השפעת אירועים על אישיותי
שרהלה מסינג
מקצוע :מחשבת ישראל
נושא :מה גורם לי להיות אני
כיתה :תיכון

השיעור עוסק במשמעותם של חוויות בחיים ,והשפעתם על ההחלטה לשנות דברים בחיינו

פתיחה :סבב שיתוף
נבקש מהתלמידים לנסות להיזכר במשהו שהשקיעו בו ,או שעבדו קשה להשיג אותו ולבסוף הוא אבד /נהרס .נשאל :מהו הדבר? כיצד הוא
אבד /נשבר? איך הרגשת כשזה קרה? מה עשית לאחר מכן?

מפגש :לימוד
נקרא עם התלמידים את דברי המדרש :אלה תולדות נח נח וגו‘ את האלהים התהלך נח ,ג‘ פעמים בפסוק למה? זה אחד משלשה שראו ג‘
עולמות :נח ,ודניאל ,ואיוב .נח ראה עולם בישובו וראהו בחרבנו וחזר וראהו בישובו ,דניאל ראה בנין בית ראשון וראהו חרב וחזר וראהו
בנוי בבנין בית שני ,איוב ראה בנין ביתו וחרבנו וחזר וראה בישובו) .מדרש תנחומא ,נח ,סימן ה( נשאל :מה ראו כל אחד מהדמויות
המוזכרות? מה לדעתכם כוונת המדרש באומרו שראו שלושה ’עולמות‘? להבנתכם ,איזה רעיון כל דמות מייצגת? מה מיוחד בדברים שראו
שלושה אלו? נדון עם התלמידים בנוגע למשמעות החוויה של מי שרואה מצב בנוי ,שנשבר ,ולאחר מכן נבנה מחדש.

התבוננות :עיון בדמותו של נוח
נקרא את הפסוקים המתארים את היציאה מהתיבה בתום המבול :טו וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל נֹחַ לֵאמֹר .טז צֵא מִן הַתֵּבָה אַתָּה וְאִשְׁתְּךָ וּבָנֶי ָך
וּנְשֵׁי בָנֶיךָ אִתָּךְ .יז כָּל הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתְּךָ מִכָּל בָּשָׂר בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ הוצא ]הַיְצֵא[ אִתָּךְ וְשָׁרְצוּ בָאָרֶץ וּפָרוּ וְרָבוּ
עַל הָאָרֶץ .יח וַיֵּצֵא נֹחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּנְשֵׁי בָנָיו אִתּוֹ .יט כָּל הַחַיָּה כָּל הָרֶמֶשׂ וְכָל הָעוֹף כֹּל רוֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ לְמִשְׁפְּחֹתֵיהֶם יָצְאוּ מִן
הַתֵּבָה .כ וַיִּבֶן נֹחַ מִזְבֵּחַ לַיהוָה וַיִּקַּח מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהֹרָה וּמִכֹּל הָעוֹף הַטָּהוֹר וַיַּעַל עֹלֹת בַּמִּזְבֵּחַ .כא וַיָּרַח יְהוָה אֶת רֵיחַ הַנִּיחֹחַ וַיֹּאמֶר יְהוָה
אֶל לִבּוֹ לֹא אֹסִף לְקַלֵּל עוֹד אֶת הָאֲדָמָה בַּעֲבוּר הָאָדָם כִּי יֵצֶר לֵב הָאָדָם רַע מִנְּעֻרָיו וְלֹא אֹסִף עוֹד לְהַכּוֹת אֶת כָּל חַי כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי .כב עֹד כָּל
יְמֵי הָאָרֶץ זֶרַע וְקָצִיר וְקֹר וָחֹם וְקַיִץ וָחֹרֶף וְיוֹם וָלַיְלָה לֹא יִשְׁבֹּתוּ .א וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת נֹחַ וְאֶת בָּנָיו וַיֹּאמֶר לָהֶם פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת
הָאָרֶץ .ב וּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם יִהְיֶה עַל כָּל חַיַּת הָאָרֶץ וְעַל כָּל עוֹף הַשָּׁמָיִם בְּכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׂ הָאֲדָמָה וּבְכָל דְּגֵי הַיָּם בְּיֶדְכֶם נִתָּנוּ .ג כָּל רֶמֶשׂ
אֲשֶׁר הוּא חַי לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל .ד אַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ .ה וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ מִיַּד כָּל

חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ וּמִיַּד הָאָדָם מִיַּד אִישׁ אָחִיו אֶדְרֹשׁ אֶת נֶפֶשׁ הָאָדָם .ו שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם .ז
וְאַתֶּם פְּרוּ וּרְבוּ שִׁרְצוּ בָאָרֶץ וּרְבוּ בָהּ .ח וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל נֹחַ וְאֶל בָּנָיו אִתּוֹ לֵאמֹר .ט וַאֲנִי הִנְנִי מֵקִים אֶת בְּרִיתִי אִתְּכֶם וְאֶת זַרְעֲכֶם
אַחֲרֵיכֶם .י וְאֵת כָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתְּכֶם בָּעוֹף בַּבְּהֵמָה וּבְכָל חַיַּת הָאָרֶץ אִתְּכֶם מִכֹּל יֹצְאֵי הַתֵּבָה לְכֹל חַיַּת הָאָרֶץ .יא וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי
אִתְּכֶם וְלֹא יִכָּרֵת כָּל בָּשָׂר עוֹד מִמֵּי הַמַּבּוּל וְלֹא יִהְיֶה עוֹד מַבּוּל לְשַׁחֵת הָאָרֶץ .יב וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים זֹאת אוֹת הַבְּרִית אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם
וּבֵין כָּל נֶפֶשׁ חַיָּה אֲשֶׁר אִתְּכֶם לְדֹרֹת עוֹלָם .יג אֶת קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן וְהָיְתָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵין הָאָרֶץ .יד וְהָיָה בְּעַנְנִי עָנָן עַל הָאָרֶץ
וְנִרְאֲתָה הַקֶּשֶׁת בֶּעָנָן .טו וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי אֲשֶׁר בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין כָּל נֶפֶשׁ חַיָּה בְּכָל בָּשָׂר וְלֹא יִהְיֶה עוֹד הַמַּיִם לְמַבּוּל לְשַׁחֵת כָּל
בָּשָׂר .טז וְהָיְתָה הַקֶּשֶׁת בֶּעָנָן וּרְאִיתִיהָ לִזְכֹּר בְּרִית עוֹלָם בֵּין אֱלֹהִים וּבֵין כָּל נֶפֶשׁ חַיָּה בְּכָל בָּשָׂר אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ .יז וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל נֹחַ זֹאת
אוֹת הַבְּרִית אֲשֶׁר הֲקִמֹתִי בֵּינִי וּבֵין כָּל בָּשָׂר אֲשֶׁר עַל הָאָרֶץ .יח וַיִּהְיוּ בְנֵי נֹחַ הַיֹּצְאִים מִן הַתֵּבָה שֵׁם וְחָם וָיָפֶת וְחָם הוּא אֲבִי כְנָעַן .יט שְׁלֹשָׁה
אֵלֶּה בְּנֵי נֹחַ וּמֵאֵלֶּה נָפְצָה כָל הָאָרֶץ .כ וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם .כא וַיֵּשְׁתְּ מִן הַיַּיִן וַיִּשְׁכָּר וַיִּתְגַּל בְּתוֹךְ אָהֳלֹה .כב וַיַּרְא חָם אֲבִי כְנַעַן
אֵת עֶרְוַת אָבִיו וַיַּגֵּד לִשְׁנֵי אֶחָיו בַּחוּץ .כג וַיִּקַּח שֵׁם וָיֶפֶת אֶת הַשִּׂמְלָה וַיָּשִׂימוּ עַל שְׁכֶם שְׁנֵיהֶם וַיֵּלְכוּ אֲחֹרַנִּית וַיְכַסּוּ אֵת עֶרְוַת אֲבִיהֶם וּפְנֵיהֶם
אֲחֹרַנִּית וְעֶרְוַת אֲבִיהֶם לֹא רָאוּ .כד וַיִּיקֶץ נֹחַ מִיֵּינוֹ וַיֵּדַע אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לוֹ בְּנוֹ הַקָּטָן .כה וַיֹּאמֶר אָרוּר כְּנָעַן עֶבֶד עֲבָדִים יִהְיֶה
לְאֶחָיו .כו וַיֹּאמֶר בָּרוּךְ יְהֹוָה אֱלֹהֵי שֵׁם וִיהִי כְנַעַן עֶבֶד לָמוֹ .כז יַפְתְּ אֱלֹהִים לְיֶפֶת וְיִשְׁכֹּן בְּאָהֳלֵי שֵׁם וִיהִי כְנַעַן עֶבֶד לָמוֹ .כח וַיְחִי נֹחַ אַחַר
הַמַּבּוּל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שָׁנָה וַחֲמִשִּׁים שָׁנָה .כט וַיִּהְיוּ כָּל יְמֵי נֹחַ תְּשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וַיָּמֹת) .בראשית ,ח‘ ,ט“ו – ט‘ ,כ“ט( נדון עם
התלמידים בשאלות :מה הציווי הראשון שמקבל נח מהקב“ה? מה הדבר הראשון שעושה נח? מה זה מסמל לדעתכם? מה מבטיח הקב“ה
לנח? מדוע לדעתכם הציווי ”פרו ורבו“ חוזר כמה פעמים ,ללא תגובה מצד נח? מה נח עושה בפועל? כיצד מסתיים סיפורו של נח? מהן
תחושותיכם מהסוף?

הפנמה:
נניח שלושה מקורות בפינות שונות בחדר .נבקש מהתלמידים לבחור אחד מהמקורות :א .ריש לקיש ור‘ יוחנן :יומא חד הוה קא סחי ר‘ יוחנן
בירדנא .חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה .אמר ליה :חילך לאורייתא! אמר ליה :שופרך לנשי! א“ל :אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי
דשפירא מינאי .קביל עליה ,בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדר .אקרייה ואתנייה ושוייה גברא רבא .יומא חד ,הוו מפלגי בי מדרשא:
הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר ,מאימתי מקבלין טומאה? משעת גמר מלאכתן .ומאימתי גמר מלאכתן? רבי יוחנן אמר:
משיצרפם בכבשן ,ריש לקיש אמר :משיצחצחן במים .א“ל :לסטאה בלסטיותיה ידע .אמר ליה :ומאי אהנת לי? התם רבי קרו לי הכא רבי
קרו לי .אמר ליה :אהנאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה) .תלמוד בבלי ,בבא מציעא פ“ד עמוד א( קישור לתרגום שטיינזלץ מאתר
ספריא he=lang?84b.Metzia_Bava_on_Steinsaltz/il.org.sefaria.www//:https :ב .ר‘ עקיבא :מה היה תחילתו של רבי
עקיבא? אמרו :בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום .פעם אחת היה עומד על פי הבאר .אמר ,מי חקק אבן זו? אמרו לו ,המים שתדיר
נופלים עליה בכל יום ,אמרו לו ,עקיבא אי אתה קורא ”אבנים שחקו מים“? מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו :מה רך פסל את הקשה,
דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם .מיד חזר ללמוד תורה) .אבות דר‘ נתן ו‘ ,ב‘( ג .אלישע בן
אבויה :שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב על סוסי ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ,ושמעתי בת קול יצאה מבית
קודש הקדשים ואומרת :שובו בנים ,חוץ מאלישע בן אבויה שידע כחי ומרד בי .וכל דא מן הן אתת ליה )וכל זה ממה הגיע לו?( אלא פעם
אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר וראה אדם אחד עלה לראש הדקל ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום למחר ראה אדם אחר שעלה
לראש הדקל ונטל את הבנים ושילח את האם וירד משם והכישו נחש ומת אמר כתיב )דברים כב( שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך
למען ייטב לך והארכת ימים איכן היא טובתו של זה איכן היא אריכות ימיו של זה ולא היה יודע שדרשה ר‘ יעקב לפנים ממנו למען ייטב לך
לעולם הבא שכולו טוב והארכת ימים לעתיד שכולו ארוך ]…[ .לאחר ימים חלה אלישע […] .א“ל )ר‘ מאיר( :לית את חזר בך? א“ל ואין
חזרין מתקבלין .א“ל :ולא כן כתיב )תהילים צ( תשב אנוש עד דכא -עד דיכדוכה של נפש מקבלין .באותה שעה בכה אלישע ונפטר ומת
)תלמוד ירושלמי ,חגיגה דף ט‘ ,פרק ב‘ ,הלכה א‘( נצרף לכל מקור את השאלות הבאות :כתוב את הסיפור בלשונך .מהי נקודת המפנה
בסיפור לדעתך? מה גרם לשינוי בתובנה או בצורת החשיבה של האדם בסיפור? חשוב וכתוב האם היו יכולות להיות גם תובנות אחרות?
נסה לחשוב על אירועים בחייך אשר השפיעו עליך באופן שמעותי ,ובחן כיצד השפעה זו קשורה לאישיותך.

אסיף:

פתחנו בזיכרון של דברים בעלי ערך שהעבדנו עליהם והם לבסוף אבדו .למדנו על שלושה שראו שלושה עולמות ,והתמקדנו בדמותו של נוח
ביציאתו מהתיבה .לבסוף ראינו סיפורים שונים על דמויות ששינו את חייהם בעקבות אירועים שהתרחשו להם ,ועסקנו בחיבור הדברים
לעצמנו.
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