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 רציונל התוכנית 

התלמידים מקבלים את תעודת הזהות שלהם, הוא  השנה שבה תה י', י, וליתר דיוק כגיל ההתבגרות
הבנה  כנית זו נכתבה מתוך ומבחינת המדינה לאזרחים בוגרים. תנעשים  והנערות בו הנעריםש השלב 

מהותיות לחייהם, ולא שהן  לבחון עם התלמידים שאלות של זהות  שזהו השלב המדויק בחיים שבו נכון
 רופ' אבי שגיא: ובמילותיו של פרק שאלות של זיהוי, 

  מדינה רשאית לבצע פעולות זיהוי מסוימות  . ]...[ ליצור מיונים למטרות שונות ]של זיהויתכליתו [" 
זכות זו שמורה  ;ליברלית אינה רשאית לכונן את זהותם של אזרחיה-ברם מדינה דמוקרטית  ]...[

 ). 2017בנובמבר  11, הארץ( לבני האדם עצמם. רק הם יכולים לעצב את עולמם באופן אוטונומי" 

  כנית נכתבה מתוך אמונה שחלק חשוב בגיבוש הזהות האישית הוא גם העיסוק בזהותה שלוהת
נוף "האדם אינו אלא תבנית  ,כפי שכתב המשורר שאול טשרניחובסקיבריק, וחיים נו , שכן אינהחברה
פרויקט בן יהודה), החברה הישראלית עוסקת בהגדרה ובגיבוש של  אדם אינו אלא,(מהשיר  מולדתו" 

התנועה הציונית ועד ימינו אנו. סוגיה מרכזית בתהליך זה היא השאלה  הקמתזהותה התרבותית מאז 
 ?מתנגשות? משלימות? חופפות זהויות שתי הן והישראליות היהדות האם:  חברה ליהדותמהו יחס ה

 
של  ןזהותעל זהותם (וכפועל יוצא מכך גם על כנית לעורר בתלמידים מחשבות ושאלות ומטרת הת

ם, הייבחעוברים בשלב זה הם בתהליך האישי ש ו להםשיסייעכדי הם חיים)  ןבהשהחברה והמדינה 
 זיהוי) לגיבוש תודעת זהות.תעודת התהליך הנע במרחב שבין קבלת תעודת הזהות (או 

 , פרויקט בן יהודה). אדם אינו אלא ולדתו" (מהשירמ

  
 

כנית ומטרות הת  

  למשל התקפים בגיל זה, בתחומים שונים  האישיתהנוגעות לזהותם  שאלות עם התלמידים יתמודדו
 זהותם כתלמידים, היחס שלהם לסמכות, קבוצות השייכות שלהם ועוד.  

 זהויות יהודיות וישראליות  ויכירו  התלמידים יעסקו בשאלות הנוגעות לזהותם היהודית והישראלית
  שונות. 

 .התלמידים יבינו שזהותה של החברה מורכבת מזהויות אישיות של הפרטים השייכים אליה   
 ועל מערכת היחסים המורכבת בינן לבין  של החברה והמדינה  ןשאלות על זהותהתלמידים ידונו ב

 .עצמם של המדינה והחברה היא חלק מהזהות האישית שלהם ןויבינו שזהות המסורת היהודית
  במשמעות  ו שבועושר יכירו ב  ישראלי,- ארון הספרים היהודישל  ברזלהנכסי צאן יכירו את התלמידים

 ויפתחו סקרנות ורצון להמשיך ולהעמיק במקורות אלו במסע הזהות שלהם.   לחייהםטקסטים אלו של 
  .התלמידים יכירו בחשיבות של קיום מגוון תפיסות וזהויות יהודיות וישראליות בחברה הישראלית 
 לאורך החיים ונתון לבחירתם האישית.   התלמידים יבינו שבניית זהות היא תהליך דינמי שמשתנה

תית ושחשוב פחות  וחשיבה ביקור שעיקר העניין הוא לשאול את השאלות, לפתח מודעותיבינו הם 
 להסיק מסקנות ולמצוא תשובות.  
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כנית והת אפיון   

 השכלה כללית" ותילמד במסגרת השעות של   שנתית היא כניתוהת ." 
 עכשוויים טקסטים ועד מהתורה( ישראלי-היהודי הספרים  מארון כנית יינתן משקל רב למקורותותב(  . 
 תחומי, נושא הזהות נלמד -מתוך אמונה שהלימוד העשיר והמעמיק ביותר נעשה על ידי לימוד בין

מנות פלסטית, ולמשל אובאמצעות מקורות מהעולם הרחב, תחומי דעת מגוונים בכאן מזוויות שונות ו
 בלימוד משולבת המלית  פורלא  למידה: מגוונות במתודות הלמידה נעשית  כן כמו ספרות. ומוזיקה 
 .מהוכדו   בלימוד פעילים התלמידים שבהן משותפות חוויות  ,בקבוצות עבודה , פורמלי

  על כל תוכנית לימודים לשאוף להיות תקפה בחיי התלמידים, על אחת כמה וכמה תוכנית שעוסקת
מחברת את התכנים שלה לעולמם  מתעודת זהות לתודעת זהותבזהותם האישית. ואכן התוכנית 

עודדת אותם לבחון כיצד העיסוק בתכנים אלו עשוי לתרום להם, להעשיר  של התלמידים ולחייהם ומ 
 ור להם בתהליך עיצוב זהותם.   אותם ולעז

 

 מבנה התוכנית 

 כנית מתמקדות בשאלה "מי אני?" וכנית נעה מהאישי לכללי. היחידות הראשונות של התוהתככלל, 
על פעילות  האני לכלל (למשל ביחידה את נושאים המחברים בהרחבה , ואחר כך יש (זהות אישית)

"  כנית מתמקדות בשאלה "מי אנחנווהתהיחידות הבאות של מעגלי שייכות). ביחידה על בסביבה ו
גם  הם בחלק שמתמקד ב"מי אנחנו", הנושאים  של החברה והמדינה שלנו). כמובן גם ןזהות(

אישיים. למשל כאשר אנחנו חוקרים זהויות יהודיות שונות, השאיפה היא שהתלמידים יבחנו את 
   צד זהותה היהודית של החברה.בזהותם היהודית האישית 

 בניית טקס קבלת תעודת זהות  
 טקס בעצמםהתלמידים בצוותים ויבנו יעבדו בו שבית הספר יום שיא יערוך לקראת סוף השנה 

סרטונים  המצגות, ה מוזיקה, התפאורה, העל כל מרכיביו: הנושאים, הטקסטים,  זהות תעודת קבלת
שלו ורוח בית הספר. בסוף המדריך   וצרכי על פי . כמובן על כל בית ספר לעצב ולתכנן את הטקס  ועוד

 הטקס. את לתכנן שיעזרו הצעות  מובאות
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 והנערה הנער, ותמר יובל את הראשונה בפעם פוגשים ואנו, התוכנית של הרציונל מוצג הספר בפתיחת
את מחיש מהקולות   ריבויקולות המדברים בראשם. את ה נשמע הספרלאורך   .במסע אלינו שיתלוו
תים  יבנו מגוון של תחושות ומחשבות. הקולות לע, יש זהות דנים בסוגיות שלשכאשר אנחנו הרעיון 

יחה פתוחה ומורכבת של רר שהיא לעו אתמטרת הרב גוניות הז, ומתווכחיםלעיתים מסכימים זה עם זה, 
רכיבי  מאת חשוף לו איר כדי לה –  וכמובן בינם לבין עצמם ובמליאת הכיתה החברותב – התלמידים

 נתיבי המסע שאליו יצאו.  בעצמם להיות מדויקים עם  סייע לכל תלמיד ותלמידה לוהשונים הזהות 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :מקור צבע משלוסוג לכל  .נלמדבפתיחה מוצגים המקורות שמהם 

 
עברת העיקרית אינה הכנית ומטרת התשלתלמידים  הבהירמ אזהרת המסע

להכרת  של התלמיד ידואלי וותהליך אינדיאלא ) מנחילה ידעאכן אם כי היא ידע (
זה כל תלמיד ותלמיד הולך בדרכו שלו, מגלה  תהליך ב .גיבוש הזהותלוהזהות 

  .חוויה אישיתתובנות משלו וחווה את הדברים 
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, זהותהסוגיות של בירור להתחלת  מציעה פעילויותולהגדיר את המושג זהות מנסה  אתהיחידה הז

ומקשרת היחידה מזמנת היכרות עם תעודת הזהות כמו כן . השנה לאורךבו התלמידים יעסקו שבירור ה
 תעודת הזהות למושג הזהות.את 

מדוע צריך בכלל לברר שואלים יובל ותמר  ":סיפור מהחיים" היחידה נפתחת ב
אפשר לקרוא את דבריו של יובל או לצפות  זהות. הולעסוק בנושא  את הזהות 

מאפשרים  לאחר הסיפור המובאים הקולות :  מציג את הסיטואציהש בסרטון
ובאמצעות השאלות   ,נושאה כלפי יהםתחושותלתלמידים להרגיש נוח עם  

 – בשאלות של זהותהם במידת העיסוק שללדון עם התלמידים צידם אפשר בש
  ?גם צדדים מלחיציםבעיסוק בזהות האם יש  זהות?מדוע לדעתם יש לעסוק ב

 ? ותנומגבילות אולמה הגדרות לפעמים  ?מהם

 

שונות למילה זהות מראשית דרכה (אצל אליעזר  משמעויות  מציג  רוביק רוזנטל
לתעודת מקשר את המושג  בנוסף, הואבן יהודה) ודרך מילים שנגזרו ממנה. 

זהות.ה

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

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

 לשיעור הראשון ת סיום הצעה לפעילו

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

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

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

https://drive.google.com/file/d/1zJRAVFjVnmAARBSBOlpfE0QyTqL2aKss/view
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 . שיימשך כל השנה בירור הזהות שלהםלתהליך הזהות נצלול עכשיו עם התלמידים  על משיחה כללית 

 משימה פותחת –הגדרה עצמית 

לתמצת המשימה את זהותם.   אפייןראשונה לבפעם המנסים תלמידים המשימה זו ב
התלמידים  שמזמין את א כלי נוח יבארבע מילים מי הם (לאדם שאינו מכיר אותם) ה

השנייה בעקבות השאלה  .בעיני עצמם את עצמםלחשוב על עצמם ולנסות להגדיר 
היא מלמדת שזהות היא דבר דינמי שאינו מפסיק   חשובה במיוחד כי  המשימה

ונראה  ,לאורך השנה נחזור לפעילות ארבעת הפתקים מדי פעםלהתהוות ולהשתנות. 
  .םאת עצמ םבהגדרתאצל התלמידים שינוי חל אם 

 

 
 שתהיי לי הסכין דויד גרוסמן, 

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

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

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

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

העצם שיהיה זהה בתכונותיו ובצורתו לאדם ש
 .  הייתה בגופו

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

 ניתן לבקש מהתלמידים להמחיש את הרעיון של עצם הלוז:

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

 אילו דברים לכתוב בכתב גדול ואילו בכתב קטן וכדומה.  –משמעות 

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

 ביצירות שלהם. חבריהם בתום הפעילות הזמינו את התלמידים לשתף את 

 

  
 סיפור מהחיים 

גרוסמן חידד רעיון זה  .עד כאן התמקדנו ברעיון שלכל אדם יש זהות שניתן לנסות להגדיר
כאשר דיבר על "עצם הלוז" שבכל אדם. ב"סיפור 

תים אותו האדם  ילע – מהחיים" נערער על תפיסה זו
בצורות שונות במצבים שונים. באמצעות הסיפור   מתנהג

בסוגיית הנאמנות לעצמנו ובסוגיית   נתחיל לעסוק
 בהן נעמיק בהמשך היחידה.   והאותנטיות, 

 שמציג את הסיטואציה. בסרטוןאת הסיפור או לצפות  ניתן לקרוא

 

 

 
כל ל – פורה של תמריהמוצג בסממשיך את הרעיון  כפלהשיר 
סותרות. רעיון זה בא לידי הן אף פעמים פנים שונות, וליש אדם 

על כפל הזהויות  אולי מרמזש כפלביטוי בעצם השם של השיר 
זה סותר את התפיסה  על פני השטח אפשר לטעון שרעיון נו.בש

שהביע גרוסמן שלכל אדם יש מהות אחת. אין תשובה אחת 
לשאלה. אפשר לטעון שאכן יש כאן תפיסות מנוגדות. מנגד, 

בין התפיסות. למשל אפשר לטעון שהמהות של אפשר ליישב 
האדם היא מכלול כל הפנים השונות או שלמהות של האדם יש 

 שונים, בנסיבות שונות. ביטויים 

 . בביצועה של חוה אלברשטייןאפשר להשמיע את השיר 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uUeGZAOASjeRIrjzIc59PMA1Cw4nlgUn/view
https://www.youtube.com/watch?v=9RqtYWpUda8
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המילים שהגדירו    ארבעהזדמנות להרחיב את אפיון זהותם מעבר להבפעילות זו ניתנת לתלמידים 

 בתחילת היחידה. פעילות זו מחזקת את הרעיון שלזהותו של כל אדם פנים רבות. 

 
 חלופיתפעילות  

לוח של תחביבים, לוח של תכונות, לוח של  –יש להכין בעוד מועד ארבעה לוחות ולפזרם ברחבי הכיתה 
ולהכין פתקיות שעליהן כתובים מילים או ביטויים שמתאימים לכל לוח.  – דעות, לוח של צבעים וצורות

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

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

 .ואת הפתקיות שאספמדביקים סביב השם 

 

 
תנו. בהמשך ערערנו על תפיסה זו  יאת היחידה ברעיון שניתן לאפיין את המהות של כל אחד מאפתחנו 

והצענו שאולי לכל אדם יש פנים אחדות. תפיסה זו מעלה שאלה נוספת: בהנחה שיש פנים שונות לזהות 
 של הפרט, האם אפשר בכל זאת  לדבר על אישיות אותנטית?

היחידה מציגה הגדרה למונח אותנטיות וסיפור חסידי הממחיש את המורכבות של השאיפה להיות 
 טיים. אותנ

 
הדין, לאחר  הסיפור מתאר את שיחתו של רבי זושא עם בורא עולם ביום 

אולם אם יישאל מדוע לא  ,דע להשיב מדוע לא היה משהמותו. זושא יי
למצב שבו נהיה הסיפור מכוון אותנו יידע מה להשיב. היה הוא, לא 

אחר, ננסה להגשים את  להיות מישהו ובמקום לנסות  נאמנים לעצמנו
 הפוטנציאל שיש בנו.

סיבות לכך שאנשים לא תמיד נאמנים את המצוא  להדיון בכיתה מטרת 
, חששות,  סמוי חץ חברתי, לחץ משפחתי גלוי אוהסיבות הן ללעצמם. 

 מבוכה ועוד. 
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  ,סיפורלרקע על הנוסף  .מגלים את הסיפור החסידי –באתר זושא להרחבה על הסיפור מומלץ לקרוא 
המספרת על מחסום כתיבה שחוותה במשך שנים  פרשנות אישית של יהודית רותםהאתר מביא לו 

 עבורה את המחסום:הסיר זושא ו בירבות, עד שבא ר

פתאום ידעתי שהחשש פן לא אהיה ראויה לעמוד בצלם של טולסטוי או דוסטויבסקי, פוקנר או וירג'יניה  " 
מהיבריס מוטעה, והבנתי, סופסוף הבנתי, שבשמים הספרותיים שלי לא  וולף, אינו נובע מענווה אלא 

גשר " ( ".ישאלו אותי מדוע לא היית אלזה מורנטה, אלא מדוע לא היית את, הסופרת שיש בכוחך להיות
 ) " מעל נהר הפחד

 

 פעילות העשרה 

על התלמידים לבחור פריט או כמה פריטים,  לכיתה. אותן  ולהביאתחפושות ומסכות יש לאסוף 
בקשו  דקות כמה פני חבריהם לכיתה. כעבור לאת עצמם ולהציג  להסתובב בכיתה, להתחפש

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

 מה חשתם כשהתבקשתם להתחפש? מדוע בחרתם בתחפושת זו? .1
הרגשתם או ש ר, האם הרגשתם "עצמכם"? "עצמכם" מחופשים? דכאשר הסתובבתם בח .2

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

 מזדהים עם הרגשה זו? 

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

 
  שני יסודותשבה אנחנו תופסים את עצמנו, בעזרת השיר לאחר שדנו בדרך 

   אנחנו פונים לשאלה: איך האחרים רואים אותי?

ותו. היא מבקרת אוהיא , ובצורתהדומה לה  בשיר, הלהבה מתבוננת בברוש
רואה בו שאננות, שחצנות, נוקשות. היא מבקרת אותו על תלותו בעונות  

רואה בכל אלו   הלהבה כנראה .ביסודות הטבע (באדמה, באוויר וכו')ו השנה
  יא מתגאההעם התכונות שיש בה וש את הברושמעמתת קיבעון והתנוונות ו

הברוש שותק ואינו מסביר ללהבה את  : הטירוף, החירות, הרוחניות.בהן
עצמו, אינו מראה לה את הצדדים האחרים שבו. הוא מניח לה לפרש אותו על 

 פי החיצוניות שלו, ועולמו הפנימי נשאר כמוס.

תים קרובות  ילע בלבד. ה חלקיתיראיאה שאנו רואים את האחרים השיר מר
אך אנו מכירים רק את מה שאנו  אנחנו מניחים שאנחנו מכירים את הזולת,

 לזהות צרה ומוגבלת. מצמצמים את הזולת נחנו רואים, וכך א

הלהבה  דיאלוג, אלא בשיר ין א .תקשורת לקויה וחסרהמראה גם מהי השיר 
רואה בו תכונות אחרות  אינה היא  הברוש.מהו דית  צד-חדקובעת קביעה 

אף על פי שהוא  . הברוש שותק, ולנסות להכיראו טורחת לשוחח איתו  אינה ו
הוא חושב שהלהבה לא תאמין לו חירות, דמיון ורוחניות. יודע שיש בו טירוף, 

https://www.zusha.org.il/story/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%96%D7%95%D7%A9%D7%90/
https://www.zusha.org.il/interpretation/%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%9c-%d7%a0%d7%94%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%93/
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עיני עצמו הוא  להסביר לה זאת. אולי בגלל הפער בין התפיסה שלה אותו לבין התפיסה שלו באם ינסה 
 מוותר מראש.

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

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

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

 

ראיית האחר כסיפור  משמזהירה אותנו  הסופרת הניגרת צ'ימננדה נגוזי אגיצ'ימוזכרת  20' בעמ
 מצוינת (באנגלית).  TED בהרצאתאחד. היא מרחיבה על רעיון זה 

 הנה כמה קטעים מתוך ההרצאה:
"The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are 
untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. 

I've always felt that it is impossible to engage properly with a place or a person without 
engaging with all of the stories of that place and that person. The consequence of the single 
story is this: It robs people of digity. It make our recognition of our equal humanity difficult. It 
emphasizes how we are different rather than how we are similar.  

 
 

בציור של בעבודתם של שני אומנים שעוסקים בשאלה איך האדם רואה את עצמו. חתמת נהיחידה  
פני הנערה מופיעים בשלושה מצבים: שניים של  .) נערה מתבוננת במראה ל מול מראהאנערה פיקסו (

ים הצבעים השונים  הדמות עצמה ואחד בהשתקפות. בכל אחד מהמצב
 מעניקים לה מראה שונה. 

  –ייתכן שהאומן ביקש להביע את "הפנים" השונות של כל אחד מאיתנו 
 . כפי שאחרים רואים אותה ובדרכים השונות שאנחנו תופסים את עצמנו

 נערה אל מול מראה הסבר על היצירה  –סרטון קצר באנגלית 

 

 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story
https://www.youtube.com/watch?v=tGOjNzOQZek
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עוסק גם הוא בשאלה כיצד האדם  חנוך פיבן שיצר הדיוקן העצמי 
האומן מסביר מהו דיוקן עצמי   דיוקן עצמיבסרטון רואה את עצמו. 
ואת המרכיבים השונים של הדיוקן שהוא   עבודתו ומתאר את צורת

מכיוון שהתוכן שלו . הסרטון מיועד לקהל צעיר יותר, אך בונה
  , מומלץ לצפות בו ביחד. והוא מוסבר בבהירות מתאים לנושא שלנו

 

 משימה לסיכום 

הם יתבקשו לצלם את הדיוקן של פיבן,  ינתחולאחר שהתלמידים 
סלפי. יש להניח שרוב התלמידים מרבים לצלם תמונות סלפי, אך הפעם עליהם לצלם סלפי המשקף את 

יחידה  שעלו ב רכיבי הזהותמלהשתמש בבין היתר יש להזמין את התלמידים זהותם בצורה כלשהי. 
אכן הוא אם (ידים אופן שבו הסלפי משקף את זהותם של התלמבכדאי לדון בכיתה  לצורך צילום הסלפי. 
, בסיבה שהם מצלמים כל כך הם רוצים להראות ולבטא בצילומי הסלפישמה  ב משקף את זהותם),

   הרבה צילומי סלפי ועוד.

שאלו כמה שאלות רטוריות, למשל: האם יש צילומי סלפי שלדעתם משקפים יותר את מי שהם לעומת 
המראה  האם יש פער בין שפיעה?) אחרים שפחות משקפים אותם? (לדוגמה: האם הבעת הפנים מ

 ועוד.  ם?המהות הפנימית שלבין הלהם מצלמים סלפי ששלהם ב

 מצגת.  ן מה ולבנותלבקש מהתלמידים לשלוח אליכם את תמונות הסלפי כדאי 

 

 פעילות העשרה 

 המציגה יצירות אמנות נוספות של דיוקן עצמי.    במצגתצפות יחד אפשר ל

  

https://www.youtube.com/watch?v=GdwM_wfM58c
https://docs.google.com/presentation/d/18mk5KvREHsp21eJ4wDKwEhX2Gp1Q2FmvVTwKKji9GtM/present?slide=id.p
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ביחידה זו נמשיך לסייע לתלמידים לברר את זהותם, הפעם בתחום שבו הם מבלים הרבה מזמנם: 
וגם   –אחת מזכויות היסוד של האדם המודרני  –לימודים. ברקע ליחידה נדון בערך הלמידה באופן כללי 

ום  נבחן את ערך הלימוד בתרבות היהודית. בהמשך היחידה נעודד את התלמידים לבחון את עצמם בתח
 הלימודים: איזה סוג של תלמיד הם, מה מושך ומניע אותם בלמידה ועוד. 

 

 סיפור מהחיים 

 

נפתח את היחידה בוויכוח בין תמר לחברתה עדן. הסיפור מבקש להעלות חלק מהנושאים 
שנדון בהם בהמשך היחידה: מהן מטרות הלמידה, מהן ההעדפות האישיות שלנו בלימוד,  

 ומה. נחזור לוויכוח בין תמר לעדן כמה פעמים ביחידה. מה מניע אותנו ללמוד וכד

 

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

בחברה באופן כללי ובתרבות היהודית בפרט. תחילה נדון בעצם הזכות לחינוך. על פי רוב בעיני  
 הדבר כך בכל מקום. התלמידים היא מובנת מאליה, אך אין 

נבחן את זכות היסוד הזאת דרך עיניה של מללה יוספזאי, נערה מפקיסטן, שלחמה על זכותה ללמוד בבית  
הספר לאחר שארגון הטליבן מנע מבנות ללמוד בבית הספר. על מאבקה זה היא קיבלה את פרס נובל 

 לשלום. 

בכיתה   להראות  בורות    כתבהאפשר  ונגד  השכלה  למען  מאבקה  ואת  מללה  של  חייה  את    המתארת 
ומשטרים אפלים. בכתבה חלקים מסרט שהפיק נשיונל ג'אוגרפיק על מללה. בתחילתו הסרט מספר אגדה  

, שגם היא נאבקה באומץ בשדה הקרב באויב האנגלי  19-אחרת, גם שמה מללה, מהמאה העל נערה  
 שתקף את אפגניסטן.

של "נוער למען זכויות אדם" המציג שתי נערות שהשקפותיהן על למידה   בסרטוןבספר הלימוד מוצע לצפות  
שונות זו מזו. הנערה מהמערב מזלזלת בבית הספר ורואה בו "טירת האבדון המרושעת" ו"משעמם", ואילו 

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


12 
 

אה. כדי להמחיש זאת,  הנערה שהיגרה מכפר שבו אין אפילו בית ספר אחד מסתכלת על בית הספר בפלי
 בניין בית הספר מוצג כקתדרה מוצפת אור.  

אפשר לשאול את התלמידים אם היו מוכנים להילחם על 
 הזכות ללמוד.

הרעיון שהלימוד בבית ספר אינו מובן מאליו   העשרה:
  זו ובכתבה  זו בכתבהמובע בצורה מוחשית וציורית מאוד 

המביאות צילומים מדהימים של מסעות ארוכים ואף  
מסוכנים שילדים במקומות שונים בעולם נאלצים לעשות 

 מוד.  כדי להגיע לבית הספר ולל

 

 

 חוק לימוד חובה

חוק לימוד חובה היה אחד החוקים הראשונים שנחקקו 
, כאשר החברה עדיין  1949בכנסת הראשונה, בספטמבר 

נאבקה על קיומה בתחומים רבים. צעד זה מעיד שהחברה 
ראתה בחינוך ערך עליון וחיוני. החוק אינו מפרט מדוע נחקק.  

אפשר ללמוד על  החשיבות של החינוך בטקסט של הכרזת  
כויות האדם בנושא החינוך. שם מודגש הרעיון  האו"ם בדבר ז

שהחינוך מפתח את האישיות של האדם ומלמד אותו לכבד 
התוצאה תהיה הבנה,  –את זכויות האדם באופן כללי 

 סובלנות וחברות בין אומות, גזעים וקבוצות שונות. 

 . באתר מאוחדים למען זכויות האדםתרגום ההכרזה נמצא 

 

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

 והמצליחים העשירים היו לא יהודיתבחברה ה ביותר הגבוה המעמד בעלי האנשים שנחשבו ארוכות תקופות
 שהפיקה קרן תל"י. מנהיגות של חוכמה"  –"חז"ל מוצג בסרטון   –החכמים  אלא תלמידי

 

החלפת  
 תמונה

https://www.boredpanda.com/dangerous-journey-to-school/
https://www.globalcitizen.org/en/content/unreal-ways-education-kids-commute-transportation/
https://www.unitedforhumanrights.co.il/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html
https://tali.org.il/movies/
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מובא חלק ממשנה שמונה מעשים שאנשים נהנים מפירותיהם (מתוצאותיהם) בעולם הזה ושיעמדו   ספרב
כי הלימוד משתווה לכולם היא טענה    הטענה.  לזכותם בעולם הבא

המעשים  לכל  שמשתווה  בלימוד,  בו,  יש  מה  בדיקה.  הדורשת 
 הטובים שאדם עושה? 

להקנות  קרוב לוודאי שהחכמים ביקשו להרחיב את מושג הלימוד,  
אל  ואת המנהגים  ולמסור את המצוות, את החוקים  חיים  אורחות 
וגם   עצמו  לאדם  אחריות  בלימוד,  בו,  יש  לפיכך  הבאים.  הדורות 

 לאחר. 

בל תורה מסיני  ימשה קבמסכת אבות (פרק א, משנה א) נכתב: " 
שה והם אמרו של .הגדולהומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת 

 ".הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה :דברים

מרים קיבלה תורה מסיני ומסרה לבנות צלופחד ובנות צלופחד לדבורה  הרבה רינת צפניה דרשה: " 
והעמידו תלמידות הרבה    ודבורה לרות ורות מסרה לברוריה. הן אמרו שלושה דברים: השמיעו קולכן

 ".ועשו דרש לתורה

מדברי החכמים ומדרשתה של צפניה ניתן להבין כי הלימוד חשוב לא רק כשלעצמו, אלא יש בו כדי  
דברי התורה  להקהיל קהילות, להעביר את ערכי הקהילה לדורות הבאים ולהמשיך לקיים ולחדש את

 (במובן הרחב ביותר).

 חברותא.  מסורתית: הלימוד ב-עניינה דרך הלימוד היהודית ההעמקה

 –משתמש בדימוי של ברזל התלמודי המובא המקור 
משתמשים בו לחדד ברזל אחר (מזכיר חידוד סכינים  

כדי   –תים בעזרת סכין אחר) ישעושים גם היום לע 
לדבר בזכות הלימוד בחברותא. אין מדובר בחומר אחד 

  –ה ותלמיד  אין הם מור  –שהוא חזק יותר מהאחר 
לומדים שעצם השיח ביניהם מחדד זה את  שני באלא 

 את שניהם. לא במקרה נבחרמפתח מחשבתו של זה ו
הלימוד בחברותא מחדד את   –של ברזל חד הדימוי 

 .החשיבה של הלומדים

 שבלימוד בחברותא. חסרונותאת היתרונות וקשים למנות את ההתלמידים מתב

עליו  לומד עם אדם אחר, הוא כש .יתרונות: האדם לומד דברים חדשים ושומע דעה שונה משלו
לעומק. כל אחד מהלומדים מביא  אותם לפתח יו, ולכן עליו  מחשבותיו ואת רעיונותבקול את להסביר 
, ידע, ניסיון חיים ועוד. כמו כן עצם הלמידה המשותפת יש : כישוריםבחברותא את יתרונותיוללימוד 

 .בה מן ההנאה

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

 .אין ערך ללימוד בצוותא –ברותא להתאים את עצמם זה לזה, ולא ועל הלומדים בח
  

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

 

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

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

 כך כתוב בתלמוד: 

ָּגדֹול אֹו ַמֲעֶׂשה   [לימוד] ִנְׁשֲאָלה ְׁשֵאָלה זֹו ִּבְפֵניֶהם: ַּתְלמּודָבר ָהָיה ַרִּבי ַטְרפֹון ּוְזֵקִנים ְמֻסִּבין […] ְּבלֹוד, ּכְ 
                                                                                                                                           ?ָּגדֹול

                                                                                        .ֲעֶׂשה ָּגדֹולַנֲעָנה ַרִּבי ַטְרפֹון ְוָאַמר: מַ 
                                                                                         .ַנֲעָנה ַרִּבי ֲעִקיָבא ְוָאַמר: ַּתְלמּוד ָּגדֹול

                                                                                                                :ם ְוָאְמרּוַנֲענּו ֻּכּלָ 
                                                                                        .ַּתְלמּוד ָּגדֹול, ֶׁשַהַּתְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה

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

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

 

 ובנושא זה כותב הרב החסידי:  

 .ִלמדו להיטיב  –את הפסוק "ִלְמדּו ֵהיֵטב" (ישעיהו א, יז) פירש רש"י 
 ,מדוע? כיוון שלא מצאנו בשום מקום בתורה שמֻצֶווה אדם להיות למדן ובקי בכל חדרי התורה

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

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

בחברותא ידונו התלמידים בשאלה אם הלימוד הוא ערך כשלעצמו או שיש לו ערך רק כאשר יש לו 
 זו מחזירה אותנו לשיחה בין תמר ועדן בפתיחת היחידה. השפעה מעשית על תחומי חיים אחרים. שאלה 

 

   על איזה לימוד דיברו חז"ל?

על ארון הספרים היהודי   29" בעמ'  יש לי מושג" על כך כתוב במדור 
 ותכולתו.   

 :על ארון הספרים היהודי יש סרטונים להעשרה

בארון  המתאר מבחר ספרים עיקריים  ח וקרן אביחי" מטשהפיקו סרטון 
 ישראלי, לפי ציר זמן -הספרים היהודי

בנושא הכללי של ארון הספרים   סרטונים שהפיקה קרן תל"יוסדרה של 
היהודי. תמצאו כאן סרטונים למבוגרים (שמתאימים גם לכיתות י) ולתלמידים  
(שמיועדים לתלמידים צעירים יותר) על היצירות שבארון הספרים היהודי (סך  

 הכול שנים עשר סרטונים).

http://levana.org.il/%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%9d/#1459945540436-6ea7828c-8f37dbd0-b593
https://www.youtube.com/watch?v=D2f7yVuDcr0
https://tali.org.il/movies/
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                                                              מה יש בו?   –פעילות העשרה: ארון הספרים היום 
לאורך הדורות גדל ארון הספרים, ונוספו לו יצירות חדשות. מה יש בארון הספרים היהודי היום? למשל, 

האם גם ספרות עברית ישראלית? ספר על היסטוריה יהודית שכתב לא יהודי? איך מחליטים? לפי  
? ועוד ועוד. אפשר לשלב בדיון ביקור בספרייה של בית הספר. בקשו מכל הכותבים, השפה, הנושא

תלמיד לקחת ספר אחד שלדעתו ראוי להיכנס לארון הספרים היהודי. מדוע בחר בספר הזה? האם יש 
 הסכמה בכיתה באשר למקומו של הספר בארון שלנו? 

 

  אצלנו בכפר טודרא  –שיר 

. הקשיבו עם התלמידים לשיר שכתב יהושע סובול
באתר " "מתיקות הלימודלהרחבה על השיר ראו 

 "לבנה" של קרן תל"י.

אפשר להשמיע שיר אחר על לימוד של ילדים צעירים  
" של מארק חדר קטן"  –בחברה המסורתית 

פעילות  ווירשבסקי,  הפעם מקהילות במזרח אירופה. 
ראו "חדר קטן" באתר "לבנה" של קרן  על שיר זה

 תל"י. 

 

 

חלק זה ביחידה מראה כיצד הערך היהודי של לימוד קיבל ביטוי במפעל הציוני בפתיחת האוניברסיטה 
צעירה שנאבקת  העברית. כלל לא מובן מאליו שחברה

על קיומה תשקיע את המאמצים הרבים הנדרשים כדי 
לייסד מוסד אקדמי גבוה, הרי הדבר הוא בבחינת 
מותרות. אך לאחר שהבנו את החשיבות של ערך  

הלימוד במסורת היהודית, לא יפתיע אותנו שבניית 
אוניברסיטה הייתה במקום גבוה בסדר העדיפות של  

יו של ביאליק ניכר שהיה החברה הציונית הצעירה. בדבר
חשוב לו להנחיל את תפיסתו שעל החברה הנבנית  

בארץ ישראל (שעתידה להיות למדינת ישראל) להיות 
המשך של התרבות היהודית עתיקת הימים. בחברה  

הנבנית יהיו חידושים ושינויים, אך היא גם המשכה של 
אותה תרבות (ראו הרחבה על יחסו של ביאליק למקומה 

 ).10ת היהודית בחברה הישראלית ביחידה של התרבו

ניתן להראות כמה תמונות של מעמד פתיחת 
(הסרטון ארוך וללא קול, ולכן   בסרטון זההאוניברסיטה 

https://www.youtube.com/watch?v=GudFR-iYm2A
http://levana.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93/#1459945540436-6ea7828c-8f37dbd0-b593
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2648
https://levana.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%A7%D7%98%D7%9F/
https://levana.org.il/%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%A7%D7%98%D7%9F/
https://www.youtube.com/watch?v=0ABwh8iINBI
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 האוניברסיטה כשנפתחה.) יש לבחור בכמה רגעים ספורים, רק כדי להראות לתלמידים כיצד נראתה 

. שאלו את 2018בסרטון המעודד הרשמה לאוניברסיטה העברית : אפשר לצפות פעילות העשרה
כדאי   התלמידים: מהם המסרים העולים מסרטון הפרסומת? האם הלמידה היא הערך המרכזי בסרטון?

 .  1925ובות התלמידים לדבריו של ביאליק בפתיחת האוניברסיטה העברית בשנת להשוות את תש

בפעילות המשך אפשר לבקש מתלמידים לבדוק סרטוני תדמית של אוניברסיטאות ושל מכללות ברחבי  
הארץ ולבדוק מהם המסרים שלהם ואם הלימוד בהם הוא ערך מרכזי, כשלעצמו, או שהוא משמש מצע או  

 הי.מקפצה לעשייה כלש

 

 

 

חלק זה של היחידה מתמקד ברעיון שלכל אחד ואחד יש סגנון 
אחר של למידה. נפתח במשימה שבה התלמידים חושבים על 

 הדרכים שבהן הם לומדים בדרך כלל. 

 

י בסרטון של קרן תל" לאחר המשימה ניתן לצפות  
 על לימוד בדרכים שונות.   

 

 פעילות חלופית

 תלו ברחבי הכיתה כרזות שעליהן כתובות שיטות למידה, למשל: 

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

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

             אני לומדת הכי טוב כשאני לומדת עם מורה פרטית.                                                                      
        אני לומד הכי טוב כשאני מקשיב בשיעור.                                                                                          
            אני לומדת הכי טוב כשאני כותבת כל מילה שהמורה אומרת.                                                             

          אני לומד הכי טוב כשאני בונה מצגות המסכמות את החומר הנלמד.                                                                    
 אני לומדת הכי טוב כשאני מקשקשת בזמן הלימוד על דף חלק. 

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

לבקש מהם  תחתיו את שמם. כדאי להשאיר כרזה פתוחה שעליה כתוב: "אני לומד/ת הכי טוב כשאני..." ו
להשלים את המשפט. בתום הפעילות קראו את הכתוב בכרזות, ובדקו מהן דרכי הלמידה שרוב תלמידי 

 הכיתה מעדיפים. מומלץ לשתף את התלמידים בשיטות הלמידה והעבודה שלכם. 

 גם החכמים עמדו על אופני הלמידה השונים ותיארו ארבעה סוגים של תלמידים שלמדו בבתי המדרש.
 עזרו בכלי מטבח כדי להמחיש את סוגי התלמידים. החכמים נ

https://www.youtube.com/watch?v=7DmIwkKyYk0
https://www.youtube.com/watch?v=7DmIwkKyYk0
https://www.youtube.com/watch?v=7DmIwkKyYk0
https://www.youtube.com/watch?v=drA3ObtY0mU&feature=youtu.be
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כדאי להביא לכיתה תמונות או את כלי המטבח הכתובים במשנה. אם אפשר, עשו ניסויים של הולכת 
חומרים בכלי המטבח האלה כדי שהתלמידים יוכלו להרגיש ולחוות ועל ידי כך להבין את הדימויים.  

פניכם הטבלה השלמה: ל

 

למשימה שבה התלמידים מתבקשים להרחיב על המשנה ולהציע דימויים נוספים לדרכי למידה,  
 מומלץ להביא לכיתה כלים כדי להמחיש לתלמידים את הדימויים ולגרות את דמיונם.
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 "ארבעה שוחחו על אורן" 

השירית של דן פגיס משוחחת עם המשנה ומציגה דרכים שונות להתבוננות באורן.  הפרוזה  
פגיס רואה בכל התבוננות, דרך למידה ,  לעומת המשנה המכוונת אותנו לתלמיד האידאלי

 ראויה.  

 

 

 

 

ריבוי  
 אינטליגנציות

דורות רבים לאחר כתיבת המשנה התפתחה התאוריה של  
אינטיליגנציות מרובות, ולפיה יש סוגים שונים של  
נותן אינטיליגנציות, כלומר סוגי חשיבה שונים, והריבוי 

מקום למגוון של דעות ומרחב של רעיונות. אבי התאוריה הוא הווארד  
  גרדנר. במשימה בסוף העמוד התלמידים מתבקשים לצייר תרשים פאי

המציג את הנטיות האישיות שלהם בתחום הלמידה כדי שיכירו את  
עצמם ויבינו שאצל כולנו יש כמה אינטליגנציות במידות שונות. אם נבין  

זה, נדע להעריך יותר את עצמנו ונעריך את חברינו  את הרעיון ה
(שהתברכו באינטליגנציות שונות משלנו). אפשר לשאול את התלמידים 

אם לפי דעתם תיאור זה של עצמם יהיה תקף גם בעוד עשרים שנה, 
 . כלומר אם אלו נטיות שמלוות אותנו כל חיינו או שהן יכולות להשתנות

 

 פעילות העשרה 

זיכרון. התלמידים  הכמה גרסאות של משחק באפשר לשחק  ,רכי הלמידה המגוונותכדי להמחיש את ד
 פחות. דוגמה: או  הם מצליחים יותר גרסאות יוכלו להתנסות בכל הגרסאות ולבחון באילו 

כתובות בהם איורים או תמונות או שיש בהם קלפי משחק שהכינו  – משחק להמחשת הלימוד החזותי
בפרטים אותם. על התלמידים לנסות להיזכר הפכו כמה רגעים ואז מידים הקלפים לתל אתהראו מילים. 

 .רבים ככל האפשר

בקשו  מילים, ולאחר מכן ה של כעשר לתלמידים רשימהקריאו  –משחק להמחשת הלימוד השמיעתי 
 אותן במחברת. כתוב מהם ל

אותן  לאחר מכן התלמידים יעשו את  .סדרה של תנועות גוףהציגו  –משחק להמחשת הלימוד התנועתי 
 התנועות.

כדי להקשות במקצת את המשימה, בכל הגרסאות אפשר לבקש מהתלמידים לחזור על הפרטים שראו  
 הוצגו. הם או שמעו (מילים, תנועות גוף וכו') לפי הסדר המדויק שבו 
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יה אחרת, ואחר כך  יכל קבוצה תכין משחק שיתבסס על אינטליגנצ .אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות
 כולם בכל המשחקים. ישחקו

 

 

ומה מניע אותם ללמוד העסיקה מחנכים   השאלה מה מושך אנשים ללמוד 
במשך דורות רבים. מובאים כאן שני טקסטים: הטקסט מהתנ"ך עוסק בחינוך 

ופן שבו הם לומדים או  לפי מה שמעניין אותם, לפי הא   –תלמידים לפי דרכם 
לפי תכונותיהם האישיות; הטקסט מהתלמוד הבבלי אומר כי האדם לומד רק  

 ממקום שליבו חפץ, כלומר הוא לומד רק את מה שמעניין אותו.  

: לפי פירוש אחר, המשמעות של "על פי דרכו" היא בתחילת דרכו  שימו לב
 (לעומת "יזקין" שכתוב בהמשך). 

מחזירים אלו  מקורות  משום    גם  היחידה  מהחיים שבתחילת  לסיפור  אותנו 
שהם מחזקים את דעתה של עדן שעליה ללמוד מקצוע שמעניין אותה, ואילו תמר מעדיפה את ההשכלה 

 הכללית, גם אם לא כל מה שנלמד מושך ומעניין.  

 

 משימת סיכום 

הדמויות (תמר או  לסגירת היחידה יחזרו התלמידים לסיפור מהחיים שפתח את היחידה, יבחרו באחת 
עדן)  ויכתבו מונולוג שיתמוך בדעתה תוך שימוש בלפחות אחד המקורות שלמדנו ביחידה. המונולוג יכול  
להיות מונולוג של מילים או מונולוג שמשתמש באחת האינטליגנציות האחרות שהכרנו (מוזיקה, תנועה 

 וכדומה).
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  ,נאי. ביחידה הקודמת התמקדנו בזהותם כתלמידיםשל התלמידים מתחלק בין לימודים ופ נםרוב זמ
 הם מבלים את זמנם הפנוי ומה אפשר ללמוד מכך על זהותם.נלמד כיצד כעת 

 סיפור מהחיים 

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

את אפשר לשאול  הם.המעורבות של ההורים בהחלטות של התלמידים בפנאי של
יותר  ראויה מה לעשות בפנאי בהחלטה התערבות של ההורים האם לדעתם התלמידים 
 . לימודיםה ענייןהתערבות שלהם בהאו פחות מ

 

 

תלמידים כמה להכנת מערכת שעות היא להמחיש של מטרת המשימה 
כפי שכתוב   .שעות פנאי יש להם בשבוע טיפוסי ומה הם עושים בהן 

  תלמידים אחריםההשוואה עם . בהנחיות, חשוב שיתמקדו בשבוע טיפוסי
הבסיסי (אך לפעמים נשכח) שאפשר למלא עשויה להמחיש את הרעיון  

בוחרים את שעות הלימודים  מנם איננו ואת הזמן שלנו בצורות שונות. א
שנחליט מה לעשות בהן מוטב  שעות הפנאי נתונות להחלטתנו.שלנו, אך 

 ך בחירה מודעת ומושכלת. מתו

יבור בין הפנאי שלנו לזהותנו. עבור חלק מהתלמידים יש קשר מובהק בין  עניינה החשאלת המחשבה 
היו הפנאי שלהם   רכיבימאם . כדאי לשאול את התלמידים פחות הדברים, אצל אחרים הקשר ברור

 בתחילת השנה. שצילמו סלפי ב

 

 

  מתאר את המתח שהפועל חש בין העבודה שלו לבין הפנאי "בשערי המפעל" של ז'אק פרברהשיר 
השמש המחייכת  " חברתוהוא מאניש את " , ו נעיםויר הואהמזג על ידי . הפנאי מומחש בשיר שלו

ממחיש את הרעיון  ו"לתת" את היום לבוס שלו שעליו   האכזבהמביע את   ים. המשפט האחרוןיבשמ
 שלנו. בזמןיכולים לבחור מה לעשות כשאיננו תים קשה לנו ימשהו יקר ערך ושלעשהזמן הוא 
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 בעיניהםיור: אפשר לבקש מהתלמידים לחפש תמונות נוספות שממחישות צבעקבות ה פעילות העשרה
 .  מצד אחר ונות הממחישות את החובות שלהםמתו  צד אחדאת הפנאי ואת הבחירות החופשיות שלהם מ

 
 

 

יצר   70-ה , מומחה בנושא הפנאי. באמצע שנותפרופ' רוברט סטבינס גישתו של מתארת את הכתבה 
עשרים  סם מאות מחקרים ויותר מרסטבינס את חקר הפנאי כענף חדש בתחום של הסוציולוגיה ומאז פ

 ספרים.  וחמישה 

סוגים שונים של פנאי: פנאי רציני ופנאי מזדמן.  יש  לפיו ובכתבה זו סטבינס מציג רעיון בסיסי בגישתו,  
שעושים אותם שואפים  רוב אנשים על פי תחביבים שדורשים מחויבות ומסירות ושמוקדש לפנאי רציני 

מוקדש על  מזדמן ספורט). פנאי ומיומנויות שונות (למשל בישול, צילום ולפתח עם הזמן  להשתפר בהם
דורשת מיומנות, השקעה ומאמץ גדולים. לפי סטבינס, אלו דברים אינה לפעילות קצרת טווח שפי רוב 

. סטבינס טוען  מההפוגה כמו צפייה בטלוויזיה, משחקי מחשב, בילוי עם חברים וכדולשאנחנו עושים 
  את האדם, נותן לו תוכן וסיפוקשלשני סוגי הפנאי יש  תפקיד וחשיבות בחיינו. פנאי רציני מעשיר מאוד 

ללא   –זמן מנוחה זהו מקור הנאה גדולה בחייו. אך גם לפנאי המזדמן יש יתרונות: ועם הזמן נעשה ל
תים קרובות  יוב לכולם. פעילויות פנאי מזדמנות גם לעחשוהוא  ,יום העמוס-רגע מהיום כדי להי –מאמץ 

מונח המשלב  ב משתמש(סטבינס   . מדים חינוכייםולפעמים יש בהן מ ,ומחזקות יחסים חברתייםמעודדות 
 ). edutainmentחינוך ובידור:

אינם מתלהבים מפנאי רציני  תים אנשים יבכתבה סטבינס אומר שפנאי רציני דורש השקעה של זמן ושלע
ורש עבודה רבה, אך הוא יכול  דפנאי רציני אכן הוא אינו מכחיש את זה ואומר שורואים בו מעין עבודה. 

 להביא אושר רב והגשמה עצמית.
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ומשחק דמקה הם   מט-אפשר לשאול את התלמידים אם לדעתם משחק שח 40האיור בעמ' בעקבות 
משמעית לשאלה זו. יש אנשים שמשקיעים זמן רב  -לפנאי מזדמן או פנאי רציני. אין תשובה חד אותדוגמ

להשתפר (פנאי רציני),  כדי באחד המשחקים האלה 
ם בהם משחק חביב, דרך נעימה  ואילו אחרים רואי

(פנאי מזדמן). כדאי לחשוב על  יםלהעביר זמן עם חבר
להיחשב פנאי רציני דוגמאות נוספות של פנאי שיכולות 

פנאי רציני  אותו למשל כדורגל: מתי נגדיר ופנאי מזדמן. 
פנאי מזדמן? הניסיון לענות על שאלה זו ממחיש ומתי 

עזור לתלמידים  מאוד את החלוקה של סטבינס ועשוי ל
  בהמשגה של המונח פנאי.

התלמידים מתבקשים לחזור לטבלאות שערכו   3בשאלה 
. כדאי לבקש בהןולבחון את סוגי הפנאי שרשומים 

 .ולפנאי מזדמן שיש להםדוגמאות מהתלמידים לפנאי רציני  

ידה, לפנאי. הוא טוען שאין נוסחה אח המושלמתבכתבה המראיינת שואלת את סטבינס מה הנוסחה 
בין פנאי מזדמן לפנאי רציני. אפשר לשאול את    בחייו ימצא את האיזון המתאיםאדם שכל העיקר הוא 

 יזון ראוי בשעות הפנאי שלהם. יש אהתלמידים אם הם מרגישים ש

 מומלץ מאוד לקרוא את הכתבה המלאה. 

 

והקריקטורה  מתחתיו    41 המוצע בעמ'הדיון 
מזכירים את השינוי שחל בעשורים האחרונים עם  

על המסכים הזמינים של הטלפון והרשת השתלטות 
יינו. כדאי לדון עם התלמידים כיצד שינוי זה משפיע  ח

 . בכלל ובחייהם בפרט על הפנאי בימינו

 

 

 

 

 

"שעות של בטלה במובן הנעלה של  : בנאומו שכל אדם יוצר זקוק לזמן בטלהטוען ישראל כהן הסופר 
    ]"....[  שעות של הסתכלות טהורה, של דמדומים ומחשבות פורחות ]...[ מלה זו

מנוחה  בצורך לו כפי שיש : כול ליצור ללא הפסקהאינו י א שהאדם יההנחה העומדת בבסיס אמירה זו ה
" כדי  לנקות את הראש" כול שבו הוא יזמן ללא חשיבה מאומצת  –מנוחה נפשית יש לו צורך גם ב, גופנית

חשיבותה של השבת כיום מנוחה (ראו  על רב מרדכי קפלן השל בדבריו להתחדש. רעיון דומה מובא 
 .) 25מדריך למורה, עמ' בבהמשך 

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3627538,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3627538,00.html
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3627538,00.html
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"מה עשית בחופש הגדול" שבאתר "מתעודת זהות לתודעת זהות"   בסרטוןאפשר לצפות 
הפנאי שבו  מושלם שאנחנו מתכננים לביןשלפעמים קיים בין הפנאי ה הפערהמציג את 

אנחנו בסופו של דבר בוחרים. בסרטון תמר מתכננת פעילויות רבות ומיוחדות לבילוי  
בפועל היא מבלה אותה במנוחה, בעיסוק בטלפון, בגלישה ברשת וכו'. בעקבות אך בחופשת הקיץ, 

  תנובין התכנון לבין המימוש ומה מונע מאיהסרטון אפשר לשאול את התלמידים אם גם אצלם יש פער 
עוד אפשר לשאול אותם אם אפשר לראות בפנאי של תמר בטלה חיובית כפי   .תוכניותיהםלממש את 

שמתאר אותה ישראל כהן. האם תמר בחרה בפנאי זה מרצון מלא או שהיא "זרמה", וכך קרה? לבסוף  
  אפשר לשאול את התלמידים אם לדעתם תמר הייתה מרוצה מהחופשה שהייתה לה.  

 

 

, מגדולי  רמב"ם, ונכיר את דעתו של 12-אחורה, למאה ה נחזוריחידה של ה הזהבחלק 
. רמב"ם אינו רואה ערך לפנאי הפנאיהמנהיגים הרוחניים של היהדות בימי הביניים, על 

לפי  שתכלית החיים  – בפני עצמו, אלא אם הוא משמש ומקדם תכלית גבוהה יותר 
הכרת האלוהים.    –ברך" "השגת השם יתשבלשונו היא דעתו היא אחת: השגת האמת 

ה רק עניין דתי, אלא היא דבר המחייב לימוד  נחשוב לציין שהשגת האל לפי רמב"ם אינ
  ומהמדעים וכדהכל החיים (לימוד שמבוסס על הכרת חוקי הטבע, במשך מעמיק 

 . )כמת האל בעולםוהמבטאים את ח

לפי רמב"ם, על כל מעשיו של האדם להיות מכוונים להשגת מטרה זו. לכן הוא טוען שאין לכוון את  
אל  הפעולות אל ההנאה בלבד (ממילים אלו לפחות אפשר להסיק שהוא מכיר במושג ההנאה!) אלא 

הוא לאו  העיקר אוכל: השל  התועלת שיש בהן בהשגת המטרה העליונה. רמב"ם מביא את הדוגמה
במצב נפשי ירוד ("מי  שנתון הוא ממשיך ואומר שאדם האוכל שטוב לנו. טעים לנו, אלא האוכל שדווקא 

שהתעוררה עליו מרה שחורה") יכול להתעודד ולהיעזר בפעולות כמו הקשבה למוזיקה נעימה, הנאה 
גופו כדי  את נפשו ואת . אך הוא חוזר ואומר שמטרת כל הפעולות האלה היא שיבריא מהמהטבע וכדו

אין   ,כמה" (הבנת האלוהות). אפשר להסיק ממקור זה שלפי רמב"םו: "לקנות חהתכליתיוכל להשיג את ש
 מטרה.  אמור להתמקד  כלל זמן שהוא "פנאי" טהור, כי הוא תמיד

יש אך בטלה, השעות שיש ערך ל של ישראל כהןמתפיסתו שונה מאוד ם רמב" לכאורה התפיסה של
מקדמות את הן סופו של דבר  ב –ה את המטרה של שעות הפנאי רואדמיון מסוים. גם כהן  ןביניה

 היצירה. 

מה דעתם   :התלמידיםעם כדאי  לדון מתנגדים לה. את התפיסה הזאת וגם  יםממחיש 43  הקולות בעמ'
 ? על גישה שהיא בעיקרה מכוונת מטרה, מה היתרונות שלה ומה החסרונות שלה

 לפניכם הקטע המלא שחלק ממנו מובא בספר לתלמידים:  

צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה. וישים לנגד עיניו תמיד  "
אחת, והיא: השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. וישים פעולותיו כולן: תנועותיו   [מטרה]   תכלית

 [...].  ריו מביאים לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל ומנוחותיו וכל דב 

https://www.youtube.com/watch?v=R9HILxBN4nA&feature=youtu.be
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עד שיבחר    ,אל ההנאה לבד   [כוונתו של האדם בפעולותיו] לא תהיה אז כונתו  [אפשר להסיק מכך כי]  על זה ההקש 
יה.  הי  – אבל יכון אל המועיל. וכשיזדמן שיהיה ערב  –  , וכן בשאר ההנהגות[הטעים]  מן המזון והמשתה הערב

יסירה בשמיעת הנגונים,   [דכדוך]  וכן מי שהתעוררה עליו מרה שחורה[...]  יהיה.   –  ושכיזדמן שיהיה בלתי ערב 
ובמיני זמר, ובטיול הגנות, ובבנינים הנאים, וחברת הצורות היפות וכיוצא בהם ממה שירחיב הנפש, ויסיר חולי  

   . "לקנות חכמה –  ת הכונה בבריאות גופושיבריא גופו. ותכלי –  המרה השחורה ממנו. והכונה בכל זה

 קישור לשמונה פרקים של רמב"ם  

   

 

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

  אפשר להקרין את התמונות במצגת זו.  

פנאי מתקופות   ופעילויות פנאי של מצבייצירות אלו נבחרו כדי להציג מגוון 
ב את המושגים שהכרנו בכתבה של  לבחון שואפשר שונות. דרך היצירות 

 סטבינס: פנאי רציני ופנאי מזדמן. 

  :הרחבה

מנותיים  ובהיבטים האכדי שיתעמקו  מנותומורים לאבלימוד ומלץ לערב * מ
 של היצירות.  

להרחיב את הפעילות ולתת לתלמידים שיעורי בית: לשלוח  אפשר גם * 
יצירה הקשורה לפנאי. ניתן להכין מצגת מכל היצירות שנשלחו עוד  למורה

 ולהציגה בשיעור.  

של  קורות חייהם ואיך לבדוק באיזו מידה ו  יםרקע ומידע על היוצראפשר גם לבקש מהתלמידים לחפש * 
 . באים לידי ביטוי ביצירה יםהיוצר

 

 האם יש פנאי יהודי? 

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

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

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

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

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

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

http://www.daat.ac.il/he-il/mahshevet-israel/yesod/rambam/shmona-prakim2.htm
https://docs.google.com/presentation/d/13z9iH7yCFJa2T43CzYGnomULg72-YMf7l-Le2deJslg/present?slide=id.p
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"וקראת לשבת עונג", ואכן מצווה להתענג בשבת. יש סיפורי חז"ל לא מעטים  :הנביא ישעיהו אומר
חל ו זמצווה בשל המנוחה של שבת.  תענוגיהמספרים על  המטעמים המיוחדים שהיו מכינים לשבת ועל 

למעין חגיגה בחוגים   כינוי –מושג בפני עצמו  נהיה איסור לצום בשבת. כדאי להזכיר את "עונג שבת" ש
ה, דברי תוכן  י, שתיכיבוד קלכלל יש בה רבים, דתיים וחילוניים כאחד, בליל שבת באווירה נעימה ובדרך 

   כלשהם, שירה ועוד. 

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

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

מכחול שלנו על מנת לחדש את הסתכלותנו בזה העצם. משעשינו כך, אנו חוזרים אל מלאכת הציור 
 ." ץמתוך הבהרת ראיה וחידוש המר

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

 

 בהמשך מדריך זה.  26 בעמ'שעות,  שמונהתנועה ליום עבודה בן  לדבר גם על האפשר  העשרה:

 

  ומה עם פנאי ישראלי?

אולם  ,מנם בעולם הגלובלי של ימינו רוב פעולות הפנאי משותפות לרוב החברותוא
שמעט יותר ייחודיות לה ומשקפות   יש להניח שלכל תרבות יש פעילויות של פנאי

קשורות לחגים  למדי ייחודיות לה הן  ש את זהותה. בישראל חלק מפעילויות הפנאי
. כמה מדורות בל"ג בעומר)הולמועדים מסוימים (למשל המנגל ביום העצמאות, 

(למשל פעילויות ים ומים, טיולים   אופייניות אולי בגלל הגאוגרפיה והאקליםמהן 
(עם   .קריאהלמשל שירה בציבור או  ,למסורת ולהיסטוריה ותקשור, וכמה מהן )ומהיה בטבע וכדיושה

הפנאי  ) אפשר לשוחח על פעילויות .וגם היום במדינת ישראל קוראים הרבה ,"עם הספר" הוא ישראל 
 גלובליות.     פעילויות הן  לתרבות הישראלית ואילו למדי  הרווחות בישראל ולראות אילו פעילויות ייחודיות 

 

 משימת סיכום 

מובאות כמה אפשרויות לסיכום היחידה.  ספר ב  

סוגי פנאי אצל מכרים. כדאי  ולבדוק : אפשר לבקש מהתלמידים לערוך סקר הצעה לפעילות נוספת
לנושאים שעלו ביחידה.  לבנות יחד את השאלון כך שהוא יעשיר את לימוד הנושא ויתייחס בין היתר 

,  זה עיסוקיש לך מסיפוק כמה : כיצד בחרת תחום זה של פנאי? ממתי אתה עוסק בו? השאלות לדוגמ
 דורש ממך?כמה זמן ומאמץ עיסוק זה מה בעיסוק זה מעניק לך הנאה? ו

ל  עאופן שבו הם מנהלים את זמנם הפנוי ועל ה ,שביעות רצונם של התלמידיםעל   השאלות בסוף היחידה
מה השפעה רבה. ניהול זמן יש לנו בלהעביר את המסר החשוב שמבקשות נוספות לפנאי האפשרויות ה

חקוק באבן, ואפשר בכל שלב בחיים לעשות שינויים כדי שניהול הזמן יתאים    אינושאנחנו עושים עכשיו 
 יותר לשאיפות ולרצונות שלנו.
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    הצעות להעשרה

  פנאילקרוא יחד את השיר של זלדה  .1

 :תשעו שמונההתנועה למען יום עבודה בן .2

של   הסדרהפעלה למען ש  19-התנועה למען יום עבודה בן שמונה שעות הייתה תנועה חברתית במאה ה
תגובה בשעות). הצורך במאבק זה התעורר  ארבעים(או שבוע עבודה בן  יום עבודה בן שמונה שעות

באורח החיים של הפועל, שכן על פי רוב תנאי עבודתו היו  של ממש שינוי שחוללה למהפכה התעשייתית 
ק את יום  לחלהציעה  התנועהילדים נשלחו לעבוד. ואף , מרובותשלו היו עבודה  הללא פיקוח, שעות 

 העבודה לשלושה חלקים שווים של שמונה שעות: עבודה, פנאי ושינה. 

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

המוצלחות בהיסטוריה של תנועות הפועלים, הסכים השלטון 
בן שמונה שעות. בישראל לעומת להנהיג    דספר יום עבודה 

שעות, כך    ארבעים ושלושזאת עדיין מונהג שבוע עבודה בן  
 שעות. 8.6שאורכו של יום עבודה ממוצע בישראל הוא בן 

החסרונות של  על אפשר לדון עם התלמידים על היתרונות ו
יום עבודה שבה יום העבודה לפי הצעת התנועה  תחלוק

האם לדעתכם : שעות. בין היתר אפשר לדון נמשך שמונה
את העיקרון של יום עבודה בן  מדינת ישראל צריכה לאמץ 

היה זו תהאם  זרחיה?כפות אותו על אולשעות  שמונה
אפשר לקיים דיבייט   פגיעה בחופש הפרט או הגנה עליו?

 בנושא. 

 

  

https://midreshet.org.il/ResourcesView.aspx?id=30063
https://midreshet.org.il/ResourcesView.aspx?id=30063
https://midreshet.org.il/ResourcesView.aspx?id=30063
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יום של כולנו. סמכות מופעלת עלינו בדרכים שונות בחברה, ואנו לעיתים  -כחת מאוד בחיי היוםהסמכות נו
מפעילים סמכות על אנשים אחרים. ביחידה זו ננסה לעזור לתלמידים לברר את יחסם למוקדי הסמכות 

 העיקריים בחייהם ולבחון כיצד מוקדי הסמכות משפיעים על עיצוב זהותם ועל עצמאותם. 

 

מהחיים  סיפור  

היחידה פותחת בסיפור מחייו של יובל על ההתנגשות בין רצונו לעשות קעקוע ובין  
התנגדותם של הוריו. ההורים, שלפי דבריו בדרך כלל "זורמים" איתו, נהגו אחרת הפעם,  

הטילו את סמכותם ההורית, אסרו עליו לעשות את הקעקוע והסבירו מדוע. הנושא של  
ד בגיל הזה של התלמידים: שוב אין הם הילדים שמקבלים סמכות הורית משמעותית מאו

את סמכות ההורים בלי ספק, אך הם עדיין קטינים, חסר להם ניסיון החיים של 
המבוגרים, והם גרים עם הוריהם ותלויים בהם. הסיפור מזמן את התלמידים לחשוב על תחומים אחרים  

ם אליה. שם היחידה הוא "מי מחליט עליי",  שבהם ההורים מטילים את סמכותם עליהם וכיצד הם מגיבי
אך נעודד את התלמידים לדון בשאלות מורכבות יותר: כיצד כל אחד מאיתנו מגיב לבעלי סמכות שונים? 

כיצד יש להתמודד עם התנגשויות עם בעלי סמכות? ועוד. היחידה מתמקדת בעיקר בשתי מסגרות 
ית הספר. בסיפור, ההורים של יובל מזכירים  שבהן אנחנו חווים את הסמכות בחוזקה: במשפחה ובב

שגם ההלכה היהודית מתנגדת לקעקועים. זהו רמז לתחום סמכות נוסף בחייהם של אנשים רבים: 
המסורת והדת. לא נתעמק בתחום זה ביחידה זו, ואם ברצונכם להרחיב עליו, אפשר לשאול את  

 ת בחייהם.התלמידים באיזו מידה כללי המסורת והדת הם סמכות משמעותי

המילים סמכות ולסמוך. אפשר בין הקול הרגשי של יובל מחבר 
בעל סמכות הוא מי שאפשר לסמוך עליו.   שבמצב הראוי,לטעון 

תים ויכוח עם  יהאפשרות שלע הקול השכלי של יובל מעלה את
את מאבק כוחות שמסיט מביא לידי מי שיש לו סמכות עלינו 

ענייניים. כדאי לבקש דוגמאות לכך מהחיים.  לנושאים לא הדיון 
 :אפשר להמחיז יחד כמה דוגמאות כאלה פעילות העשרהל
הוא גולש למאבק אחרת פעם אחת הדיון נשאר ענייני, ובפעם ב

 כוחות ולמשחקי אגו. 

 כדאי לצפות יחד בסרטון  מי מחליט עליי  
מכן אפשר להתמקד בהפקת קרן תל"י. לאחר 

שוב במשפטים שאומרים בעלי סמכות שונים 
לבקש מהתלמידים לנחש   ). ניתן  20(עד שנייה 

מיהן הדמויות שאומרות את ההנחיות השונות. הסוף מעלה את  
הרעיון שכולנו כפופים לסמכויות שונות, אך באותה מידה אנחנו 

מעניין לשים לב למילים הקשורות למילה  
 סמכות בריאיון עם הפסיכולוג אריה טבעון: 

"סמכות על פי הבנתי מקורה מהשורש  
ובמשמעותה העמוקה    לסמוך,'סמך' דהיינו 

הינה היכולת לתת אמון, לקבל אמון  
להאמין ולהזדהות. היא קשורה בקרבה  

).  סומך נופלים = תומך  סמוך ל..(להיות 
=  סמכא -בר היא קשורה בהיות הדמות 

מקור ידע, ערכים אמונה, קשורה באמינות  
וביכולת לסמוך עליו בפועל, וקשורה  

אחריות,  –= קבלת כוח פורמלי הסמכה  ב
 .להטיל מרות"

https://www.hebpsy.net/articles.asp?i
d=62 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7oUFe9yPk84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7oUFe9yPk84&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7oUFe9yPk84&feature=youtu.be
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=62
https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=62
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סמכות על אחרים, דוגמת האח הגדול שמטיל את סמכותו על אחיו הצעיר. ניתן לשאול את גם מטילים 
אולי   – י" מוכרים לכל הורהיאח הקטן "אתה לא מחליט עלהתלמידים על מי הם מטילים סמכות. דברי ה

 זו הסיבה שהפרסומת הזאת הייתה מוצלחת כל כך, וגם אותה אפשר להראות לתלמידים.  

הסמכות במשפחה ומתחיל בשני פסוקים מהתורה   בסוגייתשל היחידה מתמקד הראשון החלק 
 היחס הראוי להורים. המסבירים מהו 

 

 
פר שמות מדבר על . הפסוק מסֵ אפשר לשאול את התלמידים מה ההבדלים בין הפסוקים ומה משמעותם

שמובא בפירוש של המילה והפסוק מספר ויקרא מדבר על יראה כלפי ההורים. כפי  ,כיבוד אב ואם
מרחק  –"שמירת דיסטנס" היא יראה להסביר כי לה זו נימה של פחד. בימינו אפשר יראה, יש במי

 יראה בעיני החכמים ראו בהעשרה.) בין הוריהם. (על ההבדל בין כבוד לבין ילדים להבין  וכלשה

הפסוק מספר שמות מזכיר את האב לפני האם, והסדר של ההורים הפוך בפסוק מספר ויקרא. אולי  
 שהאם והאב שווים במעמדם וראויים ליחס שווה.הדבר מלמד 

  פירוט של שכר על מילוי מצווה נדיראת הציווי. ממלא שכר שיקבל מי שקובע מהו ההפסוק מספר שמות 
במצוות כיבוד אב ואם ובמצוות   – מצווהעל מילוי בכל התורה מוזכר רק פעמיים שכר מסוים  :מאוד

על  חד וצד אמילוי מצוות כיבוד אב ואם משבעיד על הקושי ז). אולי הדבר מ-ו  ,שילוח הקן (דברים כב
 .ה מצד אחרחשיבות

 
 העשרה 

 מהו כבוד ומהו מורא:  להסביר חז"ל ניסו 

 ָּתנּו ַרָּבָנן: ֵאיֶזהּו מֹוָרא, ְוֵאיֶזהּו ִּכּבּוד?  
   . לֹא עֹוֵמד ִּבְמקֹומֹו ְולֹא יֹוֵׁשב ִּבְמקֹומֹו ְולֹא סֹוֵתר ֶאת ְּדָבָריו ְולֹא ַמְכִריעֹו –מֹוָרא 
 .ַמֲאִכיל ּוַמְׁשֶקה, ַמְלִּביׁש ּוְמַכֶּסה, ַמְכִניס ּומֹוִציא –ִּכּבּוד 

   ב מוד ע , דף לא  ,קידושין מסכת   , תלמוד בבלי 

 = לימדו חכמים  ָּתנּו ַרָּבָנן
 = יראה  מֹוָרא

 מצדיק את יריבו של אביו, גם אם אביו אינו צודק  אינו= בעת ויכוח  לֹא ַמְכִריעֹו
 = נותן כסות (בגד), מלביש  ְמַכֶּסה

 וביציאה מהבית) לבית = מלווה אותו בדרכו (בכניסה  ַמְכִניס ּומֹוִציא

https://www.youtube.com/watch?v=Kvg0QRun5tI
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בין  הורים לההמביע את ההבדל במעמד בין יחס שמורא הוא אפשר להגדיר  ,חז"לשל לפי הדוגמאות  

טיפול שיש להעניק הו להורים  פיזית העזרה ה –ומוחשיות  הדוגמאות לכבוד הן מעשיות יותר   .ילדיהם
הורים מבוגרים הזקוקים לעזרת ילדיהם. זו הזדמנות  תיאור של בין היתר יש דוגמאות לכבוד  בלהורים. 

אפשר לשאול את התלמידים מה חשוב יותר  גיל.   טובה להזכיר שמצוות כיבוד אב ואם תקפה בכל
יביעו את   התלמידיםשואם אפשר לנהוג על פי אחד מהם בלבד. לאחר   –כבוד או מורא  –לדעתם 

 התנהגות ראויה. כדי בעיני חז"ל שניהם חשובים ומשלימים זה את זה ל, יש להסביר כי דעתם
 

היחסים בין הורים וילדים השתנו בדורות האחרונים שינוי  
בין הורים וילדיהם.   " דיסטנס " צמצום ה –מהותי מאוד 

כיבוד הורים ויראה  מעלה את התוקף של  2שאלה 
יור צבימינו. ניתן לשאול את התלמידים מה הקשר של ה

. בכמה מהבתים יש להורים מקום קבוע  לנושא שלנו
ה היה שכיח יותר. (לפעמים יש בעבר  ז –בשולחן האוכל 

כיסא מסוים בסלון ששמור להורה.) אפשר לשאול את 
התלמידים אם זה כך בביתם ולברר אם היה כך בבתים 

יחס    –שבהם גדלו הוריהם. אם התשובה חיובית, יש לברר אם זהו הרגל נוח בלבד או שיש לו ערך 
"לא יושב  –מישרין על עניין הישיבה מיוחד להורה. (המקור התלמודי המובא לעיל בהעשרה מדבר ב

 במקומו".)
 

 

  
בן הורקנוס היא דוגמה למתח בין כבוד ויראה  האגדה על אליעזר 

לבין חוסר ההבנה וחוסר ההסכמה שעלולים להתעורר ביחסי הורים  
אליעזר בן הורקנוס מעובד כיצד נעשה הסיפור מספר  וילדיהם.

הבאנו רק חלק  בספר, גרסאותאדמה לתלמיד חכם. לסיפור זה כמה 
 מהסיפור המלא.

 
הורקנוס פותח בתיאור שלו ושל אחיו עובדים  אליעזר הסיפור על רבי 

אביו היה עשיר  ילתו שתחמייד באת אדמת אביהם. הסיפור מדגיש 
אליעזר ואילו  ,מישורושהיו לו חורשים הרבה. אחיו עבדו באדמת 

חרש בטרשים, באדמה סלעית קשה לעיבוד. אפשר לראות בתיאור 
את הפער בין אליעזר  ממחיש זה רמז לכמה כיוונים אפשריים: הוא 

אולי הוא משקף את להתרחק מאחיו, ואולי הוא ביקש  –  לבין אחיו
נטייתו של אליעזר לחפש את העבודה המאתגרת או את דרישתו של אביו שיעבוד בעבודה המאומצת 

ובכה. בסיפור המלא אביו מציע לו לעבור לחרוש במקום נוח יותר,  בעבודתו ר. אליעזר היה אומלל יות
אך אליעזר מבהיר שהקושי שלו אינו העבודה הקשה אלא ההתנגשות בין העבודה למשאלתו העמוקה: 

ת למלא אכבר מאוחר ללמוד; עליו לעבוד ווטוען שתו ללמוד תורה. אביו מגיב בזלזול מוחלט למשאל 
 להקים משפחה.  –של מבוגר אחראי מטלותיו של 

של אביו. עם   השקפתו עולמוניכר שאליעזר שונה מאוד מסביבתו ושהשקפת עולמו שונה מאוד מ
והם   כל כך מבני משפחתושונה בו הוא חש שהתלמידים אפשר לשער כיצד הרגיש אליעזר במצב זה 

  –ם המחיילכך דוגמאות מהתלמידים לבקש עולם הערכים החשוב לו כל כך. אפשר אינם מעריכים את 
 השקפות עולם שונות.  בשל הורים וילדיהם ההתנגשויות בין 
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ה חריפה  יאליעזר מכריז שבכוונתו ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. אביו מאיים עליו בסנקצייום אחד 
התלמידים בשימוש בסנקציות לאכיפת אותנו לדון עם מינה ל האב מזתגובתו זו שיתן לו אוכל). י(לא 

את  פו אכישל יובל  והוריראוי שהשאלה אם את ו של היחידה סמכות. אפשר להזכיר את הסיפור הפותח
 סמכותם באמצעות סנקציות. 

ולברוח מאביו. נשאל את התלמידים מה ההזדמנות הוא מחליט לנצל את נפצעת, של אליעזר כשהפרה 
  חוסר כבוד לאביו?הוא מעשה של בין היתר אם ה – ל אליעזרו שדעתם על מעשה

 
הסיפור מציג מורכבות מעניינת: מצד אחד מוצגת דמות של חכם גדול שפעל בניגוד גמור לרצון אביו.  

  –  לימוד תורה – המטרה שלמענה הוא פועל, אבל של חוסר כבוד לאב האפשר לטעון שיש כאן דוגמ 
המבקשת מהם   3של התלמידים לשאלה בתשובה תעלה בעיני החכמים. מורכבות זו ראויה היא מטרה 

 לשער כיצד ישפטו חז"ל התנהגות זו. 
  ,הורקנוס ונמנה עם גדולי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי בישנים לאחר מכן, כאשר אליעזר כבר מכונה ר

אליעזר רואה  ביאביו של אליעזר בא לירושלים כדי להדיר אותו מנכסיו (בעצת ילדיו האחרים). כאשר ר
את אביו עומד בין הסועדים, הוא מפציר בו לשבת. כנראה היה חשוב מאוד לעורך האגדה להזכיר פרט 

זר אכן ידע  אליערבי שמוכיחה אביו. עובדה זו לכבד את  אליעזר רבי זה כדי להדגיש את בקשתו של 
אי הציות של  שאולי הסקנו בחלק הראשון של הסיפור). בעיני החכמים, שלא כפי לכבד את אביו (

במקרה הזה המטרה  ובצעירותו היה מוצדק כי אליעזר היה מיועד להיות גדול בתורה, לאביו אליעזר 
 האמצעים. מקדשת את 

או להתמרד  מההורים להתרחק  בשאלה אם יש מקרים בימינו שבהם יש הצדקהדונו עם התלמידים 
על אפשר גם לשאול  אפשר לעשות כדי למנוע התרחקות ונתק כפי שקרה באגדה שלנו.ומה  בהם

 לקושי ביניהם.אליעזר ואביו יכלו למצוא פתרונות אחרים האגדה עצמה אם לדעתם 
 

 של סנונית.  ספר האגדה אפשר לקרוא את האגדה המלאה באתר 

 הסבר לאגדה המלאה. תמצאו שם  .לב לדעתלקריאה נוספת על האגדה ראו את ההסבר באתר 

 

 

 

 
 

 ויחס הילדים לסמכותקדימה כדי לבחון את נושא סמכות ההורים על ילדיהם   אנחנו קופצים מאות שנים
   זו בתקופת החלוצים. 

 
פסוק מצווה לא רק לכבד את ראות שה) ולה53מספר משלי (עמ' בפסוק להתחיל את הלימוד מומלץ 

 , אלא גם לשמוע את דבריהם49ההורים ולהתייחס אליהם ביראה, כפי שראינו בפסוקים מהתורה בעמ' 
לא רק מפני שההורים הם בעלי הסמכות, אלא גם , וללמוד מהם

אפשר להציע רעיון נוסף:  שחוכמתם וניסיונם יעזרו לילדיהם. מפני 
מעניקים להם את כמתם של ההורים הם שואולי ניסיונם וח 

  . הסמכות
לדעתם "מוסר האב ותורת  מהי  :ניתן לפתח שיחה עם התלמידים

ערך או מסר מסוים חשוב האם" של הוריהם? הם יספרו איזה 
שניהם) להעביר אליהם. באיזו מידה הם  ל מאוד לאחד ההורים (או 

לשיחה זו, בעקבות שירו של שותפים לערכים אלו? בהמשך 

https://agadastories.org.il/node/674
http://www.levladaat.org/lesson/1343
http://www.levladaat.org/lesson/1343
http://www.levladaat.org/lesson/1343
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או המסר  שמעוני, ניתן לשאול את התלמידים: מהו "שיר הבן" או "שיר הבת" שלכם? מהם האמת 
 שאתם רוצים להשמיע?  

מצביעה על כך שהמשורר מתבסס על פסוק מהתנ"ך בטיעונו שיש למרוד בדרכי ההורים.   3שאלה 
הרי המשורר מבקש מהצעירים דווקא להתרחק מהמסורת!   –ההסתמכות על פסוק מהתנ"ך מפתיעה 

זו השפה שהם  – אך יש לזכור שאותה מסורת הייתה התרבות והשפה שבה צמחו והתחנכו הצעירים
מכירים, גם אם הם מבקשים להתרחק ממנה. נוסף על כך, המסר שהמשורר מבקש להעביר מתעצם 

 כאשר הוא משתמש בפסוק מוכר כדי להביע מסר הפוך. 
 
 

 

 

 

אחת   הדוגמ והי. כדאי להסביר לתלמידים שזןמנות של מרשל דושאויצירת האלספר על העשרה אפשר ל
ממסד האומנותי. כך גם  של המוסכמות מרדו במנות לאורך ההיסטוריה שומדוגמאות רבות של יצירות א

צירות שמורדות  תמיד יהיו יתמיד היו וכנראה  – בכל ענפי התרבות: מוזיקה, צילום, תיאטרון, קולנוע ועוד
 מוסכמות.ב

 
 
 
 

 
ועומדת על הדמיון ביניהם לבין  המתבגר  בנהץ מתארת את היחסים בינה לבין ויבכתבה כרמית ספיר   

 .  כשהיא הייתה מתבגרת  היחסים שהיו לה עם אביה
הם פשוט   –: "זה לא מרד נעורים הכותרת שלעל המשפט בכתבה המשמש גם הכדאי להתעכב 

הנחשבת  התנהגות כרוך בתים קרובות ימגבשים לעצמם זהות עצמאית", ולבחון למה גיבוש זהות לע
בקצה אחד ציר שלתאר ום מתבגרים שאינם מורדים בהוריהם (יש כאלה!) בל בהבנה ג לקיש  "מרד".

  –  תנהגויות ומצביםמגוון ה אין שינוי ביחסים עם ההורים ובתווך האחר יש מרד של ממש, בקצה  ושל
תים תחושה שהם אינם יצורך להתמודד לבד ללא שיתוף ההורים, לע לעיתים ריחוק ביניהם, לעיתים

  ציר הזה,יכול למצוא את מקומו בואחד מאיתנו כל אחד   .ועוד ועודמההורים מבינים והעדפת חברים 
 שמרידה בהורים ובתפיסותיהם איננה תנאי הכרחי בגיבוש הזהות.ודאי אבל 
ן  הורים האחרים שפגשנו ביחידה: גם באגדה על רבי אליעזר בוה ילדיםהיחסי לדבר כאן על כדאי 

האם הדבר "מרד נעורים" או גיבוש זהות? נכון לראות בכך ד הבן באביו. האם מסופר כיצד מרהורקנוס 
   ?חלוצים שעזבו את דרכי הוריהם נכון גם ל
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,  לחלק זה בספר לתלמידיםכפי שכתוב במבוא  ספר.ההיא בית בה תמקד שנהמסגרת השנייה 
  .נרחבתלרבנים ולמורים סמכות  הייתהבמסורת היהודית 

 
עמיתיהם  ה בין תלמידי חכמים, תלמידיהם, הראוייחסים במערכת ה עוסקתכאן המשנה המובאת 

) ואלוהים, תוך שימוש בשני המושגים שפגשנו בתחילת היחידה:  איתם הם לומדיםש(חכמים אחרים 
  :אותה. זו המשנה המלאה לפשט את המשנה כדיקיצרנו   בספרכבוד ומורא. 

 
ֹוָרא ַרָּב�  ּוְכבֹוד ֲחֵבְר� ְּכמֹוָרא ַרָּב�, ּומ ְיִהי ְכבֹוד ַּתְלִמיְד� ָחִביב ָעֶלי� ְּכֶׁשָּל� :ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ַׁשּמּוַע אֹוֵמר " 

  ".ְּכמֹוָרא ָׁשָמִים

את התלמיד יש לכבד כפי שאתה  :רמה אחת מעל המצופהברבי אלעזר בן שמוע מבקש שיכבדו כל אדם 
יש לכבד כאילו היה הרב  (תלמיד חכם אחר) את חברך ללימודים ;(המורה) היית רוצה שיכבדו אותך

 .רבהשל רמה מורא רק מהשהמשנה משתמשת במילה כאילו היה אלוהים. מעניין  כבד ואת הרב ;שלך
).  49כיבוד הורים (עמ' שמדברים על פסוקים מהתורה כמו המונחים כבוד ומורא, המשנה משתמשת ב

יחסים השונים. גם כאן, כפי  באפשר לבקש מהתלמידים לנסות לשער מדוע השתמשו במילה שונה 
(את  .מעליך במילה מורא לאדם שיש לו סמכות  תשתמשהמשנה מאב ואם, כיבוד על שראינו במקור 

 ). לירואואת האל יש  הרב-החבר יש לכבד, את המורה
המשנה אינה רק מדברת על היחס הראוי למורה, אלא גם מלמדת שעל המורה לכבד את תלמידיו. אולי  

למעמד המיוחד שלו וישכח שגם למי  היה חשוב לחכמים לומר את זה בשל הסיכון שבעל סמכות יתרגל 
 שאינם במעמדו יש להתייחס בכבוד.

  
 

שבו  של יובל שקד נמאס לי לדבר על החינוךחד בקטע פואטרי סלאם צפו י 
הוא מביע ביקורת חריפה נגד הגישה החינוכית הרווחת שבה לפי דעתו 

מאפשרים להם להיות מי   אין מדי דברים ומחליטים עבור התלמידים יותר 
 שהם באמת.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXgdWLdT3LE
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כל אחד מהם נקודת מבט שונה על נושא הסמכות  ולהיחידה מובאים דבריהם של שני מורים, בהמשך 

 ביחסים בין מורים ותלמידים.  
ורה נוקשה מאוד שדורשת רבות מתלמידיה. אפשר עידה על עצמה שהיא ממ  פטרישה סקאווההמורה 
שהשפיעה עליה  לקרטהסגנון ההוראה של המורה שלה  כפי שהיה מסורתי", " סגנון ההוראה שלה לומר ש

מצוינות  יה מפתחות דרישותוה הסמכותית שלה היא דורש רבות מתלמידיה, ילדה. בגישכשהייתה 
 והצלחה.
סמכות במסגרות רבות. אך הוא מפרט  של הצורך על מדבר גם הוא על הערך ואף  אריאל אביבהמורה 

ונובעת  " בריאה " וצים לחזור למצב בו הסמכות אינה איננו רמצד אחד  :את המורכבות שברעיון הסמכות
. מצד אחר הוא מציין את )דומהויש יתרונות בהתרופפות הסמכות (פתיחות, שוויון וכ  ,רק מפחד וציות

ִאְלָמֵלא ומזכיר את דברי חז"ל: "  – הן לחברה הן לפרט החי באותה חברה –יכון שבהעדר סמכות הס
הגבולות שהסמכות  אומר שדווקא (אבות ג, ב). אביב  ת ֵרֵעהּו ַחִּיים ְּבָלעֹו" מֹוָרָאּה ֶׁשל ַמְלכּות, ִאיׁש אֶ 

זו טענה מורכבת, ויש להתעכב עליה עם  .להתפתח בחופשיות ובביטחוןמטילה על האדם מעודדים אותו 
הצבת גבולות ומסגרת, מקור   לעהתלמידים. הוא גם עומד על הקשר בין המילים סמכות ולסמוך: נוסף 

על מי לסמוך, אנחנו לא לבד. דבר חשוב נוסף בדבריו הוא כבוד  לנו מעניק  לנו את הביטחון שיש  סמכות
ק כך נוכל לתת להם את הביטחון כי ר נויתלמידאת לכבד את ילדינו ו ,הורים ואנשי חינוךעלינו,  :הדדי

 שבסמכות שלנו עליהם.
 
 
 

 העמקה 
 בית ספר דמוקרטי 

מסגרת לימודים שבה סמכות המורים לדגם אחד מתוך כמה דגמים של  הי הוא דוגמטבית ספר דמוקר
 והרשמית.  תבמערכת החינוך המסורתיסמכותם שונה מאוד מ

הסרטון ארוך, יש  הדמוקרטי בבית הספר סאדברי בירושלים.המציג את מודל החינוך  סרטוןלפניכם 
 המתמקדים בסוגיית הסמכות.  12:15עד  11:00- , ו2:25עד   0:40ראות במיוחד את הקטעים ל
 
 על בית הספר סאדברי בירושלים.  סרטון עוד נה יהו
 
  

 

התלמידים מתבקשים למקם את עצמם על ציר השאלה כמה נוח להם עם סמכות בחייהם. כמובן חשוב  
נטיות אישיות. רצוי שנכיר את עצמנו גם בנושא זה, כמו בכל סוגיה  אלו להבהיר שאין בחירה נכונה, 

 ת.אחר

  

https://www.youtube.com/watch?v=-RxB0O6mWS8
https://www.youtube.com/watch?v=1NVcyK1OUxM
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את   הנותנים עליאנחנו לא תמיד  .תנוימידת הפעילות שלנו היא חלק מהותי בזהות של כל אחד מא

. ביחידה  בו לעסוקוזרקור לכוון אליו ולכן ראינו לנכון  ,ובגיל הזה בפרטחשוב בכלל מרכיב א יאך ה ,הדעת
 זו שני חלקים על שני היבטים שונים של פעילות:  

נבחן כמה אנחנו פעילים באופן אישי, כמה אנו נוטים לנקוט יוזמה ולנווט את חיינו וכמה נוח לנו   בחלק א'
                                       בשבילנו. להניח למציאות או לאחרים להחליט 

 נבדוק כמה וכיצד אנו פעילים למען הזולת (אקטיביזם). בחלק ב'

נבחן   –ים זה לזה קשור םיבטים הללו, לא ברור באיזו מידה השמשתמשים במילה פעיל לשני ההאף 
 . שאלה זו עם התלמידים בסוף היחידה

 . 

 

 

 

. אוהב להיות בביתינשטיין ינפתח את היחידה בשיר של אריק א
ואנשים יותר איינשטיין מתאר שני סוגי אנשים: אנשים אקטיביים 

הרפתקאות . הטיפוסים האקטיביים מחפשים פחות אקטיביים
מסוגים שונים ("מטפסים על הרים", "צדים נמרים" , "צמים  

ם, ויש להם חודשים").  הם מחפשים ללא הרף גילויים חדשי
ציה גדולה ("לא מוותרים ורוצים את הכל"). לעומתם וומוטי

שאליהם הוא  ואקטיביים שאינם האנשים 
וכר והקרוב משייך את עצמו מעדיפים את המ

"הספרים עם ("אבל אני אוהב להיות בבית", 
").  השיר מציג את שני הטיפוסים גליםההר םהישנים", "עם אותה האהובה ועם אות

 ללא שיפוט.

 .  לאחד הטיפוסיםבעקבות השיר התלמידים מתבקשים לשייך את עצמם 

לעודד את  היא . בשלב זה מטרת הפעילויות הזה כיווןהממשיכה את  בחנו את עצמכם""  המשימה
ייתכן וכבר יעלו מחשבות ורגשות בעניין. רק בסוף  אם כי  התלמידים לבחון את עצמם, ללא שיפוט, 

רואים אצלם ואם היו מעוניינים לשנות הם את התלמידים באיזו מידה הם מרוצים ממה ששאלו היחידה 
 .משהו

אקטיביות מול פסיביות,  הקשורים לרמת הפעילות שלנו:  שהחידון מעלה מושגים שוניםלהדגיש חשוב 
עם   שוחחורחב מאוד. לכן גם  " להיות פעיל" נושא השהסיבה היא יוזמה, אחריות ועוד. נקיטת עצמאות, 

   ).     68לזה (עמ' שורים זה המושגים האלה ק התלמידים באיזו מידה
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רות ונעמי מסיפור   –עתיקה נשים מהתקופה ה ן:חייהביוזמה  שנקטודוגמאות של נשים  נתמקד בכמה
 משוררת יפנית בת ימינו.   ִׁשיָּבָטה טֹויֹו,  – תקופתנואישה מו ;מגילת רות

 

הדבר היה הרבה יותר  בה בתקופה ש ן ביד ןיוזמה בנסיבות קשות ולקחו את גורלנקטו  גם נעמי וגם רות 
בניה, נעמי מפצירה בכלותיה לחזור מורכב והרבה פחות מקובל מהיום. לאחר מות בעלה ושני 

שם יהיה  משום ש, ןבמואב, ארץ מולדת ןלמשפחותיה
"מנוחה" בכל בלהן הרבה יותר קל להתחתן שוב ולזכות 

הזירה כלכלית והזירה החברתית, הזירה ההזירות: 
הקשיים  על אף ו של נעמינפשית. רות מתנגדת לבקשה 

ייתכן  . איתהלה היא מחליטה להישאר הצפויים 
סיבות, כפי שיש מניעים רבים כמה  נבעה מ זו שהחלטה

מפרט אותן.  אינו התנ"ך ו ,שהיא מאחורי כל החלטה
על פי  . ידועלא הרות בחרה בנתיב אבל אנחנו יודעים ש

אוהב להיות בשיר השתמש בהם ינשטיין אידימויים שה
מי  לא נשארה בבית, היא נמנית עם  רות – בבית

וי, כאשר הגיעו לארץ יהודה, מרחקים". כצפ יםמאו"גש
ללקט  יוצאתהכלכלי של רות ונעמי היה קשה. רות  ןמצב

רומנטי  שיעורר בו עניין , נעמי מתכננת מהלך  מתייחס אליה באהדהולאחר שבועז, בעל השדה,  ,בשדות
ובכך עתידן   ,ח, בועז מציע לרות נישואיןיהמהלך מצלשיום אחד יישא אותה לאישה. בתקווה ברות 
צאצאיהם בדורות הבאים  אחד משכל כך, י של רות ונעמי מובטח. החיבור בין רות לבועז מוצלח הכלכל

 דמויות הגדולות בהיסטוריה של עם ישראל: דוד המלך. הוא מה

בידן. רות   ןלקחו את גורלכאשר שעשו כל אחת מהדמויות  התלמידים מתבקשים למנות שני מעשים
ומימשה את  ללקט שיבוליםולעבוד לבד בשדה יצאה עזבה את מקום מולדתה והרחיקה לארץ יהודה, 

ּוָפַרְׂשָּת  דו של בועז ללא הזמנתו ואף ביקשה ממנו " ילצבלילה שכבה לישון  –כנית שרקמה נעמי והת
לבקש ממנו שיישא אותה  תיורידרך צ וזוהי הגנה, וכסות כלומר ביקשה שייתן לה  –" ֲאָמְת� ְכָנֶפ� ַעל
 בהחלט מעשה נועז!לאישה. 

בו של בועז יכנית למשוך את לולאחר מות בעלה ושני בניה ורקמה את הת ה נעמי עזבה את מואב לבד
 לרות.

שזהו מעשה פגום שאינו מניח  נעמי ורות השתמשו בנשיותה של רות כדי למשוך את בועז. אפשר לטעון 
נכנעו לכללים שהציבו גברים שרואים בנשים בעיקר  כביכול הן  – סטיים את דעתם של הקוראים הפמיני

כמה רבה וחנהגו בשיטענו שנעמי ורות ות. אך יש אחרואיכויות חפץ מיני ולא אנשים בעלי יכולות 
להשתמש בכלים שעמדו לרשותן כדי  ידעו והן ,  יםעצמאיהיו רשאיות לחיות חיים נשים לא בה תקופה שב

 . מטרתןשיג את לה
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תים קרובות יבשיר המשוררת מבטאת את הרעיון שלע
החשש מכישלון. היא מאיצה בנו אנשים נמנעים מפעולה בגלל 

 העיקר הוא להשתדל.   – להעז לפעול

מיוחדת כאשר מחברים אותו   המסר של השיר מקבל משמעות
של שיבטה. היא התחילה לכתוב שירה רק לאחר סיפור חייה ל
כדי  ומפורסמת. נהייתה ידועה  ושנה תשעים כבר מלאו לה ש

מכירת   –הצלחתה האדירה של שיבטה  בעניין  לסבר את האוזן
ביפן נחשבת הצלחה, וספרה של  ספר  עותקים של  10,000
 ליון עותקים. ימ 1.58-נמכר בשיבטה 

 

 

 

 

 

 

חלק 
מהווים גשר , והם פרקי אבותמנפתח בדבריו של הלל זה 

 .החלקים של היחידהבין שני 

אחריות של עניינו ה " ?מי לי  ,ההיגד הראשון "אם אין אני לי
למלא את ולפעול כדי  בראש ובראשונה לעצמו האדם לדאוג

שאל  פירוש אחר של ההיגד הוא    יו.רצונותו ולממש את רכיצ
.  לואחרים לא ידאגו מפני ש לאדם לסמוך על אדם אחרלו 

מוטלת על ואדם של כל אדם  ובסופו של דבר האחריות לחיי
אפשר להיעזר באחרים, אך יש לדעת שכל שעצמו. ודאי 

על  הגשמת רצונותיו ועל צרכיו, על מילוי התנהגותו, ולקבל אחריות על  אדם חייב לדאוג לעצמו 
באופן  ארוחה ) יש כמה סעיפים שמתחברים להיגד זה: הכנת 67-66עמ' . בחידון (התפתחותו האישית

 תיכון.   הלימודים בסיום חיים שלאחר ת במימון שיעורי נהיגה והיערכות לעצמאי, השתתפו

המערערת את התפיסה שלפיה על האדם " מציג תפיסת עולם ?מה אני ,ההיגד השני "וכשאני לעצמי
הצבת שני . ב להתייחס אליוברתי מטבעו, הוא זקוק לאחר ומחויח  א יצורהאדם הוהרי  .רק לעצמולדאוג 

אדם זה את זה. על החשוב: שניהם משלימים  מלמדת דבר במשנה אחתכביכול   סותריםהההיגדים 
וגם להיות פעיל בחברה ולפעול למענה בעת ובעונה אחת.   ולפעול למען עצמולטפח את עצמו הפרטי 

. החלק השני של היחידה יתמקד בנושא קטביםההלל מלמד שעלינו למצוא את האיזון המתאים בין שני 
 הזולת.למען זה: פעילות האדם 

עלינו לפעול עכשיו ולא לדחות את הדברים   – עניינו אחר " ?אימתי ,היגד השלישי "ואם לא עכשיוה
מסתיימת בסופו של דבר  תים קרובות דחייה של פעולה יולע  ,קל מאוד לדחות עשייה. ידועלא לעתיד 
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 :"אסור לאדם לדאוג רק לעצמו" אלא: שאלות, כלומר לא כתובביגדים מנוסחים מעניין שההבלא כלום. 
מדוע לא ו וכשאני לעצמי, מה אני?" אפשר לשאול את התלמידים מדוע לדעתם ניסח הלל כך את דבריו"

שאלות כאלה מעוררות אותנו לחשוב  שאלה. אפשרות אחת היא שבאמר את דעתו בצורה מפורשת ולא 
   במקום שיטיפו לנו. בעצמנו 

ההיגדים הראשונים מתקשרים לסיפור של נעמי ורות. מצד אחד, כפי  שראינו בחלק הראשון של שני 
אחר עיקרה של ומצד  ,")?("אם אין  אני לי, מי ליחייהן  תלשפר איוזמה ופעלו כדי הן נקטו היחידה, 

דה  יחזרה לארץ יהודה ונשארה לצנעמי כאשר ליוותה אותה בחסד: רות עשתה חסד עם הוא ת רות מגיל
 הסכים שתלקט בשדה שלו.בכך שבועז עשה חסד עם רות , ו")?("וכשאני לעצמי, מה אני

   
 

 

לשורה  מתקשר התלמידים. הפרויקט של אישית המחויבות הנושא היחידה לפרויקט את לחבר נכון 
דורש מהתלמידים להיות מחויבים  " הפרויקט ?מה אני ,פרקי אבות: "וכשאני לעצמימהשנייה במשנה 

אותם לפקוח את מאלץ האישיים ו הםרצונותיבם וה רכיותעניינים  בעיקר בצ מרבים מהם בתקופה שבה 
על  הפרויקט הסבורים שאין לכפות את  . ישלמענןלאוכלוסיות שזקוקות לתמיכה ולפעול ועיניהם לסביבה 

את המטרה. יש לערוך דיבייט  אינה מממשת חרים  אדם לפעול למען א ה עלשכפייהתלמידים משום 
 שונות לערוך דיבייט. הצעה אחת: דרכים בנושא. יש 

תחלקו לזוגות.  יכיתה התלמידים בכל חצי . יטען נגדוכין את הטיעונים בעד הפרויקט, וחצי  יחצי מהכיתה 
כל חצי כיתה תשב יחד ותערוך   לו. לאחר מכןרבים ככל האפשר לחצי הכיתה שעל כל זוג לכתוב טיעונים 

ובאמצעו יוצבו שני כיסאות. נציג מכל  ואז תשב כל הכיתה יחד במעגל, את רשימת הטיעונים המלאה. 
חצי כיתה יישב באחד הכיסאות, וייערך דיבייט בין שני הנציגים. לאחר שיציגו הנציגים את טיעוניהם  

   ולהמשיך את הדיון., לשבת במקומם בכיסאות להחליף אותםהראשונים ויגיבו, תלמידים אחרים יוזמנו 

הנושאים שנדונו  על פי מהתלמידים לנתח אותו  ואישית, ובקשהמחויבות הלפרויקט שובו בסוף היחידה 
 במהלך לימוד היחידה. 

 

 סיפר מהחיים 

 

תמר מספרת על פרויקט שמטרתו לסייע לניצולי שואה. בסיפורה, תמר  
 של חבריה לכיתה להתגייס לפרויקט.  הנכונותמביעה תסכול מחוסר 

הסיפור מעלה סוגיות אחדות, למשל החשיבות לנסות להתאים כל  
פרויקט של עשייה חברתית לסוגים שונים של אנשים כדי שכל אחד 

בעשייה. הוא גם מעלה את השאלה אם בכלל נכון לשפוט יוכל למצוא את מקומו ואחד 
. התלמידים מתבקשים לחשוב על בעניין מעורבותם החברתיתאחרים  ההחלטות של את 

עלות את הזו הזדמנות ל חברתית כלשהי.מטרה מניעים שיעודדו אותם להתגייס למען 
להם ת, יש הרעיון שכאשר אנשים שוקלים להתגייס לפרויקט מסוים של מעורבות חברתי

כמה הנושא חשוב לי? האם הפעילות המוצעת מאפשרת לי   :שיקולים, למשלמגוון 
אפשר לי תהאם הפעילות  להרגיש בנוח? האם הפעילות תואמת את הכישורים שלי?
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לי גם מבחינה חברתית? באיזו נעימה להתנסות במשהו שאינו מוכר לי ולהתפתח? האם הפעילות תהיה 
 תועיל? מידה התרומה שלי באמת  

חווייתו האישית של  לקשורים לעניין עצמו אלא  לא יהיושחלק מהשיקולים ראוי אם  אפשר לדון בשאלה
שהאדם  בין היתר חשוב להעביר את הרעיון שככל .רצונו להתפתח ולהתקדםלהמתנדב ואולי אפילו 

המתנדב וגם  ם ג – win-winהוא הרצוי נהנה מהפעילות, הוא יתמיד בה, ופועלו יהיה מוצלח יותר. המצב 
   נשכרים.האנשים שהוא עוזר להם יוצאים 

 פרויקט ומתארת את סוג העזרה שהיא מעדיפהאינה משתתפת בתמר מזכירה את תגובתה של איילה ש
 בין נתינה וערבות הדדית לבין מעורבות חברתית. להבחין זו מאפשרת לנו  ה. דוגמלתת

 
 
 
 
 

  לקבועדרה לאקטיביזם. אפשר לשאול את התלמידים אם אפשר גהמובאת יחידה ב
 .בהחלט של אקטיביזם. התשובה חיובית הדוגמתמר תיארה הוא פרויקט ששה

  
 

 
בהפקת המכון הדמוקרטי יש מאמרים מעניינים העוסקים   ק" פסיכתב העת " באתר של  העשרה:

טונים נגישים מאוד המציגים דמויות שעוסקות  בין היתר יש באתר סרבאקטיביזם מזוויות שונות.  
 באקטיביזם.

 

קרן תל"י ולשוחח: בהפקת  כמה אני פעיל? כמה אני פעילה?  בסרטון כדאי לצפות יחד 
 מי מהדמויות עוסקת באקטיביזם? 

 

 

 טקטיביסבו אבחלק הבא של היחידה אנחנו מתמקדים בדמותו של משה שאפשר לראות 
דרכו    תחילתבספר מוצגת . 20-מאה ההשהמושג אקטיביזם לא היה קיים עד אף על פי 
  שמות( " ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְב�ָתם ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל"  – אקטיביסטה של משה 

בשאלה מה מניע אותנו דונו  – בשתי מילים: "ויצא" ו"וירא".  "ויצא" ומתמקדים  – ב, יא)
לצאת מהמציאות שאנחנו מכירים ולעזור לאחרים. רש"י מפרש את המילה "וירא" כראייה 

יה היא תנאי הכרחי  תאמפ ".ם יהֶ לֵ ר עֲ יצֵ ת מֵ יֹוהְ לִ  ֹוּבלִ יו וְ ינָ ן עֵ תַ נָ רגש: " עם אמפתית, 
 אמפתיה באדם.בפעילות אקטיביסטית למען הזולת. נדון בשאלה אם אפשר לטפח 

 . "ליבא" במאמרו באתר אקטיביסט ה דוב כותב על משה-אורי בן העשרה:

 

https://www.democratic.co.il/psik8-activism/
https://www.youtube.com/watch?v=NcUyy-PTFgE&feature=youtu.be
http://leeba.org.il/268
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מי שמך מתערב. אחד מהם אומר לו: " רואה שני עבריים רבים והוא בהמשך הסיפור מספר שמות, משה 
להתערב בעניינים  למישהו: איזו זכות יש מובנתעל פניו השאלה ). ידב, שמות ושפט עלינו?" ( ַׂשרלאיש 

כל מי שאפשר לו "הוכיח תוכיח את עמיתך" ו"  –שלהלן ? שני המקורות אליו במישריןשאינם קשורים 
להתערב למראה עוולה, אלא  היא מציגים את התפיסה היהודית שלא רק זכות  – " למחות באנשי ביתו

  .להתערבחובה 

 

 

 

 

 

 

 

 נה ההקשר הרחב יותר שלה:יבספר ויקרא, ה כתובהמצוות התוכחה 

ְּבֵני ַעֶּמ�   ִתֹּטר ֶאת ִתֹּקם ְולֹא לֹא. ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא ֲעִמיֶת� ְולֹא ָאִחי� ִּבְלָבֶב� הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת  ִתְׂשָנא ֶאת לֹא" 
 .ה'" ֲאִני  ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע� ָּכמֹו�

 יח  -ט, יזיויקרא 

 
ערך  היא  תוכחהה היהודית במסורתאך תחושה שלילית,  יתיומי למושג תוכחה נלוו-בשיח היוםאומנם 

 שלא בשביל אלא ירושלים חרבה "לא :למדי קיצונית אמירה ואמרו לכת הרחיקו ל"חשוב מאוד. חז
 חיובי כלי שהחכמים ראו בתוכחה " (תלמוד בבלי, מסכת שבת קיט, עמוד ב). נראהזה את זה הוכיחו
 עוולות חברתיות.   ולתיקון לשינוי
 אדם המצווה להוכיח לבין האחר את לשנוא הציווי שלא בין קושרים שהפסוקים בספר ויקרא מעניין

 אומרים "לשמור בבטן"). אם היינו  היום(בליבו  את חברו  לשנוא לאדם שאסור התורה מלמדת שחטא.
 .אהבה יותר ואפילו  וחיובית חברות עמוקה לפתח לנו, אולי נוכל מפריע לו מה ונספר החבר את נוכיח

 " (ויקרא יט, יח).ָּכמֹוך ְלֵרֲע� ְוָאַהְבּתָ "   במילים  מסתיים אחריו אולי זו הסיבה שהפסוק

הוכח תוכיח את עמיתך" ו"לא תשא  "הפסוק  חלקי בין שני לקשר הסברים הציעו רבים פרשנים: הרחבה
 החטא וכך  מעשיו,  את  יתקן שהחוטא כדי זולתו להוכיח את האדם שעל הוא אחד עליו חטא".  פירוש

 פי (על המצב לתקן את לעשות כדי יכול שהיה מה את המוכיח משום שהוא עשה באשמת יהיה לא
נענש על מעשיהם"  –במדרש המובא בהמשך: "כל מי שאפשר לו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה  הנאמר
לחטוא,   המוכיח תגרום לאדם שהתוכחה שאסור מפרש י”תנחומא, פרשת משפטים, סימן ז]). רש [מדרש
 להוכיחיש  שבהבדרך  עוסק רש"י, הפסוק של פי הבנתו הזולת. על את התוכחה לבייש בדברי למשל

  .החבר את

ראויה   פעילות: אפשר לבקש מהתלמידים להעלות דוגמאות לניסוחים שבהם אפשר להביע תוכחה
 ויעילה. 
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כל מי שאפשר לו למחות " השני ואילו הציטוט פסוקים מספר ויקרא מתמקדים בתוכחה בין יחידים, ה
וולות שקורות בחברה הכללית בכל  על עמרחיב את הזירה ומתייחס גם לחובה למחות  " באנשי ביתו

אדם  הציטוט, : מהקרוב ביותר עד כל העולם כולו. לפי עם אחרים המעגלים שבהם האדם בא במגע
ומפני   לחטוא מאדם מנע שהוא לא מפני אשם הוא .האשמה האחריות ואף  עליו תומוטלך, כ עושה שאינו

 יצליחו לא דברי התוכחה אם גם. בעתידהישנותו  את או למנוע מתרחשכשהוא  עוול להפסיק שחובה
  .שלנו מקובל בחברה אינוו ראויאינו  להראות שהמעשה כדי מחאה להביע חובה, מעשה העוול את לעצור

לנו יותר  מי יותר נוח לנו להוכיח ועל מי יש את במעשה התוכחה במעגלים השונים: דונו עם התלמידים 
 ?השפעה

 

 העשרה  

 שני מקורות נוספים באותו עניין: 

 סידון  אפרים /שתק העולם
 

 ,שתק והעולם
 .תמיד שותק  העולם כי
 נוח  זה
 .וכוח מאמץ חוסך זה

 .מטריד לא וזה
 שתק  והעולם

 .מבטו את והפנה
 –  הדם את שופכים אחרים

 .אחריותו זו ואין
 .עולם הכול בסך הוא

 .ועסוק קטן עולם
 ...פסוק וסוף – בשקט לו שיניחו

 
 ,ִיְתַקְלֵקל  ְּבגּופֹו ֶׁשּלֹא ֵאיָבר ָּכל ַעל ְלַהְׁשִּגיחַ  ָהָאָדם ֶׁשַעל ְּכמֹו
 [...] ...ְלַרְּפֵאִני ִּתְרֶצה ָוָל� ִּכי ִּלי ַמה ָלָאָדם לֹוַמר ָהֵאיָבר  ִּביֹכֶלת ְוֵאין
 [...]"...ִּלי ָוָל� ְּדַמה ֶׁשְּל�, ּתֹוֵכָחה ִלְׁשֹמעַ  ְרצֹוִני "ֵאין ,ֵלאֹמר ַהִּיְׂשְרֵאִלי ָהִאיׁש יּוַכל ֵכן, לֹא ְּכמֹו
 .לַהְּכלָ  ֵאיָבר ֵמֵאיְבֵרי ְוהּוא  ֵמַהְּכָלל ֵחֶלק ֶׁשהּוא ֵּכיָון

 
    יד דרוש ,לישרים אור,  אפשטיין מיכל יחיאל' ר
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 מנות ככלי מחאה וא

 

ציור קיר של האומן האנונימי מובא יחידה ב
מני הגרפיטי הפוליטיים  ואמבנסקי, 

נמצאות בערים   יצירותיוהמוכרים בעולם. 
  באזור שלנו.גם רבות, 

יש להתעכב על דבריה של יפעת אידלמן  
שנות את  למנות ואבכוחה של הלפיהם ש

 הדרך שבה אנחנו רואים את העולם.

ספר  דבריה של יפעת אידלמן המצוטטים ב 
 את לשנות באמת יכולה לא "אמנות –

 לשנות את יכולה כן היא אבל, העולם
 מובאים  – "אחרת בו לנו לפעול ולגרום, העולם את רואים אנחנו שבה הדרך

מגזין המכון הדמוקרטי,   פסיק, ,להשתמש באומנות כדי לשנות את העולם" ("  nside Out"Iכתבה " מה
 2019מאי  , 8  ליוןיג

 . JRשל  האומן האקטיביסטי הצרפתי  TEDמומלץ לקרוא את כל הכתבה ולצפות בהרצאת 

מנות נוספות שהן אמצעי לאקטיביזם חברתי. כדאי לבחון עם  והתלמידים מתבקשים לחפש יצירות א
מצגת לבנות התלמידים כיצד כל יצירה מנסה לשנות את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם. אפשר 

ובה יחידה על זהות ישראלית, חאה  בשל אומנות ככלי ממהיצירות שהתלמידים מביאים. נחזור לנושא 
 ). 215-315 דוגמאות של שירי מחאה (עמ'כמה 

 

 

הסרטון קצת יותר  אורך . שריף-של מנאל אל  TEDמהרצאת עם התלמידים בחלק  צפו
 .  12:19 עד  11:43, 10:11  עד 9:03, 6:03דקות. אפשר לראות  רק חלקים ממנו: עד  14-מ

-בסרטון אל לנשים סעודיות לנהוג.לאפשר בדרישה אישה סעודית שהציתה מחאה  היאשריף -מנאל אל 
  והי שאסור לנשים לנהוג, בעצם אין חוק כזה. ז יםיודעכולם בסעודיה אף על פי ששריף מסבירה ש

שריף  -מחוק מדיני. אללא פחות חזקה ומדכאת זו חברתית. היא טוענת שמוסכמה או  מוסכמה דתית
ים בנ שבו בעקבות אירוע בבית הספר עם בנה הקטןשהייתה לה מתארת את "רגע האמת" בשיחה 

מו) אנשים רעים. היא הבינה שהילדים  יאהוא ושאל אותה אם הם ( הציקו לו בגלל פעילותה של אמו. בנה
במרחב  בנחישות לפעוהרחיב את המרד ואת המחאה ולרק חזרו על דברי הוריהם ושהגיע הזמן ל

כדי לשנות את המציאות הפגומה. אולי דווקא השאלה התמימה של הילד הניעה אותה מפני הציבורי 
שריף מזכיר את דבריו  -פועלה של אל  .יחיו הוא וחבריוהחברה שבה מעתיד שצפוי לו ומהשהיא חששה 
וכשאני לעצמי, " הזולת (למען  ), פעלה גם ?" אם אין אני לי, מי לי" אחריות על חייה (קיבלה של הלל: היא 

ההתייחסות לחלק השלישי של המשנה  ). ?" ואם לא עכשיו, אימתי" ) וטענה שיש לפעול עכשיו (?" מה אני
אז מתי לדעתך הקטע הזה של נשים  "  :שריף-אל : כאשר חברה שאלה את ספרהיא בציטוט המובא ב

חדשות כאשר  כיכב בנסקי ב 2018-ב
במכירה פומבית יוקרתית באנגליה,  
לאחר שאחד הציורים המפורסמים  

ביותר שלו (ילדה עם בלון) נרכש  
ליון ליש"ט,  ימשל יותר מבמחיר 

הרס עצמי  להיהרס בהיצירה החלה  
באמצעות מגרסה מכנית שהוטמנה 

בכל  בתחתית המסגרת.  בהיחבא 
הזוכה במכירה הפומבית  זאת 

 ירה. החליטה לקנות את היצ 

https://www.democratic.co.il/2019/05/19/5608-2-6/
https://www.democratic.co.il/2019/05/19/5608-2-6/
https://www.ted.com/talks/manal_al_sharif_a_saudi_woman_who_dared_to_drive/transcript?language=he
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עלו כדי לגרום לזה לקרות עכשיו". : "רק אם נשים יפסיקו לשאול 'מתי?' ויפהיא ענתה נוהגות יקרה?" 
, פעילים חברתיים   81במשימה בעמ' . כפי שכתוב על מחאתהמחיר יקר שילמו שריף ובני משפחתה -אל

  זקוקים לכוח רב כדי להתמיד במאבקים שלהם.
 

 
 
 
 
 
 
 

       46 אפשר ללמד את הסיפור שסיפר דוד גרוסמן בעניין (ראו "לפעול על אף הקושי", עמ' הרחבה:
 במדריך זה). כמו כן ניתן ללמד את המשנה מפרקי אבות:

 ". לֹא ָעֶלי� ַהְּמָלאָכה ִלְגמֹור, ְולֹא ַאָּתה ֶבן חֹוִרין ִלָּבֵטל ִמֶּמָּנה" 
 פרקי אבות, פרק ב, משנה טז 

 

המתמקדת בדוגמאות של צעירים אקטיביסטיים:   מצוינת  כתבה"כאן חדשות" הפיק 
  ".נשנה את העולם: הצעירים שמתגייסים לתקן את העולם" 

 בתחילת הכתבה מוצגת גרטה טונברג, נערה שוודית בת שש עשרה שפועלת למען איכות הסביבה. 
מסופר על ההתגייסות הרחבה והמרשימה של בני נוער למען צמצום כלי הנשק בארצות  4:09מדקה 

שנהרגו בו שבעה עשר  2018הברית בעקבות הירי ההמוני בבית ספר תיכון בפלורידה בפברואר 
 תלמידים.  

צייצה בטוויטר בזמן  שסוריה בשגרה בחלב  שמונהמסופר על באנה אל עבד, ילדה בת  5:40דקה מ
 כדי לנסות לעורר את תשומת ליבם של אנשים לזוועות המלחמה שחוותה.  2016-המלחמה ב

יוסופזאי למען השכלה לנערות בפקיסטן למרות   להמסופר על פעילותה של הנערה מל  6:14דקה מ
 .)  26"הלימודים ואני", עמ'  3ביחידה הזכרנו   ה(את מלל .איסור הטליבן

  

 

 

 

 

האיסור על  עלשעודדה מחאה  הכרזה
ביום שנקבע מראש, נשים לנהוג. 

נהגו בכבישים.   כמאה נשים אמיצות
הן לא נעצרו, כי בעצם לא היה חוק  

 האוסר על נהיגה של נשים.  
 . 

https://www.youtube.com/watch?v=cREDB7DRBAs
https://pbs.twimg.com/media/A7BsTD3CYAAnh8k.jpg
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כמובן גם במדינת ישראל יש פעילים חברתיים  

חשובה היא המחאה   הדוגמ .בתחומים שונים
. אפשר לראות בדבריה של  2011החברתית בקיץ 

שהתוכחה שהיא מביעה    המובאים בספר דפני ליף
זיקה למדינה. היא מבקשת לחולל מִ אהבה ונובעת מ

בחברה שינויים כי היא רוצה לחיות פה ולהפוך את 
מקום טוב וצודק יותר. בשלטים הרבים ישראל ל

הפסוק מספר דברים "צדק צדק  שלטים שנכתב עליהם שהונפו בהפגנות הענקיות של אותו קיץ היו גם 
את הרעיון שצדק חברתי הוא ערך   שלט ביקש להביעאת ה. אפשר להניח שמי שעיצב (טז, כ) תרדוף" 

 יהודי עתיק. הציטוט המקראי מעניק לדרישה עומק ותוקף. 

רשתות השל  ןקומעל מהקריקטורה מזמנת שיח 
אפשר להרחיב על הנושא  החברתיות באקטיביזם. 

 .   44בפעילות על הסטטוסים במדריך זה, עמ' 

 

 

 

 

. אפשר לבקש מהתלמידים להציע דוגמאות. כמה ן" מקוו" : יש דוגמאות רבות לאקטיביזם הרחבה
 : עם התלמידיםדוגמאות מקסימות שאפשר לשתף 

  ארבעים וחמישהלשתילת עצים בעולם. בערך כל   ומרווחי  80%מנוע חיפוש כמו גוגל שמפנה  –אקוזיה 
 עצים נשתלו.כמה כל שנייה ב על פני כדור הארץ.  האתר מעדכןחיפושים ממנים עץ שנשתל 

 הינה קישור להסבר (באנגלית) על האתר.

Greater Good  –  עולם.  אוכלוסיות ובעניינים שונים בלתמוך בהאתר פעיל כבר עשרים שנה, ומטרתו
על   שמקישיםכל פעם באיך הוא עובד? האתר מפרסם תוצרים רבים למכירה. אך גם ללא שום רכישה, 

שמפרסמים את המוצרים  נותני החסות  ,ראו למטה) –אחת המטרות (רעב, סרטן השד, חיות ועוד 
תוך כמה  בפעם ביום, ובכך או עניין  על כל מטרה להקישאפשר  למענה.שלהם באתר תורמים כסף 

  49,936, 2019בנובמבר  עלמשל ביום ממוצ לתרום לזולת.יכול  יושב מול המחשבהמשתמש השניות 
ובכך תרמו  ,"רעב" הקישו אנשים 

כוסות של אוכל לאנשים  56,428
אפוא לא מפתיע   עולם.ברעבים 

 click toשל האתר היא   השהסיסמ
give"  ." 

   לאתר. קישור הינה 

 

 

https://info.ecosia.org/what
https://greatergood.com/
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 משימות סיכום 

לא לדלג עליה היא שמשימה אחת שכדאי  .משימות כדי לסגור את היחידה, לבחירתכםכמה מוצעות 
שני הפנים של הנושא "כמה אנחנו פעילים": בפן  על  הבדיקה העצמית שהתלמידים מתבקשים לערוך 

עצמם) באיזו מידה הם מרוצים ממידת הפעילות  בשביל החברתי. על התלמידים לבחון (האישי ובפן 
 נושא הוא חלק מהזהות שלהם. השלהם בחייהם ובאיזו מידה 

 

 פעילות העשרה   

שאפשר להוסיף למהלך  ה  משימבה היא ברשתות החברתיות. לפניכם  יםאחת הזירות שהתלמידים פעיל
 השיעור:

ם  תוכובחרו שניים מלהלן, . קראו את הסטטוסים ותשונ מטרותם ולעזור לכל אחד מאתנו מוכן להירת
 עליהם הייתם מוכנים להגיב. כיצד הייתם מגיבים? (ענו בכנות!)ש

 

יוליה     

בבקשה! החתול שלי, סאם, הלך לאיבוד!  , עזרה  
יודעת מה  וא יצא מהחצר של הבית שלי ומאז לא חזר. אני לא ה ,כשהייתי בעבודה , בבוקראתמול 
והוא לא מצליח לחזור הביתה או אפילו משהו גרוע   , אני מפחדת ממש שקרה לו משהו . לעשות

 יותר. מה לעשות??????? 

 

אדל     

ואף אחד לא ארגן    ,עוד חודש בדיוק אנחנו מסיימים את החטיבהב זה ממש ביזיון %#$!  , טוב
ועכשיו כל אחד   , מסיבת סיום!!!!!!! כאילו מה? לא אכפת לכם ששלוש שנים היינו יחד כל הזמן

 הולך לתיכון אחר? איזה מעצבנים! 

 



45 
 

שאול    

כם!!! יבואו בהמונ  בבעלי חיים. ויים יש הפגנה מול המעבדה של האוניביסיטה  נגד ניסמחר בערב .   

 

אלונה    

ו  שבוע לילדים מעוטי יכולת שאף פעם לא יצא  שלצריכים את עזרתכם! אנחנו מרימים קייטנה 
צריכים תרומות של כסף, משחקים או צעצועים, אנשים שיעבירו  אנחנו לחופשה עם המשפחה. 

כל מה שלדעתכם יכול להעשיר את החוויה! ו, כוח עזר לשחק עם הילדים הסדנ  

 

יונתן    

נמאס לי כבר מכולכם! אתם חושבים שזה מצחיק להגיד לי אלף פעם ביום   ! מהבצפר הזהנמאס לי 
ונמאס לי כבר לסבול מכם כל   , מא שלי עובדת זרה? אז זה לא!!!! אתם ילדים רעים וחסרי לב ישא

 הזמן. 

 

 בקבוצות קטנות

 האלה.   לסטטוסים . הסבירו למה בחרתם להגיב דווקא לסטטוסים תגובות שלכם  בקבוצה את ה שתפו   •

ו תגובות הן  ל אי .סטטוס לאותו אחרות על תגובות חשבו  ? הסטטוסמסייעת לכותב הייתה גובתכם כיצד ת  •
 המועילות ביותר?  

  סטטוסלמישהו בעקבות קרה שהגשתם עזרה  ? האם הכאל לסטטוסים האם בחייכם אתם מגיבים  •
 כך. שראיתם ברשת חברתית? אם כן, ספרו על 
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 לפעול, על אף הקושי  

פרי.   יםנושאשהמאמצים אינם תים קרובות נראה יוהתמדה, ולעכוח רב מעורבות חברתית דורשת  
 הניסיון לחולל שינויים.  ומוותרים על השחיקה רבה, ואפשר להבין מדוע אנשים מתייאשים 

נה  יה " ?"אז למה לטרוח, לכתוב עוד מאמר, לנאום עוד נאום : גרוסמןהסופר דוד את  שאל פעםמראיין 
 תשובתו:

"כל פעם שאני הולך להפגנה או צריך לכתוב מאמר פוליטי, אני חושב על האיש הזה שעמד שנים והפגין  
נגד מלחמת וייטנאם מול הבית הלבן. שנים, כל יום שישי. עמד שם את השעתיים שלו, עם שלט כזה. 

אליו איזה עיתונאי ושאל אותו במין גיחוך, 'תגיד לי, אדוני, אתה באמת חושב שתוכל לשנות  בסוף ניגש
 . " את העולם?' והוא אמר, 'לא, אני רק מוודא שהעולם לא ישנה אותי'

 + שאלות ותשובות שלא פורסמו 5.9.2014ידיעות אחרונות,   ראיון של יוני ליבנה עם דויד גרוסמן

 שאלות 

, הסבירו את תשובתו יטנאםיבווהמלחמה על גרוסמן על האיש שמחה סיפר בעקבות הסיפור ש .1
 . לשאלה מדוע הוא ממשיך לכתוב ולפעול למען שינוי בחברהשל גרוסמן 

 האם השאיפה לשמור על העקרונות שלנו היא מטרה ראויה?    ?מה דעתכם על תפיסה זו .2

אלא חולל שינוי מן וכדי לכלפי אקטיביסטים שהם פועלים לא למען המטרות עצטוענים תים ילע .3
 בעיקר כדי שמצפונם יהיה נקי. מה דעתכם על כך?  

  

https://bedofsodom.wordpress.com/2014/09/05/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93-%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9C%D7%91%D7%A8/


47 
 

  
תנו הוא הקבוצות שאליהן אנחנו מרגישים שייכים. לחלק מהקבוצות  יחלק מהותי בזהות של כל אחד מא

אנחנו בוחרים להשתייך (למשל נבחרת  מהן ולחלק  ,עם)וה(למשל המשפחה בחרנו אותן נולדנו ולא 
מרגיש שייך  מאיתנו שאנחנו מזדהים איתה לחלוטין, וכל אחד אין פירושה ספורט). השתייכות לקבוצה 

, ויש להן חלק לקבוצות שונות בעוצמות שונות. אך הקבוצות הללו מחזקות את הזהות האישית שלנו
 בעיצוב התפיסה העצמית שלנו.

רחב ביותר (כלל המהמצומצם ביותר (המשפחה) עד  –שייכות של התלמידים ה י ביחידה זו נעסוק במעגל
 באיזו מידה מעגלים אלו משמעותיים לזהותם האישית.יחד  ונבחן  איתם –) האנושות

 

בקצרה לספר לתלמידים לפתוח וכדאי . הנסיך הקטןהיחידה נפתחת בקטע מתוך 
בחיפוש אחר שייכות. הנסיך הקטן  העלילה של הספר שבעצם כל כולו עוסק את 

לחפש חברים  ושלו ולכן מחליט לנסוע למקומות חדשים כוכב מרגיש בודד ב
אינן  מעוניינות או אינן הוא מוצא דמויות שאליו מגיע שהוא  וחיבורים. בכל מקום 

מסוגלות לפתח קשרים הדדיים ושוויוניים. רק בכדור הארץ הוא מצליח לפתח קשר 
תלוש  אינוס ועם שועל. הקשרים איתם עוזרים לו להבין שהוא חברי אמיתי עם טיי

שושנה שלו, אלא שיש לו שייכות חזקה לכוכב ובודד כפי שהרגיש לפני שעזב את ה
 לו שם. ש

 שייכות זו תחושת מהי מהותה שלמסביר בקטע שמובא בספר הנסיך הקטן 
ממשבר: לאחר שהוא רואה נולדה  – שהוא קשור לשושנה שלו –רוכש נסיך הקטן ה. התובנה שלשושנה

עם השושנה  הוא פתאום מטיל ספק בקשר שיש לו  זהות זו לזו ולשושנה שלו,בגינה מאות שושנים 
? הוא לומד שהיחסים הנרקמים בינו  לבין  השושניםכמו כל שושנה סתם האם היא  –היחידה שלו 

בעיניו,  הם שהופכים אותה לייחודית  –והרגשות שלו כלפיה לה , הדאגה בה הטיפול –ההיא השושנה 
כל אחד  , בני אדם יליארדימשלנו חיים עולם ב והם שיוצרים את הקשר ואת תחושת השייכות ביניהם. כך

אלו מעגלי   –רק עם כמה בני האדם  קשראנחנו מפתחים  אך, כולהתנו הוא חלק מהאנושות ימא
 . מאפיינים שוניםיש קבוצה שייכות שלנו לכל להשייכות שלנו, ו
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המשורר אהוד מנור פונה לאדם המרגיש  אתה שייךבשיר  

חש אינו "אתה שייך". גם אם האדם  :בודד ולא שייך ואומר לו
את הקרבה באותם רגעים קשים, הוא חלק ממעגלים רחבים  

יותר: המשפחה, ארצו ועמו. התלמידים מתבקשים לערוך  
שייכות שלהם. בעקבות הקבוצות מרשימה של לפחות עשר 

 הרשימה התלמידים יסיקו: 

 שיש קבוצות רבות של שייכות, מסוגים שונים.  -
 .הקבוצות מקיפות את כל תחומי החיים שלנוש -
מקבוצות השייכות שלהם דומות לקבוצות כמה ש -

 שונות. כמה מהן השייכות של חבריהם, ו
שקבוצות שייכות הן דבר דינמי: יש קבוצות שייכות   -

שנשארות לאורך זמן (למשל המשפחה), ויש שהן 
   ואינטנסיביות מאוד אך רק לזמן קצר.  משמעותיות מאוד 

מתבקשים להציג את קבוצות השייכות התלמידים  2במשימה 
זותית. כמובן יש אפשרויות רבות לכך. לאחר שהציגו הצגה חשלהם 

כדאי להציג  שום תלמיד לא העלה אותו, את הדגמים שלהם, אם 
: מהעיגול  כי כך בנויה היחידה  את הדגם של מעגלים קונצנטריים

(האנושות). עיגול הגדול ביותר (אני והמשפחה) לביותר הקטן 
כל פעם להוסיף את העיגול  באפשר לצייר דגם כזה על הלוח, ו

(הציור שלפניכם מציג רק חלק מקבוצות השייכות   .בו שמתמקדים
 שנתייחס אליהן ביחידה.)

באתר "מתעודת זהות לתודעת  סרטון בנושא קבוצות שייכותהכדאי להראות את 
וממחיש את קיומן של  ואחריםתמר  ,אפ בין יובלטסזהות". הסרטון מציג שיחות וו

הקבוצות ברשתות  –הפופולריות ביותר בעולמנו היום  קבוצות השייכות 
בנות  על כך שחלק מהכלים שעומדים לרשותנו היום כדי לעמדו החברתיות. 

שייך  קיימים לפני כעשור, אך בימינו אין כמעט תלמיד שאינו  ולתחזק קבוצות שייכות כלל לא היו
על ההשתייכות לקבוצות אלו: האם התלמידים אוהבים  אפשר לשוחח ת. בוצות ברשתות החברתיולק

  ותאפ מגביר טסכמו וורשתות חברתיות ? האם כן או למה לא הרבה קבוצות כאלה? למהלהשתייך ל
    ושת השייכות לקבוצות השייכות שלנו ומחזקים אותה או דווקא פוגעים בה? ועוד.את תח

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2oTpx09SRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y2oTpx09SRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y2oTpx09SRk&feature=youtu.be
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 .המשוררת חלי ראובן מתארת את החיבור החזק בינה לאחותה מאותה הבטןבשיר 

כמה   ,היא מתמקדת בדוגמאות מוחשיות מאוד של חוויות שהן חולקות
  גורל" מכאן ו"ה, למשל "בובות תפוזים בט"ו בשבט" קטנות וכמה גדולות

היא  הבטן  .מאותה הבטן :שם של השירעל ה. כדאי להתעכב מכאן
מאוד מילולי, אך היא גם  במובן החוויה המשותפת הראשונה של האחיות 

   מאותו מרחב.ויצאו מאותו מקום  האחיות  משמשת דימוי: שתי

 

כמה , ותחיובי כמה מהן : החוויות המשותפות המתוארות בשיר מגוונות
לא כל החוויות חיוביות,   כל משפחה. אך גם אם  ה שלכמו בחיי ות,קשמהן 
 רגש חזק של אהבה וחיבור.יש 

כדי לעזור לתלמידים במשימת הכתיבה (להוסיף כמה שורות לשיר 
איתם  כדאי לבדוק  ,המתארות דברים שהם חולקים עם בני משפחתם)

: בני משפחה אחרים,  שהמשוררת מפרטתיחד את סוג הדוגמאות 
 סיפורים, דברים הקשורים לחושים, חפצים מסוימים ועוד. 

 

ת הזהות החיצונית  אלשקף לא רק מנים מנסים וכפי שבדיוקן עצמי א
להביע משהו מזהותם הפנימית, כך יש לבחון את  גם שלהם, אלא 

התלמידים בקשו מ .ווד ווקרברנרד פליטהדיוקן של המשפחה  שצייר 
מן לומר על חוויית המשפחה ביצירתו. מצד  ו האלנסות להבין מה ביקש 

ני הציור הוא ציור פסטורלי: המשפחה יצאה לפיקניק בטבע. באחד 
מו ואוחז את  יזה לזה, הילד הצעיר נשען על אקרוב יושבים המשפחה 

 השירימ אינהאחת מהדמויות  לא אף מצד אחר  .חולמנימבטם ידה. 
 .  , והן אינן מחייכותמסתכל בכיוון אחרמהן  ת, כל אחותמבט לאחר

 

 

פחות בחיי המשפחה, חיובי מתייחס לצד ה המ"ם של מארי קר
הזכיר לנו שיודעת ל סוןמפכמו משפחת סימשפחה ואכן אין 

תנו חשים יצד הקרבה, החיבור והאהבה שרבים מאבש
תים גם מקור למתחים, למריבות ילעבמשפחה, המשפחה היא 

 ולכאב. 
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 יור לנושא שלנו.צאפשר לשאול את התלמידים מה הקשר בין ה
יום יכול לסמל את  -יום תמתכנס המשפחהשולחן האוכל שסביבו 

ההווי המשפחתי. מה אפשר לומר על המשפחה שזה השולחן שלה? 
לדמיין כיצד היו מציירים   אפשר להציע לתלמידיםלשאלה למחשבה  

שהמשימה  (כדאי  (הרצוי והמצוי).  את השולחן המשפחתי שלהם
מחשבה כי הנושא עלול להיות רגיש מדי לשיתוף  תישאר שאלה ל

 )  .במליאה

 

 

מביע את אהבתו לקבוצת הכדורגל הפועל תל אביב. כותב  ה אדומה שליבשיר 
. אריק  2000באליפות המדינה בשנת של הקבוצה השיר נכתב לרגל זכייתה  

איינשטיין היה אוהד נלהב של קבוצת הפועל תל אביב, והתלהבותו מובעת 
במילים החוזרות בשיר: "אהובה שלי", "האור שבחיי", "אהבה שלא נגמרת", 

של השיר. המילה שייכות  הסרטון"האהבה הראשונה" ועוד. מומלץ להקרין את 
אינה כתובה בשיר, אך אנחנו בהחלט מרגישים שהדובר מרגיש חיבור חזק  

  "אדומה שלי", "נשמה שלי", "הקבוצה שלי". מעניין לחשוב עם–לקבוצה 
אוהדיה הרגשה של עורר בהתלמידים כיצד קבוצה כמו קבוצת כדורגל  מצליחה ל 

הם שאוהדים קבוצת ספורט  בהתלמידים אם יש  שייכות אליה. כדאי לשאול את
, ואם יש, לנסות להבין מה גורם להם להרגיש אהדה זו. אהדה חזקה כל כך

על הצד החזותי החומרי של השייכות, במקרה הזה לדון  בעקבות הסרטון ניתן 
מסימן היכר של נעשית החולצה האדומה, או בכלל הצבע האדום. התלבושת 

) אפשר .נשים שמנשקים את החולצהבסרטון א(רואים  .הקבוצה למושא של רגש
או  שמעורר בהם רגש של שייכותולבקש מהתלמידים לחשוב על חפץ שיש להם 

 חיבור (מזכרת מטיול, מתנה שקיבלו ממישהו, מתכון שמחבר אותם לאדם מסוים
רואים בהן  ו ןתינוקות נקשרים אליהששמיכות או  אפשר להזכיר בובות ).וכדומה  לקבוצה מסוימתאו 

 .ומהעידוד וכדלמקור לנחמה, 

ונבדוק באיזו מידה רגש  אליהן, נרחיב את הדיבור לקבוצות שייכות אחרות שאנחנו בוחרים להשתייך 
 השייכות משתנה לאור העובדה שההשתייכות נובעת מבחירה.

 

לאורך  , וביהדותערך חשוב א ישתייכות לקבוצה הה
יהודים בקהילה יהודית. אפשר  חיו  ההיסטוריה 

לשוחח עם התלמידים על ההבדל בין המילים קהל 
וקהילה. בשתיהן יש אוסף של אנשים, אך בקהילה 

 משהו מאחד את היחידים.  

https://www.youtube.com/watch?v=2wzVd4g1FbQdocx
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קבוצה של לפחות עשרה  – מניין נחאנחנו מתמקדים במוביחידה 
אנשים שלפי המסורת היהודית דרושים כדי להתפלל תפילות 

שתייכות למניין  המחבר בין ה אבא קובנרמסוימות. הסיפור של 
. קובנר  אליה גיעשהרגש של השתייכות לארץ החדשה התפילה לבין 

כותב ש"התשעה זקוקים לעשירי והאחד לתשעה": הקבוצה מורכבת 
מהם באותה מידה, כל אחד  ;ל אחד ואחד מהםמיחידים וזקוקה לכ

. התלמידים מוזמנים לחשוב על מקרה שבו הרגישו יחידחסי גומלין בין הקבוצה ליש יזקוק לקבוצה. 
תה זקוקה להם. אפשר לעודד את התלמידים לחשוב על הצד ההפוך: האם בקבוצות  ישקבוצה הי

האנשים  מספר סוגיה מעניינת ורגישה.  שאלה זו מעלה ?קבלהאליהן הם משתייכים יש אווירה של ש
משפחה) או גדול (למשל עם), אך בהכרח העובדה שיש מי שהם חברים  (למשל  ןיכול להיות קטבקבוצה 

בקבוצה (אנחנו) ומי שאינם חברים בה (הם) מחזקת את זהותה הייחודית של הקבוצה. האם תופעה זו  
שאינו שייך אליה? האם יש פגם בכך שלא כולם בהכרח גורמת לכך שהקבוצה לא תקבל אליה את מי 

מוזמנים להצטרף לקבוצה? כיצד אפשר לאזן בין הצד החיובי של קבוצה מגובשת שחבריה מרגישים  
 קשורים ושייכים זה לזה לבין הצד הפחות חיובי של קבוצה שאינה מקבלת אחרים ואף פוגעת בהם? 

בשנים הקשות ביותר של  מת העולם השנייה,אבא קובנר העיד וכתב במקומות אחרים שבתקופת מלח
 נהאותו ונת החזיקהשאיפה לעלות לארץ ישראל היא שהרעב וכל מה שעבר עליו, הסבל, ההסתתרות, ה

לספר זאת לתלמידים לארץ. חשוב לעלות מנעוריו ושרד בזכות החלום כבר לו כוח. הוא היה ציוני נלהב 
הגבוהות שהיו לו להגיע במהרה לארץ ישראל ולהגשים את חלום להמחיש כי על אף הציפיות כדי 

הוא שגרם לו להרגיש  רק המגע עם האנשים ;לגרום לו להרגיש בביתהיה בהן כדי , לא שלו העלייה
 .  זאת

חברה הישראלית, כמו בכל חברה, יש קבוצות שייכות שונות. הסופר ב
שות כדי לתאר מש בדימוי של העיניים והעדתמש  אמנון שמוש והמשורר 

עליו  משפיעה  ,היא חלק מזהותואליה  שהוא שייך כיצד כל קבוצת 
עדשות שאיתן מלבד ה .הוא רואה את החייםהאופן שבו ומעצבת את 

בחלב, הוא מזכיר את העדשות הישראליות, הקיבוציות " נולד" הוא 
אפשר להביא לכיתה כמה זוגות משקפי שמש ולהזמין ת. והמזרחיו

דרכם הם רואים את  שהמשקפיים" " פני הכיתה את לתלמידים להציג 
, ותספרו לתלמידים על כמה  זאת בעצמכםשתדגימו העולם. (כדאי 

  )מקבוצות השייכות שלכם.

 

 

 

הדובר  רק פה: נדון כעת במעגלי הארץ והמדינה. בשיר הזהות שלנו מעגליבהרחבת אנחנו ממשיכים 
שחיתות, אין נימוסים ( "אין משמעות ללא נעים") ויש  ערכי לישראל: מצד אחד יש בארץ-מביע יחס דו

"רק פה אני מרגיש שייכות".   :הוא אומראחר הוא מבקש להתרחק ולהתנתק מהארץ. מצד לכן פיגועים. 
 .השיראו להשמיע את  עם השיר המלא בסרטוןאפשר לצפות 

התייחסות התלמידים לעובדה שבעיני כותבי השיר, דווקא   בעקבות השאלה הראשונה, ניתן לבקש את
ה מרכזי בשיר (מופיע בפזמון)  עניין זאותם לארץ כאשר הם בחו"ל.  תברהידיעה על הפיגועים היא שמח

על החברה הישראלית,  אבל גם אפשר לראות בו את רבה יר ביקורת בשוגם בתודעה הישראלית. 
 השייכות) למקום הזה.הדאגה (מתוך את האהבה ו

https://www.youtube.com/watch?v=qbEhIihTzwg
https://www.youtube.com/watch?v=7P6AI2fEkOA
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אך  בנלישנראה לתלמידים משהו להראות מטרת הקטע על הפטריוטיות  - פטריוטיות
מרגישים  בני עמים אחרים אליו: כפי שרובנו מרגישים זיקה לישראל, כך לב חשוב לשים 

 ו רגש אוניברסלי. הלארצם. זזיקה 

רבים  ם מישפטריוטיות היא רגש שמרגישים בני עמדוע חשובה ההבנה אפשר לשאול את התלמידים: 
ות ואף  הפחות חיובי לתוצאות אם רוצים להרחיב ולהעמיק בנושא, אפשר להתייחס ? כלפי ארצם
שכרוך   רגש הלאומנותבין ת ולהבחין בין רגש הלאומיות לולנבוע מרגש הפטריוטי ותשעלול המסוכנות

לקבוצה : זיקה שהיא השתייכות לכל קבוצהתקף בסיכון זה   ללאום שלך.שייך גישה שלילית למי שאינו  ב
לפגוע  היא עלולה  ,אך כאשר היא מלווה ברגשות של עליונות על אחרים ,חיוביתעשויה להיות חוויה 

 . ולהרוס

 

מתבססת תחושת השייכות שלו לעם היהודי, והוא מסיק  מנסה להגדיר על מה  אמיר גוטפרוינדהסופר 
 פרומס את "מבחן תאונת הדרכים בגווטמאלה"  לא לגמרי רציונלי. הוא מזכירו עניין רגשי היא  השבמהות

יהודים או ישראלים. מבחינה מוסרית רוצה לדעת אם באסון היו שומע על אסון כזה, הוא תמיד הוא שאם 
בן לעם  עצם היותו מא מרגיש זיקה ליהודים אחרים אין זה הגיוני או ראוי, אך זו תחושתו. הוברור לו ש

 .  היהודי

זהות הנתעמק בתכנים השונים של  8דברים אלו של גוטפרוינד מתמקדים ברגש השייכות לעם. ביחידה  
 יהודית.  ה

 של גוטפרוינד.   הכתבה השלמה מומלץ לקרוא את

 

 

הפתקים שרשמו במשימה בתחילת ארבעת את המילה יהודי באחד מכתבו מהתלמידים כמה ייתכן ש
להיות  אנו הישראלים נוטים השנה, אך מעניין לדעת כמה מהם מרגישים קשורים ליהודים שגרים בחו"ל. 

יש תפיסה של  , אך במסורת היהודיתוקיימת בכל חברה) תכונה אוניברסליתייתכן שזו בעצמנו ( מרוכזים
ההבדלים בין יהודים החיים בארצות שונות, יש   על אףלפיה , ו"כלל ישראל" "כל ישראל ערבים זה בזה" 

 עולם.בלנו תרבות משותפת וראוי שיהודים ירגישו אחריות ודאגה ליהודים אחרים 

 סיפור מהחיים 

יהודים מחו"ל ומתארת את  התלמידים ה ביקור של לקראת התמר מספרת שהיא מתרגשת 
בעיניו יהדותם אינה חשובה, ואין  . כלל מתעניין בביקוראינו גישתו השונה מאוד של יובל ש

 אליהם. ייחודי רגיש שום חיבור  הוא מ

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4639637,00.html
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ם של הישראלים יהודים רבים מרגישים לאור הישגיש " ת היחידהוגאו" הקולות של תמר מציינים את 
ליהודים החיים בחו"ל. בין  אותנו בחו"ל. התלמידים מתבקשים להציע דברים נוספים שמחברים  םיהודי

שובות כמו היסטוריה משותפת, חגים, ערכים משותפים ועוד. אפשר לשאול את  היתר נצפה לשמוע ת
מעניין אותם  מידה היה באיזו התלמידים שביקרו בחו"ל אם היה להם קשר שם עם הקהילה היהודית ו

 להיפגש עם בני קהילות יהודיות בחו"ל.

שלנו מדגיש את החיבור  קריא הרבה יעלסיפורה של 
"בינך ובין  ימה:א, ובמילותיה של התפוצותעם יהודי 

אפשר חמש דקות".  ותחבורת האמריקאים מפריד 
של יעל (ושל ישראלים   היוולדותהלהבין מהסיפור ש

היה למדי, שכן סבה  תה אקראיתיבישראל הי רבים)
יכול להגיע לארצות הברית בדיוק כפי שהגיע לישראל, 

קאית.  אמרייהודייה היום יתה יהלו עשה זאת, היא ו
אומנם יהודי ארצות הברית כקבוצה שונים מהישראלים (היהודים), אך העובדה ששורשיהם זהים היא 

   משמעותית.

של דמוגרפיה השאלות בסיסיות על באשר ללאתגר את התלמידים ולעורר סקרנות   החידוןמטרת 
 . היהודים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבטא את העיקרון של ערבות הדדית בין יהודים. הוא  "כל ישראל ערבים זה לזה" המשפט מהתלמוד 
לאורך ההיסטוריה  זה לזה. נובע מההנחה שלכל היהודים יש שותפות גורל, ולכן חובה עלינו לדאוג 

לי להתחשב במרחק הגאוגרפי או באזרחות  בבשעת מצוקה, יד והושיטו  זו לזו קהילות יהודיות אכן דאגו 
של סיוע של יהודים ליהודים מארצות שונות. כמה  ב על דוגמאות והשונה. אפשר לבקש מהתלמידים לחש

- של המאה ה 80-וה 70- ליהודי ברית המועצות לשעבר בשנות ה התגייסו לסייעדוגמאות: יהודי העולם 

 תשובות לחידון 

  14.5-בעולם חיים כ, 2017-נכון לכנית. ונתונים בעת הוראת התאת היש לבדוק 
יהודים חיים מחוץ  כלומר יותר בישראל, חיים מיליון   6.7מיליון יהודים בעולם. 

מספר היהודים הגדול בה חי היא המדינה שצות הברית לישראל מאשר בישראל. אר
קנדה  ואחריה  )455,000( אחריה צרפת , ליון)ימ 6בערך ל (חוץ מישראביותר 

גם במדינות מוסלמיות, למשל תוניסיה, אירן,  העולם, יהודים גרים בכל   .)390,000(
 עירק, סוריה, מרוקו, מצרים ותימן. 

 

הפרק של  , he American Jewish Year Book of 2017T הספרמ(הנתונים  
 .  World Jewish Population, 2017"" ,פרגולה  סרג'יו דלה

       

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_population_by_country
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שחיו  הודים . ישראל העלתה לארץ יחיים יהודי חתיהם הבסיסיות לקיים אוריוחירוכאשר נשללו  20
קהילות יהודיות   .)ועודכלכלית, דיפלומטית במדינת ישראל (תמיכה מכים תויהודי התפוצות במצוקה. 

ממצוקה כלשהי שסובלות אסונות או שפוקדים אותן תמוך בקהילות יהודיות בעולם אוספות כספים כדי ל
סיוע של קהילות למדינת ישראל ו של קהילות זו לזו, סיוע של סיוע ועוד ועוד. יש לעמוד על ההבדלים בין 

   יהודיות. מדינת ישראל לקהילות

אפשר לספר לתלמידים שקהילות רבות בתפוצות תומכות במדינת ישראל דרך ארגונים שונים ולמען  
ם  יבאוכלוסיות חלשות ועוד ועוד. כיצד זה גורם לתלמיד, תמיכה בצה"לתמיכה למשל  ,מטרות שונות

 קהילות יהודיות בתפוצות? באחריות לתמוך ם יש להם שגלהרגיש? האם הם מרגישים 

משאבינו יש להניח שנרצה לעזור לכל מי שזקוק לעזרה, אך במציאות  
אנשים) זמן,  " מוגבלים  (כסף,  התלמודי  המקור  קודמים".  עירך    עניי 

מעלה את שאלת סדר העדיפויות במתן סיוע. בחוברת נשאלת השאלה 
בחו"ל   הגרים  יהודים  " אם  כמובן  נחשבים  הם  עירך".  רחוקים  עניי 

(כמשמעות המקור), אך הם קשורים אלינו, הם בקבוצת השייכות שלנו. 
אם מתרחש אסון טבע בארץ אחרת, האם   :לשאול את התלמידיםתוכלו  

זו  אחריות לעזור בלנו  יש   ועולה  תקפה  מיוחד ליהודים שנפגעו? שאלה  לא מעט: האם  מאוד בתפוצות 
קהילה יהודית בחו"ל צריכה לגייס תרומות למטרות בקהילה בלבד? למטרות לאו דווקא יהודיות בסביבתה 

 ? לקהילות יהודיות אחרות בעולם, לרבות ישראל? נזקקים בעיר)הקרובה (למשל תרומה ל 

 

 גלגולו של מושג –מגלות לעמיות 

יש מטען אידאולוגי. בדיקת השינויים    –הקשר עם יהודי העולם  –בנושא שלנו  למושגים
ממחישה את ההתפתחויות הרעיוניות שחלו בנושא. המילים  האלה בשימוש במושגים 

יות בו הוא מדינת חגלות וקיבוץ גלויות מגלמות בתוכן את התפיסה שהמקום הראוי ל
המילה תפוצות ניטרלית לעומתם היא המרכז ועל מי שלא נמצא בה לחזור אליה.  ;ישראל

ושיש מקובלים עולם ביותר, והיא משקפת את התפיסה שהחיים היהודיים בקהילות 
מרכז השל הדיכוטומיה ם זאת המילה תפוצה עדיין מבטאת את עלראות בהם חיים עשירים וחיוביים. 

) הוא עמיות  2019המעודכן ביותר (בעת כתיבת שורות אלו,  שגת). המו(ישראל) וכל השאר (התפוצו
הוא מבטא גישה שוויונית  ושל מרכז ותפוצה,   הדיכוטומיהאין בו זה מושג . )peoplehood(יהודית 

 חושה של שותפות גורל.  זו לזו בתמחוברים כולן  – לקהילות השונות
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שני השירים החותמים את היחידה מביעים תפיסה שונה מהתפיסה הכללית שהובאה עד כה: שני השירים 
 . מסוימיםממעגלי שייכות  להיחלץ מיההכמבטאים 

כתב העת  2003-של ג'ון לנון בחר ב )magineI( לכם ותארהשיר את 
Rolling Stone פזמונים הגדולים של כל הזמנים. גם בלי האחד משלושת ל

הזה, אפשר לומר שהוא התואר 
מאוד,  שיר אהוב ופופולרי 

המילים והלחן  בזכות נראה כ
 אתבשיר נון מביע לשלו. 

שיתבטלו הגבולות כמיהתו 
המפרידים בין אנשים ושבעולם 

,  ינותלא יהיו דתות, אומות ומד
שהן מעוררות מתוך אמונה 

"שום בו  ין אאנשים. הוא מפציר בנו לדמיין עולם שאיבה בין 
על פי רוב פורצות בשל מלחמות אכן אדם יחיו בשלווה. הדבר למות או להרוג בעדו" כי אז כל בני 

עוד  לא תהיה  ,ל יהיה שייך לכולםואם נבטל את הגבולות והכלנון האמין ש .אדמה וגבולותסכסוכים על 
 סיבה למלחמה. 

 רבים לשיר, הינה שלושה מהם: יש ביצועים  

                                                                                                             עם ג'ון לנון ויוקו אונו  סרטון
                                                                                               של ג'ון לנון  השירהביצוע המקורי של 

 אלה בירנבאום.- של הזמרת הישראלית בת השיר בעבריתהביצוע של 

ליון  יג( 77עיתון ב ראשונהבפעם ה פורסםהתרגום של עודד פלד, והוא בספר מובא  .תרגומיםכמה לשיר 
 ).  13' מע ,1990דצמבר  , 131

האם היא מציאותית? האם היא בכלל  :לנוןל שהשאיפה על עם התלמידים לשוחח  כדאיבעקבות השיר 
 ראויה? 

  )מרצה ללימודי ערב ואסלאם באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה העברית בירושליםד"ר זאב מגן (
מביע התנגדות עזה לחזון של לנון. הוא בה ו – " למה נפרדתי מג'ון לנון"  – כתב כתבה ארוכה על השיר

יתור על המסגרות  ו. מגן טוען שובשאיפה עצמהאלא בשאיפה שהיא אינה מעשית הבעיה איננה לדידו 
הוא מדבר . בכתבה רגשות אלושמעוררת ההשתייכות היא מפני ש וחיבורעולם נטול אהבה יבנה ווקא ד

 :שהם שמעניקים לחיינו משמעות מסביר שייכות בחיינו וה על החשיבות של מעגלי 

אני לא רוצה שהחזון של לנון יתממש במהרה בימינו. למעשה אני לא רוצה שהוא יתממש אי פעם. הבלדה  [...]  
התגשמות החלום הזה, או אפילו רק חלקו   [...]  היפהפייה של ג'ון הינה צעדת מוות, קינה כוללת לגזע האנושי. 

, התקוות, השמחות, וכל הסיבות  החלומות  הגדול, באופן בלתי נמנע תכלול את ההרס המוחלט והבלתי הפיך של 
 שיש לכם ולכל איש ואישה לחיות. 

אף אחד לא נדלק מאהבה "אוניברסלית". זה לא מה שגורם לנו לקום בבוקר, זה לא מה שנותן לנו פרפרים בבטן,  
או גורם לנו לרקוד בכרמים ולשיר עם הציפורים, זה לא מה שמעודד מעשי גבורה, או הקרבה, או יצירה, או  

https://www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8
https://www.youtube.com/watch?v=X0VTHLa_SgE
https://www.youtube.com/watch?v=2OqfTihF74M
https://www.itu.org.il/?CategoryID=1657&ArticleID=15584
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זאת מכיוון שאהבה משמעותה העדפה. סוג  [...]   ות, או כל דבר. אהבה אוניברסלית אינה, בעצם, אהבה כלל.נאמנ
האהבה שיש לה משמעות כלשהי, סוג האהבה שאנחנו באמת רוצים וחיים עבורה, סוג האהבה ששווה משהו  

דיפה. תראו לי גבר  הינה אהבה שמעצם טבעה, מעצם הגדרתה, מפרידה ומע –ששווה הכל לכולם    –למישהו 
שאומר לכם שהוא אוהב את ילדיכם כמו שהוא אוהב את ילדיו, ואני אראה לכם גבר שבשום פנים ואופן לא תתנו  
לו להיות השמרטף שלכם. שמרו מרחק מאנשים כאלו. ברחו להרים. אלו השואפים לאהוב את כולם באופן שווה  

וייתכן    –הבה, ולמעשה, מה שהם באמת תומכים בו של א  הם אנשים שאין להם מושג מהי המשמעות האמיתית 
                               הינה הסרה של כל אהבה שראויה להיקרא אהבה מכדור הארץ.  –שהם לא מודעים לכך 

) ומופיע ברשת  1999תשנ"ט , 79מס'  לתתכ  מאמר זה הוא מובאה ערוכה מתוך מאמר מקיף יותר שהופיע בכתב העת(
הגרסה שהופיעה  של הגרסה כאן היא תרגום  www.azure.org.il/magazine/magazine.asp?id=135 .בכתובת 

 .ברשות המוציא לאור Jewish Educational Leadership-  7:2ב

 

להיחלץ  המשורר מואיז בן הראש מבקש אף הוא    עצמאותהכרזת  בשיר  
עצמו.  הוא    –אדם אחד  שחי בה  מקבוצות שייכות ולהיות מדינה עצמאית  

יכולים להתקיים בה ל בעצמו, והכעל הוא רשאי להחליט הזאת דינה מב
 לא תכריז מלחמה על אף אחד.   והיא ערכים מגוונים, 

שים את חשיבותה של המדגיהאלה  את הדברים  כתב  מואיז בן הראש  
 בנושא הזהות: שהוא השייכות בכל שיח 

בעיית הזהות מעסיקה אותי מזה זמן רב [...]. יום אחד עמדתי מול המילה וראיתי בה את המילה זהה,  
תעודת זהות, מנסה לעשותך לא דומה, לא קרוב, אלא זהה לאיש השני ברחוב. גם בכל השפות   זהות,

שאני מכיר, המילים אידנטיטי, אידנטיטה, כולם מדברות על זהות בין האנשים. והרי מה יכול להיות  
מפחיד יותר מאשר להיות זהה לאיש שזר לך. הזדהות היא מילה מספיק קשה, אבל זהות זה כבר מעבר  

לכוחותיי [...] לכן אני מעדיף לדבר על המילה שייכות, אולי היה צריך תעודת שייכות [...]. אני מוצא את  
עצמי בפני חברה שמנסה בכל כוחה לקטלג אותי, אתה מזרחי, אתה ספרדי, אתה מרוקאי, אבל יכול  

רק שייך לקבוצות   באותו יום אני דווקא אמריקאי יותר מכל דבר אחר [...] אבל אז אני מגלה שאני לא
 מתוך אתר מדרשת שאני בוחר, אלא שיש קבוצות שבוחרים לגבי.  

בתעודת  ילו מעגלי שייכות רשומים  אלבדוק  מתבקשים  לקראת סוף היחידה התלמידים  
רשמו בתחילת הלימוד השנה ולבדוק המילים ש  ארבעהם מתבקשים לחזור לעוד   .הזהות

כדאי לשאול אותם אם היו מעוניינים להוסיף  זו  הזדמנות  בקשורות למעגלי שייכות.  הן  אם  
לא להיות  שכדי  , או מעגל שייכות כלשהו,  לארבע המילים האלושקשור  מעגל שייכות  

מהותי בזהות איזו מידה מעגלי השייכות שלהם הם חלק  ארבעה מעגלים. במוגבלים ל
 ? האישית שלהם

 

  

http://www.azure.org.il/magazine/magazine.asp?id=135
https://midreshet.org.il/ResourcesView.aspx?id=2064
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בסוף היחידה הקודמת למדנו שהזהות היהודית היא רכיב אפשרי בקבוצות השייכות של האדם היהודי.  
בזהותו הכללית בצורה אחרת  ביחידה זו נצלול לנושא הזהות היהודית. כל יהודי רואה את רכיב היהדות

בעיני אדם אחד היהדות שבו קשורה לאורח חיים דתי, בעיני אחר היא קשורה למקום גאוגרפי ולשפה,   –
ויש עוד אפשרויות רבות. מטרת היחידה לחשוף לפני התלמידים מגוון אפשרויות לזהות יהודית ולהנחיל 

 גישה פלורליסטית הרואה ברכה במגוון של אופני השתייכות ותפיסות ביהדות.  

 החיים סיפור מ

מעלה את השאלה המרכזית של היחידה: מהי זהות יהודית   הסיפור של יובל
עבור כל יהודי, ומה המהות של אותו רכיב יהודי בזהות שלו או שלה? יובל, נער 

שמגדיר את עצמו חילוני, מתקשה להסביר (גם לעצמו) מה יהודי בו אף על פי  
חשוב בזהות שלו. יש להניח שהוא מרגיש יהודי ואין לו ספק שהיהדות היא חלק 

שרבים מהתלמידים שלנו יזדהו עם הקושי של יובל, וגם הם יתקשו להגדיר מהי  
היהדות בעיניהם. אנחנו מקווים שלימוד הגישות השונות שמובאות ביחידה יעזור  

 להם במשימה זו.

. בשירו קובנר מציע  בשיר של אבא קובנרנפתח את הלימוד 
". חלק מהאמירות סותרות זו את זו.  הגדרות רבות ל"מיהו יהודי 

להעביר הוא שיש קובנר ביקש נראה שהמסר העיקרי ש
תשובות רבות לשאלה זו ושאין עליה תשובות נכונות או לא 

נכונות. חלק מהמשפטים אינם פשוטים ואף חידתיים וידרשו 
מהתלמידים להתאמץ כדי לנסות לפצח אותם. מאמץ זה חיובי  

בשירה, לעיתים הכתוב נשאר חידתי   –גם אם בסוף לא יצליחו 
גם לאחר הניסיונות שלנו להבינה. אם בכל זאת רואים 

שהתלמידים מתקשים, לא חייבים לרדת לפרשנות מעמיקה, 
 .אפשר להישאר ברעיון הכללי
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אומנם תוכנית זו איננה מתיימרת להיות שיעור בהיסטוריה, אך נדרש רקע בסיסי  

התפתחותן של הגישות השונות ליהדות שיובאו בהמשך. אפשר כדי להבין את 
לבקש מהתלמידים לקרוא את הקטע בבית לקראת השיעור ולכתוב הסבר קצר  

חילון, אמנציפציה, השכלה, התבוללות. בכיתה נדון בשאלה  לכמה מהמושגים שבו:
 כיצד השפיעו המגמות האלה על היהדות והולידו בה שינויים.  אפשר לדון בשאלה 

ליהודים, זו שנה שלמה, ולכן כאן נדבר במושגים כלליים מאוד: מגמות אלו אפשרו 
ולעיתים אף עודדו   ולעיתים אף עודדו אותם, לפקפק בסמכות של הדת המסורתית

, פתחו את עולם המושגים בפני יהודים רבים והיו קרקע פורה להתפתחות אותו לכך
 להיות יהודי. של תפיסות רבות ומגוונות שעניינן מה פירוש 

 

הדימוי של "ים" נבחר כדי להמחיש את הנזילות של הגישות השונות: אף שאנחנו נוטים לראות בגישות  
שונות גישות מוגדרות ומוצקות, המציאות הרבה יותר מורכבת, 

ויש חפיפה וזרימה בין הגישות. אין צורך להתעכב זמן רב במיפוי  
ובראשונה להראות שיש של הגישות השונות. מטרתו בראש 

גישות רבות ושכולן נמצאות במכלול הרחב של היהדות. לאחר 
לימוד מקור יתבקשו התלמידים לנסות לזהות לאילו גישות קרוב 

משמעית, העיקר הוא  -או מתאים המקור. לעיתים אין תשובה חד
 השיח סביב השאלה והטיעונים המובאים לכל הצעה. 

שות השונות, לשאול אותם איזו גישה אינה מוכרת להם (בלי לנסות  אפשר לעבור עם התלמידים על הגי
   .כים לתת הסבר, הכול יובא בהמשך) ולשאול אותם מדוע לדעתם המיפוי מוצג 

בנוי ממקורות שונים מתקופות שונות שמציגים גישות   ) 126עד   109עמ' ( היחידה  החלק העיקרי של 
שונות בתשובה לשאלה מהי מהות היהדות. חשוב להבהיר לתלמידים שאת רוב המקורות כתבו אנשים 

שאינם מתיימרים להציג גישה רשמית כלשהי אלא הביעו את קולם האישי בנושא. הקולות השונים 
ובודקים עם אילו חלקים הם   החלקים האלהמוצגים כחלקים בפאזל, והתלמידים לומדים על 

מזדהים יותר ועם אילו הם מזדהים פחות. עצם קיום האפשרויות הרבות  
 והרעיון שהבחירה בידיהם הם עיקר הלימוד.  

 

 איך נלמד את המקורות? 

הרצון להשתמש במקורות רבים ומגוונים מעלה אתגר פדגוגי: כיצד יקראו התלמידים כל כך הרבה  
מקורות? לכן מומלץ לחלק את המקורות בין התלמידים, והם יוכלו לעבוד בזוגות או בקבוצות קטנות.  

 לאחר מכן יש למצוא דרך לשתף את מה שלמדו עם כל התלמידים.
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מקור זה מציג  ). 110  -109  (עמ'  המקור הראשוןמומלץ להתחיל את הלמידה בקריאה משותפת של 
  היהדות המסורתית שהייתה קיימת מלפני הטלטלות של המאות –את "נקודת המוצא" של היהדות 

   האחרונות.

לאחר מכן כאמור כדאי לחלק את המקורות בין התלמידים או לאפשר להם לבחור על אילו מקורות  
 להגדיר כמה "קבוצות" של מקורות שמתוכן יש לבחור, למשל:לעבוד. אם מאפשרים להם לבחור, כדאי 

    ) 115 -111  לזרמים הדתיים (עמ'אחד מהמקורות שקשורים  

     )  117-122 אחד המקורות שקשורים ליהדות שמהותה תרבות (עמ'

 ומקור אחד נוסף, על פי בחירתם.

 על התלמידים לקרוא בעיון את המקור, לשוחח ולדון עליו ולענות בכתב על השאלות שבצידו.  

: יש לבקש מכל זוג או קבוצה של תלמידים להציג את המקורות שקראו לפני כל הכיתה, שיתוף הקבוצות
עיון  רצוי בצורה מקורית, למשל בדרך חזותית (מצגת, דיאגרמה או ציור), בריאיון עם הכותב או כל ר

אחר. לחלופין אפשר לבקש מכל קבוצה לבחור כמה משפטים מתוך המקור שלפי דעתם מעבירים את  
 המסר הכללי שלו בצורה הכי טובה.  

. מחלקים את הכיתה לקבוצות. כל קבוצה תלמד מקור או שניים.  שיטת הג'יגסואפשר גם לעבוד לפי 
שמורכבות מנציגים של הקבוצות  לאחר שילמדו התלמידים את המקורות, בונים קבוצות חדשות

המקוריות. הנציגים של הקבוצות המקוריות יציגו לקבוצה את המקורות שלמדו, כך שכולם יכירו את כל  
 המקורות. לאחר העבודה בקבוצות כדאי לכנס את כולם ולעבור על הרעיונות המרכזים שעלו במקורות. 

 
 רפאל (רש"ר) הירש  שמשון רבי 

 

 
 בקריאת דבריו של רש"ר הירש המבטא גישה אורתודוקסית של היהדות.כאמור נתחיל את הלימוד 

ש"ר הירש המציג חילופי איגרות בין בנימין, נער המחפש את דרכו בתקופה הבאנו קטע מהספר של ר 
נשאר מחויב ש ונפתלי ,בעקבות המודרנה 18-שינויים שחלו בעולם במאה הה היהדות אתגרו את בה ש

מנסה להסביר לבנימין מדוע היהדות נצחית, ולכן שינויים שהמודרנה מביאה   . נפתלייסה ההלכתיתלתפ
 .אותהמשנים  אינם

ספר ההיסטוריה היחיד של העם היהודי והמקור  הירש (בקולו של נפתלי) מסביר לבנימין שהתורה היא 
המצוות ועל המוסר.  מטרת   על יהודים לקרוא בתורה כי היא מלמדת על האמונה באלוהים, על  למצוות.

שמעות נבין את מ ,התורה והמצוות היא להנחות אותנו כיצד לחיות כראוי את חיינו, וכאשר נקרא בתורה
 שלדעתם העסיקובשאלה השנייה התלמידים מתבקשים להציע שאלות  החיים ואת תפקידינו בעולם.
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: האם  דים ישאלו שאלות כגון אלושהתלמי. בין היתר נצפה ההיאצעירים יהודים כמו בנימין בתקופה 
אולי כל הדת   – שהאל קיים בטוחים ? אנחנו לא תקפים בחיינו התורה, ספר עתיק, והמצוות שבה עדיין 

 אולי גם היהדות צריכה להשתנות? ועוד.  –היהודית כבר לא משמעותית? כל העולם משתנה 

אך עצם היותו זרם, אחד  , בתורההכתוב בתפיסתו את מבטא מנם ומייצג אשהירש סי קהזרם האורתודו
לא היו זרמים ביהדות. כל היהודים קיימו את   18-, הוא חידוש של המודרנה. עד המאה ה זרמים מכמה
 .או זרמים שוניםניכרים ולא היו הבדלים  ,אורחות החיים היהודיים באותו אופןאת הדת ו

הצמיחו זרמים ותפיסות חדשות ושונות ליהדות, והם גרמו   19-וה 18-השינויים שחלו באירופה במאות ה
ליהודים בעלי תפיסת עולם מסורתית לנסח את אמונותיהם ואת גישתם בצורה ברורה שנבדלת  

 . סיקהזרם האורתודוולימים תיקרא תפיסתם המסורתית מהגישות החדשות, 

החלט רואה ביהדות דת, מערכת ערכית ורעיונית המניחה את קיומו של ב ים, רש"ר הירשבאשר לתרש
אלה הן הנחות אל כול יכול וכול יודע המתערב בהיסטוריה ובעולם ומצווה את אדם לקיים את מצוותיו. 

 היסוד של תפיסות עולם אורתודוקסיות. 

 . 116 מ'כדאי להפנות את התלמידים להסבר על היהדות האורתודוקסית ב"יש לי מושג" בע

 

 

 
 הרב מיכאל מרמור 

והוא   –הרב מיכאל מרמור מציג בדבריו גישה ליברלית ליהדות. גם בעיניו היהדות היא דת במהותה 
מקיים סיג ושיח ערני עם מושג "אלוהים" הממלא בהחלט תפקיד מרכזי בעולמו. הוא מקבל בברכה את  

גם בחיים היהודיים שלנו.   –העולם המודרני ומציע לנצל לטובה את הכלים שהמודרנה העניקה לנו 
נכונות לפרש את הגישות הליברליות מגוונות (הזרם הרפורמי, הזרם הקונסרווטיבי ועוד), אך בכולן יש 

התנ"ך בכלים מודרניים, למשל היסטוריה, מדע ופסיכולוגיה, וכולן מרחיבות את גבולות הפרשנות של 
 התנ"ך ואת ההלכה מעבר למה שהיה מקובל בחברה היהודית המסורתית.  

ממחישה את השילוב בין  –בתחום הדת  שוות לגבר ולאישה מתן זכויות – 2המובאת בשאלה  ההדוגמ
ה ליהדות. המהפכה הפמיניסטית לימדה את האנושות שאפליה על סמך מגדר פסולה. מרמור  המודרנ

 בכל התחומים חברה הכלליתן בשלא נכון לחתור לשוויו סית הרווחת,קהדעה האורתודושלא כמו  טוען,
לימוד  ללמוד יהדות שנשים יוכלו צריך למשל  לדעתואפשר להרחיב את דבריו ולומר ש דת.בלי שוויון ב

בתפקיד של ה), להנהיג קהילות ובטקסי היהדות (כמו בת מצו להשתתף דיוק כמו גברים,רציני ב
 וכדומה.  רבות
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ממחיש את דעתו  –"מוסך" ו"מוסר"  –משחק המילים של מרמור 
שלפעמים היהודים עסוקים יותר מדי בענייני הלכה (כלומר אם מקיימים  

את השאלות המהותיות לא פחות בעיניו, כמו   מצוות או לא) אבל מזניחים
 ערכי היהדות.  

ניתן לשאול את התלמידים אם פעם שמעו על התנועה הרפורמית או  
הקונסרווטיבית. זו הזדמנות טובה להסביר להם שבמקומות מסוימים  

יותר יהודים   בחו"ל אלו זרמים גדולים מאוד. מחוץ לישראל יש הרבה
מאורתודוקסיים. בארץ יש בתי כנסת   ליברליים (מהזרמים השונים)

בת מצווה כמו בנים   מציינותהקשורים לזרמים אלו, ובהם למשל בנות 
וקוראות מהתורה. עוד תחום שבו זרמים אלו פעילים בארץ הוא חופות  

 שוויוניות. 

כדאי להפנות את התלמידים להסבר על היהדות הרפורמית 
 . 116והקונסרווטיבית  ב"יש לי מושג" בעמ' 

 

 
 בשמת לוי יצחק (מתוך ריאיון בספרה של סיון רהב) ומאיר בוזגלו

שני מקורות מציגים את היהדות המסורתית: דבריה של בשמת לוי יצחק המובאים בספר של סיון רהב  
גלו. שניהם מציגים תפיסה מסורתית שרווחת מאוד במציאות הישראלית של ימינו. ודבריו של מאיר בוז

מאמצת את האמונה באל ומכבדת מאוד את  –כמו הגישה האורתודוקסית והגישה הליברלית  –גישה זו 
 המסורת היהודית.  אך בשניהם הגישה פחות מחויבת למצוות ולפרקטיקה הדתית.  

ם השבת. חוויית השבת במשפחה היא עובדה זו באה לידי ביטוי ביו
לאחר  סעודת שבת עם כל הסממנים הדתיים המסורתיים. אך  –מסורתית 

הסעודה לוי יצחק תצא לראות סרט עם חברים, דבר המהווה חילול השבת 
"הסתירה" הזאת בשלום.  על פי הגישה האורתודוקסית. לוי יצחק חיה עם 

איננה , עם זאת, לה היא לא תוותר על החלקים במסורת שמשמעותיים
. המסורת המשפחתית והקשר החזק נוקשהמחויבת למסגרת הלכתית  

 שהיא מרגישה עם האל הם העיקר. 

שיש  מאיר בוזגלו הוא פילוסוף שעוסק רבות ביהדות המסורתית וטוען 
יהודים בחרו   לראות בה תפיסת עולם קוהרנטית ולא רק דרך חיים שכמה

ויהדות לחילוניים וטוען  לעצמם. הוא מוחה על החלוקה של יהדות לדתיים 
שהיא שטחית ומטעה משום שלטענתו קיים רצף רחב מאוד של תפיסות 

   עולם בתווך שבין חילוניות ודתיות אורתודוקסית.

מסורתית אומנם יש להיזהר מהכללות, אך אפשר לומר בעירבון מוגבל שהבדל אחד בין התפיסה ה
תומכים בשינויים בהלכה היהודית, ואף  לליברלית הוא ביחס להלכה. הזרמים הליברליים ביהדות 

מחייבים אותם, כאשר נסיבות של זמן ומקום דורשים זאת, ואילו יהודים מסורתיים אינם ששים להצהיר 
בה היא  היהדות שהם דבקים  על שינויים בהלכה גם כאשר הם לפעמים עושים זאת הלכה למעשה.
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היהדות המסורתית, האורתודוקסית. עם זאת הם בוחרים מה לקיים, ואף שהם אינם מרגישים מחויבים  
מצוות מלא, הם מרגישים שאמונתם באלוהים אינה פחותה מאמונתם של יהודים אורתודוקסיים.  לקיום 

. ורתיתעוד הבדל הוא המקום שתופס בית ההורים והמסורות המשפחתיות בהוויה של היהדות המס
 ת של "בית אבא" מגולמת ונשמרת גם המסורת היהודית.  הנאמנות למסורבאמצעות 

 . 116כדאי להפנות את התלמידים להסבר על היהדות המסורתית ב"יש לי מושג" בעמ' 

 
ליהדות. מטרת שיחה זו בין הקולות היא   מגוונותב"ים" היהדות המובא ביחידה, התלמידים יכירו גישות 

 מצד אחד (על ידי העמידה על המשותף בין חלק מהגישות) ולהראות את המגוון מצד אחר. ליצור הכללה 

) מובאים מקורות שמשתייכים לתפיסה של  117-122 בחלק הבא של היחידה (עמ'
יהדות שהיא תרבות. בשלב כלשהו חשוב מאוד לקרוא יחד את "יש לי מושג" על יהדות  

 כדת ).המקורות הקשורים ליהדות של  (אפשר לאחר הלימוד 119שהיא תרבות, עמ' 
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 עמוס עוז 

הדת היא חלק מרכזי , תרבות. הוא מבהיר את היחס בין יהדות לדת: " ציוויליזציהעוז רואה ביהדות 
מעבר לדת, ". אבל אין להעמיד אותה אך ורק על הדת, ּהרָ קֹובציוויליזציה היהודית, הדת היא אולי מְ 

מהות היהדות היא  גם שפה, מנהגים, אורחות חיים, ספרות, אמונות רעיונות ודעות. לפי דעתו, יש  
 גם כפירה באמונות יהודיות מסורתיות.   ביהדות

בדבריו עוז מדגיש את היותו יורש לגיטימי של תרבות זו ולא 
או ממזר. זאת כנגד תפיסות  ומורהבן חורג או אף בן סורר  

אורתודוקסיות שיראו בגישתו החילונית כפירה בדת וגישה לא 
לגיטימית. עוז מבקש לנפץ את המונופול שלפי דעתו היהדות  

על הדרך  האורתודוקסית אוחזת כאשר היא תובעת בלעדיות
 הנכונה לחיים יהודיים.  

עוד הוא מתנגד לתפיסה האורתודוקסית הרואה ביהדות אוצר 
מוזאוני שיש לשמר כפי שהוא בכל מחיר. עוז טוען שכיאה 

על התרבות היהודית להתפתח,  חיונית ותוססת,לציוויליזציה 
 להשתנות ולצמוח כדי להמשיך לחיות.  

ור של הקטע: כיצד הרכיבים השונים בו משקפים את הטענות  אפשר לדון עם התלמידים במשמעות האי
 שהביע עוז?

 

 
 יולי תמיר 

יולי תמיר מגדירה את עצמה יהודייה חילונית. היהדות מאוד נוכחת  
יומית שלה המתובלת בביטויים מטקסטים -בשפה היום –בחייה 

יהודיים עתיקים, במקום הגאוגרפי שבו היא חיה (ארץ ישראל)  
חני העמוק שהיא שואבת מהתרבות היהודית. בעיני יולי  ובמטען הרו

תמיר, אף על פי שביהדות שלה אין אמונה באל ואין קיום מצוות, היא  
אינה עשירה פחות ולגיטימית פחות, והיא מרגישה שהיא חלק 

 מהותי מזהותה.

מדגישה את הצורך כמו עוז, גם תמיר איננה מוכנה לרשת את התרבות היהודית "כפי שהיא", אלא היא 
 ה כדי שהיא תישאר רלוונטית לחייה.להשפיע עליה ולעצב אות
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 רמי לבני  

מתקומם על עצם העיסוק בזהות יהודית. לדידו להיות יהודי  רמי לבני 
פירושו להשתייך לעם היהודי ולהיות חלק מהחיים היהודיים. החיים  

.  מוגבלים למסגרת היהודית הדתיתם לתפיסתו רחבים מאוד ואינם היהודיי
כל מה שעושים במדינה היהודית,  לשאלה "מהי זהות יהודית?" הוא עונה: " 

", כלומר ללמוד כל נושא שהוא  בהקשר יהודי, עם יהודים נוספים
באוניברסיטה (כלכלה, ספרות או הנדסה) כל עוד הוא נעשה בעברית, 

בעברית בכל נושא ועוד לטייל בארץ, לאכול ארוחת בוקר ישראלית, לשוחח 
ועוד. גם ארוחת ליל שבת (לא דתית) עם ההורים והתנהגות מוסרית הם 

 חלקים וביטויים של התרבות יהודית.   

דברים אלו מובאים בכתבה "די לאובססית הזהות היהודית". בדבריו לבני מתנגד לישראלים שמבקשים  
החשש מהדתה בחברה   –ם האחרונות להעמיק את זהותם היהודית. לבני מציג דעה שהתחזקה בשני

 . 9בנושא זה נרחיב את הלימוד ואת הדיון ביחידה . הישראלית

 בתרשים אפשר למקם את לבני ביהדות חילונית. 

 

 
 יונתן זקס 

 
היהדות בעצם ההשתייכות בקטע זה יונתן זקס מאפיין את המהות של 

לעם היהודי ובהיות חוליה בשרשרת הדורות. הוא מדגיש את היותו  
יורש של תרבות עתיקת ימים ואת תחושת המחויבות שירושה זו 

דורשת ממנו: לא לעצור את המשכיותה אלא להעביר אותה לדורות  
 אנכית זקס מדבר על שני כיוונים של שייכות: שייכות  הבאים. 

של העם היהודי ולעתידו) ושייכות אופקית (ליהודים שחיים   להיסטוריה(
 במקומות שונים בעולם). 

  
 בתרשים אפשר למקם את זקס בכמה מקומות: 

ההתמקדות בהיסטוריה יכולה לשייך אותו ליהדות שהיא תרבות. ההתמקדות בחיבור לעם יכולה לשייך  
אותו ליהדות אתנית. כמו כן זקס הוא רב אורתודוקסי, ולכן כמובן ישתייך ליהדות שהיא דת. זו דוגמה  

 גישות שונות.  למתאימים טובה לכך שההגדרות אכן גמישות, וכל אדם יכול למצוא את עצמו ואת דעותיו 
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 יעקב קלצקין 

 
קלצקין מתאר את השינוי שחל בזהות היהודית עם הציונות. לפי  

דבריו, בעבר היו שני "שערי כניסה" ליהדות: השער הדתי 
(האמונה באל ושמירת המצוות) והשער הרעיוני (הרעיונות  

הוא טוען שיהודי שלא הזדהה עם העולם היהודיים). ותפיסות 
. אחת מהגישות האלה מצא את עצמו מחוץ לכלל ישראל

הציונות לדידו הציעה שער שלישי: השער הלאומי שמדגיש את 
אנחנו "בני משפחה אחת", "בני  –הרכיבים של השייכות 

 היסטוריה אחת",  ארץ ושפה.
רכיבים אלו מאפשרים ליהודים שאינם מזדהים עם האמונות 

 ועם השקפות העולם של היהדות להישאר מחוברים לעם ולהרגיש שהוא משמעותי בעבורם. 
 בתרשים אפשר למקם את קלצקין ביהדות הלאומית הציונית וגם ביהדות שהיא תרבות.

 
 

 
 אלי ויזל

מהות היהדות בעבור אלי ויזל, על פי קטע זה, היא להיות אדם מוסרי ולפעול למען האנושות. הוא מבסס  
את דבריו בציטוט מסיפור הבריאה בתורה: האדם נברא בצלם אלוהים. ויזל טוען שהאדם הוא 

את   ההתגלמות של האל בעולמנו, הנציג של הנעלה ביותר. ידיעה זו כרוכה בחובה: לפעול כדי למזער
הסבל של בני האדם ולבנות חברה ראויה ומתוקנת. דוגמאות: דאגה לחלשים בחברה, חתירה לשלום, 

 קיום של מערכת משפט חזקה, פעילות למען שוויון ועוד ועוד.  
 הביוגרפיה של אלי ויזל קשורה קשר ישיר לתפיסת עולמו, וכדאי להרחיב קצת על קורות חייו. 

 
 

 תיקון עולם 
יפה לחברה תקינה ומוסרית תקפה לכלל אף על פי שהשא

האנושות, אפשר לראות בה תפיסה יהודית כי היא 
מושרשת בתרבות היהודית ונתמכת בה (למשל על ידי 

חגים וטקסים שמדגישים רעיונות אלו). כמובן אפשר למצוא אנשים מכל 
הדתות הדוגלים בערכים אלו ושפועלים למענם, שכן כל אדם פועל מתוך  

 ים הפרטיקולריים שלו. עולם המושג
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 ישעיהו (צ'ארלס) ליבמן
 

היהדות כפי  הסוציולוג ישעיהו ליבמן מנסה לפצח את מהות 
חילוניים. הוא מסיק שהמשיכה שהיא נתפסת בעיני ישראלים 

יהודי בעיני רבים (היהודים בישראל) אינם ה ווי הוהקיום של ה
אלא  מתחושה של  בות אמוניות או הלכתיותנובעים מסי

שייכות שתרבות זו יוצרת (לקהילה, למשפחה וכדומה). לפיכך  
לכן הם גם  . את תחושת השייכות וה"ביחד" הם שנפוצים בקרב חילוניים רביםמנהגים וטקסים המגבירים  

אינו בהכרח בתוכן אלא בהווי  לא יבקשו בהכרח להעשיר או לחדש את התכנים של חגים אלו. הדגש 
במובנים מסוימים, תיאור זה דומה לתיאור של המסורתיים, אך כאן חסרים   בש שבהם.החיובי והמג

 הרכיב האמוני והמחויבות למסורת של ההורים שמאפיינים את היחס של המסורתיים לתרבות.
  בתרשים אפשר למקם את האוכלוסייה שליבמן מתאר ביהדות חילונית וגם ביהדות שהיא תרבות.

 

 
 

מגוון של תפיסות דתיות, מטרת השיחה כאן היא  מטרתה להראות שיש  711 כפי שהשיחה בעמ'
שבמרביתן עומדת מחשבה  ושיש בה תפיסות מגוונות ממדית-להראות שגם התווית "חילוני" איננה חד

 . מעמיקה ביחס ליהדות וגם קשר רגשי לא פחות עמוק מאשר אצל יהודים המגדירים את עצמם דתיים 
 

 
שני המקורות המובאים כאן שונים מהמקורות בחלק הקודם: כתבו אותם  
אנשים שעל אף היותם יהודים, הם התנערו מזהותם היהודית ובמקומה  
ביקשו לאמץ זהות אוניברסלית. לכן חלק זה בתוכנית אינו מסומן בחלק 

גישה זו איננה חלק מהזהות היהודית. פגשנו את הגישה   –מהפאזל 
של ג'ון לנון. אף   תארו לכםבשיר  100בעמ'  6חידה האוניברסלית בי

שמקורות אלו נכתבו לפני כמאה שנים, גישה זו רווחת גם היום ואף  
מתרחבת לאור הגלובליזציה של העולם שמעמעמת את ההבדלים בין בני  

 האדם ומחלישה את ההשתייכויות הפרטיקולריות שלהם. 

י ויזל שגם הוא הדגיש את מעניין להשוות את הגישות האלה לגישתו של אל
הפן האוניברסלי. אך לעומת הוגים אלו, ויזל חי בזהות יהודית, הזדהה באופן  

 עמוק עם יהדותו וראה בהשקפת עולמו השקפה מושרשת ותוצאה טבעית או פועל יוצא של יהדותו.   



67 
 

 
שג" בנושא  ) ובקריאת "יש לי מו  128נסיים את היחידה בקריאת דבריו של בארי צימרמן (עמ'  

). בעיני עצמו צימרמן הוא יהודי ַחלוני הפתוח לשמוע ולהכיר דעות מגוונות.   130הפלורליזם (עמ' 
הן ביחס  –בעקבות דבריו וההסבר על הפלורליזם נעודד את התלמידים לבחון מה יחסם לגישה כזאת 

ליהדות הן בכלל. באיזו מידה הם פתוחים לשמוע דעות שונות ובאמת להכיר אותן? נדון בשאלה מה 
מקשה עלינו לשמוע דעות שונות משלנו ולפעמים אף דעות סותרות לשלנו. על פי רוב בשיחה על 

הפלורליזם עולה הטענה "אבל לא כל דעה היא ראויה". חשוב 
סטית המברכת על עצם הקיום של  להבדיל בין התפיסה הפלורלי

דעות שונות אך איננה מתייחסת לאמת או לערך של כל גישה בפני 
עצמה לבין רלטיוויזם הטוען שאין אמת או תפיסה שטובה או נכונה 

יותר מאחרות. תפיסה פלורליסטית אינה מאשרת כל דעה ודעה, אך  
היא מאשרת את קיום המגוון ומברכת עליו. לאחר מכן כל גישה 

 תיבדק לגופה.  

 המבטא בנאי אהוד של " האהבה"ניצוץ  השיר את להשמיע מומלץ
 .בחברהגוניות -ברב הברכה של הכללי הרעיון את

ד אישי המורכב  התלמידים מתבקשים לצייר מגן דו) 2במשימת הסיום (
שקשורים לזהותם  ומות אחרים) ומהדגשים שפגשו ביחידה (או במק

האישית. עודדו את התלמידים להשקיע בציור: הם יכולים   היהודית
לכתוב את דבריהם במילים או לצייר אותם בציורים, להראות בצורה 

כלשהי אילו רכיבים הם הדומיננטיים בזהותם היהודית ואלו פחות  
 דומיננטיים וכדומה. 

הפעילות משקפת כמה הנחות יסוד שביקשנו להעביר ביחידה: הזהות  
אחד ייחודית, ראוי שהזהות תהיה פרי חשיבה ובחירה אישית מושכלת, והזהות היהודית  של כל אחד ו

 מורכבת מדגשים שונים.  

בסוף היחידה מזמן שיח בכיתה: באיזו מידה ההיכרות עם הגישות   השיח הפנימי בין הקולות של יובל
התעכב בדבריו של בלבול או תסכול? חשוב ל – השונות ביהדות עוררה בהם עניין וסקרנות או להפך 

  –הקול הרציונלי האומר שעדיין אין לו דעה מגובשת, שגיבוש דעה כזאת יכול לקחת זמן, והחשוב ביותר  
שייתכן שהתפיסות שלנו ישתנו עם הזמן. אין להמעיט בחשיבות מסר זה: הזהות שלנו (בכלל, אך כאן 

 ההתמקדות היא בזהות היהודית) דינמית, ויש לברך על דינמיות זו. 

של מכון שכטר, ובו סרטונים רבים שמציגים   דרכיםהכירו לתלמידים את האתר  הצעה לפעילות נוספת:
 מגוון רחב של זהויות יהודיות בישראל. 

ובו הם יציגו את  לאחר שצפיתם בכמה סרטונים, אפשר לבקש מהתלמידים להפיק סרטון משלהם,
קרובי משפחה, מכרים   –מחשבותיהם בנושא זה בשלב זה בחייהם או יצלמו אנשים אחרים סביבם 

  וכדומה.

  

https://www.youtube.com/watch?v=BdrlsVfo0RA&list=RDBdrlsVfo0RA&start_radio=1&t=55
https://schechter.org.il/projects/drachim-projects/
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 סיפור מהחיים 

הוא אחד הנושאים המאתגרים ביותר בתוכנית זו.  הזהות הישראלית מפתיע שאפיון 
של התלמיד הישראלי להציג  ניסיונו מספר על הקושי זה בא לידי ביטוי בסיפור מהחיים, 

   בחו"ל. םלתלמידי ולאפיין את ישראל

משום ולי  שתי סיבות לכך: אקולות השונים המובאים לאחר הסיפור של תמר מציעים ה
משום שהחברה הישראלית מורכבת מקבוצות רבות שהגיעו מתרבויות שונות, ואולי 

בעולם.   ותרב ותאחרממדינות , ישראל, מדינה מערבית, אינה שונה מאוד בו עולם הגלובלי שאנו חייםבש
רכיבים, מהיא מורכבת מפסיפס של  –כנראה אי אפשר לאפיין את הזהות הישראלית במילה אחת 

 אפיונים והשפעות.  

 דרך ההתפתחויות הרבות שחלו בההישראליות ואת  של לנסות לאפיין את דמותהביחידה זו בחרנו 
 .יםהישראלי יםוהפזמונ השירה

 

מונה כמה   אניטה שפיראישראלית. ההיסטוריונית הזהות שעניינם המובאים שני מקורות  הפתיחב
"מי   :) ושואלתמהוכדו שינקיןתושב רחוב די, ות את החברה הישראלית (מתנחל, חרמהקבוצות המרכיב
ת שפירא נדבקת בכוונה לסטראוטיפים, אך המסר הכללי שלה הוא בתיאור הקבוצואתה, הישראלי?" 

. כל אחת מהקבוצות שהיא מונה (וקבוצות רבות  אפיון כזהשאין אפיון ישראלי אחד ושטעות לחפש 
 .) הן חלק מהפסיפס המרכיב את החברה הישראליתאחרות

"אין זהות ישראלית אחת. יש זהות ישראלית ממוקפת (ישראלי  : טועןעוז אלמוג ההיסטוריון והסוציולוג 
חרדי וכיו"ב". אלמוג מסביר כי יש קבוצות שהצד  -אתיופי, ישראלי-דרוזי, ישראלי-עם מקף): ישראלי

. אך הוא טוען שבסך  בהן ימני (הישראלי כללי)צד החזק יותר מהשל המקף בהן השמאלי (הייחודי) 
יפוש זהויות  חשל לש והמכנה המשותף הישראלי דועך, מתחזקת המגמה ל, ככל שהאתוס הציוני נחוכה

חד  צד א). זהויות אלו אישיות יותר ממהישראלית (מקצוע, תחביב וכדו -נוספות לזהות הכללית
לקבוצת אומנים בארצות שונות). אפשר (למשל ייתכן שאומנית תרגיש שייכות מצד אחר ואוניברסליות 

חוצי מדינות עשויה להעשיר  ו מעגלים רחבים להשתייך לי האפשרות לראות בהתפתחות זו ברכה, הר
ניכור  לעורר שייכות ומכנה משותף עם השותפים שלנו בחברה עלול  ,אותנו רבות. מנגד, העדר סולידריות

 חברה בריאה, תוססת ותקינה. לבנות וברמה החברתית עלול לפגוע במאמץ ותלישות, 
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כאמור, אנחנו 
משקפים היטב את נבחן את הזהות הישראלית דרך הפריזמה של שירים ופזמונים ישראליים.  שירים  

הרגשות ואת  ולכן אפשר לגלות בהם את המחשבותעצמה, ברה כותבים אותם בני החחברה כי הם ה
סדר העדיפות שלה, ערכיה  רוח בחברה, ההלכי מעידים על פופולריים כמו כן שירים שלהם. האותנטיים 

רוב,  על פי  ם. תויחידים, הם משקפים רק אכתבו השירים את מנגד, אפשר לטעון שמפני שוכדומה. 
שירה ופזמונים,  כותבות  ןשאינבחברה יש קבוצות ששלמות. ייתכן לייצג קבוצות מתיימרים אינם היוצרים 

מגמות מסוימות בחברה הישראלית דרך שיריה, אך   פחות ייצוג. לכן אפשר להצביע עליהיה להן ולכן 
   .משמעי-חד כלי מדעיאין זה הבנה שזאת בזהירות ומתוך כמובן יש לעשות 

רשימת (ואם אין להם רשימת ההשמעה של השירים שלהם בעברית התלמידים מתבקשים לעבור על 
לקבוצות ולהסביר מהו  ם שהם אוהבים), למיין את השירים י, ליצור רשימה של שירים ישראליהשמעה

תאריכים, לפי סגנון  לפי מיון (לפי נושאים, לפשרויות רבות לחלוקה ויש אהמכנה המשותף של כל קבוצה. 
לעודד את התלמידים  – בעצם מטרת המשימה ווז  ,המוזיקה, מתי ארצה לשמוע את השירים ועוד)

כחלק מקבוצה צמו, אלא יותר, כלומר לא רק כל שיר בפני ערחב קצת לראות את השירים בהקשר 
 כלשהי, ולהבין שיש דרכים שונות לחלוקה ולמיון. 

ליד תמרור האזהרה, ביחידה זו חלוקת השירים נעשתה לפי נושאים, והם   ,195עמ' ב ספרכפי שכתוב ב
שבה התלמידים וה שלאחר המשימה הקודמת (ואינם מוצגים לפי סדר מסוים (כרונולוגי או אחר). נק 

) יהיה ברור שזו חלוקה אחת  מחלקים את רשימת ההשמעה שלהם
 רבות.  חלוקה פשרויות אמ

השאלה עד כמה ובאיזה מובן מוזיקה  לפני שניגש לשירים עצמם, נשאלת 
שאוהבים  ושירים הם חלק מזהותם של התלמידים. בכל כיתה יהיו תלמידים 

אם יש תלמידים שאומרים  יותר מוזיקה ותלמידים שאוהבים פחות מוזיקה. 
שמוזיקה היא חלק מהותי בזהותם, כדאי להזמין אותם לשתף את האחרים 

חלק חשוב בזהותם? איך זה  א פירוש שהימה  :במחשבות וברגשות שלהם 
 .  מהבא לידי ביטוי בחייהם? האם הם תמיד הרגישו כך? וכדו

כדאי להעלות עם התלמידים שדות תרבותיים אחרים שאפשר לחקור כדי  
מנות פלסטית, צילום, ספורט,   ולנסות לאפיין את הזהות הישראלית (סרטים, א

 , מחול, אוכל ועוד). רותעיתונאות, ספ

 

 היחידה  הצעה ללימוד

פזמונים טקסטים  ב שירים ורואים באנחנו אומנם כאן אחרות. היחידות ההאופי של יחידה זו שונה מ
את החוויה  חבל להחמיץ דא. יהיה יניתוח שכלתני גרבאת השירים  " לקלקל" איננו רוצים אך לניתוח, 

את  לערוך בהקשבה לשירים אם נעיין בהם בדיוק כפי שמעיינים בכל טקסט אחר. לכן מומלץ שהמיוחדת 
 נה הצעה אחת:י. הזאתשיעורים אחרים. יש כמובן דרכים שונות לעשות שלא כמו השיעור 

להשמעת השירים. יש לבדוק אם  הקדישו החלק הראשון ואת את לימוד הנושא לשני מפגשים,  חלקו 
מזרנים.   לזה במרחב אחר (חשוב לבדוק את האקוסטיקה של החדר), אולי עהגש מפאת הלקיים אפשר 
מהתלמידים לפנות לכיוונים שונים כך שיוכלו להתמקד בשירים ולא יהיו עסוקים בתגובות של בקשו 
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ם התלמידים על הנושאים העיקריים שלפיהם חולקו השירים,  עאחרים. בתחילת הלימוד כדאי לעבור 
יש להודיע בקול כשמגיעים לכל נושא. כאשר יש מידע שיעזור להבנת השיר,   ,יריםוכשמשמיעים את הש

פשר לבקש מהתלמידים לעצום עיניים  אלמשל הרקע לשיר, כדאי לשתף אותו לפני השמעת השיר. 
לכתוב כמה רשמים לאחר השמעת כל שיר (האם מצא חן מהם בהקשבה לשירים. אפשר לבקש 

 ).   מהאסוציאציות וכדואילו הוא העלה בהם, מחשבות ו רגשותאילו בעיניהם, 

זה את לאחר ששמעו את כל השירים, אפשר לשוחח מעט על החוויה בכלל ולעודד את התלמידים לשתף 
לו שירים עוררו בהם רגשות או מחשבות י, אבמיוחד לו שירים נהנוימהרשמים שכתבו (מא זה בכמה

 קטנות, כדי לאפשר לתלמידים רבים להשתתף. ). את השיתוף אפשר לעשות בקבוצות מהוכדו

בכיתה הרגילה. אפשר לחלק להיערך עיוני של השירים. שיעור זה יכול הבלימוד התמקדו במפגש השני 
תענה  ,כל קבוצה תעבוד על השירים הקשורים לנושא אחד שביחידה –את התלמידים לקבוצות לימוד 

לאומי לאישי, מלחמה המעבר מהארץ ישראל,  המשימות סביב השירים: שיריתמלא את על השאלות ו
למקורות, שירי מחאה, ישראלים לא יהודים, שירי אחדות. הנושאים אינם שווים  התחברות ושלום, 

לכן אולי  , ובשירי אחדות יש שיר אחד)ונושאים, -באורכם (למשל בנושא של מלחמה ושלום יש כמה תת 
 קטנות.כדאי לחלק את הנושאים הארוכים בין כמה קבוצות 

משימות על השירים, יש לבקש מכל קבוצה לציין את הערכים שעולים מהשירים ומאפיינים את על הנוסף 
אפשר לבקש מכל קבוצה   על כך ) נוסף.  161בעמ'  ספרב הזאת מובאת משימה ה( .החברה הישראלית

 לחפש שיר נוסף השייך לאותו נושא ולהסביר את בחירתם.

 

שירה ישראלית גדול מאוד, ואין שום אפשרות ביחידה קצרה הנושא של שימו לב! 
אותו לעומקו וכראוי. לכן אנחנו מנסים להעביר את הרעיון  להכיר  כנית לימודים ושל ת

הכללי מאוד שאפשר לבחון תרבות וללמוד עליה באמצעות השירה שהיא יוצרת.  
דים  הלימוד נעשה בטעימות קטנות מאוד. אנו תקווה שלאחר הלימוד התלמי

כמה יעורר את סקרנותם של  לפעמים יקשיבו לשירים קצת אחרת. נקווה שהנושא
לחקור אותו יותר. כדאי לבדוק אם יש בצוות ההוראה מורים  ויניע אותם מהתלמידים 
 נושא ויכולים להעשיר את התלמידים בידיעותיהם. שעוסקים ב

 

: הזמר העבריחוקרים בתחום המוזיקה העברית כתבו על   

-תמורות ביחס למולדת בשירי ארץ –  'עורי עור'ועד  'אנו אוהבים אותך מולדת"מ'לה אלירם, ד"ר טלי
   " ישראל

סקירה  וה  2002סקירה של שנת  הסקירות בנושא הזמר העברי לכבוד "ימי זמר עברי" בכנסת, יפה נקר: 
 2003של שנת 

 

י: אתרים של הזמר העברי והישראל  

                                                                       יה הלאומית יאתר של הספר – בית לזמר העברי
המציג מילים לשירים                                                           makoאתר של  – שירונט הבית של המוזיקה

 ת הזמר העברי המוקדםלפרויקט חירום להצ –זמרשת 

https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=58
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=58
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=58
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=59
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=59
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=59
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=59
http://zemer.nli.org.il/song/Bait_Lazemer003844303&SysNum
https://mshironet.mako.co.il/
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=59
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נכתבו . כמובן לאורך השנים ביחידה נבחרו לייצג את שירי ארץ ישראל שיר בוקרוזמר לך השירים 
כאן נבחרו שני שירים מהתקופה של  . שירים המבטאים את הזיקה ואת האהבה לארץ ישראל, עד היום

 בניית הארץ.

 

 

 

 

 

) המשורר 20-של המאה ה 40-בשנות הנכתב ( זמר לךבשיר 
היו  מחול הההתלהבות שחשו החלוצים בבניית הארץ. השירה ואת אברהם בן זאב מביע את השמחה ו

"הרריך המה ישמחו", "אלף   :מפעל החלוצי והציוניבאפילו הטבע שמח חלק מההווי החלוצי. בשיר  
 . הפזמון מדגיש את אווירת השירה, הריקוד הקצבי והתקווה לבניין חיים חדשיםו". פרחים לפתע יפרח 

מנם הם מחקים את סגנון הריקוד שהביאו  וריקודי עם במעגל מאפיינים מאוד את התקופה החלוצית. א
, אך הריקוד במעגל גם משקף כמה מהערכים שהיו חשובים לחלוצים: חשיבות  םהעולים מארצות מולדת

 .השירהשמיעו את השיתוף, היחד והקבוצה. 

 

מילים: נתן אלתרמן, לחן: דניאל סמבורסקי) נכתב לסרט  ( שיר בוקר
, עמ' כאן). אפשר לקרוא על השיר 1935( לחיים חדשיםההסברה הציוני 

). השיר מביע את השמחה ואת ההתלהבות שמרגישים החלוצים  12-10
.  בעבודה חקלאית ובסלילת דרכים –המשתתפים בבניית הארץ  

  שבזכותהם חדורי אמונה וה של החלוצים מורגשת היטב, ציווהמוטי
פועלם האדמה תיגאל. השיר מסתיים בהתייחסות לעבר ולעתיד:  

 אך רבה הדרך למחר".   /"מאחורינו נשאר האתמול

 .  עם מצגות זהו  זהשיר, למשל לביצועים כמה  יש

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRmTwOzH308
http://www.alterman.org.il/LinkClick.aspx?fileticket=ASiNkNF6gvk%3D&tabid=65&mid=455
https://www.youtube.com/watch?v=ehje3X4yPHM
https://www.youtube.com/watch?v=JeZKtjM6BH8
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בתרבות של החברה המתפתחת בארץ  חשוב חלק  התקופה החלוצית המשיך הזמר להיותגם לאחר 

היו פופולריות מאוד.  שקמו ישראל ובהמשך במדינת ישראל. ערבי שירה היו נפוצים, וחבורות זמר 
מדינה החדשה יש לפתח תרבות חדשה, והזמר העברי עם הקמת השו ת היוההרגשה והאמונה הרווח

 מילא תפקיד חשוב בהתחדשות זו.   

מלחמת העצמאות והמשיכו והתחזקו לאחר הקמת המדינה. ימי בבר הלהקות הצבאיות התחילו לפעול כ
אף על פי שהמטרה . 70-ובשנות ה 60-הלהקות הגיעו לשיא של פופולריות בעיקר בסוף שנות ה

נוגנו   ,תקליטיםושיריהן יצאו בגם מחוץ לצה"ל, הופיעו הן  ,חיילים ללשיר בעיקר שלשמה הוקמו הייתה 
היטים בקרב כל הציבור. רבים מטובי המלחינים, הכותבים והזמרים  הרבה בתחנות הרדיו ונהפכו לל

בארץ יצאו מהלהקות הצבאיות: נעמי שמר, חיים חפר, יאיר רוזנבלום, יורם טהרלב, אריק אינשטיין,  
 שלמה ארצי ועוד ועוד.   

מספר את עלילותיהם של חברי להקה ה הבמאי אבי נשר של  הלהקהיחד בסרט צפו : הצעה לפעילות
יש בו כמה מהשירים צבאית בתקופת מלחמת ההתשה. הסרט מציג את הווי הלהקות הצבאיות, ו

 . 70- הרוח בישראל בשנות ה הלךללמוד הרבה על  מהם ניתןשלהן שהמוכרים ביותר 
 

 

 

 ומלאי מלאומיים הפכונ  והשיריםחל שינוי,  -20 ה המאה  של -70ה כפי שכתוב בספר לתלמידים, משנות
תהליך  מבטא ומשקף את ה זה עבר. מהאדם של הפרטי  בעולמו ויותר יותר עסקוו  לאישיים יותר פתוס
ואחת מהן היא  הסיבות לכך רבות,  .לאישי מהלאומי המעבר – הישראלית החברה על שעבר הכללי

המדינה   –במפעל של הקמת מדינה איננו משתתפים עוד השינוי בתחושה הכללית שרווחה במדינה: 
מאבק הישרדות אין היא נתונה עוד ב, איתם מתמודדתהיא עומדת על רגליה, ועל אף האתגרים ש

אפשר להתפנות לנושאים לכן , ו" יותרנורמלית" מדינה ישראל נהייתה תה הרגשה שימתמיד. הי
 י האהבה שלו ועוד ועוד.  שמעסיקים כל אדם, בכל חברה: רגשותיו, שאיפותיו, חיי המשפחה שלו, חי 

  
ואת  60-תרבותי שחל בשנות ההמתארת את השינוי האידאולוגי ו ד"ר טלילה אלירםהמוזיקולוגית 

 ידואליזםוואינדילחברתיים של שיתופיות ו"צבריות" לחברה שפונה מחברה שמאופיינת בערכים המעבר 
 : שינוי זה בתחום המוזיקה . היא מתארת את הביטוי שלומתמקדת בו

, לשירי  'הו הו'החלה בקורת על תכניה של התרבות הלאומית הרשמית. החלו ללעוג לשירי ה"[...] 
שאינם תואמים למציאות שהולכת ומתרחשת   'שירי סוכנות'הרועים והשיבולים, ראו בהם שירים נאיביים, 

איבדו את ההגמוניה שלהם בכלי התקשורת, ונדחקו ממקומם עם   'הצבר'ישראל, שירי -בארץ. שירי ארץ
ישראל גם השתנו והושפעו מהמוסיקה  -כניסתה של התרבות המוסיקלית של הפופ והרוק. שירי ארץ

השיר האישי תפס מקום בעולם כולו. התופעה  ' :)1996העולמית. כפי שאומר אהוד מנור (בראיון לקלנר, 
אלא   'אנחנו שרים לך מולדת ואמא'ביותר בזמר היא שחדלנו לשיר בגוף ראשון רבים. לא עוד  הבולטת 

 '". . היחס השתנה כי החלו לבקוע סדקים בתוך החברה הישראלית'על ברכי  ינתתי לה חיי, ירדת'
 
-תמורות ביחס למולדת בשירי ארץ –  'עורי עור'ועד  'אנו אוהבים אותך מולדת"מ'ד"ר טלילה אלירם, (

 ) " ישראל

https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
https://www.zemereshet.co.il/article.asp?id=71
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) נחשב 1974של אריק איינשטיין ( סע לאטהשיר 
לאחד השירים ה"ישראליים" ביותר. השיר מתאר 

צד  על ההן במכונית, והוא מדבר נסיעה של חברים 
  הלאומי ("צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים

לחקלאות", "ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו  
בבוץ", "רק שלא יעוף איזה רימון") הן על הצד האישי  

שב עליך ואיך  ("אני חושב כמה חם בבית", "אני חו
שאת יודעת לפנק", "אתה זוכר שירדנו לאילת [...]  

 שרנו ביטלס בקולות").  

בחברה ובתרבות מעבר התלמידים מתבקשים לשער מדוע חל  ,סע לאטלאחר שעבדו על השיר 
 .מהלאומי לאישי

 
 
 

אפר הזהות הישראלית בלי להזכיר את האלבום המשקף את קשה לדבר על הזמר העברי 
האלבום נבעה בין היתר  . חשיבותו של 1988-של יהודה פוליקר ויעקב גלעד שיצא ב ואבק

מדבר על  אינו אפר ואבקשואה. השיר הדור השני לניצולי האת הקשיים של  ףא חשוהמכך ש
דמויות אנושיות האסון הנורא שפקד את העם היהודי או על זוועות השואה אלא מתמקד ב

שמיעו את הדאגתו של בן לאמו: "קחי מעיל, יהיה לך קר".  – יומיות מאוד-םובסיטואציות יו
 .השיר

 
 
 
 
 
 
 

 
 

של דידי שחר הוא    )2005( אני באה אליכםהשיר 
של יומי ושגרתי -םאישי. הוא מתאר רגע יו שיר מאוד 

בין בת להוריה. אפשר לטעון שהוא גם מאוד  הקשר 
תכונות שנתפסות ישראליות כמו ערך  יש בו ישראלי כי 

, שיתוף, הבעת רגשות המשפחתיות, חום, קרבה
 . השירהשמיעו את . ומהוכד

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1FwSKM_GlkE
https://www.youtube.com/watch?v=oBLk8rPi8o0
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חנוך משקף בצורה מובהקת את ) של שלום 1977( עצמואדם בתוך השיר 

המגמה של שירים המתמקדים בפרט. השיר מתאר מצב של ניכור ואף בדידות.  
איון  יסיפר חנוך בר  על הנסיבות שהובילו לכתיבת שיר הנושא של האלבום

 : ידיעות אחרונותל
ית השיר נכתב כשהייתי באנגליה, לפני מלחמת יום כיפור. לא דיברתי אנגל"

ועשיתי שם תקליט עם מילון והמון טעויות תחביר, כתבתי לבד את המילים 
באנגלית בלי לדעת אנגלית בכלל. בושה וחרפה, בקיצור. את השיר הזה כתבתי 
בעברית בערב שבו הרגשתי אומלל והכי לבד שיש, הכי חרא שיש. הגעתי לתוך  

חלמתי באיזה עצמי, וכשחזרתי לארץ היה לי את הטקסט, ואת הפזמון פשוט  
   ".לילה

 .ilתרבות. קראו ניתוח של השיר באתר. השירהשמיעו את 
 
 

 

 
 

בישראל המצב הביטחוני, הצבא, המלחמות והשאיפה לשלום הם חלק בלתי נפרד מהמציאות ומהחיים.  
לא מפתיע שנכתבו כל כך הרבה שירים בנושאים הללו. בספר לתלמידים נושא כללי זה מחולק לכמה  לכן 
 נושאים: שירי מלחמה ושכול, שירי חוויות מהצבא והתקווה לשלום.-תת

 
 

השירים ל המשורר חיים גורי הוא אחד  ש באב אל וואדהשיר 
 המזוהים ביותר עם מלחמת יום העצמאות.  

 
  בשיר המשורר חיים גורי מזכיר את האירועים שקרו במקום

אך ראה ימים קשים מאוד ("כביש אספלט שליו נראה שעכשיו 
ערב אט יורד, רוח ים נושבת").  שחור, סלעים ורכסים/

יא אוכל וציוד חיוני  במקום זה ניסו להבהשיירות שעברו 
 . בדרךלירושלים הנצורה. רבים מתו 

שנפלו בו, ובבית מי גורי מבקש מהמקום עצמו לזכור את 
האחרון הוא גם מבקש ממי שהולך באותו מקום לזכור את 

 שבזכותם אפשר לצעוד בו בבטחה.  הנופלים
"פה שוכנים ביחד עצב ותפארת". המקום מזכיר לו   :גורי כותב

הוא מקום של עצב, אך הוא גם מקום של ולכן  ,את מות חבריו
"תפארת" כי הוא היה עד לגבורת הלוחמים שבזכותם 

 קמה המדינה., שוחררה ירושלים ובמשמעות הרחבה יותר
 

קראו ניתוח של . 1949 בשנתבפעם הראשונה הוקלט השיר 
 .il.תרבותוהקשיבו לשיר בביצועה של יפה ירקוני באתר  ,השיר

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vjEbQr56ty4
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f4a7b36f-b381-4ef7-ab62-1e4a94bf5291&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f4a7b36f-b381-4ef7-ab62-1e4a94bf5291&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f4a7b36f-b381-4ef7-ab62-1e4a94bf5291&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cbebaaca-ffb7-4cc2-95aa-0a7ba2eafcca&lang=HEB#Top
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=cbebaaca-ffb7-4cc2-95aa-0a7ba2eafcca&lang=HEB#Top
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מתאר אם  1989-שכתב והלחין יוני רועה ב פרי גנךהשיר 

לעולם כי הוא נהרג  שמחכה לשובו של בנה החייל שלא יחזור
ואת עדיין   /בתאונה צבאית על גבול לבנון: "שעה חולפת יום ושנה

חסרונו מובעים הן  של צמת הגעגוע לבן והכאב הגדול ומחכה". ע לו 
 .    הן בשירהבלחן הן במילים של השיר 

  
 ך" פרי גנ" פרק על יש  " כאן" בהפקת התאגיד  שיר אחדבפודקסט 

השיר. הפודקסט מספר קצת על חן,    צירתהמתאר את תהליך י
מו. הוא גם מספר כיצד השיר הצליח יועל א ,החייל שנהרג

להרחיב מעט את הגבולות של מה שהיה נהוג עד אז בשירי 
כול או כפי שהם מוכרים "שירי יום  רוב שירי שעל פי שכול. 

"שירים של אשכנזים". יוני   ,כרון" היו, כפי שנאמר בפודקסטיהז
הים תיכוני של השיר  הצליל טוען שבשיר זה יש שילוב בין מערב ומזרח.  ,פרי גנך רועה, מלחין השיר  

זון, מהזמרים  אבידן והזמר אלי לו השיר הוקלט גם בדואט שלשל אביבה אבידן. שירה מיוחד מהנובע ב
ניתן להקשיב לפודקסט בסוף לימוד היחידה כולה כי הוא מעלה . 90-הים תיכוניים הבולטים של שנות ה

תיכונית   משקפים התפתחויות תרבותיות, השירה היםה: שירים שהיחידה עוסקת בהםכמה נושאים 
 ושירי מלחמה ושלום. 

 . אביבה אבידן ואלי לוזוןאת הדואט של ו אביבה אבידןשירתה של השמיעו את 
 
 

של ראובן ) 1973(אמא אבא וכל השאר השיר מילות 
מו בזמן שהוא נמצא ישל חייל לא דבריוהם  פוליטי 

מאוד משירי צבא אחרים  בשטח קרבי. השיר שונה 
תים קרובות מציגים את החיילים כחזקים  ישלע

והילה רומנטית עוטפת אותם. אפשר לראות   ,וגיבורים 
תרבות שיוצרת ומשמרת אתוס הבהילה זו חלק מ

שמהלל את הצבא, וכמובן את החיילים שמשרתים בו. 
רווחת זו, דבריו של החייל בשיר זה  תרבות לעומת 

הם מציגים תמונה קשה  : להפך אינם רומנטיים כלל,
ואף קודרת של החוויה הצבאית: "לא גיבורים אנחנו כי  

מלאכתנו שחורה". אך את המלאכה הזאת הדובר 
-יונית, לכן השיר אינו שיר אנטיבעיניו היא ח עושה כי 

 "בחיי שזה קשה אך אני ,כפי שאומר הדובר בשיר: "כן, אימא, זה חשוב, זה קשה וזה נורא"  כלל, צבאי
הלא יפים שאין בהם גבורה  אמיץ, דווקא מפני שהוא מצביע על הצדדים אפילו  נשאר". זהו שיר כן, 

 שירות הצבאית. ב
מיזם המוזיקלי "עוד מעט נהפוך לשיר". ההעמקה בן עידן רייכל יהלח אמא אבא וכל השארהשיר את 

מלחינים שירים של   םבה ש"עוד מעט נהפוך לשיר" ו"אלה האחים שלי" המיזמים מספרת על  147בעמ'
המשדרים האחרונים של שיש בו  לאתר "אלה האחים שלי" חיילים שנפלו. אפשר להפנות את התלמידים 

 צ המציג את המיזם." בהפקת גל סרטוןהמיזם ול
 
 

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=13188
https://www.youtube.com/watch?v=njjOTJWQa9U
https://www.youtube.com/watch?v=8owQcY_4O8c
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=09yRseNFWqE
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בשנת בתחילה שרה של יעקב רוטבליט  שיר לשלוםאת 
להקת הנח"ל. באתר   ,בימי מלחמת ההתשה ,1969

כתיבת מספר על הרקע ל המוזיקאי דויד פרץ il.תרבות
 השיר: 

, איש  (של מלחמת ששת הימים) במהלך הקרבות" 
מילואים צעיר בחטיבת הנח"ל בשם יענקל'ה רוטבליט 

שנפצע קשה ואיבד את רגלו בקרבות באבו תור במהלך 
המערכה לשחרור ירושלים, מצא את עצמו נודד בעולם. 

כאשר הגיע רוטבליט ללונדון התוודע אל תנועת ההיפים שדגלו בקריאה . לדבריו, הוא היה הלום קרב
 מלחמתיים-פע מאוד מהרעיונות האנטירוזנבליט הוש". לשלום עולמי ויצאו נגד המלחמה באשר היא 

 .לשלום שירלימים  –שספג בחו"ל וכתב את הטקסט 
 

השיר מבטא כמיהה לשלום וקורא תיגר על תרבות השכול והאדרת המלחמה. כבר 
ימים הראשונים להשמעתו עורר השיר מחלוקת עזה. במקור נכתב באחת השורות ב

כמיהה לפיוס במקום תרבות הניצחונות   – "שירו שיר לאהבה ולא לניצחונות" 
להשמיט שורה זו מהשיר בטענה שהיא והכיבושים. ראשי אגפי החינוך בצה"ל דרשו 

זכות להשפיע על השיר כי השיר הם התה לי(הי . עלולה לפגוע במורל של החיילים
שיר לאהבה ולא למלחמות".  ו) השורה הוחלפה ל"שיר.יועד ללהקה צבאית

היו שראו בו שיר תבוסתני, וראו בביקורת שמותח השיר על נושאים כתרבות השכול,  "  יקיפדיה כתוב:ובו
השמעת השיר מתוך   אתהאלופים רחבעם זאבי ואריאל שרון אסרו  1970בשנת  .חילול הקודש"  משום

אל תביטו לאחור, " בגלל השורה של המשפחות השכולות  ןרגשותיהבהחיילים ופגיעה במורל חשש ל
ראש  נרצח שבה  1995בעצרת בנובמבר וגם , רבות הושמע בעצרות ובהפגנותהשיר  ".הניחו להולכים

 הממשלה יצחק רבין.
מירי אלוני,  בפי הביצוע המקורי של השיר . עוד באתר il.תרבותבאתר  ניתוח של השיר :קראו הרחבה

ללימוד על הלהקות לקשר אותו  יש  ,זההביצוע את ה(אם משמיעים  הלהקהביצוע של השיר בסרט 
, סרטון של יצחק רבין שר את השיר בעצרת  " רה הטבעיתיהברבפי להקת " הצבאיות), ביצוע של השיר 

  שם "להקת קורבנות השלום" .ב אטמה" חבורת הסאטירה "ל בפי וביצוע אירוני לשיר 
 

 
על כך או אחרת חלק זה של היחידה דוגמאות של שירים המתבססים ב

מקורות יהודיים. כמו רבים מהנושאים שנדונו ביחידה, זהו נושא רוחבי, ובכל  
 התקופות היו שירים המבוססים על מקורות.

  
,  ב( פסוקים משיר השיריםעל מבוסס כמעט כולו  ניצנים נראו בארץהשיר 

 : )יב-יא
ַהִּנָּצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָּזִמיר ִהִּגיַע ְוקֹול  . ִהֵּנה ַהְּסָתו ָעָבר ַהֶּגֶׁשם ָחַלף ָהַל� לֹו ִּכי

 .ַהּתֹור ִנְׁשַמע ְּבַאְרֵצנּו
   

https://tarbutil.cet.ac.il/
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=67e75694-4a0f-48dd-b847-cb3a16cee464&lang=HEB
https://tarbutil.cet.ac.il/
https://tarbutil.cet.ac.il/
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. שירים שש עשרהזה השיר הראשון שהוא הלחין, כשהיה בן ו, 1947-חום היימן בנן יהשיר הלחאת 
מדינה התבססו על פסוקים מהתנ"ך בכלל, ומשיר מימיה הראשונים של ה רבים מהתקופה של החלוצים ו

המשוררים לבטא את החיבור העמוק שחשו בין ההתחדשות שהם ביקשו השירים בפרט. בשירים אלו 
ארץ ישראל. בשל העם היהודי חוללים  בבניית הארץ לשורשים העתיקים מ

פופולרי ביותר כבסיס לשירים הספר המכל ספרי התנ"ך, שיר השירים היה 
תיאורים יפהפיים של הטבע, ואין בו המסרים הדתיים הנמצאים  יש בו כי 

כללי של הת בדימוי עבספרים אחרים בתנ"ך. בשיר  זה ההתחדשות מוב
 .לשירהטבע המתחדש עם בוא האביב. הקשיבו 

 
 
 

 
 

ן  י ארצ'יק ודני סנדרסון והלחלאלון או ושל להקת כוורת כתבגלית השיר את 
דוד וגלית, אך  מספר על דני סנדרסון. השיר 

הוא פרי דמיונם של המשוררים. השיר   ורוב
הן במילים הן בלחן שמושפע  , הומוריסטי וקליל

  1975-הרוק המלודי. השיר יצא בממהפופ ו
החשיבות של השיר היא דווקא   והיה להיט.

מעבר דיברנו על ההקלילות שלו. ביחידה 
משירים לאומיים לשירים אישיים. שיר זה, כמו  

הקלילות  נה מנהשירים רבים של להקת כוורת, 
האפשרות והלגיטימציה לשיר על שטויות,  ומ

 . לשיר הקשיבוגם בנושאים מספר הספרים.  לשם ההנאה הצרופה, 
 
 

שכתב אבי אוחיון והלחין אסף צרויה מתבסס ) 2015( מודה אניהשיר 
תפילת שחרית. הדובר בשיר  שנאמרת בעל התפילה "מודה אני" 

  – הכרת הטוב והודיה לאל –בתפילה מתבסס על הרעיון הכללי שמובע 
משפחה וגם  והדובר מודה: בגדים, אוכל  הםדברים שעלימפרט את הו

. לדבריו, "הם  שלונות, אכזבות ומכשוליםי כ –פחות   ם מוחשיים ידבר
 .   לשירכולם לטובתי". הקשיבו 

 
 
 

מתבסס כמעט כולו   ניצנים נראו בארץ :חיבור למקורותההשירים שהבאנו להמחשת  תנשווה את שלוש
 מודה אניולגמרי, לכיוון שונה הסיפור מפתח את מקבל השראה מהתנ"ך אך  גליתעל פסוקים מהתורה, 

 .   של ימינומציאות אותה אל המתבסס על תפילה ומקבל ממנה השראה, אך מרחיב 
בדים  היותם נשענים על רעצם בעושר לשירים,  הההתבססות על מקורות יהודיים עתיקים מעניק

אלא היא , רבות הישראלית איננה נוצרת יש מאיןמוכרים. הם מעבירים את המסר שהתתרבותיים 
 עם תרבות עתיקה. מסר נוסף חשוב הוא שמקורות אלו שייכים לכל אחדמתמיד שיח יש לה ומתמשכת 

בשיח הדינמי איתם. בעשור האחרון   , לא רק למגזר כלשהו באוכלוסייה, ושכולם מוזמנים להשתתףואחד
של ביקוש של   תפשר לראות בכך מגמה כללי. איותר ויותרוח  רושילוב מקורות יהודיים בשירים ישראליים 

 ישראלים להתחבר יותר ליהדות כמקור תרבותי (לאו דווקא דתי) עשיר בדרכים שונות. 
 

 אריאל.מאיר ושכתב והלחין  שמתבסס על המילים "מודה אני" שיר אחר אפשר להשמיע 

https://i.ytimg.com/vi/k04T7y1D-uk/hqdefault.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=B0xWYu3zasE
https://www.youtube.com/watch?v=zEgrqzmTwJs
https://www.youtube.com/watch?v=9qGUtJeChHo
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 המוזיקה הים תיכונית  –העמקה 
ראינו לנכון   השירים לפי נושאים ולא לפי סגנונות מוזיקליים. אךנבחרו ביחידה זו 
תיכונית.  השינוי שחל ביחס למוזיקה הים  –אחד סגנון מוזיקלי ללהתייחס 

  כי זה שיר אופייני של עומר אדם. מודה אניההעמקה הזאת מובאת ליד השיר 
השיר   זרחית הואעוד שיר שמובא ביחידה שמזמנת שיח על מוזיקה מערבית ומ

,  זה). לא מעט נכתב על נושא חשוב זה במדריך 75בעמ' (ראו הרחבה  גנךפרי 
 לפניכם כמה המלצות לקריאה:

 
 מתי שמואלוף, סופר, משורר ועורך שכתב  הרהורים על מוסיקה מזרחית

בכתב העת  יקאי דניאל שוויצר,  זהמושכתב  תיכונית שכובשת את הסצנה בישראל-המוזיקה המזרח
 . המזרח הקרוב

 
 העשרה 

, עולה רוסייה שמסרבת של קסניה סובה יאללה התחלנוהשיר בסרטון של מעניין מאוד לצפות יחד 
להיצמד להבחנות ולהפרדות בין סגנונות המוזיקה השונים של מערב ומזרח ומשלבת את התרבות 

 המזרחית והרוסית במוזיקה שלה.  
 

 :הארץכך כתבה אינס אליאס בעיתון 
תיכונית, שבאה ממוסקבה, משלבת בקלילות ובהומור את התרבות המזרחית והרוסית:  -הרוסייה הים" 

תיכוני המתחיל  -ושה זאת בקליפים לשירים מזרחיים במבטא רוסי כבד ובסרטוני הסבר לרוסי היםהיא ע
על האוכל המזרחי, הסלנג ועוד. על אף הפערים המוְבנים בין התרבויות הללו, סובה משקפת את החיבור 

אלה העמוק שנוצר ביניהן בתוך הפריפריה הישראלית, שבה שוכנו יחד. גם אם בהתחלה לוו יחסים 
במתחים ובקשיים, בכל זאת נוצר כאן מיקס תרבותי וחברתי שמסרב לקבל את ההבחנות 

 ". האוריינטליסטיות בין מזרח למערב
 )2017במרץ  2, הארץ, "הרוסייה שהחליטה להיות מזרחית" (אינס אליאס, 

 
 

 
 

רק מעידה על חברה שהיא מתבגרת.  עתם של סימני מחאה בכל ערוצי התרבותשהופאפשר לטעון 
בה בלי לחשוש  שת ועוולאת הלבקר את עצמה ולעצמה מרשה היא יה, חברה מרגישה חזקה דיהשכ

ביחידה מובאות שתי דוגמאות של שירי מחאה.  כדאי לחבר בין נושא זה לחלק השני של  מהתערערותה. 
שעסק באקטיביזם ותוכחה. אפשר לבקש מהתלמידים למצוא בספר מקור יהודי שמתחבר   6יחידה 

 לשירים אלו ועשוי להוות להם השראה. 
 

https://matityaho.com/2006/06/15/%d7%94%d7%a8%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%aa/
http://archive.is/0oSnY
https://www.youtube.com/watch?v=0l6ow9SbTVQ
https://www.haaretz.co.il/.premium-1.3899307?lts=1575206003282
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בתגובה  1987-כתב אהוד בנאי ב עבודה שחורההשיר את 
הרבנות מעולים מאתיופיה לעבור תהליך של גיור  דרישת ל
טבילה להכוונה  –שיר: "אומרים להם לטבול" במילות ה(

 במקווה, שהיא חלק מתהליך הגיור).  
המילים הראשונות של השיר "האחים כהי העור שבאים 

. רעיון זה  " פחהמשבני "היהודים, הם מאתיופיה" מדגישות ש
רמז   –כינוי "הבנים האובדים" במודגש גם בהמשך 

שהאתיופים העולים הם צאצאי עשרת השבטים שנאבדו עם  
 העם מארץ ישראל לאחר חורבן בית המקדש השני. הגליית 

המשפט החוזר כמה פעמים "ומי יידע אם אברהם לא היה 
שחור" מדגיש את הרעיון שהערעור על יהדותם שלכאורה 

באמת מובנת) ן שהיא ושאפשר לטעההלכה (סס על מבו
 גזענות גרידא.  –מצבע עורם  במישרין נובע 

בבית האחרון של השיר העולים מתוארים כ"עומדים מול בניין", מול "לב של אבן". הבניין הוא בניין  
ב יש אנשים עם ל": הכותלשיר בהכנסת שמולו הם מוחים. המילים "לב של אבן" מזכירות את התיאור 

אטומים הממסד הכנסת ועומדים הרגשות, שיש לו כאן, במקום הכותל  ".יש אבנים עם לב אדם /של אבן
 .  עבודה שחורהמשמעות של השם של השיר -רגשות. עם התלמידים יש להתייחס לדוהוחסרי 

 
 : ופן המוזיקלי שלעל הדויד פרץ גם כתב השיר  בניתוח

והמפיק יוסי אלפנט ז"ל עטפה את השיר באלמנטים של מוזיקה ההפקה המוזיקלית של הגיטריסט " 
אפריקאית (בתיפוף המודגש ובקולות השבטיים) המתכתבים עם המסורת התרבותית של יהודי אתיופיה,  
לצד אלמנטים של מוזיקת רוק (הגיטרות החורקות). השילוב של מוזיקה אפריקאית עם מוזיקת מועדונים  

המעצימה את הטקסט. הטקסט והמוזיקה יחדיו יוצרים חוויה מיוחדת,  אפלה יצר אווירה מוזיקלית 
 ".שמתערבבים בה תחושות של ניכור ושל שייכות, של מודרניות ושל מסורת שבטית עתיקה

והקשיבו לכמה  ,על השיר 'עבודה שחורה' מאת אהוד בנאי" "קראו את הניתוח המלא של דויד פרץ, 
 .ilתרבות.אתר ב השיר ביצועים של

 
 
 

של טונה (איתי זבולון) הדובר מתאר את חוויותיו   2י"א בשיר 
 משמעותי ולא אישילא לימוד בבית הספר. הוא מתאר הקשות 

שבמקום לעורר סקרנות וחשיבה עשה את ההפך ("למדנו איך  
היו  לנתק את המחשבות"). הוא טוען שהתכנים שנלמדו 

העניקו  מיושנים ("המקצועות שלא שונו מהפלמ"ח") ולא 
באמת נחוצים ("איך תלמדו אותי לסמוך הם ים שכללתלמידים 

תרגשות שבפנים, לבנות על עצמי, לחתום על חוזים לקלוט 
להפנות את  יחסים"). מובא כאן רק חלק מהשיר, אפשר

 לשיר המלא.התלמידים 
 
המילים "טקסט, טקסט, אין לב" מזכירות את השורה בשיר  

שתיאר את הממסד כגוף עם "לב של  עבודה שחורה המחאה 
נים רבות  שאבן". הדובר טוען שהנזק שנגרם לו קשה מאוד ו

 .  ולרפאנדרשות כדי 

https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=351e9e9a-209c-4da8-94ec-924c3aaf55f9&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=351e9e9a-209c-4da8-94ec-924c3aaf55f9&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=351e9e9a-209c-4da8-94ec-924c3aaf55f9&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f4a7b36f-b381-4ef7-ab62-1e4a94bf5291&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f4a7b36f-b381-4ef7-ab62-1e4a94bf5291&lang=HEB
https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=f4a7b36f-b381-4ef7-ab62-1e4a94bf5291&lang=HEB
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=16260&wrkid=45727
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ה. שהוא לעיתים קרובות סגנון של שירי מחאהכעס של הדובר בשיר מודגש בסגנון המוזיקלי שלו, ראפ, 
בשני הטקסטים הדוברים טוענים שהמסגרת בספר  58 השיר מזכיר מעט את הפואטרי סלאם בעמ'

. גם בפואטרי סלאם שכתב שקד יש ניסיון להתאים בין  יש לרפאהחינוכית השאירה בהם "צלקת" ש
יש לשאול את התלמידים באיזו מידה הם מזדהים עם הדברים  קצב של הטקסט. התוכן המחאתי ל

 .לשיר הקשיבוהקשים המובעים בשיר. 
הוא שיר ערש ישראלי הבובה זהבה שמנוגנת בפזמון.  הבובה זהבההשיר ת מנגינלדבר על אפשר 

הלחין שמוליק קראוס ושרה להקת החלונות הגבוהים. המנגינה שלו קלסי שכתבה מרים ילן שטקליס, 
 –רגועה, רכה וילדית. באמצעות האזכור אליו מומחשת תחושת הבדידות והנוקשות שחש הדובר בשיר 

 הוא עצמו עדיין קצת ילד אבל כבר נאלץ להתמודד עם עולם שהוא בעיניו קשה ומנוכר. 
) ושיש מקובלתמקום להביע קושי ואפילו ביקורת (בדרך  שזוהי הזדמנות להגיד לתלמידים שתמיד י
 הרבה אנשים. יעיל מאוד להבעה הן אמצעי אומנות ומוזיקה  – דרכים רבות לפרוק כעסים, קושי וביקורת

  
 

 
 

גם התייחסות לישראלים שאינם יהודים. הניסיון לכלול דוגמאות מיצירה   מחייבישראלית  הזהות בעיסוק ה
ולא תורגמו  ערבית בשפה הערבים הם הזמרים ההשירים של רוב של יוצרים ערבים היה מאתגר כי 

ים ישראלים כתובים בערבית, הרי השפה היא חלק מהותי לא במקרה רוב השירים שכתבו ערבלעברית. 
הן  זהותית הן תפיסה אישית הכרוך בפה כלשהי היא מעשה פומבי , והבחירה לשיר בשםמזהות

 .ומבטא אותהלוגית אואיד
ביחידה מובא שיר של הזמרת מירה עווד בשלוש שפות: רובו באנגלית, ויש כמה שורות בערבית 

 ובעברית.   
 

כתבה מירה עווד לילד קטן שהיה  החדרים שבליבךאת השיר 
זקוק לניתוח לב. למרבה הצער, הוא לא שרד מהניתוח. כפי  

שמוסבר בספר לתלמידים, עווד קשורה לעמותה "הצל ליבו של 
ילד" שמארגנת ניתוחי לב מצילי חיים לילדים ממדינות 

מתפתחות. העמותה הצילה יותר מארבעת אלפים ילדים  
ה כמאה אנשי צוות ממדינות  ממדינות שונות בעולם והכשיר

הלב הפיזי והחדרים שבלב,  –אלו. יש בשיר משחק במילה לב 
 של השיר. סרטון אך גם סמל לרגש. הינה

 
רך ובה מירה עווד מביעה את תסכולה מכך שהזמר הישראלי בד ,ציטוט מכתבהבהמשך היחידה מובא 

נחשב הזמר העברי. היא מזכירה שזמרים ישראליים רבים כותבים ושרים בשפות שאינן עברית,  כלל 
 למשל ערבית ורוסית. האם הם אינם נכללים בתרבות הישראלית? 

כדאי להרחיב את העיסוק בשירים ישראליים שאינם בעברית ולבחון מה אפשר ללמוד מהם על החברה 
נות יש זמרים ישראלים יהודים ששרים בערבית ודרך השירה  הישראלית. למשל, בשנים האחרו

מתחברים לשורשים המשפחתיים שלהם בארצות האסלאם. מנגד, זמרים ישראלים שרים באנגלית 
 זו).  בכתבהונתקלים בלא מעט התנגדות (ראו למשל 

בכתבה, עווד גם מתקוממת על כך שקיבלה את הפרס על "שילוב היצירה הערבית בזמר העברי". 
 המילה שילוב מביעה את התפיסה שהערבית איננה חלק מהותי בתרבות הישראלית, שהיא חיצונית לה.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AvlUb4ObB8
https://www.youtube.com/watch?v=iBi5RRUXbSU
https://www.youtube.com/watch?v=iBi5RRUXbSU
https://www.youtube.com/watch?v=iBi5RRUXbSU
https://www.mako.co.il/music-Magazine/articles/Article-ba4b2bf0c374241006.htm
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 וכתב ,הבית שלי, הבית שלך ,השיר השני המובא בחלק זה של היחידהאת 

  :גיא מרוז, הפקה ועיבוד  :יובל אלבשן, לחן :ודים (מיליםיה  2010בשנת  ינווהלח
מבקשי מקלט   – מצוקתם  של קבוצה של לא יהודים במדינהעל עברי לידר) 

 ועובדים זרים.   
תמונה כביכול תמימה של ילדים מארצות שונות משחקים בהשיר מתחיל 

רחוקה מלהיות כך.  ת האידיליבחצר. אך בהמשך השיר מתברר שהתמונה 
נתניהו ושר הפנים דאז  בנימין מדיניות של ראש הממשלה מוחה על ההשיר 

אלי ישי לגרש את ילדי העובדים הזרים וילדים למשפחות שהגיעו לארץ כדי  
לבקש מקלט מרדיפות. הם מוצגים כילדים כמו כל הילדים ("הם קצת 

אך לעומת ילדים  ,")בגומי, תופסת רופא וחולה /משחקים, כמו ילדי השכונה
יומיים של -הם "חרדים למחר". השיר מתאר את הקשיים היוםאחרים 

 משפחותיהם ("כולם כואבים את אותה השפלה"). 
עצמם  רואים בילדים אלו  –נפאלית רזה "חולמת רק איך תשרת בצבא" 

ישראלים לכל דבר ומבקשים לתרום את תרומתם למדינה. בסרטון של 
קאים ממפלגות שונות, עיתונאים, אישי ציבור,   השיר משתתפים פוליטי

פעילים חברתיים וילדים ממקהלת בית הספר ביאליק רוגוזין שבו לומדים  
 ילדי עובדים זרים ומבקשי מקלט בדרום תל אביב. 

 לשירי מחאה שנדונו בחלק הקודם של היחידה.  השיר זה הוא דוגמ
, הוא בעצם מהווה  רק להםלא לדים אלו מזיק ליהוא טוען שהעוול שנעשה 

 התלמידים להסביר טענה זו.לבקש מקריסה של "הבית שלי ושלך". כדאי 
 על הפקת השיר והסרטון.  makoכתבה של ו ראו סרטון של השיר

 
על תלמידים שהם   סרטוןראו  ,מקלטהאם ברצונכם להעמיק בנושא של מצוקתם של מבקשי העמקה: 
 עובדים זרים או מבקשי מקלט. ילדים של

 

 
שכתב דורון מדלי והלחין עידן רייכל. השיר הופק ביוזמת תחנת   שבט אחים ואחיותהופק השיר  2019-ב

חשו משום שאת האיחוד בעם לחזק תה ייוצריו הית  ומטר ,גלגלצהרדיו 
דריות בישראל. שם יהפילוג וחוסר הסולו התגברשבתקופת יצירת השיר 

נעים שבת  השיר מתכתב עם המילים המפורסמות "הנה מה טוב ומה
כמה רמזים למקורות ולשירים אחרים, למשל עוד  שיר באחים גם יחד".  

שאול "אדם הוא נוף מולדתו" (ו) התקווה"ואיך נפשי עוד הומיה" (המנון 
 טשרניחובסקי).   

.  1985-שהוקלט ב עם אחד עם שיר אחד הוא מסוג זה  אחרשיר אחדות 
הזמרים שר שורה בנוף נבחר.  שלושים ואחד בסרטון של השיר, כל אחד מ

 .הסרטון של השיר ראו את
אוד  מהוא אך  לי,אשיר קיטשי ובנשבט אחים ואחיות  רואים בשיריש ה

הישראלים של לליבם  מדבריםפופולרי. כנראה המסרים החיוביים 
טוב ומאוחד. הבאנו את השיר ביחידה כי הוא שהעם  להרגיש בקשים שמ

ם כמו אהבה לחברה ולעם, שאיפה ימבטא ערכים מאוד ישראלי
שעלו  מתחברות לנושאים אחרים לשיר, וכמה מהן התגובות נות לסולידריות ואחדות. בעיקר מעניי

 כדי להעמיק את הלימוד. וביחידה זו. מומלץ מאוד לעיין עם התלמידים בתגובות אל
   מתאימיםקישורים 

https://www.youtube.com/watch?v=qCiHKarFqRQ
https://www.mako.co.il/music-Magazine/articles/Article-24fcf8a87d7d621006.htm?Partner=interlink
https://www.mako.co.il/music-Magazine/articles/Article-24fcf8a87d7d621006.htm?Partner=interlink
https://www.mako.co.il/music-Magazine/articles/Article-24fcf8a87d7d621006.htm?Partner=interlink
https://www.facebook.com/watch/?v=1933964003284347
https://www.youtube.com/watch?v=xWx3R7WaAQY
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נה הכתבות י) לקוחים משיח עיתונאי שהתקיים בעקבות השיר. ה159 שני הקולות המוזכרים בדיון (עמ'
 השלמות: 

   2019ביוני   ynet  ,10 אתר", " הוא להיט של מדינה בהכחשה'שבט אחים ואחיות"'אסף רוזן, 
 2019ביוני  ynet  ,11 אתר, '" שבט אחים ואחיות'די לחמיצות, תנו ליהנות מ" קובי נחשוני, 

מציינת  (היא  .ערבים ישראליים –על אוכלוסייה שלמה שלא נכללה בשיר בכתבתה אלבז מצביעה רות 
רות   ).ה זוייכולה להציג אוכלוסי, אינה הערבייה היחידה המשתתפת בפרויקטשנסרין קדרי, הזמרת 

  21, אתר טיים אאוט, ן" "השיר החדש של דורון מדלי ועידן רייכל הוא מופע של צביעות כחול לבאלבז, 
 2019באפריל 

הנעדרים  גם כאן יש את בכתבה היא טוענת: " , ופרויקטבחוטר כותבת על המונופול האשכנזי נטע ואילו 
אייל גולן, עומר אדם, שרית חדד, עדן בן זקן. ארבעת  – התמוהים, ובמקרה הזה מדובר בלא מעט

הגדולים של הפופ הים תיכוני העכשווי לא נמצאים בקליפ, לא הגיוני שדודו אהרון וליאור נרקיס הם  
".  של ריאליטי  VIPנתהייצוג היחידי לז'אנר, זה גורם לזה להרגיש פחות כמו מפגן עוצמה ויותר כמו עו

 2019באפריל  mako,  25אתר  , ": ז'אנר אהוב, ביצוע פחות'שבט אחים ואחיות'"נטע חוטר,  
מילים חדשות, בחיקוי הזמרים  במיקי גבע שר את השיר  , למשלפרודיותהשיר והסרטון גם הניבו  

 .השונים
 

 לומרבשאלות בעקבות השיר יש השוואה בין שיר זה לשירי מחאה המצביעים על עוולות בחברה. חשוב 
ניכרת בשניהם  – לתלמידים שאפשר לראות בשני סוגי השירים ביטויים של זיקה ואהבה לארץ ולמדינה

  רק פהבעקבות לימוד השיר  –כנית ואכפתיות רבה למה שקורה בחברה. רעיון זה עלה בהקשר נוסף בת
 ).93של הדג נחש (עמ' 

 
 

 
 

  ,2015-ב עמרי גליקמןשכתב והלחין  6של התקווה  הכי ישראלהשיר האחרון ביחידה, 
מציג פסיפס של מילים, מקומות, מאכלים, מאפיינים, דמויות ועוד שאפשר לומר שכולם 

,  פחותו יותר שיר פריטים רציניים בתשובה לשאלה מה ישראלי.  התחילתה של הם יחד 
 מכל הסוגים. 

 
הלקט המגוון המובא בשיר מבהיר את המסר העיקרי שהיחידה מנסה להביא: אין זהות 

 ורכבת מפרטים רבים ומגוונים שלא דווקא שותפים לכל הישראלים.ישראלית אחת, היא מ
 

https://m.ynet.co.il/Articles/5522425
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5523371,00.html
http://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-c34d9d5381f4a61006.htm
https://he.wikipedia.org/wiki/Mako
https://www.youtube.com/watch?v=hHhrqUoGzVk
https://www.youtube.com/watch?v=hHhrqUoGzVk


83 
 

אנחנו רואים לא מעט דוגמאות של ניסיונות להגדיר מהי הזהות הישראלית, ובכל זאת  
לבחור את השיר הישראלי התבקשו  מנים  ובה אש  2012-מ  הכתבה הזאת למשל  
שנת השבעים למדינת , לרגל תחילת  2017משנת    הכתבה הזאתו  בעיניהםביותר  

את לבחור  אנשי תרבות, מדע, ביטחון, ספורט, ממשל ותקשורת  שביקשה מ  לישראל,
 בעיניהם.  הדבר הישראלי ביותר 

 

 

  

https://www.mako.co.il/music-Magazine/articles/Article-1f05ca8a4afd631006.htm
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5062635,00.html
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בתוכנו   –לאחר שעסקנו בזהות היהודית שלנו ובזהות הישראלית, נבחן את היחסים בין שתי זהויות אלו 
נבחן תחילה את השורשים שלהם מראשית   ,כיחידים ובחברה. כדי להבין את המורכבות של יחסים אלו

   הציונות.

 סיפור מהחיים 

השאלה המרכזית  אומנם יובל אינו אומר זאת במילים אלו, אבל סיפורו מעלה את
יובל,   ?של היחידה: מה צריכה להיות מערכת היחסים בין יהדות  לישראליות

תלמיד ישראלי חילוני, מופתע ומוטרד מכך שהמדריכה הקריאה את תפילת 
פני התלמידים את סוגיית ההדתה, להדרך בטיול בית ספרי. הסיפור מעלה 

המעשה של המדריכה  איננה מצדיקה אתאליה בהמשך היחידה. היחידה נחזור 
מטרתה להציג את הסוגיה ואת הדעות השונות עליה כדי   –או פוסלת אותו 

שהתלמידים יזהו אותה בחיים סביבם, יבינו את שורשיה ויוכלו לגבש לעצמם  
 דעה.

לאחר הסיפור אפשר לבקש מהתלמידים לציין סממנים יהודיים דתיים בחברה הישראלית. כמה דוגמאות 
, רוב החנויות ומקומות הבילוי סגורים, אין  שבת במרחב הציבורי (בתי הספר סגוריםאפשריות: שמירת 

ממנים דתיים (כיפות, כיסוי ראש לנשים וכדומה), מזוזות  תחבורה ציבורית וכדומה), אנשים שנושאים ס
 בכניסות לבתים, פרסום שעות כניסת השבת בעיתונים ועוד. 

 

 
להזדהות עם הסיפור של יובל, אך רוב הסיכויים שהם לא יתארו את  יש להניח שתלמידים רבים יוכלו 

המקרה במונחים של זהות, וכמוהם מבוגרים רבים. התלמידים מתבקשים להציג את היחסים הראויים  
תחילת הלימוד של הנושא, ולכן אין ציפייה שהחשיבה  בין שתי זהויות אלו בציור של שני עיגולים. זו

כדאי לעודד את התלמידים להתייחס  ה. ילעורר חשיבה ותהית התרגיל מטר  –תהיה עמוקה מאוד 
. בספר כתוב שעליהם מהוכדו ן, המרחק ביניהןלפרמטרים רבים (למשל גודל הצורות, הצבעים שלה

 אך התלמידים יכולים לבחור לצייר צורות אחרות).לצייר עיגולים, 

ות ולבקש  לאחר שהתלמידים עבדו בחברותות, אפשר לחבר כל שלושה זוג
 שישתפו זה את זה במה שציירו.  

לאורך היחידה אפשר לבחון את המקורות הנלמדים על פי אותם עיגולים,  
למשל לשער כיצד נורדאו, ביאליק, הרב קוק וההוגים האחרים שנפגוש היו  

 מציירים את העיגולים ואת היחסים ביניהם.  
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ליהדות. אך  הציונות  כאמור, כדי להבין את שורשי המתח בין הזהות היהודית לישראלית, יש להבין את היחס של  
לא נוכל ללמוד על יחס זה בלי רקע בסיסי על צמיחת הציונות. איננו מלמדים שיעור בהיסטוריה, לכן בספר  

  , אךלימודי היסטוריהב ות הכלליות מהמגמהתלמידים למדו על כמה לתלמידים הרקע מובא בקצרה. יש להניח ש
-   הלאומיות בישראל ובעמים:  להיעזר בשני מאגרים של מט"ח  אפשר   ,הרחיב על הרקע ההיסטורי לאם ברצונכם  

 . והתארגנותה של התנועה הציוניתוהגורמים לצמיחתה     מצגות
 
 

 

כדי להבין את המהפכה הציונית, יש להבין  את החברה שממנה צמחה ואת מה שהיא ביקשה לשנות: 
 מסורתהשיר  ,היהודית המסורתית. לשם כך מובאים קטע שכתב חוקר הספרות מוריס סמואלהחברה 

 שלוש תמונות. ו )שיר מהסרטב(כדאי לצפות  כנר על הגגמהמחזמר 

מקורות  פי של החברה היהודית המסורתית על והתלמידים מתבקשים לציין ערכים ואפיונים של התרבות 
: ערך הלימוד  אלו אלו ועל פי מקורות אחרים שהכירו במהלך השנה. בין היתר נצפה לשמוע תשובות כגון

כיבוד  ), ערך ההשתייכות לקהילה, ערך המשפחה וכתבי הקודש –מסורתית היהודית הספרות ה(של 
את הדרך הנכונה  ות יום של היהודי ומבהיר-את חיי היום ותכמנחוהמצוות הורים, תפקיד המסורת ה

 ישראל ועוד ועוד.  שבת וחגיהאמונה באלוהים, מרכזיותם של הלחיות את חייו, 

היהודי המסורתי: "את מה שאנחנו מכנים דת בחיי טוטליות של היהדות האת  מיםשל סמואל מסכ דבריו
במילים אחרות,   –זה היה זהה לגמרי עם להיות אדם"  שעבורו[...] ליהודי המסורתי לא היה שם, מפני 

 יתה בראש ובראשונה יהודית.י זהותו ה –בתכנים יהודיים  יםצבוע וכל חייו של היהודי המסורתי הי

 

 

 
הציונים שאפו לבנות חיים עצמאיים בארץ ישראל, חיים המתבססים על לתלמידים,  בספרכפי שכתוב 

אדמה ועבודת כפיים, על ערכים של עבודה, יצרנות, הגנה ועצמאות ועל קיום תרבות עברית  עבודת 
 .והחייאת השפה העבריתמתחדשת 

 באו:  ממנושעולם המסורתי כלפי ההציונים שנקטו ביחידה מוצגות שלוש גישות כלליות 

   (המסורת היהודית) ובניית חברה יהודית חדשה הישן העולם דחיית –א גישה 

 ציונות ומסורת של שילוב  – גישה ב

 .יהדות המסורתית על גווניהשל הגשמה והמשך  – גישה ג

 

 

https://toldotofakim.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=0ab41bbe-7a60-4184-a196-a13ba3774378
https://toldotofakim.cet.ac.il/ItemList.aspx?SubjectID=0ab41bbe-7a60-4184-a196-a13ba3774378
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=40a7caa3-511a-4dab-98d4-159d3de89a7f&lang=HEB.
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=40a7caa3-511a-4dab-98d4-159d3de89a7f&lang=HEB.
https://toldotofakim.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=40a7caa3-511a-4dab-98d4-159d3de89a7f&lang=HEB.
https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw
https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw
https://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw
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   העולם הישן (המסורת היהודית) ובניית חברה יהודית חדשהדחיית  – אגישה 

השקפת עולמו של האדם היהודי  וליצור את  בבאורח חייו והציונים שנקטו גישה זו ביקשו לחולל מהפכה 
החדשה שתיבנה בארץ ישראל.  "היהודי החדש" שיחיה בחברה

במהפכה זו נשללו רבים מהערכים של החברה היהודית המסורתית. 
  נבחן את התפיסה הזאת דרך מקורות אחדים, אך אין צורך ללמוד את

כולם. כדאי להתמקד במקורות שמעניינים אתכם במיוחד. אם  
הם יעבדו    –התלמידים חזקים, ניתן לחלק את המקורות ביניהם 

בחברותות, וכל זוג ילמד מקור טקסטואלי אחד ומקור חזותי אחד,  
 ולאחר מכן הוא ישתף את שאר התלמידים במה שלמד.  

 

של   סיפור העגלהמקור הראשון הוא קטע מתוך 
ילד  זהו סיפור קצר המספר על  חבר זאב פיירברג. המ

השגרתיים  . חייו יהודי שחי בכפר קטן במזרח אירופה
כאשר הפרה של המשפחה ממליטה משתנים של הילד 

ממלאת אותו בשמחה רבה, והוא  עגל. לידת העגל
רק   מתחבר אליו, אך שמחתו נגוזה כאשר אימו מספרת לו שהעגל יישחט לכבוד סעודת השבת. נתמקד

בפתיחת הסיפור המציגה בצורה ציורית ומוחשית את האווירה של העולם הישן (בעיניו של פיירברג), כפי  
 שהוא מתומצת בתיאור החדר האפל שהילד לומד בו.  

השמש מאירה. הילדים  שם בחוץ, בין המתרחש המחבר מעמת בין המתרחש בפנים, בחדר האפל, ל
קשה, אכזרי, כסיל והוא אדם לובש בגדים מלוכלכים, המזיע יושבים "סגורים ומסוגרים" בחדר. הרבי 

שם "קרני השמש מפזזות ומכרכרות באהבה   –  תלי החדרומחוץ לכשומנותק לגמרי מהחיים הנעימים 
 ובנעימה", שם הנערים מאושרים, משחקים ויוצרים כדורי בוץ. 

 פרט קטן אך מעניין: אביו של פיירברג היה שוחט. .  בפרויקט בן יהודהא את הסיפור המלא אפשר לקרו

 

כבוד לגלויה שצייר האומן אפרים משה ליליין המקור השני הוא 
שנת  ביץ וויששב הקונגרס הציוני העולמי החמישי שנערך בבזל 

היהודי  את של הציונים  . הגלויה מציגה את תפיסתם1901
  כפוףויהודי החדש. היהודי המסורתי זקן לעומת ההמסורתי 

בש כיפה נראה עייף. הוא מוקף בגדר תיל ואינו חופשי. הוא חו ו
המסורתי. מבטו   דודים של היהודיומחזיק במקל המסמל את הנ

את כתפו ברוך,  פת אחת מלטה ו יד :מלאךלידו עומד כלפי מטה. 
 . בה מכוונת לדרך שעליו ללכתומצביעה  האחרת  וויד

עובד את האדמה. המוצג בקצה האחר של הגלויה  היהודי החדש
   .שיבולים ותו צומחיפניו קדימה לכיוון השמש. לעומת גדר התיל, מתחת, והוא צועד

https://benyehuda.org/feierberg/haegel.html
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הכיתוב בתחתית הגלויה "ותחזנה עינינו לשובך לציון ברחמים" לקוח מברכת העבודה שבתפילת 
העמידה הנאמרת לפי המסורת כמה פעמים ביום. ליליין משתעשע בשם של הברכה: במקורו המונח  

עבודה מכוון לעבודת האל (תחילה דרך הקרבת קורבנות ואחר כך דרך התפילה), אך בגלויה ליליין מציג  
אמירה נגד התפיסה הדתית המסורתית. הבחירה בציטוט    עבודה חקלאית. זוהי  –ן אחר של עבודה פ

יהודים חילוניים וביקשו למרוד  היו  מהציונים מן ורבים ושהאאף על פי ת: אפשר להסיק ממנה שניימענ
היו עולם המושגים שלהם. יתרה  הםו ,בחלק מהאמונות המסורתיות, הם היו בקיאים במקורות היהדות

 בעלי ערך. ומקורות היהדות מקורות חשובים ראו במכך, הם עדיין 

 

 יהדות השרירים 

חדש. העם  היהודי הישן והגלותי לעומת היהודי מהסלידה  מביע יהדות השרירים"נורדאו " הקטע של  
מיוחד לחסך שחוו היהודים  ם דל ומסכן, כחוש וחסר אונים". נורדאו מתייחס בע" הוא היהודי שחי בגטו 

תה להם אפשרות ליישר את גופם ברחובות הצרים של הגטו. "יישור הגוף" ילא הי –גופנית מבחינה 
פעם היינו עם שרירי   –מציאות  לא תמיד זו הייתה הגם לצד הנפשי של היהודי. נורדאו מדגיש שמכוון 
פיירברג, גם נורדאו משתמש כמו  ." ובהצלחה רבהאחרים מותתו את גופנו, אך במרוצת השנים "  ,וחזק

קרני השמש, מעולם לא חדרו  כך למשל מתואר הגטו היהודי הישן: "  .החושךלעומת אור הבדימוי של 
"הספורט צריך  נורדאו מציע דרך להבריא את העם החולה:  למעונותינו, בהם שררה קדרות נצחית".

בטחון שלנו   ] ...[ לתת לנו את הביטחון בכוחותינו  להבריאנו, לא רק בגוף אלא גם ברוח. הוא צריך
 ."דווקא זה חסר לנו  –בכוחות עצמנו 

אפשר  עוד זק. חהעם היהודי היה אפשר לשאול את התלמידים מדוע היה חשוב לנורדאו לציין שפעם 
 . בחייהם משפיעה עליהםגופנית באיזו מידה פעילות את התלמידים לשאול 

 

המוטיב של האור לעומת החושך מופיע בכמה מהמקורות המובאים ביחידה. אפשר לשאול  
את התלמידים מה האור מסמל בכלל ומה הוא סימל בעיני הציונים. אור מסמל חוכמה, הבנה (לעיתים 

מוזכרת ) 171נורה היא סימן גרפי להברקה), תקווה, שמחה ועוד. ביחידה (עמ' 
תנועת ההשכלה שמנוגדת לימי הביניים   מתוארת באנגליתכך  – enlightenment המילה

דרך נאורה של  –יש להניח שבעיני הציונים סימל האור את הדרך החדשה שהם קיוו לסלול  ה"חשוכים".
 תקווה לעתיד חדש וחיובי. 

 

 איש המחרת 

  מחוסן , גמיש, איתן גוף  בעל המחנך יעקב בודניק מתאר אף הוא את היהודי החדש כאדם חזק: "הנהו
להתעייף".  בודניק מייעד את הכוח   מבלי ברגליו  יפה ללכת יודע הוא, ומשקה מפונק במאכל אינו  ]...[

להשתמש בעלי  ופרט את הכלים שבהם ידעהוא ממאוד: פיתוח החברה והארץ. מסוימת הזה למטרה 
לא יהיה  ו אייהיה עצמ , המקצוע השונים, ובכך מביע את שאיפתו ש"איש המחרת", כלומר היהודי החדש

אך  היהודי החדש, ה הוא מכבד את כל המלאכות שיעשאומנם המסורתי. תלוי באחרים כפי שהיה היהודי 
בודניק טוען שהיהודי החדש פועל  ביחידה א עבודה חקלאית. בסוף דבריו המובאים והבעיניו האידיאל 

 ובאהבה". אפשר לראות בכך הצעת בצדק, בשוויון ליצור בה חברה "הבנויהוכדי לתקן את החברה 
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יש    –תפיסה המסורתית: בודניק מבקש לומר שאין לחלום על  מציאות אחרת, טובה יותר חלופה ל
להגשים אותה, היום. בודניק מכנה אדם אידיאלי זה "איש המחרת". אפשר לשאול את התלמידים מה 

 הוא רצה להביע בכך.

 

ה קרן קימת  בכרזה שהפיק דמותו של היהודי החדש מוצגת 
. בציור גבר שרירי שמחזיק בכלי עבודה.  1930בשנת  לישראל

שתי ברקע טרקטור שעובד בשדות ויישוב של חומה ומגדל.  
את  תמונות אלו (הגבר והיישוב) מציגות את ההתיישבות הציונית ו

מקבל עליו אחריות לגורלו,  הערכים הגלומים בה: העם היהודי 
 יוצר, בונה ואף דואג להגנתו.  

שכתב אהרון זאב וינטראוב מציג אף   םאנו נושאים לפידיהשיר 
הוא את ערכי הציונות ואת היחס שלה ליהדות המסורתית בכך 

שהוא "משוחח" עם מקורות מן המסורת ומציע תפיסה שונה ואף 
 מנוגדת לתפיסות הדתיות המסורתיות.  

כדאי להשמיע את השיר, עוד לפני שמתעמקים בתכנים של השיר. 
 .  השיר בביצועו של דודו זכאייש ביצועים רבים, הינה 

המקור העיקרי שהשיר מתעמת איתו הוא תפילת "על הנסים" שחוברה כנראה בימי בית שני ונאמרת 
שעמד לצידם של   הגיבור בתפילת "על הנסים" הוא האלוהים בחנוכה בתפילת העמידה ובברכת המזון.

העם היהודי "בעת צרתם", מול "מלכות יוון הרשעה". האל "עשה" את המלחמות והושיע את עמו. האל  
חולל ניסים כדי שהמעטים יתגברו על הרבים. לעומת זאת בשיר הגיבורים הם הציונים שבונים את ארץ 

שיר חוזר ומדגיש: "נס לא קרה ("לעמק הלכנו, ההרה עלינו [...] בסלע חצבנו עד דם") על אף הקשיים. ה
הכול נעשה בעבודה קשה, באומץ ובנחישות של בני אדם שיזמו וקיבלו אחריות על גורלם. המילים   –לנו" 

האחרונות בשיר, "ויהי אור", לקוחות ממעשה האלוהים בסיפור הבריאה, אך בשיר כאן האור נובע  
ו בני בית בתרבות היהודית המסורתית, הם ממעשי האדם. כפי שראינו בגלויה של ליליין, החלוצים הי

יצרו שיח עם המקורות המסורתיים כדי להביע את תפיסותיהם שלעיתים סתרו את התפיסות המובעים  
 באותם המקורות עצמם.   

האור  בשיר זה, כמו במקורות שראינו קודם לכן, שגם כדאי להסב את תשומת ליבם של התלמידים לכך 
   הוא מוטיב מרכזי.

איסור מנוגדות ל"ההרה עלינו" המילים יש בשיר עוד כמה התייחסויות למקורות יהודיים.  להרחבה:
הנחבא, של הבריאה שעל פי  ,אור הגנוזלמכוונים "האורות הגנוזים" ו ,העלייה להר סיני במתן תורה

הובא כאן משום שהוא שלא ( הבית הראשון המקורי של השיר .הקבלה רק צדיקים יזכו לראות בעתיד
 :"הללו הנרות" מזכיר את התפילה  )אינו קיים בגרסה הנפוצה

הנרות הללו אנו מדליקים/ על הניסים ועל הנפלאות/ שבימים ההם ובזמן הזה/ ניסים ונפלאות/ שנעשו "
בידי אנוש/ הנס של הלב האמיץ/ הפלא של רוח האדם/ זו אשר גברה על צבאות ממלכות גדולות/  

 . " ֶהאדירה דלים חיזקה מועטים/ ותיתן להם ניצחון

אינם שירי חנוכה תמימים אלא "מלחמת  אחרים שיר זה ושירי חנוכה מספר כי  " כאן" בהפקת  סרטון זה
   .תרבות שניטשת בין דתיים לחילונים כבר יותר ממאה שנה" 

https://www.youtube.com/watch?v=t0cnRoZy0Hw&feature=youtu.be
http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/Pages/Song.aspx?SongID=322#3,138,880,68
https://www.youtube.com/watch?v=kHgVm3lEscM
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ביחידה על היחס לסמכות הכרנו שיר 
נוסף שמביע ומשקף את הערכים של 

שכתב  אל תשמע בניהיהודי החדש: 
בספר).   53(עמ'   1919-דוד שמעוני ב

הדובר בשיר קורא לדור הצעיר  
 להתמרד ולעזוב את דרכם של הוריהם ושל הדור הישן כדי לבנות חברה חדשה בארץ ישראל. 

 

 ציונות ושילוב בין מסורת  – גישה ב

עולם להתנער מציונים שביקשו העד כאן ביחידה הצגנו את הגישה של 
, ורבים  לבן-ל היה שחורוהמושגים של היהדות המסורתית. אך לא הכ

העולם עליה גדלו וניסו לתמרן ולשלב בין שמסורת להרגישו אהדה רבה 
 החדש. לעולם הישן 

  לסופר חיים נחמן ,קבוץ גינגרההתכתבות בין דוד אומנסקי, בן 
. עצם שאלתו של מאוד מוחשיאת התמרון הזה שיקוף משקפת  ביאליק

"ליצור לא היה חושב שיש איש כי לפני כן יתה נשאלת מאה שנים ישאלה כזאת לא ה - אומנסקי מעניינת
חשוב לשים לב חגים חדשים". "החיים החדשים" שהציוניים ראו את עצמם מעצבים הצמיחו צורך זה.  

לעצם רצונם של אומנסקי וחבריו לציין את החגים: אומנם החגים המסורתיים הדתיים לא התאימו 
לתפיסת עולמם, אך הם לא היו מוכנים לוותר עליהם לחלוטין. נראה שביאליק מבין את הרצון של  

ע לו להתבסס על  אומנסקי ליצירה חדשה, אך הוא משיב לו שאין יוצרים חג באופן מלאכותי, והוא מצי
 החגים המסורתיים ולהוסיף להם רבדים התקפים לזמנם.

אפשר לראות בתשובתו של ביאליק את היחס הכללי שלו למסורת: הוא ראה ביצירה היהודית לדורותיה  
לא רק חוצפה וכִפַית טובה מאין כמוהן, אלא גם  אוצר שיש להכיר, לכבד ולהמשיך לפתח. וכך כתב: " 

לחשוב שכל מה שנוצר בספרות על ידי האומה ֻּכלה ואדירי רוחה במשך אלפי שנה אין בּורות גדולה היא 
ביאליק ביקש להנחיל לאחרים את התפיסה שיצירה עשירה  . , חלק א)הספר העברי( " לו שום ערך בימינו

יש בהן אסוציאציות   –זו היא אוצר תרבותי ולאו דווקא דתי. אפשר לראות תפיסת עולם זו ביצירות שלו  
  – ספר האגדה –רבות למקורות יהודיים מסורתיים, וכך גם בפרויקט הגדול שעשה עם זאב רבניצקי 

מובעת באופן   נד נדגם בשיר הילדים המפורסם של ביאליק ב. שמנגיש את ספרות חז"ל לקהל הרח
 . 13בהפקת רשת  בסרטון זהמוסווה התייחסותו לתרבות היהודית, כפי שמוסבר 

שהדגיש גם   )31אפשר להזכיר לתלמידים את נאומו של ביאליק בחנוכת האוניברסיטה העברית (עמ'  
מתפתחת בארץ  ההחדשה  הוא את החיבור האיתן שראה וביקש לחזק בין המורשת היהודית והחברה

 ישראל.

 

http://lior-t.blogspot.com/2018/07/blog-post_27.html
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 ברל כצנלסון  /תחורבן ותלישו

, הוגה הדעות דברבעיתון  םשהתפרס  " חורבן ותלישות " במאמר 
כצנלסון מביע ביקורת נוקבת על המדריכים שתכננו טיול ברל הציוני 

, אך עצם העובדה  בט' באב. הוא בטוח שהם לא עשו זאת בכוונה
שהיו יכולים לטעות בדבר כזה, כלומר לא להיות מודעים לתאריך 

המיוחד, עורר בו חששות קשים שהנוער אינו מחובר לשורשים 
לא פחות ולא יותר! הוא טוען שרק   –שראל התרבותיים של עם י

בזכות הזיכרון הקולקטיבי של החורבן בעם היהודי זכינו בכלל לחזור לאחר דורות רבים לארץ ישראל 
 ולבנות את החברה החדשה.

  רעיון זה בא לידי ביטוי בקטע אחר שכתב כצנלסון ושנחשב אחד המקורות הקלסיים של ההגות הציונות:
כאן כצנלסון מתייחס לחשיבותו של הזיכרון, אך צועד צעד נוסף וטוען שבצד הזיכרון יש . "זכרון ושכחה "

 צורך גם בשכחה כדי שלא נהיה משועבדים למסורות העבר, ללא אפשרות ליצור יצירה חדשה. 

ש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת דור מחדֵ כצלנסון מציע כיצד יש להתייחס למסורת: " 
". גישתו מזכירה מאוד את תשובתו של ביאליק לאומנסקי הדורות. הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב

בהתכתבות שקראנו: אין אנו מחויבים לראות בעבר משהו קדוש שיש לשמר במלואו ושאין לגעת בו; יש  
ורק לאחר  אחריותנו להכיר, לבחון ולבדוק   –יש בה פנינים, אך לא הכול  –לראות במסורות העבר ירושה 

גישה זו מזכירה  את דבריו של עמוס עוז המובאים מכן להכריע מה לשמור, מה להוסיף ומה להרחיק. 
 .  117בעמ' 

 

ביחידה זו הכרנו טקסטים מסוגים מגוונים שביקשו להשפיע על דעת הקהל: גלויה, כרזה, שיר, מכתבים,  
ורות השונים וביתרונות של כל אחד מהם חיבור הגותי. כדאי לדון עם התלמידים בייחודיות של סוגי המק

 מבחינת עוצמת המסר לקהל.

די ברור למה התלמידים מתבקשים להתייחס לחשיבות של זיכרון ושכחה בחייהם האישיים.  177בעמ' 
זיכרונות שלנו חלק בלתי נפרד מזהותנו. אבל למה השכחה חשובה  ראות בונהוג אפילו ל ,הזיכרון חשוב

  , . אם התלמידים מתקשים לחשוב על מקומה של השכחה בחיינו האישייםיותר זו שאלה מאתגרת –
  –וכדומה  ועל טינה שאנחנו מרגישים כלפי אדם שפגע בנו אפשר להנחות אותם לחשוב על מקרים קשים

 הלאה ולהשאיר אותם מאחור. שכחה מאפשר לנו להמשיךהמנגנון 

 

  הגשמה והמשך ליהדות המסורתית על גווניה – גישה ג

  יםהדתי  ים ביחידה שייכנו שתי קבוצות שונות לגישה זו:  הציונ
זו מנם שתי הקבוצות היו שונות ום. אאוהציונים בארצות האסל

 ציונות המשך ישיר של המסורת.     בשתיהן ראו  אך, מזו
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    יםדתיה יםציונה

  – לעומת ההוגים שהכרנו עד כה, הציונים הדתיים לא נאלצו להתמודד עם המתחים בין המסורת לציונות 
 לחזור לארץ ישראל. –הם ראו בציונות הגשמה של החזון עתיק היומין  

מאבות הציונות הדתית. בקטע זה הרב קוק שולל את הרב קוק, בספר לתלמידים הבאנו את דבריו של 
הדעה שהציונות היא תופעה שקשורה ליהודים חילוניים בלבד ושאיננה קשורה לדת היהודית (מה שהוא 

סיס א דווקא הקודש העומד בבוח שמפעיל את ההתעוררות הציונית ה ומכנה "הקודש"). הוא טוען שהכ
הוא ראה בציונות חלק  מכיוון ש דתיות של הגאולה. המטרות ההעם היהודי ושהיא בעצם שלב במימוש 

  ים חיים חילוני שחיונמרצת וקיים יחסים טובים עם חלוצים רבים תמיכה בתהליך דתי, הרב קוק תמך בה 
שהיא  יכה כל תמבראתה משום שהיא לא התקבלה בעין יפה בחברה החרדית  ולגמרי. גישה חיובית ז 

 ות החיים הדתיים.חבמפעל הציוני בגידה באמונות ובאור

אנקדוטה שממחישה את תפיסתה של הציונות הדתית היא תשובתו של חבר הכנסת יוסף בורג לשאלה 
) האמורה להגשים את הציונות הדתית היא דתית יותר  לאומית-הדתית המפלגה –אם מפלגתו (מפד"ל 

  המקף, אנו הקו המחבר, החוט המקשר".או לאומית יותר: "אנחנו 

אך אופיו שונה   ,הציונות הדתית ביקשה ליצור בארץ ישראל יהודי חדשגם 
של הדמות שהציגה הציונות החילונית. האידיאל של הציונות הדתית אופייה מ

ה תציוני בני עקיבא חר-מתבטא בסיסמה "תורה ועבודה" שתנועת הנוער הדתי
  על דגלה.

"תורה   התנועה אידיאל זה גם מוצג בבול של
מנם הרקע של הצד של הלימוד חשוך (ומזכיר את הדימויים של וועבודה". א

מנורה  ויש ב, אך חושך ואור שפגשנו במקורות של הציונות לאורך היחידה)
הלימוד, והלומד מוצג בצורה חיובית. הבול מציג את מעשה שמאירה את 

יחד שניהם יוצרים את  שניהם שווים, ו  –ית וקים בצורה סימטרשני העיס
 השלם. 

 

התלמידים מתבקשים לדמיין מפגש בין היהודי החדש של הציונות החילונית 
ליהודי החדש של הציונות הדתית. מטרת המשימה לבדוק שהתלמידים הבינו את 

ההבדלים בין הגישות, אך לא פחות מכך להדגיש שהיה להם גם מן המשותף.  
ולה מציאות בלתי אפשרית שיש למצוא לה פתרון. שניהם ראו  שניהם ראו בג

בהקמת בית לאומי בארץ ישראל צו השעה ונרתמו למשימה. שניהם היו מחויבים, נחושים, חדורי  
אידאולוגיה ומוטיווציה. שניהם ביקשו להחזיר לעם היהודי את האחריות על חייו, ושניהם אהבו את ארץ  

ו"להפריח את השממה". אך היו גם ערכים שהבדילו ביניהם. היהודי  ישראל וביקשו לעבוד את אדמתה 
החדש החילוני לא ראה באלוהים חלק מהמעשה הציוני וביקש לבנות חברה יהודית בעלת אופי חילוני.  

היהודי החדש הדתי ראה בבניית החברה מעשה דתי, מעשה האל והגשמת רצונו של האל וביקש לבנות 
 י.חברה יהודית בעלת אופי דת
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 ם אסלא יחס לציונות בקהילות ארצות ה

:  ים הדתי יםיתה דומה לתגובתם של הציוניהלציונות ם אבמידה מסוימת תגובתם של יהודי ארצות האסל
אך בעוד הקהילות  בניית הארץ הגשמה של חזון דתי עתיק יומין. בגם הם ראו בשיבה לארץ ישראל ו

ואורגני של היהדות שהם הכירו והתמיכה בציונות לא יצרה  מארצות האסלאם ראו בציונות המשך טבעי 
בהן חיכוך, הציונים הדתיים נאלצו להיאבק בתפיסות שונות ב"מחנה" שלהם, של דתיים אחרים שלא 

 תמכו בציונות. 

  בדבריוהרב הראשי של ג'רבה, מגדולי רבני תוניסיה. הרב כלפון, את דמותו של  הצגנובספר לתלמידים 
 .ישראל לארץ ישראל עם לשיבת שלבים שני יהיו, התורה פי שעל מסביר כלפון הרב

כל   את האל יקבץ השני בשלב. היהודי העם של הלאומי הבית להיות ישראל ארץ תשוב הראשון בשלב
ארץ ישראל אכן שבה  –הציונות הגשימה את השלב הראשון  .ישראל ארץ אל בעולם המפוזרים היהודים

דבריו של . טרם התגשם במלואו – קיבוץ גלויות –להיות הבית הלאומי של העם היהודי. אך השלב השני 
עדיין תקפה וראויה? (המדור "יש לי מושג" בנושא היא : האם אתזהשאיפה העצם  עלכלפון מזמנים שיח 

   והתפוצות לאורך הדורות.)ביחסים בין ארץ ישראל מתייחס לשינויים  99"מגלות לעמיות" בעמ' 
כדאי לשאול את התלמידים כיצד לדעתם רוב הפעילים הציוניים היו מגיבים לתיאור של כלפון שהאל 

את הישגיהם שמייחסת היו מתקוממים למשמע תפיסה זו  ברחמיו השיב ליהודים את ארצם. כמובן רובם 
זהות  תים קרובות אנשים רואים תופעות היסטוריות יטובה לכך שלע ההרבים לפועלו של האל. זו דוגמ

 שהאירועים זהים, הפרשנות שניתנת להן יכולה להיות שונה לחלוטין. אף על פי לגמרי.  השונראייה 
פעל למענה: הוא עודד  גם  רק דיבר בזכות הציונות, הוא  כלפון  לאכפי שמפורט בהסבר עליו,  

ציונות  ההתפיסה שבה אין הפרדה בין ת קרקעות בארץ ופעל להחייאת וקנעלייה, קרא לאת ה
ערכי המסורת היהודיים. גישה זו ליוותה את יהודי ארצות האסלאם גם כשעלו ארצה לאחר ו

 קום המדינה. 

 

 

 
השאלה על אופייה היהודייה של המדינה במסגרת החוקית טופלה באופן רשמי בשנת  

בנושא   . טיפול"הסטטוס קוו", במסמך שכתב בן גוריון שלימים קיבל את השם 1947
רגיש ושנוי במחלוקת זה היה מורכב מאוד, הרי בן גוריון עצמו השתייך לציונות החילונית  

 אך נזקק לתמיכתם של הדתיים.  

במסמך זה ניסח בן גוריון כמה כללים בסיסיים בקשר בין המדינה לדת היהודית. על בסיס  
 ד ימינו.  מסמך קצר זה נחקקו רבים מהחוקים בענייני דת ומדינה, והם תקפים ע

"אין הכוונה להקמת מדינה תיאוקרטית". הוא גם מזכיר את פירוש: גוריון אומר בבפסקה הראשונה בן 
יהודים שיחיו במדינה ושיש להבטיח חופש מצפון לכולם. הוא מפרט ארבעה תחומים   האזרחים הלא

כללי ככל האפשר  ניסוחבלבד: שבת, כשרות, אישות וחינוך. נראה שבן גוריון ניסה לנסח את הדברים 
  לכן רב הלא נאמר על הנאמר.ו כדי למנוע הסתבכויות,

לבדוק מה יש   –התלמידים מתבקשים לעבוד על הסעיפים השונים של המסמך ולנסות לבחון אותו היטב 
 בו, מה אין בו והיכן בחברה הישראלית של ימינו אפשר לראות ביטויים למימושו.  

 כמה דוגמאות לשאלות על הסעיפים: 
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האם יהיו שידורי רדיו וטלוויזיה בשבת? האם תהיה תחבורה ציבורית בשבת? האם יש  – שבת .א
 להגביל משחקי ספורט או תחרויות בשבת? ועוד. 

"מטבח ממלכתי"? האם מסעדה ששומרת כשרות אך פתוחה בשבת  במה הכוונה ל –כשרות  .ב
חולים לבתי  ותר לאנשים פרטיים להכניס אוכל לא כשריהאם  ?כשרותתקבל תעודת 

מה הכוונה במילים יבוא אוכל לא כשר למדינה? על האם יהיו איסורים כלשהם  ממלכתיים?
שמוסדות ממלכתיים מיועדים גם לבני דתות אחרות,  "מטבח ממלכתי המכוון ליהודים"? מכיוון 

 האם המזון שם יותאם גם להם?
יהיה  להתחתן? האם יהיו רשאים אותו מין מ האם אנשים חליט מהי חתונה חוקית? ימי  –אישות  .ג

מהו תהליך הגירושים? האם יש שוויון בין נשים וגברים בכל הקשור לתהליך להתגרש? מותר 
 הגירושים? ועוד. 

האם כל מוסדות החינוך יקבלו תקציב שווה? כיצד תילמד היהדות בבתי ספר  –חינוך  .ד
ללמד רק בבתי ספר דתיים, ומורים חילוניים בבתי ספר יוכלו דתיים האם מורים  ממלכתיים? 

חילוניים? האם תלמידים לא יהודים יהיו חייבים ללמוד עברית ומקצועות שקשורים ליהדות?  
 ועוד. 

 

לעורר  רך כל קיומה של המדינה וממשיכה ומדינה המשיכה לעורר שאלות ומחלוקות לאהדת והסוגיית 
כפי שמוצג בציור שבו יובל ותמר מעיינים בעיתונים. קטעי הכתבות המופיעים שם   ימינואותן גם ב
 : הנה הקישורים לכתבות המלאותאמיתיים. 

 המטוסים נחתו ביום שישי 

 עצרת מחאה על חילול שבת

 לקצינים ת הספרהדרה בבי

 תחבורה ציבורית בשבת היא זכות בסיסית לניידות

 .אברכים גיוס על במחאה  בירושלים יהיה  תפילה יום

 בעלי העסקים הקטנים דורשים לסגור את מרכזי המסחר בשבת 

 

 

   
הגישות למקומה של היהדות בחברה הישראלית שהיו נוכחות בציונות לפני קום המדינה ובשנים לאחר 

הספר לתלמידים מציג מילה חדשה שנכנסה ללקסיקון המילים בשיח זה: הדתה. ימינו. קיימות גם ב מכן
אפשר להזכיר לתלמידים שהם פגשו את המונח בסיפורו של יובל בתחילת היחידה, כאשר הוא הביע 

אנחנו מקווים שלאחר התנגדות למדריכה שהקריאה את תפילת הדרך בתחילת הטיול הבית ספרי. 
 . בעניינהדעות שונות יכירו דים את השורשים של הסוגיה הזאת והתלמי  יבינו  לימוד היחידה

יומי בחברה הישראלית. -הגישות השונות למקומה של היהדות בחברה באות לידי ביטוי בשיח היום
הקריקטורה " וארץ נהדרת"מערכון של הבאנו שתי דוגמאות של סאטירה בעניין זה:  יםלתלמידבספר 

 . טיולים בית ספריים למשל בקטע , הנושאבתוכנית "גב האומה" ליאור שליין מדבר לא מעט על של שי צ'רקה. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4467794,00.html
http://ranaz.co.il/articles/article3250_19900708.asp
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5454529,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4610947,00.html
http://ranaz.co.il/articles/article4850_19741025.asp
https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-516179
https://www.facebook.com/watch/?v=10154475267026901
https://www.youtube.com/watch?v=Rn9AZBHRgKU
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 כדאי לבקש מהתלמידים לחפש כתבות בנושא.   העשרה:

 

 
  של היווצרותההמתארים את  פוקסשמואל רוזנר וקמיל לקראת סיום היחידה הבאנו את דבריהם של 

בחברה הישראלית של ימינו. הם מדגישים כי האנשים   ביחסים בין יהדות וישראליות חדשה מציאות
שהיא תערובת של תפיסות וגישות שונות.   –לא החוקים והמדינה  –כאן הם שיוצרים את התרבות החיים 

 היהודיות הישראלית. – "ניצניה של תרבות מחודשת" אלה הם  לדבריהם

ישראלית -ת התרבות היהודיתמתבקשים להביא דוגמאות של מנהגים או טקסים שמשקפים אהתלמידים 
ים בהם מקורות יהודיים,  סיורי סליחות, סיורי חנוכיות,  לבודוגמאות: יצירת שירים שמשחדשה. כמה ה

 ועוד ועוד.  אופניים לקראת יום כיפור, בתי מדרש חילונייםהכנת הוצאת הגדות חדשות לפסח, 

 

דינה. יש שישמחו מאוד על כך:  המחברים מדגישים את האחריות של הציבור בעיצוב התרבות של המ
אנחנו נעצב את התרבות, ולא גורם חיצוני. אולם קבלת אחריות אינה תמיד פשוטה, ויש לשאת 

 בתוצאותיה בלי להאשים אחרים כאשר הדברים משתבשים.

 

 מתחילים לסכם

) המביא דוגמאות לסממנים ולתכנים היהודיים הנוכחים  189-188של ההתרחשויות הרבות (עמ'  האיור
בחברה הישראלית של ימינו משמש משימת סיום ליחידה. מטרת הדוגמאות להמחיש כמה היהדות 

נוכחת בחברה שלנו, פעמים רבות בלי שנשים אליה לב. התלמידים יזהו את התחומים שבהם היהדות  
בשיתוף  האם הנוכחות מבורכת בעיניהם? בעייתית?  –עו את דעתם על המצבים השונים נוכחת ויבי

בות המשימה יש לעודד את התלמידים לנסות להבין את תגובותיהם. למשל כדאי לבקש מהם לנסות  בעק
יש כאן התייחסות לתחומים   .םהמפריעים להמקרים ש לעומתם הלאפיין את המקרים שמוצאים חן בעיני

), מקורות יהודיים (בשיח,  התקווהכשרות במרחב הציבורי, סמלי המדינה (דגל ישראל, וך, רבים: חינ
שונות ליהדות בחברה  (הבנות שמשוחחות על גישות שלטים בהפגנה), אנשים בעלי בבשמות הרחובות, 

 הגיוס לצה"ל, הנשים שמשוחחות על לימוד סיפורי תורה בגן), סממנים של לוח השנה העברי, ריטואלים
בפתח   " סיפור מהחיים" ענייני אישות (נישואים). אפשר להזכיר לתלמידים את המקרה שתואר בו(תפילין) 
 דוגמה לנוכחות של התרבות היהודית בחברה הישראלית. יור צבלהיות גם זה היה יכול   – היחידה

בעקבות האיור אפשר לבקש מהתלמידים להעלות דוגמאות נוספות לסממנים ולתכנים יהודיים בחברה  
הישראלית של ימינו ולהציע כיצד היו מוסיפים אותן לציור (למשל אם מדובר בשיחה בין דמויות, מה תגיד  

? וכו'). יש כל אחת מהן; אם מדובר במקום מסוים, באיזה מקום? כיצד יבטא הציור את הסממן היהודי
 לדון בתגובות של התלמידים לכל דוגמה: האם בעיניהם היא מבורכת? בעייתית? 

הציגו את  בהם שוהתלמידים בתחילת היחידה ציירו : חזרו לעיגולים שהצעה למשימה מסכמת נוספת
לאחר לימוד בציור שלהם . האם היו מבקשים לשנות משהו יותת וישראלוהיחסים הראויים בין יהד 

אפשר לחלק לתלמידים דפים   האם יוכלו להסביר את משמעותה בצורה מעמיקה יותר?לא, היחידה? אם 
 צבעוניים ולבקש מהם לצייר את הדגמים שלהם.  

 



95 
 

 משימת חקרהעשרה והעמקה: 

נושא אחד הקשור  משימת חקר: על התלמידים לחקור אפשר לעשות ,כדי להעמיק את לימוד הנושא
את המשימה   ?ישראל במדינת לישראליות יהדות בין היחסים הנכונה מהי מערכת – לסוגיה הכללית

לכוון את  מומלץ  ד חקר רחב ומעמיק. עחקר צנוע מאפשר לעשות ברמות שונות ובהיקפים שונים: 
 . , תמונות ועוד)םי, סקרעיתוןעל מקורות מסוגים שונים (למשל ספרי עיון, כתבות  התלמידים להתבסס

כמובן כדאי לעודד את . נושא מוגדר-למקד את החקר לתתלפניכם כמה כיוונים רחבים לנושאים. יש 
 התלמידים להציע נושאים נוספים שמעניינים אותם. 

 לעסוק בתכנים יהודיים?  אמורה  תבאיזו מידה ובאיזה אופן מערכת החינוך הממלכתי •
 הציבורי במדינת ישראל?מרחב בראות יאמורה לההשבת כיצד  •
 "? מהי המשמעות של היותו "יהודי"? יהודי" באיזו מידה הצבא במדינת ישראל צריך להיות צבא  •
מהם? מה המסרים העולים מהם? באיזו מידה ובאיזה  –  סמלי המדינה מבוססים על תכנים יהודיים •

האם לדעתכם הם  ?בעייתיותבהם החברה בישראל? האם יש ואת  אופן הם מייצגים את המדינה
כיצד אזרחי המדינה הלא יהודיים אמורים להתייחס   עדיין מתאימים היום או שיש לשנות אותם?

 אליהם? 
למה הם שם? האם נכון שהם שם? האם יש הישראלית? זהות הסממנים יהודיים יש בתעודת  לואי •

 סממנים נוספים שצריכים להיות שם?  
אם יש יותר  הים יש בשיח ובמרחב הציבורי? באיזו מידה זה משמעותי בעיניכם? יסממנים יהוד לואי •

צריך להוסיף סממנים יהודיים במרחב הציבורי ואף להרחיב אותם לתחומים  שמדי סממנים כאלו או 
כמה חשוב שנהיה מודעים למקור היהודי  מודעים למקור של הסממנים האלה? נוספים? כמה אנשים 

 סממנים אלו? של 
מדינת ישראל,  דתיים בולאשר עניינים  בענייני דת הרבנות הראשית היא הגוף היחיד שמוסמך לעסוק   •

זו מדיניות תקינה? האם לדעתכם צריך  ולהנפיק  לדוגמה לגייר, לחתן   תעודות כשרות. באיזו מידה 
 ? האם יש בו דברים שהייתם משאירים כמו שהם?כיצדלשנות מוסד זה? 

כיצד החוק קשורחוק   • ישראל? מה    הלאום: מהו?  יהדות לישראליות במדינת  בין  למערכת היחסים 
 תיות בחקיקתו? מה הטענות נגדו ומה הטענות בעדו? יההצדקה לחקיקתו? מה הבעי
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 סיפור מהחיים 

ושואלת  טקס חלוקת תעודות זהות שבבית הספר ייערך רת ספבסיפור מהחיים תמר מ
דבריה והדעות השונות שתמר ויובל מפרטים מזמנים שיח  טקס כזה.להיות בצריך מה 

 על המשמעות של טקס בכלל ושל טקס זה בפרט. 

 
 מטרת המשימה להיזכר בקווים כלליים בנושאים שעסקנו בהם השנה.  

 

שתהליך   נבחר לשיר הסיום כי הוא מביע את הרעיון יומן מסעהשיר 
עסקנו בנושא זה לאורך השנה, אך זהו מסע  –בירור זהות הוא דינמי  

אפשר לטייל    –שיימשך כל חיינו. עצם הרעיון של יומן מסע משמעותי 
יומן אישי יודע  כתב אך כל מי שכך קורה על פי רוב. מסע, וללא יומן 

הסתכלות ממוקדת בחוויה   – לחוויה רובד נוסף פהשהכתיבה מוסי
כך גם בנושא תובנות. ושמולידה  הלעיבוד תשעוזר  ה,להעשיר השעשוי

זהות שלנו, אנחנו פשוט חיים.  לרקור מפנים זהזהות: רוב הזמן איננו 
נושא הזהות שלנו, בתקווה לזרקור להפנות יתה יכנית הותהמטרת 

 שהוא יוסיף עושר ותובנות שיסייעו לתלמידים בבירור זהותם.

שאפשר לקשר במיוחד למסע של מתמקדת בכמה שורות בשיר  2שאלה 
מבקשים בעיצוב הזהות אנחנו  – " להיבלע ולא להתערבב" :עיצוב זהות

 .לבין השתייכות גיבוש זהות עצמאיתבין  למצוא את האיזון
צה  זוהי ע : אפשר לפרש את המשפט הזה לשני כיוונים. כיוון אחד – " תסתובב  אל /מישהו בא אם והיה"  

נלך אם מישהו בא, לא איתם להעניק לנו, ולכן המפגש בכוחו של לאחרים ולמה שלהיפתח המעודדת 
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אפשר  ".להדליק לנו את הלב " ו את ההזדמנות ניתן לאלא  ,ממנו למקומות אחרים (לא להסתובב)
אנחנו פוגשים בדרך. בקיצור, לומר "כן" לחיים.  שפתוחים להזדמנויות  הציע להיות ולרעיון את ההרחיב ל
 ) בדרך למטרה."אל תסתובב" לא להתבלבל מדברים חיצוניים או מהסחות דעת ( :שניה כיווןה

 אפשר לשאול את התלמידים איך הם הבינו שורות אלו.
 

 להרחבה 

  :נוהליך הנמשך כל חייהם תוגיבוש זהות זהות אפשר להביא סיפור נוסף שעוסק ברעיון שבירור 

מעשה ברב זקן שהיה בדרכו לתפילת שחרית באחת הערים של רוסיה הסובייטית. לפתע ניצב מולו  
 שוטר חמוש, כיוון אליו את רובהו ושאל בתקיפות: 

 “מי אתה? מה אתה עושה כאן? לאן אתה הולך?”

 הרבי חייך ופנה בשקט אל השוטר:

 כמה משלמים לך עבור העבודה הזאת שלך?”“אדוני השוטר, 

 “עשרים קופיקות ביום, למה?” השיב השוטר בחשדנות.

“אני רוצה לבקש ממך טובה”, אמר הרב, "אשלם לך עוד עשרים קופיקות ליום, אבל אתה חייב להבטיח 
לאן לי שבכל בוקר בדרכי לתפילה, תחכה לי כאן, תעצור אותי ותשאל: מי אתה? מה אתה עושה כאן? ו

 אתה הולך?” 

עזרה חיצונית בנושאים שקשורים אם היו רוצים לקבל אפשר לשאול את התלמידים   בעקבות הסיפור
מה דעתם על  ? מזכירים להם שכדאי לעסוק בכךאו  האם יש דברים חיצוניים שעוזרים להם .לזהות

   ?הומועילהיא נכונה האם  – יוםבכל בהבקשה של הרב לעסוק בשאלות אלו 

 

שחשוב לאפשר את כל שנה. כמובן ההתלמידים מתבקשים להתייחס לתהליך שעברו משימת הסיכום ב
 המחשבות, האמירות, והתהיות שעולות.  

בהנחיה למשימה יש הצעה שהתלמידים ישלימו את משפטי הסיום באמצעות הקולות 
השונים שבראשם, כמו הקולות השונים בראשיהם של יובל ותמר. אפשר להכין בעוד  

מועד משקפיים מסוגים שונים (כמו המצוירים בחוברת, למשל הרציונלי והרגשי, או  
  למשל הספקני, הסקרני, המתלהב, המשועמם ועוד).

אחד את המשקפיים שהם בוחרים ולהשלים הרכיב כל תלמיד ותלמידה להזמינו 
   מהמשפטים. 
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הפסוקים מספר דברים מעבירים את הרעיון  

שבירור הזהות "איננו בשמיים", ואף שזהו  
"קרוב אליך  ,תים מאתגרימופשט ולעתהליך 

, ואין צורך  חיצוני תהליך זה אין  –הדבר מאד" 
ן לנו. זה נמצא אצלנו שאיבידע או בכלים 

  בידיים, בראש, בלב...
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קבלת תעודת הזהות לו  כניתו לימוד התל טקס סיום    

 

 טקס. לערוךמומלץ מאוד  מתעודת זהות לתודעת זהות כניתובסיום לימוד הת

 לטקס יש שתי מטרות:

    כניתוסיום לימוד הת לציין את .1
 .קבלת תעודת הזהותלציין את  .2

להעניק  טקס קבלת תעודת הזהות, נהגו בתי ספר רבים לבקר בכנסת ישראל ושם נוסף על במשך שנים, 
המורים  שמכיוון שהייתה מעין הנחה במערכת החינוך את תעודות הזהות שלהם. יחד לתלמידיהם 

ת אשראויים גם להעניק להם הפיכתם לאזרחים הגונים במדינה, הם לאחראים לִחְברּות של התלמידים ו
 תעודות הזהות, שכן זהו שלב מכונן בהפיכתם לאזרחים.

, כך שהענקת התעודות לתלמידים  לבתי התלמידיםהיישר ונשלחות הן ביומטריות תעודות הזהות כיום 
הופקעה מידי המורים וכעת מהווה קשר ישיר בין התלמידים ובין המדינה. האם בכל זאת יש טעם לערוך 

  ךמדינה, ללא תיוולתלמיד ומשפחתו היוצר קשר ישיר בין השה מבורך שיטענו שזהו מעיהיו  ?טקסאת ה
גם להם  משום שהמורים בידי  רוכזת של תעודות הזהותהענקה מיטענו שיש ערך חינוכי לויהיו שחינוכי,  

 יש אחריות לִחְברּות של התלמידים.  

ציין  שימקום לטקס  , ישיחד בטקסתלמידים אינם מקבלים עוד את תעודת הזהות השאף על פי  ,לדעתנו
כנים המתאימים לטקס זה צורך בתבוגרים. כמובן יש מכירה בהיותם אירוע מרגש זה שבו המדינה 

 בלי קבלת התעודה בפועל. קבלת תעודת הזהות שמציין את 

עוסקת בעניינים הנוגעים בנפשם ובזהותם של התלמידים   מתעודת זהות לתודעת זהותמכיוון שהתוכנית 
ולהדגיש בו את  כנית ויום לימוד התדיסציפלינרית, ראוי לערוך טקס כדי לציין את סוהיא לא תוכנית 

 .מרכיבי הזהות שעסקנו בהם בתוכנית

ובהם הטקס טקסי מעבר שהתלמידים עוברים במהלך חייהם,  (כמו  טקס זה טקס מעברלראות בניתן 
-אשרור הזהות היהודיתמעמד באחת הכותרות האלה: " הטקס לערוך את ניתן של בני המצווה). 

קבלת תעודת  – נקודה בזמן"  ",כנית הלימודים מתודעת זהות לתעודת זהותוטקס סיום ת", " ישראלית
שקף את הדרך התודעתית תשכותרת אחרת או כל  " מילדים לאזרחים –טקס מעבר " , " הזהות

 .קבלת תעודת הזהות –שיאה שהתלמידים הלכו בה במהלך השנה ואת 

 מאפייני הטקס: 

תוצרי הלמידה של כלל תלמידי השכבה, כך שלכל  יוצגו דאי שהטקס יהיה חלק מערב שלם שבו כ .1
 לאו דווקא על הבמה.להביא עצמם לידי ביטוי, הזדמנות תלמיד ותלמידה תהיה 

שיבחרו את הם שהתלמידים וכדאי שהטקס יהיה פרי יצירתם של התלמידים (בעזרת המורים)  .2
 רב כולו, ובפרט בעיצוב הטקס. בעיצוב העיהיו פעילים התכנים ו

 היבטים חווייתיים שונים.  לכלול כדאי טקס ב .3
 כחצי שעה. יימשך אנו מציעים שהטקס  .4

 

 מבנה הטקס:

ואילו הענפים   ,גזע הוא השלד הקבוע שאינו משתנה משנה לשנה: הנדמה את מבנה הטקס לעץ פורח
תלמידים. הגזע היציב שאינו משתנה  המורים ועל פי בחירת ההם התכנים המשתנים משנה לשנה, 
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שלד של כמו הבית ספרית (התרבות השפה וההמשכיות ושל הקבע והיציבות של התחושת משרה את 
יהודי והישראלי האישי, ההצד ). הענפים מייצגים את דומההמנון וכה, " יזכור"  – טקסי ימי הזיכרון שלנו

רור הזהות ומשלבים יבמהלך ב הנידוניםתכנים , והם כנית באותה השנהושל התלמידים שלמדו את הת
 התלמידים.  שיצרוטקסטים שנלמדו וטקסטים 

 ושייכות יש באמתחתם מושגי יסוד של זהותמילדים לנערים ש – בטקס המעבר של תלמידי כיתות י'לכן 
 .פץ משמעותיוח ישראלי-מעגל יהודי, רכיבים: מעגל אישימשלושה  מומלץ שיהיו –

טקס או בסרטון במסע שהם עברו יספרו או יציגו חוויה משמעותית בתלמידים ה :מעגל אישי .1
תלמידים אשר מעט התכנסות). ניתן לבחור הבפתחו של הטקס (טרם שתוצג תערוכה ב

   .)Ted Talkבד (מעין דקה בלתינתן לכל תלמיד ועל המסע שעברו, בטקס מבקשים לספר 
ל המסע  כדי שיספרו או ישירו ע ת פואטרי סלאםבמלפני הטקס אפשר להזמין את התלמידים אל 

 שלהם. 
 

כנית הלימודים, גם בסמינרים ומתוך מגוון הטקסטים הרחב שהוצע בת :ישראלי-מעגל יהודי .2
-יהודיתתמצית הזהות השהם  חשוביםובהשתלמויות המורים, ניתן לבחור שלושה טקסטים 

למשל  ( בעלי עמדות מנוגדותטקסטים אפשר לבחור ישראלית, כפי שהתלמידים הבינו אותה. 
כנית, או רק מהפרק הישראלי של  ושל הת הודיישראליות), טקסטים רק מהפרק הלעומת ייהדות 

גם טקסט  תלמידים יוכלו לבחור, בעזרת המורים, יהדות ישראלית.  שלכנית, או טקסטים והת
  .את השפה הבית ספרית ואת תרבותו, שכן לכל בית ספר שפה משלו ותרבות משלו " מדבר " ש

וכל קבוצת כדאי לערוך טקסים כיתתיים (אם השכבה גדולה) או שכבתיים (אם השכבה קטנה), 
היא להראות את הדמיון   סות של הטקהמטרמשלהם לטקס. אחת קטע תלמידים או כיתה יבחרו 

הישראלי, בין הבחירות האישיות של התלמידים -מעגל היהודיובין בין המעגל האישי הבדל האת ו
כדאי לדאוג שלפחות אחד משני . שרותכרוכה בפקהילתית אשר ה בחירה הבין ) ו1סעיף (ב

ב  מרכיכדאי לשלב בטקס עוד שהקהל מכיר ושיהיה אפשר לשיר בטקס. שיר יהיה הקטעים 
עם הנעשה על הבמה) או   " מתכתב" כמו , די הבמהיטקס (בצבזמן הרפיטי למשל ציור גאומנתי, 

 ריקוד.  

  
צידה לדרך של המורים  אוה מעין מתנה יהחפץ יחליף את תעודת הזהות ויה :חפץ משמעותי .3

את בתרמיליהם וההורים לתלמידים. במרחב הישראלי נפוץ הסיפור על נערי הפלמ"ח שנשאו 
וכדומה  ספר, כובע, חולצה  –  חפץלבחור , ניתן בהשראת הסיפוראלתרמן. של נתן בחוץ כוכבים 

קבלת במו (כישולבו בו ברכות אישיות של ההורים , מסע שהתלמידים עברוסמל את האשר י –
המורים. כדי שלא להכביד על זרימתו של הטקס  ) ויינתן לתלמידים בידי ספר התנ"ך בכיתה ז' 

הטקס או בסופו ולתת  , ניתן להציג את החפץ בתחילת "ביכיתה לטקס סיום וכדי שלא ידמה 
 הטקס, רגע לפני שהתלמידים מתפזרים.  אותו בלבד בתום 

את סיום לימוד  בעיניהם דבר מה המסמל   –את החפץ שהתלמידים הם שיבחרו אנחנו מציעים 
פריט לבוש  דוגמאות: את הרעיון של זהות. בעיניהם ואת קבלת תעודת הזהות ומגלם כנית והת

של  או יצירה משותפת  שהיה משמעותי בעיניהם בשנת הלימודיםשעליו ידפיסו טקסט 
ליצור  עוד אפשר של קישוט מראות ובחירת כיתוב מתוך הטקסטים שנלמדו השנה. התלמידים 

בבירור זהותם המסע של התלמידים את " שיציגו םוניק מבוכים ודר" פאזל או מעין משחק 
 ישראלית ועוד.  -היהודית

 : מאפייני החפץ
נקודת הטקס הוא אליו בתחילת השנה ויציין כי התלמידים יצאו החפץ יתאר את המסע ש .1

 שיא במסע, שאנחנו מקווים לא יסתיים לעולם... 
ישית, יהודית זהות א – כניתובתשעסקנו בהם זהות ההחפץ ישלב את שלושת היבטי  .2

 או חלק מהם. וישראלית



101 
 

 למשל שתיל. , החפץ ישקף תקווה לעתיד  .3
 

סכם עשייה של שנה  הוא י צד אחד מ .מרחב שונהכדאי שהטקס ייתן תחושה של כמו בכל טקס מעבר, 
  שהם השתנו מעט.המשתתפים  ירגישו חוויה משמעותית שבסופהאחר יהווה שלמה ומצד 

כנית הלימודים, אנחנו בקרן תל"י מקיימים מפגש המוקדש כולו לנושא ובהשתלמות המורים להוראת ת
. המפגש מציע כלים של עיבוד טקסט לטקס ומאפשר חשיבה מחודשת על משמעות " מטקסט לטקס " 

 שינוי וצמיחה.   המביאה לידיחוויה רוחנית  – הטקס בחיי התלמידים

 

 מהו טקס, מהות הטקס, למה יש צורך בטקסים וכדומה  –"  ilבאתר "תרבות סרטוןלהרחבה: 

 

 

https://tarbutil.cet.ac.il/article/%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%a7%d7%a1/
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