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ויוצרות  יצירות עבריות מודרניות  יהודיים קלאסיים עם  'בארי' משלבות מקורות  תכניות הלימודים של 
פסיפס מרתק של תרבות יהודית-ישראלית דינאמית ורלוונטית לחיים. נושאי הלימוד טעונים במשמעות 
ערכית ומאפשרים לתלמיד הישראלי ליטול חלק בשיחה היהודית המתמשכת, ולעצב את עולמו ואת זהותו 

מתוך לימוד, דיון ויצירה.
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ר דב ח  ת פ

הספר שלפניכן, “פרשת דרכים - מסע התבגרות בשבילי תרבות ישראל”, הוא ספר 
מסעות. הספר מזמין את הלומדים בו למסע התבגרות. תחילתו של המסע בחוויות 

ובשאלות הנוגעות לחייהם האישיים של התלמידים, והמשכו באתגרים שבהצטרפותם 
לחברה ולתרבות היהודיים. 

במסע זה יעברו תלמידיכן בנתיב החיים האישי שלהם כמתבגרים, העסוקים במרד, 
בבחירה, ובעשייה היומיומית, אל עבר המעגל החברתי הקרוב להם: מעגל החברים וחברת 

הנעורים, ויתמודדו עם ההכרעות הערכיות שמסלול זה מזמן להם.
משם מסתעפות הדרכים, והן כוללות את המשפחה ואת החברה. התלמידים ילמדו 

לחקור ולהעמיק את היכרותם עם שורשי משפחותיהם, מצד אחד, ואת החברה היהודית 
שאליה הם מצטרפים כבנות מצווה וכבני מצווה, מצד שני. על הערכים הייחודיים של 

חברה זו, כמו שבת ותלמוד תורה, ועל האחריות החברתית הנובעת מההצטרפות אליה, 
ילמדו דרך מקורות מהתרבות היהודית העתיקה וממקורות יהודיים בני זמננו, באמצעות 

שירים, סיפורים, תמונות ועוד. 
המסע כולל גם משימות רבות ומגוונות וכתיבת אלבום שורשים משפחתי. בסיום הלימוד 

אנו מציעים מסע ממשי מביתכם לירושלים. בטיול זה ייפגשו הסיפור האישי, הסיפור 
המשפחתי והמקומות ההיסטוריים והעכשוויים המשמעותיים לחברה היהודית, שאליה 

עומדים להצטרף תלמידיכן כבוגרים. 
אנחנו מאמינים שתוכנית זאת מקיפה, ושהיא נותנת מענה לכל תחומי הלימוד והפעילות 

של שנת בת המצווה ובר המצווה בבית הספר.

המדריך שלפניכן נכתב לפי מבנה החוברת לתלמיד. בעקבותיה הוא כולל שלושה עשר 
פרקים, בנוסף למבוא מתודולוגי. כיוון שניתוח התכנים וביאורם תואמים את המבנה 

המקורי של הספר המיועד לתלמיד, המורה תוכל למצוא במדריך בקלות את הפרק או את 
הכותרת הרלבנטיים, לפי סדרם בחוברת לתלמיד. 

במדריך תמצאו התייחסות לכל הטכסטים, השאלות והמשימות המופיעים בחוברת 
לתלמיד. 

אנו מאחלים לכן דרך צלחה ולימוד מהנה!
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ו  תי רו ט מ ו ר  פ ס ה ה  נ ב מ

1. מטרות התוכנית
הפגשת התלמידים עם תכנים, מושגים וערכים מרכזיים בתרבות ישראל הנוגעים לתהליכי  � 

ההתבגרות ולהצטרפות לחברה ולתרבות היהודיים. 
עידוד דו-שיח בין מקורות ישראל והתלמידים. �
יצירת דיאלוג בין-דורי ורב-תרבותי. �

חינוך לערכים ולמשמעות.  � 
חשיפת האפשרות למצוא במקורות היהודיים כלי להבנת עולמם של התלמידים וערכי החברה  � 

שבה הם חיים. 
יצירת דיון בנושאים ערכיים אקטואליים ורלבנטיים מחיי התלמידים.  � 

עידוד נקיטת עמדה ערכית אישית מבוססת ומנומקת.  � 
יצירת מכנה תרבותי וערכי משותף, המושתת על ערכי היהדות והספרות העברית לדורותיה. � 

2. עקרונות התוכנית
מקורות ישראל כגורם מזמן לדיון בערכים. � 

העצמת התרבות המשפחתית, ממנה בא התלמיד ויצירת פסיפס מגוון של תרבויות ישראל. � 
התוכנית מושתתת על בסיס תרבותי וערכי משותף לכלל האוכלוסייה היהודית בישראל.  � 

העשרת השפה היהודית של התלמידים ותרגול השימוש בה בדיון בתכנים ערכיים. � 
 � גישה רב-תחומית בהוראת מורשת תרבות ישראל. 

גיוון אמצעי ההוראה - תוך שילוב למידה טכסטואלית, חוויה, דיונים פתוחים ויישום תובנות  � 
בפעילות יצירתית.

למידה משותפת ודיאלוגית )למידה ב’חברותות’(.  � 
הנושאים שאובים מעולמם של התלמידים. �
פיתוח ראייה ביקורתית.  �

התוכנית מודולארית. כל יחידה בה עומדת בפני עצמה. אף שתכני היחידות שונים זה מזה, קיים  � 
דמיון בין התהליך המוצג בהן והמבנה שלהן. 

תוכני התכנית ודרכי הלימוד מתאימים לכיתה הטרוגנית. � 
התכנים ודרכי ההוראה מותאמים לתוכנית החינוך החברתי בבית הספר.  � 

3. חלקי הספר והשימוש בהם 

בחלק זה של המדריך למורה נרחיב על דרכי השימוש בספר, שתכליתם העמקת הדיאלוג בין המורה 
לתלמידים, בין התלמידים לבין עצמם, בין התלמידים ומשפחתם, בין התלמידים ומקורות ישראל 

השונים, בין התלמידים והתרבות היהודית ולעתים גם בינם לבין תרבויות זרות.

א. במבט כולל 
הספר כולל שלושה עשר פרקים הנוגעים למכלול הנושאים הרלבנטיים לשנת בת ובר המצווה. פרקים 

ראשון עד שלישי עוסקים במימד האישי-רגשי של תהליך ההתבגרות; ברגשות המתבגרים, מרד 
הנעורים ובחירה בדרך. הפרקים רביעי חמישי ושישי עוברים מהפרט אל הקהילה: כאן ניגע בנושאים 

כלליים יותר העולים בשנת בת/בר המצווה - יחסים עם הזולת ועם קבוצת השווים, חֵברּות וקשרים עם 
המשפחה והקהילה. מפרק שביעי ואילך נעסוק בנושאים שונים הנוגעים להצטרפות לתרבות היהודית: 

התלמיד כחוליה בשרשרת הדורות, ערכים יהודיים מרכזיים כמו שבת, ותלמוד תורה, ובנוסף לכך, נייחד 
שני פרקים לעיסוק בהיבטים שונים של טקסי בת מצווה ובר מצווה. 

הפרק האחרון שונה מיתר הפרקים, והוא כולל הצעה לטיול משותף לתלמידים, הוריהם ומורותיהם 
לירושלים, אשר מהווה את שיאו של תהליך הלמידה בספר. 
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ב. מבנה הפרק 
כל אחד מפרקי הספר מכיל מספר מרכיבים: 

גדולים מהחיים 
סדרת קומיקס הפותחת כל אחד מפרקי הספר. מטרת הסדרה לאפשר לתלמידים להיכנס לאווירת 

הפרק ותכניו דרך זווית ראייה של מתבגרים. גיבורי הקומיקס הם שני בני נוער בני גילם של התלמידים 
- דוֹר ולי. הסיטואציות והדיאלוגים המתפתחים בכל פרק בסדרה רומזים לנושאים ולתכנים שיילמדו 

בפרק, והם מאפשרים לחוש בריבוי הפנים והמשמעויות של הנושאים שיילמדו בגוף הפרק. ניתן 
להשתמש בקומיקס בכמה דרכים: 

כפתיחה לפרק: חידה בלשית - לשאול את התלמידים במה, לדעתם, יעסוק הפרק לאור העלילה? 
זהירות! לפעמים אנחנו מתוחכמים, והרמיזות שלנו הן אינן פשוטות כלל. דיון כזה בתחילת הפרק 

מאפשר לפתוח את הדיון בשאלות פתוחות, שעדיין אין להן תשובה, ושרק לימוד הפרק יספק להן את 
התשובה. כמובן, אפשר לחזור בסוף הלימוד לקומיקס ולבדוק במה צדקנו ובמה טעינו. 

כפעילות סיכום בסוף הפרק: אפשר לבקש מהתלמידים למצוא רמזים, ניבים או התייחסות לטכסטים 
ורעיונות שעלו במהלך הלימוד. ניתן גם לבקש מהתלמידים לחבר ולצייר עלילה אחרת המתאימה, 

לדעתם, לביטוי התמות המרכזיות של הפרק. פעילות זאת מחייבת כמובן רפלקציה על הלמידה, ולכן 
היא יכולה לשמש כפעילות של הערכה ללמידת הפרק והבנתו. אם בחרתן בפעילות זאת להערכה, 

כדאי שתשאלו את התלמידים מדוע בחרו בדוגמא זו, ובמה הצעתם מתאימה יותר לדעתם מהקומיקס 
המקורי. 

פעילות פתיחה
שתי מטרות לפעילות הפתיחה של הפרק:

א. כניסה לנושאים הנידונים בפרק דרך ‘משקפיו’ של התלמיד, או דרך אמצעים מעולמנו העכשווי. כך 
יהיו הנושאים הנידונים בפרק רלבנטיים ומשמעותיים יותר לתלמיד.

ב. פעילות הפתיחה מעלה זוויות ראייה רבות ופותחת את הנושא לדיאלוג ולראייה מגוונת, 
המאפשרת לשאול שאלות ולחשוב על זוויות ראייה ייחודיות ולא בהכרח מקובלות ושגרתיות. 
בפעילות הפתיחה אנו נעזרים בדרך כלל במגוון אמצעי הוראה, כגון: תמונה, צליל, חידות, תרגילים 
לשוניים, איורים, תחרות כיתתית ועוד. פעילות זו תעזור לכן להעלות את הנושאים הנידונים בפרק 

ולפתוח שאלות רבות הקשורות לנושאים אלו. כמו כן תוכלו ליצור שיחה בין התלמידים לבין עצמם 
ולבדוק איתם, מה הם חושבים ומרגישים לגבי הנושאים העולים בפרק.

ככל שהנושא יהיה יותר רלבנטי לתלמידים בסיום פעילות הפתיחה, כך יתקרבו אל המקורות 
המרוחקים המדברים בשפת המקורות העתיקה והזרה לעולמם של התלמידים. 

מצאנו בארון )הספרים( 
זהו למעשה חלקו העיקרי של כל פרק, והוא מבוסס על טכסטים מתוך ארון הספרים היהודי לדורותיו, 

מהמקרא ועד ימינו. המקורות השונים, המופיעים בפרק, מייצגים מגוון זוויות ראייה של נושאו. לצד 
המקורות מופיעים שאלות, משימות, חלונות מידע ותמונות. בסקירה הבאה נסביר את טיבו של כל 

אחד מן המרכיבים שמנינו. 
טכסטים - מלבד מקרים מעטים, מובאים הטכסטים בלשון המקור. הביאור למלים קשות או לביטויים 

מופיע בגוף המקור בתוך סוגריים מרובעים. כל הטכסטים מלּווים בשאלות ומשימות המאפשרות 
לימוד ב’חברותא’ )לימוד בזוגות או בקבוצות קטנות של לא יותר מארבעה תלמידים(. חברותא היא 

צורת לימוד מסורתית, שנהגה בבתי המדרש לדורותיהם. הספר מאפשר להתאים מחדש כלי זה לכיתה 
של ימינו. ניתן ללמוד כל טכסט בחברותות תוך שימוש בשאלות המלוות אותו. השאלות מסייעות 

לתלמיד להתמודד עם הבנת הטכסט, ובאמצעותן תוכל הלמידה השיתופית להרחיב את זוויות 
הראייה של כלל הקבוצה. כדאי להמליץ בפני התלמידים הלומדים בחברותות לאסוף תחילה את מירב 

התשובות לכל שאלה, ולאחר מכן לבדוק אם יגיעו להסכמה לגבי התשובה הטובה ביותר בעיניהם. 
צורת לימוד זו מרחיבה את עולמם של התלמידים ומאפשרת שיח פתוח בינם לבין עצמם ובינם לבין 

המקורות שלפניהם.
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אנו ממליצים שהמורה תקריא את הטכסט הנלמד בקול ותבהיר תוך כדי קריאה מושגים הנראים 
לה בעייתיים על מנת להקל על התלמידים את הבנת הנקרא. רק לאחר קריאה ראשונית תפנה את 

התלמידים ללמידה בחברותות. כאמור לעיל, מכלול המקורות שבפרק יוצר מערך רעיוני ומזמן מגוון 
זוויות ראייה. בנוסף לכך, הוא מאפשר דיון קבוצתי ודיון כיתתי בנושאים עכשוויים תוך ניהול דיאלוג 

עם דורות ותרבויות יהודיות שונות. 
חשוב לציין שהטכסטים אינם עומדים בפני עצמם, אלא נועדו לשרת את הנושא ואת הדיאלוג הנוצר 

בשעת הקריאה בהם.
שאלות ומשימות - כל טכסט מלווה בשאלות הבנה והעמקה. בנוסף לכך, השתדלנו לחבר לכל טכסט 

שאלות המעוררות דיאלוג בין המקורות השונים ובין התלמיד לבין עצמו וחבריו. לחלק מהמקורות 
נלוות משימות קבוצתיות הדורשות חשיבה משותפת ועבודת צוות. בנוסף לכך, תמצאו בספר מגוון 

משימות המיועדות לעודד שיתופם של תלמידים בעלי אינטליגנציות שונות ובעלי יכולת יצירתית. אנו 
מאמינים שהמשימות תורמות לרלבנטיות ולאתגר בלימוד, ובשל כך ממליצים שלא לדלג עליהן )גם 

כאשר זמנכן מוגבל וכדומה(. 
חלונות מידע - לצד הטכסטים השונים הוספנו ביאורים והרחבות המסבירים מושגים שונים או 

פותחים חלון להיכרות עם הדמויות המופיעות בסיפורים או עם מחברי הטכסטים. חלק מחלונות 
המידע נועדו להשכלתו הכללית של התלמיד, וחלקם דרושים להבנת המקורות עצמם. במקרים שבהם 

נראה לך, המורה, שהכתוב בחלון המידע חיוני להבנת הטכסטים עצמם, כדאי שתבקשי מהתלמידים 
לקרוא אותם. במקרים אלה מומלץ שתצרפי שאלה או שתיים, שיקשרו בין חלון הטכסט ובין המקור. 

מדרש תמונה - בחלק מן הפרקים מופיעות תמונות, שאנחנו מתייחסים אליהן כאל טכסטים בפני 
עצמם. גם ביחס אליהן מוצגות שאלות ומשימות. חשוב לנו להרחיב את מושג המקור לתלמידים 

ולאפשר להם לראות גם בגירויים ויזואליים וגם בגירויים מוזיקליים מקורות ללימוד. אין ספק 
שבלימודי תרבות נודעת למקורות אלו חשיבות רבה ביותר. 

תמונות - בספר משובצות תמונות רבות. התמונות משמשות לנוי, להסבת תשומת לבם של התלמידים 
לנושא ולנתינת פנים וצבע לדמויות ולרעיונות שבמקורות. כמובן, תוכלו להשתמש בתמונות לצורך 

לימוד המקורות בשאלות המחברות בין התמונה לטכסט. כפעילות הערכה לנלמד בפרק אפשר לבקש 
מהתלמידים ליצור דיאלוג בין הדמויות שבתמונות לדמויות שבמקורות ובסיפורים שבפרק. 

משימת סיכום - בסיומו של כל פרק תמצאו משימה המסכמת את הפרק. המשימה נועדה לחבר 
ולקשר בין המקורות שנלמדו בפרק, לאפשר לתלמיד לערוך אינטגרציה בין המקורות שנלמדו ולחבר 

בין הנלמד בפרק לבין חייו ומחשבותיו.
מרבית משימות הסיכום יכולות להוות גם משימות הערכה ללמידת הפרק. )ראו לדוגמא בפרק 

הראשון ובפרק השביעי(. 
אחדות ממשימות הסיכום הן משימות כיתתיות החורגות מגבולות השיעור, לדוגמא המשימות 

המופיעות בפרק על השבת והמשימה שבפרק המסכם, שהיא טיול משותף עם ההורים לירושלים.
לפעמים תוכלו להשתמש במשימת הסיכום הן כמשימת הערכה והן כסיום חגיגי ויצירתי בכיתה, כמו 

למשל, משימת הסיכום בפרק השלישי. 

אלבום שורשים וכנפיים - משימת שורשים 
בסיומו של כל פרק אנחנו מציעים משימת שורשים שתכליתה להעמיק את הקשר והדיאלוג בין 

התלמיד למשפחתו סביב נושא הפרק. 
צבירת כלל המשימות לידי אלבום או תיק תיתן בידי התלמיד אלבום שאנו מכנים אותו ‘אלבום 

שורשים וכנפיים’. השורשים הם מקורות המשפחה, ואילו הכנפיים הן הרצונות והמאוויים המרוממים 
אותנו מעל שורשינו הטמונים באדמה. התוצר הסופי של אלבום השורשים הוא תיק פרוטפוליו הכולל 

ריאיונות, תמונות, תעודות, סיפורים, מחשבות, יצירות ודיאלוג משפחתי סביב הנושאים שנלמדו 
בכיתה.

אנו מודעים לכך שבבתי ספר שונים קיימות מסורות שונות של עבודות שורשים, חקר המשפחה, חקרי 
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שם המשפחה, יצירת עצי משפחות ועוד. באלבום השורשים השתדלנו להתייחס למרבית הנושאים 
הללו. אנו מאמינים שעבודת שורשים הנוצרת מתוך לימוד והעמקה עשויה לחזק את הרלבנטיות 

והמשמעותיות, וממליצים שמשימת השורשים שבספר תחליף את עבודת השורשים שהיתה נהוגה עד 
כה. 

יש לזכור שדיאלוג משפחתי בגילאים אלו אינו פשוט. לא כל המשפחות דומות זו לזו. אנו ממליצים 
לעורר את סקרנותו של התלמיד להתעניין ולשאול, אך לזכור שהוא יביא אל האלבום את אשר הוא 

בוחר מתוך עולמו ומתוך משפחתו. עלינו לכבד הן את מה שבחר להביא והן את מה שבחר לשמור 
לעצמו ולמשפחתו. כמובן עלינו לזכור שהמושגים ‘אמת’ ו’שקר’, ‘נכון’ ו’לא נכון’ אינם חלים בתחומי 

הרגשות והקשר המשפחתי. על כן תמיד נכבד את המידע שהתלמיד מביא איתו.
על המורות ליצור דיאלוג מפרה בין העולם המשפחתי והתרבותי של התלמיד ובין הלמידה המתרחשת 

בכיתה. אנו מאמינים ומקווים שמשימת השורשים תסייע לכן בכך.
מובן, שבמרבית המקרים לא ניתן יהיה להשלים את כל שלוש עשרה המשימות במהלך שנה אחת. 

אנחנו ממליצים להשלים לפחות 8-10 משימות במשך השנה, ולא לוותר על המשימות שבפרקים 
הראשון, השני והשלישי. תוכניהם של פרקים אלו חיוניים ליצירת אלבום שורשים, ולכן ריכזנו אותם 

בתחילת הספר. אנחנו ממליצים בחום על ביצוע משימות אלו בכל כיתה וכיתה.
בדרך כלל קשורות משימות השורשים לנושא הפרק באופן הדוק. כך למשל עבודת השורשים שבפרק 

השלישי, שבו לומדים על הבחירה בדרך, היא עבודה יישומית, הן מבחינת התחקיר המשפחתי והן 
מבחינת ההגשה הויזואלית. בכך אנחנו מביאים את הלימוד אל משפחתו של התלמיד, ואת משפחתו 

של התלמיד - אל הכיתה. 

תוכן וצורה 
כמו שמקובל בבתי ספר רבים, גם אנו מצפים שאלבום שורשים וכנפיים יוגש בצורה אלבומית יפה. הוא 
צריך לכלול בתוכו מידע משפחתי רב שנאסף על ידי כל המשפחה: תמונות, תרשימים, ציורים, ריאיונות 

רבים ועוד ועוד.
אנו ממליצים בחום שלא להפוך את הצורה לעיקר. אין ספק שהאלבום צריך להיות מכובד ומכבד, 

אך אין שום סיבה להוציא מאות שקלים לצורך עיצוב אלבום יוקרתי. )יש מקומות שזהו המצב(. אנו 
מאמינים שאלבום צנוע, שנעשה בכוחותיו של התלמיד ובכלים פשוטים, יתאים הרבה יותר. הרי אנחנו 

מחנכים את תלמידינו לא להסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. אלבום פשוט ימנע אווירה תחרותית 
מיותרת.

כמובן, אלבומי השורשים יוצגו בתערוכה בפני כלל השכבה, קהילת בית הספר ומשפחות התלמידים. אף 
אירוע זה, כשלעצמו, מקרב את התלמידים ואת משפחותיהם לבית הספר.

זהירות ורגישות
כמגוון התלמידים כך מגוון המשפחות, ואין אחת מהן דומה לרעותה. יש משפחות שלהן סיפורי חיים 

שמחים ומרגשים, לאחרות - מסורת של סיפורי חיים עצובים. חלק מהמשפחות מחזיקות בקרבן 
סודות, סיפורים כואבים ורגישים, שאנחנו, המורות, איננו יודעות עליהם דבר. אין זה מתפקידנו לנסות 

ולחשוף את אשר התלמידים או משפחתם אינם רוצים לחשוף. לעתים אירועים הנראים בעינינו פשוטים 
ורגילים נושאים מטען של כאב ועצב במשפחות מסוימות. עלינו לקבל את מה שהתלמיד ומשפחתו 

יבחרו להביא בפנינו בשמחה ובעידוד, ולהימנע מכל שאלה על מה שבחרו שלא להביא. לעתים ייעדרו 
מהחוברת האב או האם, לפעמים סבא או סבתא, ובמקרים אחרים יחזור אירוע מסויים על עצמו 

פעמים רבות.
כדאי לזכור שלא מטרה אקדמית ניצבת בפנינו. עבודת השורשים אינה אלא אמצעי לחשיפת התלמיד 

אל מורשתו המשפחתית, לחיזוק קשריו למשפחתו ולהעצמת תחושת השייכות והגאווה המשפחתיים. 
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חיבורים וקשרים
חשוב מאוד להסביר לתלמידים את הקשר בין הפרק שלמדו ובין עבודת השורשים שלהם. אנו 

ממליצים להקדיש שני חצאי שיעורים לכל משימת שורשים:
בחצי הראשון כדאי להסביר לתלמידים את הקשר בין המשימה והתכנים הנלמדים ולהבהיר בפירוט 

ותוך מתן דוגמאות את המשימה עצמה.
לאחר שהתלמידים סיימו את המשימה, מומלץ להקדיש זמן לשיתוף בחוויות מילוי המשימה - חוויות 

המפגש המשפחתי, החיפוש והכתיבה. ראוי לאפשר להשמיע בכיתה גם חוויות שאינן נעימות, כמו 
סירוב של בני משפחה להתראיין, קושי במציאת חומר, הורים שמשתלטים על עבודת ילדיהם וכדומה. 

אין חיבור חזק יותר בין התלמיד, המשפחה והכיתה מאשר שיתוף בחוויות אלו.

אירועים בעקבות משימת שורשים
שנת בר המצווה היא שנה ייחודית הן מבחינת התכנים והן מבחינת התלמידים. רוב התלמידים חווים 

בשנה זו מפגש עם בית ספר חדש, חברים חדשים, מורים ושיטות לימוד חדשות. נוכל להשתמש 
באלבום השורשים כמנוף ליוזמה של מספר אירועים המשתפים את המשפחות ומקרבות גם אותן לבית 

הספר.
הזמנתם של בני משפחה לספר את סיפורם לכלל הכיתה. � 

תערוכות, בהן יוצגו התוצרים של פרקים מסוימים. את התערוכות אפשר לייעד לתלמידים עצמם,  � 
למורי בית הספר או לשתף בהם הורים ובני משפחה.

קיום ערב ‘בית אבי’, שבו נערוך לימוד משותף, נציג את עבודות השורשים, ונשמע מפיותיהם של  � 
בני המשפחה סיפורים מתוך האלבומים.

טיול משותף של התלמידים והוריהם בירושלים. הספר מסתיים בטיול שכבתי המחבר בין לימודי  � 
תרבות ישראל, בירת ישראל, משפחות התלמידים וסיפוריהן.

כאמור, לכל פרק משימת שורשים שונה. להלן הערות פרטניות המתייחסות לכל אחת ממשימות 
השורשים שבספר: 

הערות לפרק הראשון 
מלבד הזיקה לנושא ההתבגרות עצמו, המשימה המוטלת על התלמיד כרוכה בריאיון בני המשפחה. 

כדאי לשוחח עם התלמידים על הצורך לחשוב על מטרותיו של כל ריאיון ועל חשיבותה של הכנת 
שאלות מראש. 

עזרו לתלמידים לנסח שאלות נוספות. כך ילמדו להכין שאלות לריאיונות שיערכו בעתיד.
תוכלו להרחיב את פרק הלימוד תוך עריכת השוואה בין תהליכי התבגרות בזמנים ובמקומות שונים.

הערות לפרק השני 
משימת שורשים זאת אינה קשורה ישירות לנושא הפרק. אברהם אבינו, גיבור הפרק, שנדד מאור 

כשדים לכנען, מסמל את היהודי הנודד. משפחות רבות נושאות עמן סיפורי נדודים מגוונים ומרתקים. 
ישנן משפחות שבהן הסבים נולדו בארץ. מתלמידים אלו יש לבקש שיבררו כיצד נדדה המשפחה 

בתקופת סבא רבא וסבתא רבתא.
בסיום המשימה תוכלו להכין מפת נדודי משפחות כיתתית. על מפת עולם גדולה יסמן כל ילד את 
מקומות המוצא של משפחתו וימתח חוט מארצות המוצא לארץ ישראל. )אל תתפלאו אם מספר 

ארצות המוצא יהיה גדול בהרבה ממספר תלמידי הכיתה!( 
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הערות לפרק השלישי 
כמו בפרק הראשון, גם בפרק זה כרוכה המשימה בריאיונות. סייעו לתלמידים להכין את השאלות 

מראש. על מנת לעמוד במשימה מומלץ לבחור לראיין רק סבים או רק סבתות.
המשימה עצמה יצירתית וויזואלית. תוכלו להסתייע במורים לאומנות על מנת להציע רעיונות לילדים, 

ואולי גם כדי לסייע בביצוע הציור או המגילה.
מתאים מאוד לבצע את שלב סיום המשימה בערב הורים ותלמידים, תוך ביצוע משותף. אפשר לשלב 

בערב כזה גם לימוד של אחד המקורות המופיעים בפרק.

הערות לפרק הרביעי
הפעם יקיימו התלמידים ריאיון עם בני גילם או עם צעירים מהם. כדאי להעלות בפני התלמידים קשיים 

אפשריים של חוסר שיתוף פעולה מצד המרואיינים, ולהציע הצעות כמו: קביעת זמן ומקום מראש, 
שיתוף ההורים בריאיון והסבר מראש של חשיבות הריאיון בפני המרואיין. בכך ניתן להקטין את 

התסכול של ריאיון, שבו נער מראיין נער.

הערות לפרק החמישי
במציאות חיינו בין המלחמות ובצלן כמעט בכל משפחה בישראל יש סיפורי מלחמה. בדרך כלל חשים 

בני המשפחה רצון וצורך גדול לספר סיפורים אלו. חשוב לגלות רגישות כלפי תלמידים או משפחות 
שלא יהיו מעוניינים לשתף בסיפוריהם. אף פעם לא נוכל לדעת אילו קשיים יצרו המלחמות, ואילו 

מטענים נושאים עמם בני המשפחות.
נושא זה מתאים מאוד לשיתוף ההורים. תוכלו להביא אם, אב, סבתא וסב, שיספרו סיפורי מלחמה 
ושלום. זכרו! מתאים לספר גם סיפורים שאינם סיפורי קרב: שמירה על שלושה ילדים בבית בשעה 

שהבעל במלחמה; פציעתו של בן משפחה בפיגוע, מאבק למען השלום בדרכים שונות, מפגש אנושי עם 
אויב, התארגנות בעורף לקראת מלחמה, ההרגשה בזמן אזעקה או התראת ‘צבע אדום’ וכדומה - כל 

אלה נושאים ראויים. חשוב להסביר לתלמידים את כל רוחב היריעה.

הערות לפרק השישי 
זאת המשימה האהובה ביותר על התלמידים. כדאי לא להחמיץ אותה.

הערות לפרק השביעי 
בפרק זה מודגשת חשיבותם הרבה של מנהגי הדורות הקודמים. יש לסייע לתלמידים להגיע אל המידע 

על מנהגים אלו.

הערות לפרק השמיני 
למרות שישנן משפחות שאין להן מנהגי שבת מיוחדים כלל, אנו מעריכים את חשיבותה של המשימה 

הזאת. אנחנו ממליצים לבקש מתלמידים שבמשפחותיהם אין מנהגי שבת, לחשוב יחד עם הוריהם 
איזה נוהג היו מעוניינים להנהיג בשבת במדינת ישראל.

הערות לפרק התשיעי 
מהטבלה שימלאו הילדים יעלו ערכם וחשיבותם של הלימודים בחברה היהודית.

חשוב להדגיש בפני התלמידים שמדובר לא רק בלימודים פורמליים בבתי ספר, וכי הלימוד עשוי 
להתקיים תוך כדי עבודה, תוך התבוננות בבעל מקצוע, לימוד בבית ועוד.
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הערות לפרק העשירי 
בפרק זה אנחנו עוקבים אחרי התנדבות, צדקה וחסד במשפחות. גם כאן חשוב להרחיב מאוד את 

המושגים - הדרכה בתנועה, משמרות בטיחות, שמרטפות של האח או האחות, צבא קבע ועוד. כל אלה 
עונים על הקריטריונים של תרומה לחברה, וככל שנרחיב - ייטב.

הערות לפרק אחד עשר
במשימת שורשים זאת יוכל התלמיד להתחקות אחרי שינויים בטקס בר המצווה במשפחתו.

יש להקפיד שהתלמידים יצרפו לכל תעודה הסבר על מהות הטקס, וכך יוכלו לראות את השינויים 
שחלו בטקסי בר המצווה במשפחתם.

הערות לפרק השנים עשר 
משימת שורשים זאת חורגת במקצת מתחום אלבום השורשים, אך החלטנו להוסיף אותה בגלל 

חשיבותה. מטרתה - היכרות משפחתית עם פרשת השבוע הנקראת בתאריך בר המצווה של התלמיד 
ובת המצווה של התלמידה. סייעו לתלמידים למצוא את פרשת השבוע ‘שלהם’. תוכלו להיעזר באתר של 

המשרד לשירותי דת.
אנו ממליצים מאוד לקיים תערוכה כיתתית של הפסוקים המאוירים, כך שכולם יוכלו להתוודע אל כלל 

פרשיות השבוע.

הערות לפרק השלושה עשר 
בפרק זה אתם מוזמנים לצאת למסע ממשי בעקבות חוויות משפחתיות הקשורות לירושלים, שאותו 

ידריכו ההורים. 
הטיול, שבו נפגשים תלמידים והורים, סיפורים משפחתיים ותכנים כלליים על ירושלים בירת ישראל, 

תוך השתלבותם בתוכנית בר מצווה בתרבות ישראל - חשיבותו גדולה מאוד. בעינינו זוהי הדרך 
המתאימה ביותר לציין בה את סיומה של התוכנית. 
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גיל בת המצווה ובר המצווה משמש בתרבות היהודית כגיל המעבר בין ילדות לבגרות. בגיל זה הופכים 
הילדים ל’גדולים’, ובו הם מתחייבים, על פי ההלכה היהודית, בקיום מצוות. בפרק הנוכחי, הפותח את 

הלימוד לשנה זו, אנו עורכים מפגש ראשון בין התלמידים ובין גיל ההתבגרות על כל צדדיו, ומבררים 
את משמעותו על פי התרבות היהודית. המקורות היהודיים עשויים לשפוך אור על המשמעויות השונות 

של ההתבגרות.
כבר בראשית דרכם כמתבגרים ערים התלמידים לסערה העוברת עליהם בגיל הזה, אך עדיין רחוקים 

מלהבינה. אנו פותחים במסע להכרת הגיל, ובכך אנו מסייעים להם להבין את עצמם.
בפרק הראשון נפגיש אותם עם פניה הרבות של ההתבגרות, מההתבגרות הפיסית דרך ההתבגרות 

הנפשית, הרוחנית והחברתית, וכמובן השלכותיהן של כל אלה על חיי התלמידים.
סערת ההתבגרות אינה פוסחת על איש. חלק מהתלמידים מקדימים, ואחרים מאחרים; חלקם 

מפנימים, וחלק אחר מחצינים, אך איש אינו נמלט ממנה. 
אנו מזמינים אתכן לצאת למסע מרתק עם תלמידיכן להיכרות עם הצד המתבגר שבאישיותם.

פעילות פתיחה 
באמצעות שני קטעים קצרים מתוך ספרי נעורים אנחנו מנסים לגעת במספר אלמנטים של גיל 

ההתבגרות. 
קטע א' מזמן שיחה על ההתבגרות הפיזית והשפעתה על מיקומו החברתי של המתבגר, על תחושת 

הערך העצמי שלו ועל ראיית המציאות שלו.
בקטע ב’ אנו עוסקים ביחסי הורים ילדים, על כל המשתמע בכך: מי אחראי על מי וכמה? כיצד רואים 

הנערים את הוריהם, וכיצד משפיעים יחסיהם עם הוריהם על תפיסת המציאות שלהם.
בדיון ראוי לפתוח את הנושא, ולהגיע למירב הנקודות המאפיינות את גיל ההתבגרות. ככל שהנושא 

ייפתח, כך נאפשר לתלמידים רבים יותר להיות שותפים מלאים בלמידה.
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על קוצים והדסים 
המקור הראשון, בו אנו עוסקים, מזמן דיון על היחס שבין תכונות מולדות ליכולתנו לבחור ולהשפיע 

על דרכנו. ראוי לציין שמסקנותיו של המדרש שנויות במחלוקת, ואין חובה לקבל אותן. אנו מבקשים 
בעיקר לעורר דיון בדילמה רלבנטית זו. 

לפי פשוטו של מקרא, לאחר שגדלו הנערים, עשו ויעקב, הם התפתחו לכיוונים שונים: יעקב בחר לשבת 
אוהלים, ועשו הפך לאיש ציד, איש שדה. המקרא מציין זאת כעובדה, ואינו מבהיר אם האחים נועדו 

איש איש לעתידו, אם כל אחד מהם חונך לקראת עתיד אחר, ואם התכונות המולדות שלהם מביאות 
אותם איש איש למקומו.

המסורת העניקה משמעויות ערכיות לתארים הללו: ישיבת אוהלים התפרשה כאורח חיים חיובי. חז”ל 
פירשוה כישיבה בבית המדרש, כלימוד תורה. ואילו הציד נתפס כביטוי לאורח חיים שלילי, כעבודת 

אלילים. מאוחר יותר הפכו עשו ויעקב למייצגי אבות-טיפוס של העם היהודי והאימפריה הרומית, ואחר 
כך הנצרות. 

ברוח מסורת זו, דורש המקור שלפנינו את הפסוק. הדרשן קושר בין הביטוי “ויגדלו הנערים” ובין 
התיאור שבא אחר כך: “ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים”. לפי זה, 

משמעות גדילתם של הנערים, יעקב ועשו, ממוקדת ביציאת התכונות שהיו גנוזות בהם מלכתחילה, 
עוד משעת לידתם, מהכוח אל הפועל. לעומת המקרא, המציין עובדות, מתאר המדרש את הסיטואציה 

באופן דטרמיניסטי. 
האחים נמשלו לשני צמחים - הדס ועצבונית - הדומים זה לזה כשהם קטנים, ואולם כאשר מגיע זמנם 

לפרוח, מתגלה איזה מהם הוא קוץ, ואיזה מהם הוא צמח נאה וריחני. כשם שהצמחים נועדו מלכתחילה 
להיות מה שהם - זה קוץ, וזה צמח ריחני - כך גם עשו ויעקב: האחד נועד להיות איש חיובי, המבלה את 

רוב זמנו בבית המדרש, והאחר עובד עבודה זרה. 
האם בגיל 13 כל אחד מהאחים בוחר את דרכו, או שמא זהו ייעודו המוכתב לו מראש? האם החינוך 

שקיבלו שני האחים היה באמת זהה, או שאחים הגדלים באותו בית ולומדים באותו בית ספר, מקבלים 
בכל זאת חינוך שונה? אהבה שונה? האם המיקום המשפחתי, יחסי ההורים, גיל ההורים וכדומה משנים 
את נתוני החיים של כל ילד במשפחה ומשפיעים על אופיו? ושמא החינוך זהה, אך גורלו הקבוע מראש 

של כל אחד מהם הוא המוביל את חייו?
מובן ששאלות אלו פתוחות למגוון תשובות.

בהמשכו של המדרש המופיע בבראשית רבה נמצאת המימרה: “אמר רבי אלעזר: צריך אדם להיטפל 
בבנו עד י”ג שנה. מיכן ואילך צריך שיאמר: ברוך שפטרני מעונשו של זה”. יש בכך כדי להוסיף משמעות 

למדרש הקודם: בין אם נולדת כך או כך, בין אם בחרת בדרך בית המדרש או בדרך עבודת האלילים, 
משלב זה אתה - ולא אביך - האחראי הבלעדי למעשיך. 

חשוב מאוד לאפשר לתלמידים להיות ביקורתיים כלפי מסקנות המדרש. הילדים זכאים לחלוק על 
המדרש ואף לחשוב בכיוון שונה לחלוטין ממחברו. 
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באמצעות משימה זו אנו מבקשים לבחון את מידת ההשפעה של המשפחה ובית הספר על דרכנו בחיים. 
בדיון רצוי להרחיב ולבחון את מידת ההשפעה ואת תחומי ההשפעה של המשפחה בתחומים שונים, כמו 

מאכלים, מוסיקה, מנהגים, שפה, יחס לזרים, ספורט, יחס לבני המשפחה, טעם בלבוש ובביגוד, יחס 
לספרים ועוד. 

בדיון על בית הספר כדאי לבדוק כיצד משפיעים על התלמידים חבריהם בבית הספר, מראה בית הספר, 
תקנון ההתנהגות הקיים בו וכן דוגמתם האישית של המורים.

כדאי לקיים דיון, שבו תחפשו שניים-שלושה מרכיבים המשותפים למרבית המשפחות שילדיהם 
לומדים בכיתה, ושנים-שלושה נושאים שבהם בית הספר משפיע על מרבית התלמידים - מתוך מכלול 

רחב של השפעות שיצוינו בכיתה.

תורת ההתפתחות 
משנה ידועה זו מתוך מסכת אבות מחלקת את חיי האדם ליחידות גיל וזמן ומאפיינת כל יחידה.

התפיסה המנחה את המשנה היתה מקובלת גם בספרות ההלניסטית. לפיה, בכל פרק זמן עובר האדם 
משלב אחד למשנהו. נבאר את המונחים: 

בן חמש שנים למקרא - “מקרא” הוא כינוי לתנ”ך בספרות חז”ל. בתקופת חז”ל היה מבוסס לימוד 
הקריאה על התנ”ך. גיל לימוד הקריאה והכתיבה היה אז דומה, פחות או יותר, למקובל בימינו - חמש. 

בן עשר למשנה - המשנה היא ספר היסוד של התורה שבעל פה. בגיל מתקדם יותר היו התלמידים 
עוברים לשינון וללימוד המשניות בבית הספר.

בן שלוש עשרה למצוות - על פי מסורת חז”ל מתחייבים הילדים בחובות הלכתיות, כאשר הם בוגרים 
גופנית, או כאשר הבנים בני שלוש עשרה. ראוי לציין כי בתקופת המשנה לא היה מקובל לציין את 

המעבר לגיל מצוות בטקס מיוחד. המעבר מילדות לבגרות התבטא במחויבותו של הנער לקיים את 
המצוות. 

בן חמש עשרה לתלמוד - התלמוד מתמקד ביכולת לדרוש מתוך המקרא בהלכה ובאגדה. מעטים 
בלבד היו מתאימים לרמת הלימוד הזו בימי חז”ל. 

בן שמונה עשרה לחופה - לנישואין.
בן עשרים לרדוף - לרדוף אחר פרנסה וכלכלת המשפחה.
בן שלושים לכוח - זה הגיל שהגבר הוא בשיא כוחו הפיזי.

בן ארבעים לבינה - בגיל זה החשיבה השיטתית והסקת המסקנות בשיאה.
בן חמישים לעצה - בגיל זה יכול אדם לתת עצות מניסיון חייו לזולת.

בן שישים לזקנה, בין שבעים לשיבה - בגיל זה ראוי אדם לכבוד מן החברה, כפי שכתוב:
“והדרת פני זקן”.

בן שמונים לגבורות - משמעות ה’גבורות’ כאן היא ריבוי, שנותיו גוברות ורבות.
בן תשעים לשוח

בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם - המשנה מעידה על הקשיים הגדולים שבזקנה המופלגת.

על פי המשנה שלפנינו, אדם בוגר ואחראי לדברים שונים בגילאים שונים: בגיל 13 הוא אחראי לקיום 
מצוות, ורק בגיל 20 הוא אחראי כלכלית.

לא בגיל אחד הופך הקטין לבוגר. האדם גדל, צומח ומתפתח. בכל גיל הוא מתבגר מבחינה אחרת, 
ומקבל על עצמו את האחריות ההולמת אותו.

ד ו מ 12ע
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דפרק ראשון: יוצאים למסע התבגרות ו מ 18 ע

ה  מ י ש מ
לו היה התנא בן תימא, ששנה משנה זו, מגיע אלינו, היה מוצא לפניו עולם אחר. 

בעולם שלנו –
בן חמש - עולה לגן חובה, ורק בן השש מתחיל ללמוד קריאה וכתיבה.

בן עשר - לומד נושאים שונים ומגוונים בבית הספר היסודי.
בן שלוש עשרה - לומד מתמטיקה ומדעים.

בן חמש עשרה - עולה לחטיבה העליונה ובוחר במגמות על פי תחומי עניינו.
בן שמונה עשרה - לצבא.

בן עשרים - לטיול גדול בעולם, ללימודים גבוהים, לעבודה ולפרנסה.
בן שלושים - לנישואין וגידול ילדים.

כמובן, נוכל להמשיך את הרשימה ולראות במה היא דומה לרשימה שבמשנה, ובמה היא שונה ממנה.
ראוי להזכיר שהרשימה שלפניכן אינה אלא הצעה. התלמידים באים מבתים שונים, המייצגים עולמות 

תרבותיים שונים. ההתייחסות למה שראוי בכל אחד מן הגילים תהיה שונה מבית לבית. בכל כיתה יהיה 
אפוא מגוון רחב של הצעות שונות לגבי הגילאים השונים. ראוי, כמובן, לקבל את כולן.

בשאלה האחרונה המתייחסת למדרש אנחנו מחזירים את התלמיד להתבונן במדרש על הקוצים 
וההדסים. הוא נדרש לברר אם מדרש זה מתייחס לתהליך התבגרות או להתרחשות חדה אחת. יש בכך 

פנים לכאן ולכאן, אך אין ספק שיש “יום קובע” - מגיל שלוש עשרה אחראי הנער למעשיו ולבחירותיו.

גיל וגוף 
גיל שתים עשרה לבת ושלוש עשרה לבן נקבעו במקורותינו כגיל כניסתם של הנער והנערה למצוות. 

ואולם הגיל האובייקטיבי עצמו איננו מספק. בהלכה המובאת במקור זה מתוך ספרו הגדול של 
הרמב"ם, "היד החזקה", החיוב במצוות חל על הבת והבן, רק לאחר שעברו תהליכים ביולוגיים 

מסויימים המעידים על בגרותם )שיער במקום הערווה(. הרמב"ם קובע שני מדדים: מדד הגיל ומדד 
השינויים הגופניים.

בעוד שמדד הגיל הוא מדד אובייקטיבי ושווה לכל הנערים ולכל הנערות, הרי שמדד השינויים הגופניים 
שונה מנער לנער ומנערה לנערה. ואכן בכל כיתה של מתבגרים יש בנים שקולם התחלף, ויש מי שעדיין 
מצפצפים בקולם; יש בנות שקיבלו כבר מחזור ושלובשות חזייה, ויש מי שתעבור עוד שנה תמימה עד 

ששינוים אלו יתרחשו גם בגופן.
בת שתים עשרה ויום אחד ובן שלוש עשרה ויום אחד הם גילאי הסף לבגרות, על פי הרמב"ם. אין כאן 

תהליך שמדדיו אובייקטיביים ואחידים בלבד, כפי שראינו במשנה במסכת אבות, המחייבת כל נער 
המגיע לגיל שלוש עשרה במצוות. 

ד ו מ 14ע
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דפרק ראשון: יוצאים למסע התבגרות ו מ 19 ע

ה  מ י ש מ
רישיון נהיגה בגיל 17:

בעד - יש צורך בבגרות מסוימת על מנת לנהוג. ייתכן שאף כדאי להעלות את גיל ההגבלה, משום 
שהסטטיסטיקה מוכיחה שחלקם של נהגים צעירים בתאונות דרכים גדול יותר מחלקם של נהגים 

מבוגרים.
נגד - נערים רבים בגילאים צעירים יותר היו יכולים להיות הרבה פחות תלויים בהוריהם, אילו הקדימו 

את גיל קבלת הרישיון.

קניית משקאות אלכוהוליים: 
בעד - צעירים הרבה פחות שולטים בכמות השתייה ובהתנהגותם, כאשר הם שתויים. להגנתם ולהגנת 

סביבתם מוטב להגביל את גיל השתייה שלהם.
נגד - נערים נתונים תחת אחריות הוריהם עד גיל 18. ראוי שההורים, כאנשים אחראיים ובוגרים 

המכירים את בניהם, הם שיחליטו אם לאפשר לבן לשתות, ולא מוסדות המדינה, שהחלטתם גורפת 
ואינה מבחינה בין נער לנער.

גיל 14 כגיל אחריות פלילית: 
בעד - עד גיל זה הילדים קטנים, ועדיין אינם מבינים את משמעות מעשיהם בכל כובד משקלה, ועל כן 

אינם יכולים להיות אחראים למעשיהם.
נגד - מן הראוי לשנות את גיל האחריות הפלילית לגיל 18. רק בגיל זה האדם אחראי לעצמו על פי 

החוק. עם העצמאות באה האחריות. אין לדרוש אחריות מוקדם יותר.

בינה יתרה
במקורות הקודמים נבחנו זוויות שונות של בגרות והתבגרות: גיל אובייקטיבי )משנה מסכת אבות: 

“תורת ההתפתחות”( וסימנים פיסיולוגיים )הרמב”ם: “גיל וגוף”(. המקור הבא מתייחס למימד נוסף 
של התבגרות - ההתפתחות הקוגניטיבית. המדרש מסביר את הפער שבין גיל הבגרות של הבן )שלוש 

עשרה( לבין גיל ההתבגרות של הבת )שתים עשרה(. נקודת המוצא של המדרש היא הפסוק מבראשית 
המתאר את בריאת האשה - “ויבן ה’ אלהים את הצלע”. לפי פשוטו של מקרא, האל בנה מהצלע 

שלקח מהאדם את האשה. ואולם, המדרש חופשי לפרש את המקרא באופן אחר: את הפועל “ויבן” 
הוא מסביר לא לפי האטימולוגיה הפשוטה שלו - שורש ב,נ,ה, מלשון בניין, אלא ב,ו,ן, מלשון הבנה. וכך 
הוא מספר, כי אלוהים יצר אשה שיש בה בינה גדולה מזו שבאיש. מסיבה זו ממהרת האשה להתבגר מן 

האיש, שכן היא מגיעה לבשלות נפשית ושכלית מהר יותר. 

חוכמת הניסיון
במקורות הקודמים ראינו דרכים שונות לבחון את שאלת הבגרות וההתבגרות. המקור שלפנינו מוסיף 

עוד נדבך - ניסיון החיים, המביא לראייה מעמיקה ולהתנהגות אחראית. בתשובה הלכתית זו נקבע, 
כי יתום מקדים את שאר הנערים בבגרותו, שכן היתמות מאלצת אותו להתמודד עם מצבים קשים, 

והופכת אותו לאחראי ולבשל יותר מבני גילו. כאן אין הבינה היתרה תכונה מולדת, כפי שראינו במקור 
שהתייחס לחכמת הבת, אלא היא נוצרת מתוך צבירת ניסיון חיים הנובע מהתמודדות עם מצבים 

קשים ומורכבים בגיל מוקדם. ברור אפוא מדוע התבגרותו המוקדמת של היתום אינה תלויה בסממנים 
גופניים. 

כאן מתאים לקיים דיון בשאלה, כיצד מביא הניסיון את התלמידים לראייה בוגרת יותר של המציאות. 
אין ספק שכל בני הנעורים לומדים מניסיונם - כל אחד מהם לפי מה שמזמנים לו חייו. כדאי להעלות 

זאת בדיון משותף בכיתה.

ִּ
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דפרק ראשון: יוצאים למסע התבגרות ו מ 20 ע

גם הנפש משתנה 
אחד ממאפייני ההתבגרות הוא השינויים הפנימיים. תהליך ההתבגרות כרוך בהתנתקות. ראשיתו 

בלידה ובניתוק חבל הטבור, וסופו בעצמאות כלכלית וחברתית מוחלטת של הבוגר. 
בקטע זה מגלה אנה פרנק שהיא “אדם בפני עצמו”, שהיא כבר איננה חלק מישות רחבה יותר. תגלית 

זו הולכת ומתעצמת בגיל ההתבגרות, והיא נוטלת חלק בקונפליקטים הנוצרים בין המתבגר וחברת 
המבוגרים. אנה רואה עצמה כאדם עצמאי המהרהר במעשיו ואחראי להם. בעצמאותה היא רואה חלק 

משמעותי מהתבגרותה.
כיוון שעצמאות היא מרכיב חשוב בהתבגרות, חשים מתבגרים, שהם כבר בוגרים פיזית אך טרם 

יצאו לעצמאות כלכלית, קושי גדול. הפער בין ההתבגרות הגופנית ובין העצמאות הכלכלית הוא אחד 
מעמודי התווך של הקונפליקטים שבין המתבגרים לבין המבוגרים.

ככל הידוע לנו, טווח הגילים שבין עצמאות כלכלית ובגרות פיזית ואחריות חברתית היה בתקופת חז”ל 
קטן בהרבה מאשר טווח זה בימינו. בימינו התארך תהליך ההתבגרות עד לסיום הלימודים הגבוהים, 

ואילו בתקופת חז”ל היו מתחתנים כבר בגיל צעיר מאוד והופכים גם לעצמאיים כלכלית.

הבגרות שבאחריות
בובר קובע היבטים נוספים להתבגרות. ההתבגרות היא שותפות מרצון בעולם של מצוות. מכאן ואילך 

מוטלת על הנער חובת ההכרעה והבחירה בדרך. אין הוא יכול עוד להסתתר מאחורי הוריו. הבחירה 
כולה בידיו: האם יבחר בשקר או באמת, בטוב ובנכון או בקוסם ובן החלוף?

בובר קובע, שעד כה רץ הנער כחלק מן העדר, ועכשיו עליו לבחור את דרכו הייחודית. האומנם מדויק 
הדבר לגבי המתבגרים, או שעדיין הם בגיל החבורה, ובני גילם הם המכתיבים להם את דרכם ואת 
בחירתם בדרך, ולא אחריותם הפנימית? ראוי להעמיד את קביעתו של בובר לדיון בפני הכיתה. כל 

תחומי ההתבגרות מסייעים להתבגרות המוסרית ומקדמים אותה.

ם ו כ י ס ת  מ י ש מ

עקרונות 
וערכים

סימנים 
גופניים

הגעה לגיל דיבור פנימייחס למבוגרים
מסוים

קטע ב מתוך 
משפחה וחצי

מתוך מלפפונים 
חמוצים 

ושוקולדה

קטע ב מתוך 
משפחה וחצי

גם הנפש 
משתנה

גיל וגוף

הבגרות 
שבאחריות

גם הנפש גיל וגוף
משתנה

הבגרות 
שבאחריות

חוכמת הניסיון

בינה יתירהחוכמת הניסיוןגם הנפש משתנה

חוכמת הניסיון

המרכיבים החשובים ביותר של ההתבגרות בגילאי 12 ו-13 הם השינויים הגופניים והשפעתם הרגשית 
והחברתית החזקה על המתבגר. הבגרות הגופנית נראית ברובה לעיני כול, והיא משפיעה על מיקומו 

החברתי של המתבגר יותר מכול.
גם השינוי הפנימי המתרחש בנפש מתבגר, בתפיסתו את עצמו כאדם בפני עצמו, הוא אחד המאפינים 

החשובים של גילאי בר המצווה. מאפין זה גורם לקונפליקטים רבים בין המתבגרים לבין עולם 
המבוגרים, שעדיין אינו רואה בהם עצמאיים.
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 - ך  ר ד ב ם  י ד ר ו  מ
ם י ר ו ע נ ה ד  ר מ ל  ע

בתולדות העולם אנו מוצאים מרידות ומהפכות מסוגים שונים: מרידות פוליטיות, תרבותיות ואחרות. 
נראה שהעולם גדל ומתעצב בזכות התקוממויות. עמים גדלים וזוכים לעצמאות בעקבות מרידות 

בעמים השולטים בהם. תרבויות צומחות ומתעצבות בעקבות מרידות.
בפרק זה בחרנו לעסוק במרד הנעורים - נושא רלבנטי לרבים מבני הנוער. מקובל לראות במרד הנעורים 

חלק מתהליך הצמיחה של הנערות והנערים, ושלב בביסוס זהותם. בפרק זה נשאל אם כמו בתולדות 
האומות, גם בחיים האישיים צומחים המתבגרים ומגיעים לעצמאות בעקבות המרד.

בחרנו לעסוק במרד הנעורים דרך האגדה המפורסמת של חז”ל על ראשיתו של אברם אבינו והמרד שלו 
באביו ובתרבות האלילית שמסביבו. לפי האגדה, היה אברם אבינו המורד הראשון, וכתוצאה מהמרד 

שלו נוצרה תרבות של אמונה באל אחד. אברהם מכונה ‘אבי המאמינים’, משום שעל פי התפיסה 
היהודית הוא אבי כל המאמינים באל אחד. באמצעות המרד של אברם נבחן סוגיות שונות הקשורות 

במרד תרבותי ובמרד הנעורים. 

ת למ ש ו מ  - ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
הפרק פותח בשירה של נורית זרחי על ילדה שבחרה למרוד בדרך משונה. היא אינה מורדת סתם כך, 

אלא סומכת את מרידתה על הספרים. היא נשענת על מי שנוהגים בשונה מן המקובל במשפחתה 
ובסביבתה התרבותית. עובדה זו מעניקה לגיטימיות למרד שלה. 

כדאי לפתח דיון סביב השאלה: האם הילדה שבשיר מורדת? ואם כן במי?
מדוע, לדעתכם, קיים אצלה הצורך למרוד, ואת מה משרת הצורך הזה? 

האם המרד הזה גובה מחיר? ומי משלם אותו - הילדה, ההורים או החברה? 
בשלב הבא מומלץ להרחיב את מעגל הדיון ולשאול אילו דמויות מורדות או מרידות נוספות )חברתיות, 

תרבותיות וכדומה( התלמידים מכירים; האם תוצאות המרידות ההן היו חיוביות או שליליות? האם 
מרידות אלו קידמו את העולם או הזיקו לו? 
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מצאנו בארון )הספרים(
בשונה מיתר הפרקים, בחלקו המרכזי של פרק זה לא נעסוק במגוון טכסטים, אלא נתמקד בסיפור 

אחד - סיפורו של אברהם המורד. 
אברהם אבינו עומד במרכזם של פרקים רבים בספר בראשית, ואולם ראשיתו לוטה בערפל. כך מתאר 

המקרא את תחילתו של אברם: 

ַרח  ַרח ּתֶ ה ּתוְֹלדֹת ּתֶ ָנה ַוּיוֶֹלד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחוֹר ְוֶאת ָהָרן. ְוֵאּלֶ ְבִעים ׁשָ  ַוְיִחי ֶתַרח ׁשִ
ח ַאְבָרם ְוָנחוֹר ָלֶהם  ּקַ הוִֹליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחוֹר ְוֶאת ָהָרן ְוָהָרן הוִֹליד ֶאת לוֹט... ַוּיִ
ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד.  ִהי ׂשָ ה... ַוּתְ ת ָנחוֹר ִמְלּכָ ם ֵאׁשֶ ָרי ְוׁשֵ ת ַאְבָרם ׂשָ ם ֵאׁשֶ ים ׁשֵ ָנׁשִ

נוֹ  ת ַאְבָרם ּבְ תוֹ ֵאׁשֶ ּלָ ַרי ּכַ נוֹ ְוֵאת ׂשָ ן ּבְ ן ָהָרן ּבֶ נוֹ ְוֶאת לוֹט ּבֶ ַרח ֶאת ַאְבָרם ּבְ ח ּתֶ ּקַ ַוּיִ
ם.  בּו ׁשָ ׁשְ בֹאּו ַעד ָחָרן ַוּיֵ ַנַען ַוּיָ ים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ּכְ ּדִ ׂשְ ם ֵמאּור ּכַ ְצאּו ִאּתָ ַוּיֵ

 . ר ַאְרֶאּךָ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ּוִמּבֵ ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹלְדּתְ
ְלָך ָאאֹר  ָרָכה. ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקּלֶ ֶמָך ֶוְהֵיה ּבְ ָלה ׁשְ דוֹל ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגּדְ ָך ְלגוֹי ּגָ ְוֶאֶעׂשְ

חֹת ָהֲאָדָמה.  ּפְ ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמׁשְ
בראשית, יא, כו-לב; יב, א-ג  

הפסוקים הראשונים המתארים את תחילתו של אברם אינם מפרטים את הסיבה להתגלות
 אלוהים אליו. התורה פותחת את סיפורו של אברם באמצע חייו - בשנתו השבעים וחמש. על כן רבות 

התמיהות: מהי ראשיתו של הסיפור? מדוע בחר אלוהים באברם ושלח אותו אל הארץ? במה שונה אברם 
מיתר האנשים שחיו במאות השנים שלפניו? אף אם נצליח להתחקות אחר קורות חייו של אברם, לפני 

שהתגלה אליו אלוהים, עדיין נשאלת השאלה: מדוע לא פירשה התורה את פשר בחירתו של אברם?
במקומות רבים סותם המקרא ואינו מפרט אירועים המהווים סיבה להתרחשויות המתוארות. כך 

במקרה שלנו: אין כל הסבר ליציאתו הפתאומית של תרח מאור כשדים, ולבחירתו של אלוהים באברם. 
חז”ל, ובעקבותיהם גם יתר פרשני המקרא, השלימו את החסר ועיצבו את דמותו של אברם כגיבור יחיד 
הנאבק למען אמונתו מול משפחתו, סביבתו ותרבותו האליליות. רבות הן אגדות חז”ל סביב דמותו של 

אברם, ומתוכן הבאנו לקט המבוסס על ‘ספר האגדה’ שערכו ח”נ ביאליק וי”ח רבניצקי. 
להיכרות רחבה ומעמיקה יותר עם דמותו של אברהם באגדה, מומלץ לקרוא את יתר האגדות על 

תחילתו של אברהם ב’ספר האגדה’. 
בשל אורכו של הסיפור חילקנו אותו לשלושה חלקים נפרדים. על מנת לצמצם את מספר שאלות הבנת 
הנקרא ושאלות החשיבה, וכדי שהתלמיד יוכל לחשוף את האירוניה הטמונה בסיפור, בחרנו להשתמש 
בטכניקה המאלצת את התלמידים ‘להיכנס’ לתוך דמותו של אברם תוך מילוי פערים שנותרו בסיפור 

החז”לי. התלמידים מתבקשים להשלים פערים אלו, כאשר הם פוגשים לצד הטכסט איור, ובו ראשו של 
אברם. בחלקו האחרון של הסיפור מופיע גם ראשו של נמרוד.

מתוך נקיטתה של טכניקה זאת יבינו התלמידים מה יחסו של אברם לדמויות השונות שבסיפור, ויחשפו 
את עמדתו העקרונית של אברם כלפי עבודת אלילים. 

בסוף כל אחד מחלקי הסיפור מופיעות שאלות המאפשרות צורות למידה שונות, כגון למידה בחברותא 
או דיון כיתתי משותף על אודות התובנות והמחשבות שעלו בחברותות. לחילופין ניתן להשתמש 

בשאלות במליאת הכיתה באמצעות דיון כיתתי מונחה. 
בסיום כל חלק מופיעה משימה יצירתית המרחיבה את האמפתיה של התלמידים כלפי הדמויות ואת 

הבנת הניואנסים הקטנים והאירוניים שבסיפור.
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א. הגם אברהם במורדים 
בתחילת הסיפור אנו מתוודעים אל הרקע התרבותי האלילי שבו גדל אברם. משפחתו עסקה במכירת 

אלילים. מן הסתם היתה - כפי שנראה גם מהמשך הסיפור - שקועה עמוק בתוך ההווייה האלילית של 
סביבתה ואמונותיה. 

כפי שהיה מקובל בעבר, כל בני הבית היו שותפים ומעורבים בעסק המשפחתי. אברם נקרא גם הוא 
בתורו לתרום את חלקו ולמכור צלמים בחנות המשפחתית. 

האירוע הראשון בסיפור חושף את הבוז והלעג שרחש אברם כלפי עבודת האלילים. האירוניה המובלעת 
בסיפור מתגלית בדבריו של אברם לקונה: “אוי לאותו האיש שהוא בן שבעים שנה, ומשתחווה לזה 

שנעשה היום”. אברם רואה עצמו כמי שנשלח להפיץ את בשורת הייחוד, את האמונה באל יחיד, כשבפיו 
טענות על אודות חוסר הטעם והתכלית שבעבודת הצלמים. 

‘כישלונו’ של אברם במכירת הצלמים גורם לאחים לחשוב בטעות שאברם משולל כשרון מסחרי. 
אין הם מבינים שה’כישלון’ נובע מטעמים עקרוניים ומהותיים. הם מציעים להדירו ממסחר הצלמים 

ומייעדים לו תפקיד אחר: איש דת הממונה על הפולחן. 
בשלב זה של הסיפור כבר ברור לקוראים, שאברם גילה אמונה חדשה ואמיתית, ולכן ההצעה להפוך את 

אברם לכומר נראית בעיניהם גרוטסקית.
במשימה מוזמנים התלמידים ‘להיכנס גם לראשו’ של אחד משני הלקוחות שבאו לרכוש צלמים. ניתן 

לבחון באמצעות המשימה היצירתית כיווני מחשבה שונים, ואולי מנוגדים, שעלו בראשיהן של שתי 
הדמויות: האם השתכנעו בטענותיו של אברם? האם הצליח אברם לעורר בהן ספקות? האם חזרו 

לסורן? ואולי גם הם הפכו למורדים במשפחתם? 

ב. המפץ הגדול 
גם בתפקידו החדש, ממשיך אברם לשטות בעובדי האלילים ובאמונתם בדרכים יצירתיות ומתחוכמות. 

אברם ‘סוחט’ מאביו הודאה בהבלותה של אמונתו האלילית ומוכיח בכך את צדקת דרכו. 
מחלקו זה של הסיפור, שהתפרסם בשל תפקידו הסמלי של אברם כמנפץ אלילים, עולות נקודות 

נוספות לדיון, כמו למשל מחירו של המרד. המרד של אברם גובה מחיר יקר הן כלכלית והן משפחתית. 
שבירת הפסילים גורמת נזק כלכלי ותדמיתי גדול לתרח האב, ומחסלת את יכולתו להמשיך ולסחור 

בפסילים.
אולם בין תרח לאברם מתייצב עתה מכשול נוסף - השקר. מתוך שאברם רוצה להביא את הסובבים 
אותו להאמין באל אחד, הוא משקר לאביו ולבני משפחתו. עם שאלת הצדקתו של מעשה שקר כזה, 

שמשקר אברם לקרובים לו, שאמונותיהם שונות משלו, תתמודד כל כיתה בדרכה שלה.
אנו מעלים בפני התלמיד את מושג המרד דרך הגדרות שונות למלה זו במילון. באמצעות ההתמודדות 

עם ההגדרות יפנימו התלמידים את מושג המרד ואת ההבדלים בין מרידות שונות. 
מעניין לבחון את המעשה שעשה אברם לפי ההגדרות השונות: האם זהו פשע או מרי לגיטימי בסמכות? 

ג. מי הוא הנמרוד האמיתי? 
בחלקו השלישי של הסיפור מובל אברם על ידי אביו למשפט אצל נמרוד. נמרוד נזכר בפרק י בספר 

בראשית, כבנו של כוש בן חם בן נֹח. בניגוד לדמויות אחרות המוזכרות בפרשת נֹח, נמרוד אינו מתואר 
כאב קדום של עם כלשהו, אלא הוא עומד כדמות עצמאית. ואולם בניגוד לדמויות אחרות המוצגות 

בציון שמן בלבד, מוסיף המקרא פרטים מועטים על חייו: הוא היה גיבור ציד. מלכותו השתרעה על פני 
בבל וערים נוספות בארץ שנער, שממנה יצא גם אשור. 

המקרא מוסר רמזים מועטים בלבד על דמותו של נמרוד, ואילו המדרש מרחיב על אודותיו. נמרוד 
נחשב במדרשים לדמות שלילית ביותר. ייתכן שיחס זה נעוץ בשמו של נמרוד, שניתן לפרשו כמרד 

כנגד האלוהים. עיסוקו בציד עשוי להוסיף לתיאורו השלילי כשליט אכזר ואלים. בין השאר מיוחסת לו 
במדרש היוזמה לבנות את מגדל בבל. 

בחלק זה של הסיפור מופיע העימות התיאולוגי בין אברם המונותאיסט ובין נמרוד, מנהיגם של עובדי 
האלילים, שאף נחשב בעיניו הוא ובקרב הסובבים אותו לאל. כאן, לראשונה במהלך הסיפור, מתמודד 
אברם באופן מופגן ומפורש עם הטענות האליליות. הוא נאבק בעוז ובאומץ עם הממסד האלילי הכל-

יכול תוך סיכון חייו. במהלך העימות עם נמרוד, מבליט המספר את ההבדלים בין אמונת הייחוד של 
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אברם לבין האמונה האלילית. לעומת האמונה המונותאיסטית, שלפיה ברא אלוהים את העולם וקבע 
את חוקי הטבע, שאליהם כפופים שאר הברואים, המלך האלילי סבור שהוא שליט העולם, והוא הקובע 

את חוקיו שעלולים להיות שרירותיים, ואכזריים בניגוד לאלוהי אברם - אלוהי הצדק והמשפט. אמונתו 
מתנפצת אל מול דרישתו של אברם מנמרוד לשנות סדרי בראשית ולגלות את מסתרי לבו )זאת, לפי 
האמונה המונותיאיסטית, יכול לדעת רק האלוהים לבדו(. גם בחלקו השני של הסיפור ממשיך אברם 

קו מחשבה זה, וטוען שהוא נכון להשתחוות לכוח העליון השולט בעולם. כך מתברר שעובדי האלילים 
סוגדים לכוחות שהם עצמם נשלטים על ידי כוחות חזקים מהם.

 ההבדלים בין העולם האלילי ואמונת הייחוד באים לידי ביטוי גם בשרטוט הדמויות המשתתפות 
באגדה: אברם מוצג כמאמין הנכון להקריב את חייו על מזבח אמונתו, ואילו נמרוד מוצג כמלך יהיר, 

שאינו מודה בטעותו ואינו חוזר בו מאמונתו השקרית. 
כמו כן עולה כאן שאלת המחיר. כל מרד כרוך במחיר. האם יסכימו המורדים לשלם את מחיר המרד? 

אברם נכון ללא ספק לשלם את המחיר הכבד מכול, את מחיר חייו, אך חייו ניצלים דווקא על ידי 
אמונתו זאת.

האם הנכונות לשלם את המחיר ראויה היא, או שמא עדיף להיכנע - לפחות טקטית - כדי להמשיך 
לחיות ולקיים את האמונה בסתר? שאלה מרחיבה זו ניתן לפתח בדיון כיתתי. 

כאן ניתן לבחון גם עד כמה הנערים מוכנים לשלם את המחיר שגובה המרד, ועד כמה מרד נעורים של 
היום הוא מרד דה-לוקס, וברגע המבחן מתקפלים הנערים, ואינם מקבלים אחריות על מעשיהם. 

בדיון זה ראוי להקדיש תשומת לב רבה לעולה מתוך עולמם של הנערים, ולהתייחס לתגובות המרד 
שלהם. כדאי להדגיש כי כאשר המרד אמיתי, והוא קשור באמונה אוניברסלית המתאימה לכלל בני 
האדם ואינה מכוונת רק לאינטרסים אגוצנטריים, ואם המורד נכון לשאת בתוצאותיו - הרי שהמרד 

ראוי הוא, ואילו מרד שבמרכזו טובת האני, וכאשר אין המורד נכון לשלם את המחיר שהוא גובה - איננו 
מרד ראוי.

דנציגר ופסלו ‘נמרוד’ 
בסופו של חלק זה מופיעה משימה מורחבת העוסקת בפסלו הידוע של יצחק דנציגר - ‘נמרוד’. לצורך 

הבנת הפסל אנו מצרפים מידע תמציתי, שיאפשר לכם להכיר את הפסל, את הרקע ליצירתו ואת 
השפעתו הרבה על התרבות הישראלית.

יצחק דנציגר נולד ב-1916 בברלין שבגרמניה. ב-1923 עלה לארץ ישראל, והתגורר מול שער הפרחים 
בירושלים. ב-1929, לאחר מאורעות תרפ”ט, עברה משפחתו לתל אביב. שם ייסד אביו את בית החולים 

 “דנציגר”. ב-1977 נהרג דנציגר בתאונת דרכים.
‘נמרוד’, פסלו של דנציגר משנת 1939-1938, הוא אחת מיצירות האמנות החשובות בתולדות האמנות 
הישראלית. זהו פסל של צייד עירום ערל, שלגופו קשתו בלבד. מצחו נמוך וחייתי, עיניו פקוחות ועזות 

מבע, חוטמו פחוס ואפריקאי. על כתפו נץ, ציפור ציד, המזכירה פסלים מצריים פרעוניים. בעיצוב הפסל 
קשתו של נמרוד ועמוד השדרה שלו מאוחדים. הנץ - ספק משתלב בגופו וצומח מתוכו, ספק נלווה 

אליו. סמוך למותו אמר דנציגר, כי ראה את נמרוד כשלמות אחת של אנוש, חיה ונץ. 
גובהו של הפסל כ-90 ס”מ, והוא עשוי אבן חול נובית אדומה, ששימשה כאבן ריחיים, שהובאה מהעיר 

הנבטית בפטרה שבירדן על ידי פועלים ערבים. לטענתו של דנציגר האבן היא אבן חול גרעינית, אם 
ישפשפו או יכתשו אותה, היא תתפורר לחול. בכך בא לביטוי החיבור אל הארץ. זהו הקשר בין חול 
הקדומים של תרבויות המזרח הקדום לבין החול שעליו בונים העבריים החדשים את ארצם מחדש.
לימים הפך הפסל ‘נמרוד’ לסמלו של הרעיון הכנעני. הפסל נחשף לפני קהל רב, עודד את הזדהותם 

של תומכי הרעיון הכנעני וכן של מי שלא תמכו ברעיון, אך ראו בו ביטוי לקשר עם השורשיות העברית 
הקדומה, עם ארץ האבות. הפסל גם עורר פולמוס. מעבר למה שתכנן יוצרו, הפך הפסל לסמל של 

הרעיונות הכנעניים לאורך שנים. 
המלים הבאות מתארות את פסלו של נמרוד: כוח, גשמיות, פשטות, שלטון, טבעיות. בפסל ניכר ללא 
ספק יחס הכבוד והערצה כלפי דמותו של נמרוד איש הציד. פסל זה מתריס כנגד מסורתו של אברם, 

מנתץ הפסילים. הוא בא להחזיר את הפשוט, את הגופני והממשי כתחליף לעולמו הרוחני של אברם 
כאבי המאמינים המונותיאיסטים.

ד ו מ 30ע

 \
 \
 \
 \

 \

ד ו מ 29ע



ד ו מ 25 ע פרק שני מורדים בדרך - על מרד הנעורים

ם ו כ י ס ת  מ י ש מ

משימת הסיכום של הפרק מחזירה לנקודה שממנה יצא הפרק - מרד אברם ושבירת הפסילים מול מרד 
נעורים רגיל של נער מתבגר. בניגוד לאברם, המגלה אמת אוניברסלית, שיש בה מן הראשוניות, מוצאת 

הילדה בשיר הפתיחה סימוכין בספרים. 

אברם מגלה את האמונה המונותיאיסטית, וכל סביבתו אינה מכירה בה ואינה יודעת. על תהליך הגילוי 
של אברם מיטיב לכתוב הרמב”ם בהלכות עבודה זרה: 

... וכיון שארכו הימים, נשתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא 
הכירוהו: ונמצאו כל עם הארץ והנשים והקטנים, אינן יודעין אלא הצורה של עץ 

ואבן וההיכל של בניין, שנתחנכו מקטנותן להשתחוות להן ולעובדן, ולהישבע 
בשמן.

... והחכמים שהיו בהן כגון הכומרין וכיוצא בהן, מדמין שאין שם אלוה אלא 
הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללן ולדמותן. אבל צור העולמים, לא 

היה שם מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. 
ועל דרך זו, היה העולם מתגלגל והולך, עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם 

אבינו עליו השלום.
ט ]ג[ כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, 

והיה תמיה: היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג; ומי 
יסבב אותו, לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע 

דבר, אלא מושקע באור כשדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים.
י ואביו ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עימהן. וליבו משוטט 

ומבין, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק, מדעתו הנכונה; וידע שיש שם אלוה 
אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכול, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו.

יא וידע שכל העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת 
הצורות, עד שאבד האמת מדעתם; ובן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בוראו.

יב כיון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עימהם, 
ולומר שאין זו דרך האמת, שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע 

לעם, שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך-
-כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים; וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא 

יטעו בהן כל העם, כמו אלו שהן מדמין, שאין שם אלוה אלא אלו.
יג כיון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו; נעשה לו נס, ויצא לחרן. 

והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל 
העולם, ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה 

לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר “ויקרא שם--בשם ה’, אל 
עולם” )בראשית כא,לג(.

יד וכיון שהיו העם מתקבצין לו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד 
לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם 

אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. 

משנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק א 
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אחד ממאפייניו של גיל ההתבגרות הוא תהליך המודעות לבחירה. כחלק מתהליך ההתבגרות מתחילים 
הנערים והנערות לבחור; הם מתלבטים בבחירת בית ספר תיכון, בחברים חדשים, בחוגים שונים ועוד.
בפרק הקודם עסקנו במרד הנעורים ובקשר בינו לבין עיצוב אישיות עצמאית. חלק מתהליך רכישת 

העצמאות כרוך בבחירה מושכלת בדרך חיים. לפעמים אנו בוחרים בדרך ולעתים הדרך עצמה מזמנת 
לפנינו את הנתיב. 

בזיקתן של בחירות אלו למתבגרים נעסוק בפרק זה. המטפורה של הדרך מהווה את הציר הרעיוני של 
הפרק כולו. באמצעותה אנו מבקשים לעורר את מודעותם של המתבגרים לבחירות ולהכרעות הערכיות 

והחברתיות שלהם, לאחריות הנובעת מהן ולתרומתן לעיצוב אישיותם.
 

ה  ב ה א ן  מ ז  - ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
השיר ‘זמן האהבה’ בא לבסס את המטפורה של בחירה בדרך והמשתמע ממנה. כמו כל מטפורה, אין 

בה תשובות חד-משמעיות. דימוי הדרך שבשיר עשוי לגלם דרך חיים, מעבר להיותו מסלול לקראת 
הכתובת המבוקשת. כמובן, לא נוכל למצוא תשובות חד-משמעיות לשאלה לאיזו דרך חיים לפנות, אלא 

המלצות, קווים וסימנים שיאפשרו לנו לבדוק את הבחירות שבחרנו. לשאלת ההלך עונה הזקן: “תלך 
ישר ותאמין”. בחירה בדרך הישרה דורשת אמונה. אין השיר מסביר מהם יושר ואמונה. מושגים אלה 

ייפתחו לדיון בכיתה. בררו: מהי דרך ישרה? מדוע היא דורשת אמונה?
בשיר מציע הזקן דרך שמביאה לירושלים שבלב. ירושלים מסמלת רעיונות רבים: “כי מציון תצא תורה” 

)ישעיה ב, ב(; גאולה; ערך הריבונות והעצמאות הלאומית ועוד. איש איש וירושלים שבלבו. 
בנוסף לכך מייעץ הזקן שבשיר לדבוק בתורתו של הלל הזקן: “מה ששנוי עליך - אל תעשה לחברך. זוהי 
כל התורה כולה, והשאר הוא פירוש לזה. לך ולמד”. גם כאן ניתן לשאול: מדוע בחר הזקן בעיקרון הזה? 

ְלמה התכוון? וכיצד הוא מסייע בבחירה בדרך הישר? 
בעקבות השיר ניתן לדון בכיתה בנקודות נוספות: מדוע דווקא איש זקן הוא הנותן עצות לגבי הבחירה 

בדרך? האם תמיד דרושה אמונה על מנת למצוא את הדרך? מהי בעינינו הדרך הישרה? 
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מצאנו בארון )הספרים(
 

לאורך הדרך 
בדומה לאופן שבו עבדנו בסיפור המרד של אברם בפרק הקודם, גם כאן השתמשנו בטכניקה של 
‘כניסה לדמות’ באמצעות איורים. הדבר יסייע לצמצם את מספר שאלות הבנת הנקרא ולאפשר 

לתלמידים להזדהות עם הדמויות, ומתוך כך נבין את הסיטואציות שבסיפור לעומקן. בכל מקום שבו 
מופיע ראשו של האיכר או ראשו של הרבי, מתבקשים התלמידים לכתוב לעצמם, או לשוחח בקבוצתם 
על מחשבותיו הכמוסות של הגיבור ברגע הנתון. לדוגמא: כאשר מופיע הראש ליד הביטוי “אינני יכול”, 

ניתן לשער, שמאחר שהרבי אינו צעיר כבר, ואף אינו מורגל בעבודה פיזית, הוא חושב לעצמו, שאינו יכול 
לבצע את המשימה. אולי גם עוברת בראשו המחשבה שהפנייה אליו בבקשה כזאת היא בגדר חוצפה.

הסיפור החסידי מתאר מפגש בין שתי דמויות: איכר פשוט ורבי חסידי. כמו ברבים מסיפורי החסידים, 
הדמות הפשוטה היא המלמדת את הלקח, ואילו הרבי החכם נתון בעמדת הלומד המופתע. סיפור זה 

מתרחש בדרך, שאף כאן ניתן להבינה כפשוטה ואף כדרך חיים. עגלת האיכר נתקעת בבוץ, והוא מחפש 
מושיע שיעזור לו לחלצה. אל דרכו נקלע במקרה רבי יעקב יצחק, והאיכר מחליט לפנות אליו לעזרה. 

רבי יעקב יצחק המופתע טוען שאינו יכול לעזור לאיכר. ייתכן שחשב שכוחותיו הדלים של איש זקן 
וחלוש שכמותו לא יוכלו לעגלה כבדה השקועה עמוק בבוץ הטובעני. האיכר מתעקש, והוא טוען כלפי 

הצדיק, שטענתו “אינני יכול”, משמעה בעצם “איני רוצה”. בסופו של דבר מתרצה הצדיק, ויחד הם 
מחלצים את העגלה. 

מה למד האדמו”ר החסידי מהאיכר הפשוט? הוא למד ממנו שקודם שננסה, לא נוכל לדעת את גבולות 
היכולת שלנו. ולשכשנרצה, גם נוכל. 

האיכר מאמין שההשגחה העליונה זימנה את הצדיק בדרכו, כדי שיעזור לו בפעולת החילוץ, ואילו 
אנו, הקוראים, למדים, שכל מפגש אקראי עשוי להיות הזדמנות ללימוד דבר מה עמוק על עצמנו 

ועל המציאות הסובבת אותנו. כל אירוע שנקרה בדרכנו, אם נהיה מודעים אליו, מזמן בחירה וקבלת 
אחריות ומאפשר צמיחה.

בשאלה 3 מתבקשים התלמידים להתייחס לאירוע דומה לזה המתואר בסיפור החסידי. כדאי לבקש 
מהתלמידים לתאר בכתב את האירוע. רק מי שמעוניין יספר אותו בכיתה. הכתיבה מאפשרת ריכוז, 

והסיפור החופשי לאחריה מאפשר לתלמיד להביע את עצמו באופן אותנטי בכיתה.

ה  מ י ש מ
כאן נבקש להרחיב את אוצר הדימויים הלשוניים של התלמידים באמצעות ביטויים הקשורים בדרך. 

באמצעותם נבחן, בין היתר, את משמעויות הביטוי בהקשרים שונים שעלו עד כה. 

ההסבר הביטוי 

באופן כללי, על פי רובבדרך כלל

כלאחר ידדרך אגב

התנהגות טובה ונאהדרך הישר

הדרך הראשיתדרך המלך

יצא לתרבות רעההשחית את דרכו

מקום הצטלבות של דרכים אחדותפרשת דרכים

דרך מלאה מכשוליםדרך עקלתון

קיצור דרך בצורה נסיתקפיצת הדרך

ִ

ִ
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לבחור בדרך
בשני המקורות הקודמים, בחנו את דימוי הדרך באופן כללי. כעת נעסוק במשמעויותיה של בחירה 

בדרך חיים ובאפשרויות השונות הגלומות בבחירה זו, באמצעות המשנה ממסכת אבות. 
שתי המשניות הקודמות למשנתנו עוסקות בחמשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי ובתכונותיהם. 

המשנה מספרת כי רבן יוחנן בן זכאי מבקש מחמשת תלמידיו, שנזכרו קודם לכן: “צאו וראו איזוהי 
דרך ישרה שיבור לו האדם”? מעניין לציין שרבן יוחנן אינו מרצה לפני תלמידיו את משנתו לגבי הדרך 

הישרה שיש לבחור בה, אלא מבקש מהם לצאת ולראות, כלומר לבחון באופן מעשי ולא באמצעות 
הגות מופשטת בלבד, ולהחליט באופן עצמאי מהי בעיניהם הדרך הישרה שידבק בה האדם. )שימו לב 
שהמשנה משתמשת בשורש ר,א,ה גם לתיאור הסכמתו של רבן יוחנן בן זכאי עם דברי אלעזר בן ערך: 

“רואה אני את דבריו”(. 
גם רבן יוחנן בן זכאי שבמשנה מחבר בין דימוי הדרך לייעוד ולערכים המתווים את חיינו. נשים לב כי 
המשנה עוסקת ב’דרך ישרה’ ולא בדרך טובה. היפוכה של ‘דרך ישרה’ איננו דרך עקלתון, כי אם ‘דרך 

רעה’. יש בכך כדי להחזירנו לדימוי הדרך שבשיר ‘זמן האהבה’. גם שם מייעץ הזקן להלך ללכת ישר. מהי 
אפוא אותה ‘דרך ישרה’? האם זו הדרך הקצרה ביותר )שהרי המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות הוא 

קו ישר(? שמא זו הדרך האמיתית ביותר? )שהרי ‘ישר’ ו’יושר’, מאותו שורש הן( ואולי דרך האמונה 
היא הדרך הישרה? )‘אמונה’ ו’יושר’ מלים מקבילות הן בלשון המקרא( 

לאחר שכל אחד מהתלמידים מבצע את המשימה שהוטלה עליו, הם שבים אל רבם ובפיהם 
מסקנותיהם: 

ר’ אליעזר: “עין טובה” - נדיבות ונכונות לחלוק עם אחרים.
ר’ יהושע: “חבר טוב” - אדם הנכון להשתתף עם חברו בצערו ובשמחתו.

ר’ יוסי: “שכן טוב” - שהרי הוא יבוא לעזרה בעת צרה. 
רבי שמעון: “הרואה את הנולד” - מי שמתכנן את מעשיו בתבונה תוך ראיית העתיד. 

רבי אלעזר בן ערך: “לב טוב” - הלב מסמל הן את התבונה והן את האנושיות.
בשלב זה מומלץ לשוחח על ההצעות השונות שהועלו במשנה. ניתן לדון בשאלות הבאות: 
מה ביקש רבן יוחנן מתלמידיו לבדוק? ומדוע לא גילה להם מראש את התשובה הנכונה? 

מה עשוי להיות פירושה של כל אחת מההצעות? )הביאור שהבאנו אינו אלא אחת מהאפשרויות, 
כמובן( ומדוע נבחרה דווקא הצעה זו? 

לאחר שנברר לעצמנו “מהי דרך ישרה שיבור לו האדם”, נשאל מהי דרך חיים ישרה, שהיא עין טובה. זו 
יכולה להיות אופטימיות, חוסר קנאה, ההיפך מעין רעה, שהיא גם מזל רע, ועוד. 

משמעה של הדרך הישרה, שהיא חבר טוב, יכול להיות אורח חיים שיש בו אמון בחבר, או שבו אנו 
מתפקדים כחברים טובים, שאפשר לבטוח בנו. ייתכן שפירושה יצירת חברויות בדרך או יציאה לדרך 

החיים בליווי של חברה טובה וראויה כלומר הליכה בדרך בשניים.
דרך ישרה, שהיא שכן טוב, יכולה להתפרש כחיים לצד השכן הקרוב, גם במובן הלאומי, והפיכתו של 

שונא לאוהב.
דרך ישרה של ראיית הנולד יכולה להיות דרך זהירה, שבה מחשבים מראש את הסיכונים.

ודרך ישרה ,שהיא לב טוב, יכולה לכלול את כלל התכונות הקודמות. 
כאן אפשר לברר אם התלמידים מסכימים עם קביעתו של רבן יוחנן, ש’לב טוב’ היא האפשרות 

המוצלחת ביותר באיזה מובן כולל הלב הטוב את שאר הדרכים? 
באמצעות השאלות שבעקבות הטכסט, אנו מבקשים לחבר בין השיר שבמשימת הפתיחה לבין המשנה.
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ה  מ י ש מ
המשימה מעודדת את התלמידים לחבר בין מציאות ובין דימוי. הם ינסו את כוחם ביצירת סיפורים 

מתוך המציאות הבית ספרית, שבהם ניתן להחיל את הדימוי. ביחס לדימוי ‘חבר טוב’, למשל: רבי 
יהושע פוגש בתלמיד התומך בחברו הפצוע ומסייע לו בהליכה. דוגמא נוספת: רבי אלעזר בן ערך פוגש 

בדרכו בנערה צעירה המלווה את סבה הזקן, ורואה בדרך כלב משוטט, אוספת אותו ומטפלת בו. מכאן 
ניתן להסיק שלב טוב היא הדרך הישרה, וכדומה.

משירי סוף הדרך 
באמצעות השיר אנו מבקשים להראות שזויות הראייה של הדרך משתנות בשלבים שונים של החיים, 

ושניתן ללמוד מתוך זויות ראייה של אנשים בוגרים. 
לפניכן תמצית ממאמרה של דבורה סילברסטון-סיון, “שירי סוף הדרך ללאה גולדברג”: 

“שירי סוף הדרך” הוא מחזור של שלושה שירים. השירים מתייחסים ל’דרך’, שהיא מטפורה לחיים. 
ן את ההתייחסות שלו אל סוף  המחזור ממוקד בסופּה של הדרך, כפי שרומז שמו. כל אחד מהשירים ְמַכּוֵ

הדרך, אל שלב הִזְקָנה. שירים אלו מקיימים ביניהם מצד אחד, רצף, אך מצד שני, כל אחד מהם עומד 
ְקנה ומשמעותה, לא כשהיא לעצמה, אלא  בפני עצמו. רצף השירים מוביל לאמירה של המשוררת על הִזּ

ְרִאי לחיים, על תחנותיהם השונות. ִכּ

שיר א’ 
ַער. ֶרְך ָיָפה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ַהּנַ ַהּדֶ

ֶרְך ָקָֹשה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ָהֶעֶלם. ַהּדֶ
ֶבר. ֶרְך ָאְרָכה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ַהּגֶ ַהּדֶ

ֶרְך. ַצד ַהּדֶ ֵקן ָלנּוַח ּבְ  ָיַֹשב ַהּזָּ

ָפז ָואֶֹדם, יָבתוֹ ּבְ ִקיָעה שֵֹ צוְֹבָעה ַהֹּשְ
ַטל-ָהֶעֶרב. ֶֹשא ַמְבִהיק ְלַרְגָליו ּבְ ַהּדֶ

ֶרת:  ִצּפוֹר ַאְחרוָֹנה ֶשל יוֹם ֵמָעָליו ְמַזּמֶ
ֶרְך?  ְזּכֹר ַמה ָיְפָתּה, ַמה ָקְֹשָתּה, ֶמה ָאְרָכה ַהּדֶ - ַהּתִ

שיר זה מתאר את ההתייחסות ל’דרך’ מזוויות שונות של ההליכה בה: הילדּות, הנעורים, גיל העמידה 
קנה. לכל גיל מבט אחר על החיים.  והִזּ

ַער. ֶרְך ָיָפה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ַהּנַ ַהּדֶ
התייחסותו של הנער אל החיים קלילה ונעימה. בעיניו נראה לו העולם ָיֶפה ונעים, עשיר בגילויים 

 חדשים. אם ייתקל בקשיים, תמיד יימצא לידו מבוגר שיעזור לו, ו’יעגל עבורו את הפינות’.
העולם נראה פחות מושלם, כשאותו נער מתבגר והופך לֶעֶלם. בשלב זה, לצד החיים היפים, הוא נתקל 
בעוולות ונאלץ להתמודד עם שאלות ודילמות. הראייה הנאיבית האופיינית לילדות מתחלפת במבט 

ריאלי וכואב:

ֶרְך ָקָשה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ָהֶעֶלם. ַהּדֶ
מהלך שתי השורות מסמן מעבר מתקופה אחת לתקופה אחרת בחיי אדם. זהו תהליך בזמן. אוי לו 

לעלם, אם יישאר “תקוע” במבט ילדותי ונאיבי על העולם. 
ְבַרת דרך, ורכש  כאן מדולגות שנים. הגבר מביט על חייו כבר מפרספקטיבה ארוכת טווח. הוא עבר ּכִ

לים למבט מסוג אחר: הוא כבר מתייחס לאורכה של הדרך. ּכֵ
את מקומן של ההתייחסויות הִרגשיות, האסתטיות או הערכית, מחליפה הסתכלות היסטורית. 

ֶרְך ָאְרָכה”. בגיל זה מצּויד האדם במשקפת משוכללת יותר;  לראשונה מדבר השיר בלשון עבר: “ַהּדֶ
בראייתו ההיסטורית כלולים גם הערכים ‘יפה’ וגם ‘קשה’, אך בגיל זה מסוגל האדם להביט על הדרך 

בראייה רב-ממדית.
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ֶרְך. ַצד ַהּדֶ ֵקן ָלנּוַח ּבְ ָיַשב ַהּזָ
צורתה הגראפית של שורה זו חריגה. הזקן אינו רץ במסלול המרוץ הרגיל של החיים; הוא נח. הוא אינו 
אומר דבר מה, כשאר הדמויות בבית. הוא פסיבי. גם הפועל ‘ישב’, המאפיין אותו, משמעותו סבילות, 

וביותר כאשר הוא חובר למלה ‘לנוח’. שבירת הסימטריה ממקדת את המבט בזקן. 
בבית השני מתוארת פעילות רבה, אלא שלא הזקן הוא הפועל כאן, אלא הטבע. הפעילות מסביבו 

מתרחשת בסופו של יום, בסופה של הדרך כבעין מחווה. את אווירת הסוף מבטאות כאן מלים, כגון 
“שקיעה”, “טל הערב”, “אחרונה של יום”. 

הפעילות הרוחשת מסביבו מדגישה את הפסיביות של הזקן.
האם אין לזקן אמירה על החיים?

מתברר שיש. יתר על כן, זוהי האמירה החשובה של השיר. הציפור המזמרת מעל ראשו, מבטאת את 
מחשבותיו. בניגוד לעייפותו הפיזית, מחשבותיו פעילות הן. הן משרטטות את כל מהלך חייו. ומעבר לכך, 

את מהלך החיים בכלל. מחשבותיו הן זיכרונות )“התזכור”(. בשנים הרבות שעבר צבר ואגר זיכרונות 
למכביר. פעילותו של הזקן פנימית היא. ולפעילות שקטה זו, בלי ‘רוח וצלצולים’ נתפסת בשיר כחשובה 

יותר מכל פעילות אחרת, שכן כלולות בה כל פעולות החיים. הזקן לבדו הוא מי שמסוגל להביט על 
חייו שלא מתוך ריצה יומיומית. רק לו מתאפשרת פרספקטיבה מדויקת וצלולה יותר. “ארבעים השנים 

הראשונות של החיים הן הטכסט”, אומר ארתור שופנהאור, “שלושים השנים הבאות הן ההערכה כלפיו”.

על פי: דבורה סילברסטון-סיון, “שירי סוף הדרך ללאה גולדברג”,
ממעמקים, גיליון מס’ 11 - מחשוון תשס”ח 

ה מ י ש מ
אנו מציעים לתלמידים לשים בפי אחת הדמויות מתוך השיר של לאה גולדברג את הטכסט המצוטט 

מספרו של ד”ר סוס. לנו נראה שהגבר או האבא שבשיר הן הדמויות המתאימות ביותר לומר זאת לבן.

משימת סיכום: הדרך שלא נבחרה 
לפניכן קטעים מתוך דברים שכתבה מתרגמת השיר: 

“הדרך שלא נבחרה” הוא אחד השירים הידועים, האהובים והמצוטטים ביותר בשירה האנגלית בת 
זמננו. בפשטות מילותיו ובחריזתו המיוחדת )בבתים בני חמש שורות( הוא כובש כבר בקריאה ראשונה. 

בד בבד מהלכת קסם על הקורא האווירה המהורהרת והרת הגורל השורה על השיר. נושא השיר הוא 
הבחירה שנאלץ המטייל ביער לבחור באחת משתי הדרכים המתפצלות למולו, ורק באחת. המטייל 
מרוצה כנראה בסופו של דבר מהדרך שבחר בה, הדרך “שהלכו בה פחות”, אבל לאורך ימים ושנים 

מלווה אותו תחושה של החמצה בלתי נמנעת בשל הדרך שלא הלך בה ואשר את טיבה ואת מחוז חפצה 
לא ידע לעולם

 ]...[  
קריאה קשובה של השיר מרמזת כי הדרכים שנפרדות כאן ביער הן מטפורה לדרכי חיים. והבחירה 

 ביניהן, הנכפית כאן על המטייל, היא בגדר של הכרעה כבדת משקל, הכרעת חיים “גדולה”.

המטייל מודע לכובד משקלה של הבחירה. הוא מנסה לרגע להיאחז בתקווה שהיא מנת חלקם של רבים 
המתנסים בהכרעה גדולה, לשוב בעתיד אל נקודת המפנה ולממש את האפשרות לצעוד בדרך השנייה 

)“לזו יום אחד עוד אחזור!”(. אך הוא מכיר מיד בכך שאין זו אלא אשליה. ממש כשם שהרקליטוס אינו 
יכול להיכנס לאותו הנהר פעמיים - כי הנהר כבר אינו אותו נהר, וגם כי הרקליטוס כבר אינו אותו אדם 

שהיה - כך המצב גם בעמדך אל מול צומת מכריעה בחייך. משבחרת, והלכת בדרך שהלכת, ויתרת על 
הדרך שלא הלכת בה ועליך להשלים עם הוויתור. לאורך הדרך חלים בך שינויים ודבר מתגלגל לדבר 

)“דרך מדרך נמשכת”(, ואין לפיכך מובן לנחמה האשלייתית שהברירה שהיתה לך בעבר תשוב ותהיה 
פתוחה לפניך גם בעתיד )“ידעתי, מכאן לא אשוב עוד ללכת”(. עם זאת, האפשרות שהוחמצה ממשיכה 

ללוות אותך תמיד, במין נוכחות צל המעידה בחריפות על גורליותה של ההכרעה.
השיר מסתיים באווירת אגדה )“ברבות הימים”( מרירה-מתוקה. המטייל מאשר את הבחירה שעשה 

אי-אז שם ביער. הוא מאמץ - או אולי קובע עתה, בחוכמה שלאחר מעשה - את העיקרון שהתגלם 
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ד ו מ 31 ע פרק שלישי: על פרשת דרכים - על הבחירות שבדרך

באותה הכרעה. “בחרתי בזו שהלכו בה פחות”: הלכתי בדרכי שלי ולא בתלם שכבשו האחרים. כאן 
המתיקות. אך האנחה המלווה את הקביעה הזאת, וגם שמו של השיר, מזכירים לנו שיש דרך שלא 

נוסתה ומותירים שובל של ויתור והחמצה. לאחר סיומו נמשך מן השיר דוק עדין של עצב מריר.
עדנה אולמן-מרגלית, רוברט לי פרוסט, “הדרך שלא נבחרה”, הארץ 

רוברט פרוסט, הדרך שלא נבחרה, מתוך "הארץ", תרגום עדנה אולמן מרגלית

המשורר עומד לפני פרשת דרכים ובוחר בדרך שהלכו בה פחות. זוהי הסיבה שבגללה היא מאתגרת 
אותו, ואולי גם בגללה דרך זו מעוררת אצלו חששות ותהיות. האם ראוי לבחור בדרך על פי ההולכים 

בה, ולא על פי הדרך עצמה? ואולי הכרחי לבחור בדרך על פי ההולכים בה, שהרי איננו הולכים בה לבד? 
בנקודות אלו אנחנו מבקשים לחתום את הדיון על הבחירות שבדרך. 

זכרו שאין כהשפעתה של קבוצת הגיל על בחירתו של המתבגר. כדאי להביא זאת למודעותם של 
התלמידים בעת הדיון. 

כחלק ממשימת הסיכום אנו מציעים לערוך ‘ערב קריאה’ בין הדמויות שנזכרו בפרק. חשוב לבקש 
מהתלמידים שיבססו את דבריהם על המקורות שנלמדו בפרק, כך שהתייחסותם תבטא הבנה והפנמה 

של המקורות, כדי שהדברים לא יהיו תלושים מן ההקשר הלימודי. 

דרכי הערכה
רצוי להשתמש במשימת הסיכום כמשימת הערכה. הכותבים את הדיון יתבקשו לחזק את דברי הדובר, 

שאותו הם מדובבים, בציטוט מהקטע שנלמד. בדרך זו יחשפו התלמידים את השקפת העולם העולה 
מכל מקור, וכך תוכלו אתן לבחון, עד כמה המקורות הובנו.



ד ו מ 32 ע פרק רביעי: חברים לדרך

- ך  ר ד ל ם  י ר ב ח
ת ו ר ב ח ו ת  ו ד י ד י ל  ע

החברות תופסת מקום חשוב בחייהם של מתבגרים. המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים כרוך 
פעמים רבות בניתוק קשרים ישנים וביצירת קשרים חדשים. הצורך בחברות והזיקה שבין נאמנות, 

שייכות וחברות מציבים בפני המתבגרים אתגרים ומבחנים חברתיים ומוסריים שאינם פשוטים. 
בפרק מוצגים שני טיפוסי חברות: 

החבר המכיל, השותף, שיעמוד לימין זולתו בכל מחיר, ושבו ניתן לבטוח. חבר זה מאפשר לו להיות עצמו 
ללא מסכות. חברות כזאת אינה מותנית, ואינה כרוכה בביקורת ובהצעת שיפורים. 

לעומתו ניצב החבר המוכיח והמבקר. לחבר זה איכפת מאוד מזולתו. הוא יעשה הרבה כדי לאפשר לו 
להשתנות ולהשתפר. 

באמצעות המקורות, השאלות והמשימות נערוך היכרות עם שני סוגי החברים. ננסה לשאול את עצמנו: 
למי מהם אנו דומים יותר, איזה טיפוס של חבר אנו מעדיפים ומדוע. 

בפרק מובלע, כמובן, דיון בשאלת טיבה של חברות טובה. 

ר? ב ח ו  ה מ  - ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
פעילות הפתיחה מפגישה את התלמידים עם דמות החבר ‘האידיאלי’. הרשימה המרשימה של תכונותיו 
של חבר מזמנת לתלמידים בחינה של יחסי החברות שלהם: האם הם כנים או אינטרסנטיים? איזה צורך 

ממלאת בחייהם החברות? מה נדרש מהם כדי להיות חברי אמת וכדי לרכוש חברים כאלה? 
בנוסף לכך, אנו מציעים לבחון דרך המקור את טיפוס החבר המבקר והמוכיח: האם חבר מסוג זה 

המתואר בקטע, יכול לשמש ראי למעשיי? האם חבר המאיר את הצדדים האפלים באישיותי ייחשב 
חבר אמת? 

קטע הפתיחה מזמן דיון סביב שני טיפוסי החברות ובחינה של תפיסות החברות של התלמידים נוכח 
שני הדגמים, שאותם יפגשו במהלך הפרק. 

עי
בי

 ר
ק

פר

ׁ

ׁ

ׁ

ׁ ׁ ׁ

ׁ

st
oc
kx
ep

t

ד ו מ 44ע



ד ו מ 33 ע פרק רביעי: חברים לדרך

ם(  י ר פ ס )ה ן  רו א ב ו  נ צא מ

מחיאות כפים סוערות 
גיבורי הסיפור - רבי יוחנן, גדול אמוראי ארץ ישראל, וריש לקיש, תלמידו וחברו, הם מהדמויות 

המרכזיות והססגוניות בספרות האגדה. בפרק זה כללנו שני סיפורים העוסקים במערכת היחסים 
הסבוכה והמרתקת של שני אישים אלו. )מומלץ לעיין ב’ספר האגדה’ כדי ללמוד עוד על דמויות אלו 

ועל היחסים ביניהן(. 
מתוך המסופר במקורות חז”ל על אישיותו של רבי שמעון בן לקיש, ניכר שהיה בעל אישיות יוצאת דופן 

וביוגרפיה בלתי שגרתית. בתחילת דרכו עסק בלימוד. בשלב מאוחר יותר נטש את עולם התורה, והפך 
לשודד. בהמשך דרכו חזר ושנה, למד ולימד, והפך לאחד מחשובי החכמים בדורו. ריש לקיש היה אדם 

תקיף ועשוי ללא חת, כפי שניכר מהסיפור שלפנינו. 
פעם אחת לימד ריש לקיש הלכה: “נשיא ]הכוונה לנשיא הסנהדרין, בית הדין הגבוה בתקופת הבית 

השני ובשנים שלאחריו[ שחטא - מלקין אותו בבית דין של שלושה”. נושא זה היה שנוי במחלוקת בין 
החכמים. ריש לקיש צידד בעמדה המחמירה, והיה סבור שנשיא הסנהדרין אינו זכאי לזכויות יתר, ועליו 

להישפט ולהיענש ככל אדם פשוט, אם ביצע עבירה שעונשה מלקות. 
ראש הסנהדרין בימיו של ריש לקיש היה רבי יודן נשיאה ]כלומר הנשיא[, שהתייחס לדבריו של ריש 

לקיש כהטחת ביקורת וכביזוי מוסד הנשיאות, ועל כן שלח שוטרים לתפוס את ריש לקיש ולהענישו. 
ריש לקיש ברח והסתתר מפניו. למחרת הגיע, כדרכו, רבי יוחנן אל בית הוועד ]כינוי לבית המדרש 
במקורות הארץ-ישראליים[ כדי ללמד שיעור. רבי יודן הנשיא היה גם הוא בין הבאים לבית הוועד 

לשמוע תורה מפי רבי יוחנן, ראש הישיבה וגדול חכמי הדור. מתוך נאמנות לחברו הנתון במצוקה ומתוך 
סולידריות עמו החליט רבי יוחנן שלא להתחיל בשיעור. רבי יודן המופתע שואל לפשר שתיקתו של 

רבי יוחנן. במקום תשובה מילולית ביצע רבי יוחנן תנועות של מחיאת כפיים - ביד אחת בלבד... מאחר 
שרבי יוחנן לא רצה לעלוב בנשיא ולהטיח בו ביקורת ישירה, הוא נעזר בדימוי של מחיאת כף אחת, 

ובכך ‘אמר’ שללא כף היד השנייה, כלומר ללא ריש לקיש, לא יוכל ללמוד וללמד. 
בשאלה 3 אנו מבקשים לבחון את טיבה של החברות שהתקיימה בין ריש לקיש ורבי יוחנן לאור דימוי 

היחסים כמחיאת כפיים. שני ההסברים עשויים להתאים למערכת היחסים בין רבי יוחנן וריש לקיש. 
מומלץ להדגיש את הדרישה לנימוק בבחירת ההסבר על ידי התלמיד, וכן להתייחס להשלכות הבחירה 

על ראייתו את מערכת היחסים הראויה והרצויה בין חברים. 

חברות כואבת 
האדמו”ר רבי משה יהודה לייב מסאסוב )1807-1745(, שבשמו מובא הסיפור החסידי שלפנינו, חי בדור 

השלישי והרביעי לתנועת החסידות, ושימש כרבם של אלפי חסידים. הסיפורים הרבים שסופרו עליו 
מבליטים בדמותו את האהבה שחש כלפי עמו, אשר “נתפתחה בנשמתו עד כדי שלמות שאין דוגמתה 
אפילו בחסידות העשירה באוהבי הבריות” )מרטין בובר, אור הגנוז, עמוד 38(. לפי רבי משה לייב, “יש 

לאהוב כל נפש, כי היא חלק אלוה ממעל; או, נכון יותר: אי-אפשר לא לאהוב נפש כלשהי, אם רק תפסת 
באמת שהיא חלק אלוה ממעל” )שם, עמוד 39(. הסיפור ‘חברות כואבת’ הוא חלק ממסכת גדולה של 

סיפורי אהבת האדם ואהבת ישראל, המזוהים עם דמותו של רבי משה לייב. 
רבי משה למד מהכפרי מהי חברות אמת. הכפרי אינו מסתפק בהצהרה: “אני אוהב אותך”. אהבת הֵרע 

מתבטאת ברגישות כלפי מה שחסר לו, כלפי מצוקותיו וקשייו. בלי אמפתיה עמוקה אין אהבת אמת. 
יתר על כן, אהבת אמת תתבטא בסיוע ובתמיכה ממשיים בזולת. 

אומר לו לטובתו 
בשלושת המקורות הקודמים, הודגשו התכונות והמעשים המכוננים חברות אמת. המקור שלפנינו, 

הלקוח מתוך ספרו הידוע של הרמב”ם, ‘היד החזקה’, מוסיף נקודת מבט חדשה המתייחסת לחובת 
ההוכחה והביקורת כביטוי לחברות ראויה. הרמב”ם מסתמך על הפסוק מספר ויקרא: “לא תשנא 
את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא” )ויקרא י, יז(, וממנו הוא לומד את 

הנדרש מחבר טוב - תוכחה. התוכחה מאפיינת טיפוס שונה של חבר - חבר שמתוך איכפתיות, הבנה 
והתחשבות יוכיח את חברו ביחידות ובלשון רכה. דווקא בשל אהבתו לחברו לא יימנע מלהגיב על 
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ד ו מ 34 ע פרק רביעי: חברים לדרך

מעשים בלתי ראויים שראה בזולתו. חבר זה עומד בשער. הוא מבקר, מתריע ומהווה מצפון חי. חבר כזה 
אינו מסתפק רק בהכלת קשייו ורגשותיו של זולתו, אלא הוא עשוי גם לשמש מראה, שבה ישתקפו 

מעשי חברו באשר הם, והוא ידריך את חברו לקראת הליכה בדרך טובה.
במציאות היומיומית לא קל לתלמידים להוכיח את חבריהם. קשה הדבר שבעתיים ביחס לנושאים 

הנתפסים בעיניהם כשייכים לעולם המבוגרים, כמו כבוד למבוגר, ציות לחוקים וכללים ועוד. קל הרבה 
יותר לתלמידים להוכיח זה את זה בנושאים המצטיירים בעיניהם כחלק מאחריותם, כמו לבוש, בילוי 

וכדומה. כדאי וראוי להעלות זאת למודעותם של הנערים, ולדון בכך באמצעות המקרים המובאים 
במשימה.

חברותא 
לפנינו הקטע האחרון מתוך סיפור רחב יותר, המתאר כיצד עזב ריש לקיש את עולם הפשע והשוד 
ונעשה לתלמיד חכם. בהמשך מתוארים מערכת היחסים שבין ריש לקיש ורבי יוחנן וסופה הטרגי. 
נתרגם לעברית את עיקרי הדברים המובאים בתלמוד הבבלי )מסכת בבא מציעא, דף פד עמוד א(:

יום אחד שחה רבי יוחנן בירדן. ראה אותו ריש לקיש וקפץ אחריו לנהר, מפני שחשבֹו לאשה. רבי יוחנן 
התפעל מאוד מכוחו הרב של ריש לקיש ואמר לו: “כוחך - לתורה!”. ריש לקיש ענה לעומתו: “יופיך - 

לנשים!” )רבי יוחנן נודע ביופיו הרב(. “אם תחזור בתשובה,” אמר לו רבי יוחנן, “אתן לך את אחותי, 
שהיא יָפה ממני”. ריש לקיש הסכים. רבי יוחנן קרא עמו ולימד אותו ועשאו אדם גדול ותלמיד חכם.

יום אחד נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בעניין קבלת טומאה של כלי ברזל שונים - סכינים, חרבות 
וכדומה. כאשר נוכח רבי יוחנן, שריש לקיש עומד על דעתו ואיננו מסכים איתו, הטיח כלפיו: “השודד 

מכיר היטב את מלאכתו”. כלומר, אתה, שהיית פושע, מבין היטב בסכינים וחרבות... 
ריש לקיש נפגע עמוקות מהזכרת עברו המפוקפק, והשיב לרבי יוחנן: “מה הועלת לי? שם קראו לי: 

‘רבי’, וכאן קוראים לי ‘רבי’!”. כלומר: מה הועלת לי שלימדת אותי תורה? הרי גם שם הייתי אדם חשוב! 
רבי יוחנן נפגע מתגובתו של ריש לקיש וענה לו: “הועלתי לך בכך שקירבתיך תחת כנפי השכינה”.

כיוון שנפגע רבי יוחנן מדבריו של ריש לקיש, חלה ריש לקיש. אשתו ביקשה מרבי יוחנן, שהיה אחיה, 
שלא יקפיד עליו ולא יעניש אותו, אך ללא הועיל. ריש לקיש נפטר. רבי יוחנן התאבל על פטירתו. הוא 

לא הצליח עוד ללמוד בלי ריש לקיש. החכמים שביקשו למצוא מזור לכאבו, הציעו לרבי יוחנן חברותא 
אחר במקומו של ריש לקיש - רבי אלעזר בן פדת. 

וכאן מתחיל הסיפור במקור שלפניכן. 
רבי אלעזר בן פדת, שבא להרגיע את רבי יוחנן, הוא חבר משתתף ומסייע. הוא מריע נוכח עומק 

תשובותיו של רבי יוחנן. אולם רבי יוחנן שהיה רגיל לשאלותיו הקשות הרבות, ולעתים אף לקושיותיו 
המתריסות של ריש לקיש, שהיו מחדדות את חשיבתו, הפך למתוסכל יותר ויותר. 

רבי יוחנן התגעגע לחבר ששימש ככף השנייה. מחיאות הכפיים שמחאו יחדיו, היו לעתים חזקות ואף 
מכאיבות, אך תמיד הפיקו צליל משותף. על כן דחה את ניסיונו של רבי אלעזר לנחמו. 

ם ו כ י ס ת  ו מ י ש מ
משימה א - דונו בתגובות החברות לאור המקורות שהועלו בפרק. לדוגמא: תגובתה של טל עשויה 

להתאים לעמדה העולה מדברי הרמב”ם או מהסיפור האחרון על ריש לקיש ורבי יוחנן. 
בהזדמנות זו ניתן לעמוד על נקודות מבטם של התלמידים ואת השקפותיהם לגבי טיפוסי החברות 

השונים. 
משימה ב - הפתגמים המתאימים לרבי יוחנן - א, ב, ה, ו, ז. הפתגמים המתאימים לרבי משה לייב - ג, ד, 

ח, ט, י.

ד ו מ 47ע
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 - ם  ו ל ש י  כ ר  ד
ם ו ל ש ת  נ כ ש ה ל  ע

פרק זה, העוסק בערכו של השלום ובדרכים להשכנתו בחברת המתבגרים, מהווה מעין המשכו של 
הפרק הקודם. 

 כחלק מתהליך ההתבגרות הארוך משתלבים הצעירים בהדרגה בחברה הסובבת אותם. כיצורים 
חברתיים עליהם להתמודד עם המתחים והעימותים בין כוחות חברתיים שונים. כאשר הם נחשפים 
לעימותים חברתיים ונוטלים אחריות כלפיהם, הם בודקים את האפשרויות השונות להשכנת שלום 

בחברה שבה מתרוצצים רצונות מנוגדים. במציאות החיים במדינת ישראל מדברים רבות על שלום עם 
מדינות שכנות, בהקשר הפוליטי. לא רק השלום בין חברות ומדינות חשוב. לא פחות ממנו משמעותי 

השלום הקטן. זהו השלום בין אדם לאדם בחברה שבה מתנהלים חיי היומיום: המשפחה, הכיתה, שכבת 
הגיל. 

בעולמם של מתבגרים שכיחים סכסוכים בין יחידים וקבוצות. משברים חברתיים הם חלק מחוויית 
היומיום בחייהם. מסיבה זו בחרנו לעסוק בערך השלום ובהשכנתו, כלומר, בדרכים ליישוב סכסוכים. 

השלום הוא אחד הערכים המרכזיים בתרבות ישראל. על פי המסורת היהודית, אנו מצווים להיות 
רודפי שלום. כך נאמר במסכת אבות: “הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום 

)משנה, מסכת אבות א, יב(. נראה שהביטוי “רודף שלום” נשען על הפסוק מתהלים )לד, טו( “בקש 
שלום ורדפהו”. אכן, מרובים הם המאמרים והפתגמים במקרא, במקורות חז”ל ובספרות ההלכתית 

והפילוסופית היהודית המעמידים את השלום כערך מרכזי וחשוב. דומה שניתן לראות בדברי הרמב”ם 
את תמציתה של תפיסה זו: “גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר: ‘דרכיה 

דרכי נֹעם וכל נתיבותיה שלום’” )רמב”ם, הלכות מגילה וחנוכה, פרק ד, הלכות יב-יד( 
יצוין כי לצד ערך השלום ניצבים ערכים חשובים נוספים, כדוגמת ערך האמת. לעתים עומדת החתירה 

לאמת בסתירה לערך השלום. איזה מבין שני הערכים חשוב יותר? האם השלום עומד בסתירה 
לאמיתות שאנחנו מאמינים בהן, או שהשלום הוא שלמות והשלמה בין השקפות שונות, וכמאמר 
הנביא: “והאמת והשלום אהבו” )זכריה, ח, יט(? שאלות אלו ודומות להן יעמדו במרכזו של הפרק 

שלפניכן. 
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ם  י ל מ ת  א צי מ ת  רו ח ת  - ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
באמצעות העיסוק במלים הנגזרות מהשורש ש,ל,מ ובמשמעויותיהן אנו מבקשים לפתח מודעות לפניו 

המרובות של הנושא, מעבר להקשרו הפוליטי. בטבלה שלפניכן מלים שונות הנגזרות מהשורש ש,ל,מ: 

מלים בנושא- 
כסף

מלים ללא שמותשלמותשלם
נושא

שלומיאלשולמיתשלם )בלי פגם(משליםתשלומים

שלום )שלומי השלמהשלמונים
אמוני(

השתלמותשלמה

שלם - שלמו ימי שילומים
האבל

שלמון )סוג עשב(ירושליםמושלם )גמור(

שלם - בריא, משולם
ללא מחלה

שלמים )סוג של שלומיתשלמות
קורבן( 

שלם )מספר תשלום
ללא שארית 

המבוטאת 
בשבר(

שלום

מושלם )בלי משתלם
פגם(

שלומי

הטבלה עשויה להצביע על ההקשרים ההיסטוריים והרעיוניים האפשריים בין המלים בעלות השורש 
המשותף. יש הרואים את הזיקה שבין תשלום ושלום כשריד תרבותי עתיק מכך שבעת העתיקה השכנת 

שלום בין חמולות או עמים היתה כרוכה בתשלום. השבטים או העמים החלשים היו משלמים לחזקים 
מהם כדי לקבל הגנה ושלום. לעומת זאת, הקשר בין שלמות לשלום מובהק יותר. השלום מביא לשלמות 

שני חלקים שנפרדו זה מזה. 

מצאנו בארון )הספרים( 
המשנה שלפנינו מונה שלושה עקרונות שעליהם העולם קיים. כמה ממפרשי המשנה )רבינו יונה, רמב”ם, 

רבי עובדיה מברטנורה ועוד( מבארים את הביטוי “העולם קיים” כמתייחס לקיומה של חברה אנושית 
תקינה. לפי הבנתם, חברה אנושית שערכיה הם אמת, דין ושלום מסוגלת להתקיים ולתפקד כראוי, 

ואילו חברה שחסרים בה עקרונות אלו, סופה לכלות. התלמוד הירושלמי )מסכת מגילה, פרק ג הלכה 
ו( מסביר, ששלושת העקרונות הללו תלויים זה בזה: “ושלושתן דבר אחד הן: נעשה דין - נעשה אמת - 

נעשה שלום”.
מקובל לפרש עקרונות אלו כך: האמת - הוא הרדיפה אחרי הנכון, הדין - הוא עשיית משפט צדק, ואילו 

השלום, פירושו מצב של שלמות בין חברות ומדינות ובין אדם לחברו. 
התבוננות מעמיקה יותר במשמעות העקרונות שמונה רבן שמעון בן גמליאל במשנה מעוררת שאלה 

כבדת משקל: כיצד ניתן לכרוך יחד דין, אמת ושלום? לכאורה, שלושה עקרונות אלו סותרים זה את זה! 
שהרי הדין והאמת הם מושגים חד-משמעיים שאין בהם פשרה! כידוע, אמת יש רק אחת. פעמים רבות 

בהיסטוריה היתה החתירה לאמת, במובנים הפילוסופי, החברתי או הפוליטי, עילה למלחמות ולסכסוכים 
קשים ונוקבים. כל אחד מהצדדים אוחז באמת משלו, השונה מהאמת של הצד שכנגד. גם הדין הוא 

חד-משמעי. פעמים רבות ספר החוקים אינו מכונן צדק כי אם פרוצדורה חוקית הפוגעת מאוד באחד 
הצדדים המתדיינים, בלא שהדבר מגיע לו. בהקשר זה ידוע הפתגם התלמודי: “ייקוב הדין את ההר”. 

פתגם זה מתאר באופן ציורי כי גם כאשר ניצב בדרך אל הדין מכשול גדול כהר, הדין צריך להיות חד, ברור 
ותקיף, באופן שינקב את ההר ויעבור דרכו. אל לדיינים להסתפק בדרכים צדדיות שיעקפו את המכשול. 
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לעומת שני העקרונות הקודמים, הרי שהשלום מבוסס על פשרה, על ניסיון לאזן בין קונפליקטים, על 
נכונות לוותר על האמת והדין המוחלטים. ההליכה בדרכי שלום לקראת הזולת כרוכה לא פעם בפשרה 

עם האמת, הדין והצדק.
המתח שבין אמת ודין, מחד גיסא, ובינם לבין שלום, מאידך גיסא, העסיק גם את חכמי התלמוד. אחד 

הדיונים המעניינים בעניין מובא בתלמוד הבבלי )מסכת סנהדרין, דף ב עמוד ב(: 

רבי יהושע בן קרחה אומר: מצווה לבצוע ]לפשר בין יריבים במשפט[, שנאמר: 
“אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם” )זכריה ח, טז(. והלא במקום שיש משפט 

- אין שלום, ובמקום שיש שלום - אין משפט! אלא איזהו משפט שיש בו שלום? 
- הוי אומר: זה ביצוע ]=פשרה[. וכן בדוד הוא אומר: “ויהי דוד עושה משפט 

וצדקה” )שמואל ב ח, טו(, והלא כל מקום שיש משפט - אין צדקה, וצדקה - אין 
משפט! אלא איזהו משפט שיש בו צדקה? - הוי אומר: זה ביצוע. 

רבי יהושע בן קרחה מעמיד בפני השופט את אידיאל הפשרה. כדי לבסס את דבריו הוא מעמת בין 
הערכים הסותרים שלום ומשפט )המזכירים מאוד את השלום והדין שבמשנתו( המופיעים בפסוק 

בזכריה. תשובתו של רבי יהושע לסתירה בין הערכים הללו היא הפשרה. במשפט שיש בו שלום ההכרעה 
אינה נופלת באופן חד-צדדי אלא מתוך פשרה - “ביצוע” - כדעתו של רבי יהושע בן קרחה.

לחיזוק הרעיון מובאת דרשה נוספת, על הפסוק “ויהי דוד עושה משפט וצדקה”. גם כאן מעמת העורך 
)או רבי יהושע( צמד מושגים מנוגד, משפט וצדקה. הפשרה היא המאפשרת את קיומם זה בצד זה.

ה מ י ש מ
אנו מבקשים ליישם את התובנות שעלו מן המשנה במקרה מבחן הלקוח מעולמם של התלמידים. כיצד 
משכינים שלום בין שתי כיתות שלכל אחת מהן אמת וצדק משלה, כאשר כל אחת מהן מתבצרת בשלה 

ואינה מסכימה לסגת? כיצד מגיעים לפשרה שתאפשר שלום? 
אנחנו ממליצים לקיים פעילות זאת בשני שלבים: בשלב ראשון קיימו דיון בחברותות, ולאחר מכן 

אספו את מירב הצעות הפשרה. במסגרת הדיון הכיתתי כדאי לבדוק אם ההצעות פוגעות באמת ובדין 
)תוצאות המשחק הושגו בדין, וקבע אותן שופט(, ומה עדיף: השלום או ההגעה למיצוי האמת הצדק 

המוחלטים.

כרטיס צהוב
הזכרנו, שהמתח בין ערכי האמת והדין העסיק את חכמי התלמוד בקשר לדיון סביב תפקידו של 

השופט הצריך להכריע בין הצדק המוחלט לשלום. במקורות חז”ל מתואר מתח זה כוויכוח עקרוני בין 
שתי אסכולות ידועות של חכמים: בית שמאי ובית הלל. לפי בית הלל, האידיאל הוא קיום חברה על 
פי המגבלות והצרכים האנושיים. לפיכך לדידם יש צורך לעתים לוותר, אפילו על עקרונות, ולא לגזור 

גזרות הנוגדות את טבעו של האדם. לדעתם, קודם השלום לאמת. לעומתם, רואים בית שמאי את ענייני 
שמים כעיקר, והם מעדיפים את האמת על פני השלום. 

במקור שלפנינו מורחבים דברי הלל. הם מתבססים על מעשה אגדה שלפיו היה אהרן הכהן משכין 
שלום בין יריבים בדרכים מתוחכמות ומפותלות. למרות שמעשהו של אהרן נראה כהונאה וכשקר, 

משבח אותו הלל ואף קורא לנו לנהוג כמותו. 
הסיפור שלפנינו שב ומעלה את הדילמה בין שלום ואמת, שעסקנו בה קודם; האם לצורך השגת שלום 

ופשרה מותר לשקר? הסיפור נותן תשובה חיובית חד-משמעית. על פיו חשובה השגת שלום יותר 
מהאמת. אהרן, הרודף אחר השלום, מקדיש זמן רב ומשקיע תשומת לב רבה לאנשים אלו תוך כדי 

ויתור על האמת.
בהקשר זה עולה השאלה המעשית, אם שלום שהושג בשקר יעמוד לאורך זמן. ושמא כשיתגלה השקר 

יימוג גם השלום. יש, כמובן, נימוקים המצדיקים את המעשה וטוענים שלאחר שהנצים יתרגלו כבר 
לשלום, ימצאו חיי השלום חן בעיניהם, והם לא ירצו לשוב למצב מסוכסך. 
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כל ההפכים יחד בשלום 
במקורות הקודמים עסקנו במתח שבין ערכי האמת והדין לבין השלום. בתפילתו של רבי נחמן, לעומת 

זאת, משמעות השלום שונה לחלוטין. כאן נגזר השלום מלשון שלמות. השלום הוא מכלול אמיתות 
היוצרות יחד שלמות. אמתו של האחד מתמזגת עם אמתו של האחר, וכך נוצרת שלמות חדשה. בשלום 

זה משלימה השנאה את האהבה, הרחמים משלימים את הדין וכיוצא בכך. 
השלום בתפילתו של רבי נחמן מאפשר מקום לכול. אין הוא מחייב פשרה בין אמיתות, כפי שראינו 
במקורות הקודמים. כל צד יבוא לידי ביטוי במלואו וייצור שלמות תוך זיווגו עם הצד שכנגדו, כמו 

מריבת אוהבים המזינה את הפיוס ומעמיקה את האהבה ביניהם.
לנוחיותכן אנו מביאים את הנוסח המלא של התפילה: 

אדון השלום, מלך שהשלום שלו, עושה שלום ובורא את הכול, 
עזרנו והושיענו כולנו, שנזכה תמיד לאחוז במידת השלום, ויהיה שלום גדול באמת 

בין כל אדם לחברו ובין איש ואשתו, 
ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב בין כל בני אדם, 

כי אתה עושה שלום במרומיך, 
ואתה מחבר שני הפכים יחד, אש ומים, ובנפלאותיך העצומים אתה עושה שלום 

ביניהם,
כן תמשיך שלום גדול עלינו ועל כל העולם כולו, 

באופן שיתחברו כל ההפכים יחד בשלום גדול ובאהבה גדולה, 
ויוכללו כולם בדעה אחת ולב אחד להתקרב אליך ולתורתך באמת, 

ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, 
ה’ שלום, 

ברכנו בשלום, 
ועל ידי זה תמשיך עלינו כל הברכות וכל ההשפעות וכל הישועות 

לקוטי תפילות, חלק ראשון, תפילה צה

יין ויאנג בפילוסופיה הסינית 
הרעיון הפילוסופי המגולם בצמד יין ויאנג, שלפיו כל כוח מכיל מראש את ניגודו, וביחד הם יוצרים את 

השלמות, מרחיב מעט את תפיסת השלום שראינו בתפילת רבי נחמן מברסלב. 
התלמידים מתבקשים לחזור ולחשוב על הריב בין הכיתות בבית ספר ‘ערוגות’, ולנסות להאיר את 

זוויות הראייה של שני הצדדים. מובן שכל הרעיונות שעולים בכיתה יוכלו לשכון זה לצד זה בשלום... 

פעילות סיכום 
יצירת הסמלים אמורה להעניק לתלמידים הבנה עמוקה של הרעיון או המושג שאותו רוצים לבטא. 

בטרם יעצבו התלמידים סמל, בקשו מהם לתת את דעתם לשאלה איזה שלום הם מדמיינים -
האם שלום המבוסס על פשרה או שלום של ‘גם וגם’, המאפשר להפכים לחיות בכפיפה אחת? 

תוכלנה לכוון את התלמידים להשתמש בסמלי השלום שבספר כמרכיב בסמלים שייצרו בעצמם. 
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ך ר ד ה ם  א ל  ע י  ת י ב
גיל ההתבגרות נתון במעבר בין הילדות, התקופה בה הילד נסמך על הוריו, ובין הבגרות, המבטאת 

עצמאות ואחריות של האדם לעצמו. תקופת מעבר זו מעוררת שאלות רבות בנפשו של המתבגר בנוגע 
ליחסיו עם משפחתו, והיא מעוררת גם לא מעט חיכוכים בינו לבין הוריו.

שנת בר המצווה מסמלת במידה רבה את תחילת גיל ההתבגרות. אנו סבורים שמבטו של התלמיד 
בעצמו ובמשפחתו יכול להיות חשוב לצמיחתו האישית בתקופה מורכבת זו. מבט כזה עשוי להביא 
להידוק הקשר עם משפחתו ולהעמיד את התלמיד על חשיבותה של המשפחה ועל מקומה המרכזי 

בחייו, למרות החוויות המוכרות של המתבגר, שאין מבינים אותו, ושמתייחסים אליו כאל תינוק 
וכדומה.

התא המשפחתי עבר שינויים גדולים בעשורים האחרונים. המשפחה הגרעינית של זוג הורים וילדים 
היא עדיין זו המקובלת, אולם לצדה ישנן לא מעט משפחות חד-הוריות, ילדים המחלקים את זמנם בין 

שני בתים, ילדים הגדלים במשפחות שבהן שני ההורים מאותו המין. גם המשפחה הגרעינית השתנתה 
במידה ניכרת. המשפחה היא סביבתו הראשונית והבסיסית של הילד. היא קבוצת ההשתייכות 

המקבלת והתומכת ביותר. לא הילד בחר בה, ולא המשפחה היא שבחרה בילד, ועם זאת המשפחה 
מלווה את הילד בטוב וברע. אמנם עם תום גיל ההתבגרות הילד עוזב את משפחתו באופן רשמי, אולם 

היא ממשיכה ומלווה אותו בכל מהלך חייו. 
ראוי לציין שהמשפחה אינה רק תומכת ודואגת לצרכים, אלא היא גם מעבירת תרבות ומסורת. זהותו 

של התלמיד מתעצבת בהתבססה על המסורות, המנהגים והטקסים המשפחתיים. גם אם אין הם 
מוצגים כאירועים חינוכיים, הרי שערכם החינוכי רב.

הפרק מחולק לחמישה תתי-נושאים, המציגים את המשפחה כמקור כוח וכמקור לעיצוב זהות אישית 
ויהודית. זהו פרק מעבר בין העיסוק בזהותו העצמית של התלמיד לבין מקומו בשרשרת הדורות. 

ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
פתחנו בתיאור חשיבותה ומרכזיותה של המשפחה, המתבטאת בשפה העברית. בעברית, כמו גם בשפות 

אחרות, ישנם ביטויים רבים שמקורם במושגים מתחום המשפחה. מרתק ללמוד על הביטויים הללו, 
שחלקם הפכו למטבע לשון שגור. העיון בהם יכול ללמד על גלגוליהם של ביטויים בשפה, ועל משמעותה 

של המשפחה כבסיס התרבותי והאישי שלנו, על התפקידים השונים המתקיימים בה, ועל הכוח שהיא 
מעניקה לנו.

במשימה זו התלמידים מתוודעים אל מספר ביטויים מקובלים בשפה העברית הקשורים לנושא 
המשפחה. כדאי לפתח דיון סביבם. מה מלמד כל ביטוי על המשפחה? מדוע, למשל, לא קיים בה הביטוי 

‘שפת אב’? מה משמעותו של התפוח שאינו נופל רחוק מהעץ - האם אנו באמת ממשיכים את דרכי 
הורינו? ועוד.

ניתן כמובן להוסיף ביטויים נוספים הקשורים לנושא המשפחה.
שימו לב: הפתרונות למשימה נמצאים בהיפוך בתחתית העמוד. 
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מצאנו בארון )הספרים( 

המשפחה - בית בטוב וברע 
כפי שציינו במבוא, המתבגר שרוי פעמים רבות במתח מול משפחתו. גיל ההתבגרות מאופיין בעיצוב 

זהותו עצמית, הנראית לא פעם כמנוגדת למסגרת המשפחתית שעיצבו ההורים. יתר על כן, דווקא 
בגיל ההתבגרות בודק הנער פעמים רבות את גבולות האסור והמותר, ובדיקת גבולות זו עשויה להביא 

לעימותים בינו לבין הוריו.
חשוב להביא לידיעת התלמיד שחיכוכים אלו הם נורמליים, ושהם חלק מתהליך הצמיחה שלו לקראת 

מציאת זהותו. אין הם מעידים על פירוק הקשר. גם ברגעים אלו עומדת המשפחה מאחוריו. ואולי 
דווקא התעקשותם של הורים אל מול ילדיהם מבטאת אחריות ודאגה אמיתית. 

בפרק זה בחרנו להציג את המשפחה כתומכת ועומדת לצדנו גם ברגעי השמחה וגם ברגעי הקושי. גם 
בטוב וגם ברע. גם כאשר הקושי עצמו מתבטא בעימות עם ההורים, הם עדיין מי שדואגים ואוהבים את 

בניהם ובנותיהם. 

בחרנו לעסוק בנושא זה דרך השיר השלישי במחזור השירים של לאה גולדברג “משירי הבן האובד”. 
מורות המעוניינות לקרוא טרילוגיה זו בשלמותה ימצאו אותה בספר ‘ברק בבוקר’, עמ’ 84-87, ובספר 

‘שירים’, כרך ב’, עמ’ 66-69.
אנו ממליצים לקרוא גם את מאמרו של אריאל הירשפלד “פתחה את הדלת לסופה”, שהתפרסם 

בעיתון ‘הארץ’. )הקלדת כותרת המאמר בגוגל תביא לאיתורו ברשת(. 
כאן ננתח את השיר השלישי והאחרון המופיע בספר הלימוד:

בשיר שלפנינו חוזר הבן לביתו לאחר שעזב את ביתו, ויצא לדרך שבני משפחתו הסתייגו ממנה. הבן שב 
לביתו מבלי שחזר בתשובה - שימו לב לדו-המשמעות של התשובה: הן כשיבה הביתה והן ככפרה על 
המעשים. השיר מציין במפורש “והלב לא חזר בתשובה”. למרות שהבן שב לביתו ולמשפחתו, הוא לא 

חזר בו מן הדרך שאותה בחר.
בהקשר זה כדאי לשים לב לשמו של השיר - “בתשובתו”. השם מרמז הן על חזרה והן על חזרה בתשובה, 

שאינה קימת בשיר. הבן שבחר בדרכו - שאותה אנו יכולים רק לדמיין - מחזיק בה ושב אל הבית, 
המתקשה לקבל את בחירתו.

בתשובתו
במרכז השיר עומדות דמויותיהם של האב והאם:

האם מקבלת את הבן ללא תנאי. היא צופה את חזרתו ופותחת את הדלת לסופה. פתיחת הדלת 
מסמלת את העובדה שהאם אינה חוששת ממה שיביא עמו הבן בחזרתו. אין היא נרתעת מהסערה 

שבחוץ, ואף לא מהסערה שבפנים. מעייניה נתונים לשיבת הבן.
האב מגלם את הקבלה החלקית. קבלתו מהולה בכעס, שמקורו בכאב; ומקורו של הכאב - באהבה. 

ראוי לציין שהאב אינו מופיע בשיר כדמות עצמאית, אלא רק דרך עיניה המרככות של האם. דרך זווית 
ראייתה יוכל הבן לשוב ולקבל את ברכת האב הכועס. 

כדי שהתלמידים יבינו את השיר אנחנו מציעים את משימת הפיכתו של השיר לסיפור עלילה, תוך 
הוספת הפרטים החסרים, כמו: מדוע עזב הבן את הבית? מה מתרחש במשפחה עם עזיבתו? מהי 

עמדתו של כל אחד מבני המשפחה לגבי העזיבה ולגבי החזרה?
כאשר יספרו התלמידים את הסיפור שבשיר, הם ינסו לשער מה יכול היה להיות חטאו של הבן, הם ינסו 

לברר מדוע האם סולחת, ואילו שאר בני הבית אינם סולחים, וכך יפנימו את המסר של השיר. 
בהקשר זה כדאי לשאול את התלמידים אם הם מכירים במשפחתם או בשאר מעגלי ההשתייכות שלהם 

סיפור דומה. דרך הסיפור המציאותי ניתן לדון ברגשות ובדרכי התגובה של בני המשפחה השונים.
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מדרש תמונה
בעמוד 62 בספר הלימוד נמצאת יצירתו של הצייר ההולנדי איש המאה ה-17 - רמברנדט. יצירה זו 

מבוססת על משל הבן האובד המופיע בברית החדשה. גם לאה גולדברג הושפעה ממשל זה כשכתבה 
את השיר שהבאנו. 

אנו מביאים כהעשרה את המקור מהברית החדשה )הבשורה על פי לוקס טו, י-לב( העומד מאחורי 
היצירות שבספר הלימוד:

ב  ָ ְמָחה ִלְפֵני ַמְלֲאֵכי ֱאִהים ַעל-חֵֹטא ֶאָחד ַהּשׁ ְהֶיה ׂשִ ָכה ּתִ ַוֲאִני אֵֹמר ָלֶכם: ּכָ
טֹן ֵמֶהם ָאַמר ֶאל-ָאִביו  ֵני ָבִנים׃ ְוַהּקָ ֵמֲחָטָאיו׃ ַוּיֶֹסף ַוּיֹאַמר ִאיׁש ֶאָחד ָהיּו לוֹ ׁשְ

ק ָלֶהם ֶאת-ְנָכָסיו׃ ְוַאֲחֵרי ָיִמים  ר ִיּפֹל ְלֶחְבִלי ַוְיַחּלֵ י ָאִבי ֵחֶלק ַהַנֲחָלה ֲאׁשֶ ָנה-ּלִ ּתְ
ם ְלזוֵֹלל ַעד  ע ֶאל-ֶאֶרץ ְרחוָֹקה ַוְיִהי ׁשָ ּסַ ר לוֹ ַוּיִ ל-ֲאׁשֶ טֹן ֶאת-ּכָ ן ַהּקָ ֲאָחִדים ָאַסף ַהּבֵ
ָאֶרץ ַהִהיא  דוֹל ּבָ א ָרָעב ּגָ ר ָהָיה לוֹ ּבָ ל-ֲאׁשֶ ע ּכָ ּלַ ר ּבִ ְסּפוֹ׃ ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ל-ּכַ ר ּכָ ּזַ ר ּפִ ֲאׁשֶ

ָלֵחהּו  ׁשְ ֵבי ָהָאֶרץ ַהִהיא ַוּיִ ֶאָחד ִמּיׁשְ ח ּבְ ּפַ ְסּתַ ֶל ַוּיִ ְוהּוא ֵהֵחל ִלְהיוֹת ֲחַסר-ָלֶחם׃ ַוּיֵ
ר יֹאְכלּון ַהֲחִזיִרים  ֵרׂשוֹ ֲחרּוִבין ֵמֲאׁשֶ א ֶאת-ּכְ ְתַאו ְלַמּלֵ ֶדה ִלְרעוֹת ֲחִזיִרים׃ ַוּיִ ַהּשָׂ
ר ָלֶהם  ַחת ַיד ָאִבי ֲאׁשֶ ִכיִרים ּתַ ב ֶאל-ִלּבוֹ ַוּיֹאַמר ָמה-ַרּבּו ַהּשְׂ ׁשֶ ּופֵֹרׂש ֵאין לוֹ׃ ַוּיָ

ָרָעב׃ ָאקּום ֵאֵל ֶאל-ָאִבי ְואַֹמר ֵאָליו ָאִבי ָחָטאִתי  י ְוהוֵֹתר ְוָאנִֹכי ֵמת ּפֹה ּבָ ֶלֶחם ּדַ
ֵביֶת׃  ִכיִרים ּבְ ַאַחד ַהׂשְ יֵמִני-ָנא ּכְ ֵרא ִבְנ עוֹד ׂשִ ם-ְלָפֶני׃ ַקּלִֹתי ֵמִהּקָ ַמִים ּגַ ָ ם-ַלּשׁ ּגַ

ּפֹל  ָרץ ַוּיִ ְמרּו ַרֲחָמיו ֵאָליו ַוּיָ ּכָ בֹא ֶאל-ָאִביו ְועוֶֹדּנּו ֵמָרחוֹק ָרָאה אֹתוֹ ָאִביו ַוּיִ ָקם ַוּיָ ַוּיָ
ם-ְלָפֶני ַקּלִֹתי  ַמִים ּגַ ָ ם-ַלּשׁ ן ָעָנה ְוָאַמר ָאִבי ָחָטאִתי ּגַ ק לוֹ׃ ְוַהּבֵ ַ ּשׁ אָריו ְוּיִ ַעל-ַצּוָ

ִעיל ַהּטוֹב  הּו ֶאת-ַהּמְ יׁשֻ ֵרא ִבְנ עוֹד׃ ַוּיֹאֶמר ָהָאב ֶאל-ֲעָבָדיו ַמֲהרּו ָהִביאּו ְוַהְלּבִ ֵמִהּקָ
ק ְקחּו ּוְטָבחּו ְונֹאַכל ְוַנֲעָזה׃  ְרּבֵ ַעת ַעל-ָידוֹ ּוְנָעִלים ְלַרְגָליו׃ ְוֶאת-ֵעֶגל ַהּמַ ּוְתנּו ַטּבַ

ס׃  ם ְלִהְתַעּלֵ קּומּו ֻכּלָ נּו ַוּיָ ה הּוא ָחי אֵֹבד ְוהּוא ִנְמָצא ִאּתָ ִני ֵמת ָהָיה ְוִהּנֵ י ֶזה-ּבְ ּכִ
ְקָרא  יר ּוָמחוֹל׃ ַוּיִ ַמע קוֹל ׁשִ ׁשְ ִית ַוּיִ ְקַרב ֶאל-ַהּבַ ֶדה ַוּיִ ַלאְכּתוֹ ַבׂשָ א ִמּמְ דוֹל ּבָ ּוְבנוֹ ַהּגָ

ח לוֹ ָאִבי ֶאת־ ְזּבַ א ַוּיִ ַאל ַמה-ּזֹאת׃ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲהא ָאִחי ּבָ ׁשְ ָעִרים ַוּיִ ֶאל-ַאַחד ַהּנְ
ֵצא  ְיָתה ַוּיֵ ַחר ַאּפוֹ ְוא ָאָבה ָלבֹא ַהּבָ לוֹם׃ ַוּיִ ׁשָ ב ֵאָליו ּבְ ר ׁשָ ק ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ְרּבֵ ֵעֶגל ַהּמַ

י ּוֵמעוִֹדי א  ִנים ַרּבוֹת ֲעַבְדּתִ ה ֶזה ׁשָ ַען ַוּיֹאֶמר ֶאל-ָאִביו ִהּנֵ ר ַעל-ִלּבוֹ׃ ַוּיַ ָאִביו ַוְיַדּבֵ
ס ִעם-ֵרָעי׃ ּוְכבֹא  ְצוֶֹתי ְועוֹד א-ָנַתּתָ ִלי ְגִדי ִמן-ַהּצֹאן ֶלֱאכֹל ּוְלִהְתַעּלֵ י ִמּמִ ָעַבְרּתִ

ק׃ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ְרּבֵ ִחית ֶאת-ַנֲחָלֶת ָזַבְחּתָ ּלוֹ ֶאת-ֵעֶגל ַהּמַ ר ִהׁשְ ִבְנ ֶזה רֶֹעה זֹנוֹת ֲאׁשֶ
י  ס ּכִ מַֹח ּוְלִהְתַעּלֵ ר-ִלי ְל הּוא׃ ֲאָבל ָנאָוה ָלנּו ִלׂשְ ִדי ְוכֹל ֲאׁשֶ ה ִעּמָ ִני ֲהא ָתִמיד ַאּתָ ּבְ

נּו׃ ה הּוא ָחי אֵֹבד ְוהּוא ִנְמָצא ִאּתָ ֶזה-ָאִחי ֵמת ָהָיה ְוִהּנֵ

מעניין להשוות את דמות האם בכל אחת מהיצירות: הסיפור מהברית החדשה אינו מציג כלל את האם 
ותחושותיה. בתמונה של רמברנדט עומדת האם בצד, ואפילו תווי פניה אינם ברורים. לעומת זאת, 

בשירה של לאה גולדברג האם היא הדמות המרכזית. בחנו מדוע כל אחת מהיצירות נותנת לאם מקום 
אחר. האם מדובר בהקשר היסטורי שונה? האם העובדה שלאה גולדברג היא אשה היא שהביאה אותה 

להצגתה של האם כדמות מרכזית? 
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על כנפי נשרים - המשפחה כמקור הגנה
לאחר שהצגנו את המשפחה כמסגרת תומכת ומקבלת, אנו מציגים במקור הבא את המשפחה כמקור 

להגנה. אנו עושים זאת דרך לימוד דבריו של רש”י. רש”י מתמודד עם הפסוק מספר שמות שבו אומר ה’ 
ִרים”. מדוע דווקא נשרים? מדוע דווקא כנפי הנשר? לדברי רש”י,  ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ לבני ישראל: “ָוֶאּשָׂ

הביטוי “כנפי נשרים” מעיד על הגנה מקסימאלית של ההורה על ילדיו. רש”י מציג שתי דרכי הגנה של 
העופות על גוזליהם: הנשר המגביה עוף יותר מכל העופות אינו מחזיק את גוזליו בכפותיו, משום שהם 
נתונים לפגיעתם הרעה של חצי הצייד שמתחתיו. לעומת זאת, העופות האחרים שומרים את גוזליהם 

ברגליהם, וכך הם מגוננים עליהם מפני עופות טרף. 
ממקור זה לומדים, כי בכל מצב יתאים ההורה את מעשיו לצורך שמירת ילדיו. בשעת מלחמה ישמור 
עליהם פיזית בחדר מוגן; ובשעת שלום ישמור עליהם מפני השפעות מזיקות, מפני פושעים, ולפעמים 

גם מפני עצמם, אם ירצו להתנסות בדברים המסכנים אותם, מתוך שאינם עומדים על גודל הנזק הטמון 
בהם )עישון, שתיה, סמים(. חשוב להראות לתלמידים, כיצד פסוק מהמקרא ופירושו מימי-הביניים 

יכולים לקבל משמעות אקטואלית.

שברו את הכלים, פה לומדים ומשחקים - המשפחה כמקום
ללימוד וצמיחה

בלימוד המקור התלמודי ברצוננו להציג את המשפחה כמסגרת ללמידה וצמיחה. במקור מתארת אמו 
החורגת של אביי את תהליך החינוך. ראוי לציין שבמקור המלא נאמר שתחילה יש להלביש את הילד 

ולהאכילו, ולאחר מכן יש לאפשר לו לשבור את הכלים.
אנחנו ממליצים לערוך בכיתה סבב בכיתה, שבו יגיד כל תלמיד מה אומר לו הביטוי ‘לשבור את הכלים’. 

לאחריו השוו בין דברי התלמידים ובין משמעות הביטוי בקטע הנלמד.
הביטוי ‘שברו את הכלים’ הוא רב-משמעי. בין השאר הוא מצוי בספרות הקבלה. במקור התלמודי 

מגלמת שבירת הכלים חלק מהתנסותו ומלימודו המוגן של הילד בתוך חוג המשפחה. המשפחה 
מאפשרת להתנסות בדברים שונים באופן מבוקר. רבה מביא כלים סדוקים לביתו, כדי לאפשר לבנים 
ללמוד ולהתאמן ללא חשש. מסיפור זה ניתן גם ללמוד כי בכל גדילה יש מן השבירה. על מנת לצמוח 

עלינו לשבור. לקראת צאתם אל העולם שובר האפרוח את קליפת הביצה, הנבט בוקע את הקרקע, ואף 
התינוק פוקע את הקרומים. את תהליך הצמיחה הזה מאפשר רבה במשפחתו, בַזמנו לבניו אימון בכלים 

סדוקים.
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 שברו את הכלים / 
להקת בצל ירוק

מלים: דן אלמגור

האדם הקדמון, הפרה היסטורי,
ישב לו במערה,

צייר מאמוטות ודינוזאורים,
רצה להדליק לו מדורה,

אבל במקום גפרור פשוט ונוח
נטל האיש כלי אבן עגולים,

וזה בזה שיפשף אותם בכוח,
ו... טראח! שבר את הכלים!

שברו את הכלים,
ולא משחקים.

שברו את הכלים,
ולא משחקים,

והאדם אז נאנח
בקול מלא מכאוב:

“אח פעם יהיה טוב!
כן, פעם יהיה טוב!

יהיה טוב, יהיה טוב!”

הפסל הקדמון, ושמו טימנוס
שגר לו ביוון,

הכין ידיים לפסל ונוס;
היא ונוס ממילו כמובן,

אך ונוס אז אמרה: “שמע בלי 
ידיים!

תוריד ת’יד, איתי לא מתחילים!”
אז הוא נטל פטיש אחת ושתיים,

וטראח! שבר את הכלים!

שברו את הכלים
ולא משחקים!

שברו את הכלים
ולא משחקים!

והפסל אז נאנח
בקול מלא מכאוב:

“אח, פעם יהיה טוב!
כן, פעם יהיה טוב!

יהיה טוב, יהיה טוב!”

מפסגת הר סיני, משה רבנו
הבחין בקול ענות

הביט בעגל, הרים ידיים
וטראח! שבר את הלוחות,

לוחות רבים כבר נשברו בינתיים,
לכן היום חופרים עם את ודלי,

להעלות קצת חרס בידיים.
והופ! אוספים כל שבר כלי.

אוספים את הכלים,
וכן משחקים!

אוספים את הכלים,
וכן משחקים!

וכל חוקר אז נאנח
בקול מלא מכאוב

“אח פעם היה טוב,
 כן פעם היה טוב, היה, טוב, 

היה טוב.

אפשר להיעזר בשיר זה על מנת להמשיך ולפתח את הרעיון של שבירת כלים כביטוי בעל משמעויות 
רבות. חשוב לדון בכוחה של המשפחה כסביבה מקבלת ואוהבת המאפשרת להתאמן לקראת החיים.

פגישה משפחתית - משפחה, חיבה ואהבה 
שני המקורות הבאים מציגים את המשפחה כמזמנת רגעי חיבה, קשר ואהבה. במרכזם עומדים אב, 

ילדיו והקשרים האינטימיים ביניהם בחיי היומיום. בקטעים אלו באים לביטוי אינטימיות, חיבה, אהבה 
והיעדר מחיצות. בכוונת מכוון בחרנו בקטעים העוסקים באבות ולא באמהות, שכן קשרים מסוג זה בין 

בנים ואמהות מובנים מאליהם, ואילו קשרים כאלה עם אבות עדיין אינם צפויים כל כך בכל משפחה 
ומשפחה. בחרנו להראות נקודות שמשום היותן כה שגרתיות הן נסתרות מעינינו. כדאי להאיר אותן 
בסיפורים ולהפנות אליהן את תשומת הלב. כך נדגיש כי המציאות המתוארת בסיפורים אולי אינה 

המציאות שלנו, אולם היחסים הבסיסיים בין בני המשפחה דומים מבחינות רבות לאלו שהיו בתקופות 
אחרות ובמקומות אחרים.

כדאי, כמובן, שגם התלמידים יוסיפו מהסיפורים האישיים שלהם.
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משפחה כמקור להעברת מסורת 
המקור האחרון בפרק זה מציג עניין נוסף - המשפחה כחוליה בהעברת המסורת בשרשרת הדורות. 

)שרשרת הדורות תידון בפרק הבא, ומקור זה קושר בין שני הפרקים(.
בשיר זה מוצגת כוס הקידוש של הסב כמעבירת המסורת המשפחתית מדור לדור. המשפחה אינה רק 

זוג הורים וילדיהם. אליהם נוספים גם הסב, הסבא-רבא וגם הדורות הבאים.
העברת החפץ מדור לדור וקבלתו על ידי הדובר בשיר אינם נושאים אופי חומרי. הכוס, על שמה 

הייחודי, היא סמל יהודי עמוס בקישוטים, במלות הברכה של הקידוש ובזיכרונות ממשיים מבית סבא. 
ר מסלול של חיפוש. החוויה שהחפץ נושא עמו מביאה אותו לידי בדיקה ובירור  הכוס פותחת בפני הׁשָּ
זהותו האישית והיהודית. הכוס אינה נושאת עמה מסר חד-משמעי. אין היא אלא תחילת הדרך: “אני 

את מלאכתי רק התחלתי”. מהי אותה מלאכה? - קבלת המסורת המשפחתית, העדתית והלאומית, 
הפיכתה לחלק מהזהות והעברתה בבוא הזמן לדורות הבאים. מכל המסורות הללו ילמד נער בר המצווה 

על עברו, ומתוכן יבחר את זהותו. אכן מלאכה רבה לפניו.
זוהי כמובן הזדמנות טובה לבקש מהתלמידים שיספרו על חפצים העוברים במשפחתם מדור לדור. 

סביר שכל חפץ כזה נושא עמו סיפורים שונים וזיכרונות אישיים. באמצעות החפץ אפשר לשוחח עם 
התלמידים ולשמוע מהם על הקשרים שלהם עם הדורות הקודמים, כהכנה לפרק הבא.

ם ו כ י ס ת  מ י ש מ
הפעלת הסיכום מביאה בפני התלמידים ארבע תמונות. התלמידים מתבקשים להציע שם לכל תמונה 

ולקשור בין המקורות שנלמדו בפרק ובין התמונות.
הפעלת תמונות היא אמצעי טוב המעורר תלמידים לדבר על רגשותיהם תוך התרחקות מהזירה 

המשפחתית שלהם, שאותה לעתים אין הם מעוניינים לחשוף ברבים. ניתן, למשל, לשאול באיזו תמונה 
היו רוצים לראות את עצמם ומדוע. 
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 - ם  י ח י ל ש ץ  ו ר  מ
ת  ר ש ר ש ב ה  י ל ו ח כ י  נ א

ת ו ר ו ד ה
בפרק הקודם עסקנו במעבר מהיחיד אל המעגל המשפחתי. בפרק זה נמשיך ונרחיב את המעגל - את 

מסגרת המשפחה נעמיד כחוליה בשרשרת דורות. נבחן את השאלות העולות מהיותנו חוליה בשרשרת 
זו ואת היתרונות שבכך. 

בספר משמש הפרק כחוליית מעבר בין פרקים אישיים ומשפחתיים העוסקים במתבגר, ובין הפרקים 
שיעסקו בערכים המרכזיים ,שאליהם מצטרף המתבגר עם כניסתו לחברת הבוגרים היהודית.

טקס בר מצווה וטקסי התבגרות בכלל מציינים הצטרפות לחברת הבוגרים. מהי חברת הבוגרים, 
שאליה מצטרף המתבגר הישראלי? מהי מסורתה? איזה לפיד מועבר אליו במרוץ הלפיד של הדורות? 

איזה לפיד מצפים שיעביר הוא אל הדורות הבאים אחריו? 
במציאות חיינו הרב-תרבותית והמשתנה נדמה פעמים רבות שאין שום חשיבות להעברת המסורת. 

לעתים נדמה שבעידן המסרים המידיים אין ערך לאירועי העבר ולמסורות ישנות. מסורות עדיין 
מתקיימות נגד עינינו, אולם נדמה שהן אישיות ומשפחתיות, ואולי עדתיות. היום קשה לראות מסורת 

כוללת הפונה אל כל היהודים, ובכללם ליהודים חילוניים.
ראוי שנזכור שרבים מהתלמידים הם תלמידים מסורתיים, אך גם בביתם נהוגות מסורות שאינן ברורות 

לצעירים המצטרפים לחברת הבוגרים.

לעיסוק בנושא המסורת במסגרת חילונית חשיבות מיוחדת. החילוניות היהודית רצתה להתנתק 
באופן מודע מהמסורת היהודית. עם השנים הסתבר שגישה זו גבתה מחיר תרבותי כבד. ההתנתקות 

מהמקורות היהודיים והמסורת היהודית הובילה לניכור ואובדן זהות. כיום אנו יכולים להביט במסורת 
היהודית מתוך נקודת מבט המאפשרת בחירה מודעת בזהות היהודית. 

נבקש לומר כאן כי אנו, מורות כתלמידים, מהווים חוליה בשרשרת הדורות. מוטלת עלינו החובה 
והזכות להתקרב למסורת ולבחור את המסורת המתאימה לנו. מה שניקח מהדורות הקודמים, ומה 

שנעביר הלאה כחלק מהעם היהודי - הוא היהדות. לכן חובה עלינו ללמוד את מסורת העבר ולהשתתף 
בעיצוב מסורת דורנו.

הרעיון שאנו מקבלי מסורת ומעבירי מסורת מעורר מספר קשיים:
יש הטוענים שהיהודים החילוניים אינם יכולים להנחיל מסורת, שכן המעביר האותנטי של  � 

המסורת היהודית הוא הציבור החרדי והדתי בלבד. לא נטען לבלעדיות בעלותנו על המסורת 
היהודית, אך אנו סבורים שגם אנו נושאים את המסורת היהודית, גם אם באופן שונה מאשר 

נישאה המסורת בעבר.
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יהיו מן התלמידים שיאמרו שהיהדות זרה להם, ושהם אינם מרגישים כלל חוליה בשרשרת. אנו  � 
כמורות נוכל להראות להם כמה חשוב המרכיב היהודי בזהותם, למשל בטקסים היהודיים )הדלקת 

נרות חנוכה, סדר פסח(, בשפה העברית, בחיים בארץ ישראל ובסמלים היהודיים. בעצם לימוד 
המקורות היהודיים במסגרת שיעורי תרבות ישראל יש משום נטילת חלק במסורת היהודית.

ם  י נ פ ה  - ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
השיר ‘פנים’, של נורית זרחי, עוסק בהעברת תכונות גנטיות, כמו למשל תווי פנים. הפנים משתנים 

בין הדורות אולם יש בהם גם משום המשכיות. הנשים מתוארות כאלו המנחילות את היציבות, ואילו 
הגברים הם המוסיפים את ההיבט המשתנה בכל דור. השינוי בפנים בא לצד סימני זיהוי משותפים 

הממשיכים להתקיים בפנים לאורך הדורות. 

נקודות לדיון: 
מדוע מוצג בשיר באופן ישיר רק הצד הנשי?  � 

מדוע הנשים מייצגות את היציבות, ואילו הגברים, שהופעתם בשיר זה נסתרת מן העין, מייצגים  � 
את השינוי?

השיר עוסק, אמנם, בתווי פנים בלבד, אך ניתן לשער שהוא דן ברבדים עמוקים יותר - גם החינוך,  � 
המסורת והתרבות משתנים, ועם זאת הם עוברים מדור לדור, כך שנשמר המתח בין שינוי ויציבות.

אם הפנים עוברים שינוי, ולכל אחד פנים משל עצמו - מהם אותם פנים משפחתיים העוברים מדור  � 
לדור? 

הדגימו - כיצד רעיון זה בא לידי ביטוי במשפחתכם מבחינת הפנים ומבחינת המסורת והתרבות. � 
 

הצענו בספר הלימוד לעבד את השיר בעזרת פלקט אישי של תמונות משפחתיות. לצד התמונות 
יציינו התלמידים את התכונות הדומות והשונות בין התלמיד ובין בני משפחתו - בני דורו ובני הדורות 
הקודמים. התלמיד גם יסביר במה דומים חייו לאלו של הוריו, סבו וסבתו, ובמה הם שונים מהם. ניתן, 

כמובן, לתלות את הפלקטים בכיתה וליצור תערוכה של משפחות ישראליות.
ניתן לשלב הפעלה זו בעבודת השורשים. כך יצטרף לעבודת השורשים פלקט ובו תמונות בני המשפחה.

ם( י ר פ ס )ה ן  רו א ב ו  נ צא מ
שרשרת המסירה

במקור שלפנינו אנו רואים את שרשרת המסירה היהודית, כפי שהיא מתוארת בראשית מסכת אבות 
שבמשנה. באמצעותו נתבונן במסירה העתיקה, ונטען כי אף אנו חלק משרשרת זו. אחד ממאפייניה של 
שרשרת זו הוא השילוב בין מסורת עתיקה ובין חידוש. כל אחד מהנזכרים בשרשרת המסירה קיבל דבר 

מה מקודמיו, והוסיף משל עצמו. 
משה קיבל תורה מסיני - משה קיבל בהר סיני את התורה שבכתב. לדעת חז”ל, משה קיבל גם מסורות 

הלכתיות קדומות שאינן מפורטות בתורה שבכתב. זוהי התורה שבעל פה. 
ומסרה ליהושע - יהושע הוא תלמידו הנאמן ואיש סודו של משה. הכתוב משתמש במלה ‘מסר’ - 

ששורשה זהה לשורש המלה ‘מסורת’. בעצם פעולת המסירה מדור לדור נוצרת המסורת.
ויהושע לזקנים - זקנים אלו נזכרים ביהושע כד, לא. לפי חז”ל, חיו הזקנים שנים רבות אחרי יהושע. 

במסכת אבות דרבי נתן מופיעה תוספת של חוליה בשרשרת: “שופטים קיבלו מזקנים”. כך הצטרפו גם 
שופטים, כדבורה ויפתח, להעברת המסורת.

שימו לב שהכוהנים אינם נזכרים בשושלת המסירה. זוהי אחת הדרכים שבהן מחזקים חז”ל את מעמדו 
כהן. של החכם, שערכו נודע בזכות ידיעותיו ואישיותו ולא בזכות מעמד מּורש, ּכַ

זקנים לנביאים - הכוונה לכלל הנביאים הנזכרים במקרא.
ונביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולה - קבוצת החכמים ששימשו כמוסד הדתי העליון בתקופת בית 
שני. הם מנו, על פי אחת המסורות, 70 תלמידי חכמים, ועל פי מסורת אחרת - 85. אין בידינו ידיעות 

רבות על גוף זה.
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מאמרם של אנשי הכנסת הגדולה עוסק בשלושה נושאים: 
הוו מתונים בדין - הוראה לחכמים המשמשים כדיינים להעמיד את המתינות כנורמה מרכזית בדינם, 

להקשיב, לבדוק את מהימנות העדים, לקרוא בזהירות את התקדימים ועוד.
והעמידו תלמידים הרבה - מאמר זה קובע שיש לפתוח את שערי בית המדרש לרווחה בפני כול, וכי 

הכמות גוברת על האיכות; ככל שירבו תלמידים שילמדו את התורה ויחיו על פיה, תתחזק המסירה 
מדור לדור.

ועשו סייג לתורה - החכמים, בתפקידם כמחוקקים וכפוסקים, נדרשים שלא להגיע עד לקצה הגבול 
שהחוק מתיר, אלא להעמיד סייג המרחיק את האדם מגבולו של החוק.

באמצעות הטבלה שצירפנו אנו מציעים לחשוב על תהליך הנחלת הערכים מדור לדור - מה אפשר, 
מה רצוי, ומה חובה עלינו להנחיל לדורות הבאים. הטבלה מזמנת דיון בשאלות אלו תוך התייחסות 

לנושאים שונים בחיינו. כמובן, אלו הן שאלות פתוחות. כדאי להדגיש זאת בפני התלמידים. אפשר ורצוי 
לבקש מהתלמידים נקודות נוספות לבחינת הנושא.

לאחר שהתלמידים מילאו את הטבלה, אפשר לבקש מהם להציע להוריהם למלא אותה. כך ניתן לבדוק 
את ההבדלים בין הדורות לגבי ערכים שונים. כך גם ישמעו התלמידים - אולי לראשונה בחייהם - את 

דעותיהם של הוריהם בנושאים שונים.

נודד במרחבי הזמן - עזר ויצמן
עזר ויצמן נשא דברים אלו במסגרת ביקורו כנשיא בגרמניה. כדאי להדגיש בפני התלמידים את הערך 

הסמלי של דברי הנשיא. 
במרכז דבריו עומדת הנחלת הסיפור ההיסטורי מדור לדור ויצירת תחושה של שותפות גורל לאומית 
הצומחת מתוך המסירה מדור לדור. תחושת שותפות הגורל עם העם היהודי לדורותיו כה עזה בנפשו 

של עזר ויצמן, שהוא מרגיש כאילו חי בכל הדורות כולם. משותפות גורל זאת הוא יונק כוח ועצמה רבה, 
ומתשתית זו הוא יוצא לתכנון העתיד הלאומי ובנייתו. מדבריו עולה קשר הדוק בין העבר ובין העתיד, 

בין המסורת ובין ההתחדשות.
אפילו השפה העברית, ששימשה בעבר הלא רחוק כשפת קודש בלבד, מתחדשת ומאפשרת שיחה בין 

כל חלקי העם על עברו ועתידו.
ויצמן ממשיך את מסירת התורה במובן הלאומי עד ימינו. הוא רואה את תפקיד העם ואת תפקידו של 

כל אחד מבניו להמשיך ולהנחיל את הסיפור ההיסטורי שמכוון אותו ושידריך אותו גם בעתיד.
סיפורים היסטוריים מהעבר היהודי אינם בהכרח זהים לסיפור האישי של כל אחד מאיתנו, של 

משפחתנו או של הקהילה היהודית מן התפוצות שמהן הגיעה משפחתנו. ובכל זאת, כיוון שהסיפור 
ההיסטורי מתייחס לעם ישראל, הוא גם הסיפור שלנו. לדעת ויצמן, סיפורים אלו הם הכוח המניע אותנו 

לעבר עתידנו המשותף כעם.

ה  מ י ש מ
משימה זו תאפשר לתלמידים לחקור דמויות היסטוריות - להכיר אותן, להבינן וללמוד את המורשת 

שהיו מעוניינות להנחיל הלאה.
כדאי להדריך את התלמידים שלא להסתפק בהכרת הדמות, אלא להמשיך ולבדוק את מורשתה, 

ולבחון אם מורשת זו ניתנת להנחלה לדורות הבאים. 

דוגמא: שרה מלכין עלתה לארץ וחיה חיים קשים ביותר כחלוצה בתקופת העלייה השנייה. היא עבדה 
קשה וחיה במסגרת של שיתוף ושוויון. מתוך הביוגרפיה שלה נניח, שהיא תרצה להעביר לבאים אחריה 

את סיפור ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל, את ערך אהבת הארץ, את הכבוד כלפי כל עבודה ואת 
הערכים של חיי צוותא בקהילה שיתופית. 

ִּ
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התפוח אינו נופל רחוק מהעץ 
המשל, הלקוח מהתלמוד הבבלי, מספר על אדם ההולך במדבר. הוא סובל מחום, צמא ועייפות. בדרכו 
הוא פוגש עץ שנותן לו מפרותיו ומצלו ומשקהו מאמת המים שתחתיו. אין ההלך יודע כיצד לברך את 

האילן, משום שלאילן יש כבר הכול. לכן הוא מברך אותו שכל נטיעות שנוטעים ממנו יהיו כמוהו. נמשלו 
של הסיפור הוא היחס שבינינו ובין הדורות הבאים - אנו מאחלים לעצמנו שהדורות הבאים יהיו דומים 

לנו.
נקודות לדיון:

האם באמת הייתם רוצים שממשיכיכם יהיו העתק שלכם?  � 
האם הייתם רוצים להיות העתק של הוריכם? � 

כיצד ניתן לשלב בין הרעיון העולה מהמשל, ובין שאיפתכם לבטא את ייחודיותכם? � 
במה הייתם רוצים להיות דומים להוריכם, ובמה - להיות שונים מהם? � 

סבא עזור לי
לכל אחד מאיתנו סיפור משפחתי שונה. ובכל זאת כולנו נפגשים בבית ספר חילוני במדינת ישראל. בין 

אם אנו מגדירים עצמו כחילוניים גמורים, ובין אנו מגדירים עצמו כמסורתיים, אורח חיינו היהודי שונה 
מזה של משפחתנו לפני מאה שנה.

אנו, שגדלנו בסביבה שונה מזו של הדורות הקודמים, צריכים לפנות לחיפוש זהות יהודית שאינה 
מבוססת באופן חד-משמעי על מסורת משפחתית. )סביר שגם התלמיד המסורתי אינו נוהג בדיוק 

אותם מנהגים שנהג סבו(.
דבריו של צבי כסה מתארים את חיפושו של היהודי החילוני, שהוריו עזבו באופן חד-משמעי את החברה 

היהודית הדתית. כסה מתאר שיחה דמיונית בינו ובין הסב הגלותי המסמל את העולם שממנו באה 
משפחתו.

הסב חי במציאות גלותית, וחייו סובבים סביב הקהילה היהודית הקטנה והמבודדת, ואילו הנכד חי 
במדינת ישראל הריבונית. הסב, נושא המסורת היהודית של פעם, עומד ללא תשובה אל מול המציאות 

שבה חי הנכד. האחריות כלפי הזהות היהודית כאן ועכשיו מוטלת עלינו, דור הנכדים והנינים.
כנגד גל הנוסטלגיה כלפי העולם של פעם, אומר כסה באופן מפורש, שכיון שהמציאות היהודית כיום 

אינה דומה כלל לזו שבגולה, עלינו לעסוק בהגדרתנו העצמית ולא לסמוך על הגדרות בלתי רלבנטיות 
שנוסחו בעולם אחר ובתקופה אחרת.

ם ו כ י ס ת  מ י ש מ
במשימה זו יסוכמו כל המקורות שנלמדו בפרק באמצעות העמדתם על ציר המתוח בין הקטבים: 

א(. קבלה מוחלטת של המסורת; ב(. שינוי מוחלט, תוך התעלמות מהעבר.
רצוי למלא את המשימה ביחד, ככיתה - לצייר על הלוח קו שבקצהו האחד נכתוב: ‘קבלה מוחלטת של 

העבר’, ובקצהו האחר: ‘שינוי מוחלט’. תוך כדי דיון כיתתי ימוקמו המקורות שנלמדו על פני הציר.
שימו לב - כל אחד מן המקורות מושך לכל אחד מצדי הקו. אתרו עם התלמידים נקודות משיכה אלו, 

והחליטו במשותף היכן למקם כל טכסט.

ח פ ס נ
לינק לשירתו של שלמה גרוניך המבצע את המקור ממסכת אבות המופיע בספר הלימוד:

http://www.cellcom.co.il/content/song/Pages/Default.aspx?ProductId=358351
]ניתן להגיע לקישור זה גם דרך הקשה בגוגל: משה קיבל תורה גרוניך. כך גם ניתן להגיע לגרסת הווידאו 

של יצירתו של גרוניך[.

מאמר מאת שלום רוזנברג בנושא “מסורת מול חידוש”
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16946&source=990

]גוגל: מסורת מול חידוש רוזנברג[

ד ו מ 76ע

ד ו מ 77ע

ד ו מ 78ע



ד ו מ 49 ע פרק שמיני: מנוחה בצד הדרך - השבת

 - ך  ר ד ה ד  צ ב ה  ח ו נ מ
ת ב ש ה

במסגרת המעבר מהזווית האישית של תהליך ההתבגרות לעבר ההיבטים התרבותיים-קהילתיים 
הכרוכים בתנועה מילדות לבגרות, עסקנו בפרק הקודם בזיקה הכללית שבין הדורות ובמטענים 

התרבותיים והרוחניים העוברים מדור לדור. בפרקים הבאים נעסוק באחדים מהערכים המרכזיים 
שהתרבות היהודית מעניקה לכל אחד ואחת מאיתנו ולעולם כולו. המתבגר מצטרף לערכיה ולתרבותה 

של החברה הבוגרת. בת המצווה ובר המצווה מקבלים על עצמם את הערכים שהונחלו במסורת 
היהודית, שאחד המרכזיים שבהם הוא השבת. בפרק זה נבקש לחשוף בפני התלמידים את פניה הרבים 

והמגוונים של השבת. 
בחרנו לעסוק תחילה בשבת, שכן היא תרומה ישראלית מקורית לעולם. אין לה אח ָוֵרַע בכל ספרות 
המזרח הקדום, ועל תרבות העולם כולו נודעה לה השפעה מכרעת. ביטוי לחשיבותה ומרכזיותה של 

השבת בתרבות היהודית ניתן למצוא בעשרות רבות של מאמרים ופתגמים הפזורים לאורכה ולרחבה 
של הספרות היהודית לדורותיה. בתלמוד הירושלמי נאמר: “השבת שקולה כנגד כל המצוות” )נדרים 

פרק ג, הלכה ט( ואילו בדורות האחרונים נאמר עליה: “אין צורך להיות... מדקדק במצוות בשביל להכיר 
את ערך השבת... מי שמרגיש בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן... 

לצייר לו מציאות של עם ישראל בלי ‘שבת מלכתא’” )אחד העם, שבת וציונות(. באותו מאמר מוסיף 
וכותב אחד העם על השבת: 

אפשר לומר בלי שום הפרזה, כי יותר מששמרו ישראל על השבת שמרה השבת 
על ישראל ולולא היא שהחזירה להם את ‘נשמתם’’ וחדשה את חיי רוחם בכל 

שבוע, היו התלאות של ‘ימי המעשה’ מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, עד 
שהיו יורדים לבסוף לדיוטא התחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית. 

ועל כן בודאי אין צורך להיות ציוני בשביל להרגיש כל הדר הקדושה ההיסטורית 
החופפת על ‘מתנה טובה’ זו ולהתקומם בכל עוז נגד כל הנוגע בה.

השבת היא אות בין האל לבין בני ישראל. היא מסמלת שתי משמעויות מרכזיות: המשמעות הראשונה 
- דתית ביסודה, קשורה לבריאת העולם: השבת מעידה על בריאת העולם על ידי האל; השביתה 
ממלאכה בשבת מעידה על שביתת האל ממלאכתו ביום השביעי. המשמעות השנייה - חברתית 

ביסודה: השביתה בשבת מסמלת את יציאת מצרים, ומזכירה את שחרורם של בני ישראל מעבדות 
לחרות. הציווי לשביתה מוחלטת של כל בני האדם - נשים וגברים, עבדים ושפחות ובני חורין, גדולים 

וקטנים, ואף של בהמותיהם, מבטא את ערכי השיוויון והשאיפה לצדק חברתי. 
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העושר שבשבת איני קשור רק לריבוי משמעויותיה הערכיות והרוחניות; הוא מוצא את ביטויו גם במגוון 
הדרכים שבהן נוהגים יהודים שונים לציין את השבת. יש המקפידים לקיים את השבת על פי ההלכה 

המסורתית, ויש המציינים את השבת בדרך שונה. מן הסתם, גם בכיתתכן תמצאו מנעד רחב מאוד 
של ‘שבתות’; כמספר תלמידי הכיתה כך מספר מנהגי השבת. בכיתה נוכל למצוא תלמידים שבבתיהם 
אין מציינים כלל את השבת, תלמידים שהוריהם נאלצים לעבוד בשבת ולחילופין בתים שבהם נשמרת 

השבת ההלכתית, ובתווך - אין ספור מנהגי שבת.
כדי שנצליח ללמד פרק זה עלינו לכבד את ה’שבתות’ של כל תלמידי הכיתה, לאפשר להם להביא אותן 

אל הכיתה בגאווה ולקבל בכיתה זוויות ראייה חדשות ונוספות של השבת.

ת  ב ש ה ת  נ ת מ  - ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
דימויה של השבת למתנה מופיע כבר בספרות חז”ל. במשימה נחשוף ונמחיש את פניה הרבים 

והחיוביים של השבת באמצעות מדרש שבו מופיע הדימוי הזה. מכלל תשובות התלמידים ניצור קשת 
אסוציאציות שתצבע את פניה המגוונים של השבת. 

לפניכן כמה זוויות ראייה אפשריות של השבת כמתנה: 
השבת כמתנה משפחתית - תורמת ללכידות המשפחה ומחזקת את היחד המשפחתי.

השבת כמתנה חברתית - מבטאת את ערכי השיוויון והחרות.
השבת כמתנה רוחנית - מזמנת חוויית קדושה והתעלות. 

השבת כמתנת המנוחה - מאפשרת שלווה ורוגע מחיי העבודה הסואנים.
השבת כמתנת פנאי - מהווה הזדמנות לבלות ולהקדיש את הזמן הפנוי לתחביבים שונים )קריאה, 

משחק, טיול וכדומה(. 
כמובן, תוכלו להעלות עוד ועוד אפשרויות. חלק מהאפשרויות שיעלו יידונו בפרק שלפנינו באמצעות 

מקורות ישנים וחדשים. 

ם(  י ר פ ס )ה ן  רו א ב ו  נ צא מ
לעשות את השבת

הציווי לשמור את השבת מופיע פעמים רבות במקרא. ואולם בולט הוא במיוחד בשני הנוסחים של 
מצוות השבת שבעשרת הדברות. המקור שלפנינו לקוח מתוך נוסח עשרת הדברות שבספר דברים, והוא 

מדגיש את הפן הסוציאלי של מצוות השבת. לצד הנימוק ההיסטורי-לאומי למצוות השבת, המופיע זה, 
מציין הכתוב שהשבת מהווה אמצעי להגשמת מטרה - מנוחת העובדים הכפופים לאדון.

אכן, השבת תורמת תרומה חשובה ומקורית להפצת רעיון השוויון בין המעמדות השונים בחברה. זכירת 
עברנו כעבדים במצרים נועדה להדגיש ולהעצים את אחריותנו המוסרית כלפי הכפופים לנו וכלפי 

החלשים בחברה, ולאפשר גם להם לממש את זכותם לחירות. 

אי של שקט במים סוערים 
בהגות היהודית המודרנית מקבלת מנוחת השבת פנים נוספים: אין היא רק מאפשרת לנוח מן העבודה, 

כי אם גם מן המרוץ המטורף של החיים. השל מתאר את הקיום האנושי כדחוס במאבקים נצחיים, 
הן במישורים הנוגעים לטבע, והן במישורים חברתיים-אנושיים. בכל ששת ימי השבוע אנו מסתערים 
על העולם ומבקשים לכבוש אותו: מפתחים כבישים, בונים בתים, נאבקים במגפות וכדומה. במישור 

החברתי אנו מנהלים מאבקים תמידיים בינינו לבין זולתנו - בעבודה, בכיתה, בכבישים ועוד. ממאבקים 
אלו, ככל הנראה, לא נוכל להימנע לחלוטין. במהלכם משתעבד האדם לכוחות חיצוניים, ומאבד דבר מה 

מעצמיותו, מאנושיותו. לפי השל, השבת מאפשרת אחת לשבוע לעצור מן המרוץ אחר הכסף, המכתיב 
חלק נכבד מעיסוקינו וממחשבותינו היומיומיים, להוריד את רמת הגירויים החיצוניים, להתרכז פנימה, 

לתוך עצמנו, ולשוב למה שהננו, כשאנו נצמדים למקומנו ועומדים על אי בודד של שקט בזמן. אברהם 
יהושע השל, רואה בכולנו עובדי עבודה זרה לאליל הממון. השבת בעיניו מאפשרת שחרור מוחלט מן 

השעבוד לכוחו של אליל הממון. ביום שקט זה בחלל הזמן, יכול הפרט להקדיש את זמנו גם למשפחה 
ולקהילה.

בעת מילוי משימת הריאיון הדריכו את התלמידים לציין את ההבדלים בין החופשה באי השבת לבין חיי 
היומיום.
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שבת בבוקר
בחלק גדול מהמשפחות השבת היא יום של חוויה משפחתית. השיר ‘שבת בבוקר’ מתאר סיטואציה 

של שבת חילונית, שיש בה פנאי רב ושקט. קריאת השיר מהווה הזדמנות לברר מהן חוויות השבת 
המקובלות האהובות עלינו וכן - לּו הדבר היה תלוי בנו - באיזו שבת היינו בוחרים? באמצעות המשימה 
שלאחריו נבחן שאלות אלה לאור שלוש דוגמאות נוספות הלקוחות אף הן משירי שבת ידועים. בעזרת 

שירים אלו מתבקשים התלמידים לבחור בשבת שהיו רוצים לחוות במשפחתם. השירים יעוררו את 
התלמידים לחשוב על רעיונות נוספים לשבת האידיאלית בעיניהם. 

נזכיר שוב, כי ישנם תלמידים שבביתם אין מציינים את השבת כלל, וכן שיש להדגיש שאין דגם ראוי 
אחד של השבת. 

ויקדש אותו 
עד כה ראינו פנים שונים לשבת: פנים חברתיים, רוחניים ומשפחתיים. לשבת גם פנים של קדושה. פנים 
אלה באים לידי ביטוי בקטע מסיומה החגיגי והדרמטי של פרשת בריאת העולם בספר בראשית. קטע 

זה, בהיותו ניסוח תמציתי וחגיגי של רעיון השבת המקראי, נכלל בתפילות השבת, ובו נפתח גם הקידוש 
של ליל שבת. 

בסיומה של מלאכת בריאת העולם קידש האל את היום השביעי ובירכו. כאן מופיע לראשונה רעיון 
הקדושה בזיקתו לזמן הקדוש - השבת. במסורת היהודית מתייחס התואר ‘קדוש’ למגוון תופעות: 

רים בה מקומות קדושים, חפצים קדושים וגם זמנים קדושים, דוגמת שבת ומועד. מהי משמעות  מוּכָ
האמירה שחפץ, מקום או זמן מסוימים הם קדושים? 

יש הרואים בקדושה ביטוי למהות פנימית המגולמת בדברים מסוימים. כאשר מתארים חפץ או מקום 
בתואר ‘קדוש’ מתכוונים לומר שיש לו סגולה מהותית פנימית מיוחדת ונעלה. 

אפשרות אחרת נקשרת למושגים הפרדה והבדלה. הקדוש מובדל ומובחן מדברים אחרים, ובזה ניכר 
ייחודו. האל הבדיל את יום השבת מימי החול, וקדושתה נובעת אפוא מהיותה מובחנת משאר ימות 

השבוע. השבת מפרידה ומופרדת כאחת; היא שונה מיתר הימים, אך היא גם מבחינה ומבדילה בין 
מלאכת האל בבריאת העולם לבין ההיסטוריה האנושית שבאה לאחר מכן. כבני אדם, איננו שותפים 
במלאכת הבריאה, שהרי לא נוכל לברוא עולמות ולהפריד בין אור לחושך. אולם בהחלט אנו מוזמנים 

ויכולים להשתתף במנוחה האלוהית, שכן האל קידש את השבת הן לעצמו והן לנו, בני האדם. 
אנשים שונים חשים בצורות מגוונות את חוויית קדושת השבת שלהם. יש החווים אותה בשעת 

הדמדומים של המעבר מיום שישי לשבת. יש החווים והמבטאים אותה באמצעות טקסים, כגון הדלקת 
נרות, השתתפות בתפילות שבת בבית הכנסת ועריכת קידוש על היין, ויש המבטאים אותה בהימנעם 

מעשיית מלאכה ומפעולות חולין. 

ה  מ י ש מ
התמונות המופיעות במשימה מייצגות שלושה היבטים של השבת: ההיבט הטקסי של הדלקת הנרות, 

ההיבט של הבריאה, הבא לידי ביטוי בזריחה ובשקיעה, וההיבט של המנוחה, המתבטא באמצעות 
תמרור ה’אין כניסה’, הסוגר כביש בקיבוץ, כדי שיוכלו לשחק בו בשבת. 

מתוך התבוננות בתמונות יביעו התלמידים דעתם בשאלה: איזה מן ההיבטים הללו חשוב יותר לכל 
אחד מהם? באילו מצבים הם חשים את קדושת השבת? האם קדושת השבת נחווית כדבר טבעי, או 

שיש צורך בפעולות טקסיות שונות כדי לחוותה? 
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שבת של התחדשות
במקורות הקודמים עסקנו בעיקר בהיבט המנוחה, השלווה והרוגע של השבת. אולם, באופן פרדוקסלי, 

עשויה מנוחת השבת לתרום להתחדשות )פיסית, נפשית, רוחנית וכדומה(. באמצעות שירו של נתן יונתן 
נעסוק בפן מיוחד וחשוב זה של השבת. 

 
השיר ‘כנפי היונה’, מתאר סיטואציות שונות ומגוונות של סיומים: 

חריש התלם האחרון, החושך בגינה שבה עבדנו כל היום, והערב מבטאים את סופו של היום; הדייג 
אוסף את שלל יומו, וגם יום השישי פונה ללכת. רצף התיאורים הללו יוצר תחושת ציפייה: מה יקרה 

עכשיו, לאחר שהכול נגמר? אפשר לפתוח שאלה זו לפני התלמידים.
השיר עונה בקצרה בהתייחסו להווה של ליל שבת: על השולחן המשפחתי היין, החלה והנרות. 

שורתו האחרונה מסיטה את מבטנו אל העתיד ומעניקה תחושה של ההתחדשות. סיומו של השבוע 
הכרוך בהפסקה משגרת החולין מאפשר להתחיל מן ההתחלה. 

אפשר לשאול את התלמידים: איך היה נראה עולמנו, לולא היה מסתיים השבוע ומתחיל שבוע חדש? 
מה היה קורה, אילו כל ימינו היו עוברים עלינו ברצף ללא תיחום יחידות של שבוע, חודש או שנה, 

המציינים סיום והתחדשות.

אור הפנים
לפי מקור זה אין השבת מבטאת קדושה חיצונית בלבד. היא מהווה גם הזדמנות להתעלות ולהארה. 

השבת מאפשרת לנו להתקרב לעצמנו ולחוות התרוממות רוח והארה פנימיות. קדושת השבת עשויה 
להתבטא בתחושת קרבה לעצמנו. 

ם  ו כ י ס ת  מ י ש מ
משימת סיכום זו שונה באופייה מהמשימות שנתקלתם בהן עד כה. זוהי משימה כיתתית, הדורשת 

שינוי בסדירויות הבית ספריות, שכן יש לקבוע את השיעור בסוף יום שישי או לארגן מפגש ביום 
חמישי בערב. המשימה דורשת גם חלוקת תפקידים והיערכות מוקדמת. 

אנחנו ממליצים על הקמת צוות תלמידים שיכין איתכן את הערב, תוך שיתוף כלל תלמידי הכיתה.
בחוברת לתלמיד ישנן הצעות רבות ושונות. בחרו מתוכן את הנראה לכן ולתלמידיכן. תוכלו להזמין אם 

או אב שידגימו בפני הכיתה קידוש. תוכלו להזמין הורה שיספר סיפור ייחודי לשבת. 
חשוב מאוד להקפיד על לבוש חגיגי וכיתה נקייה, מצוחצחת ומקושטת. רק כך תוכלו ליצור אווירה של 

קבלת שבת.
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 - ד  ו מ י ל י  כ ר ד ב
ה ר ו ת ד  ו מ ל ת

המושג ‘תלמוד תורה’ עומד במקום מרכזי בספרות היהודית החל מתקופת חז”ל. לפי מסורת חכמים, 
התורה אינה רק מערכת חוקים והלכות, אלא היא מהות העומדת בפני עצמה. על האדם להעמיד את 
לימוד התורה, על רבדיה השונים, במרכז חייו. לימוד התורה אינו רק מעשה אלא הוא ערך בפני עצמו.

בלשון ובתרבות הישראליות נקשר לעתים לימוד תורה להתבדלות חרדית מכלל החברה ולהשתמטות 
משירות בצה”ל. אחת מן המטרות ששמנו בפנינו בפרק זה היא היכרות עם הרעיון הערכי של לימוד 

תורה, מבלי להתייחס לתופעה חברתית זו, ומבלי להתווכח עם העמדה החרדית.

על ערך תלמוד תורה תוכלו לקרוא בלינקים הבאים:
הלכות תלמוד תורה: http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/michlol/izak2.htm � ]גוגל: 

הלכות תלמוד תורה דעת[;
ערך תלמוד תורה ב”דעת - אנציקלופדיה יהודית”:  � 

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2538 � ]גוגל: תלמוד תורה 
אנציקלופדיה[;

החברה היהודית: תלמוד או מעשה: http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=12924 � ]גוגל: 
החברה תלמוד או מעשה[.

פרקי אבות שבמשנה פותחים בהוראתם של אנשי כנסת גדולה לדורות הבאים: “ַהֲעמידו תלמידים 
הרבה” )ראו בפרק השביעי(. כבר בתקופת המשנה הוקמו מוסדות חינוך ובתי ספר שמומנו על ידי 

הקהילה, ואפשרו חינוך חינם גם למחוסרי יכולת. בגולה עמד ה’חדר’ בלב מערכת החינוך, ובו למדו 
תלמידים מגיל צעיר מאוד. גם בימינו קיים חוק חינוך חובה חינם, המחייב כל אדם לשלוח את ילדיו 

למערכת החינוך.
ספרות חז”ל אף מספרת סיפורים קיצוניים על מי שהעדיפו את לימוד התורה על פני חייהם, כמו למשל 

סיפורם של עשרת הרוגי מלכות. )תוכלו לקרוא אודותם בספר האגדה(.
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ה ח תי פ ת  ו ל עי פ
בפעילות הפתיחה ייחשף ערך לימוד התורה דרך תמונות של תלמידים לומדים. כל שלוש התמונות 
הן מהמאה העשרים. שתיים מהן - זו מסמרקנד שבאוזבקיסטן וזו מכפר חב”ד - מתארות את דרך 
הלימוד המסורתית: במרכז עומד רב, ומסביבו ילדים. כולם בנים. בתמונה השלישית מצולמות בנות 

הלומדות במעברה לאחר עלייתן לארץ.
למרות ההבדלים במקום, בתנאים ובלבוש כל התמונות מראות לימוד.

באמצעות התמונה המתארת את הלימוד במעברה, ניתן לציין בפני התלמידים, שבעבר לימוד התורה 
 היה מיועד לבנים בלבד. מעטות הנשים שלמדו לאורך ההיסטוריה היהודית. 

עם השינויים שחלו בעולם ובחברה היהודית, נפתח לימוד התורה גם בפני בנות.

ם י ר פ ס ה ן  רו א ב ו  נ צא מ

על קרן הצבי
בסיפור זה מתקוטטים שני חכמים: רבי חייא ורבי חנינא. תוך כדי הוויכוח בין השניים עולה שאלה 

עקרונית המתייחסת ללימוד התורה: מהי הדרך הנכונה לשמור את התורה בעם ישראל?
רבי חנינא מתאר את חוכמתו הגדולה ואת הידע העצום שלו. לדבריו, כל עוד הוא ישנו, אין חשש 

שהתורה תשתכח מעם ישראל. הוא מעין אנציקלופדיה שבה אצור כל הידע הכלול בתורה. רבי חנינא 
אינו מוותר על מקומו בתהליך שימורה של התורה.

עמדתו של רבי חייא כלפי התורה שונה בתכלית: אין התורה ידע נקודתי הצבור בתודעתו של אדם 
אחד, אלא היא תהליך ארוך טווח הכולל את כל בני העם. 

תהליך זה ראשיתו בעולם החומרי )זריעה, סריגה, ציד(, המשכו בהעלאת התורה על הכתב והפיכיתה 
לנגישה לכל אדם, לאחר מכן - בתחום החברתי )דאגה ליתומים(, וסופו - בתחום החינוכי )הוראת 
התורה לילדים(. נראה ששיא התהליך הוא הרגע שבו עוזב הרב את התלמידים, משרכשו עצמאות 

בלימוד. התורה הפכה לקניינם. הרגע שבו מוותר הרב על מעמדו הרם, ושבו חופשיים התלמידים 
ללימודיהם בלעדיו, הוא הרגע החשוב, לדעת רבי חייא. 

מעניין גם להשוות את רבי חנינא, הסומך על זיכרונו של החכם, לרבי חייא, הממליץ להעלות את 
החכמה על הכתב. בכתיבתה של החכמה יש משום הפיכתה לנחלת הרבים, והפקעתה מזמניותה. )הרי 

חכמתו של רבי חנינא תעבור מהעולם יחד עמו(.
מדבריו של רבי חייא משתמע, שכל עוד התורה היא נכס של אדם בודד, )או אולי של שכבת משכילים 

צרה(, היא חסרת ערך. רק כאשר התורה תעבור לילדים הקטנים, לבני הדור הבא, היא תבוא אל 
שלמותה. מדבריו גם עולה, שלימוד התורה הוא תהליך מורכב, ואינו גוף ידע מוגדר.

נקודות לדיון:
ניתן להעביר את הסוגיה לימינו ולשאול: כיצד עדיף ללמוד - מול המחשב בעל הידע האינסופי או  � 

בכיתה בהדרכתו של מורה? מדוע?
מדוע חשוב להעביר את האחריות ללמידה ולהוראה אל התלמידים בסופו של התהליך? � 

מה אנחנו היינו כותבים על המגילות העוברות לדור הבא? את התורה? חלקים ממנה? את חוקי  � 
מדינת ישראל? את האמנוֹת הבינלאומיות? ואולי את נכסי התרבות הכללית? מדוע?

 
התשוקה ללמוד

את התשוקה ללימוד אנחנו מוצאים בדרך כלל אצל מי שהלימוד נמנע ממנו, או שעליו להשקיע מאמץ 
גדול במיוחד על מנת להגיע אליו. 

לאורך ההיסטוריה היהודית, ולא רק היהודית, הנשים היו מודרות מלימוד. הסיפור התלמודי על אשתו 
של רבי עקיבא, המקריבה עצמה עבור לימוד התורה של בעלה שימש כאידיאל. )בניגוד לסיפורה של 

ברוריה, אשת רבי מאיר, שהיתה אשה חכמה בזכות עצמה(. גם בתקופה המודרנית לא כל הנשים זוכות 
ללמוד. עדיין קיימות קהילות יהודיות שבהן האשה מפרנסת את בעלה, שחייו מוקדשים ללימוד תורה.

נראה שבסיפורה של דבורה בארון דווקא המניעה היא שהולידה את הצימאון ללימוד. בארון למדה 
בכוחות עצמה, תוך סיועו של אביה, והקושי הוא גדול. היא למדה בבדידות רבה, אך תוך עקשות 

ומוטיבציה חזקה.

ד ו מ 92ע

ּ ׁ

ד ו מ 93ע

ד ו מ 94ע



ד ו מ 55 ע פרק תשיעי: בדרכי לימוד - תלמוד תורה

החובה ללמוד - נגד בעלי מלאכה המוציאים ילדים זאטוטים מבית–הספר
בדורות שונים עמד המצב הכלכלי כמכשול בפני לימודים סדירים, במיוחד בתקופות שבהן עבדו ילדים 

לפרנסת המשפחה. במקורות יהודיים רבים אנו מוצאים עיסוק בשאלה כיצד יש לדאוג ללימודם של 
בני עניים.

המקור הלקוח מתוך תקנה של יהודי מרוקו שנכתבה בשנת 1721, מציג בפנינו סוגיה זו. מוסברת כאן 
הבעיה החברתית הנובעת מכך שילדי העניים אינם נשלחים לבית הספר. הילדים שאינם נשלחים ללמוד 

תורה, יוצאים לתרבות רעה, ובסופו של דבר הקהילה היהודית כולה נתבעת לשלם את המחיר. לדברי 
הפוסקים, האחריות לכך שילדים אלה אינם לומדים תורה אינה מוטלת על הוריהם בלבד, שהרי אלה 

נאלצים, מן הסתם, לשלוח את הילדים לעזור בפרנסתם, אלא גם על המעסיקים המספקים עבודה 
לילדים. מתוך האחריות על חינוכם של הילדים ועל שילובם בקהילה, נאסר בתקנה להעסיק ילדים 

בגיל צעיר. 

אם יש את נפשך לדעת
ערכו של הלימוד ניכר בעולמו הפנימי של האדם. הלימוד יכול לפתוח בפני האדם עולמות חדשים, 

לקדמו בחייו ולנחם אותו בעת צרה. על החוויה האינטימית של הלימוד ועל התחושות הנלוות אליה 
מדבר שירו של ביאליק.

בספר הלימוד מוצעת טבלה הכוללת עמודת ביטויים מהשיר, עמודה שבה צריכים התלמידים למלא את 
הפירוש לביטויים, ועמודה שבה יפרשו התלמידים כיצד יכול לימוד התורה להביא לתחושות המופיעות 

בביטויים.
אנו מביאים בפניכן את העמודה שבה מופיעים הביטויים, ואת עמודת הפירוש לביטויים הללו: 

ניחומים וחמלה מהאלתנחומות אל

תחושה של ביטחון וכוחבטחון, עצמה

סבלנות וכוח נפשי לעמוד בקשייםאורך רוח וכח ברזל לשאת יד כל עמל

לשאת בסבל האין-סופי בלי לחוש צורך לשאת לסבול בלי קץ בלי גבול בלי אחריות
באחריות לשינוי המצב

אל הלימוד יוכלו כל הלומדים  להביא את כאבם החיק אליו נשפכו כל דמעות עמך
ובכיים המשותף

פרצו שאגותיו, שאגות המרגיזות בטן שאול 
תחתיות

הכעס והמחאה על מצב העם פרצו בעוצמה 
שמגיעה עד לעולם השאול

מקור הנשמה היהודיתאוצר נשמתנו
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ם ו כ י ס ת  מ י ש מ
פעילות הסיכום נועדה לעורר בתלמידים תחושה שלימוד התורה אינו רק ערך גבוה ואינו מתייחס אך 

ורק לספרים המזוהים כיהודיים. גם שיעור מתמטיקה יכול להיות לימוד תורה, ואולי גם קריאת "הארי 
פוטר".

נברר עם התלמידים מהו, לדעתם, תלמוד תורה. לאיזה ספר משמעות מיוחדת עבורם. מתוך בחירתו 
של כל תלמיד בספרים הנושאים עבורו משמעות מיוחדת, מעבר להנאת הקריאה, תרכיב הכיתה ביחד 
מדף ספרים. על התלמידים לשקול את משמעותם של הספרים עבורם, ולבחון עד כמה חשוב בעיניהם, 

שספרים אלה ישתמרו גם עבור הדורות הבאים.
דיון כיתתי בנושא של קריאת ספרים בעלי ערך - משמעותי כשלעצמו, וייתכן שאף יאפשר לתלמידים 

שאינם משתתפים בשיעורים, להשמיע את קולם.
בהמשך המשימה אנו מציעים שהתלמידים ינסו לשלב את ארון הספרים הכיתתי בתכנית הלימודים 

הבית ספרית, כמובן, תוך דיאלוג עם המורות והנהלת בית הספר.

_______________________________________________
_________________________________________
________________________________
_______________________________
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 - ץ  ר א ך  ר  ד
ת י ת ר ב ח ת  ו י ר ח א

ערכה של אחריות חברתית זוכה למקום מרכזי בתרבות היהודית מאז ספרות המקרא ולכל אורך 
הגלות. אף מדינת ישראל הוקמה מתוך חזון חברתי, שמקורו בדבריהם של נביאי ישראל. נדמה כי 
דווקא כיום, בשעה שערכי אינדיבידואליזם שולטים בחברה הישראלית, יש לשוב ולדון בכוחן של 

אחריות ומעורבות חברתית. אנו מקווים שהלימוד של ערך זה לא יישאר תיאורטי, אלא יביא בשלב זה 
או אחר גם למעשה בבית הספר או מחוצה לו.

בתקופה הארוכה שבה שהה עם ישראל בגלות, הלכה והתעצבה תפיסה של אחריות קהילתית. הציבור 
היהודי התקיים כמיעוט, סבל מרדיפות ומקשיים שונים. השלטון שתחתיו חיו היהודים היה בדרך כלל 

עוין, והמסגרת היחידה שעמדה לצדם, היתה הקהילה היהודית. 
מתוך כך הלכה והתעצבה התפיסה שבאה לידי ביטוי באמרה התלמודית “כל ישראל ערבים זה בזה” 
)תלמוד בבלי, מסכת שבועות דף לט עמוד א(. ממשפט זה עולה תפיסה של אחריות משותפת. הפרט 

אחראי לכלל השותפים בקהילה, והם אחראים לו. בעת מחסור כלכלי, למשל, דואגת הקהילה לעני. כך 
התחזק ערכו של מתן הצדקה בספרות היהודית, והתפרט גם לשאלות כגון כיצד יש לתת צדקה, כיצד 

ראוי לנהוג במי שאינו מוכן לתת צדקה וכו’.
את יחסי האחריות הקהילתית ניתן לתאר כיחס של רקמה חיה. כל תא ברקמה דואג לא רק לקיומו 

אלא גם לכלל הרקמה. אם יתבצר כל תא בצרכיו שלו ויתעלם מיתר הצרכים, הרקמה לא תשרוד לאורך 
זמן.

במסגרת כניסתם של המתבגרים אל החברה היהודית הם מצטרפים, כאמור, אל האתוס שלה ואל 
ערכיה. ההשתייכות לעם אינה עניין דתי או לאומי בלבד. היא אף דורשת מבני העם לגלות אחריות רבה 

לשאר בני העם, ובעיקר לנזקקים שבהם. 
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ה ח תי פ ת  ו ל עי פ
בפעילות הפתיחה אנחנו מביאים תמונות של גיבורי-על מהקולנוע:

סופרמן - אדם מכוכב אחר שגדל בכדור הארץ. הוא מציל את האנושות מעריצים ורשעים המסכנים 
אותה.

באטמן - אדם שהטכנולוגיה מאפשרת לו תכונות על-אנושיות של עטלף. הוא מסייע לעצור את הרשע 
ולסייע לתושבי עירו.

ג’ודה, מהסרט ‘מלחמת הכוכבים’ - המסטר של כל הג’דיי, אבי כוחות הטוב בגלקסיה, המדריך אותם 
במלחמה כנגד כוחות הרוע.

התבוננות בתופעת גיבורי-העל מזמנת דיון במושג הגיבור. בדיון זה נעורר את השאלה אם כדי לשמור 
את החברה שלנו, אנו זקוקים לגיבורי-על, או שגם אנו עצמנו יכולים להיות גיבורי-על?

בסופו של הפרק נשוב לעסוק בסוגיה זו, ונציג את סיפורם של נערים שהצליחו בכוחות עצמם לחולל 
שינויים בנושאים חברתיים בסביבתם.

ם( י ר פ ס )ה ן  רו א ב ו  נ צא מ
מי לי? 

אמרתו המפורסמת של הלל הזקן, המופיעה בפרקי אבות שבמשנה, כוללת בתוכה שלושה היגדים:
א. אם אין אני לי - מי לי.

ב. וכשאני לעצמי - מה אני.
ג. ואם לא עכשיו - אימתי.

ההיגד הראשון כשהוא לעצמו נראה כמעודד דווקא את הדאגה לעצמי. דאגה זו יכולה בקלות להפוך 
לאנוכיות. לדברי הלל, רק אני אחראי על עצמי. ניתן להסיק מכך, שעלי לדאוג אך ורק לעצמי על חשבון 

הדאגה לזולת. 
אולם, אל מול ההיגד השני מתבררים דבריו של הלל: אמנם הפרט אחראי בראש ובראשונה לעצמו, שכן 

הוא היחיד הרואה את המציאות בדרכו שלו, ולכן הוא שיוכל לדאוג למילוי צרכיו בדרך האופטימלית. 
עם זאת, אם יתבצר בעצמיותו באופן אנוכי וישלול את זולתו, יאבד את ערכו. מי שאינו מעריך את 

זולתו, שולל אף את עצמו. מתוך כך נובעת החובה לעזור לזולת. 
פעמים רבות גם מי שמבין את חשיבותה של העזרה לזולת אינו ממהר לממשה. לפיכך ממשיך הלל 
ואומר, שהזמן לעשייה זו הוא עכשיו. לצד הדאגה לעצמנו, עלינו לגלות בכל רגע נכונות לפעול למען 

החברה ולמען הזולת. האחריות רובצת על האדם תמיד. אל לו להסתפק בזיכרונות העבר או בחלומות 
על העתיד. עליו לגלות אחריות כאן ועכשיו.

ה מ י ש מ
בחלק הראשון של הלימוד אנו מראים את האחריות הכוללת ואת התלות של כל חלקי המשפט זה בזה. 

נחלק אותו למרכיביו. התלמידים יבדקו את הדרך שבה ניתן להעביר את רעיונותיו של הלל לעולמנו.
דוגמאות: 

המשפט “אם אין אני לי מי לי?” יתאים להצגת הצד השלילי שבהתמכרות. שכן המכורים אינם מבטאים 
אחריות כלפי עצמם וחייהם.

המשפט “וכשאני לעצמי מה אני?” יתאים לעידוד להתנדבות או לכל פעילות חברתית.
המשפט “אם לא עכשיו אימתי?” יתאים לפדיון שבויים או לתרומת מח עצם - מעשים שדחייתם עלולה 

לגרום למוות.
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מצווה וצוותא
הרב שמואל אבידור הכהן מתייחס לאחריות האישית. בשורש צ,ו,ה הוא מוצא שתי משמעויות: האחת 

- מלשון צו, ואילו השניה - מלשון צוותא, אחריות הדדית. אבידור הכהן טוען שככל שאנחנו עשירים 
במצוות - או במלים אחרות, נוטלים אחריות רבה יותר, אנו מעשירים את הצוותא שלנו, בין אם זאת 

הצוותא המשפחתית או הצוותא הלאומית.
בעצם קיום המצוות ונטילת האחריות נוצרת הצוותא. נוכל לציין שורה של ‘מצוות’ )במובנן הרחב, ולאו 

דווקא במובן הדתי(, כמו כבוד לזולת ושמירת זכויותיו, חופש הביטוי וכדומה, שכולן מאפשרות את 
חיי הצוותא שלנו במדינה דמוקרטית. הדאגה לחלש, שמירת זכויות חברתיות, שמירת הזכות לחינוך 

ולעבודה ועוד הן ‘מצוות’ המאפשרות חיים בכבוד לכל אדם.
אם נחליף את המלה ‘מצווה’ במלה ‘חוק’, נגלה שללא מערכת חוקים אין אפשרות לקיים חיי צוותא.

בחייכם תבדקו את הדבר
הסיפור על תחילת לימודו של רבי אליעזר עומד במרכזו של הפרק. מומלץ להקדיש לו את מירב זמן 

הלמידה.
חשוב לציין שבספרות חז”ל מופיעות מספר גרסאות לגבי ראשית דרכו של רבי אליעזר. בחרנו בגרסה 

זו, ממדרש תנחומא )בובר( פרשת לך לך סימן י, משום שהיא מתמקדת בעוניו הרב של רבי אליעזר 
בבואו ללמוד תורה. כמובן, ניתן ללמוד סיפור זה תוך התמקדות בנושאים שונים. אנו בחרנו להדגיש 
את האחריות החברתית העולה מהסיפור - הן מצד המורה והן מצד התלמידים. כך יזמן הסיפור דיון 

עכשווי בנושא של אחריות בבית הספר - על מי מוטלת האחריות לזהות תלמיד במצוקה? על חבריו? 
על היועצת? על מחנכת הכיתה? כיצד יש לעזור לתלמיד במצוקה? ועל מי מוטלת חובת העזרה?

הסברים לסיפור:
הרקע: רבי אליעזר גדל במשפחה עשירה. הורקנוס, אביו, הסתבך עם השלטונות ונאלץ לברוח עם בני 

משפחתו למקום בלתי ידוע. אליעזר נפרד מבני משפחתו והלך ללמוד תורה בירושלים. מחיים במעמד 
כלכלי גבוה הוא הפך לעני חסר כל בשל רצונו העז ללמוד תורה בירושלים.

תחילת תלמודו של רבי אליעזר: כאשר ראה בן עשירים חסר כול זה את רבן יוחנן בן זכאי מלמד תורה, 
הוא הצטרף אל תלמידיו, ושהה ביניהם מספר שבועות.

התעלמות התלמידים מעוניו של אליעזר: עוניו של אליעזר בא לידי ביטוי בסיפור באמצעות הריח 
הבלתי נעים העולה מפיו. ריח זה בא מחמת הרעב הקשה שבו היה שרוי כל אותו זמן. אליעזר למד תורה 

ולא התפרנס, ומתוך כך לא אכל וסבל מרעב. הביטוי הפיזי של העוני חשוב, משום שרק באמצעותו היו 
חבריו לספסל הלימודים יכולים לדעת על העוני שבו היה שרוי. התלמידים העדיפו להתעלם מהריח 

שנדף מפיו של אליעזר ומהעוני שעליו הוא העיד.

מעורבותו של רבן יוחנן בן זכאי: ייתכן שחבריו של אליעזר לא ידעו מה סיבת הריח, וייתכן שהם פשוט 
העדיפו להתעלם מעוניו של חברם ללימודים. לעומתם, רבם, רבן יוחנן בן זכאי, הבין היטב שמדובר 
באדם רעב. רבן יוחנן יכול היה בוודאי לדאוג למזון עבור אליעזר, תלמידו, אולם הוא ראה הזדמנות 

חינוכית במקרה זה. היה לו חשוב שחבריו, התלמידים, הם שילמדו לדאוג לרעב של חברם. משום כך 
שלח אותם לברר אם אליעזר סובל מרעב.

התלמידים חושפים את הרעב: התלמידים חיפשו ברחבי ירושלים את המקום שבו מתאכסן אליעזר. 
כשמצאו את המקום שבו התגורר, הם ביקשו לראות את רכושו, וגילו אין לו אלא שק עפר. רק ממנו הוא 

ניזון. אפשר להתייחס לרעב של אליעזר כנובע מבחירתו; הרי הוא בחר בחיי תורה על חשבון חיי הגוף. 
ייתכן שאין זו בחירה ראויה, משום שאליעזר סיכן בכך את חייו.

תגובתו של רבן יוחנן בן זכאי: “וראה ֶצֶדק שביד רבי אליעזר, שלא תבע מיד אדם לומר: תן לי כלום”. 
רבן יוחנן מעריך את בחירתו של אליעזר להסתפק באכילת עפר, לרעוב ללחם ושלא לבקש אוכל מידי 
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אנשים. מתוך דאגה לתלמידו ומתוך ההערכה שרחש כלפי בחירתו בלימוד תורה עד כדי רעב, העניק 
רבן יוחנן לאליעזר קצבה, עד שהתרפא מבעיות הבריאות שנבעו מרעבונו ומאכילת העפר. רבי אליעזר 

הפך לתלמידו הנאמן של רבן יוחנן בן זכאי, ולמד אצלו במשך שלושים ושתיים שנה.

את עיוננו בסיפור מיקדנו בסוגיית העזרה לחבר. לעתים כרוכה העזרה לזולת באי נעימות. בהצעת 
העזרה אנו עלולים לבייש את החבר. האם סיבה זו מצדיקה התעלמות ממצוקתו? כיצד נציע לו עזרה 

מבלי לפגוע בו? מתי עדיף להתעלם, ומתי עדיף להציע עזרה? 
כמובן שאין לשאלות אלו תשובות חד-משמעיות. אנו מעוניינים בהצגת השאלות ובבחינת הדקויות 

השונות בתוך סיטואציות שונות. 
גם התנהגותו של רבן יוחנן בן זכאי אינה חד-משמעית. האם על מנת שלא לפגוע בתלמידו ועל מנת 

ליצור אחריות הדדית וסולידריות בקרב התלמידים אין הוא מסכן את חייו של אליעזר?

נבחן זאת דרך הסיפור עצמו:
את שלבי התפתחותו של חלק זה של הסיפור ניתן לראות כמקבילים לשלבים במתן העזרה לאליעזר:

שלב א’: פנייתו של רבן יוחנן לתלמידים לבדוק את הדבר. � 
שלב ב’: החיפוש אחרי אליעזר. � 

שלב ג’: החיפוש באכסניות. � 
שלב ד’: התלמידים חוזרים לרבן יוחנן ומספרים את אשר מצאו. � 

שלב ה’: רבן יוחנן בן זכאי מסדיר עזרה קבועה לאליעזר. � 
מתוך העיון בשלבים השונים ניתן לקיים דיון באחריות התלמיד ואחריות המורה: מהסיפור עולה שעל 
התלמידים לשים לב, לחפש מידע ולשתף את המורים בו, ושתפקיד המורים הוא לדאוג לעזרה עצמה.
במשימות שהצבנו בסופו של הסיפור ברצוננו להרחיב את הזדהותו של התלמיד עם הדמויות השונות 

שבסיפור. באמצעות הזדהות זאת נוכל לקרב את התלמידים גם למסר של הסיפור - “טלו אחריות, 
ושתפו את המבוגרים במה שאתם יודעים”. 

באחריות למצוקת התלמיד נוטלים חלק הן המורים הן התלמידים. כדי להמחיש נקודה זו אנו ממליצים 
להעביר שאלונים בבית הספר.

 
סיפורו של איְקּבַל מאסי

סיפור זה, הלקוח ממציאות ימינו אלה, מעיד על יכולתם של נערים לשנות מציאות קשה ואכזרית, גם 
כשהדבר עולה במחיר החיים. חשוב לעמוד על ההבדל בין המציאות שבה חי איקבל, לנסיבות חייהם 
של התלמידים. חשוב גם להדגיש שלא כל שינוי במציאות צריך להתקיים בהיקף כה נרחב. עם זאת, 

סיפורו של איקבל מעורר השראה. דמותו של נער צעיר שלא שתק אל מול העוולות, קם ועשה מעשה.
בשלב זה מומלץ לחזור אל פעילות הפתיחה ולשאול אם אמנם רק גיבורי-על יכולים להציל את העולם? 
ושמא גם איקבל הוא גיבור-על? במה הוא שונה מאיתנו? האם גם אנו יכולים להיות גיבורי-על בעמדנו 

נוכח עוולות חברתיות?

ט ו פ ו ט  י פ  - ם  ו כ י ס ת  מ י ש מ
במרכז שיר הילדים המשעשע של המשורר אברהם שלונסקי, עומדת מטפורה: הכפתור הבודד המחזיק 

את המכנסיים, שלא ייפלו, מגלם את האחריות. מעניין לבחון את המקורות שנלמדו בפרק זה דרך דימוי 
הכפתור:

בעיניו של רבן יוחנן בן זכאי היה הכפתור מייצג את התלמידים, שעליהם מוטלת האחריות לראות את 
עוניו ורעבונו של חברם.

נראה שבעיני הרב אבידור הכהן היו קיום המצוות ומערכת החוקים הכפתור המחזיק את מכנסי החברה 
כולה.

ואכן, אם לא נתגייס כולנו, עלולים עניי עירנו שלא למצוא פת לחם ושלא לרכוש תרופות, ופועלים זרים 
ינוצלו. ערך האחריות החברתית צריך להובילנו נוכח המשימות הרבות העומדות בפנינו. על כולנו לקחת 

בהן חלק.
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ד ו מ 61 ע פרק אחד עשר תחנת מעבר - טקסי מעבר

 - ר  ב ע מ ת  נ ח  ת
ר ב ע מ י  ס ק ט

פרק זה עוסק במושג ‘טקס מעבר’, בטקסי מעבר הנהוגים בתרבויות שונות, ובכללם טקסי בר המצווה 
ובת המצווה היהודיים. במסגרת הפרק נבחן טקסי בר מצווה ובת מצווה בתרבויות יהודיות שונות.

 
טקסי מעבר של קבלה לחברה מתקיימים בכל תרבויות העולם. טקסים אלה נובעים מהצורך 

האוניברסלי להבחין באופן מובהק בין הילדות לבגרות, ולהבהיר לילדים ולסביבתם את החובות 
המוטלות על הבוגר בחברה. הטקסים מציבים בפני המתבגרים את ערכי חברת הבוגרים, והם מעמידים 

מבחני כניסה בפני הצעיר המצטרף אליה. במבחני כניסה אלו צריך הצעיר להוכיח שהוא ראוי להצטרף 
לחברת הבוגרים. 

לכל חברה מנהגיה. לכל חברה דרך החיים האופיינית לה. מבחני המעבר הולמים את ערכיה ואת 
אורחותיה של החברה. כך, בחברות של ציידים, על הצעירים להפגין גבורה, אומץ ועצמאות; בתרבויות 

החיות על ַחרבן יידרשו הצעירים להראות סיבולת, מיומנויות של עבודת צוות וכדומה; וחברות 
המושתתות על אמונה, כמו למשל הנצרות, יעמידו במרכז טקס המעבר את עיקרי האמונה.

בפרק מתוארים טקסים שונים: חלקם אינם מוכרים לתלמידים, חלקם יעוררו הזדהות, וחלקם יעוררו 
הסתייגות וחשש. 

אנו רואים את טקסי בר המצווה ובת המצווה כטקסי ההתבגרות היהודיים. מקורם של הטקסים 
נעוץ בתפיסה הדתית המתייחסת לבת ה-12 ולבן ה-13, כמי שהופך לבוגר ומתחייב בקיום הלכה ככל 
בוגר אחר. משמעותו הדתית של הטקס היא הפיכת הילד, הפטור ממצוות, לבוגר המחויב בהן מבחינה 

הלכתית. 
הציבור החילוני ממשיך לערוך טקסים אלו, למרות שהילד ההופך לבוגר אינו מחויב בשמירת מצוות. 

נראה כי באמצעות הטקס הסמלי מצהיר המתבגר על הקשר למסורת היהודית, גם אם לא על כפיפות 
לקיום מצוות.

חשוב להזכיר שבכיתה ישנם תלמידים שאינם מציינים את טקס בר המצווה או בת המצווה כלל. הם 
עלולים לחוש מבוכה. אפשר לעורר שיחה בנושא טקסי מעבר ישראליים )טקסי תנועות הנוער, טקסי 

גיוס לצה”ל, בחינות בגרות(, ולא להציג את טקס בר המצווה ובת המצווה כטקס מעבר יחידי.
ספר הלימוד אינו מפריד כלל בין טקס בר המצווה לטקס בת המצווה. ישנן דרכים שונות לקיים טקסים 

אלו. אם בעבר היתה הבחנה ברורה בין הטקס לבנים לבין הטקס לבנות, כיום במקרים מסוימים הם 
זהים. כדאי להעלות סוגיה זו בפני התלמידים.
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ד ו מ 62 ע פרק אחד עשר תחנת מעבר - טקסי מעבר

ר ב ע מ י  ס ק ט  - ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
פעילות הפתיחה עוסקת בטקסי התבגרות שונים בתרבויות שונות:

הטקס הראשון הוא טקס קבלת הנערים אל חיק החברה הבוגרת של שבט המסאי. הוא כולל מבחנים 
המשקפים את חיי שבט המסאי. כיוון שבחיי המסאים נודעת משמעות רבה להתגברות על כאב, כולל 

גם הטקס התגברות מופגנת על כאב עז.
מן הטקס המסאי נוכל גם ללמוד, שהקבלה לעולם המבוגרים מחייבת ביטול סמלי של עולם הילדות. 

ביטול זה מתבצע בטקס זה על ידי שריפת הצעצועים וגילוח שיער הראש, היוצר מראה שונה של 
המתבגר, והמבדיל חיצונית בין צעירים לבוגרים. ביטויי הטקס המסאי מבטאים תפיסה הרואה במעבר 

מילדות לבגרות מעבר חד, הכולל תקופה קצרה מאוד של התבגרות.

הטקס השני הוא טקס הקונפורמציה )האישוש( של החברה הנוצרית. לטקס זה מגיעים הנער או 
הנערה לאחר לימוד מסיבי של עקרונות הדת והאמונה הנוצריים. בטקס מביעים הצעירים את אמונתם 
הנוצרית ומתחייבים פומבית, בפני קהילתם, לשמור עקרונות אלה, שבמרכזם האמונה בישו המשיח, בן 

האלוהים, שסבל על פני האדמה על מנת לגאול את כלל הנוצרים.

הטקס השלישי הוא טקסן של בנות שבט המסאי. הוא שונה באופן מהותי מהטקס שנערך לבניו של 
השבט. חשוב לציין, שתרבויות המייחדות תפקידים חברתיים שונים לחלוטין לאשה ולגבר, מנהיגות 
אף טקסי ההתבגרות שונים לבני שני המינים. לעומתן, במסגרת הדת הנוצרית, שהיא שוויונית יותר, 

מתקיים טקס משותף. טקס בנות שבט המסאי משקף את תפקידן החברתי: בניגוד לבנים, שתפקידם, 
כאמור, הוא הציד, תפקידן של הבנות הוא ללדת ילדים. בסיום הטקס עוזבת בת המסאי את בית אביה 

ועוברת לבית בעלה לשם מילוי תפקידה החדש.

מצאנו בארון הספרים
כאן מובאים חמישה מקורות המתארים טקסי בת מצווה ובר מצווה. המקורות מתייחסים לתקופות 

שונות, עדות שונות וסגנונות טקסיים שונים.
התלמידים מתבקשים לאפיין כל אחד מהטקסים ולהצביע על הרכיב העומד במרכזו. עיקר עיבודם של 

המקורות ייעשה תוך מילוי הטבלה המצויה בספר הלימוד.
מומלץ ביותר לבקש מהתלמידים להוסיף על מקורות אלו גם את מאפייני טקס בר המצווה או בת 

המצווה האישי שלהם. הטקס אינו חייב להיות טקס דתי - גם טיול או מסיבה הם טקס.
חשוב לציין שלא ניתן למלא את כל המרכיבים בכל הטקסים.

השם 
שהילדים 

נותנים לקטע

בנים או 
בנות

האם יש בגיל
מבחן 

הקבלה 
לחברה

חוויית 
המתבגר

בסוגיה 12בנים
תלמודית

הנחת תפילין 
ודרשה

שנת בר בנים ובנות
המצווה

משימות 
אחריות

עמידה במילוי 
המשימות

שותפות 
ואחריות

לימוד התפילה 12בנות
המיוחדת

הטקס בבית 
הכנסת

ידע להניח 7 או 8בנים
תפילין

מסוגלות לשמש 
כשליח ציבור
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ד ו מ 63 ע פרק אחד עשר תחנת מעבר - טקסי מעבר

ם ו כ י ס ת  מ י ש מ
על התלמידים לעצב טקס התבגרות, שיכלול את מרכיביו של טקס ההתבגרות. טקס זה צריך להתאים 

לחיי התלמידים ולנבוע מעולמם. 
למשימה זו כמה מטרות:

א. התלמידים יוכיחו הבנה של טקס ההתבגרות כתופעה תרבותית.
ב. התלמידים יבינו שהטקס הוא תופעה תרבותית, שעוצבה על ידי בני אדם. על כן אף בידינו היכולת 

והזכות לעצב טקסים.
ג. התלמידים יבחנו את חייהם ואת תרבותם, ומתוך כך יבנו טקס המתאים גם לאישיותם. 

ד. תוך מילויה של המשימה יבחנו התלמידים את הטקסים שהם עצמם עברו או עוברים בימים אלו. 
למשל: אילו ערכים עולים מתוך מסיבת בר מצווה יקרה מאוד? אילו ערכים עולים מתוך טקס בת 

מצווה שכולל עלייה לתורה? זוהי הזדמנות לביקורת - לאו דווקא שלילית - של התרבות שבה 
חיים התלמידים.

ה. ניתן לעצב את הטקס במסגרת המשפחה, בית הספר או הקהילה, וניתן לעצבו כטקס דתי. כדאי 
שלא להגביל את יצירת הטקס - לא לאור הכללים הנהוגים בבתי הכנסת האורתודוכסיים, ולא 

בכללים אחרים.

על טקסי מעבר תוכלו לקרוא במקומות הבאים:
מבוא כללי: http://www.snunit.k12.il/green/mit6.html � ]גוגל: מתבגרים ועולם 

המבוגרים[;
 � http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=2614 :טקסי התבגרות בשבט המסאי באפריקה

]גוגל: שבט המסאי באפריקה[;
ההיבט היהודי: http://www.tekes.co.il/bar-mitzwa-sources.html � ]גוגל: מקורות לציון 

גיל ההתבגרות[;
http://www.peopleil.org/details. בר מצווה - רקע כללי ונתונים; סקירה מצויינת ועדכנית:  �

aspx?itemID=7574&nosearch=true&searchMode=1 ]גוגל: בר מצווה במגזר החילוני[; 
http://www.peopleil.org/details. בת מצווה - רקע כללי ונתונים; סקירה מצויינת ועדכנית:  �

aspx?itemID=7575&nosearch=true&searchMode=1 ]גוגל: בת מצווה במגזר החילוני[.
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ד ו מ 64 ע פרק שנים עשר סימני דרך - תפילין וקריאה בתורה

 - ך  ר ד י  נ מ י  ס
ה  א י ר ק ו ן  י ל י פ ת

ה ר ו ת ב
כפי שראינו בפרק הקודם, מקובל לציין בתרבויות שונות את המעבר מילדות לבגרות באמצעות טקסים 

מיוחדים. ריטואלים, כגון מבחן אומץ, גילוי של אחריות אישית או שבועת אמונים לאמונה ולדרך של 
בני השבט העם או הדת, שאליה משתייכים המתבגרים, מבטאים את המשמעות החברתית, תרבותית, 

הרוחנית והדתית של המעבר מילדות לבגרות. 
בפרק שלפנינו נעסוק בשני טקסים, שברבות השנים הפכו למסורת וכמעט לחלק בלתי נפרד מחגיגת בר 

המצווה: הנחת תפילין וקריאה בתורה.
חילוניים ומסורתיים רבים בוחרים לשמר את הטקס במתכונתו המסורתית, הכוללת עלייה לתורה של 

הנער בשבת הקרובה ליום ההולדת השלושה עשר )או בימים שני או חמישי, שבהם קוראים בתורה 
בתפילת שחרית בבית הכנסת( והנחת תפילין. ישנן קהילות )רפורמיות, קונסרבטיביות, חילוניות 

ואף אורתודוכסיות-ליברליות(, שבהן מקובל שגם בנות עולות לתורה וקוראות את פרשת השבוע. 
ובמשפחות רבות אין טקסי בת המצווה ובר המצווה כוללים הנחת תפילין או קריאה בתורה. לכן בחרנו 

לעסוק בנושאים אלו שלא מתוך פרספקטיבה מעשית אלא מהזווית החווייתית, הסמלית והרעיונית. 
במסגרת לימוד המקורות והנושאים שבפרק נבחן את ‘קשר התפילין’ - מה משמעותו למניח התפילין? 

האם הוא פיזי בלבד, או שטמונים בו גם יסודות רוחניים, תרבותיים וחברתיים? 
מבנהו של פרק זה שונה במקצת ממבנה הפרקים הקודמים. הוא מחולק לשני חלקים: ראשיתו תוקדש 

לתפילין והמשכו - לקריאה בתורה. 

ה  ח תי פ ת  ו ל עי פ
לריטואל משמעות רגשית וחווייתית גדולה ומיוחדת. החוויה המשמעותית ממשיכה ללוות את 

המתבגרים גם שנים רבות לאחר גיל ההתבגרות. בפעילות הפתיחה אנו מבקשים לגעת ברגשות אשר 
ליוו את התלמידים במהלך טקס הנחת התפילין או העלייה לתורה. השתדלנו להתאים את המשימה הן 

לבנים והן לבנות. על כן הצגנו לצד תמונת גבר המניח תפילין, תמונה שבה נראית נערה עולה לתורה. 
חשוב לציין שהכיתוב המופיע מתחת לתמונות ניתן על ידי הצלמים, והוא מובא כאן מטעמים של 

זכויות יוצרים. כדאי לחשוב אם אכן זהו השם המתאים לתמונה, ולעודד את התלמידים למצוא שם 
נוסף או שונה, שיאפיין את התחושה העולה מן התמונה. אנו מעוניינים שהתלמידים יבחרו את השם 

המתאים לתמונה, לדעתם, שם שיבטא אף את הרגשות המתלווים לטקס, לפי הבנתם. 
כמובן שהשאלות פתוחות, וכל אחד מהתלמידים מוזמן להתייחס אליהן בהתאם לתחושתו. 
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ד ו מ 65 ע פרק שנים עשר סימני דרך - תפילין וקריאה בתורה

ם(  י ר פ ס )ה ן  רו א ב ו  נ צא מ

א. תפילין 
בחלק זה של הפרק נעסוק בשלושה מקורות, שבאמצעותם נבחן את הסמליות המגולמת במצוות 

התפילין, ובמיוחד את משמעותה הסמלית של קשירת התפילין. 
א. וקשרתם לאות - קשר התפילין המסמל את האהבה שבין האל לעם ישראל, והמבטא את 

המחויבות ההדדית ביניהם;
ב. תפילין קדומות, תפילין חדשות - תפילין והקשר ההיסטורי של העם היהודי; 

ג. ביני לבין עצמי, הקשר הפנימי.

כאן המקום להרחיב מעט בעניין מקורה של מצוות הנחת תפילין והטקס הכרוך בה:
טקס הנחת התפילין מתקיים ביום חול, לעתים ביום הולדתו השלושה עשר של הנער, ולעתים ביום 

שני או ביום חמישי שלאחריו. אם הטקס נערך בימים אלה, הנער עולה לתורה, לפעמים אף קורא חלק 
מפרשת השבוע שלו. יש עדות המתירות לנער להניח תפילין כחודש או חודשיים לפני הגיעו למצוות 

ללא טקס מיוחד. יהודי תימן, לדוגמה, נהגו שילד מתחיל להניח תפילין כבר מגיל תשע, ולכל המאוחר 
בגיל אחת עשרה. במלאת לנער שלוש עשרה שנים החלו, לצרפו למניין, )כלומר הוא נמנה עם הפורום של 

עשרה יהודים בוגרים, הדרושים כדי לקיים תפילה בציבור או אמירת קדיש(, אך לא נערך לו כל טקס 
משמעותי. אגב, לאחר עלותם ארצה אימצו יהודי תימן את המנהג הרווח, ומאז גם הם חוגגים את טקס 

הבר מצווה לילדיהם. 
בקצת משפחות וקהילות ליברליות נהוג שגם בנות מניחות תפילין. 

לפי ההלכה, אין מניחים תפילין בשבתות ובחגים, משום שהנחת התפילין היא ‘אות’, סימן ועדות לברית 
בין האל לעמו. מכיוון ששבתות ומועדי ישראל נקראים גם הם ‘אות’, אין צורך גם בתפילין באותם ימים.

גם בזמן העתיק הניחו יהודים תפילין. בתקופת בית המקדש השני נהגו גדולי החכמים להלך עטורי 
תפילין במשך היום כולו, ולא רק בתפילת שחרית. בחפירות ארכיאולוגיות בקומראן ובמצדה נמצאו 

שרידי תפילין מן המאה הראשונה לספירה. במערות מסתור במדבר יהודה נמצאו תפילין מימי מרד בר 
כוכבא )המאה השנייה לספירה(, הזהות כמעט לחלוטין לתפילין המוכרות לנו.

בתקופת הגאונים )מאות שישית-עשירית לספירה( פרצה מחלוקת בין גדולי הדור האשכנזים לגבי סדר 
הכתיבה הנכון של פרשיות התורה שבתפילין. בעקבותיה הונהגו שני סוגי תפילין - תפילין נוסח רש”י 

)ר’ שלמה יצחקי, בן המאה ה-11, מבכירי פרשני התורה והתלמוד( ותפילין נוסח רבנו תם )נכדו של 
רש”י(. רוב התפילין הנמצאות בשימוש היום הן בנוסח רש”י.

המקור למצוות התפילין בתורה 
בתורה מופיעה מצוות תפילין ארבע פעמים:

ִפיָך  ְהֶיה ּתוַֹרת ה’ ּבְ ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ רוֹן ּבֵ בספר שמות, פרק יג, פסוק ט נאמר: “ְוָהָיה ְלָך ְלאוֹת ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ
ין ֵעיֶניָך  ְצָרִים”. באותו פרק בפסוק טז כתוב: “ְוָהָיה ְלאוֹת ַעל ָיְדָכה ּוְלטוָֹטפֹת ּבֵ ָיד ֲחָזָקה הוִֹצֲאָך ה’ ִמּמִ י ּבְ ּכִ

ְצָרִים”. חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה’ ִמּמִ י ּבְ ּכִ
ין  ם ְלאוֹת ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ּבֵ ְרּתָ גם בספר דברים, פרק ו, פסוקים ח-ט נשנתה מצוות תפילין: “ּוְקׁשַ

ָעֶריָך”.  יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזוֹת ּבֵ ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבּתָ
ָבַרי  ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ המקור האחרון שבו מופיעה מצווה זו בתורה מופיע בספר דברים, פרק יא, פסוק יח: “ְוׂשַ

ין ֵעיֵניֶכם”. ם אָֹתם ְלאוֹת ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָֹטפֹת ּבֵ ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפׁשְ ֵאּלֶ
מצוות תפילין נתפסת כ’אות’ וכ’זיכרון’. היא ‘אות’ עבור האנשים הצופים באדם שהניח תפילין, והיא 

‘זיכרון’ ביחס למניח התפילין עצמו. התפילין מזכירים לו את הקשר שלו למסורת, לערכיה ולמצוותיה. 
בכל המקורות מרומזת או מצויינת תקופת העבדות במצרים. התפילין מסמלים אפוא גם את החירות 

הפיסית והרוחנית של עם ישראל. 

ָ ֶ ָּ ְ ְ

ָ ֵּ
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הפרשיות שבתפילין 
בתוך התפילין קלף ובו ארבע פרשיות מהתורה שבהן מוזכרת מצוות התפילין:

א. פרשת “והיה כי יביאך” )שמות יג, יא-טז(

ע ְלָך ְוַלֲאבֶֹתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך. ְוַהֲעַבְרּתָ  ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ַנֲעִני ּכַ י ְיִבֲאָך ה’ ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ ְוָהָיה ּכִ
ֶטר ֲחמֹר  ָכִרים לה’. ְוָכל ּפֶ ר ִיְהֶיה ְלָך ַהּזְ ֵהָמה ֲאׁשֶ ֶגר ּבְ ֶטר ׁשֶ ֶטר ֶרֶחם לה’ ְוָכל ּפֶ ָכל ּפֶ
ָאְלָך  י ִיׁשְ ה. ְוָהָיה ּכִ ְפּדֶ ָבֶניָך ּתִ כוֹר ָאָדם ּבְ ה ַוֲעַרְפּתוֹ ְוכֹל ּבְ ה ְוִאם לֹא ִתְפּדֶ ה ְבׂשֶ ְפּדֶ ּתִ

ית ֲעָבִדים.  ְצַרִים ִמּבֵ חֶֹזק ָיד הוִֹציָאנּו ה’ ִמּמִ ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ
כוֹר  כֹר ָאָדם ְוַעד ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבְ כוֹר ּבְ ל ּבְ ֲהרֹג ה’ ּכָ ֵחנּו ַוּיַ ּלְ ה ַפְרעֹה ְלׁשַ י ִהְקׁשָ ַוְיִהי ּכִ
ה. ְוָהָיה ְלאוֹת ַעל  ַני ֶאְפּדֶ כוֹר ּבָ ָכִרים ְוָכל ּבְ ֶטר ֶרֶחם ַהּזְ ל ּפֶ ן ֲאִני זֵֹבַח לה’ ּכָ ֵהָמה ַעל ּכֵ ּבְ

ְצָרִים.  חֶֹזק ָיד הוִֹציָאנּו ה’ ִמּמִ י ּבְ ין ֵעיֶניָך ּכִ ָיְדָכה ּוְלטוָֹטפֹת ּבֵ
במצרים ובכל העולם העתיק התייחסו לבכור כאל אלוהים, וייחסו לו תכונות של אל. הן במכת בכורות 

והן במצוות פדיון הבן מבקשת התורה לבטל רעיון זה. כך מדגישה התורה את בלעדיות מלכות ה’ בעולם.

ב. פרשת ַקדש )שמות יג, א-י(

ָאָדם  ָרֵאל ּבָ ְבֵני ִיׂשְ ל ֶרֶחם ּבִ ֶטר ּכָ כוֹר ּפֶ ׁש ִלי ָכל ּבְ אמֹר. ַקּדֶ ה ּלֵ ר ה’ ֶאל מׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ְצַרִים  ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכוֹר ֶאת ַהּיוֹם ַהּזֶ ֵהָמה ִלי הּוא. ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ּוַבּבְ
ם יְֹצִאים  ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ. ַהּיוֹם ַאּתֶ חֶֹזק ָיד הוִֹציא ה’ ֶאְתֶכם ִמּזֶ י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ִמּבֵ

י ְוַהְיבּוִסי  י ְוָהֱאמִֹרי ְוַהִחּוִ ַנֲעִני ְוַהִחּתִ חֶֹדׁש ָהָאִביב. ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ה’ ֶאל ֶאֶרץ ַהּכְ ּבְ
חֶֹדׁש  ע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ְוָעַבְדּתָ ֶאת ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ
ִמים  ְבַעת ַהּיָ ִביִעי ַחג לה’. ַמּצוֹת ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ ְ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת ּוַבּיוֹם ַהּשׁ ה. ׁשִ ַהּזֶ

ּיוֹם ַההּוא ֵלאמֹר  ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֻבֶלָך. ְוִהּגַ ָכל ּגְ אֹר ּבְ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
ין ֵעיֶניָך  רוֹן ּבֵ ְצָרִים. ְוָהָיה ְלָך ְלאוֹת ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה’ ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּבַ

ה  ַמְרּתָ ֶאת ַהֻחּקָ ְצָרִים. ְוׁשָ ָיד ֲחָזָקה הוִֹצֲאָך ה’ ִמּמִ י ּבְ ִפיָך ּכִ ְהֶיה ּתוַֹרת ה’ ּבְ ְלַמַען ּתִ
ִמים ָיִמיָמה.  ַהּזֹאת ְלמוֲֹעָדּה ִמּיָ

פרשה זו מציינת את קדושת הארץ ואת המצוות שיוחדו לישיבה בה. גם כאן מונגדים החיים בארץ 
לגלות מצרים, שבה היינו משועבדים; בארץ הפכנו בני חורין כדי לבנות בה חברה למופת.

ג. פרשת שמע )דברים ו, ד-ט(

ָך ּוְבָכל  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ָרֵאל ה’ ֱאלֵֹהינּו ה’ ֶאָחד. ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה’ ֱאלֶֹהיָך ּבְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ְרּתָ  ם ְלָבֶניָך ְוִדּבַ ְנּתָ ּנַ ָך ַהּיוֹם ַעל ְלָבֶבָך. ְוׁשִ ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ְמאֶֹדָך. ְוָהיּו ַהּדְ

ם ְלאוֹת ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו  ְרּתָ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקׁשַ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ּבָ
ָעֶריָך. יֶתָך ּוִבׁשְ ם ַעל ְמֻזזוֹת ּבֵ ין ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבּתָ ְלטָֹטפֹת ּבֵ

פרשה זו הפכה לטקסט המרכזי היהודי בכל הזמנים. מופיעות בה מצוות תלמוד תורה, תפילין ומזוזה. 

ד. והיה אם שמוע )דברים יא, יג-כא(

ה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם ְלַאֲהָבה ֶאת ה’  ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאׁשֶ ׁשְ מַֹע ּתִ ְוָהָיה ִאם ׁשָ
ִעּתוֹ יוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש  י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ ֶכם. ְוָנַתּתִ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדוֹ ּבְ
ְמרּו  ָ . ִהּשׁ ָבְעּתָ ָך ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ָך ְוִיְצָהֶרָך. ְוָנַתּתִ ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירׁשְ

ֲחִויֶתם ָלֶהם. ְוָחָרה  ּתַ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ָלֶכם ּפֶ
ם  ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתּתֵ ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהּשׁ ַאף ה’ ּבָ
ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל  ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ר ה’ נֵֹתן ָלֶכם. ְוׂשַ ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

ם אָֹתם  ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלּמַ ם אָֹתם ְלאוֹת ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָֹטפֹת ּבֵ ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ַנְפׁשְ
ם ַעל  ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ֶאת ּבְ

ע ה’  ּבַ ר ִנׁשְ ָעֶריָך. ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ יֶתָך ּוִבׁשְ ְמזּוזוֹת ּבֵ
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ.  ָ יֵמי ַהּשׁ ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ
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בפרשה זו יש מעין חזרה על הפרשה הקודמת, אלא שהיא מדברת בלשון רבים. הפרשה מדגישה את 
הזיקה העמוקה שבין עשיית הטוב לבין האפשרות לחיות בארץ.

התפילין - צורה ומבנה 
את פרשיות התפילין כותב סופר סת”ם )ראשי תיבות: ספר תורה, תפילין, מזוזה( על גבי קלף העשוי 

מעור בהמה טהורה. את הקלף מכניסים ל’בתים’, )קופסאות מרובעות קטנות ושחורות(, העשויים מעור 
בהמה טהורה )רצוי עור שור(.

בתפילין של יד כתובות ארבע פרשיות ברצף על גבי קלף אחד, המוכנס לתוך ה’בית’.
תפילין של ראש מורכבות מארבעה תאים. כל פרשה נכתבת על קלף קטן ומוכנסת לתא נפרד. על פי 

התלמוד, פירושה של המלה ‘טוטפות’, הנקשרת לתפילין של ראש )“ולטוטפות בין עיניכם”(, הוא ארבע. 
מכאן למדו חז”ל כי את התפילין של ראש יש לחלק לארבעה תאים.

ל’בתי’ התפילין מחוברות רצועות שחורות העשויות עור עגל. על שני צדיו של ‘בית’ התפילין של ראש 
מופיעה האות ש’, קשר הרצועות בתפילין של ראש יוצר את האות ד’, והקשר של רצועות התפילין 

י’, שהיא אחד משמותיו של  ּדַ של יד יוצר את האות י’. האותיות הללו מצטרפות ויוצרות את המלה ‘ׁשַ
אלוהים.

בזמן כריכת הרצועה על גבי האצבע נהוג לומר שני פסוקים מספר הושע )פרק ב’, פסוקים כא-כב(. 
ט ּוְבֶחֶסד  ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ יְך ִלי ּבְ ּתִ יְך ִלי ְלעֹוָלם”, על השניה: “ְוֵאַרׂשְ ּתִ על הכריכה הראשונה אומרים: “ְוֵאַרׂשְ
ֱאמּוָנה ְוָיַדַעּתְ ֶאת ה’”. כריכת הרצועה על כף היד יוצרת את  יְך ִלי ּבֶ ּתִ ּוְבַרֲחִמים”, ועל השלישית: “ְוֵאַרׂשְ
י’, בין גב היד ובסיסה. אות זו גם חרוטה על ‘בית’  ּדַ דמותה של האות ש’, האות הראשונה של השם ‘ׁשַ

התפילין של ראש. הטבעות הנוצרות מכריכת רצועת העור סביב האצבע מסמלות את הקשר שבין האל 
לעם ישראל. 

וקשרתם לאות 
פרשה זו, המכילה את מצוות התפילין, פותחת את קריאת שמע, הנאמרת בתפילה, והיא מהקטעים 

הידועים ביותר שבתורה. באמצעות מקור זה אנחנו מנסים לחבר את התלמיד עם הפסוקים 
המקראיים, שעליהם נסמך הריטואל של הנחת תפילין, ולהראות את הקשר שבין אהבת האל וקשירת 

התפילין. 
נעשה זאת דרך בדיקה מילונית של המלה ‘קשר’, ובאמצעות הניסיון לחבר בין מרבית משמעויותיה 

לבין פסוקי המקרא והיחס שבין המאמין לאלוהיו.
לשורש ק,ש,ר מובנים ומשמעויות רבים ומגוונים. לפניכן מקצת מהם: 

1. לולאה לחיבור חוט או חבל;
2. חיבור בין עצמים או מגע בין אנשים;

3. קרבה, שיתוף;
4. אמצעי התקשרות;

5. התחברות לאדם או לקבוצה כדי למרוד;
6. צירוף, איחוד.

הקשירה מציינת חיבור וקרבה, אך דימוי זה נושא גם אופי כוחני; לאחר שנקשר קשר, קשה להתירו 
ולשנותו. קשירת התפילין מסמלת אפוא, מחד גיסא, את יחסי הקרבה בין האדם המניח אותן לבין 

ה’, ומאידך גיסא, את המחויבות, את הברית ההדדית בין האדם ואלוהיו. משמעויות נוספות של קשר 
התפילין יעלו ממובנים אחרים של השורש ק,ש,ר, כגון תפילין כביטוי לתקשורת דו-צדדית בין אדם 

ואלוהיו. 
את ההקשר המקראי שבפרשת ‘שמע’ ניתן לפרש כקשר של אהבה בין אדם ואלוהיו, המושג דרך לימוד 

התורה ומסומל באמצעות קשר התפילין.

ָ ֶ ָּ ְ ְ
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תפילין קדומות תפילין חדשות 
באמצעות מקור זה נרחיב את דימוי הקשר שבתפילין גם לעבר הקשר ההיסטורי המחבר את הקצוות 
השונים והמרוחקים, הן מבחינה היסטורית הן מבחינה גיאוגרפית, של העם היהודי. הסיפור הקצר של 

יגֵאל ידין על השיחה ברכבת חושף את המכנה המשותף שנוצר בין לוחמי בר כוכבא, יהודי בגולה וחייל 
בצה”ל - באמצעות התפילין. 

רקע 
בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים נתגלו שרידי תפילין רבים בחפירות ארכיאולוגיות 

שנערכו באתרים שונים ברחבי מדבר יהודה. חשובה במיוחד ‘קציצה’ )=בית( שלמה מתפילה של ראש - 
על ארבע הפרשיות - שמוצאה, כנראה, במערות קומראן. בתפילין אלו נוספו לכל יריעה פרשיות מספרי 

שמות ודברים, הכוללות את עשרת הדיברות.
במערה בקומראן נתגלו שרידי יריעה, ובה ארבע פרשיות - ככל הנראה מתפילין של יד. בצורת כתיבתן 

ניתן להבחין בניסיון לצאת ידי שתי השיטות, שלימים נוסחו בפרוטרוט על ידי רש”י ורבנו תם. התפילין 
שנתגלו במדבר יהודה שרדו מלוחמיו של בר כוכבא ומתושבי הארץ שהתחבאו באותן מערות בעת 

המרד. תפילין אלו תואמות לרוב את ההלכה המקובלת. סדר הפרשיות שבתפילין של יד מוואדי 
מורבעת תואם לחלוטין את השיטה הקרויה על שמו של רבנו תם, ואילו בממצא אחר )כנראה מאזור עין 

גדי( תואם הסדר את השיטה הקרויה על שם רש”י. מסתבר אפוא שלמחלוקת יסודות קדומים ביותר.
בסיפור שלפנינו אנחנו רואים איך קשרי התפילין חוצים את מרחבי הזמן, קושרים ומקרבים בין 

אוכלוסיות שונות בין עולים לותיקים, בין חרדים לחופשיים ומגשרים על פני פערים רבים. 
הקשרים המופיעים בקטע אינם חלים רק על היחס בין עם לאלוהיו. עם השנים הפכו הריטואלים 
הדתיים לחלק מהקשרים בינינו, כעם, הם מחברים אותנו לאורך ההיסטוריה ובין יבשות שונות. 

הריטואלים קושרים בין חלקיו השונים של העם, שחיו בריחוק ובניתוק זה מזה לאורך שנות הגלות.

ביני לבין עצמי 
מקור זה לקוח מתוך ספרו של הרש”ר )רבי שמשון רפאל( הירש ‘המצוות כסמלים’. ספר זה מוקדש 
לחקר הסמלים בכלל ולביאור המצוות כסמלים בפרט. עם המצוות שבהן עוסק הספר, נמנית מצוות 

התפילין. 
בפירושו למצוות התפילין מדגיש הרב הירש את הזיקה בין ההלכות המורות על מקום הנחת התפילין, 
בראש ומול הלב, ועל קשירתם באמצעות רצועות עור, לבין המשמעויות הרעיוניות של ריטואל זה. גם 
כאן נרקם סוג של קשר, אך הפעם מדובר בקשר פנימי, בין אדם ללבו ומוחו או בין הרגש להיגיון, בין 

הרצון והכמיהה לבין הוצאתם אל הפועל.

ב. קריאה בתורה
שני המקורות המופיעים כאן מייצגים זוויות נשיות הנוגעות ליחס כלפי התורה וקריאתה. נקדים כמה 

מילות רקע על אודות הקריאה בתורה, מקורה וזיקתה לטקס בר מצווה ובת מצווה: 
החלק השני של טקס בר המצווה המסורתי מתקיים בבית הכנסת בשבת בבוקר. העלייה לתורה 

ואמירת הברכות אל מול ספר התורה וקהל המתפללים מהוות חלק מרכזי בטקס ההתבגרות היהודי, 
ועדות להשתייכותו של העולה לתורה לקהל הבוגר. על פי המסורת היהודית, קוראים בתורה ארבע 
פעמים בשבוע - בימים שני וחמישי בבוקר )בתפילת שחרית(, בשבת בבוקר ובשבת אחר הצהריים 

)בתפילת מנחה(. הקריאה בתורה נעשית במנגינה מסורתית, שסימניה המוסיקליים רשומים בחומש 
המנוקד, אך אינם מופיעים בספר התורה, )שאף אינו מנוקד(.

במשפחות רבות קוראים נערי בר-מצווה את פרשת השבוע כולה. יש הנוהגים לקרוא קטע קצר יותר 
מתוך הפרשה, כגון העלייה הראשונה או העלייה האחרונה הנקראת מפטיר. אפשרות נוספת היא 
קריאת ההפטרה, קטע קצר יחסית מספרות הנביאים, הנקרא במנגינה מסורתית שונה מזו שבה 

נקראת הפרשה, מתוך תנ”ך מפוסק ומנוקד. משמעות השם ‘הפטרה’ היא פרידה ודברי סיום. הקריאה 
בתורה או בהפטרה אינה באה במקום העלייה לתורה, אלא מתווספת אליה.

במרבית הקהילות לא נהוג שבנות עולות לקרוא בתורה. בקהילות מסוימות יעלה אביה של הבת לתורה 
בשבת שלאחר חגיגת בת המצווה שלה, והוא מברך את בתו.
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במספר מצומצם של בתי כנסת, בדרך כלל בתנועות הליברליות ביהדות, כולל טקס בת המצווה גם 
עלייה לתורה, קריאה בתורה בפני הציבור ולעתים אף התעטפות בטלית. תופעה אחרת, המוכרת גם 
בקהילות אורתודוכסיות ליברליות, היא ‘תפילת נשים’, שבמסגרתה פורׁשות נשים מן הקהילה לזמן 

הקריאה בתורה, ובת המצווה קוראת בתורה ועולה לתורה בפני נשים בלבד. בחלק מן הקהילות, בעיקר 
מן הזרם הרפורמי והזרם הקונסרבטיבי, קוראת הנערה במניין מעורב, המורכב מגברים ונשים. 

השיר שלפני השינה 
הקטע שלפנינו כתוב מנקודת מבטה של ילדה הכמהה לחזור שוב ושוב אל סיפורי התורה. סקרנותה 
ופליאתה של הילדה מהולות בקורטוב חשש לקראת הפגישה עם ידידים ותיקים, גיבורי הסיפורים. 

בכל שנה חוזרת המחברת להיות ילדה המתפעלת מחדש מן הבריאה. החזרה אל הילדות מלווה 
בראשוניות קסומה, המתרחשת מדי שנה עם תחילתה של הקריאה בתורה.

הקריאה החוזרת מאפשרת להתחבר ולהתיידד עם גיבורי התורה. בפגישה זו נוצר גם מכנה משותף 
בין כל חלקי העם המפוזרים ברחבי תבל, שכן כולם קוראים באותה עת אותה פרשה. הקטע מזמן דיון 

במשמעות וביתרונות שבחזרה שוב ושוב אל אותו טכסט ושבחיבור בין כל חלקי העם היהודי, שנוצר 
כתוצאה מהקריאה המשותפת של אותה פרשה באותה שבת בכל העולם. 

חוויית העלייה לתורה 
חוויית העלייה לתורה והקריאה בה מרגשת מאוד. ייחודה אף מודגש, כאשר נערה היא העולה לתורה - 

מנהג שלא היה מקובל בדורות הקודמים, ושהתחדש בימינו. הקטע מתאר חוויה החורגת מן הקריאה 
עצמה: הקדושה המגולמת בספר התורה עצמו; הכתוב ביד על גבי הגוויל. לכך מצטרפת הידיעה בדבר 

שותפותם של דורות רבים בקריאת הפרשה.
הקטע מבטא את ייחודה של הקריאה בתורה מפי אשה, שקולה בדרך כלל אינו נשמע ברחבי בית 

הכנסת. כאן מצליח הקול להבקיע אל תוך בית הכנסת.

ם ו כ י ס ת  מ י ש מ
באמצעות משימת הסיכום נסכם ונחדד את הרעיונות והסמלים המקופלים בתפילין ובקריאת התורה, 

כפי שבאו לידי ביטוי בטכסטים השונים שבפרק. 

 1. שיבוץ משפטים בטבלה 

קריאה בתורההנחת תפילין

הטקס מחבר לעברו של העם.הטקס מאפשר התבוננות פנימית.

הטקס מאפשר חוויה קבוצתיתהטקס מחבר לעברו של העם.

הטקס מאפשר שותפות של כלל העם היהודי.הטקס מאפשר שותפות של כלל העם היהודי.

הטקס משתנה ומחזורי.

הטקס מחבר את האדם עם התורה.

הטקס מאפשר חוויה של התרוממות רוח וקדושה.הטקס מאפשר חוויה של התרוממות רוח וקדושה.

הטקס מאפשר ביטוי אישי.

2. בשני הטקסים באים לידי ביטוי הן החוויה האישית של המאמין, הן הקשר בין אדם לתרבותו.
3. הנחת תפילין היא אישית, ואילו בקריאה בתורה משתתף הפרט עם הקהילה. דרך השתתפותו של 

הציבור, המהווה חלק מטקס זה, נוצר גם הקשר בין התפוצות השונות. בשני הטקסים קיים היבט אישי 
עז וכן חיבור בין יסודות שונים.
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 - ע  ס מ ה ם  ו י ס
ם י ל ש ו ר י ל י  ת י ב מ

פרק זה שונה משאר פרקי הספר. במרכזו עומדת הצעה ללימוד מסכם מסוג אחר - טיול בירושלים 
בעקבות המורשת המשפחתית. בניגוד לשאר הפרקים, פרק זה סובב סביב משימת השורשים. 

בתהליך הלימוד שעברו התלמידים הם העמיקו היכרותם עם עצמם, עם משפחתם, עם שרשרת הדורות 
שהם מהווים חוליה ממנה, ועם הערכים היהודיים המשמעותיים בתקופת המעבר של שנת בר המצווה 

ובת המצווה. בפרק זה אנחנו מציעים טיול שישלב בין כל אלו ויהווה סיכום חווייתי של הלימוד השנתי.
ירושלים היתה בירת הממלכה היהודית בימי בית המקדש הראשון ובית המקדש השני. משחרבה 

ירושלים, עמדו הגעגועים והכיסופים אליה במרכז ההוויה היהודית בתפוצות. ירושלים היא עיר קדושה 
גם עבור המוסלמים והנוצרים. היא נושאת אפוא משמעות רבה עבור רבים מתושבי העולם.

היום ירושלים היא בירתה של מדינת ישראל, ובה נמצאים כל מוסדות הלאום של המדינה: משרדי 
הממשלה, בית המשפט העליון והכנסת. זוהי עיר מעורבת. אוכלוסייתה מורכבת מערבים ויהודים 

חרדים, דתיים וחילוניים גם יחד.
ירושלים היא מרכז לאומי של מדינת ישראל, והיא גם שזורה בסיפורים אישיים רבים של בני 

משפחותינו: סבתא חלמה על ירושלים של זהב עוד באתיופיה, ואילו סבא מהצד השני היה בין הצנחנים 
הראשונים שהגיעו לכותל במלחמת ששת הימים; אמא למדה באוניברסיטה העברית בהר הצופים, 

ואבא הפגין פעמים רבות מול הכנסת; הדוד של אבא זוכר היטב את הקניות בשוק לכבוד שבת, ואחת 
מבנות הדודות לומדת אנימציה בבצלאל; בני הדודים חגגו בר מצווה בכותל, ואחותי הקטנה אינה 

מוותרת על ביקור בגן החיות התנכ”י.
באמצעות הטיול הכיתתי שתארגנו בעקבות הסיפורים המשפחתיים בירושלים, תוסיפו לקשרי הדורות 

עם ירושלים את נדבך ההווה.

ם ו ק מ ה י  ו ה י ז   : ה ח תי פ ת  ו ל עי פ
בספר מוצגות תשע תמונות של אתרים ומוסדות ידועים בירושלים, שכל אחד מהם מייצג משמעות 

אחרת )למשל: הכנסת מגלמת את הריבונות; הכותל המערבי - את הקשר ההיסטורי והדתי; גבעת 
התחמושת - את ההקרבה וכדומה(. שתי מטרותיה המרכזיות של המשימה הן היכרות עם אתרים 

חשובים בירושלים )גם כהכנה לסיור(, ובדיקת זיקתם של התלמידים אל העיר. 
לפניכן רשימת תמונות האתרים, רקע קצר על אודות כל אתר, משמעותו והסמליות הכרוכה בו: 

א. פסל ‘עמודי הזית’ של האמן רן מורין בקיבוץ רמת רחל
קיבוץ רמת רחל שוכן בדרומה של ירושלים, סמוך לשכונת ארנונה, והוא נושא את שמה של רחל אמנו, 
המסמלת את שיבת ציון )ירמיה פרק לד, פסוקים יד-טו(. ליד הקיבוץ פארק של עצי זית ובמרכזו פסל 

מונומטלי שעיצב האמן והפסל רן מורין, יליד קיבוץ רמת רחל. הפסל מורכב משלושה עמודים חלולים, 
שבראש כל אחד מהם עומד עץ זית עתיק. הפסל מבטא את אחדות הזמנים  ויוצר דרמטיזציה של הזמן 

החולף: מערכת השורשים העתיקים, מגדלת עץ בהווה, והעץ, שהוא סמל הפריון, יוסיף ויגדל בעתיד. 
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ניתן לראות בפסל אלגוריה לגורלו של העם היהודי, ששורשיו היו תלושים מן האדמה. 
גבעת התחמושתב. 

גבעת התחמושת הוא הכינוי שניתן למוצב ירדני בצפון ירושלים, שבו התחולל קרב קשה במלחמת 
ששת הימים. המתחם הוקם על ידי הבריטים בתחילת שנות השלושים של המאה העשרים כבונקר 

לאחסון התחמושת של בית הספר לשוטרים, שעמד סמוך למקום. המתחם התנוסס על גבעה בגובה 
797 מטרים מעל פני הים. לאחר מלחמת העצמאות הוא נותר בשליטת ירדן עד לכיבושו במלחמת 

ששת הימים, בלילה שבין חמישה ביוני לששה ביוני 1967. על שרידי המוצב הוקם אתר הנצחה ממלכתי. 
הגבעה סמוכה לשכונות רמת אשכול ומעלות דפנה, שהוקמו לאחר המלחמה.

מקומו המרכזי של קרב גבעת התחמושת במיתוס הגבורה בישראל וזיקתו הישירה למערכה על 
ירושלים הפכו את אתר ההנצחה למוקד טקסי בעל משמעות לאומית. ביום ירושלים מדי שנה נערך 

במקום הטקס הממלכתי המרכזי לציון שחרור ירושלים.
ג. מגדל דוד

מגדל דוד הוא הכינוי שניתן למצודה אשר הגנה במשך מאות שנים על העיר ירושלים. המצודה נמצאת 
במקום הגבוה ביותר בעיר העתיקה. מהמגדל המזדקר מעליה נשקפת העיר במלוא הודה. המצודה 

מוכרת כנכס היסטורי וארכיאולוגי בעל חשיבות עולמית. היא נבנתה בימי-הביניים, ועליה נוספו 
מאוחר יותר תוספות ארכיטקטוניות. המצודה ניצבת בסמוך לשער יפו, שער הכניסה ההיסטורי לעיר, 

בנקודת החיבור שבין מזרח ירושלים למערבה. היא נושאת עמה ערכים תרבותיים וארכיטקטוניים, 
ובמשך דורות היא מסמלת את העיר ירושלים. כיום היא משמשת כמוזיאון לתולדות ירושלים ואתר 

תיירות.
ד. הכנסת

הכנסת שוכנת בקרית בן-גוריון, גבעת רם בירושלים. לאחר הקמת המדינה התכנסה הכנסת לראשונה 
בבניין הסוכנות היהודית בירושלים. לאחר שפעלה באופן זמני בתל- אביב, שבה הכנסת בשנת 1950 
לירושלים, תחילה לבניין הסוכנות היהודית, ואחר-כך לבניין ארזי- פרומין ברחוב קינג ג’רג’. ביום י”ד 
באלול תשכ”ו )30 באוגוסט 1966(, נחנך משכן הכנסת הנוכחי. מיקומו הנוכחי של הבניין ליד משרדי 
הממשלה מסמל את הפרדת הרשויות. בתכנון המבנה הושקעה מחשבה רבה. הבניין נבנה מצירוף של 
חומרים פשוטים - זכוכית, בטון ואבן, שכן הכנסת, אף שהיא מגובהת ונראית מנותקת, משרתת את 
העם כולו. אדריכלות הבניין מושפעת מכמה גורמים: א. הסגנון היווני הקלאסי )הפרתנון, מקדש יווני 
עתיק(, המסמל את הקשר בין הדמוקרטיה הישראלית הצעירה לבין שורשיה של הדמוקרטיה ביוון; 

ב. בית המקדש השני, המסמל את תקומתו של עם ישראל לאחר החורבן; ג. זרם הבנייה של הבאוהוס 
)זרם באדריכלות הדוגל בפשטות(, המדגיש את העובדה שהפרלמנט נועד למען כל העם. 

ה. הכותל המערבי
זהו קטע מהחומה המערבית המקיפה את חצר המקדש. בימי קדם עמדו בחצר זו בית המקדש הראשון 

והשני. הכותל המערבי הוא מהמקומות הנערצים ביותר בחיי ישראל עוד מדורות קדומים. רבים הם 
הסיפורים והאגדות שנקשרו בו. לאחר מלחמת ששת הימים הפך הכותל המערבי לאתר תפילה מרכזי. 

המוני תיירים מהארץ ומחוצה לה מגיעים להתפלל ולבקר בו מדי שנה. הוא משמש גם בטקסים 
רשמיים שונים: חטיבת הצנחנים, חטיבת הנח”ל וחיל המשטרה הצבאית משביעים את חייליהם בכותל, 

וכן נערכים בו אירועים ממלכתיים נוספים, כמו פתיחת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בעשרות 
השנים האחרונות נוהגים נערים המגיעים לגיל מצוות לעלות לכותל ולחגוג בו את בר המצווה. 

ו. היכל הספר
היכל הספר הוא אגף במוזיאון ישראל. ההיכל מצוי בגבעת רם, והוא משמש משכנן של תגליות 

ארכיאולוגיות יוצאות דופן: מגילות מדבר יהודה וכתבי-יד עתיקים ונדירים של התנ”ך, כגון כתר ארם 
צובה. המבנה מורכב מכיפה לבנה הנתונה על גבי מבנה השקוע ברובו מתחת לקרקע. על הכיפה מוצבת 

מזרקה, וליד המבנה הכיפתי ניצב קיר אבן מצופה אריחי בזלת שחורים. צבעי השחור והלבן מסמלים 
את בני האור ובני החושך המתוארים במגילות הגנוזות; המים מסמלים את הטהרה שהיתה ערך חשוב 
בחייה של הכת שחיברה את המגילות; ואילו המבנה, ששני שלישים ממנו חפורים באדמה, מסמל את 

מדינת ישראל הצעירה המבקשת להכות שורשים ולהיאחז בקרקע. היכל הספר נחשב לאחד ההישגים 
המקוריים והחשובים ביותר של האדריכלות הישראלית. 
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אנדרטת הקרון - יד למגורשים, ‘יד ושם’ז. 
במרכז האנדרטה, שיצר האמן משה ספדיה, ניצב קרון רכבת גרמני אותנטי, ששימש להובלת יהודים 

למחנות ההשמדה. הקרון ניתן ל’יד ושם’ על ידי ממשלת פולין. תנועתו של הקרון הניצב בקצה מסילת-
ברזל על גשר קטוע, ותחתיו מדרונו התלול של יער ירושלים, כמו קפאה. מיקומו, על פי תהום, רומז 

לסופו של המסע במחנות ההשמדה, אך תחנתו הסופית של הקרון בירושלים מנוגדת לסופו של המסע 
המקורי, והיא מסמלת את תקומתו של העם היהודי לאחר השואה. 

ח. חלקת קבר גדולי האומה קבר יצחק ולאה רבין
חלקת גדולי האומה היא חלקת קבורה ממלכתית בהר הרצל, שיועדה לקבורת גדולי המנהיגים של 

מדינת ישראל: נשיאי מדינת ישראל, ראשי הממשלה ויושבי ראש הכנסת. בראש החלקה שוכן קברו של 
חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל. ליד קברו נערך בכל שנה הטקס הממלכתי לסיום יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל, ושם ניתן האות לפתיחת חגיגות יום העצמאות. כמעט כל הקברים של ראשי המדינה 
בחלקה זהים זה לזה ועשויים מאבן ירושלמית, שיש בהיר וערוגת פרחים. ליד כל אחד מן המנהיגים 
קבורה בת זוגו. בתמונה נראה קברם של בני הזוג יצחק ולאה רבין, אשר עוצב במתכונת שונה מיתר 

הקברים, כחצי עיגול שחציו אבן שחורה וחציו אבן לבנה. לפני המצבה נבנתה רחבה, ובה דולק לפיד אש 
דרך קבע. צורתו השונה של הקבר מביעה את הזעזוע העמוק מרצח ראש הממשלה יצחק רבין.

ט. בית המשפט העליון
מבנה בית המשפט העליון של ישראל שוכן בגבעת רם בסמוך למשרדי הממשלה ולמשכן הכנסת. 

הקמתו בסמוך לכנסת ולמשרדי הממשלה משלימה את ‘המשולש הדמוקרטי’ של המוסדות הרשמיים 
שבגבעת רם: הרשות המחוקקת )הכנסת(, הרשות המבצעת )הממשלה( והרשות השופטת )בית המשפט 

העליון(. בבניין משוקעים סמלים רבים הקושרים בין מסורת ישראל ומורשת המשפט. בולטות בו 
הצורות הגיאומטריות הרבות של עיגול וקו, המייצגים את שני עקרונות המשפט - היושר, המבוטא בקו, 

והצדק, המיוצג במעגל. עקרונות אלה מופיעים יחדיו פעמים אחדות במקרא
)כמו במשלי ב, ט; תהלים כג, ג(. 

מצאנו בארון )הספרים( 

ירושלים שלי
מאחר שבמרכזו של פרק זה עומדת הצעה לסיור, בחרנו לעסוק בו במבחר מצומצם של מקורות 

המבטאים את פניה הרבות של העיר ירושלים. 
בשירו ‘ירושלים שלי’ מייצג דן אלמגור את פניה הרבות של העיר באמצעות קשת ססגונית של דמויות 

ירושלמיות. דרכן הוא מבטא את החיוניות הצבעונית של שוק מחנה יהודה והאזור הסמוך לו, את העוני 
וקשיי הקיום, את ההווי של האוכלוסייה החרדית, את המתח שבין האוכלוסיות הערבית והיהודית 

ואת המחיר הכבד שגבתה המלחמה על עצמאותה של העיר. לעיר פנים נוספים רבים, כגון המלכתיות 
הישראלית הבאה לידי ביטוי בכנסת ובבית הנשיא, ההשכלה הגבוהה המגולמת באוניברסיטה העברית, 

בצלאל, הישיבות הרבות הפזורות בשכונותיה ועוד ועוד.
המקור השני שבפרק, ‘ביקור בירושלים - מבט חדש’ מציב כמו מול מראה את שני פניה של העיר. הפנים 

הייצוגיים, הממלכתיים של הר הבית, הכותל המערבי, ‘יד ושם’ ו’ראשון תרבות’ של צה”ל, מול העיר 
האישית, האינטימית והחיה על חצרותיה ובתי הקפה שלה.

ם  י ל ש רו י ל תי  י ב מ  - ם  י רש ו ש ת  מ י ש מ
בסיור המשותף עם ההורים בעקבות “ירושלים שלי” נוצרת אינטגרציה של מה שנלמד במשך השנה. 

בכך משתלבים גם אלבום השורשים שיצרו התלמידים במשך השנה וגם החוויה שהתעוררה הן בכיתה 
והן בבית בעקבות כתיבת אלבום השורשים. הסיור מחבר בין התלמיד, הכיתה, בית הספר, משפחת 

התלמיד וכלל משפחות הכיתה על סיפוריהן האישיים לבין ירושלים, המייצגת לא רק את ריבונותה של 
מדינת ישראל כיום, אלא אף את התרבות היהודית לדורותיה.
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