ערכו של היחיד  -יחידת לימוד מתוך הספר יחיד וחברה ,עמ' 14-15
פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר
ֵּכיצַ ד ְמאַ ְי ִמין ַעל ֵּע ֵּדי נְ פָ ׁשוֹ ת?

קבוצה 1

יסין אוֹ ָתן ו ְמאַ ְי ִמין ֲעלֵּיהֶ ן:
הָ יו ַמכְ נִ ִ
ֹאמרו מֵּ אֹמֶ ד ,ו ִמ ְׁשמו ָעהֵּ ,עד ִמ ִפי ֵּעד
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ו ִמ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן ָׁש ַמ ְענו,
שסוֹ פֵּ נו לִ ְבדֹק אֶ ְתכֶ ם
ש ָמא ִאי אַ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ
ישה ובַ ח ֲִק ָירה.
ִב ְד ִר ָׁ
של ֹא כְ ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ ת -
ֱהיו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵּתן ָממוֹ ן ו ִמ ְת ַכ ֵּפר לוֹ .
ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ תָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו ְתלויִ ין בוֹ ַעד
סוֹ ף הָ עוֹ לָם,
ש ֶנא ֱַמר (בראשית ד) "קוֹ ל
ש ֵּכן ָמ ִצינו ְב ַקיִ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ְדמֵּ י אָ חִ יך צ ֲֹע ִקים אֵּ לַי ִמן הָ א ֲָד ָמה",
ָ
אֵּ ינוֹ אוֹ מֵּ ר ַדם אָ חִ ָ
יך אֶ לָא " ְדמֵּ י אָ חִ יך",
ָדמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו.
ָדבָ ר אַ חֵּ רְ " ,דמֵּ י אָ ִח ָ
שהָ יָה ָדמוֹ מֻ ְׁשל ְָך ַעל
יך"ֶ ׁ ,
הָ ֵּע ִצים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ ים.
לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידי ָבעוֹ לָם,
ש ָכל הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו
לְ ל ֶַמ ְד ָךֶ ׁ ,
הַ ָכתוב ְכ ִאלו ִא ֵּבד עוֹ לָם ָמלֵּא.
וְ כָ ל הַ ְמ ַקיֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו ְכ ִאלו ִקיֵּם
עוֹ לָם ָמלֵּא.
ו ִמ ְפנֵּי ְׁשלוֹ ם הַ ְב ִריוֹ ת,
ֹאמר אָ ָדם ַלחֲבֵּ רוֹ אַ ָבא גָ דוֹ ל מֵּ אָ ִביךָ.
של ֹא י ַ
ֶׁ
שיוֹ ת הַ ְר ֵּבה ַב ָׁש ָמיִ ם.
ֹאמרו הַ ִמינִ יםָ ,ר ׁ ֻ
של ֹא י ְ
וְ ׁ ֶ
ְ
של מֶ לֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹ ׁש
ולְ הַ ִגיד ְגדֻ לָתוֹ ׁ ֶ
שאָ ָדם טוֹ בֵּ ַע מֵּ אָ ה ַמ ְט ְבעוֹ ת ְבחוֹ ָתם
ָברו ְך הואֶ ׁ ,
אֶ חָ ד וְ כֻלָן דוֹ ִמין זֶה ָלזֶה ,ומֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים
הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך הוא טוֹ בֵּ ַע אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ְבחוֹ ָתמוֹ
אשוֹ ן וְ אֵּ ין אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹ מֶ ה ַלחֲבֵּ רוֹ .
ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ
לְ ִפיכָ ְך ל ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לוֹ ַמרִ :ב ְׁש ִבילִ י נִ ְב ָרא
הָ עוֹ לָם.
ֹאמרו ַמה לָנו וְ ל ַָצ ָרה הַ זֹאת? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ֶנא ֱַמר (ויקרא ה) "וְ הוא ֵּעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם
ֹאמרו :מַ ה לָנו
ש ָמא ת ְ
לוֹ א י ִַגיד וְ נָ ָשא ֲעוֹ נוֹ " .אוֹ ׁ ֶ
לָחוב ְב ָדמיו ׁ ֶשל זֶה? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר ֶנא ֱַמר (משלי
אבֹד ְר ָׁש ִעים ִר ָנה".
יא) "ובַ ֲ

משנה ,מסכת סנהדרין ,פרק ד' ,משנה ה'

התבוננו בתמונה שלפניכם.
תמונה זו היא פוסטר שהוכן ע"י דוריאל רימר הלפרין במסגרת
תחרות כרזות של אירגון "יד ושם".
תארו את התמונה.
שימו לב לאיש ולצללים( .הגילים ,המינים ,התנועות).
מדרש כתוב "דמו ודם זרעיותיו".
פרוש הביטוי  :דמו (חייו) וחיי הצאצאים שעתידים היו לצאת
ממנו.
הסברו את המסר של התמונה על פי המדרש.
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פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר
ֵּכיצַ ד ְמאַ ְי ִמין ַעל ֵּע ֵּדי נְ פָ ׁשוֹ ת?
יסין אוֹ ָתן ו ְמאַ ְי ִמין ֲעלֵּיהֶ ן:
הָ יו ַמכְ נִ ִ
ֹאמרו מֵּ אֹמֶ ד ,ו ִמ ְׁשמו ָעהֵּ ,עד ִמ ִפי ֵּעד
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ו ִמ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן ָׁש ַמ ְענו,
שסוֹ פֵּ נו לִ ְבדֹק אֶ ְתכֶ ם
ש ָמא ִאי אַ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ
ישה ובַ ח ֲִק ָירה.
ִב ְד ִר ָׁ
של ֹא כְ ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ ת -
ֱהיו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵּתן ָממוֹ ן ו ִמ ְת ַכ ֵּפר לוֹ .
ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ תָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו ְתלויִ ין בוֹ ַעד
סוֹ ף הָ עוֹ לָם,
ש ֶנא ֱַמר (בראשית ד) "קוֹ ל
ש ֵּכן ָמ ִצינו ְב ַקיִ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ְדמֵּ י אָ חִ יך צ ֲֹע ִקים אֵּ לַי ִמן הָ א ֲָד ָמה",
ָ
אֵּ ינוֹ אוֹ מֵּ ר ַדם אָ חִ ָ
יך אֶ לָא " ְדמֵּ י אָ חִ יך",
ָדמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו.
ְ
ָ
שהָ יָה ָדמוֹ מֻ ְׁשלָך ַעל
ָדבָ ר אַ חֵּ רְ " ,דמֵּ י אָ ִחיך"ֶ ׁ ,
הָ ֵּע ִצים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ ים.
לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידי ָבעוֹ לָם,
ש ָכל הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו
לְ ל ֶַמ ְד ָךֶ ׁ ,
הַ ָכתוב ְכ ִאלו ִא ֵּבד עוֹ לָם ָמלֵּא.
וְ כָ ל הַ ְמ ַקיֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו ְכ ִאלו ִקיֵּם
עוֹ לָם ָמלֵּא.

קבוצה 2
במדרש כתוב:
"ללמדך שכל המאבד (הממית) נפש אחת,
מעלים עליו הכתוב כאלו איבד עולם מלא.
וכל המקיים (המציל) נפש אחת,
מעלים עליו כאלו קים עולם מלא"

לפניכם פרושים שונים למילה "כאלו"
ְּכאִיּלּו:
 .1לא באמת ,לא ממש; מדומה.
"עשיתי את עצמי כאילו אני חולה".
 .2בדומה ל ;⁻כמו.
"ראש הממשלה מתנהג כאילו המדינה שייכת לו".
 .3תוספת חסרת משמעות למשפט בדיבור לא פורמלי.
"אז הוא אומר לי כאילו את באה או נשארת?"
קראו את כל הפרושים ובחרו את הפרוש שמתאים למדרש.

ו ִמ ְפנֵּי ְׁשלוֹ ם הַ ְב ִריוֹ ת,
ֹאמר אָ ָדם ַלחֲבֵּ רוֹ אַ ָבא גָ דוֹ ל מֵּ אָ ִביךָ.
של ֹא י ַ
ֶׁ

נמקו בחירתכם.

שיוֹ ת הַ ְר ֵּבה ַב ָׁש ָמיִ ם.
ֹאמרו הַ ִמינִ יםָ ,ר ׁ ֻ
של ֹא י ְ
וְ ׁ ֶ
ְ
של מֶ לֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹ ׁש
ולְ הַ ִגיד ְגדֻ לָתוֹ ׁ ֶ
שאָ ָדם טוֹ בֵּ ַע מֵּ אָ ה ַמ ְט ְבעוֹ ת ְבחוֹ ָתם
ָברו ְך הואֶ ׁ ,
אֶ חָ ד וְ כֻלָן דוֹ ִמין זֶה ָלזֶה ,ומֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים
הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך הוא טוֹ בֵּ ַע אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ְבחוֹ ָתמוֹ
אשוֹ ן וְ אֵּ ין אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹ מֶ ה ַלחֲבֵּ רוֹ .
ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ

לפניכם כרטיס "אדי" של המרכז הלאומי להשתלות .צטטו משפט
של המדרש המסביר את הרעיון המשותף בין כרטיס אדי למדרש.

לְ ִפיכָ ְך ל ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לוֹ ַמרִ :ב ְׁש ִבילִ י נִ ְב ָרא
הָ עוֹ לָם.
ֹאמרו ַמה לָנו וְ ל ַָצ ָרה הַ זֹאת? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ֶנא ֱַמר (ויקרא ה) "וְ הוא ֵּעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם
ֹאמרו :מַ ה לָנו
ש ָמא ת ְ
לוֹ א י ִַגיד וְ נָ ָשא ֲעוֹ נוֹ " .אוֹ ׁ ֶ
לָחוב ְב ָדמיו ׁ ֶשל זֶה? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר ֶנא ֱַמר (משלי
אבֹד ְר ָׁש ִעים ִר ָנה".
יא) "ובַ ֲ

הסבירו את הרעיון המובא במדרש.
הביאו דוגמה המסבירה את החלק השני של המדרש

משנה ,מסכת סנהדרין ,פרק ד' ,משנה ה'

("המאבד נפש אחת.)"...

ערכו של היחיד  -יחידת לימוד מתוך הספר יחיד וחברה ,עמ' 14-15
פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר
ֵּכיצַ ד ְמאַ ְי ִמין ַעל ֵּע ֵּדי נְ פָ ׁשוֹ ת?
יסין אוֹ ָתן ו ְמאַ ְי ִמין ֲעלֵּיהֶ ן:
הָ יו ַמכְ נִ ִ
ֹאמרו מֵּ אֹמֶ ד ,ו ִמ ְׁשמו ָעהֵּ ,עד ִמ ִפי ֵּעד
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ו ִמ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן ָׁש ַמ ְענו,
שסוֹ פֵּ נו לִ ְבדֹק אֶ ְתכֶ ם
ש ָמא ִאי אַ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ
ישה ובַ ח ֲִק ָירה.
ִב ְד ִר ָׁ
של ֹא כְ ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ ת -
ֱהיו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵּתן ָממוֹ ן ו ִמ ְת ַכ ֵּפר לוֹ .
ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ תָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו ְתלויִ ין בוֹ ַעד
סוֹ ף הָ עוֹ לָם,
ש ֶנא ֱַמר (בראשית ד) "קוֹ ל
ש ֵּכן ָמ ִצינו ְב ַקיִ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ְדמֵּ י אָ חִ יך צ ֲֹע ִקים אֵּ לַי ִמן הָ א ֲָד ָמה",
ָ
אֵּ ינוֹ אוֹ מֵּ ר ַדם אָ חִ ָ
יך אֶ לָא " ְדמֵּ י אָ חִ יך",
ָדמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו.
ְ
ָ
שהָ יָה ָדמוֹ מֻ ְׁשלָך ַעל
ָדבָ ר אַ חֵּ רְ " ,דמֵּ י אָ ִחיך"ֶ ׁ ,
הָ ֵּע ִצים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ ים.
לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידי ָבעוֹ לָם,
ש ָכל הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו
לְ ל ֶַמ ְד ָךֶ ׁ ,
הַ ָכתוב ְכ ִאלו ִא ֵּבד עוֹ לָם ָמלֵּא.
וְ כָ ל הַ ְמ ַקיֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו ְכ ִאלו ִקיֵּם
עוֹ לָם ָמלֵּא.
ו ִמ ְפנֵּי ְׁשלוֹ ם הַ ְב ִריוֹ ת,
ֹאמר אָ ָדם ַלחֲבֵּ רוֹ אַ ָבא גָ דוֹ ל מֵּ אָ ִביךָ.
של ֹא י ַ
ֶׁ
שיוֹ ת הַ ְר ֵּבה ַב ָׁש ָמיִ ם.
ֹאמרו הַ ִמינִ יםָ ,ר ׁ ֻ
של ֹא י ְ
וְ ׁ ֶ
של מֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹ ׁש
ולְ הַ ִגיד ְגדֻ לָתוֹ ׁ ֶ
שאָ ָדם טוֹ בֵּ ַע מֵּ אָ ה ַמ ְט ְבעוֹ ת ְבחוֹ ָתם
ָברו ְך הואֶ ׁ ,
אֶ חָ ד וְ כֻלָן דוֹ ִמין זֶה ָלזֶה ,ומֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים
הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך הוא טוֹ בֵּ ַע אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ְבחוֹ ָתמוֹ
אשוֹ ן וְ אֵּ ין אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹ מֶ ה ַלחֲבֵּ רוֹ .
ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ
לְ ִפיכָ ְך ל ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לוֹ ַמרִ :ב ְׁש ִבילִ י נִ ְב ָרא
הָ עוֹ לָם.
ֹאמרו ַמה לָנו וְ ל ַָצ ָרה הַ זֹאת? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ֶנא ֱַמר (ויקרא ה) "וְ הוא ֵּעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם
ֹאמרו :מַ ה לָנו
ש ָמא ת ְ
לוֹ א י ִַגיד וְ נָ ָשא ֲעוֹ נוֹ " .אוֹ ׁ ֶ
לָחוב ְב ָדמיו ׁ ֶשל זֶה? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר ֶנא ֱַמר (משלי
אבֹד ְר ָׁש ִעים ִר ָנה".
יא) "ובַ ֲ
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קבוצה 3
לפניכם קטע מדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק:
"צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוך תוכו דולק נר
ואין נרו שלו כנר חברו,
ואין איש שאין לו נר"
למה התכוון הרב קוק באמרו "שבתוך תוכו דולק נר"?
לאיזה נר (אור) הוא מתכוון?
במדרש כתוב:
"מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
טובע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון
ואין אחד מהם דומה לחברו"
הסבירו את הקשר בין דברי המדרש לדברי הרב קוק.

ערכו של היחיד  -יחידת לימוד מתוך הספר יחיד וחברה ,עמ' 14-15
פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר
ֵּכיצַ ד ְמאַ ְי ִמין ַעל ֵּע ֵּדי נְ פָ ׁשוֹ ת?
יסין אוֹ ָתן ו ְמאַ ְי ִמין ֲעלֵּיהֶ ן:
הָ יו ַמכְ נִ ִ
ֹאמרו מֵּ אֹמֶ ד ,ו ִמ ְׁשמו ָעהֵּ ,עד ִמ ִפי ֵּעד
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ו ִמ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן ָׁש ַמ ְענו,
שסוֹ פֵּ נו לִ ְבדֹק אֶ ְתכֶ ם
ש ָמא ִאי אַ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ
ישה ובַ ח ֲִק ָירה.
ִב ְד ִר ָׁ
של ֹא כְ ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ ת -
ֱהיו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵּתן ָממוֹ ן ו ִמ ְת ַכ ֵּפר לוֹ .
ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ תָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו ְתלויִ ין בוֹ ַעד
סוֹ ף הָ עוֹ לָם,
ש ֶנא ֱַמר (בראשית ד) "קוֹ ל
ש ֵּכן ָמ ִצינו ְב ַקיִ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ְדמֵּ י אָ חִ יך צ ֲֹע ִקים אֵּ לַי ִמן הָ א ֲָד ָמה",
ָ
אֵּ ינוֹ אוֹ מֵּ ר ַדם אָ חִ ָ
יך אֶ לָא " ְדמֵּ י אָ חִ יך",
ָדמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו.
ְ
ָ
שהָ יָה ָדמוֹ מֻ ְׁשלָך ַעל
ָדבָ ר אַ חֵּ רְ " ,דמֵּ י אָ ִחיך"ֶ ׁ ,
הָ ֵּע ִצים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ ים.
לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידי ָבעוֹ לָם,
ש ָכל הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו
לְ ל ֶַמ ְד ָךֶ ׁ ,
הַ ָכתוב ְכ ִאלו ִא ֵּבד עוֹ לָם ָמלֵּא.
וְ כָ ל הַ ְמ ַקיֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו ְכ ִאלו ִקיֵּם
עוֹ לָם ָמלֵּא.
ו ִמ ְפנֵּי ְׁשלוֹ ם הַ ְב ִריוֹ ת,
ֹאמר אָ ָדם ַלחֲבֵּ רוֹ אַ ָבא גָ דוֹ ל מֵּ אָ ִביךָ.
של ֹא י ַ
ֶׁ
שיוֹ ת הַ ְר ֵּבה ַב ָׁש ָמיִ ם.
ֹאמרו הַ ִמינִ יםָ ,ר ׁ ֻ
של ֹא י ְ
וְ ׁ ֶ
של מֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹ ׁש
ולְ הַ ִגיד ְגדֻ לָתוֹ ׁ ֶ
שאָ ָדם טוֹ בֵּ ַע מֵּ אָ ה ַמ ְט ְבעוֹ ת ְבחוֹ ָתם
ָברו ְך הואֶ ׁ ,
אֶ חָ ד וְ כֻלָן דוֹ ִמין זֶה ָלזֶה ,ומֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים
הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך הוא טוֹ בֵּ ַע אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ְבחוֹ ָתמוֹ
אשוֹ ן וְ אֵּ ין אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹ מֶ ה ַלחֲבֵּ רוֹ .
ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ
לְ ִפיכָ ְך ל ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לוֹ ַמרִ :ב ְׁש ִבילִ י נִ ְב ָרא
הָ עוֹ לָם.
ֹאמרו ַמה לָנו וְ ל ַָצ ָרה הַ זֹאת? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ֶנא ֱַמר (ויקרא ה) "וְ הוא ֵּעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם
ֹאמרו :מַ ה לָנו
ש ָמא ת ְ
לוֹ א י ִַגיד וְ נָ ָשא ֲעוֹ נוֹ " .אוֹ ׁ ֶ
לָחוב ְב ָדמיו ׁ ֶשל זֶה? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר ֶנא ֱַמר (משלי
אבֹד ְר ָׁש ִעים ִר ָנה".
יא) "ובַ ֲ
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קבוצה 4
לפניכם אילן היוחסין מהאדם הראשון עד לבני יעקב .התרשים
אינו שלם אך מייצג את התפתחות האנושות.
הדגישו בצבע ירוק את יעקב ,יצחק ואברהם.
הדגישו באדום את אדום ועשיו.
הדגישו בצבע סגול את כנען ויפת.
הדגישו בצבע כחול את מצרים וחם.
השלימו את החסר על פי הטבלה.
חם ,יפת ושם הם ילדיו של ___________________ .
נח הוא דור עשירי ל _______________________ .
לשת שני אחים _____________ ו _____________.
שלושתם  :שת ,קין והבל הם ילדיהם של ______________
על פי אילן היוחסין האנושות כולה היא צאצאיה של
______________ .
זאת אומרת כל העמים נולדו מאב משותף.
במדרש כתוב:
"שלא יאמר אדם לחברו :אבא גדול מאביך"
הסבירו את הקשר בין הכתוב במדרש לבין אילן היוחסין של
האנושות( .שימו לב ,מי הוא האבא במדרש?)

ערכו של היחיד  -יחידת לימוד מתוך הספר יחיד וחברה ,עמ' 14-15
פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר
ֵּכיצַ ד ְמאַ ְי ִמין ַעל ֵּע ֵּדי נְ פָ ׁשוֹ ת?
יסין אוֹ ָתן ו ְמאַ ְי ִמין ֲעלֵּיהֶ ן:
הָ יו ַמכְ נִ ִ
ֹאמרו מֵּ אֹמֶ ד ,ו ִמ ְׁשמו ָעהֵּ ,עד ִמ ִפי ֵּעד
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ו ִמ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן ָׁש ַמ ְענו,
שסוֹ פֵּ נו לִ ְבדֹק אֶ ְתכֶ ם
ש ָמא ִאי אַ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ
ישה ובַ ח ֲִק ָירה.
ִב ְד ִר ָׁ
של ֹא כְ ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ ת -
ֱהיו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵּתן ָממוֹ ן ו ִמ ְת ַכ ֵּפר לוֹ .
ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ תָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו ְתלויִ ין בוֹ ַעד
סוֹ ף הָ עוֹ לָם,
ש ֶנא ֱַמר (בראשית ד) "קוֹ ל
ש ֵּכן ָמ ִצינו ְב ַקיִ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ְדמֵּ י אָ חִ יך צ ֲֹע ִקים אֵּ לַי ִמן הָ א ֲָד ָמה",
ָ
אֵּ ינוֹ אוֹ מֵּ ר ַדם אָ חִ ָ
יך אֶ לָא " ְדמֵּ י אָ חִ יך",
ָדמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו.
ְ
ָ
שהָ יָה ָדמוֹ מֻ ְׁשלָך ַעל
ָדבָ ר אַ חֵּ רְ " ,דמֵּ י אָ ִחיך"ֶ ׁ ,
הָ ֵּע ִצים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ ים.

קבוצה 5
במדרש כתוב:
"ללמדך שכל המאבד (הממית) נפש אחת,
מעלים עליו הכתוב כאלו איבד עולם מלא.
וכל המקיים (המציל) נפש אחת,
מעלים עליו כאלו קים עולם מלא"
לפניכם פרושים שושנים למילה "כאלו":
ְּכאִיּלּו:
 .1לא באמת ,לא ממש; מדומה.
"עשיתי את עצמי כאילו אני חולה".
 .2בדומה ל ;⁻כמו.
"ראש הממשלה מתנהג כאילו המדינה שייכת לו".
 .3תוספת חסרת משמעות למשפט בדיבור לא פורמלי.

לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידי ָבעוֹ לָם,
ש ָכל הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו
לְ ל ֶַמ ְד ָךֶ ׁ ,
הַ ָכתוב ְכ ִאלו ִא ֵּבד עוֹ לָם ָמלֵּא.
וְ כָ ל הַ ְמ ַקיֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו ְכ ִאלו ִקיֵּם
עוֹ לָם ָמלֵּא.

נמקו בחירתכם.

ו ִמ ְפנֵּי ְׁשלוֹ ם הַ ְב ִריוֹ ת,
ֹאמר אָ ָדם ַלחֲבֵּ רוֹ אַ ָבא גָ דוֹ ל מֵּ אָ ִביךָ.
של ֹא י ַ
ֶׁ

קראו את הכתבה שלפניכם .צטטו משפט של המדרש המסביר את

שיוֹ ת הַ ְר ֵּבה ַב ָׁש ָמיִ ם.
ֹאמרו הַ ִמינִ יםָ ,ר ׁ ֻ
של ֹא י ְ
וְ ׁ ֶ

הרעיון המשותף בין הכתבה למדרש( .שימו לב ,עליכם לצטט שני

של מֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹ ׁש
ולְ הַ ִגיד ְגדֻ לָתוֹ ׁ ֶ
שאָ ָדם טוֹ בֵּ ַע מֵּ אָ ה ַמ ְט ְבעוֹ ת ְבחוֹ ָתם
ָברו ְך הואֶ ׁ ,
אֶ חָ ד וְ כֻלָן דוֹ ִמין זֶה ָלזֶה ,ומֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים
הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך הוא טוֹ בֵּ ַע אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ְבחוֹ ָתמוֹ
אשוֹ ן וְ אֵּ ין אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹ מֶ ה ַלחֲבֵּ רוֹ .
ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ

משפטים שונים במדרש המסבירים רעיונות הפוכים)

לְ ִפיכָ ְך ל ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לוֹ ַמרִ :ב ְׁש ִבילִ י נִ ְב ָרא
הָ עוֹ לָם.
ֹאמרו ַמה לָנו וְ ל ַָצ ָרה הַ זֹאת? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ֶנא ֱַמר (ויקרא ה) "וְ הוא ֵּעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם
ֹאמרו :מַ ה לָנו
ש ָמא ת ְ
לוֹ א ַי ִגיד וְ נָ ָשא ֲעוֹ נוֹ " .אוֹ ׁ ֶ
לָחוב ְב ָדמיו ׁ ֶשל זֶה? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר ֶנא ֱַמר (משלי
אבֹד ְר ָׁש ִעים ִר ָנה".
יא) "ובַ ֲ

"אז הוא אומר לי כאילו את באה או נשארת?"
קראו את כל הפרושים ובחרו את הפרוש שמתאים למדרש.

בזכות ארי :האנשים שזכו באיבריו  -ובחיים חדשים
אילן קיבל את ריאותיו של ארי ז"ל ,נעים בן ה 17-וילד בן  10זכו
בכליותיו ,לבו של ארי הושתל בגופו של גבר בן  - 60ובן  36זכה
בכבד .מותו הטרגי של ארי נשר ז"ל נתן חיים ל 5-אנשים,
ומשפחותיהם אסירות תודה למשפחת נשר ,שהחליטה לתרום את
איבריו" :אין לנו מילים".
הסברו את הרעיון המובא במדרש.
הביאו דוגמה המסבירה את החלק השני של המדרש ("המאבד נפש
אחת .)"...
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ערכו של היחיד  -יחידת לימוד מתוך הספר יחיד וחברה ,עמ' 14-15
פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר
ֵּכיצַ ד ְמאַ ְי ִמין ַעל ֵּע ֵּדי נְ פָ ׁשוֹ ת?
יסין אוֹ ָתן ו ְמאַ ְי ִמין ֲעלֵּיהֶ ן:
הָ יו ַמכְ נִ ִ
ֹאמרו מֵּ אֹמֶ ד ,ו ִמ ְׁשמו ָעהֵּ ,עד ִמ ִפי ֵּעד
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ו ִמ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן ָׁש ַמ ְענו,
שסוֹ פֵּ נו לִ ְבדֹק אֶ ְתכֶ ם
ש ָמא ִאי אַ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ
ישה ובַ ח ֲִק ָירה.
ִב ְד ִר ָׁ
של ֹא כְ ִדי ֵּני ָממוֹ נוֹ ת ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ ת -
ֱהיו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵּתן ָממוֹ ן ו ִמ ְת ַכ ֵּפר לוֹ .
ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ תָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו ְתלויִ ין בוֹ ַעד
סוֹ ף הָ עוֹ לָם,
ש ֶנא ֱַמר (בראשית ד) "קוֹ ל
ש ֵּכן ָמ ִצינו ְב ַקיִ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ְדמֵּ י אָ חִ יך צ ֲֹע ִקים אֵּ לַי ִמן הָ א ֲָד ָמה",
ָ
אֵּ ינוֹ אוֹ מֵּ ר ַדם אָ חִ ָ
יך אֶ לָא " ְדמֵּ י אָ חִ יך",
ָדמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו.
ְ
ָ
שהָ יָה ָדמוֹ מֻ ְׁשלָך ַעל
ָדבָ ר אַ חֵּ רְ " ,דמֵּ י אָ ִחיך"ֶ ׁ ,
הָ ֵּע ִצים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ ים.
לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידי ָבעוֹ לָם,
ש ָכל הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו
לְ ל ֶַמ ְד ָךֶ ׁ ,
הַ ָכתוב ְכ ִאלו ִא ֵּבד עוֹ לָם ָמלֵּא.
וְ כָ ל הַ ְמ ַקיֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו ְכ ִאלו ִקיֵּם
עוֹ לָם ָמלֵּא.
ו ִמ ְפנֵּי ְׁשלוֹ ם הַ ְב ִריוֹ ת,
ֹאמר אָ ָדם ַלחֲבֵּ רוֹ אַ ָבא גָ דוֹ ל מֵּ אָ ִביךָ.
של ֹא י ַ
ֶׁ
שיוֹ ת הַ ְר ֵּבה ַב ָׁש ָמיִ ם.
ֹאמרו הַ ִמינִ יםָ ,ר ׁ ֻ
של ֹא י ְ
וְ ׁ ֶ
של מֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹ ׁש
ולְ הַ ִגיד ְגדֻ לָתוֹ ׁ ֶ
שאָ ָדם טוֹ בֵּ ַע מֵּ אָ ה ַמ ְט ְבעוֹ ת ְבחוֹ ָתם
ָברו ְך הואֶ ׁ ,
אֶ חָ ד וְ כֻלָן דוֹ ִמין זֶה ָלזֶה ,ומֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים
הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך הוא טוֹ בֵּ ַע אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ְבחוֹ ָתמוֹ
אשוֹ ן וְ אֵּ ין אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹ מֶ ה ַלחֲבֵּ רוֹ .
ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ
לְ ִפיכָ ְך ל ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לוֹ ַמרִ :ב ְׁש ִבילִ י נִ ְב ָרא
הָ עוֹ לָם.
ֹאמרו ַמה לָנו וְ ל ַָצ ָרה הַ זֹאת? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ֶנא ֱַמר (ויקרא ה) "וְ הוא ֵּעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם
ֹאמרו :מַ ה לָנו
ש ָמא ת ְ
לוֹ א י ִַגיד וְ נָ ָשא ֲעוֹ נוֹ " .אוֹ ׁ ֶ
לָחוב ְב ָדמיו ׁ ֶשל זֶה? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר ֶנא ֱַמר (משלי
אבֹד ְר ָׁש ִעים ִר ָנה".
יא) "ובַ ֲ
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קבוצה 6
ילדים קטנים אוהבים מאד לשחק בחותמות .הם אוהבים לחזור על
אותה פעולה פעמים רבות ולקבל תמיד אותה תוצאה .הציור הוא
זהה גם אם נחתים את החותמת מיליון פעם.
לפניכם תמונה של טביעת אצבע של
אדם .גם היא מהווה חותמת.
ערכו השוואה (דומה ושונה) בין
חותמות הילדים לבין טביעת האצבע
האנושית.
מה מיוחד בטביעת האצבע לעומת
החותמות ?
במדרש כתוב:
"מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
טובע את כל האדם בחותמו של אדם הראשון
ואין אחד מהם דומה לחברו"
טביעת האצבע היא דימוי לרעיון המובא במדרש.
הסבירו מה הרעיון .נמקו את תשובתכם.

ערכו של היחיד  -יחידת לימוד מתוך הספר יחיד וחברה ,עמ' 14-15
פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר
ֵּכיצַ ד ְמאַ ְי ִמין ַעל ֵּע ֵּדי נְ פָ ׁשוֹ ת?
יסין אוֹ ָתן ו ְמאַ ְי ִמין ֲעלֵּיהֶ ן:
הָ יו ַמכְ נִ ִ
ֹאמרו מֵּ אֹמֶ ד ,ו ִמ ְׁשמו ָעהֵּ ,עד ִמ ִפי ֵּעד
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ו ִמ ִפי אָ ָדם ֶנא ֱָמן ָׁש ַמ ְענו,
שסוֹ פֵּ נו לִ ְבדֹק אֶ ְתכֶ ם
ש ָמא ִאי אַ ֶתם יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
אוֹ ׁ ֶ
ישה ובַ ֲח ִק ָירה.
ִב ְד ִר ָׁ
של ֹא כְ ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ ת -
ֱהיו יוֹ ְד ִעין ׁ ֶ
ִדינֵּי ָממוֹ נוֹ ת ,אָ ָדם נוֹ ֵּתן ָממוֹ ן ו ִמ ְת ַכ ֵּפר לוֹ .
ִדינֵּי נְ פָ ׁשוֹ תָ ,דמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו ְתלויִ ין בוֹ ַעד
סוֹ ף הָ עוֹ לָם,
ש ֶנא ֱַמר (בראשית ד) "קוֹ ל
ש ֵּכן ָמ ִצינו ְב ַקיִ ןֶ ׁ ,
ֶׁ
ָ
ְדמֵּ י אָ חִ יך צ ֲֹע ִקים אֵּ לַי ִמן הָ א ֲָד ָמה",
ָ
אֵּ ינוֹ אוֹ מֵּ ר ַדם אָ חִ ָ
יך אֶ לָא " ְדמֵּ י אָ חִ יך",
ָדמוֹ וְ ַדם ז ְַר ִעיוֹ ָתיו.
ָדבָ ר אַ חֵּ רְ " ,דמֵּ י אָ ִח ָ
שהָ יָה ָדמוֹ מֻ ְׁשל ְָך ַעל
יך"ֶ ׁ ,
הָ ֵּע ִצים וְ ַעל הָ אֲבָ נִ ים.
לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא אָ ָדם יְ ִח ִידי ָבעוֹ לָם,
ש ָכל הַ ְמאַ ֵּבד נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו
לְ ל ֶַמ ְד ָךֶ ׁ ,
הַ ָכתוב ְכ ִאלו ִא ֵּבד עוֹ לָם ָמלֵּא.
וְ כָ ל הַ ְמ ַקיֵּם נֶפֶ ׁש אַ חַ תַ ,מ ֲעלִ ים ָעלָיו ְכ ִאלו ִקיֵּם
עוֹ לָם ָמלֵּא.
ו ִמ ְפנֵּי ְׁשלוֹ ם הַ ְב ִריוֹ ת,
חבֵּ רוֹ אַ ָבא גָ דוֹ ל מֵּ אָ ִביךָ.
ֹאמר אָ ָדם ַל ֲ
של ֹא י ַ
ֶׁ
שיוֹ ת הַ ְר ֵּבה ַב ָׁש ָמיִ ם.
ֹאמרו הַ ִמינִ יםָ ,ר ׁ ֻ
של ֹא י ְ
וְ ׁ ֶ
ְ
של מֶ לֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים הַ ָקדוֹ ׁש
ולְ הַ ִגיד ְגדֻ לָתוֹ ׁ ֶ
שאָ ָדם טוֹ בֵּ ַע מֵּ אָ ה ַמ ְט ְבעוֹ ת ְבחוֹ ָתם
ָברו ְך הואֶ ׁ ,
אֶ חָ ד וְ כֻלָן דוֹ ִמין זֶה ָלזֶה ,ומֶ ל ְֶך ַמלְ כֵּ י הַ ְמלָכִ ים
הַ ָקדוֹ ׁש ָברו ְך הוא טוֹ בֵּ ַע אֶ ת ָכל הָ אָ ָדם ְבחוֹ ָתמוֹ
אשוֹ ן וְ אֵּ ין אֶ חָ ד מֵּ הֶ ם דוֹ מֶ ה ַלחֲבֵּ רוֹ .
ׁ ֶשל אָ ָדם הָ ִר ׁ
לְ ִפיכָ ְך ל ָכל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד לוֹ ַמרִ :ב ְׁש ִבילִ י נִ ְב ָרא
הָ עוֹ לָם.
ֹאמרו ַמה לָנו וְ ל ַָצ ָרה הַ זֹאת? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר
ש ָמא ת ְ
ֶׁ
ֶנא ֱַמר (ויקרא ה) "וְ הוא ֵּעד אוֹ ָראָ ה אוֹ י ָָדע ִאם
ֹאמרו :מַ ה לָנו
ש ָמא ת ְ
לוֹ א י ִַגיד וְ נָ ָשא ֲעוֹ נוֹ " .אוֹ ׁ ֶ
לָחוב ְב ָדמיו ׁ ֶשל זֶה? ַו ֲהל ֹא כְ בָ ר ֶנא ֱַמר (משלי
אבֹד ְר ָׁש ִעים ִר ָנה".
יא) "ובַ ֲ
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קבוצה 7
הכנסו ליוטיוב וצפו בסרט "מפגש בין ניצולת שואה ומציליה",
בכתובתhttps://youtu.be/TIWrsBrgTHU :

הסבירו כיצד ניצלה הילדה הקטנה?
מי השתתף במפגש?
מדוע היה חשוב לניצולה להביא את ילדיה למפגש?
במדרש כתוב
"דמו ודם זרעיותיו"
פרוש הביטוי :דמו (חייו) וחיי הצאצאים שעתידים היו לצאת
ממנו.
הסברו את המסר של המדרש על פי הסרט שצפיתם בו.
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פטי בוסיאן ,רכזת בארי בבית החינוך ע״ש בן גוריון בעמק חפר

אילן היוחסין של אדם הראשון

