(, וחלק אחר אוגד בחיבור המכונה  –ברייתות )וביחיד 
 

  תנ"ך
 ספר הספרים של היהדות, ובו שלושה חלקים: תורה, נביאים וכתובים. 

-משמונה ספרי נביאים )אחד מהספרים, תרי –תורה מורכבת מחמישה חומשים, הנביאים ה
מאחד עשר ספרים שונים, ובהם  –עשר, מורכב משלושה עשר ספרים קצרצרים(, והכתובים 

  משלי, תהילים, איוב וחמש מגילות. סך הכול בתנ"ך עשרים וארבעה ספרים.
 

  תנאים
ועד  לספירה( 1-)המאה ה בית המקדש השני זמן סוףחכמי ישראל שחיו בתקופה שבין 

, והיו מעורבים בכתיבתה. שמם נגזר מן המילה לספירה 200בסביבות שנת  המשנהלחתימת 
פה -הארמית "תנא" שמשמעותה שנה, למד. החכמים למדו שוב ושוב )שנו( את התורה שבעל

 וממנה גזרו הלכות.
 

 תלמוד 
התלמוד הוא החיבור החשוב ביותר בתורה  חיבור המקבץ ביאורים ופירושים למשנה.

שבעל־פה. יש שני תלמודים: "תלמוד בבלי" שחיברו האמוראים )החכמים( בבבל עד המאה 
השישית לספירה ו"תלמוד ירושלמי" שחיברו חכמי ארץ ישראל בין המאה השלישית למאה 

 החמישית לספירה.
 אגדי רב מכל הסוגים.רוב התלמוד הוא דיונים הלכתיים אך ניתן למצוא בו חומר 

 
 
 
 


