סם חיים על ר‘ ינאי והרוכל
צוות לב לדעת
מקצוע :ספרות
נושא :מעשי חכמים וסיפור חסידי
כיתה :חטיבה ,ח
מחשב ,מקרן ,יצירה

נוסף על החשיבות הגדולה שמעניק הסיפור לשמירת הלשון ,הוא מעלה עוד מספר נקודות חשובות בנוגע למפגש שלנו עם הזולת .בשיעור
נעמיק בתשומת לב בהנחות היסוד שאנחנו ממהרים להניח לגבי מי שאינו דומה לנו ,ונבקש להיפתח להזמנה שבו  -ללמוד מכל אדם,
באמת ובקשב.

פתיחה :אפיון דמויות והצגה
נתלה בכתה תמונות של דמויות בעלי אפיונים מובהקים -.שוטר ,חרדי ,זמרת ,חברת כנסת ,קבצן ,וכו‘ .נבקש מהתלמידים להסתובב
בכתה ,לבחור דמות אחת ,ולכתוב עליה כל מה שהם יודעים עליה לדעתם ,מדמיונם ,ע“פ השאלות המנחות הבאות :איך קוראים לך?
איך נראה היום שלך? מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי? כמה ילדים יש לך? איפה את/ה גר? מה והאם אתה אוהב ללמוד? במה אתה
מצטיין? וכן הלאה .בתום מילוי השאלות ,נבקש מהתלמידים ”להיכנס“ לדמות אותה בחרו ,וכמה מתנדבים יתבקשו לשחק בהצגה לא
מתוכננת מראש .כלומר ,נזמין שתי דמויות להציג בפנינו באלתור ,כיצד נראה מפגש ביניהן )שוטר וחרדי ,קבצן וחברת כנסת ,וכו‘( .כדי
לסייע להיכנס למשחק התפקידים ,אפשר לשאול שאלות כמו :האם הן מאירות פנים זו לזו? האם הן יצליחו לתקשר כמו שצריך? מה כל
דמות חושבת על הדמות השניה? האם הן מכבדות זו את זו? ועוד .בתום התרגיל ,נתכנס וננתח את ההתרחשויות -מה דעתכם על התרגיל
הזה שערכנו .האם הוא מייצג את המציאות היטב? עד כמה הדמויות שיצרנו היו צפויות ,לדעתכם? האם יש אופן מסוים שבו אנחנו
תופסים אנשים עולם ,וממהרים להחליט לגביהם דברים לפני שנכיר אותם באופן אישי? עד כמה המפגשים בין הדמויות ,שצפינו בהם
עתה ,מושפעים מההנחות המקדמות האלה? נזמין את התלמידים לשמוע סיפור שעוסק בשאלות הללו בדיוק ,ומתוכו ננסה להשיב עליהן
מחדש.

מפגש :קריאת הסיפור והבנה ראשונית
נקרא יחד את הסיפור) -במהלך הקריאה נתעכב על מילים וביטויים קשים ,שכן הסיפור כתוב באופן מעט סבוך ,וחשוב להנהיר אותו
ולוודא הבנה מצד הכתה( מַעֲשֶׂה בְּרוֹכֵל אֶחָד שֶׁהָיָה מְחַזֵּר בָּעֲיָרוֹת הַסְּמוּכוֹת לְצִפּוֹרִי וְהָיָה מַכְרִיז וְאוֹמֵר :מִי מְבַקֵּשׁ לִקַּח סַם חַיִּים? הָיוּ הַכֹּל
מִתְכַּנְּסִים וּבָאִים אֶצְלוֹ ,וְאוֹמְרִים לוֹ :תֵּן לָנוּ סַם חַיִּים .הָיָה רַ‘ יַנַּאי יוֹשֵׁב וּפוֹשֵׁט בִּטְרַקְלִינוֹ ,שָׁמַע שֶׁמַּכְרִיז :מִי מְבַקֵּשׁ סַם חַיִּים? אָמַר לוֹ :בּוֹא
וַעֲלֵה לְכָאן וּמְכֹר לִי .אָמַר לוֹ :לֹא לְךָ וְלֹא לְשֶׁכְּמוֹתְךָ .הפציר בּוֹ וְעָלָה אֶצְלוֹ .הוֹצִיא לוֹ סֵפֶר תְּהִלִּים וְהֶרְאָה לוֹ פָּסוּק” :מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים“

)תהילים לד ,יג(; מָה כָּתוּב אַחֲרָיו” :נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע“ )שם שם ,יד( .אָמַר רַ‘ יַנַּאי :אַף שְׁלֹמֹה מַכְרִיז וְאוֹמֵר” :שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ שֹׁמֵר מִצָּרוֹת
נַפְשׁוֹ“ )משלי כא ,כג( .אָמַר רַ‘ יַנַּאי :כָּל יָמַי הָיִיתִי קוֹרֵא אֶת הַפָּסוּק הַזֶּה וְלֹא הָיִיתִי יוֹדֵעַ הֵיכָן הוּא פָּשׁוּט ,עַד שֶׁבָּא רוֹכֵל זֶה וְהוֹדִיעַ .נשכתב
בעל פה את הסיפור יחד מחדש ,תוך שאילת שאלות כמו :מה כביכול מציע הרוכל ללקוחותיו? מה באמת עומד מאחורי סם החיים שהציע
הרוכל? מה משמעותו האמיתית? מה מבקש ר‘ ינאי מהרוכל? מה הוא משיב לו? מדוע הוא משיב לו כך? האם הוא מכבד אותו ,או שאולי
גם מותח עליו ביקורת? איזו משמעות חדשה הוא מעניק לפסוק?

התבוננות :ציור ודיון בדמויות הרוכל ור' ינאי
כעת נבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות ,ולצייר יחד ,מתוך קריאה מלאת תשומת לב ,את תמונת המפגש הראשוני בין הרוכל לר‘ ינאי.
כיצד כל אחד מהם נראה? היכן הוא נמצא? מה מאפיין אותו? וכו‘ בתום המלאכה ,נבקש מהמעוניינים להציג את ציורם ,תוך הסברים על
מערכת היחסים בין הרוכל ובין ר‘ ינאי בתחילת הסיפור .נבקש להתעכב מעט על נקודת אפיוניי הדמויות :מקצוע הרוכלות לא נבחר כאן
סתם ,אלא הוא מייצג תרבות מסוימת מאד ,שנחשבה נחותה וקלוקלת .אדם הלוקח את סחורתו ממקום למקום ,פוגש אנשים מזדמנים,
אוסף סיפורים רבים על הבריות ומפזר אותם לכל עבר .הדמיון הלשוני בין רוכל ורכילות אינו מקרי ,והוא מופיע כרקע מקדים וכהנחת יסוד
שלנו לגבי הדמות הזו .לעומתו ,ר‘ ינאי ,מתואר כיושב בטרקלינו ,ועוסק בתורה .הוא תלמיד חכם ,ועשיר ,וממוקם בקומה עליונה .העליונות
שלו מתבטאת כאן לא רק במיקומו הפיזי ,אלא גם בתחום העיסוק שלו ובמעמדו הכלכלי .ישנם עוד סיפורי על ר‘ ינאי בהם הוא מאופיין
כמתבדל ומתנשא ,וייתכן שגם הם עומדים כאן ברקע .בסוף הסיפור מתהפכות היוצרות ,הרוכל מלמד את ר‘ ינאי תורה ור‘ ינאי מודה
שחידש לו חידוש של ממש ,ודווקא בתחום שמירת הלשון -בו נחשד מאד הרוכל מתוקף מקצועו ודימויו החברתי.

הפנמה :תרגיל לבית -התבוננות בעצמי מבחוץ
נשלח את התלמידים הביתה עם משימה -נבקש מכל תלמיד לצלם את עצמו ,ולהדפיס את התמונה .כשהתמונה תהיה מונחת לפניו ,עליו
להקדיש זמן להתבונן בתמונתו במבט חיצוני ,כאילו הוא אדם זר אותו הוא פוגש לראשונה ,ואז להשיב על אותן שאלות שנשאלו לגבי
הדמויות בתחילת השיעור :איך קוראים לך? איך נראה היום שלך? מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי? כמה ילדים יש לך? איפה את/ה
גר? מה והאם אתה אוהב ללמוד? במה אתה מצטיין? לאחר שישיב על השאלות הללו )נדגיש :על סמך התבוננות בתמונה בלבד ,כאילו הוא
אינו מכיר את עצמו כלל( .נבקש מהתלמידים לעבור לשלב ב‘ של התרגיל בבית ולחבר פסקה ) 5-7משפטים( על אחת מהשאלות הבאות-
)נבהיר כי תוכן הפסקה יישאר אישי ,והם לא יצטרכו לשתף בה את הכתה( מה לא יוכל לגלות עלי לעולם זר ברחוב ,אך הוא חשוב ומהותי
באופי שלי? מה רק חבר טוב /אבא/אמא/אח/אחות ידעו לספר עלי ,והוא נכון ויקר לי מאד? מה היה חושב עלי ר‘ ינאי לו היה פוגש בי
לראשונה ,וכיצד הייתי יכול להפתיע אותו? בשיעור הבא ,לא נקרא את התרגילים עצמם ,אך נערוך דיון קצר על חוויית ההתבוננות מבחוץ
על עצמם ,ועל ההתמודדות עם הפער בין החוץ ,שלעיתים מקרין משהו אחד ,ובין הפנים שלנו ,המכיל דברים מפתיעים ונפלאים.

אסיף:
פתחנו את השיעור באפיון של דמויות ובהצגת מפגש ביניהן ,ומשם יצאנו לדיון על האופן בו אנו תופסים אנשים מבחוץ .משם המשכנו
ללימוד הסיפור על הרוכל ור‘ ינאי ,וראינו מהו סם החיים שמוכר הרוכל ,ומהו החידוש שלמד ר‘ ינאי .לאחר מכן ציירו את המפגש בין
הרוכל ור‘ ינאי ,ודרך הציורים דנו במערכת היחסים ובמפגש שנוצר ביניהם .סיימנו את השיעור במשימה ביתית ,בה התבקשו התלמידים
להתבונן על עצמם במבט חיצוני ,ולחשוב על הפערים בין החוץ והפנים הקיימים בהם.
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