שיימינג – אני מוכן לעשות הכל כדי לא לפגוע!
מקצוע :תורת חיים

כיתה :חטיבה ,ז ,ח ,ט ,תיכון ,י
יצירה

שמועות  -מתי כדאי להעביר ומתי לא כדאי? וכן מתי צריך להשקיע ולעשות הכל כדי לעצור שמועה שהולכת לפגוע במישהו אחר? איזה
מחיר אני מוכן לשלם כדי להגן על חברי משמועות רעות? השיעור נכתב בשיתוף עם אתר חכימא.

פתיחה:
נפתח ונשאל את התלמידים – כבר שמעתם את מה שמספרים בבית הספר? נספר לתלמידים שבית הספר החליט שאין מבחנים השנה
בבית הספר אלא רק עבודות .נבחן את תגובת התלמידים .נשים לב לתגובות של חוסר אמון ואמון לשמועה )למשל – שאלות שצפות על
מה שנאמר ,לעומת שמחה מיידית ועוד( .נשאל :מי האמין לשמועה שסיפרתי הרגע ,ולמה? מי לא האמין ולמה? נתמקד במילה שמועה :
שְׁמוּעָה )– נקבה( = ידיעה או סיפור העוברים מפה לאוזן ,לרוב ללא ביסוס עובדתי .לא כל דבר שאנחנו שומעים ומעבירים הלאה ,בדקנו
טוב אם הוא נכון או לא .וזוהי טיבעה של שמועה .יש שמועות שההפצה שלהם מזיקה ,נכונות או לא-נכונות :קרה לכם פעם שהעברתם
שמועה ,שהתבררה כלא-נכונה? קרה לכם פעם שהעבירו עליכם שמועה לא נכונה?

מפגש:
לפני שנקרא את הסיפור נספר בקצרה על הרדב"ז .הרדב"ז )רבי דוד בן שלמה אבן זמרא( נולד בספרד וגדל במרוקו ,בשלב מסויים הוא עלה
לארץ .הוא התקשה להשתלב בארץ ,ובעקבות כך היגר למצרים והיה מנהיג של יהודי מצרים במשך הרבה שנים .בשנים האחרונות לחייו
הוא חזר לארץ והתגורר בצפת .נספר את הסיפור :ביתו של הרדב"ז )רבי דוד בן שלמה אבן זמרא( שבמצרים המה אדם ,שכן אנשים רבים
נכנסו לחדרו לשאול שאלות .והנה ניגש אליו אדם בשאלה קשה" :הרב .הוזמנתי לחתונה בעיירה הסמוכה וישנן שמועות שהשוחט אינו
שוחט על פי ההלכה .האם עלי להתחשב בשמועות ולהימנע מאכילת הבשר בחתונה?" .נעצור ונשאל – מה לדעתכם תהיה תשובתו של
הרדב"ז? הרדב"ז השיב" :מצד אחד יש כאן שמועות על בעיה בכשרות ,ומצד שני ראיה של ממש אין בידך .אם תגיע לחתונה ותמנע
מאכילת הבשר ותחשוף את הסיבה ,הרי שהשמועה תלך ותתעצם – והרי זה שפיכת דמו של השוחט! על כן ,אם אתה משוכנע
שהשמועות נכונות ומהימנות פשוט אל תגיע לחתונה בתירוץ כל שהוא ,אבל אסור לך לומר שהשוחט אינו פועל כשורה על פי שמועות
בלבד ".הרדב"ז ראה שתשובתו לא מספקת את השואל והוא עדיין מוטרד ואז שאל" :פלפלים אתה אוכל?" וזה השיב" :ודאי!" .והרדב"ז
המשיך "האם אתה יודע שאני נמנע מאכילת פלפלים בגלל בעיה הלכתית מסויימת )דין עורלה(? ומה לדעתך אני עושה כשאני מוזמן
למקומות בהם מגישים פלפלים לי ולחברי הרבנים?" .האיש השיב "אם הרב מחמיר ,אז הוא לבטח אינו אוכל פלפלים בשום מקום ובשום
זמן ".נסו לנחש – איזה פתרון מצא הרדב"ז לבעיית הפלפלים? "לא כך" ,השיב הרדב"ז "בביתי איני אוכל פלפלים כלל ,אולם כשאני יוצא

אל מחוץ לביתי אני אוכל – כדי שלא יחשבו שאני צדיק משאר הרבנים שהתירו .יש הלכה של בית ויש הלכה של מחוץ לבית".

התבוננות:
מה היתה הדילמה של הרדב"ז? מה דעתכם על הפתרון שהוא הציע לאיש? למה כל כך חשוב לשמור על עצירת השמועה על השוחט?
"הלכה של בית והלכה של מחוץ לבית" -בשביל מה? ולגבי הפלפלים -מה הוא מרוויח ומה הוא מפסיד מההסדר שהוא מצא לעצמו? על
מה הוא מתגמש ועל מה הוא לא מוכן להתגמש? אם הייתם פוגשים עכשיו את הרדב"ז -מה הייתם שואלים אותו? נדגיש שלפעמים
פסיקת ההלכה תשתנה ממקום למקום ומאדם לאדם ,מכל מיני סיבות .רב גדול יודע טוב את ההלכה ,אך מבין שלפעמים יש מצבים שיש
דברים שחשובים יותר מההלכה ,כמו :לשמור על כבודו של אדם ,לשמור על פרנסתו ,לאחד בין אדם לחבירו ,בין קהילה לקהילה ,ובין איש
לאישתו ועוד .נכתוב על הלוח" :המלבין פני חברו ברבים ,כאילו שופך דמים" .נשאל :איך נקרא היום להעברת שמועה לא טובה על מישהו?
שיימינג – האם קרה לכם? האם הייתם מעורבים בשיימינג? איך אפשר לעצור בשקט ובצורה רגישה שמועה לא-טובה שמתחילה
להסתובב? נכתוב את התשובות על הלוח ,ולידן את שם הילד שהציע אותה .מה אפשר לעשות כדי למנוע העברת שמועה לא-טובה על
מישהו? חז"ל אומרים על שיימינג ,שהנזק שלו כל-כך גדול ,כמו שפיכת דמו של האדם .אילו צבעים מופיעים באמרה של חז"ל?
כשמביישים אדם ברבים ,פניו הופכות להיות לבנות=חיוורות ,כי כל הדם נשפך מהם .זה יכול לפגוע בו מאוד בחברה ,בעבודה ,במשפחה,
ועוד ועוד.

הפנמה:
משימה בזוגות :תחרות כתיבת פרסומות נגד השיימינג .חישבו על משפט  /סרטון  /תמונה שישכנעו חזק את האנשים בארץ להתרחק
משיימינג ולהשקיע ברגישות בבירור העובדות.

אסיף:
כל זוג עולה ומציג את הפרסומת שלו לפני הכיתה )אפשר לבחור מס' פרסומות ולשלוח את הילדים להעביר אותן בכיתות האחרות
בביה"ס(.
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