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פתיחה

מתחילים!פתיחהפתיחה

///////  נעים להכיר!  ////////////////////////////////////////////////////////

השנה תקבלו את תעודת הזהות שלכם, וזו 
הזדמנות מצוינת לעסוק בנושא הזהות: הזהות 

האישית שלנו, הזהות של החברה הסובבת 
אותנו והזהות של המדינה בה אנו חיים.

בחלק הראשון של התוכנית נתמקד בשאלה 
מי אני? ונעמיק במגוון נושאים משמעותיים 

לכולנו המרכיבים את זהותנו האישית.
בחלק השני נתמקד בשאלה מי אנחנו? 

ונעסוק בזהותה של החברה מתוך האמונה 
שמרכיב חשוב בגיבוש הזהות האישית הוא 

גם זהותה של החברה − איננו חיים בחלל ריק, 
שהרי ״האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו״ 

)שאול טשרניחובסקי(.
אנו מקווים שהתוכנית תלווה ותעמיק את 
התהליך האישי שאתם עוברים בשלב זה 
בחייכם, תהליך הנע במרחב שבין קבלת 

תעודת הזהות לבין גיבוש תודעת הזהות. 
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פתיחה

לאורך הספר ילוו אותנו תמר ויובל, שני תלמידים בני גילכם. לא רק נכיר אותם, אלא גם נשמע את הקולות 
שבראשם − המחשבות והתחושות שמעוררים בהם התכנים של היחידות. הקולות מבטאים את המורכבות 

והרב-גוניות הקיימות בכולנו ושבאות לידי ביטוי במיוחד בעיסוק בשאלות של זהות.

הקול 
הרציונלי 

הקול 
הרציונלי 

הקול חסר 
הביטחון 

הקול חסר 
הביטחון 

הקול 
המתריס

הקול 
המתריס

הקול 
הרגשי

הקול 
הרגשי

הקול מלא 
הביטחון

הקול מלא 
הביטחון

- תמר - 

- יובל - 
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פתיחה

///////  המקורות שנלמד מהם  ///////////////////////////////////////////////////

 מקורות עתיקים אחרים 
המשנה, התלמוד, 

המדרשים ועוד

מקורות מהעת 
החדשה ועד ימינו

תנ״ך

בתקווה שהעיסוק בזהות יהיה מעניין ומשמעותי עבורכם
- צוות התוכנית -

מאז ומעולם שאלו בני האדם את עצמם שאלות מהותיות על זהותם, וגם בעם היהודי הרבו 
לדון בסוגיות אלו. לכן בבואנו לדון בזהותנו נישען על מקורות מכל הזמנים והסוגים ונשאב 

מהם השראה, מתוך אמונה שהם יעמיקו ויעשירו את הלימוד שלנו.
לפעמים ניווכח שהמקורות "משוחחים" זה עם זה במשך דורות ובארצות שונות ומציגים 

זוויות ראייה מגוונות לנושא. תמיד נעודד אתכם להצטרף לשיח זה ולהביע את עצמכם − 
חוויותיכם, מחשבותיכם והרגשותיכם.

כדי לסייע לכם להתמצא, חילקנו את המקורות לכמה סוגים, ולכל סוג צבע רקע משלו.

אזהרה
לא תמצאו כאן תשובות. 

מטרת התוכנית להעלות 
מחשבות, שאלות 

ותהיות. תהליך ההיכרות 

עם זהותכם וההבנה של 
זהותכם נתון בידיכם!

אומנם אני אדם אחד, אבל 
לפעמים אני מרגיש שעולים 

בי קולות שונים ואפילו 
מנוגדים... אני יודע, זה לא 

נשמע טוב... 

מרגיע לשמוע שלא רק אני 
משוחחת עם עצמי!
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מבוא : זהות – מהי? 
זהות - מהי?  ::  יחידה 1

מבוא : זהות – מהי? 
///////  מדברים זהות  ///////////////////////////////////////////////////////

1

השנה אנחנו מקבלים את תעודות הזהות שלנו, ובבית הספר הסבירו לנו 
שחשוב שנשאל שאלות על הזהות שלנו: מי אנחנו? מה חשוב לנו? מהן 

התכונות שלנו? ועוד. תמר ואני דיברנו על זה בהפסקה, ולשנינו לא ברור 
למה צריך לעסוק בזה. אנחנו כבר יודעים מי אנחנו – במה יעזרו כל 

ההגדרות האלה? למה צריך לדבר על זה? נראה לנו שזו סתם חפירה, וזה 
רק יבלבל ויסבך הכול. 

אמרנו את זה למורה שלנו, והוא כמובן לא הסכים... איזו הפתעה...
הוא אמר שנכון שיש דברים בזהות שלנו שהם ברורים לגמרי, למשל הגיל, אבל יש 

דברים לא לגמרי ברורים. כשביקשתי דוגמה הוא שאל אותי אם היהדות היא חלק 
מהזהות שלי. ברור שכן. רק שלדבריו זה לא פשוט כי כל אחד ואחד רואה את היהדות 

שלו בצורה אחרת. בשביל אדם אחד להיות יהודי פירושו לשמור מצוות, ובשביל אחר 
פירושו להיות חלק מעם ישראל, בלי קשר לשמירת מצוות. ויש עוד הרבה. הוא גם שאל אותי 
עד כמה משמעותית היהדות שלי, אם היא מרכזית בזהותי או שולית. תכל׳ס לא חשבתי על זה 

עד עכשיו... 
עוד הוא אמר שהתכונות שלנו קשורות לזהות. למשל על עצמו הוא אמר שהוא אדם ששוב 

ושוב דוחה דברים.  ״סבבה״, תמר אמרה לו, ״אבל למה צריך לחשוב ולדבר על זה?״ הוא 
הסביר שבמשך הרבה זמן הוא ידע שקורה לא מעט שהוא לא עומד בזמנים ושזה מגביר את 
הלחץ סביבו. הוא גם אמר שלא פעם הוא החמיץ הזדמנויות בגלל זה. אבל רק לאחר שזיהה 
שזה משהו ממש בסיסי ועמוק אצלו, שקשור לזהות שלו, הוא הבין שזה מזיק לו ושכדאי לו 

להשתנות, וזה עזר לו מאוד. הוא הסכים איתנו בדבר אחד – שבירור הזהות אכן יכול לבלבל – 
והוסיף שזה לא תמיד קל, אבל לדעתו זה תהליך חשוב, מרתק ומאוד מעשיר. 

אי אפשר להגיד שהשתכנענו, עדיין נראה לנו שלא תמיד טוב לנתח כל דבר באישיות שלנו. זה 
יכול להפוך את הכול למחושב מאוד, ולא ספונטני ואמיתי. הגדרות גם עלולות להגביל אותנו, 

לשים את הכול בקופסאות...

יובל

סיפור 
מהחיים
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זהות - מהי?  ::  יחידה 1

דווקא מעניין לחשוב איך אנחנו 
מרגישים כלפי הגיל שלנו. לפעמים 

אני מרגישה הרבה יותר צעירה מגילי 
ולפעמים הרבה יותר מבוגרת! מתברר 

שעל כל דבר אפשר לחשוב ולשאול 
שאלות, גם על הדברים שנראים 

ברורים ומובנים מאליהם.

האמת? לא בטוחה שמתחשק 
לי לנתח את עצמי כל כך. כל 

הבירור הזה מלחיץ אותי. 

זה הזמן ללכת לקנות 
את חפירה...

מעניין, האם הזהות שלי 
מורכבת רק מאיך שאני 
תופס את עצמי או גם 

מאיך שאחרים רואים אותי?

כל כך רוצה 
להכיר את עצמי 

יותר!

1

כמה אתם חושבים 
על הזהות שלכם 

)מה מגדיר אתכם, 
מי אתם באמת, 

מה מאפיין אתכם 
וכדומה(? האם 

בעיניכם זהו עיסוק 
חיובי או שלילי? 

נמקו. 

2

נסו להסביר את 
דבריהם של תמר 

ויובל – הגדרות 
עלולות להגביל 

אותנו ולשים אותנו 
בקופסה. האם אתם 

מסכימים? נמקו.  

3

הקול חסר הביטחון 
העצמי של תמר 
אומר שהעיסוק 

בנושא הזהות 
מלחיץ. נסו להסביר 

למה. איך אתם 
מרגישים כלפי 

בירור כזה? 
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המילה זהות היא מילה חדשה. יש לה כמה משמעויות, והקשר ביניהן אינו מובן 
מאליו. ראשית, זהות היא יחס של דמיון מוחלט בין שני דברים, יצורים, מספרים 
או כל דבר אחר. תאומים הדומים זה לזה לגמרי הם תאומים זהים, ובמתמטיקה 

יש מצבים של זהות בין שני חלקים של משוואה. 
זהות היא גם הגדרה שאדם מגדיר את עצמו, בעיני עצמו או בעיני הסביבה שלו. 

כששואלים אדם מי הוא, הוא יכול לענות, למשל, שהוא יהודי או ערבי, שהוא גבר 
או אשה, שהוא משורר או פועל בניין. כל אחת מהתשובות האלה היא חלק מן 

הזהות של אדם.
את המילה זהות חידש אליעזר בן יהודה. הוא אהב את המילים שחודשו בימי 

הביניים. אז לקחו מילה פשוטה כמו מה או ›איך׳, ויצרו ממנה מילים כמו מהות או 
 ›איכות׳.

בן יהודה לקח את המילה הפשוטה זה, שמצביעה על אנשים או על חפצים, 
והוסיף לה את האותיות –ּות. כאילו כאשר אנו קובעים זהות של משהו אנחנו 

אומרים: זהו הדבר. במילון הגדול שלו הוא מגדיר את המילה זהות כך: ״סגולת דבר 
שיאמרו עליו, זהו בעצמו, שהוא שווה לדבר השני שוויון גמור ומוחלט״. כשחידש 

את המילה הוא הושפע גם מהמילה הערבית ֻהִווָיּה 
שפירושה זהות, שנוצרה מן המילה ֻהַו, שפירושה הוא.

היום יש לכל אזרח ישראלי תעודת זהות שבה כתוב מי 
האיש ומה הפרטים החשובים שיש לדעת 
עליו. מן המילה הזו גם נוצר שורש חדש, 
זה״ה. כאשר אנחנו מזהים אדם או חפץ 

או מקום, פירוש הדבר שאנו קובעים 
מיהו. כאשר אנחנו מביעים הזדהות עם 
מישהו אנחנו אומרים שאנחנו מרגישים 

כמוהו, אנחנו כאילו זהים לו בהרגשה שלנו.

רוביק רוזנטל מסביר בקטע את המשמעות 
של מילים שונות שהשורש שלהן הוא זה״ה. 

כתבו מהן המילים. כיצד עיון במילים אלו 
עשוי לעזור לנו להבין את המושג זהות?

ותזה

רוביק רוזנטל, מתוך האתר ״הזירה הלשונית״

דיון

 רוביק רוזנטל
)נולד ב-1945( בלשן, מילונאי, 

עיתונאי וסופר ישראלי

זהות - מהי?  ::  יחידה 1



זהות - מהי?  ::  יחידה 1

11 מתעודת זהות לתודעת זהות

///////  היכרות עם תעודת הזהות   //////////////////////////////////////////////

נוסף על העיסוק האישי שלנו בזהותנו, המדינה עצמה עוסקת בזהות אזרחיה. לכל תושב במדינת ישראל יש 
תעודה - תעודת זהות. התעודה מונפקת לכל תושב ישראלי במעמד חוקי, הגר במדינה דרך קבע, בהגיעו לגיל 

שש עשרה. בקרוב תקבלו גם אתם תעודת זהות, לכן זה בדיוק הזמן להכיר אותה מקרוב.

למה היא נקראית תעודת זהות אם יש בה 
רק פרטים בסיסיים שמזהים אותי? אולי 

עדיף שהיא תיקרא תעודת זיהוי.

בדקו בתעודת זהות )בשני הצדדים 
של הכרטיס ובספח( אילו פרטי מידע 

כתובים בה, וערכו רשימה של הפרטים 
במחברת.

תעודת הזהות היא למעשה תעודת 
הזיהוי, תעודה שמזהה אותי. 

באמצעותה הרשויות מזהות אותי 
ומכירות אותי. 

תעודת הזהות אינה מסוגלת לבטא 
את הזהות המורכבת שלנו, אבל יש בה 

הפרטים הבסיסיים של האדם. האם 
לדעתכם יש פרטים בסיסיים חשובים 

שאינם נמצאים בה? אם כן, מהם? 

האם מופיעים בתעודת הזהות פרטים 
שלדעתכם אינם אמורים להיות 

בתעודת הזהות? הסבירו.

1

2

3

תנו עוד דוגמה לפרט בתעודת 
הזהות שמעיד על רכיב מהותי 

בזהות שלנו. משימהמשימה

אבל אלו לא רק פרטים בסיסיים, אלו 
פרטים שמבטאים משהו מהותי יותר בזהות 
שלנו. למשל מקום לידתי הוא לא רק פרט 

גאוגרפי, אלא יש בו משמעויות נוספות 
שמעידות על זהותי.
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///////  רואים עולם – תעודות זהות במדינות אחרות   //////////////////////

בארצות הברית, בדנמרק ובעוד מדינות בעולם אין תעודת זהות, אך הדרכון, הרישיון או תעודות אחרות 
מטרתם דומה. במדינות אחרות שיש בהן תעודת זהות, האזרח אינו חייב לשאת אותה לכל מקום. גם 

גיל הנפקת תעודת הזהות שונה ממדינה למדינה. בספרד למשל חובה לשאת תעודת זהות מגיל ארבע 
עשרה ובפורטוגל כבר מגיל עשר! ברשות הפלסטינית מצוין בתעודת הזהות גם שם הסב, ובארגנטינה 

תעודת הזהות היא חוברת קטנה המונפקת כבר בלידה, ועל הפרטים הבסיסיים של האדם )כמו בתעודת 
הזהות בישראל( נוספים עוד פרטים במרוצת השנים – שירות צבאי, רישום על הצבעה בבחירות וטביעת 

אגודל. 
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להיֹות אִנילהיֹות אִני 2

1

האם היה לכם קל או קשה, נעים או לא נעים 
להגדיר את עצמכם? הסבירו!

2

האם ארבע המילים שכתבתם היו זהוׂת 
לו הייתם כותבים אותן לפני שנתיים או 

אם תכתבו אותן בעוד עשר שנים? מהם 
הגורמים האפשריים לשינוי?

3

האם לארבע המילים שכתבתם 
יש אזכור כלשהו בתעודת הזהות 
)בכל חלקי התעודה, גם בספח(?

דמיינו שאתם נפגשים ברחוב 
עם אדם שאינו מכיר אתכם כלל. 
הוא מבקש מכם להגיד לו בארבע 
מילים מי אתם. אחרי שתגידו את 

ארבע מילים, תרגישו שהוא כבר מכיר 
אתכם )לפחות קצת(. כתבו במחברת 
את ארבע המילים האלה שמתארות 

אתכם בצורה הטובה ביותר.

ביחידה זו ננסה להבין לעומק מהי זהות. ממה היא מורכבת? כיצד אנו מגדירים את 
עצמנו? האם יש פער בין האופן שבו אנו תופסים את עצמנו לבין האופן שבו אחרים 
תופסים אותנו? ממה נובעים פערים אלו? ועוד ועוד. אז... תחזיקו חזק, יוצאים לדרך!

///////  הגדרה עצמית   /////////////////////////////////////////////////////////////

משימהמשימה
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קראתי פעם רעיון חז״לי שיש בגוף עצם אחת קטנה, 
למעלה בקצה חוט השדרה, לּוז שמה, שאי אפשר 

להכחיד אותה, והיא לא מתפוררת אחרי המוות ולא 
נשרפת באש, וממנה יתחילו לברוא את האדם מחדש 

בתחיית המתים. ואז היה לי משחק קטן – הייתי 
מנסה לנחש מה הלוז של אנשים שהכרתי, מה הדבר 

האחרון שישאר מהם, הלא ניתן להכחדה, ושממנו הם 
ְראּו מחדש. וכמובן שחיפשתי גם מה הלוז שלי... ִיּבָ

הוגים וסופרים רבים עוסקים בנושא המהות והזהות של האדם. הקטע שלפניכם מתמודד עם נושא זה:

ן ֲחַנְנָיא, ָאַמר לֹו:  ַאל ֶאת ר׳ ְיהֹוׁשע ֶבּ ַאְדִריַאנוּס ]...[ ָשׁ

רוְּך הוּא ֵמִניץ ]מחדש, מלשון ניצן[ דֹוׁש ָבּ  ֵמֵהיָכן ַהָקּ

ֶאת ָהָאָדם ֶלָעִתיד ָלבֹוא? 

ְדָרה.  ל ִשׁ ָאַמר לֹו: ִמּלוּז ֶשׁ

ה יֹוֵדַע? ָאַמר לֹו: ִמַנִּין ַאָתּ

ָאַמר לֹו:  ַאְיִתיֵתיּה ְלָיִדי ]הביאו לי[  ַוֲאָנא מֹוַדע ָלְך 

ֵאׁש ְולֹא  ָרפֹו ָבּ ֵרַחִים ְולֹא ִנְטַחן, ׂשְ ]ואוכיח לך[: ְטָחנֹו ְבּ

ן ְוִהְתִחיל  ָדּ ַמִים ְולֹא ִנְמָחה, ְנָתנֹו ַעל ַהַסּ ִנְשַׂרף, ְנָתנֹו ְבּ

יׁש ְולֹא  ִטּ ן ְוִנְבַקע ַהַפּ ָדּ יׁש, ֶנְחַלק ַהַסּ ַפִטּ ה ָעָליו ְבּ ַמֶכּ

לוּם. ָחַסר ְכּ

///////  ״עצם הלוז״ שלי   ///////////////////////////////////////////////////////////

*  לפי המסורת, עצם קטנה זו נמצאת 
בקצה החוליות של עמוד השדרה, 

צורתה צורת שקד, ולכן היא מכונה לוז. 

האם אחת המילים שבחרתם 
במשימה בעמוד הקודם היא 

בגדר ״עצם הלוז״ שלכם? 
הסבירו.

חשבו על אדם שאתם 
מעריכים ואוהבים – מהי 

לדעתכם ״עצם הלוז״ שלו?

חשבו

בראשית רבה כח, ג

כתבו מהי ״עצם הלוז״ במילים   1

שלכם.

הרעיון שקיימת עצם קטנטנה   2

ששומרת בתוכה את תמצית 
הקיום הייחודי שלנו ושלעולם לא 

תשתנה יכול להיות רעיון מנחם 
או רעיון מרתיע. הסבירו עם מה 

אתם מזדהים יותר. מדוע?

האם אתם חושבים שאכן לכל   3

אדם יש מהות אחת בתוכו, מעין 
תמצית קיום המאפיינת אותו 

ושאינה משתנה לעולם? הסבירו.

 דויד גרוסמן, שתהיי לי הסכין, עמ׳ 12

 דויד גרוסמן
)נולד ב-1954( סופר ישראלי. 

ספריו תורגמו לשפות רבות 
ופורסמו ברחבי העולם. זכה 

בפרסים רבים לספרות ובשנת תשע"ח 
זכה בפרס ישראל לספרות.

קראו את הסיפור של חז״ל )חכמינו זכרם 
לברכה( שעליו התבסס דויד גרוסמן. שימו 

לב להבדל בין עצם הלוז על פי החכמים 
 - להעמקה - ובין עצם הלוז של דויד גרוסמן.
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כולי התרגשות – 
התקבלתי למשלחת 

שתצא לפגוש בני נוער 
יהודיים בחו״ל. במשלחת 
תלמידים מבתי ספר מכל 
הארץ. אני בטוחה שיהיה 

מעניין ושאפגוש הרבה חבר׳ה 
טובים. יש שישה ימי הכנה 

לנסיעה. אתמול התקיים המפגש 
הראשון, ולהפתעתי ראיתי שהחברה 
שלי מיקה מהצופים גם היא במשלחת. 
מכיוון שאנחנו גרות בערים שונות, אנחנו 
מתראות רק במחנות ובטיולים, ולכן שמחתי 

מאוד לראות אותה. אבל מיד שמתי לב שהיא מתנהגת 
בצורה מוזרה. כלומר לא ממש מוזרה, אבל שונה מבדרך 

כלל. מיקה בחורה מקסימה: חכמה, חייכנית, ידידותית עם כולם 
ופשוט שמחה כזאת, חיובית. אבל במפגש הזה היא נראתה לי שונה 

לגמרי – קשה לי קצת לתאר – כאילו היא משחקת אותה קולית, מאוד 
צינית, אפילו קצת אדישה. מדי פעם העירה הערות חכמות אבל גם קצת 

עוקצניות. אחרים התלהבו ממנה, אבל מה אני אגיד לכם? אותי זה הרתיע. 
היא פשוט לא הייתה עצמה. התרחקתי ממנה, ולא דיברתי איתה כמעט כל 
המפגש. לקראת סוף היום הצמידו אותנו לאיזו פעילות, ואז כבר לא יכולתי 

להתעלם ממנה. ״תגידי, מה קורה איתך היום?״ שאלתי אותה. היא משכה 
בכתפיה והעמידה פנים שהיא לא מבינה על מה אני מדברת. זה עצבן אותי. 
לא התאפקתי, ואמרתי לה את כל מה שחשבתי – שרואים שהיא מתאמצת 

להרשים את כולם, שהיא עושה פוזות, נראית לי לגמרי מזויפת, שאני בכלל לא 
מכירה אותה ככה ושהכי חשוב להיות עצמך. היא כעסה עליי ואמרה לי שלא 

הוגן מצידי לשפוט אותה. היא הסבירה שבצופים יש לה תדמית של בחורה חביבה 
ונעימה ונכון שהיא כזו, אבל זה רק חלק ממנה. היא אמרה שלו הייתי רואה אותה 
עם המשפחה שלה למשל, הייתי רואה גם את הצדדים שראיתי היום. היא אמרה 

שמשום מה בצופים הצדדים האלה לא באים לידי ביטוי ושהתדמית שדבקה בה שם – 
שבעיניה היא תדמית תמימה וילדותית – מאוד מעיקה עליה ומגבילה אותה. מצד אחד 

הבנתי אותה. גם אותי תופסים בצורה מסוימת, ולפעמים הייתי שמחה לבטא ואף לפתח 
צדדים אחרים. מצד אחר זה לא נראה לי אמיתי – האם האופי באמת יכול להיות כל כך 

שונה במצבים שונים? מעניין איך היא בבית הספר...

///////  אני במצבים שונים  ///////////////////////////////////////////////////////

מי המיקה
האמיתית סיפור 

מהחיים

תמר
 ?

תמר אומרת למיקה שהחשוב 
ביותר הוא להיות עצמך, אבל 
מיקה אומרת שהיא עצמה 

בשני המצבים השונים 
האלה. האם זה אפשרי 

לדעתכם? הסבירו.
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לדיון בנושא הזהות האישית שלנו חשוב להכיר עוד תפיסה המובעת בשיר שלפניכם:

מישהו בוכה בי
מישהו בי רן

מישהו הולך בי
בלי ידע לאן.

מישהו גונח
מישהו צוהל

איש בי מתייפח
איש בי מתהולל.

מישהו בי ילד
מישהו בי סב

מישהו לתכלת
בי נושא עיניו.

משהו הומה בי
חרש וממתין

ואני יודע
ואיני מבין.

המשורר מציג את הצדדים והפנים השונים   1

שבו, כמה מהם אפילו סותרים זה את זה. 
כתבו שתי דוגמאות לצדדים אלו.

המסר של השיר הוא שבאדם יש פנים   2

שונות. חשבו על המסר הזה לעומת המסר 
בקטע של גרוסמן על עצם הלוז: האם 

שני המסרים סותרים זה את זה? האם הם 
משלימים זה את זה? מתיישבים זה עם 

זה? הסבירו את תשובתכם. 

כפל
מילים: יהודה גור אריה. לחן: נחום )נחצ'ה( היימן

 יהודה גור אריה
)נולד ב-1934( משורר, מתרגם ועורך ספרותי

התפיסה של השיר 
מתאימה להרגשה שלי 

שיש בי קולות שונים.
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ציירו במחברת עיגול, וכתבו את שמכם בתוכו. מסביב לעיגול, כמו בשמש 
אסוציאציות, רשמו מרכיבים שונים בזהותכם. )תוכלו להיעזר בקטגוריות הכתובות 

ליד הקופסאות באיור.( את כל המרכיבים השייכים לאותה קטגוריה סמנו בסימן 
אחיד )למשל מרכיבים חיצוניים בירוק, מרכיבים נרכשים בכוכב וכדומה(. כמובן 

מרכיב אחד יכול להשתייך לכמה קטגוריות שונות.

////// מרכיבים רבים בזהות שלנו   //////////////////////////////////////////////

הזהות של אדם בנויה ממכלול של מרכיבים. מרכיבים אלו יכולים להיות תכונות 
חיצוניות )גובה, צבע עור וכדומה( או תכונות פנימיות )שאפתנות, צניעות וכדומה(; 

מאפיינים מולדים )שייכּות ללאום, מקום במשפחה וכדומה( או מאפיינים הנרכשים 
במהלך החיים )מקצוע, אהבה לסגנון מוזיקה מסוים וכדומה(. 

יש היבטים בזהותנו שהם אישיים )אמונות, העדפות, 
תחומי עניין וכדומה( ויש קבוצתיים )זהות משפחתית, 
זהות קהילתית או עדתית, זהות לאומית וכדומה(. על 
פי רוב מרכיבי הזהות הקבוצתיים יוצרים תחושה של 

שייכות ושותפות. כל אחד מהמרכיבים מקבל 
משקל שונה אצל כל אדם. 

חלק מהם משתנים במהלך החיים 
)גיל, מצב משפחתי וכדומה(, וחלק 

נשארים קבועים )צבע עיניים 
וכדומה(. 

בתחילת היחידה )עמ' 13( עסקנו בדרך אחת להגדיר את זהותנו – באמצעות ארבע 
מילים. נתנסה כעת בדרך נוספת – לפי התפיסה שיש בכולנו מרכיבי זהות רבים.

מאפיין 
נרכש תכונה 

תכונה חיצונית
מאפיין פנימית

מרכיב מולד
מרכיב משתנה

קבוע מרכיב זהות 
קבוצתי מרכיב זהות 

אישי

משימהמשימה
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- יש לי מושג -

אותנטי
אמיתי, מקורי, מוסמך, בלתי מזויף 

מילון אבן שושן

אֹוֶתְנִטיּוּת
מצב ]...[ בו הפרט חש כי הוא מתנהג ופועל באופן נאמן למחשבותיו 

ורגשותיו הפנימיים ֵחֶרף ]למרות[ השפעות חיצוניות
ויקיפדיה

זמן-מה לפני פטירתו אמר רבי זוסיא:
אם ישאלו אותי ]לאחר מותי, בעולם הבא[ 

 למה לא היית משה – אדע מה להשיב. 
אבל אם ישאלו אותי למה לא הייתי זוסיא – 

יסתתמו טענותי ]לא אדע מה להשיב[.

הסיפור החסידי שלפניכם ממחיש את המורכבות של נושא הנאמנות לעצמנו:

הסיפור החסידי 
סוגה ספרותית נפוצה בקרב החסידים. 

החסידות היא תנועה דתית שקמה במזרח 
אירופה באמצע המאה ה-18 וקיימת עד היום, והיא 
מדגישה את כוונת הלב ואת ההתלהבות בעבודת 

האל. הסיפורים החסידיים מספרים על חיי 
היום-יום בשפה פשוטה ולעיתים הומוריסטית, 
ויש להם מסר חינוכי. באמצעות סיפורים אלו 

ביקשו החסידים להנגיש את ערכי המוסר 
והמידות של היהדות למען כלל העם.

///////  להיות נאמנים לעצמנו   //////////////////////////////////////////////////

מרטין בובר, אור הגנוז, עמ׳ 208 

עכשיו נראה לי שהסיפור עם מיקה מסובך משחשבתי. 
הבנתי שהזהות שלנו מורכבת ממרכיבים ומהיבטים רבים. 

לכן יכול להיות שההתנהגות של מיקה הייתה אמיתית 
ואותנטית גם כשהיא הייתה שונה ממיקה שהכרתי בצופים.

וואו, זה כזה מסובך... אז 
איך אפשר לדעת אם 
מישהו אותנטי או לא?

אבל זה לא תמיד עובד ככה. אי אפשר לראות 
בכל התנהגות של אדם חלק באישיותו... 
לפעמים אנשים באמת מתנהגים בצורה 
מזויפת, כלומר כאילו הם לא הם עצמם. 
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ראינו שהזהות שלנו מורכבת ממרכיבים שונים ואף מניגודים. מה מכל זה רואים מבחוץ?

///////  איך רואים אותי   ////////////////////////////////////////////////////////////

זלדה מישקובסקי לבית 
שניאורסון )1984-1914( 

משוררת ירושלמית, עסקה 
בהוראה, בציור ובכתיבת 

שירים. את ספרה הראשון 
פנאי פרסמה בגיל חמישים 

ושלוש

שוחחו על מצבים שבהם 
קל לכם יותר להיות אתם 

עצמכם לעומת מצבים 
שבהם קשה לכם להיות 

נאמנים לעצמכם.

שערו: למה ידע זושא מה להשיב ביום הדין   1

לשאלה מדוע לא היה משה רבנו?
רבי זושא מתקשה לענות על השאלה על   2

זהותו האישית – מדוע לא היה הוא? מדוע 
לא היה אותנטי, כלומר לא היה נאמן 

לעצמו? נסו לחשוב: מדוע אנשים מתקשים 
להיות הם עצמם ולהיות נאמנים לעצמם? 

בחברותא <<

רֹוש ָהָבה אֹוֶמֶרת ַלְבּ ַהֶלּ
ר ֲאִני רֹוָאה ֲאֶשׁ ַכּ
ֲאָנן ה ַשׁ ה ַאָתּ ָמּ ַכּ
אֹון ה עֹוֶטה ָגּ ָמּ ַכּ

ּתֹוֵלל תֹוִכי ִמְשׁ הּו ְבּ ׁ ַמֶשּ
ים ר ַלֲעבֹר ֶאת ַהַחִיּ ֵאיְך ֶאְפָשׁ

ה ַהּנֹוָרִאים ָהֵאֶלּ
ֶמץ ֶשל ֵטרּוף ִלי ֶשׁ ְבּ

ֶמץ ֶשל רּוָחִנּיּות ִלי ֶשׁ ְבּ
ְמיֹון ֶמץ ֶשל ִדּ ִלי ֶשׁ ְבּ
ֶמץ ֶשל ֵחרּות ִלי ֶשׁ ְבּ

יָקה ְוקֹוֶדֶרת. ַגֲאָוה ַעִתּ ְבּ

י ָהִייִתי ׂשֹוֶרֶפת לּו ָיכְֹלִתּ
ְמָסד ֶאת ַהִמּ

ָנה ׁ קּופֹות ַהָשּ מֹו ְתּ ׁ ְשּ ֶשׁ
ָך ְלּ לּות ָהֲארּוָרה ֶשׁ ְוֶאת ַהְתּ

ֶמׁש, ׁ ֶשּ ֲאִויר, ַבּ ֲאָדָמה, ָבּ  ָבּ
ל. ָטר ּוַבַטּ ָמּ ַבּ

רֹוש ׁשֹוֵתק, ַהְבּ
ׁש ּבֹו ֵטרּוף ֵיּ הּוא יֹוֵדַע ֶשׁ

ׁש ּבֹו ֵחרּות ֵיּ ֶשׁ
ְמיֹון ׁש ּבֹו ִדּ ֵיּ ֶשׁ

ׁש ּבֹו רּוָחִנּיּות ֵיּ ֶשׁ
ִבין ְלֶהֶבת לֹא ָתּ ׁ ַאְך ַהַשּ
ֲאִמין. ְלֶהֶבת לֹא ַתּ ׁ ַהַשּ

שני יסודות  /  זלדה
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1

במה עוסק השיר? אילו 
רעיונות הוא מנסה לבטא?

2

כיצד הלהבה רואה את 
הברוש? כיצד הברוש רואה את 
עצמו? שערו ממה יכול לנבוע 

הפער הזה.
3

שערו מדוע הברוש חושב שהלהבה 
לא תאמין ולא תבין מי הוא באמת. 

הציעו יותר מאפשרות אחת.

אבל את באמת מושפעת מדי מדעותיהם של 
אחרים. הרי אנחנו אומרים פה שוב ושוב שהכי 
חשוב להיות נאמנה לעצמי, אז למה חשוב לך 

איך תופסים אותך??

רואים? זה השיר בשבילי! אני תמיד אומרת לכם שחשוב להבין 
איך תופסים אותך. אתם סתם משמיצים אותי וחושבים שאני 

מושפעת מדי ממה שחושבים עליי.

חשבו על מצבים בחייכם שבהם אתם נתפסים אחרת מכפי 
שאתם באמת. מתי זה קורה? כיצד אתם חשים במצבים אלו?

חשבו

בחברותא <<

1   יש המשתמשים בדימוי של "סיפור" 

כדי לדבר על זהות האדם, כלומר 
לכל אדם יש "סיפור" משלו. הסופרת 

הניגרית-אמריקאית ִצ'יָמַנְנָדה ְנגֹוִזי 
ָאִדיִצ'י אומרת שהזהות של כל אחד 

ואחת מאיתנו מורכבת מהיבטים 
מגוונים ושאין לאף אדם "סיפור" 
אחד, כלומר מרכיב אחד שמגדיר 

את כל כולו. היא מזהירה שיש סיכון 
בראיית האחר כ"סיפור" אחד, כלומר 
מרכיב אחד שמגדיר את כל כולו. נסו 

 להסביר למה.

2   האם לדעתכם אפשר להכיר את 
האחר באופן מלא? הציעו רעיונות: 

איך אפשר לראות ולהכיר את האחר 
כמו שהוא באמת על אף הזהות 

המורכבת של כל אדם?

?   הביאו טיעון אחד לפחות שלפיו חשוב איך אחרים תופסים 

אותך וטיעון אחד לפחות שלפיו לא חשוב איך תופסים אותך.
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///////   איך אני רואה את עצמי   /////////////////////////////////////////////////

האם יש מהות אחת המגדירה אותנו, או שמא דווקא מרכיבים רבים יוצרים את "האני"? האם 
יש הבדל בין האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו לבין האופן שבו הסביבה תופסת אותנו? 

אומנים בזמנים שונים ניסו לענות על השאלות האלה בדרכים שונות. לפניכם יצירותיהם של 
שני אומנים, כל אחד מהם יצר או יוצר בסגנון ייחודי משלו – פבלו פיקסו וחנוך פיבן.

1

תארו מה רואים בציור.

2

פיקסו משתמש בצבעים מעט 
שונים לדמות המתבוננת 

ולדמות המשתקפת. כיצד 
תאפיינו את השימוש בצבעים 

השונים? מדוע לדעתכם יש 
הבדל בין הצבעים?  

3

כמה פעמים רואים את 
הפנים? איך הם נראים בכל 
פעם? מה אפשר להבין מכך 

על תפיסתנו את עצמנו?

4

מה לדעתכם רצה פיקסו לומר 
בציור זה על החוויה שבה 
אנחנו תופסים את עצמנו?

5

תנו ליצירה שם אחר משלכם.

1932 ,)Girl before a Mirror( פבלו פיקסו :: נערה אל מול מראה

פבלו פיקסו 
)1881–1973( צייר 

ופסל ספרדי, מייסד 
זרם הקּוִּביְזם באומנות 

ומגדולי האומנים במאה ה-20
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לא כולנו אומנים, אבל כולנו יוצרים דיוקן עצמי שוב ושוב – סלפי. צלמו סלפי 
"משודרג" שהוא פרי חשיבה והשקעה: היזכרו בפרטים הכתובים בתעודת הזהות שלכם,  
בארבע המילים שבחרתם כדי לבטא את זהותכם האישית, באפיונים הנוספים שכתבתם 

על זהותכם ובכל מה שלמדתם ביחידה זו. 

חשבו על אמצעים שונים שבהם יהיה דיוקנכם נאמן לאופן שבו אתם רואים את עצמכם 
או יבטא את מורכבות זהותכם. לא תמיד קל לנו להביע את עולמנו הפנימי באופן 

חזותי, היעזרו בהנחיות האלה:

///////  דיֹוקן עצִמי  /////////////////////////////////////////////////////////

היצירה של האומן פיקסו עוסקת בשאלה כיצד אנחנו רואים את עצמנו. היצירה 
המובאת כאן, של חנוך פיבן, עוסקת באופן שבו האומן רואה את עצמו.

דיוקן עצמי הוא טכניקה שאומנים רבים משתמשים בה כדי להציג את עצמם. 
האופן שבו האומן בוחר להציג את עצמו הוא בעל חשיבות ומשמעות – כך הוא 

מנסה להביע קצת מעולמו הפנימי ומתחושותיו ולהציג את זהותו האישית. 

1חנוך פיבן  :: דיוקן עצמי

ערכו רשימה של חמישה חפצים שמהם 
יצר פיבן את דיוקנו. מדוע לדעתכם בחר 

בחפצים אלו?

2

מה אפשר ללמוד על האומן מהאופן 
שבו יצר את הדיוקן שלו? 

חנוך ִפּיֵבן

)נולד ב-1963( עלה 
לישראל כשהיה 

ילד. פיתח סגנון יצירה 
מקורי של קולאז'ים, בעיקר דיוקנאות, 
מחומרים ומחפצים מחיי היום-יום. פיבן 
פרסם ספרי ילדים, השתתף בתוכניות 

טלוויזיה ועורך סדנאות יצירה.

משימהמשימה
לסיכום



להיות אני  ::  יחידה 2

23 מתעודת זהות לתודעת זהות

ותזה

כשאתם נדרשים להגדיר ולהביע את זהותכם, כיצד אתם מעדיפים לעשות זאת? 
באופן חזותי )למשל צילום הסלפי( או באופן מילולי )למשל התרגיל של ארבע 

המילים או בכלל בדיבור(? הסבירו.

בדיוק כמו שהייתי רוצה 
שיקבלו אותי, על כל 

המגוון שבי.

אני מרגישה נורא, 
הייתי פזיזה בשיפוט 

כלפי מיקה.

מהן הבעות 
הפנים שלכם 

כשאתם 
מצטלמים?

אתם מצטלמים 
מרחוק או מקרוב?

האם אתם בוחרים להיות לבד או 
שיש אנשים אחרים ברקע?

התאורה 
מלאה או 

חשוכה 
מעט?

אילו חפצים 
או עזרים 

יופיעו גם הם 
בצילום?

לכל אחת 
מהבחירות האלה 

יכולה להיות 
משמעות. 

אני לא בטוחה בקשר למיקה, אבל 
כן למדתי מהמקרה הזה לא למהר 
ולהסיק מסקנות על בני אדם, אלא 

קצת יותר לקבל שלכל אחד יש 
צדדים שונים והתנהגויות שונות.

ותזה

ותזה

ותזה

ותזה

ותזה

דיון

מה יהיה ברקע?




