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בס"ד

תוכנית לימודים ניסויית במחשבת ישראל לחטיבת הביניים
למורי ולמורות מחשבת ישראל בחטיבת הביניים רוב ברכה ושלום.
אני שמח לשלוח לכם לראשונה חומרי למידה במחשבת ישראל לתלמידי חטיבת הביניים.
חומרי למידה אלו עוצבו במיוחד עבור גילאי החטיבה ,הן מבחינת התוכן והן מבחינה דידקטית .תקופת חטיבת הביניים
היא שלב משמעותי מאוד בגיבוש זהותם האישית והאמונית של תלמידינו ותלמידותינו היקרים.
עיקרי הנושאים בתוכנית זו הם :ערך לימוד התורה ,תפילה כמפגש ,חוויית נוכחות הקב"ה בחיי היום יום של כל אחד
מאיתנו ,כוחה של שאלה ,אמון ואמונה ועוד נושאים רבים נוספים .מטרת הלימוד היא יצירת שיח אמיתי ופתוח עם
התלמידים והתלמידות והפנמה מיטבית של יסודות עבודת ה'.
המשימה העיקרית העומדת לנגד עינינו היא להאהיב את הקב"ה ואת התורה עלינו ועל תלמידינו ,ולהשרות תחושת
"דרכיה דרכי נעם" בקרב התלמידים.
אנו תפילה שתוכנית ניסויית זו תהיה נחלתם של בתי ספר רבים ככל האפשר בעתיד .לעת עתה נבחרתם לקחת חלק
בתוכנית זאת ,ואנו מקווים ללמוד ולדייק את הדברים בעזרתכם.
לסיום ,ברצוני להודות לידידי הרב אלי אטיה ולאנשי 'לב לדעת' הפועלים איתנו יחד שנים רבות במסירות ,בשיתוף
פעולה ומתוך ראייה משותפת ואמיתית של צרכי הדור.
						
						
						
						

יהי נועם ה' על כולנו.
בהוקרה רבה,
הרב ד"ר יוחאי רודיק
מפמ"ר מחשבת ישראל

						

יום שישי ,ט"ו בתמוז תשפ"ב
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בס"ד

תוכנית 'הארת הלב'
תוכנית הארת הלב שלפניכם היא פרי עמל של חשיבה רבה ותשומת לב של אירגון לב לדעת השוכן במכללת הרצוג ובשיתוף
פעולה עם הרב יוחאי מפמ"ר מחשבת ישראל .מטרת התוכנית היא דיבור אל לב התלמידים בנושא יסודות האמונה.
בגיל חטיבת הביניים מתעצב בד"כ עולמם של התלמידים ,וגיבוש הזהות שלהם מואץ בו.
בתוכנית זו אנו מכוונים לעיסוק ביסודות האמונה ולחיבור לערכים באופן דיאלוגי ומתוך שיח מקרב ,ואנו תפילה
שהערכים הרוחניים יוטמעו בנפשות הצעירות שהולכות ומגבשות את זהותן.
מכיוון שההגעה ללב התלמידים היא מלאכת מחשבת ואינה משימה פשוטה ,שמנו דגש רב על האופן שבו הדברים
יילמדו ולא רק על תוכנם.
התוכן עצמו עוסק ביסודות הכרחיים לעיצוב עולם רוחני משמעותי:
ערך הלימוד והשיח בענייני אמונה  -חשיבות הלימוד ובירור יסודות האמונה.
חיפוש ונוכחות  -האמונה באלוקים ,המפגש עם אלוקים בחיי ,היכולת לשוחח עם ה' ולשאול אותו שאלות.
תפילה כמפגש  -מבט נוסף על התפילה כמחזקת את הקשר שלנו עם הקב"ה.
עם ישראל  -בירור הזהות הקולקטיבית שלנו ועיסוק בשאלה 'מהו ייעודנו?'
גוף נפש  -היכרות עם הגוף .לימוד על הקשר בינו ובין הנפש ,ועל היותם צמד שמהווה את תשתית חיינו.
מסורת ומשפחה  -מבט על היותנו חלק ממארג רחב  -משפחה וקהילה ,ומשמעות הקשר שלנו למסורת אבותינו.
מתווה המפגשים סדור ומוביל ליצירת קירוב ושיח אותנטי באמצעות התכנים המוצעים.
בכל שיעור יופיע המבנה הבא:
לב -שאלה העוסקת בליבת הנושא הנלמד .השאלה פותחת את השיעור ומניעה אותו.
פתיחה  -פתיחה קצרה שמטרתה יצירת עניין ,קשב וסקרנות.
פותחים חלון  -חוויה המאפשרת לתלמידים 'לקפוץ פנימה' ללב הנושא .החוויה תעמיק את החיבור
לעולמם ו'תרחיב את הכלי' שלהם לקראת לימוד המקור.
שמש – לימוד והעמקה במקור .בכל שיעור יוצע מקור נוסף למעוניינים בהרחבה.
אור חוזר  -העמקה בנושא הנלמד בעזרת דוגמאות ,השלכות והתמרות של הנושא לחיינו.
אסיף  -סיכום קצר של השיעור תוך התייחסות לתוכן ,למיומנות ולמתודה.
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ערך הלימוד והשיח בענייני אמונה
פתיחה כללית
"והלא עניין לנו עם האומה העברית ,האומה שידעה את החוק של 'ושננתם לבניך'
עוד מראשית עלייתה על הבמה ההיסטורית .ואומה זו הן ידעה גם בשנות האפלה
שלה לשמור על נכס זה של לימוד חובה לכל ילדיה ,ועוד בימי רבי שמעון בן שטח,
בשעת התכנסותה מן הגולה חזרה לארץ ישראל ,ידעה להושיב מלמדי תינוקות בכל
עיר ובכל כפר ,בכל גליל ובכל מדינה ,וקבעה שכל עיר שאין בה מלמד תינוקות
אין דינה כדין עיר .ואף בחשכת פזוריה ובכל קהילותיה ,ידעה להטיל על כל קהילה
להכניס לקרבה מלמדי תינוקות על חשבון כל יושביה .עשיר ורש ,בין עקר ובין
מרובה ילדים ,רווק ולא רווק – כולם יחד צריכים לשאת בעול לימוד תורה".
(זלמן שזר.)1949 ,

לאורך הדורות היה לימוד התורה ערך בסיסי ומשמעותי בעולם היהודי .ילדים התחילו ללמוד תורה כבר בגיל צעיר,
וכפי שמתאר שזר ,עיר ללא מלמד לא נחשבה לעיר .גם בתקופות קשות של שמד וגזירות לא נפסק לימוד התורה.
לא פעם היה הלימוד אף למשענת בזמנים קשים.
בשיעורים הבאים נתמקד בחשיבותו הרבה של לימוד התורה בעולם היהודי ,ונציג אותו כערך העומד בפני עצמו.
נראה כיצד לימוד התורה מקנה לאדם עוד שלל ערכים ,נתבונן בהם ונבין כיצד הם מתבטאים בחיי היום יום גם
בהיבט הדתי-רוחני וגם בהיבט הכללי.
לאורך המערך נציג את לימוד התורה כערך שמחובר לחיינו ואינו מנותק מהחיים ,ונדון ברצון בלימוד תורה המחבר
את האדם לחיים של קרבת אלוקים.
המערך בנוי משלושה שיעורים:
בשיעור הראשון  -ערך הלמידה :נברר מהו ערך הלמידה באופן כללי ,וערכם של לימודי אמונה בפרט .נתחבר
לסקרנות הטבעית ולכוח הבסיסי הקיומי של למידה והתפתחות.
בשיעור השני  -ערך הלימוד :נחשוף את התלמידים למשמעותו הרבה של לימוד התורה ,כערך העומד בפני עצמו
וכדבר המהווה מפגש ישיר עם הקב"ה.
בשיעור השלישי  -ערך הלימוד המשותף :נעסוק בלימוד תורה במשותף כדרך מרכזית ללימוד התורה .נברר
מה לימוד באופן הזה מאפשר ללומד ,ואילו ערכים התלמיד יכול לקנות בזכות לימוד בדרך זו.
מערכי השיעורים שלפניכם בנויים על פי 'המתכון הסודי' של תוכנית 'הארת הלב' .לכל שיעור מבנה קבוע :פתיחה,
פותחים חלון ,שמש ,אור חוזר ואסיף.
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מערכי השיעורים שהצענו כאן כוללים התייחסות למגוון כישורי החיים הנדרשים על פי משרד החינוך בכיתות החטיבה:
מיומנויות בתחום הקריאה והחשיבה:
ניתוח טקסטים ברמות שונות .הבנת רעיון מרכזי וזיהוי עמדת הכותב.
הבעה בכתב ובעל פה.
פיתוח חשיבה ביקורתית וגיבוש עמדה אישית.
מיומנויות תוך אישיות:
פתיחות מחשבתית הנובעת מהקשבה והכלה של דעות מנוגדות.
פיתוח יכולתו של התלמיד למציאת התכונות המאפיינות אותו כאדם לומד ,ומתוך כך הכרה בנקודות חוזק
וחולשה שלו.
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שיעור ראשון:
ערך הלמידה
תמצית

בשיעור זה נתחבר לסקרנות הטבעית ולכוח הבסיסי הקיומי של למידה .בנוסף להכרה בערך הלמידה,
נעלה למודעות את הצורך בפיתוח הלמידה בהקשר האמוני .נדגיש את הקריאה להשתכלל בו ,כמו בכל
תחום ,כדי להקנות עומק לשאלות הקיום והמשמעות המתחילות לצוף בגילאי העשרה.

לב השיעור

מה הערך בלמידה בכלל ובלימוד אמונה בפרט?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
התנסות בזיהוי תמונה תלת-ממדית (דוגמאות ישנן בקישור זה .שימו לב שיש להיערך מראש לאפשרות הדפסה צבעונית).

פתיחה

נבקש מהתלמידים להתנסות לפי ההנחיות הבאות:
 .1הביטו על התמונה ממרחק של כעשרים סנטימטרים ,ונסו לפזול כמה שתוכלו .כשהתמונה הופכת למטושטשת
נסו לחזור לאט לאט למצבן הטבעי של העיניים שלכם .השתדלו להישאר במבט לא ממוקד.
 .2קרבו את הפנים למסך עד שהתמונה מיטשטשת ואתם לא רואים אותה ממוקדת .כעת התרחקו לאט לאט
מהתמונה עד למרחק של עשרים סנטימטרים ,כאשר מבטכם נשאר לא בפוקוס (כל אחת מהעיניים מסתכלת
ישר) .חכו בסבלנות ותנו למוח שלכם להרכיב את התמונה התלת ממדית המלאה.
 .3כמו בדוגמה למעלה ,מקמו את האצבע המורה שלכם בין העיניים לתמונה ,במרחק של כשלושים סנטימטרים.
מקדו את העיניים באצבע שלכם ,כך שהתמונה ברקע תהפוך למטושטשת .הזיזו לאט לאט את האצבע והמשיכו
לבהות בתמונה המטושטשת עד שלאט לאט תתקבל התמונה התלת ממדית.
חלק מהתלמידים יצליחו לזהות את המופיע בתמונה ,וחלקם יהיו כנראה מתוסכלים מחוסר ההצלחה.
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נאסוף בדיון קצר:
"או שיש לך את זה או שאין לך"  -מהי עמדתכם לגבי הקביעה הזו?
האם אפשר ללמד מישהו לראות משהו שהוא לא רואה?
ובהשאלה :האם אפשר ללמד מישהו דבר בתחום שאינו בקיא בו? באילו מקרים זה אפשרי ובאילו לא?
היום נפגוש בכוח של למידה בכלל ,ושל לימודי אמונה בפרט ,וננסה להבין אם האמונה היא תחום שאפשר
וחשוב ללמוד.

פותחים חלון

פותחים חלון
נראה על מסך  /נדפיס תמונות של דמויות ברצף גילים ,מתינוק למבוגר (תינוק ,ילד גן ,ילד בי"ס ,נער תיכון ,חייל,
סטודנט ,בעל מקצוע ,הורה ,זקן)
נשאל את התלמידים:
מי מהדמויות לדעתכם לומד הכי הרבה?
נבקש מהתלמידים לדרג את מצב הלמידה בכל שלב.
נאסוף את תשובות התלמידים.
תוך כדי האיסוף ניתן להעלות שאלות מכוונות להבנת הלמידה כתהליך קיומי הלובש אופנים שונים בכל גיל ושלב:
האם יש שלב שאין בו למידה?
במה תלויה היכולת ללמוד בגילים מבוגרים?
תנו דוגמאות ללמידה בכל שלב.
תנו דוגמאות מהחיים שלכם למשהו שלמדתם לבד/מרצון.
אילו סוגי למידה זיהינו?
לסיכום ,נציג לתלמידים את ההגדרה המילונית של למידה:
ְל ִמ ָ
ידה היא תהליך של רכישה ,הרחבה או שיפור של ידע ,הבנה ,יכולת או מיומנות.
באופן זה ניתן לתאר את הלמידה כשינוי וצמיחה בכל תחום שהוא .הלמידה מבוססת
על התנסות ומובילה לשינוי קבוע יחסית בהתנהגות (או בפוטנציאל להתנהגות)
של הפרט (ויקיפדיה)
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ראינו שהלמידה היא כוח קיומי ומרכזי בכל שלבי החיים שלנו .הן באופן מודע ואקטיבי ,והן באופן לא מודע
המתרחש מתוך שטף החיים וההתנסויות שאנו חווים.
עתה נתמקד בלמידה של תחום האמונה בחיינו.

שמש
שלב א
נקדים שאלה ללימוד המקור:
אילו כוחות/צרכים יש לבני האדם?
אפשר לצייר/להדפיס תמונה גדולה של אדם ולכתוב את התשובות לידה או בתוכה .נחלק את תשובות התלמידים
(באמצעות כתיבה בצבעים שונים או במיקום שונה על הלוח) לאלו הקשורות בגוף ולאלו הקשורות בנפש/בנשמה.

שמש

נעיין במקור של רבנו בחיי המחלק את חוכמת התורה באופן דומה לחלוקה שערכנו על הלוח בין גוף (חובות האיברים)
לנשמה (חובות הלבבות):
רבנו בחיי הקדמה לחובות הלבבות:

ְ
בות ָה ֵא ָב ִרים (=מצוות
חו ֹ
ַאך ָח ְכ ַמת ַה ּת ֹו ָרה ִמ ְת ַח ֶ ּל ֶקת ִלׁ ְש ֵני ֲח ָל ִקיםָ .ה ֶא ָחד ֵמ ֶהםָ ,ל ַד ַעת ֹ
בות,
בות ַה ְ ּל ָב ֹ
חו ֹ
הנעשות על ידי איברי הגוף)ְ ,ו ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ַה ִ ּנ ְר ֵאיתְ ,ו ַהׁ ּ ֵש ִניָ ,ל ַד ַעת ֹ
ְו ֵהם ַה ּ ַמ ְצ ּפ ּו ִנים (=מצוות הנעשות במחשבה ובלב)ְ ,ו ִהיא ַה ָח ְכ ָמה ַה ְצּ פ ּו ָנה (=הנסתרת,

שאינה ניכרת ושאחרים אינם יודעים אם קיים מצוות אלו או לא).
ְ
נו,
דו (=הבסיס ,עיקר המעשים) ְ ּבנ ּו ִיים ַעל ַ ּכ ָּו ַנת ַה ֵ ּלב ּו ַמ ְצ ּפ ּו ֹ
…ו ֵכ ָיון ׁ ֶש ּק ֹ ֶטב ַה ּ ַמ ֲע ֶש ׂה ְו ַע ּמ ּו ֹ
קו ֶד ֶמת ַ ּב ּ ֶט ַבע ְל ָח ְכ ַמת ִמ ְצ ֹות ָה ֵא ָב ִרים.
ְרא ּו ָיה ׁ ֶש ְּת ֵהא ָח ְכ ַמת ִמ ְצ ֹות ַה ֵ ּלב ֹ

נשאל את התלמידים:
איזה חלק מדגיש רבנו בחיי? מהי המשמעות של הקדמת מצוות הלב למצוות האיברים?
אם כל כך ברור שמצוות הלב חשובות יותר ,מדוע רבנו בחיי צריך להדגיש זאת? מה מונע מאיתנו להתמקד
ולהשקיע ב'חובות הלבבות'?
(אולי כי הצד החומרי והמעשי מוחשי וברור יותר ,יום יומי וקיומי; אולי בגלל השפעות חברתיות ,ואולי כי חובות
הלבבות נסתרים)
שלב ב
בשלב זה נפגיש את התלמידים עם משל שמביא רבנו בחיי .במשל מסופר על עבד שקיבל לידיו ממון מידי משרתי
המלך ,ולא ספר אותו כדי לבדוק אם אכן נתנו לו המשרתים את הסכום שהמלך חפץ לתת .המלך גער בעבדו שהאמין
למשרתים ולא ספר את המעות בעצמו ,כפי שציווה אותו.
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המשל מחדד את הערך שבחקירה ובבדיקת שורשי האמונה .מי שעושה זאת יגיע אומנם לאותה האמונה שקיבלנו
במסורת ,אך מי שאינו חוקר ובודק ,לא עשה את רצון ה' ,כאותו עבד שחטאו היה שלא עשה כמצוות המלך שציווה
אותו לספור את המעות.
בנוסף העבד אף זלזל במה שהמלך  -הקב"ה  -חננו ,שהוא שכל זך וישר שתפקידו לברר עניינים אלו (המכונים
'חובות הלבבות') .אדם שבירר וחקר את יסודות האמונה חי על פיהם בוודאות גמורה.
בכיתות חזקות יתבקשו התלמידים ללמוד את המשל בחברותא בליווי השאלות המכוונות.
בכיתות הזקוקות לתיווך ניתן להקרין לפני המשל את הסרטון ,ולאחר מכן ללמוד יחד את המקור בכיתה .לאחר
הצפייה ננחה את התלמידים למלא בטבלה את המשל והנמשל (בעזרת השאלות המכוונות המופיעות אחרי המקור)
משל העבד המתעצל

ְ
ְ
תוְ ,וׁ ֶש ִ ּי ְמ ֶנה (=יספור)
מון ֵמ ַע ְב ֵדי ַמ ְלכ ּו ֹ
…ו ֶזה ַה ָּד ָבר ּד ֹו ֶמה ְל ֶע ֶבד ׁ ֶש ִצּ ָּוה ּו ַה ּ ֶמ ֶלך ְל ַק ֵ ּבל ָמ ֹ
ַה ּ ָמעות (=מטבעות) ְו ִיׁ ְש ְק ֵלם ְו ַי ְר ֵצםְ ,ו ָה ָיה ָה ֶע ֶבד ִּפ ֵּק ַח ּו ֻמ ְמ ֶחה ְ ּב ָכל ֲאׁ ֶשר ִצ ָּוה ּו ַה ּ ֶמ ֶלךְ.
ֹ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ָ
ַ
ָ
ּ
ַ
ָ
ַ
ַ
ַ
ַ
ֲ
ֵ
ְ
ֶ
ֱ
ֶ
ֶ
ְ
ְ
ְ
ְ
ֵ
ְ
ְ
ִ
ּ
ִ
ִ
ִ
ּ
מון ֵא ָליו,
מ
ה
ו
יא
ב
ה
ו
ם,
ה
ב
ין
מ
א
ה
ר
ש
ׁ
א
ד
ע
ים,
ר
ב
ד
ב
סו
י
פ
ל
ת
ו
כ
ל
מ
ה
י
ד
ב
ע
לו
ו
מ
כ
ַו ִ ּי ְת ַח
ֹ
ֹ
ֹ
לו ּו ְב ִמ ְר ֵצה ּו (=מראיתו ,שאינו מזויף)ְ ,ו ֶה ֱא ִמין
נו ּו ְב ִמׁ ְש ָק ֹ
לו ִ ּכי ה ּוא ׁ ָש ֵלם ְ ּב ִמ ְנ ָי ֹ
ְו ָא ְמר ּו ֹ
ָל ֶהםְ ,ו ִה ְת ַע ֵצּ ל ַל ֲעמֹד ַעל ֵ ּבר ּור ִּד ְב ֵר ֶ
יהםְ ,ו ֵה ֵקל ְ ּב ִמ ְצ ַות ַה ּ ֶמ ֶל ְך.
ְ
ְו ַכ ֲאׁ ֶשר ִה ִ ּג ַ
לו
תו ַעל ִמׁ ְש ָק ֹ
או ֹ
מון ְל ָפ ָניוְ .ו ַכ ֲאׁ ֶשר ׁ ָש ַאל ֹ
יע ַה ָּד ָבר ֶאל ַה ּ ֶמ ֶלךִ ,צ ָּוה ְל ָה ִביא ַה ּ ָמ ֹ
ְ
תו
בו (=העניש אותו) ַה ּ ֶמ ֶלך ַעל ֲאׁ ֶשר ֵה ֵקל ְ ּב ִמ ְצ ָו ֹ
נו לֹא ָיכֹל ְל ָהׁ ִשיב ַעל ַה ָּד ָברְ ,ו ִח ְ ּי ֹ
ּו ִמ ְנ ָי ֹ
ְ
מון ְ ּכ ִד ְב ֵר ֶ
יהם…
כול ַל ֲעמֹד ָע ָליוֲ ,א ִפ ּל ּו ִאם ִי ּ ָמ ֵצא ַה ּ ָמ ֹ
ְו ָס ַמך ַעל ִּד ְב ֵרי ֲע ָב ָדיו ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ָה ָיה ָי ֹ

שאלות מכוונות:
מה עשה העבד בניגוד לציווי המלך? מדוע פעל כך?
למה העניש המלך את העבד? הרי תשובתו לגבי הסכום הייתה אותה תשובה גם לו היה סופר בעצמו ...למה היה
אסור לו להסתפק בהישענות על המידע שקיבל מחבריו?
נסו להסביר את הנמשל כשהממון מייצג את 'חובת הלבבות'  -לימוד האמונה:
מיהו המלך?
מיהו העבד?
מיהם העבדים האחרים?
מהי טעותו של העבד?
מדוע העניש אותו המלך? מה היו ציפיותיו ממנו?
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אור חוזר
לאחר שהכרנו בכוח הלמידה ולמדנו את דברי רבנו בחיי על חשיבות העיסוק ב'חובות הלבבות',
למה לדעתכם חשוב לימוד האמונה?
אפשר להציב בכיתה 'קיר גרפיטי'  -נייר רצף ארוך המונח על הרצפה או תלוי על קיר ,שכל תלמיד יכתוב עליו
בטוש .אפשרויות נוספות  -התלמידים ייגשו ללוח ויכתבו ,או שנקיים דיון בעל פה.

אור חוזר

אסיף
נקרא יחד  /נשמע את תשובות התלמידים.
[הערה למורה :נהיה מוכנים לאפשרות שתלמידים לא ידעו מה לכתוב ,או שיכתבו דברים שאינם חשובים .חלק
מתהליך הלמידה יהיה העמקה ועוררות הרצון ,והבנה של חשיבות הלמידה].
לסיום נוכל להגיש לתלמידים חוברת שבה כתובים נושאי הלמידה ,ונבקש מהם לסמן מה מתוך הנושאים הכתובים
מעניין אותם באופן מיוחד.

אסיף

נצא ללמידה בתפילה:
"ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את
כל דברי תלמוד תורתך באהבה…"

הרחבות

דברי הרמח"ל על הנמשל למשל העבד המתעצל:

ָ
ְ
כול ְל ַה ִ ּג ַ
ְו ֵכן ַא ָּתהִ ,אם לֹא ָה ִי ָ
מו ִע ּל ֹות ִמ ְצ ֹות ַהׁ ּ ֵש ַמע*,
יע ֶאל ִע ְנ ָין ֶזה ִמ ֶּד ֶרך ִש ׂ ְכ ְלךּ ְ ,כ ֹ
ית ָי ֹ
ָה ְי ָתה ִנ ְר ֵאית ַט ֲע ָנ ְת ָך ַט ֲע ָנהּ ְ ,ב ָע ְמ ְד ָך* ֵמ ֲחקֹר ָע ָליוְ .ו ֵכןִ ,אם ָה ְי ָתה ַד ְע ְּת ָך ְק ָצ ָרה ְו ַה ָ ּכ ָר ְת ָך
ית ֶנ ֱע ָנׁש ַעל ְּפׁ ִש ָ
ֲחל ּוׁ ָשה ֵמ ַה ּ ִש ׂיג ֵא ָליו ,לֹא ָה ִי ָ
יע ְת ָך… ֲא ָבלִ ,אם ַא ָּתה ִא ׁיש ַד ַעת ּו ְתב ּו ָנה,
ׁ ֶש ּת ּו ַכל ַל ֲעמֹד ָ ּב ֶהם ַעל ֵ ּבר ּור ַמה ׁ ּ ֶש ִּק ַ ּב ְל ָּת ֵמ ַה ֲח ָכ ִמים ְ ּב ׁ ֵשם ַה ְ ּנ ִב ִ
יאים ִמ ׁ ּ ָש ְר ׁ ֵשי ַה ָ ּדת
ְו ָק ְט ֵבי* ַה ּ ַמ ֲע ִשיםַ ,א ָּתה ְמ ֻצ ֶּוה ְל ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהםַ ,עד ׁ ֶש ַּת ֲעמד ַעל ָה ִע ְנ ָיןְ ,ו ִי ְת ָ ּב ֵרר ְלךָ
ֹ
ׂ
ִמ ֶּד ֶר ְך ַה ַּק ָ ּב ָלה ְו ַה ּ ֵש ׂ ֶכל ָי ַחדְ .ו ִאם ִּת ְת ַע ֵ ּלם ְו ִת ְפׁ ַשע ַ ּב ָּד ָברִּ ,ת ְה ֶיה ִ ּכ ְמ ַק ֵצּ ר* ְ ּב ַמה ׁ ּ ָש ַא ָּתה
בו ְר ֶא ָך ִי ְת ָ ּב ַר ְך.
ַח ָ ּיב ְל ֹ

הרצ"יה קוק:
"על כן אמונה היא דבר שצריך לימוד .אמונה אינה מצטמצמת באמירת "אני מאמין",
בזמר "אני מאמין" או בריקוד "אני מאמין" .אמונה היא לימוד .יש ללמוד ,לשנן ולחזק
בקרבנו את יסודות האמונה ,עד שתהיה להכרה וידיעה שלמה באדם כולו בכל נשימת
חייו ,ומתוך כך היא מתגלה בשכלו ,ברגש ובשאר חושיו"
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הרב לונדין  -שלוש סיבות טובות למה ללמוד אמונה
הרב יוני לביא -למה חשוב לברר אמונה
הרב נועם ממן -לבנות אמונה וודאית
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שיעור שני:
ערך הלימוד בעולם היהודי
תמצית

בשיעור זה נציג לתלמידים את לימוד התורה כערך משמעותי העומד בפני עצמו .נרצה לעורר מחשבה
אצל התלמידים ,ולהבין מדוע מתוך שלל הערכים דווקא הלימוד הוא ערך כה מרכזי .נציע את התפיסה
שרואה בלימוד התורה מפגש ישיר עם הקב"ה ,דבר המסביר את חשיבותו הרבה.

לב השיעור

מה מקומו של הלימוד בעולם היהודי ומדוע? מה מעניק הלימוד לאדם הלומד?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
נשאל את התלמידים את השאלה הבאה:

פתיחה

תארו לכם שאיש יהודי מתקופת ימי הביניים היה נכנס למכונת זמן ונוסע בזמן לתקופתנו .אילו דברים שקשורים
לעולם היהודי-דתי שלנו היו נראים לו זהים או דומים לאלו הנוהגים בתקופתו?
ניתן להציע רעיונות מתוך הבנק :תפילה ,לבוש ,נישואין ,לימוד תורה.
נאסוף את תשובות התלמידים .ככל הנראה לא יהיה קל למצוא דברים דומים רבים ,אך קרוב לוודאי שלימוד תורה
יהיה אחד מהם .בימינו אנו לומדים את אותה תורה שלמדו אז ,והחשיבות של לימוד תורה בחיינו נותרה בעינה למרות
העידן השונה .מסורת לימוד התורה הצליחה לעבור מדור לדור.
בשיעור הקרוב נרצה להתבונן במשמעותו וביסודיותו של ערך לימוד התורה.
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פותחים חלון

פותחים חלון
נביט בתמונת סיום הדף היומי באצטדיון בניו יורק.
נשאל את התלמידים איזה אירוע לדעתם מצולם בתמונה (מצורף בנספח) .נספר כי מדובר באירוע סיום הש"ס של
לימוד הדף היומי ונצפה בסרטון קצר מהאירוע.
(הדף היומי  -במסגרת פרויקט 'הדף היומי' ,שנוסד ב ,1923-לומדים יהודים בעולם כולו את אותו דף גמרא בכל יום
ומסיימים את לימוד הש"ס כולו בשבע וחצי שנים .את הרעיון הגה רבי מאיר שפירא ( ,)1887-1933ראש ישיבת
חכמי לובלין ונשיא אגודת ישראל בפולין).
לאחר מכן נקריא לתלמידים מתוך כתבה של ידידיה מאיר (נתמקד בנקודה השלישית בכתבה).
נשאל את התלמידים:
מדוע לדעתם כל כך הרבה אנשים מגיעים לאירוע סיום הש"ס? האם זה מפתיע? מה הדבר מעיד על לימוד התורה?
אירוע זה מדגיש לנו את ערכו הרב של לימוד התורה בעולם היהודי .אנשים רבים מזרמים שונים לומדים את הדף
היומי ,והם עושים זאת רק לשם הלימוד .בשיעור ניחשף לחשיבות הלימוד במסורת היהודית ,וננסה להבין מדוע
הוא כה חשוב.

שמש

שמש
לפני שנקרא עם התלמידים את המקור נשאל אותם את השאלה המופיעה בתחילתו -
מאיזה גיל לדעתכם צריך להתחיל ללמוד תורה ומדוע?
נקרא ביחד את המקור ונבאר מילים קשות .לאחר מכן נעבור ללמידה בחברותות.
יורה דעה רמה ה

(ה) ֵמ ֵא ָ
דוּ :ת ֹו ָרה ִצ ָּוה ָלנ ּו וגו'
נוִ ,מׁ ּ ֶש ַ ּי ְת ִחיל ְל ַד ֵ ּבר ַמ ְת ִחיל ְל ַל ּ ְמ ֹ
ימ ַתי ַמ ְת ִחיל ְל ַל ּ ֵמד ִל ְב ֹ
ְ
ְּ
דו ְמ ַעט ְמ ַעטַ ,עד ׁ ֶש ְ ּי ֵהא
(ד ָב ִרים לג ,ד)ּ ,ו ָפס ּוק ִר ׁ
אש ֹון ִמ ּ ָפ ָרׁ ַשת ׁ ְש ַמעְ ,ו ַא ַחר ָ ּכך ְמ ַל ּ ְמ ֹ
ינו
ינוק ׁ ֶש ֵא ֹ
קות(...ט) ֲא ִפ ּל ּו ִּת ֹ
ינו ֹ
יכו ֵא ֶצל ְמ ַל ּ ְמ ֵדי ִּת ֹ
מו ִל ֹ
או ְ ּכ ֶבן ׁ ִש ְב ָעהְ ,ו ָאז ֹ
ְ ּכ ֶבן ׁ ִשׁ ּ ָשה ֹ
רות ,לֹא ְי ַס ְ ּלק ּוה ּו ִמׁ ּ ָשם ֶא ָ ּלא ֵיׁ ֵשב ִעם ָה ֲא ֵח ִרים ,א ּו ַלי ָי ִבין.
ֵמ ִבין ִל ְק ֹ

שאלות ללמידה בחברותות:
1.באיזה גיל יש להתחיל ללמד ילדים תורה? מהו הדבר הראשון שמלמדים אותם?
2.מדוע לדעתכם מתחילים את הלמידה דווקא בפרשת שמע?
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3.מה קורה כשילד שנמצא אצל המלמד עם ילדים נוספים אינו מבין את הנלמד? מדוע לדעתכם נפסק כך?
4.חשבו על ערכים שהוטבעו בכם בגיל צעיר ,כיצד הם מתבטאים עתה ,כשגדלתם? האם ישנה השפעה לחינוך
לאותם ערכים מקטנות?
נאסוף את תשובות התלמידים ונחדד את הנקודה העיקרית  -חשיבות הלימוד .בגיל שבו ילד לומד לדבר הוא
לומד דברים נוספים ,וכך הוא גדל ומתפתח .כשלימוד התורה הוא חלק מאותם דברים ,נעשית התורה לחלק בסיסי
באישיותו .התחלת הלימוד בגיל צעיר כל כך ,בין אם הילד מבין ובין אם לא ,מעידה על חשיבות לימוד התורה ועל
כך שהוא ערך בסיסי בעולם היהודי.
נזמין את התלמידים לחשוב -
מדוע הדבר כך? מדוע מושם דגש כה רב על הלימוד? מדוע לא נפסק כי יש להתחיל בלימוד מצווה כלשהי בגיל
צעיר?
נקרא את דבריו של הרב ליכטנשטיין מתוך שיחות של הרב סבתו בספר 'מבקשי פניך':
"...התורה  -דבר ה' היא .לפיכך ,המגע של בתורה הוא מגע עקיף עם הקב"ה… מכאן
נובעת אותה תחושה מיוחדת של רוממות רוח בלימוד התורה .תחושה ייחודית זו
מפרה ,מזינה ומעצבת את עיסוקי בתורה .היא מטבעת את חותמה על כל עולמי".

נקודות לדיון:
מדוע לפי הרב ליכטנשטיין לימוד התורה הוא ערך כה משמעותי ובסיסי ביהדות?
כיצד התחושה שהתורה היא מגע עם הקב"ה משפיעה על הלימוד עצמו?
האם חוויתם לימוד תורה שהרגשתם דרכו התקרבות לקב"ה ולמצוות?
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
הערה למורה :מקור זה דורש תיווך לתלמידים .באמצעות המקור ננסה לחדד בעבור התלמידים את הנקודה המרכזית -
ראיית לימוד התורה כמפגש עם הקב"ה.
נבקש מהתלמידים לקרוא את המקור ולסמן בו מילים חיוביות .נקדים ונאמר כי סביר להניח שהם לא יבינו את
הכתוב במקור.
לאחר מכן נקריא את הקטע .במהלך ההקראה נסביר את הנקודה המרכזית .נראה שכל המילים החיוביות שסימנו
התלמידים מתארות למעשה את הטוב שבלימוד תורה ,ואת ייחודיות המפגש עם הקב"ה בעת לימוד התורה .נתמקד
בחלקו השני של הקטע ובו מסביר הרב שהלימוד והפלפול מביאים את האדם למפגש עם הקב"ה.
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אורות התורה פרק ב סעיף ג

ְ
יון ְ ּבצ ּו ָרה ִנ ְפ ָל ָאה,
אור ָה ֶע ְל ֹ
עו ֵסק ַ ּב ּת ֹו ָרהּ ִ ,ב ְד ָב ִרים ּ ְפ ׁש ּו ִטיםִ ,י ְר ֶאה ֵאיך ֵי ֵרד ָה ֹ
ְ ּכ ׁ ֶש ֹ
ְ
דול ַה ֶּזה…
עו ַלם ַה ּ ַמ ֲע ֶשׂהְ ,ו ַי ְר ִחיב ְל ָב ֹ
ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַי ׁ ֵּשב ָ ּכל ָ ּכך ָי ֶפה ְ ּב ֹ
בו ַעל ַה ְי ָקר ַה ָ ּג ֹ

[כשהאדם לומד תורה הוא יוצר חיבור בין העולם העליון  /האור העליון לעולם
הזה  -עולם המעשה]
ְ
או ִת ּי ֹותּ ְ ,ב ִמ ְנ ָה ִגיםּ ְ ,ב ַמ ֲע ִשׂים,
ְו ֵי ַדע ָ ּבר ּור ׁ ֶש ָה ֹ
יבות ּו ְב ֹ
אור ַה ֶּזהַ ,ה ְמ ֻצ ְמ ָצם ָ ּכל ָ ּכך ְ ּב ֵת ֹ
ְ ּב ִד ִ
רו ָמם ִמ ָ ּכל ֵא ֶ ּלה,
יון ַה ְמ ֹ
אור ָה ֶע ְל ֹ
רות ּפ ֹו ֵג ׁש ה ּוא ֶאת ָה ֹ
יניםּ ְ ,ב ִפ ְל ּפ ּו ִלים ּו ִב ְס ָב ֹ
ּו ִמ ְת ַר ֵחץ ּב ֹוּ ,ו ִמ ׁ ְש ַּת ַע ׁ ְש ִעים ֵהם ַי ַחד,
דול ֵמ ַה ּ ְפ ִג ׁ ָ
ישה ַה ְּת ִמ ִ
ידית ַה ּז ֹאתֶ ׁ ,ש ָ ּב ָאה ִמ ּכ ֹ ַח
עו ָל ִמים ִמ ְת ַמ ֵ ּלא ִזיו ְוע ֹ ֶנג ָ ּג ֹ
אור ֵחי ָה ֹ
ְו ֹ
לום ְ ּב ָפ ַמ ְל ָיא ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ּו ְב ָפ ַמ ְל ָיא ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה.
עו ֶשׂה ׁ ָש ֹ
עו ֵסק ַ ּב ּת ֹו ָרה ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ ׁ ,ש ֹ
ָה ֹ

[האור העליון אמנם נפגש ונמצא בתוך דברים הקשורים לעולם המעשה  /לעולם
הלימוד ,אבל מפגש זה לא מצמצם את האור ,אלא להיפך ,המפגש נכון לו וממלא
אותו .המפגש שנוצר בין עליונים לתחתונים דרך לימוד תורה הוא מפגש שלם ,והוא
המגשר בין מעלה למטה]

אור חוזר

אור חוזר
נשמע שיר שנכתב על הכפר טודרא שבהרי האטלס ,ומספר את סיפורם של הילדים הקטנים ,בני שלוש או חמש,
בקהילות יהודיות רבות ברחבי העולם היהודי של אז  -בפולין ,ברוסיה ,בתימן ,בגרמניה ,במרוקו ועוד.
אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס
היו לוקחים את הילד
שהגיע לגיל חמש
כתר פרחים עושים לו
אצלנו בכפר טודרא
כתר בראש מלבישים לו
שהגיע לגיל חמש
כל הילדים ברחוב
חגיגה גדולה עורכים לו
שהגיע לגיל חמש
ואז את חתן השמחה
מכניסים לבית הכנסת
וכותבים על לוח של עץ
בדבש מאל"ף ועד תי"ו
את כל האותיות בדבש
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ואומרים לו:
חביבי ,לקק!
והייתה התורה שבפה
מתוקה כמו טעם של דבש
אצלנו בכפר טודרא
שבלב הרי האטלס
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התורה שלנו מתוקה מדבש ,זאת למדו הילדים בכפר טודרא כבר מגיל קטן .נזמין את התלמידים לסבב שבמהלכו
הם ימלאו אחר אחת מההוראות הבאות:
שתפו בחוויה טובה הקשורה בלימוד תורה שחוויתם בגיל צעיר.
שתפו בחוויה טובה מחיי היום יום שלכם הקשורה בלימוד תורה (שיעור ,דבר תורה בשולחן השבת ,פעולה
בבנ"ע וכו').

אסיף
פתחנו את השיעור בהבנה כי לימוד התורה הוא ערך משמעותי ובסיסי בעולם היהודי .הבנו כי הוא יסוד בחיים
היהודיים בראותנו כי מתחילים בלימוד התורה בגיל צעיר מאוד .את ההשפעה של הטמעת ערך הלימוד מגיל צעיר
אפשר לראות בלימוד הדף היומי ובסרטון סיום הש"ס המרגש שבו צפינו .בנוסף למדנו כי ערך זה משמעותי כיוון
שהוא מאפשר מפגש עם הקב"ה.

אסיף

הרחבות

על הכורח לשאול שאלות  -הרב זקס
ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם  -צבי ולדמן
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שיעור שלישי:
ערך הלימוד המשותף
תמצית

נעסוק בלימוד תורה משותף כדרך מרכזית ללימוד תורה .נברר מה לימוד באופן הזה מאפשר ללומד ,ואילו
ערכים התלמיד יכול לקנות בדרך זו.
לב השיעור
לב השיעור

מדוע תורה נלמדת בחבורה/בשיתוף? מהו הערך בלימוד באופן הזה?
מהלך השיעור

פתיחה
פתיחה

נשאל את התלמידים -
אילו תמונות יתקבלו כשנקליד בגוגל את המילים 'לימוד תורה'? (יועלו מגוון תשובות).
נראה לתלמידים את דף התמונות שנפתח בגוגל (אפשר לצלם מסך מראש) .נוכל לראות כי רוב התמונות בדף יציגו
לימוד תורה בחבורה או בזוג; ואכן ,אחת הדרכים המרכזיות ללימוד התורה היא לימוד משותף .למעשה כל העולם
התלמודי בנוי על דרך לימוד זו .במהלך השיעור ננסה להבין מה מיוחד בלימוד משותף ומדוע התורה נלמדת דווקא
בדרך זו.

פותחים חלון

פותחים חלון
נבקש להמחיש לתלמידים את הכוח שיש בלימוד משותף.
שלב א:
כל תלמיד יקבל דף של נושאים (מצורף בנספח) .התלמיד יכתוב על כל נושא אם הוא בעד או נגד או לא יודע (ללא
נימוקים והסברים ,נקדיש מעט זמן לשלב זה).
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שלב ב:
נחלק את הכיתה לקבוצות בנות ארבעה תלמידים כל אחת ,ונחלק שוב את אותו דף .נבקש מהתלמידים לדון בנושאים
ולמלא את הדף באופן קבוצתי.
שלב ג :איסוף.
נשאל את התלמידים מהו ההבדל בין החלק הראשון שמילאו לבד ,ובין החלק הקבוצתי ,ונשאל את השאלות הבאות:
האם שינית את דעתך בעקבות הדיון הקבוצתי?
האם דעתך התחזקה בעקבות הדיון הקבוצתי? האם נוספו לך טיעונים משכנעים שלא חשבת עליהם
בשלב הקודם?
האם גיבשת דעה על נושא שלא הייתה לך דעה מגובשת לגביו?
איך הרגשת כשהסברת באופן מילולי את דעותיך?
נראה שכאשר לומדים בקבוצה מתבטאים ערכים ומיומנויות מגוונות כגון :הקשבה ,חידוד הדעה והפיכתה למוצקה
יותר ,הכלה של דעות נגדיות ,יכולת לשכנע ולהשתכנע ועוד.
במקור הבא נראה מה דעתה של הגמרא על הלימוד המשותף ,ואילו ערכים היא מדגישה שנקנים בדרך לימוד זו.

שמש
לפני קריאת המקור נקדים ונאמר שהגמרא במסכת תענית מציעה מספר משלים ונמשלים לתורה ולתלמידי חכמים.
כדאי להסביר מראש שהמשפטים שבסוגריים לקוחים מפירוש שטיינזלץ.
נקרא יחד את המקור .נציע לתלמידים לסמן תוך כדי הקריאה את המשל בצבע אחד ואת הנמשל בצבע אחר.

שמש

תלמוד בבלי ,מסכת תענית דף ז ,ע”א:
משל ראשון :אמר רבי חמא ברבי חנינא :מאי דכתיב "ברזל בברזל יחד ואיש יחד
פני רעהו"? (משלי כז ,יז)
לומר לך מה ברזל זה אחד מחדד את חבירו אף שני תלמידי חכמים מחדדין זה את
זה בהלכה.
משל שני :אמר רבה בר בר חנה :למה נמשלו דברי תורה כאש שנאמר "הלא כה
דברי כאש נאום ה'"?
לומר לך מה אש אינו דולק יחידי אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי [שאין גזיר
עץ גדול בוער לבדו ודרושה מדורה שיש בה עצים מרובים ,אף דברי תורה אין
מתקיימין ביחידי].
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יו ֵסי ַ ּבר ֲח ִנ ָ
״ח ֶרב ֶאל ַה ַ ּב ִּדים ְונ ֹ ָאל ּו״ֶ ,ח ֶרב ַעל ש ׂ ֹו ְנ ֵא ֶ
ינאַ :מאי ִּד ְכ ִתיב ֶ
יהן
והיינו ְּד ָא ַמר ַר ִ ּבי ֹ
ׁ ֶשל ַּת ְל ִמ ֵ
עוד ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ּ ִמ ּ ַט ּ ְפ ׁ ִשיןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר:
עו ְס ִקין ַ ּבד ְ ּב ַבד ַ ּב ּת ֹו ָרהְ .ולֹא ֹ
ידי ֲח ָכ ִמים ׁ ֶש ֹ
ְ
״ונ ֹ ָאל ּו״[ ...חרב תבוא על שונאיהן של תלמידי חכמים (וכוונתו לתלמידי החכמים
עצמם) שעוסקין בד בבד ביחידות ,לבד ולא בחבורה בתורה .ולא עוד אלא שמטפשין
(נעשים טפשים) על ידי לימוד התורה ביחידות].
משל שלישי :אמר רב נחמן בר יצחק :למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר "עץ חיים
היא למחזיקים בה"? לומר לך ,מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים,
קטנים מחדדים את הגדולים.
והיינו דאמר רבי חנינא :הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מרבותי ומתלמידי
יותר מכולן.

לאחר הקריאה המשותפת נשלח את התלמידים לעבודה בחברותות ,ונכוונם להיעזר בפירוש שטיינזלץ:
1.במקור שלפניכם נמשלים תלמידי החכמים לדברים שונים .הסבירו כל משל ונמשל במילים שלכם.
2.הסבירו מהו היתרון בלימוד המשותף לפי המשל הראשון ולפי המשל השלישי.
3.רבי חנינא מעיד על עצמו שלמד הכי הרבה מתלמידיו .מהו לדעתכם ההבדל בין התלמידים לאנשים האחרים
שרבי חנינא מציג  -הרב והחבר? מדוע דווקא מהתלמידים הוא למד הכי הרבה?
4.איזה משל מן המשלים שבמקור מתקיים בחברותא שלכם בשיעור זה? הסבירו כיצד מתקיים משל זה.
לאחר שיענו התלמידים על השאלות נאסוף את תשובותיהם ונעלה מספר נקודות לדיון כיתתי:
שימו לב לדימויים במשלים  -אש ,אבן ועץ .אילו תכונות אופי אנושיות היינו מעניקים לדימויים אלו?
נסו לחשוב מתי ובאיזה לימוד אנחנו צריכים להיות אש ,מתי אבן ומתי עץ.
רבי יוסי אומר שהלומדים ביחידות נעשים טיפשים כיוון שאינם לומדים בחבורה .מה דעתכם על דעה זו? באילו
עוד דרכים ניתן להבין את המילה 'טיפשים' בהקשר של לימוד יחיד אל מול לימוד בחבורה?
באיסוף התשובות ובדיון הכיתתי נדגיש כי הלימוד המשותף מקנה ללומד ערכים שונים ,ומעניק ללמידה עומק
שלא ניתן להגיע אליו בלימוד ביחידות .ייתכן שזו הסיבה שרבי יוסי מכנה את הלומד היחיד 'טיפש'; הלומד
ביחידות אינו מקבל את העומק והעושר שזוכים לו הלומדים בלימוד משותף .לאחר שניחשף לערכים אלו נכוון
את הדיון לעולמם האישי של התלמידים:
עם איזה דימוי אתם מזדהים? איזה דימוי הופיע בחברותא שלכם במהלך השיעור?
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מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
הנצי"ב בהקדמה לספר העמק שאלה:
"…חכמי ארץ ישראל למדים כל אחד בפני עצמו ,ועיקר שקידתם לקבוע הלכה
פסוקה .וידיעתם בפירוש המשנה מאירה להם כאבוקה .ובבוא דבר חדש במעט
פלפול להדביקה להלכה אשר היה כבר לפניהם כחוקה.
ולא כן חכמי בבל ,עיקר שקידתם לפלפל ולחדד איש יחד פני רעהו .ובאשר אין
הדיעות שוות עד שפעם הוציא זה נוזלים מסלע המחלוקת ,ופעם זה עמד על השוקת
וצדקתם סמכתם להודות על האמת… ובשביל זה נהגו אהבה וכבוד זה לזה כדין רב
ומורה כדאיתא… תלמידי חכמים שבבל עומדים זה מפני זה"

נקרא את המקור ונעלה נקודות לדיון משותף:
1.מהו ההבדל המשמעותי בין חכמי התלמוד הירושלמי לחכמי התלמוד הבבלי על פי הנצי"ב?
2.מהו היתרון המשמעותי בלימוד המשותף של חכמי בבל על פני לימוד היחיד שבארץ ישראל?
3.יתרון זה מקנה ללומדי התורה ערכים נוספים .אילו ערכים מתוארים במקור ,ואיזו הנהגה שנהגו בבבל מבטאת
ערכים אלו?
4.איזה ערך מתבטא בלימוד בחברותא האישית שלכם בשיעור זה? מדוע דווקא ערך זה?
מקור זה מראה כי יש כמובן ערך ללימוד תורה עצמי ,הרי כך נהגו חכמי א"י .בשונה מהם ,חכמי בבל היו מחדדים
איש את רעהו ,כלומר במסגרת הלימוד המשותף כל אחד ניסה לברר ולהגיע לאמת .פעם האחד מוציא נוזל מסלע,
ופעם האחר עומד על השוקת; כלומר בכל לימוד כל פעם צד אחר מחדד יותר את הדברים ,אך המטרה המשותפת
היא הגעה לשורש העניין וחשיפת האמת .בשביל להצליח ללמוד כך ,בשיתוף שחושף את האמת ואת שורש העניין,
היו חייבים חכמי בבל לנהוג באהבה ובכבוד איש ברעהו ,ואפילו עמדו זה לכבודו של זה.

אור חוזר
אור חוזר

נקריא לתלמידים את הפסוק מספר דברים (כז ,פס' ט):

ְ
וי ַד ֵ ּבר מ ׁ ֹ ֶשה ְו ַה ּכ ֹ ֲה ִנים ַה ְל ִו ִ ּים ֶאל ּכ ִ
ל־י ְש ָׂר ֵאל ֵלאמֹר ַה ְס ֵ ּכת ּו ׁ ְש ַמע ִי ְש ָׂר ֵאל ַה ּי ֹום ַה ּ ֶזה
ית ְל ָעם ַלה' ֱאל ֶהיך׃ָ
ִנ ְה ֵי ָ
ֹ

ואת הפירוש שנותנת לו הגמרא במסכת ברכות סג ע”ב:
"הסכת – עשו כתות ועסקו בתורה לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה”

לפי פירוש הגמרא ניתן ללמוד על חשיבות לימוד התורה בחבורה .פירוש זה מזמין אותנו להתבונן בחבורה שלנו  -הכיתה.

23

ערך הלימוד והשיח בענייני אמונה

כל תלמיד יקבל שני פתקים בצבעים שונים .על פתק אחד יכתוב התלמיד מהן החוזקות שלו בלימוד (לדוגמה :בעל
יכולת טובה של ביטוי בעל פה ,יכול ללמד שיטות לזכירת חומר ,כותב סיכומים טובים ,יודע לחדד נקודות וכו') .בפתק
השני הוא יכתוב מה חסר לו כאשר הוא לומד ,מה הוא היה רוצה לקבל שאין לו (לדוגמה :לא מצליח לזכור טוב את
החומר ,לא מצליח לרדת לעומק העניין ,לא מצליח להסביר את עצמו בכתב/בע"פ וכו').
אפשרות א:
נאסוף את הפתקים ונניח אותם בשתי ערימות שונות .יחד ננסה למצוא 'התאמה' ,כלומר נברר האם יש חוזקות
שיכולות להשלים חולשות.
אפשרות ב:
תלמיד ישתף בצורך שלו ,ונחפש חוזקה של תלמיד אחר שיוכל להעניקה לו.
נסכם ונאמר שגם בתוך הכיתה ,ולא רק בלימוד תורה ,אנו רואים בבירור את הערך של לימוד דיאלוגי ומשותף .כל
אחד תורם ונתרם וכך הופך הלימוד למשמעותי הרבה יותר.

אסיף
אסיף

בשיעור ראינו את יתרונותיה המשמעותיים של למידה באופן משותף .השיתוף מאפשר לבנות קומה נוספת בלימוד
התורה ,ובעזרתו ניתן להגיע להבנה ולעומק שלא בהכרח היינו מגיעים אליהם בלימוד עצמי .ראינו במקורות שהלימוד
באופן הזה מאפשר ללומד להתחדד ,להקשיב וללמוד מסוגים שונים של אנשים (ואף מקטנים ממנו) .לבסוף ראינו
כיצד גם בכיתה שלנו יכול הלימוד המשותף להצמיח כוחות באופן אישי ,ולהצמיח אותנו ככיתה.
נספחים

(נספח לפותחים חלון)
כתבו בעד או נגד על כל אחד מהנושאים הבאים:
1.ביטול תלבושת אחידה בבתי ספר -
2.הפעלת תחבורה ציבורית בשבת -
3.הפרדה בין בנים לבנות בבני עקיבא -
4.הפיכת יום ראשון ליום חופשי כמו בכל העולם (במקום יום שישי) -
5.חקיקת חוק שיחייב את הציבור להתחסן בחיסון נגד קורונה -

הרחבות

אין התורה נקנית אלא בחבורה  -ד"ר ראובן מאמו
חברותא או מיתותא  -הרב דניאל ברק ווינט
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חיפוש ונוכחות
פתיחה כללית
ְו ֶה ֱא ִמ֖ן ַ ּבה' ַו ַ ּי ְחׁ ְש ֶב ָ֥ה ּל ֹ֖ו ְצ ָד ָקה׃ (בראשית טו ,ו)

ביחידת שיעורים זו ננסה לחפש את נוכחות האלוקים ולתת לה מקום בחיינו .בשיעורים אלה נטה אוזן ולב לסוגיית האמונה.
במאמרו 'מאורות האמונה' מגדיר הרב קוק זצ"ל את המושג אמונה כך:
"אמונה  -אינה לא רגש ולא שכל ,אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה".
(מאמרי הראי"ה ,עמוד )70

האמונה היא הגרעין של הנשמה ,והיא מפעילה את השכל והרגש .דרך השכל והרגש אנו יודעים מה מצב הנשמה
ומה רצונה.
ארבעת השיעורים הראשונים במערך זה עוסקים בשאלה 'מהי אמונה?'
ארבעת השיעורים האחרונים יציעו דרכים שונות לחיפוש ולביסוס האמונה.
מערכי השיעורים שלפניכם בנויים על פי 'המתכון הסודי' של תוכנית 'הארת הלב' .לכל שיעור מבנה קבוע :פתיחה,
פותחים חלון ,שמש ,אור חוזר ואסיף.
מערך זה משיק גם למספר מקצועות נוספים שהתלמידים לומדים .השיעורים על מסורת משיקים לשיעורי תורה
על פי תכנית הלימודים בכיתות החטיבה  -ספרי בראשית ושמות ,ושאילת שאלות בתורה מפי אישים המוכרים
לתלמידים ממקצוע התנ"ך.
השיעורים שהצענו כאן כוללים התייחסות למגוון כישורי החיים הנדרשים על פי משרד החינוך בכיתות החטיבה,
והם יכולים להוות נדבך נוסף ואיכות נוספת לעיסוק בנושאים אלו.
מיומנויות בתחום הקריאה והחשיבה :מפגש עם טקסטים ,יכולת שאילת שאלות ,ניתוח טקסטים וחשיבה יצירתית.
מיומנויות בין אישיות :יכולות שיתוף בקבוצה ,הקשבה ודיון מעמיק.
מיומנויות תוך אישיות :מציאת חיבור אישי בדרכים לאמונה ,שאילת שאלות באמונה ,חיזוק האמון העצמי ומציאת
נקודות חוסן ,אמון האדם בעצמו ואמונה בכוחות הניתנים לו מהקב"ה.
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הקדמה למורה לחלק הראשון:
מהי אמונה?
שיעורים 4-1

מהלך השיעורים:

שיעור ראשון  -אמון ואמונה :נברר מהו אמון ומהי חשיבותו בקשרים שבחיינו .נראה כיצד משפיעה עלינו אמונתו
של הקב"ה בנו ,ונעסוק בקשר בין אמון ואמונה.
שיעור שני  -אלוקים ואני :ננסה להבין היכן נוכח אלוקים בחיים שלנו .לאחר מכן נברר איך ניתן לחוש במידה
רבה יותר את נוכחותו בחיינו.

שיעור שלישי  -כוחה של שאלה :נעסוק בחשיבותן של השאלות בעולם האמוני .נראה שהשאלה היא כוח מניע
בעבודת ה' .נתנסה ונתבונן בכוחה של השאלה ,ונלמד כיצד להשתמש בה בתהליך של חיפוש ,בנייה וצמיחה אמונית.
שיעור רביעי  -שיודע לשאול :האם כל שאלה מתקבלת בעמידה מול ה'? נפגוש כמה מגדולי האומה ששאלו
שאלות ,ואפילו שאלות קשות .לאורם נלמד איך שואלים שאלות.
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שיעור ראשון:
אמון ואמונה
תמצית

בשיעור נברר מהו אמון ומהי חשיבותו בקשרים שבחיינו .נראה כי הקב"ה מאמין בנו ,ונברר איך אמונתו
בנו משפיעה על חיינו.

לב השיעור

מהו אמון ומה מקומו בקשר עם הקב"ה?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
שלוש אפשרויות למשחק פתיחה:
אפשרות א  -משחק הקומקום:
תלמיד אחד יוצא מהכיתה ,כשיחזור יהיה עליו לנסות לזהות את המילה שיגדירו חבריו .נבקש ממספר תלמידים
לחשוב על משפט המתאר/מגדיר מהו אמון ,או לחשוב על משפט בנושא אמון .כעת יחליפו התלמידים את המילה
'אמונה' במילה 'קומקום'; אם במשפט הראשוני הייתה הטיה של המילה 'אמונה' ,נטה בהתאם את המילה קומקום
(לדוגמה' :קומקום הוא דבר שנותן כוח בחיים'' ,אני אדם מקומקם'' ,לקמקם משמעו להיות מסוגל לסמוך על ה' או
על אדם אחר'' ,קומקום עבורי זה.)'...
כדאי להתחיל במילים אחרות לצורך הדגמה ותרגול ,לדוגמה במילה 'אהבה' .בואו נחשוב על משפט המסביר מהי
אהבה או שנחשוב על משפט שעוסק באהבה .לאחר מכן נחליף את המילה אהבה במילה 'קומקום' .לדוגמה' :אני
מקומקמת במשה'' ,קומקום זה דבר שמציף את הלב בחום'.
דוגמה נוספת  -ננסה להגדיר שוקולד' .קומקום זה דבר חום ומתוק'' ,קומקום הוא דבר מנחם'' ,אני אוהבת עוגות
נוטפות קומקום'.

פתיחה

נכתוב על הלוח את ההגדרות שניסחו התלמידים למושג 'אמון'.
ננסה לנסח יחד הגדרה כיתתית למושג 'אמון' מתוך כל ההגדרות שהתקבלו במשחק.
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אפשרות ב  -שוק תכונות:
התלמידים יציעו תכונות שלדעתם חשוב שיהיו בחבר טוב .ננסה לדרג יחד את חשיבות התכונות .נדון  -היכן ממוקמת
אמינות ברשימת התכונות הזו? באיזו מידה היא מרכזית ומשמעותית בקשר?
אפשרות ג ' -כספת':
כל תלמיד יכתוב על פתק את הדברים הבאים; נכניס את הפתקים לכספת הכיתתית (קופסה יפה או כספת אמיתית):
 .1שם של אדם שיש לי אמון בו ,או שיש לו אמון בי.
 .2שלוש דוגמאות איך ואיפה אני מרגיש את זה בחיים/בגוף שלי.
לאחר המשחק הנבחר מבין השלושה ,נערוך דיון בכיתה -
איך אני מרגישה/ה כשמאמינים בי?
כמה משמעותי האמון בקשר שלי עם אנשים?
האם האמון של אחרים בי מגביר את האמון שלי בעצמי? (שימו לב  -שאלה זו היא שאלה מרכזית בדיון ,ממנה
נמשיך לדון בקשר שבין האמונה של הקב"ה בנו לאמונה שלנו בקב"ה)
מהי משמעותו של 'אמון עצמי'?
מה האמון בעצמי מאפשר לי לעשות? כיצד הידיעה והתחושה שאני מאמין בעצמי משפיעות על הדרך שבה
אני מסתובב בעולם?
באילו דרכים האמון בעצמי יכול לעזור לי?
מה מחזק או מחליש את האמון שלי בעצמי?

פותחים חלון
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פותחים חלון
בחלק זה ננסה לתרגל מתן אמון באופן מוחשי .ננסה לחדד את הגדרת המושג 'אמון' גם דרך החוויה.
נפתח בתרגיל מתן אמון:
את התרגיל אפשר ליישם באופנים שונים:
 .1בזוגות  -על התלמיד ליפול לידיים של חברו ולסמוך על כך שהוא יתפוס אותו.
 .2בזוגות  -נכסה במטפחת את עיניו של תלמיד אחד ,וחברו יוביל אותו במסלול מכשולים.
 .3כולם  -הולכים בעיניים עצומות ב'רכבת'.

שיעור ראשון :אמון ואמונה

עיבוד לתרגיל -
נשאל את התלמידים:
איך הייתה חוויית נתינת האמון?
מהו אמון?
נחזור להגדרה ממשחק הקומקום .האם ההגדרה תואמת את החוויה שלנו?
מה תורמת ומוסיפה החוויה שחווינו עכשיו להגדרה שרשמנו על הלוח?
לסיכום  -ניתן לחדד ולהוסיף את התחושות הבאות להגדרות האמון הרשומות על הלוח:
תחושה של קשר ,נוכחות ,ביטחון ,תחושה ששומעים ומבינים אותי ,אמון במה שאומרים לי.
אם יש צורך לחדד את ההגדרה לאמון ,נציג לפני התלמידים את ההגדרה המילונית ונשווה אותה להגדרה שכתבנו:
ההגדרה של אמון :אמון (באנגלית )Trust :הוא מצב שבו צד אחד (נותן האמון)
מוכן לסמוך על כל פעולותיו של צד שני (מקבל האמון) ,כאשר המצב מכוון כלפי
העתיד ,בנוסף ,לנותן האמון אין שליטה (אם מבחירה רצונית ואם בגלל כורח) על
הפעולות שמבצע מקבל האמון .כתוצאה מכך נותן האמון נמצא באי וודאות לגבי
התוצאה של פעולות הצד השני .הוא יכול רק לפתח ציפיות ולבצע הערכה מחודשת
לגביהן .אי הוודאות כרוכה בסיכון של כישלון או נזק לנותן האמון ,אם מקבל האמון
לא יתנהג כמצופה( .ויקיפדיה ,ערך אמון)

שמש
שלב א :לימוד תפילת 'מודה אני'
נציג לפני התלמידים את מילות התפילה ,ללא פיסוק או עימוד:

שמש

מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך

נבקש מהתלמידים להעתיק את המילים ולפסק את המשפט.
פיסוק שונה מאפשר הבנות שונות למשפט; נאפשר ביטוי לכולן וננסה להבין מהו הפיסוק הנכון.
נשאל:
"רבה אמונתך"  -מי מאמין במי?
לאור ההבנה שהקב"ה מאמין בנו ,איך נסביר את המשפט כולו?
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אפשר להאזין לשיר של יונינה ובעזרתו לחדד את ההבנה שלנו בנוגע ל'מודה אני' -
האם בשיר ששמענו מכוונים יוני ונינה לאותו אמון?
האם לדעתכם פיסקו בשיר ששמענו את המשפט כפי שיש לפסק אותו?
האם השיר או צילומי הקליפ מאירים את התפילה באור חדש?
שלב ב :העמקה באמצעות מדרש תהילים
נפתח בשאלה:
האם לאחרונה השאלת חפץ למישהו? באיזה מצב חזר אליך החפץ?
האם שאלת לאחרונה חפץ? האם החזרת אותו באותו מצב בדיוק?
במדרש תהילים (למזמור כה) משווה רבי אלכסנדרי בין אלוקים לבשר ודם ואומר:
מדרש תהילים ,כה:
"בשר ודם מפקידין בידו [בגדים או חפצים אחרים] חדשים ,ושוהין אצלו ,והוא
מחזירן בלויים וישנים ,אבל הקדוש ברוך הוא מפקידין בידו בלויין ושחוקין ,והוא
מחזירן חדשים .תדע לך שהוא כן ,שהרי הפועל הזה עושה מלאכה כל היום ,ונפשו
יגיעה עליו ושחוקה ,וכשהוא ישן הוא יגע ומשלים (=מפקיד) נפשו ביד האלוהים
ונפקדת ביד הקדוש ברוך הוא ,ולשחרית היא חוזרת לגופו בריאה חדשה ,שנאמר
'חדשים לבקרים רבה אמונתך'".

מדי לילה אנו מפקידים את נשמתנו בידיו של ה' .מה ההבדל בין הפקדה של חפץ אצל אדם מסוים להפקדה
של הנשמה בידי ה'?
איזה משפט מתאר את מצב הנשמה בסוף כל יום?
על איזה פסוק מתהילים מסתמך המדרש בציור שהוא מצייר בו את הנשמה?
מה הקשר בין הפסוק בתהילים ל'מודה אני'?
מדוע הקב"ה "טורח" לתת לי נשמה חדשה בכל יום?
מה משמעות האמונה של הקב"ה בי?
האם אמונתו בי מאירה את החיים שלי באור אחר?
מה זה אומר לגביי ולגבי תפקידי בעולם?
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החלטתו של הקב"ה להשיב לי את נשמתי גם היום היא למעשה הבעת אמונו בי .אמון ביכולות ובכוחות שלי
לעשות טוב ,אמון ביכולת להתחיל מחדש גם אם אתמול היה פחות טוב .הקב"ה מחזיר את נשמתי נקייה וזכה
להמשך עשייה ועבודה בעולם הזה ,מתוך אמון בתפקיד ובייעוד שלי ,גם היום מחדש.
האמון של הקב"ה בי הוא מקור לאמונה  -האמון שהקב"ה נוטע בי מסייע לאמונה שלי בכוחותיי ובייעוד שלי,
ומתוך כך לאמון במי שנתן לי את הנשמה מחדש  -הקב"ה.
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
ליקוטי מוהר"ן תנינא ,תורה פו:
"והכלל המובן מדבריו ,שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו ,שגם הוא חביב בעיני
ה' יתברך ,כי לפי גדולת טובתו של ה' יתברך ,גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך.
(וכבר מבואר ענין זה כמה פעמים ,שאין זה ענוה להיות במוחין דקטנות ח"ו ,וצריכין
לבקש הרבה מה' יתברך לזכות לדרכי ענוה באמת)".

רבי נחמן מסביר כי האמון של האדם בעצמו צריך לנבוע מן האמון והחיבה של הקב"ה אליו .האמון בעצמי הוא
שיקוף של יחסו של הקב"ה אלי; אם הוא אוהב אותי ,והוא גדול וחשוב ,אהבתו אלי מועברת ומיתרגמת לתחושת
אמון שלי בעצמי.
מהו מקור האמון על פי רבי נחמן?
במה צריך האדם להאמין?
איך הסיק רבי נחמן כי האדם חביב לפני ה'?
מה היחס בין האדם לקב"ה?
כיצד מקרין יחסו של הקב"ה אלי על האמונה והאמון שלי בעצמי?

אור חוזר
שלב א:
נשמיע את השיר רבה אמונתך של עקיבא תורג'מן.
נבקש מהתלמידים לבחור משפט שנגע ללבם .משפט המתאר את מקומם מול האמונה ,משפט המבטא את האמונה
שלהם בעצמם ,או את אמונתו של הקב"ה בהם.
התלמידים יכתבו את המשפט על דף ויתלו אותו על הלוח.

אור חוזר
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שלב ב  -שאלות ומדבקות:
נפזר על הרצפה דפים שעליהם כתובות שאלות .כל תלמיד יקבל שתי מדבקות וטוש ויתבקש להדביק תשובות על
שתיים מתוך השאלות המפוזרות .את הדפים עם התשובות נתלה על קירות הכיתה והם ילוו אותנו עד השיעור הבא.
באילו עניינים אני סומך על עצמי ומאמין בעצמי?
באילו תחומים נוספים הייתי רוצה להאמין בי ובכוחות שבי?
כיצד הייתי רוצה לחזק את האמון שלי בעצמי?
כיצד הייתי רוצה לחזק את האמונה שלי בקב"ה?
מה הקשר בין האמון שלי בעצמי ובין האמונה שלי בקב"ה?
הידיעה שהקב"ה מאמין בי ,בכוחות שלי וביכולות שלי אמורה למלא אותי ולעזור לי ברגעי חולשה ומשבר וגם
בשגרה .באילו מצבים אני יכול להרגיש את זה ביום יום?  -ננסה לאסוף דוגמאות מחיי היום יום של התלמידים.

אסיף

אסיף
התחלנו בהגדרת המושג 'אמון' ,ושאלנו מהיכן נובע האמון שלנו באחרים .ניסינו להבין את משמעות האמון בקשרים
בחיינו .לאחר מכן למדנו את תפילת 'מודה אני' ,וראינו שהקב"ה מאמין בנו בכל בוקר מחדש .המדרש בתהילים חידד
את ההבנה שלנו והוסיף עליה .לסיכום ניסינו לאסוף ולדבר על משמעות האמון הזה בעיני כל אחד מאיתנו.
הרחבות

'האם יש סיכוי לאהבה' על מודה אני

32

שיעור שני :אלוקים ואני

שיעור שני:
אלוקים ואני
תמצית

בשיעור זה ננסה להבין היכן ובאיזו מידה נוכח אלוקים בחיים שלנו .לאחר מכן נברר איך ניתן לחוש יותר
את נוכחותו.
לב השיעור

איפה אנחנו פוגשים את הקב"ה ביומיום? איך אנחנו יכולים להרגיש את הנוכחות האלוקית בחיינו?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
מעגל שביעות רצון:
בעזרת תרגיל זה ננסה להבחין בנוכחותו של הקב"ה בתחומים שונים בחיינו.
נחלק לתלמידים שרטוט של מעגלים הנתונים זה בתוך זה ומחולקים לחלקים שונים .המעגל מציין מהלך של יום.
נגדיר כותרות לזמנים שונים לאורך היום  -קימה בבוקר ,תפילה ,שימוש בטלפון הנייד ,אכילת קורנפלקס ,זמן מבחן,
זמן שיעור ,הגעה הביתה (כדאי לנסות להתאים את הקטגוריות לכיתה).
נבקש מהתלמידים למלא בצבע אחד את מידת נוכחותו של הקב"ה בכל תחום בחייהם ,מאחת (המעגל הפנימי
ביותר) עד עשר (המעגל החיצוני).
ריאות
קרייר
ב

פתיחה

שפחה
מ

חברים

זוגיות

תח

ביבים

ה

מצב
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נציג לתלמידים מספר תעתועי ראייה (האינטרנט גדוש תעתועי ראייה  -צריך רק לבחור ולהציג) .לאחר שיפענחו
אותם התלמידים נדבר על ההבדל בין מבט ראשוני למבט מעמיק יותר.
נתחיל בשיקוף של מה שהתחולל בכיתה :כאשר הסתכלנו בתמונות ראינו שיש דברים שנגלים לעינינו מיד ,ויש דברים
שנגלים לנו רק במבט שני או שלישי.
האם חשוב להסתכל לעומק? אולי מספיקה התבוננות ראשונית? מה מרוויחים או מפסידים בהתבוננות נוספת?
כמו בתמונות התעתועים ,לעיתים נתבונן בדבר שיתכן שגלומים בו רבדים שלא נראה במבט ראשון ,אלא רק במבט
מעמיק .נשאל  -האם טוב לי להסתפק במבט ראשוני במציאות ,או שאני מחפש רבדים נוספים?
האם יש בי סקרנות לגילוי דברים חדשים? האם אני מוכן לקבל את הרבדים השונים במציאות ולחפש אחריהם?

שמש

שמש
נלמד יחד סיפור על הרבי מקוצק .נעצור ונתבונן בשאלה ששאל ,ולאחר מכן נלמד את התשובה.
רקע  -הרבי מקוצק:
רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקֹוצק היה מייסדה של חסידות קוצק ,ואחד הבולטים באדמו"רי החסידות בימיו.
הרבי מקוצק היה חריג בגישתו האליטיסטית והתפרסם בחריפותו ,בחדות אמרותיו ,בהנהגתו התקיפה ובחתירה
קיצונית לאמת.
פעם אחת פנה הרבי מנדל מקוצק אל כמה אנשים נכבדים ושאל" :היכן נמצא אלוהים?"

נעצור כאן רגע ונשאל את התלמידים:
היכן נמצא אלוקים לדעתכם?
מה לדעתכם יענו האנשים לשאלתו?
מהי מטרת השאלה?
צחקו האנשים והשיבו" :בכל מקום – הרי נאמר ְ
דו'!"
בו ֹ
'מלֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְ ּכ ֹ
אמר הרבי" :הקדוש ברוך הוא נמצא במקום שנותנים לו להיכנס".

מה הכוונה ב'לתת לקב"ה להיכנס'? (אני יכול למנוע ממנו להיכנס)?...
לאן אנחנו מאפשרים לקב"ה להיכנס ולאן לא?
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האם אנחנו רוצים בכלל לאפשר לקב"ה להיכנס לכל מקום? האם יש תחומים שהייתי מעדיפה שלא ייכנס אליהם?
האם אני יכולה לחשוב על אנשים בסביבתי שמכניסים את הקב"ה לחייהם? איך זה מתבטא? (יוסף  -שם ה'
ניכר עליו)
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
נשאל את התלמידים:
אילו דרכים שניתן לעבוד בהן את ה' אתם מכירים?
נרשום את התשובות ונבקש לפתח כל דרך ולשאול  -איך נראית עבודת ה' דרכה? לדוגמה  -בתפילה האדם מנסה
להתכוון ,להבין את המילים ,לפנות אל ה' ,לבקש ,להודות ולשבח; בלימוד תורה האדם מנסה להבין את דבר ה' אליו,
לכוון את שכלו לשכל האלוקי ,וללמוד כיצד עליו לנהוג ברוחניות ובהליכות העולם הזה .וכן על זה הדרך ,בכל אחת
מן הדרכים.
נדגיש כי יש מגוון דרכים לעשות זאת ,אבל גם בכל אחת מן הדרכים יש אפשרויות שונות לפגישה עם ה'.
הראי"ה קוק ,מוסר אביך  -בכל דרכיך דעהו
"בכל דרכיך דעהו" ,צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם:
כשהוא עוסק בתפילה ,אז יבקש את הקב"ה בהבנת עניני תפילתו וכוונה רצויה
באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו ,ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא
בעניינים אחרים ,כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו ,הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו
העבודה דווקא ,ובה ימצאנה ולא במקום אחר.
וכשהוא עוסק בתורה ,יידע שימצא את הקב"ה בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר
על בוריו ולזכור ולשנן היטיב ,ובה הוא יודע אותו ית' בתורתו ולא באופן אחר ,כי
בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו.
וכן בהיותו עסוק בגמ"ח להיטיב לחברו ,אז יבקש את הקב"ה רק בהעמקת עצה
איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקימת.
וכן בכל הדברים שעושה ,הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו ית' ,על-כן כל
מה שעושה יהיה הכול דברי מצוותו ורצונו ,ויבקש בהם את שמו ית' ,כשישתדל
בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל צדדי
השלמות ,ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים".

שאלות מנחות ללימוד המקור:
ננסה להתעכב על אחת מן הדרכים ונשאל  -האם בדרך הזו ניתן להרחיב את עבודת ה'? האם במהלך לימוד
תורה/תפילה/גמ"ח/עניני העולם הזה יש דרכים שונות לעבוד בהן את ה' ולפגוש אותו?
הרב קוק מדבר כאן על עומק ורוחב .מהו העומק בכל אחת מן הדרכים ומהו הרוחב בכולן?
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"בכל דרכיך דעהו"  -לפי מה שהבנו בשאלה הקודמת ,כיצד ניתן לפרש את הפסוק בשתי דרכים שונות?
הרב קוק אומר כי עשייה בשלמות היא עבודת ה' .נסו לחשוב על דוגמאות מחייכם לכך שעשייה של דבר עד
תום ,על הצד הטוב ביותר ,היא עבודת ה'.
הרב קוק מחדש לנו באומרו שידיעת ה' בכל הדרכים משמעותה לזכור את קיומו של ה' לא רק במגוון דרכים ופעולות
שאני עושה ,אלא בתוך הדבר עצמו .כאשר האדם מתפלל ,לומד תורה ,עוסק בחסד ואפילו עוסק בענייני חול  -עליו
להיות מושקע כולו בדבר עצמו ולהשתדל לעשותו בשלמות ,מתוך הבנה שזאת גם דרך לעבודת ה' .עלינו לגלות את
ה' בתוך המציאות עצמה ,בדבר שבו אנו עוסקים.
נבין מתוך דברי הרב שיש כאן גם ריבוי דרכים ,אך גם כל דרך בפני עצמה היא עולם ומלואו שצריך לעבוד דרכה
את ה' בשלמות; להתעסק בדבר עצמו ,ומתוכו לעבוד את ה' כפי יכולתנו.
שלב ב  -תרגול והפנמה  -מצוי ורצוי
נחזור אל מעגל שביעות הרצון .בתחילת השיעור כל תלמיד סימן באיזו מידה הקב"ה נוכח בחייו בפעולות השונות
שהוא מבצע ('המצוי') .בשלב הזה של השיעור נבקש מכל תלמיד לקחת צבע אחר ,ולסמן את מידת הנוכחות של
הקב"ה שהיה רוצה בה בחייו ('הרצוי') .נתבונן בפער שבין הצבעים ,בין הנוכחות של הקב"ה בחיי התלמיד בפועל,
אל מול מידת רצונו בנוכחות .האם הפער גדול ,קטן או בינוני? האם הוא שונה בתחומי החיים השונים? (בתפילה
לעומת בעת אכילת המבורגר) .נשאל את התלמידים  -האם אתם שמחים בתוצאות? כיצד ניתן לפגוש את הקב"ה
יותר? "בכל דרכיך דעהו"  -לפי מה שלמדנו ,איך אפשר להגשים זאת ביום יום?

אור חוזר

אור חוזר
בחלק זה נציג מספר הצעות ,חשוב וכדאי להתאים את הפעילות לכיתה.
אפשרות א  -פאנל:
נארח בכיתה פאנל קטן של אנשי צוות .כדי ליצור אווירה מתאימה נעמיד בתחילת השיעור שולחן מכוסה באלבד.
על השולחן נניח כוסות או בקבוקי מים קטנים ופתקיות שעליהן רשומים שמות המשתתפים.
השאלות שנפנה לחברי הפאנל:
איפה אלוקים נוכח בחיים שלכם?
מה אתם מרגישים כאשר אלוקים נוכח בחיים שלכם?
אפשרות ב ' -שאלון רחוב':
נצא עם התלמידים לרחוב או לשטחי בית הספר.
התלמידים ישאלו שלושה אנשים את השאלות הבאות ,ויחזרו לכיתה עם תשובותיהם:
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ספר/י לי מתי ואיך את/ה מרגיש את ה' בחיים שלך?
אשמח אם תוכל/י לתת לי דוגמאות מהיום יום לרגעים שבהם את/ה מרגיש/ה את ה' בחייך.
מה ההרגשה כשהקב"ה נוכח בחיים שלך?

אסיף
בשיעור זה ניסינו לראות עד כמה הקב"ה נוכח בחיינו .שאלנו אם אנחנו מרגישים אותו ,והאם ניתן לחפש אותו
ולגלות אותו במציאות .ההכרה בכך שיש משהו מעבר לי מובילה לבחירה בהנכחתו בחיי .יש ביכולתו של האדם לגלות
את ה' במגוון דרכים וגם בכל דבר שהוא עוסק בו .האדם יוכל לגלות דרך כל מעשה ופעולה את ה' ואת הקשר שלו
אליו ,אם יפעל בתוך הדרך בשלמות.

אסיף

הרחבות

ניתן לסכם את השיעור גם בשיר הבא:
שולי רנד
מילים ולחן :שולי רנד
ריבונו של עולם אם נדבר גלויות
לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות
אנה מפנך אסתתר?
מה אטען מה אצטדק מה אדבר?

אותו זקן וכסיל שולח בי חיצים
אני הולך וכושל הוא הולך ומעצים
נשמה קדושה אל נא תבכי שבורת כנף
הן תעידי עלי כמה הייתי נכסף

חנון ורחום הן לפניך גלוי
כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי
נלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעת
השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת

כשסודות מהעבר פקדו עלי לעצור
אבל אני מוסיף בחושך לחתור
ושואל ומבקש ,אייכה?!

קולות מהעבר לוחשים לי לעצור
אבל אני מוסיף בחושך לחתור
ושואל ומבקש ,אייכה?!

בסופו של יום הן אפלט אל החוף
האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף
ואז אצעק ואצטדק ואספר
איך בחושך הזה הייתי חותר
ושואל ומבקש וכוסף! אייכה?!
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בחר שורה בשיר ש"דיברה" אליך.
מהי הבקשה שבשיר? האם אתה יכול להזדהות איתה?
האם גם לנו קשה לבקש את ה' כל הזמן?
איזה כוח יכולה בקשת נוכחות ה' להעניק לנו בכל זאת?
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שיעור שלישי:
כוחה של שאלה
תמצית

השאלה היא כוח מניע בעבודת ה' .נתנסה ונתבונן במהות כוחה ,ונלמד כיצד להשתמש בשאלה בתהליך
החיפוש ,הבנייה והגדילה האמונית.

לב השיעור

מה שאלה מאפשרת?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה

פתיחה

כדי לחוות את כוחה של שאלה ,נמקד את תשומת ליבם של התלמידים בעזרת חידות קלילות ,למשל:
מה נעשה רטוב יותר בזמן שהוא מייבש? (מגבת)
שלושה גברים שטו בסירה .לפתע גל גדול העיף אותם למים ,ורק שיערם של שניים מהם נרטב .למה שיערו של
השלישי לא נרטב? (השלישי קירח)
יוסי זרק את הכדור הכי חזק שיכול .הכדור חזר אליו למרות שאף אחד לא נגע בו או מסר לו אותו בחזרה .כיצד
חזר הכדור? (הוא זרק אותו למעלה)
לאבא של רון חמישה ילדים :שלומי ,תמר ,אביב ונרקיס .איך קוראים לילד החמישי? (רון)
מה מלא בחריצים ובחורים אבל מחזיק הרבה מים? (ספוג)
מה אף פעם לא שואל שאלות אבל תמיד עונים לו? (הפעמון בדלת)
מה תמיד עולה ואף פעם לא יורד? (הגיל שלך)
אנשים קונים אותי כדי לאכול ,אבל הם אף פעם לא אוכלים אותי .מי אני? (סכו"ם/צלחות)
לאחר מכן נשאל:
מה קורה לנו כשאנחנו נתקלים בשאלה מעוררת או מאתגרת?
איזה שינוי היא מחוללת בנו ובאווירה בכיתה?
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נשחק באחד מהמשחקים הבאים -
אפשרות ראשונה:
משחק 'אמת או חובה' .מסובבים בקבוק ובו פתקי שאלות שונות (לדוגמה :מה המאכל האהוב עלייך? מה את חושבת
על ביטול מבחנים?) .מי שהבקבוק נעצר בכיוונו יוציא ממנו פתק ויבחר מישהו לשאול אותו את השאלה הכתובה בו.
אפשרות שנייה:
סבב ספונטני של משחק 'התחברתי' :תלמיד שואל שאלה שמעסיקה אותו היום או בימים האחרונים .מי שמזדהה
עם השאלה אומר 'התחברתי' וממשיך לשאלה משלו .
אפשרות שלישית:
נבקש מהתלמידים שיכינו שאלה מראש ,וניצור מצגת או פתקים שבהם כתובות השאלות .בכל פעם נפתח פתק
וננסה לזהות את שואל השאלה.
איסוף  -התבוננות במשחק:
מהי חשיבותה של השאלה?
על מה היא משפיעה?
איך השאלה משפיעה עלינו? אדם ששואל הוא אדם...
איך כוחה של השאלה התבטא במשחק?

שמש
שמש

לימוד בחברותות או בקבוצות ,כולל משימה יצירתית .יש להצטייד בדפים ובצבעים.
"כשהיה (אברהם אבינו) בן שלש שנים יצא מן המערה ,הרהר בלבו מי ברא שמים
וארץ ואותו?
התפלל כל היום כולו לשמש ,ולערב שקע השמש במערב וזרחה הלבנה במזרח.
כשראה הירח והכוכבים סביב הירח אמר :זהו שברא השמים והארץ ואותי ,והכוכבים
הללו שריו ועבדיו.
עמד כל הלילה בתפלה לירח.
לבוקר שקע הירח במערב וזרח השמש במזרח.
אמר :אין ביד אלו כוח ,אדון יש עליהם .אליו אתפלל ואליו אשתחווה"...
(אוצר המדרשים ,מעשה אברהם ג)
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(הערות למורים  .1 -שימו לב לכך שגם המתודה וגם תוכן המדרש עוסקים בשאלה .2 .יש להדגיש ולומר
לתלמידים שכל שאלה מתקבלת .את התלמידים שמתקשים לשאול ניתן לכוון לסוגי שאלות :הבנה ,תוכן ,רעיון,
שאלה לדמות ,רקע ,מילוליות)
כל קבוצה מקבלת דף מקור ובו שאלות מנחות:
 .1סמנו במדרש  -מהי השאלה המנחה את אברהם אבינו במדרש שלפנינו?
 .2כתבו על דף חמש שאלות שמעניינות אתכם בקשר למדרש.
 .3תארו והסבירו בציור או בתרשים (בנספח מצורפת אפשרות למילוי תרשים זרימה)  -מהו התהליך שעובר
אברהם אבינו?
 .4כל קבוצה מעבירה את השאלות שלה לקבוצה שכנה ,ומנסה לענות על שתי שאלות של קבוצה אחרת.
איסוף הלימוד במליאה:
כל זוג או קבוצה מציגים בסבב את הדברים הבאים:
 .1הצגת ציור של התהליך המתואר במדרש על אברהם .יש להתייחס לייצוג שבחרו התלמידים לשאלה (התרשים
שיצרו או תרשים הזרימה שקיבלו).
 .2הצגת אחת מהשאלות שקיבלו מקבוצה שכנה ,והצגת התשובה שענו עליה.
דיון מסכם ביחס לתשובות:
איך הרגשתי כשעניתי על שאלה שמישהו אחר שאל ,לעומת מענה לשאלה שאני שאלתי?
איך הרגשתי כשקיבלתי מענה על שאלה ששאלתי? מה הייתה תחושתי כשלא הזדהיתי עם התשובה שקיבלתי
או כשקיבלתי מענה שלא חשבתי עליו?
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
רמב"ם ,הלכות חמץ ומצה:
וצריך לעשות שינוי בלילה הזה ,כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו :מה נשתנה הלילה
הזה מכל הלילות? עד שישיב להם :כך וכך היה .וכיצד משנה? מחלק להם קליות
ואגוזים ,ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו ,וחוטפין מצה זה מיד זה ,וכיוצא
בדברים האלו .אין לו בן – אשתו שואלתו; אין לו אשה – שואלין זה את זה :מה
נשתנה הלילה הזה ,ואפילו היו כולן חכמים .היה לבדו – שואל לעצמו :מה נשתנה
הלילה הזה.
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לפי הרמב"ם ,מה עושים בליל הסדר כדי לעורר שאילת שאלות? נסו להיזכר גם בחוויית ליל הסדר שלכם.
למה כל כך חשוב לשאול בליל הסדר?
מה המשמעות של שאלה עצמית? שאילת שאלות עצמית היא לכאורה הנחיה מוזרה…

אור חוזר

אור חוזר
מה ההבדל בין לימוד שבמסגרתו המורה מעביר מידע ,אינו מעודד שאילת שאלות וחותר מהר למתן תשובות,
ובין לימוד המאפשר מקום נרחב לשאלות?
לסיכום:
מה מחוללת השאלה בהליך הלמידה? מה היא מייצרת?
מהי חשיבותה בעיניכם?
משימה :כל תלמיד יקבל שני דפי 'ממו' דביקים בצבעים שונים ועליהם כתוב:
 .1מה בעיניי היתרון בשאלה?
 .2מה בעיניי החיסרון בשאלה?
מדביקים את כל תשובות התלמידים על פלקט שכותרתו היא 'שיודע לשאול'

אסיף
אסיף

פתחנו את השיעור בהתנסות משחקית שעסקה בכוחה של שאלה .באמצעות שאלות משלנו ומשל אחרים העמקנו
במדרש על אברהם אבינו ,שהגיע לאמונה בה' דרך שאילת שאלות .ראינו כי השאלות משמעותיות מאוד לתהליך
הלמידה והן מהוות חלק מהותי בו .שאלה יוצרת מעורבות אישית ותנועה של חיפוש וסקרנות ,ומובילה ללמידה
משמעותית מתוך עניין וחיבור.

נספחים

שאלות ל'אמת או חובה'  -פותחים חלון
מהו המאכל האהוב עליך?
מה דעתך על ביטול מבחנים בבי"ס?
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אמור שם של אדם שאתה מעריך.
אמור שם של מקום בילוי מועדף.
מהו התחביב האהוב עליך?
מהו המקצוע האהוב עליך?
עם איזו תכונה אתה מתקשה להתמודד?
לאן היית נוסע לחופשה של שבוע?
איזה נוף/אזור אהוב עליך?
איזה דבר תיקח מהבית שגדלת בו ותעביר לילדים שלך?
מהו הסגנון המוזיקלי המועדף עליך?
תרשים זרימה  -עזר למשימה השלישית בשמש
מחשבה

מחשבה

התבוננות
במה שקורה בטבע

מעשה של אברהם

התבוננות
במה שקורה בטבע

מעשה של אברהם

מחשבה ומעשה (מסקנה מהתבוננות)
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שיעור רביעי:
שיודע לשאול
תמצית

האם כל שאלה מתקבלת בעומדנו לפני ה'? נפגוש כמה מגדולי האומה ששאלו שאלות ,חלקן אפילו קשות.
נלמד לאורם איך לשאול שאלות ,מאיזו עמדה יש לשאול אותן ולאיזו מטרה.

לב השיעור
לב השיעור

מהי העמדה הנפשית לשאלה אמיתית?

מהלך השיעור
פתיחה

פותחים חלון

פתיחה
נשמיע את השיר בשילוב האנימציה“ .כשתגדלי תביני” כדאי לחלק לתלמידים את מילות השיר
נקיים דיון קצר על הרשמים מההאזנה ומהצפייה בשיר:
בחרו בשאלה מתוך השיר שעניינה/מעניינת אתכם.
מה מאפיין שאלות של ילדים? מאיזו עמדה הם שואלים?
מה דעתכם על תגובת האמא?
מה דעתכם על המשפט המסכם "גם כשגדלים לא מבינים ,פשוט יום אחד מפסיקים לשאול"  -האם המשפט
הזה נכון? למה זה קורה?

פותחים חלון
משימת 'תיאטרון קריאה' (הסבר כיצד ליצור תיאטרון קריאה מצורף בנספחים).
נקרא לכמה מתנדבים ונטיל עליהם את המשימה הבאה:
בחרו שאלה יום-יומית (למשל :מה יש לאכול היום?) ונסו להמחיז אותה בקריאה בשלוש דרכים ,למשל :בשמחה,
בהפתעה ,בעצב (אפשר לשנות קצת את המילים).
מה השיר ומשימת תיאטרון הקריאה מלמדים אותנו על שאלה? מה הם מלמדים על עמדת השואל?
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שמש
כמו שראינו בשיעור הקודם אצל אברהם אבינו ,בכל הדורות שאלו גדולי האומה היהודית שאלות את ה' .היום נפגוש
בארבע שאלות מהתורה ,מתוך סיפורים מוכרים מחומש בראשית ומחומש שמות .ננסה ללמוד מהם על מקומה של
השאלה .מאיזו עמדה יש לשאול? האם יש מקום לכל שאלה? לאן השאלות מובילות בקשר שלנו עם ה'?
הערה למורה :בשיעור זה מוצגים שלושה מקורות .אפשר לבחור להביא רק את חלקם ואפשר כמובן להוסיף עליהם;
בתורה דוגמאות רבות הקשורות לנושא.

שמש

למידה בשלוש קבוצות:
 .1בראשית טו
א ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלהָ ,ה ָיה ְד ַבר-ה ֶא ַ
ל-א ְב ָרםּ ַ ,ב ּ ַמ ֲח ֶזהֵ ,לאמֹרַ :א ִּ
ל-ת ָירא ַא ְב ָרםָ ,אנ ֹ ִכי
ָמ ֵגן ָל ְך ְש ׂ ָכ ְר ָךַ ,ה ְר ֵ ּבה ְמאֹד .ב ַו ּי ֹ ֶ
ה-ת ֶּת ִ
אמר ַא ְב ָרם ,ה' ה ַמ ִּ
הו ֵל ְך ֲע ִר ִירי;
ן-ליְ ,ו ָאנ ֹ ִכיֹ ,
יע ֶזר .ג ַו ּי ֹ ֶ
יתי ה ּוא ַּד ּ ֶמ ֶש ׂק ֱא ִל ֶ
ּו ֶב ֶ
ן-מׁ ֶשק ֵ ּב ִ
אמר ַא ְב ָרם ֵהן ִלי לֹא ָנ ַת ָּתה ָז ַרע; ְו ִה ֵ ּנה ֶבן-
ֵ ּב ִ
יו ֵרׁש א ֹ ִתי.
יתי ֹ
ָ
ָ
ָ
ד ְו ִה ֵ ּנה ְד ַבר-ה' ֵא ָליו ֵלאמֹר לֹא ִי ָירׁ ְשך ֶזה ִ ּכ ִ
י-אם ֲאׁ ֶשר ֵי ֵצא ִמ ּ ֵמ ֶעיך ה ּוא ִי ָירׁ ֶשך .ה ַו ּי ֹו ֵצא
אמר ַה ֶ ּב ָ
ם-ת ּו ַכל ִל ְס ּפֹר א ֹ ָתם ַו ּי ֹ ֶ
תו ַהח ּו ָצה ַו ּי ֹ ֶ
ט-נא ַהׁ ּ ָש ַמ ְי ָמה ּו ְספֹר ַה ּכ ֹו ָכ ִבים ִא ּ
לו
אמר ֹ
אֹ ֹ
ּכֹה ִי ְה ֶיה ַז ְר ֶע ָך .ו ְו ֶה ֱא ִמן ַ ּבה' ַו ַ ּי ְחׁ ְש ֶב ָה ּל ֹו ְצ ָד ָקה.
 .2בראשית יח
אתם ִ ּכי ָכ ְב ָדהְ ,מאֹד .כא ֵא ְר ָד ָ ּ
י-ר ָ ּבה; ְו ַח ּ ָט ָ
אמר הַ ,ז ֲע ַקת ְסדֹם ַו ֲעמ ֹ ָרה ִ ּכ ָ
ַו ּי ֹ ֶ
ה-נא ְו ֶא ְר ֶאה,
ַה ְ ּכ ַצ ֲע ָק ָת ּה ַה ָ ּב ָאה ֵא ַלי ָעש ׂ ּו ָ ּכ ָלה; ְו ִאם-לֹאֵ ,א ָד ָעה .כב ַו ִ ּי ְפנ ּו ִמׁ ּ ָשם ָה ֲא ָנׁ ִשיםַ ,ו ֵ ּי ְלכ ּו ְסד ֹ ָמה;
אמרַ :ה ַאף ִּת ְס ּ ֶפהַ ,צ ִּדיק ִע ָ
עו ֶד ּנ ּו ע ֹ ֵמד ִל ְפ ֵני ה .כג ַו ִ ּי ַ ּגׁש ַא ְב ָר ָהםַ ,ו ּי ֹ ַ
ם-רׁ ָשע.
ְו ַא ְב ָר ָהם ֹ
תו ְך ָה ִעיר; ַה ַאף ִּת ְס ֶּפה ְול ֹ ִ
כד א ּו ַלי ֵיׁש ֲח ִמׁ ּ ִשים ַצ ִּד ִ
קוםְ ,ל ַמ ַען ֲח ִמׁ ּ ִשים
א-ת ּ ָש ׂא ַל ּ ָמ ֹ
יקם ְ ּב ֹ
יקם ֲאׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה .כה ָח ִל ָלה ְ ּל ָך ֵמ ֲעשֹׂת ַ ּכ ָּד ָבר ַה ּ ֶזהְ ,ל ָה ִמית ַצ ִּדיק ִע ָ
ַה ַצּ ִּד ִ
ם-רׁ ָשעְ ,ו ָה ָיה
ְ
ַכ ַצּ ִּדיק ָ ּכ ָרׁ ָשע; ָח ִל ָלה ָ ּלך ֲהׁש ֹ ֵפט ָ ּכ ָ
אמר הִ ,א ֶ
ל-ה ָא ֶרץ ,לֹא ַי ֲע ֶש ׂה ִמׁ ְש ּ ָפט .כו ַו ּי ֹ ֶ
ם-א ְמ ָצא
אתי ְל ָכ ַ
תו ְך ָה ִעיר ְו ָנ ָש ׂ ִ
ִב ְסדֹם ֲח ִמׁ ּ ִשים ַצ ִּד ִ
קום ַ ּב ֲעב ּו ָרם .כז ַו ַ ּי ַען ַא ְב ָר ָהם,
ל-ה ּ ָמ ֹ
יקם ְ ּב ֹ
אמרִ :ה ֵ ּנ ָ
ַו ּי ֹ ַ
הו ַא ְל ִּתי ְל ַד ֵ ּבר ֶאל-ה'ְ ,ו ָאנ ֹ ִכי ָע ָפר ָו ֵא ֶפר .כח א ּו ַלי ַי ְח ְסר ּון ֲח ִמ ׁ ּ ִשים
ה-נא ֹ
יקםֲ ,ח ִמׁ ּ ָשה ֲה ַתׁ ְש ִחית ַ ּב ֲח ִמׁ ּ ָשהֶ ,א ָ ּ
ת-כ ָ
אמר לֹא ַאׁ ְש ִחית ִא ֶ
ל-ה ִעיר; ַו ּי ֹ ֶ
ַה ַצּ ִּד ִ
ם-א ְמ ָצא ׁ ָשם
עוד ְל ַד ֵ ּבר ֵא ָליוַ ,ו ּי ֹ ַ
אמר ,א ּו ַלי ִי ּ ָמ ְצא ּון ׁ ָשםַ ,א ְר ָ ּב ִעים; ַו ּי ֹ ֶ
אמר לֹא
ַא ְר ָ ּב ִעים ַו ֲח ִמׁ ּ ָשה .כט ַו ּי ֹ ֶסף ֹ
אמר ַא ָ
ֶא ֱע ֶש ׂהּ ַ ,ב ֲעב ּור ָה ַא ְר ָ ּב ִעים .ל ַו ּי ֹ ֶ
ל-נא ִי ַחר ַלה'ַ ,ו ֲא ַד ֵ ּב ָרה א ּו ַלי ִי ּ ָמ ְצא ּון ׁ ָשם ׁ ְשלׁ ֹ ִשים;
אמרִ ,ה ֵ ּנ ָ
ם-א ְמ ָצא ׁ ָשם ׁ ְשלׁ ֹ ִשים .לא ַו ּי ֹ ֶ
אמר לֹא ֶא ֱע ֶש ׂהִ ,א ֶ
ַו ּי ֹ ֶ
הו ַא ְל ִּתי ְל ַד ֵ ּבר ֶאל-ה'
ה-נא ֹ
אמר ַא ָ
אמר לֹא ַאׁ ְש ִחיתּ ַ ,ב ֲעב ּור ָה ֶע ְש ִׂרים .לב ַו ּי ֹ ֶ
א ּו ַלי ִי ּ ָמ ְצא ּון ׁ ָשם ֶע ְש ִׂרים; ַו ּי ֹ ֶ
ל-נא ִי ַחר
ַלה'ַ ,ו ֲא ַד ְ ּב ָרה ַא ְך ַ
ה ַּפ ַעם א ּו ַלי ִי ּ ָמ ְצא ּון ׁ ָשם ֲע ָש ָׂרה; ַו ּי ֹ ֶאמר לֹא ַאׁ ְש ִחיתּ ַ ,ב ֲעב ּור ָה ֲע ָש ָׂרה.
.3שמות ה-ו
ּ
ה-א ַמר ה אלקי ִי ְש ָׂר ֵאל ׁ ַש ַ ּלח ֶא ַ
ל-פ ְרעֹה ּכ ֹ ָ
אמר ּו ֶא ּ ַ
א ְו ַא ַחר ָ ּבא ּו מׁ ֹ ֶשה ְו ַא ֲהרֹן ַוי ֹ ְ
ת-ע ּ ִמי
ְו ָיח ֹ ּג ּו ִלי ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר .ב ַו ּי ֹ ֶ
לו ְלׁ ַש ַ ּלח ֶא ִ
ת-י ְש ָׂר ֵאל לֹא ָי ַד ְע ִּתי
אמר ַּפ ְרעֹה ִמי ה ֲאׁ ֶשר ֶאׁ ְש ַמע ְ ּבק ֹ ֹ
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ת-י ְש ָׂר ֵאל לֹא ֲא ׁ ַש ֵ ּל ַח ...ד ַו ּי ֹ ֶ
ֶאת-ה ְו ַגם ֶא ִ
אמר ֲא ֵל ֶהם ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַר ִים ָל ּ ָמה מ ׁ ֹ ֶשה ְו ַא ֲהרֹן
יכם… ו ַו ְי ַצו ּ ַפ ְרעֹה ַ ּב ּי ֹום ַהה ּוא ֶא ַ
ַּת ְפ ִריע ּו ֶא ָ
ת-ה ָעם ִמ ּ ַמ ֲע ָש ׂיו ְלכ ּו ְל ִס ְבל ֹ ֵת ֶ
ת-ה ּנ ֹ ְג ִש ׂים
ת-ש ֹ ְט ָריו ֵלאמֹר .ז לֹא ת ֹ ִ
מול ׁ ִש ְלׁשֹם
ָ ּב ָעם ְו ֶא ׁ
אספ ּון ָל ֵתת ֶּת ֶבן ָל ָעם ִל ְל ּבֹן ַה ְ ּל ֵב ִנים ִ ּכ ְת ֹ
ֵהם ֵי ְלכ ּו ְוקׁ ֹ ְשׁש ּו ָל ֶהם ֶּת ֶבן ...כב ַו ָ ּיׁ ָשב מׁ ֹ ֶשה ֶאל-ה ַו ּי ֹ ַ
אמר ה' ָל ָמה ֲה ֵרע ֹ ָתה ָל ָעם ַה ּ ֶזה
אתי ֶא ּ ַ
ָל ּ ָמה ּ ֶזה ׁ ְש ַל ְח ָּת ִני .כג ּו ֵמ ָאז ָ ּב ִ
ל-פ ְרעֹה ְל ַד ֵ ּבר ִ ּבׁ ְש ֶמ ָך ֵה ַרע ָל ָעם ַה ּ ֶזה ְו ַה ֵצּ ל לֹא-
ִה ַצּ ְל ָּת ֶא ַ
ת-ע ּ ֶמ ָך.
א ַו ּי ֹ ֶ
אמר ה' ֶאל-מׁ ֹ ֶשה ַע ָּתה ִת ְר ֶאה ֲאׁ ֶשר ֶא ֱע ֶש ׂה ְל ַפ ְרעֹהּ ִ :כי ְב ָיד ֲח ָז ָקה ְיׁ ַש ְ ּל ֵחםּ ,ו ְב ָיד
צו.
ֲח ָז ָקה ְי ָג ְרׁ ֵשם ֵמ ַא ְר ֹ

כל קבוצה מקבלת אחד מהמקורות ופועלת לפי ההנחיות הבאות:
היזכרו בסיפור (בכיתות שבהן לא בטוח שמכירים או זוכרים את הסיפור ,אפשר לתת את התקציר כתוב).
סמנו את השאלה ,וכתבו מה משמעותה.
מה דעתכם על השאלה? הייתם "מעזים" לשאול אותה את ה'?
נסו להקשיב איך נשאלת השאלה ,מאיזו עמדה .לאחר מכן ,בצעו אותה ב'תיאטרון קריאה'.
מהי תגובת ה'? מה היא מלמדת על השאלה? לאן השאלה מובילה את השואל?
לאחר הלימוד בקבוצות תציג כל קבוצה בקצרה את הסיפור שלה ,ואת המסקנות מהדיון הקבוצתי בנוגע לעמדה
שממנה שואל המנהיג את השאלה .יש להתייחס לתגובת ה' לשאלה  -על מה היא מעידה? מהי התוצאה שאליה
היא מובילה?
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
קניין האמונה  -הרב זלמן מלמד:
אם אדם לא שואל שאלות ,האם השאלות אינן קיימות עוד?! פעמים שדווקא מן
השאלות אפשר להתחזק באמונה .אם אדם מעז לשאול ואחר כך מסיק שהוא לא
מבין ,כי ָ ּ
יכם ּו ַמ ְחׁ ְשב ֹ ַתי ִמ ּ ַמ ְחׁ ְשב ֹ ֵת ֶ
"ג ְבה ּו ְד ָר ַכי ִמ ַּד ְר ֵכ ֶ
יכם" (ישעיהו נה ,ט) ,זה עצמו
מחזק את אמונתו .לעיתים אדם נפגש עם מציאויות שונות של הנהגה אלוהית
שאינה מובנת לו ,כמו "צדיק ורע לו רשע וטוב לו" ,אך דווקא אז ניתנת לו הזדמנות
להתגדל באמונתו .כך היא עמדתו של המאמין הגדול שאומר :עכשיו ניתנה לי
ההזדמנות להאמין בריבונו של עולם בלי להבין .עד כה לא יכולתי לעבוד את ה'
באהבה ללא תנאים ,שכן עד עתה הוא העניק לי טובות רבות .אולם ,אם הכביד
את ידו ,ובכל זאת אני אוהב אותו ,זאת אהבה שאינה תלויה בדבר…
אם אדם אינו מפחד מקושיות ,הוא נפגש איתן ,את חלקן הוא פותר ,ואז הוא
מתרחב .לעומתו ,אדם שמפחד אינו מרחיב את ההתבוננות שלו .כל ההתפתחות
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הרוחנית והמדעית בעולם באה משאלות – כאשר ישנה מחלה ,נוצר קושי,
ומחפשים פתרונות .אם יש שאלה בגמרא ואנו מתרצים אותה – הבנו את הסוגיה
הרבה יותר טוב .כל התמודדות מביאה להרחבת חיים.

כיצד רואה הרב מלמד את השאלה?
איך השאלה יכולה להרחיב את החיים?
נסו לחשוב  -האם הרגשתם פעם ששאלה הרחיבה לכם את החיים? ספרו עליה.

אור חוזר
סבב  -אם היינו מזמינים עכשיו את הקב"ה לכיתה שלנו ,איזו שאלה הייתם רוצים לשאול אותו?
נבקש מהתלמידים להשתמש באינטונציה מתאימה.

אור חוזר

הערה למורה:
 חשוב להתעכב על האופן שבו כל תלמיד שואל ,ולהתייחס לעמדה שלו בעדינות .באיזה רגש אני שואל? מאיזועמדה הייתי רוצה לשאול?
 אפשר להציע לתלמידים 'בנק רגשות' אם הם מתקשים להגדיר את הרגשות; בכך נעשיר את התלמידים במיומנותשיום רגשות מתחום כישורי החיים.
 חשוב לאפשר מרחב לכל שאלה שעולה .אם יש חשש שהכיתה לא בשלה לסבב כזה ,ניתן לכתוב את השאלה על פתק.נניח על הרצפה או על הלוח פתקים עם היגדים .כל תלמיד בוחר היגד שהוא מזדהה איתו וידביק עליו מדבקה.
ההיגדים מצורפים בנספח.
אפשר כמובן להשאיר פתקים ריקים או לחבר היגדים מתאימים לכיתה .נוכל להתבונן יחד ולראות אילו היגדים זכו
להזדהות רבה ואילו למועטה.

אסיף
פתחנו את השיעור בשיר שהציג את הפער בין עולם הילדים לעולם המבוגרים ביחס לשאלות .התנסינו ב'תיאטרון
קריאה' שהמחיש את הדרך שבה אותן מילים יכולות לקבל משמעויות שונות ,ואפילו הפוכות ,בשימוש במנגינה שונה
ובכוונה אחרת .תובנה זו עלתה מהתעמקות בלימוד של שלושה מקורות ובמהלכו גילינו שאבותינו הגדולים העזו
לשאול שאלות קשות את ה' .דרך עיון בתגובותיו של ה' לשאלות הבנו שאותה שאלה יכולה להיקרא בהתרסה ,או

אסיף
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לחלופין בכאב ובאכפתיות .אם ה' קיבל את השאלה ואף שינה את הנהגתו ,נוכל ללמוד מכך שיש מקום לשאלה,
ושכפי הנראה היא נשאלה באופן שמביע רצון להיטיב ,ולא כדי להתלונן .גם אנחנו יכולים ללמוד כיצד לשאול.

נספחים

הנחיות  -איך ליצור 'תיאטרון קריאה' ,מתוך אתר 'לב לדעת':
פעילות 'תיאטרון קריאה' נעשית בישיבה בלבד .היא מתבצעת באמצעות קולות ,שתיקות ,קצב ,זמזום ,שירה,
הדגשה של מילים ,מילים שקטות וכו'.
נסו לאפיין את האווירה שעולה מהמקור שקיבלתם  -מהם הקולות הנשמעים? באיזו מוזיקה נאמרים הדברים?
באיזה קצב? מה נאמר בקול ומה בשקט? מה יש להדגיש? מה תאמרו ביחד ומה ייאמר לפי תפקידים?
איך הרגישו הדמויות השונות בקטע? באיזה אופן ניתן להעביר את הרגשות הללו?
האם בקטע מופיעות מילים שחוזרות על עצמן? האם יש לכך חשיבות? אם כן  -באיזה אופן תוכלו להעביר את
הדברים?

היגדים לאור חוזר:
את ה' מותר לשאול כל דבר
ה' מקבל כל שאלה
שאלה מבטאת אכפתיות ורצון להבין
מי שמאמין לא שואל
שאלה צריכה להישאל מתוך כבוד
שאלה מבטאת קושי
שאלה מבטאת התנגדות
אם שואלים מגלים דברים חדשים
לכל שאלה יש תשובה
לא לכל שאלה יש תשובה
לשאלות שלי אין תשובות
אני רוצה לחפש תשובות לשאלות שלי
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הרחבות

הצעות העשרה לכיתה:
כדאי לתאם מפגש שו"ת חי עם רב ,ובו תינתן הזדמנות לשאול שאלות ולקבל מענה .מומלץ להיערך לכך מראש,
להכין את התלמידים ולהסביר להם את משמעות המפגש ואת ההזדמנות הגלומה בו .יש להתייחס לדרך שבה
יש לשאול ,ולבקש מהתלמידים שיכינו שאלות מראש בנושא מסוים לבחירתם.
הצעה למשימת חקר :כל תלמיד יבחר שאלה באמונה שירצה לחקור .ניצור יחד הנחיות ומחוון .בחירת שאלה,
פירוט מקורות המידע (אינטרנט ,דמות רבנית ,ספר) ,עריכת מידע ,עמדה אישית ,רפלקציה ,תוצר.
אם המערך נלמד בסמוך לתקופת פסח ,נוכל להחליף את מקורות גדולי האומה בהגדה של פסח:
נתבונן בדרך שבה ההלכה מכוונת את הערב הזה סביב השאלה .נשאל מהי מטרת השאלות ,ולאחר מכן ננסה
להתבונן בעמדות השונות שמהן ניתן לשאול שאלה.
ניתן לבצע את התרגיל הבא ב'תיאטרון קריאה':
נסו לקרוא את שלוש השאלות המיוצגות על ידי החכם ,הרשע והתם באופן שימחיש את עמדתם
נסו להפוך את המשמעות :יש לקרוא כל אחת מהשאלות בהמחזה של חכם ,בהמחזה של רשע ובהמחזה של תם.
'שיודע לשאול'  -מאמר של הרב פוקס על שאלות
מאמר של רעות ברוש ב'לב לדעת' 'מקום לשאלה'
אייכה  -שולי רנד וישי ריבו
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הקדמה למורה לחלק השני:
דרכים בחיפוש אמונה
שיעורים 8-5

בשיעורים אלה נצא למסע גילוי ובו נפתח צוהר לדרכים שונות לגילוי האמונה  -דרך השכל ,הרגש ,ההתגלות והמסורת.
ניסינו להציע דרכים שונות לגילוי אמוני ,מתוך הבנת הכוחות השונים שבנפש האדם שדרכם הוא מתחבר לאלוקות ,ומבטא
את אמונתו .בשיעורים הבאים נראה את האופנים שבהם כל דרך יכולה להוביל את האדם לאמונה ולקרבת אלוקים.
אנו מציעים לכל מורה להתאים את המהלך לתלמידיו .מומלץ ללמד לפחות שתיים מהדרכים המוצעות כאן .ניתן
כמובן ללמד את כולן ,הכול לפי אופי הכיתה ובהתחשב בזמן העומד לרשות המורה.
בפתיחה למערכים אלה הצענו דרך לפתיחת נושא זה ולסיכומו .אתם מוזמנים להתאים את הפתיחה ואת הסיכום
למהלך שבחרתם להעביר בכיתתכם.
מהלך יחידת השיעורים:

שיעור חמישי  -מפגש עם ה' דרך השכל :נעסוק במקומם של החקירה ,הלימוד וההוכחות השכליות בקניין
האמונה .נחווה את יכולתם של החקירה והעיון השכלי לייסד ולבסס את האמונה.
שיעור שישי  -מפגש עם ה' דרך התבוננות בטבע :נראה כיצד התבוננות בעולם סביבנו מאפשרת לנו לראות את
אלוקים ולגלותו .ננסה לפקוח עיניים סקרניות ולב שומע ,ולהכיר את נפלאות הבריאה ואת אלוקים המתגלה דרכה.
שיעור שביעי  -מפגש עם ה' דרך התגלות ,השגחה פרטית :ננסה לחוש באלוקות המתגלה אלינו לאורך
ההיסטוריה ,ונסקור מעמדות גדולים וניסים גלויים לכלל ולפרט .נציין אירועים שבעקבותיהם ניתן לחוש בקשר חי
ומתמשך ,גם אם לעיתים נסתר ,עם ה'.

שיעור שמיני  -מפגש עם ה' באמצעות המסורת :נלמד על מסורת כדרך להעברת אמונה וחיזוקה .נבקש להבין
את העוצמה באמונה המתבססת על מסורת משפחתית שהועברה אלינו .כמו כן ,ננסה לגעת באתגרים העומדים
בפני תלמידנו המגבשים את זהותם על רקע המסורת שהונחלה להם מדורות קודמים.
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הצעה לפתיחת המערכים -
דרכים בחיפוש אמוני:
משימת פתיחה:

נבקש מתלמידים להציג בדרכים שונות אישיות מוכרת או חבר מהכיתה .מטרת הפעילות היא הנכחת ריבוי הפנים
והגילויים של האדם וראיית האינסופיות שבו.

נבחר בתלמיד או באישיות מוכרת מבלי להגיד את שמה לכלל הכיתה .נבקש מחמישה תלמידים להציג את האישיות
או את התלמיד שנבחר ,בלי לספר לשאר תלמידי הכיתה במי מדובר .כל אחד מהתלמידים יונחה לתאר את התלמיד
הנבחר/הדמות בדרך אחרת (לאור הרגישות החברתית והרגשית בגיל זה אנו ממליצים להכינם לכך מראש .כמו כן
יש לבחון האם וכיצד כדאי לקיים תרגיל כזה בכיתה).
דרך משהו שסיפרו לי עליו
דרך ראייה  /דרך שמיעה
דרך רגש שיש לי כלפיו
דרך תכונה בולטת שלו
דרך משהו שעשה
דיון קצר לסיכום המשימה:
האם באופן הזה אפשר לקבל תמונה מלאה על האישיות שנבחרה? הסבירו
איך והאם אפשר להכיר אדם באופן שלם ועמוק?
מדוע הניסיון להכיר אדם היכרות מלאה הוא ניסיון מאתגר? (אדם משתנה ,יש בו רבדים רבים וגילויים שונים)
למדנו שהאדם הוא אינסופי .בתרגיל זה ראינו שלא ניתן לתאר את האדם רק בדרך אחת .האינסופיות של האדם
קשורה לאינסופיותו של ה' ,שכן האדם הוא 'חלק אלו-ה ממעל'.
אם כן ,גם החקירה וההשגה של ה' היא רבת פנים ,וגם אליה ניתן להגיע ממקומות שונים.

חיבור ההתנסות לשיעורים הקרובים:

נמקד את מבטנו בשאלה :איך אפשר לפגוש בנוכחות האלוקית בעולם? נוכל להעצים את השאלה :העולם -
מלשון היעלם .מלבד פעם יחידה בהיסטוריה ,במעמד הר סיני ,ה' לא מתגלה אלינו ישירות .מאז שאין לנו מקדש
ונבואה שאפשרו לשמוע את ה' ולחוש בנוכחות האלוקית ,ה' עוד יותר נעלם מאיתנו .איך אפשר במצב כזה לפגוש
את ה'? איך אפשר להאמין בו?
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נצייר משקפיים גדולים על הלוח ,ובתוכם נכתוב את תשובות התלמידים.
לאחר שנשמע ונאסוף את תשובות התלמידים לשאלת הדרך לפגוש בה את הנוכחות האלוקית ,נכין את התלמידים
לכך שנלמד כמה שיעורים בנושא הזה.
כל תלמיד יקבל מעטפה שעליה רשום שמו ,ובתוכה כמה זוגות משקפיים מבריסטול כמספר הדרכים שנבחר ללמוד
בכיתה .המשקפיים הם דימוי להעמקת המבט .בסיום כל אחד מהשיעורים יכתוב התלמיד על המשקפיים מילה/
משפט על תובנה ,חוויה או שאלה שאיתה הוא יוצא מהשיעור ,ויכניס למעטפה שלו.

הצעה לסיכום דרכים בחיפוש אמוני:

כל תלמיד יניח מולו את זוגות המשקפיים שאסף בסיכומי השיעורים.
נערוך דיון ובמהלכו יציג כל תלמיד את הדרך שאליה הכי התחבר מכל דרכי חיפוש האמונה.
ניתן גם לפזר שאלות שונות במרכז המעגל או על הלוח ,ולסכם יחד את הנושא.
באיזה אופן אתה מתחבר לאמונה?
מה הלימוד המשותף חידש לך?
האם יש דרך שפגשת באחת התחנות שדיברה אליך במיוחד?
באילו עוד דרכים אפשר לפגוש את הקב"ה בחיים? באילו מהן היית רוצה להתנסות? (עשייה/תפילה/מפגש
עם דמויות)

נסכם:
ניסינו להציע דרכים מגוונות לחיבור ,כיוון שכל אחד מתחבר אל הקב"ה בדרך שלו .אולי חלק מהניסיונות כאן יהיו
זרים לי או רחוקים ממי שאני ,ובכל זאת כדאי להתנסות .אולי ישנן דרכים נוספות שכלל לא העלינו כאן; עלינו
להמשיך לחפש ולא להתייאש.
מכיוון שהקב"ה הוא אינסופי ,וגם בי יש חלק אלו-ה ממעל ,גם אני קצת אינסופי ...ולכן היכולת שלי להתחבר מגוונת
וכוללת דרכים שונות ,צורות ,קולות וצבעים.
כדאי להמשיך לחפש כל החיים; להתנסות ,לבדוק דרכים שונות ,לפגוש ולהאמין .אנחנו גדלים ומשתנים ,ודרכים
שונות יכולות להיפתח לפנינו; דרכים שאולי בעבר לא הצלחנו להתחבר דרכן ,ויכול להיות שעכשיו כן .הדבר דומה
למבט בקליידוסקופ .תנועת הכלי יוצרת ריבוי גוונים ומחוללת שינוי (ניתן להמחיש זאת בפעילות אומנותית בכיתה -
יצירת קליידוסקופ).
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שיעור חמישי :דרך ראשונה -
מפגש עם ה' דרך "הברקים והקולות ששמענו בסיני"
תמצית

מהי משמעות ההתגלות בסיני בעבורנו היום? כיצד היא מכוונת אותנו לדרך של אמונה? מהי הדרך הזו?
בשיעור זה נדבר על הלימוד ועל הבירור השכלי כחלק מהמשך ההתגלות בסיני.

לב השיעור

מה המשמעות שאנחנו מעניקים להתגלות האלוקית בסיני?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
[הערה למורה  -יש צורך בארגון מוקדם של הכיתה לקראת השיעור .כדאי לפרוס מפה וליצור מראה מזמין שימשוך
את תשומת הלב].
נסדר על שולחנות הכיתה ספרים מגוונים מארון הספרים היהודי (תנ"ך ,משנה ,ספר הכוזרי ,ספר הלכה בן זמננו,
ספר חסידות ועוד .נקפיד להציג מגוון רחב).
בתחילת השיעור נבקש מהתלמידים לעיין בספרים .כל זוג יבחר בספר אחד ויכין לו 'תעודת זהות' קצרה כדי לספר
לשאר תלמידי הכיתה במה עוסק הספר .את המידע אפשר למצוא ב'גוגל' .לחלופין ניתן להביא הסבר קצר מודפס
על כל ספר.
תעודת הזהות יכולה לכלול את הנתונים הבאים :שם הספר ,שם הכותב ,התקופה שבה נכתב ,נושא הספר ,ההקשר
ללימוד הספר (באיזה מצב  /באיזו תקופה בחיים  /מה יגרום למישהו לעיין בו).

פתיחה

פותחים חלון
נזמין שניים או שלושה זוגות תלמידים שיסבירו ליתר חבריהם במה עוסק הספר שבחרו.
לאחר מכן נערוך בכיתה דיון קצר:
מה אתם חשים כשאתם רואים את הגיוון והעושר של סוגי הספרים?
על מה מעידה הכתיבה הנרחבת בעולם היהודי?

פותחים חלון
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נדגיש כמובן כי ארון הספרים היהודי קיים גם ברשת .התורה שבעל פה לא מפסיקה להיכתב עוד ועוד ,גם עכשיו.
בכיתות מתאימות אפשר להוביל את הדיון לכיוונים נוספים  -התחדשות והתפתחות התורה ,מעורבותנו בהתפתחות
דבר ה' ,משמעותה המכרעת של החקירה העיונית והשכלית המובילה את ההתפתחות הזו.
נסכם ונאמר כי ריבוי הספרים בעולם היהודי ,הכתיבה ,העיון והלימוד הם בעצם המשכה של ההתגלות במעמד הר
סיני .התורה שניתנה לנו ממשיכה להתפתח במרוצת הדורות ,וגם כמובן בדור שלנו.

שמש

שמש
הרמב"ם מבסס את האמונה על האירוע המכונן ,מעמד הר סיני .נזמין את התלמידים ללמידה בחברותא או בקבוצה.
רמב"ם איגרת תימן
…וכמו כן זיכרו מעמד הר סיני ,שציונו הקב"ה לזוכרו תמיד ,וגם הזהירנו מלשכחו
אותו ,וצוונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו .הוא מה שנאמר (דברים
ד ט)" :רק השמר לך ושמר נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ,ופן
יסורו מלבבך כל ימי חייך ,והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה'
אלוהיך בחרב".
וראוי לכם אחינו ,שתגדלו בניכם על המעמד ההוא הגדול ,ותספרו בתוך קהל ועדה
גדולתו והדרו ,שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו ,והטענה המביאה לידי אמת...
ודעו אחינו ,בברית הזאת ובסברה הזאת  -שהדבר הגדול הזה שנראה במציאות,
שהעיד עליו מבחר כל העדים שלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה אחריו כמוהו,
והוא :שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקדוש ברוך הוא ,ושתראה כבודו עין
בעין ,ודבר זה היה שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה ,ותגיע לנו על ידה
האמת ,כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו בעתות כאלו ,כשיתחדש שום רוגז
או שמד על יהודים ח"ו…

שאלות מנחות ללימוד המקור:
הרמב"ם פותח בציווי על זכירת מעמד הר סיני" :שציוונו הקב"ה לזוכרו תמיד ,וגם הזהירנו מלשכחו אותו"  -מהי
הכפילות שיש במשפט זה ,ועל מה מעידה החזרתיות הזו?
"וציוונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו"  -איך לפי הרמב"ם יש לדאוג לכך שמעמד הר סיני ייזכר?
חשבו יחד  -איך יש ללמד על אודות מעמד זה כך שהוא ייחקק בלב?
לפי הרמב"ם ,מה היה כל כך מיוחד במעמד זה שהפך אותו ל'עמוד האמונה'? סמנו בטקסט.
נאסוף את תשובות התלמידים.
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נסכם יחד  -הרמב"ם מגדיר את מעמד הר סיני כאירוע ייחודי שכמותו לא היה ולא יהיה .המעמד הזה נחשב ל'עמוד
האמונה' מכיוון שהוא היה מעמד המוני ,אירוע שאי אפשר לבדותו ("שהעיד עליו מבחר כל העדים ...שתשמע
אומה אחת בכללה דיבור") .כמו כן במעמד זה זכה העם להתגלות ממשית שכללה מראה עיניים ומשמע אוזניים
("שתשמע אומה אחת בכללה דיבור הקדוש ברוך הוא ושתראה כבודו עין בעין") .מעמד הר סיני מהווה הוכחה
משמעותית לקיומו של ה' ולמציאותו בעולם .ההוכחה בנויה כמובן על אמון בעדות שעוברת מדור לדור מפי אנשים
שהיו נוכחים בגילוי האלוקי.
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
רס"ג אמונות ודעות פרק ו
ואמרו ואתם עדי ,דומה אל מה שראה העם מן האותות הנראות והמופתים הנגלים,
והם על פנים רבים מבא העשר מכות על מצרים ובקיעת הים ומעמד הר סיני .ואני
רואה כי ענין אות המן יותר נפלאת מכולם ,כי הדבר המתמיד (=מתמשך) יותר
נפלא מהנפסק (=חד פעמי) ,כי לא יעלה בדעת תחבולה שתכלכל עם שמספרם
קרוב לאלף אלפים אדם ארבעים שנה לא מדבר ,כי אם ממזון מוחל יחל אותו
הבורא להם באויר .ואלו היה הנה שום פנים לתחבולה לקצת זה ,היו מקדימים אלה
הפילוסופים הקדמונים והיו מכלכלים תלמידיהם בו ,ומלמדים אותם החכמות והיו
מספיקים להם ,מהצטרך להתעסק בקנין ולבקש עזר מבני אדם ,ולא שיהיו המון
בני ישראל מסכימים על הענין הזה (= ממציאים יחד) ומספיק זה בתנאי כל הגדה
נאמנת .ועם זה כשהיו אומרים לבניהם שאנחנו עמדנו במדבר מ' שנה אוכלים המן
ולא היה לו שום עיקר ,היו אומרים להם בניהם :הנה אתם מכזבים לנו; אתה פלוני
הלא זה שדך ואתה פלוני הלא זה גנך אשר מהם הייתם תמיד מתפרנסים זה מה
שלא היו בניהם מקבלים מהם בשום פנים.

מדוע ירידת המן והזנת כל ישראל בו מאפשרת ביסוס של האמונה על ידי 'הוכחה' שכלית?

אור חוזר
אופציה ראשונה :מתן תורה או קבלת תורה?
נשאל :האם מעמד הר סיני הוא רק סיפור היסטורי? מה הקשר שלנו אליו? מה קרה מאז?

אור חוזר

"מפני מה אומרים 'זמן מתן תורתנו' ולא 'זמן קבלת תורתנו'?
מפני שבמעמד הר סיני חלה רק נתינת התורה ,ואילו קבלת התורה זמנה בכל עת ועת"...
(רבי מנחם מנדל מקוצק)

מה הרבי מקוצק עונה על השאלה שלנו?
איך לדעתכם אפשר לקבל היום תורה?
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כסיכום יוציא כל תלמיד מהמעטפה האישית את משקפי ה'שכל' ,ויכתוב עליהם תשובה לאחת מהשאלות הבאות:
באיזה ספר היית רוצה להתעמק?
בחר במצווה שקיבלנו בסיני שהיית רוצה לחקור או ללמוד עליה יותר.

אסיף
אסיף
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התחלנו את השיעור בטעימה מארון הספרים היהודי ,ארון מלא וגדוש שממשיך להתפתח ללא הרף .בהמשך ללימוד
דבריהם של הרמב"ם והרס"ג דיברנו על משמעות מעמד הר סיני כמעגן ומתקף את נוכחות ה' בעולם ,וכמחזק את
הקשר הישיר שלו איתנו .שוחחנו על חשיבות הלימוד כדרך מרכזית לשמירת המשכיות הקשר שלנו עם ה' ממעמד
הר סיני ועד היום .הבנו כי כמו שאנו מפתחים את ידיעותינו בכל תחומי החיים ,גם בהקשר האמוני אנו נתבעים
להעמקה ולשכלול בערוץ השכלי.

שיעור שישי :דרך שניה

שיעור שישי :דרך שנייה -
מפגש עם ה' על ידי התבוננות בטבע
תמצית

באמצעות התבוננות בעולם סביבנו ניתן לראות ולגלות את הקב"ה ,ולהבחין בדברים שהוא ברא ומקיים
בבריאה ,גדולים כקטנים .ננסה לפקוח עיניים סקרניות ולב שומע ולהכיר את נפלאות הבריאה ואת הקב"ה
המתגלה דרכה .נקיים התנסות ומפגש בעזרת דמיון או ציור בטבע ,ונלמד על הדרך להכרת ה' ולאהבתו
באמצעות התבוננות זו.
לב השיעור

כיצד ניתן לפגוש את הקב"ה דרך התבוננות בבריאה?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
נצא לטבע הקרוב לכיתה (אפשר לעמוד על מדרכה שרואים ממנה שמיים ,דשא ,עץ ,ספסל) .כמובן שככל שהמקום
יהיה משופע יותר בטבע ,החוויה תהיה יותר מהנה ומיוחדת .נבקש מהתלמידים לרשום בפנקס אישי מה הם רואים
סביבם ,ולציין כמה שיותר דברים בפרק זמן מוקצב .לאחר מכן נבקשם להביט שוב ,ולכתוב עוד שלושה דברים שהם
לא ראו במבט ראשון.
נשאל את התלמידים :מה התחדש לנו? מדוע לא ראינו את הדברים הנוספים במבט ראשון? מה הרגשנו כשגילינו
את הדבר החדש?

פתיחה

פותחים חלון
דמיון מודרך -
נעצום עיניים וננשום נשימות איטיות ועמוקות .נדמיין מקום בטבע ,מקום שנעים לנו להיות בו.
ננסה לדמיין את מה שאנו קולטים בחושים שלנו -

פותחים חלון
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נחוש ברוח או בשמש או בקור על פנינו .ננסה לראות כמה שיותר צבעים ,מראות ופרטים סביבנו .נסתכל קרוב ,ואז
נרים את הראש ונסתכל למרחק ,למרחב  -מה אנחנו רואים? נקשיב לקולות ,נשמע ציוץ ציפורים ורחש עלים .נריח
ריח של דשא טרי ,של אדמה אחרי הגשם ,של פרחים פורחים.
ניקח (בדמיון) פריט אחד  -עלה ,דשא ,ענף או פרח.
נתבונן בו מקרוב (בדמיון) ,נשים לב לפרטים הקטנים שבו.
ננסה לדמיין את המסלול שעבר הפריט הזה עד כאן  -את אופן הצמיחה שלו ,את מעופו ברוח ,את הרגע שבו
נח במקומו.
נחשוב עליו באדמה ,בים ,באוויר ,בכל המקומות שבהם עבר .נדמיין שאנחנו הפרט הזה או שאנו נתלים על גבו...
מה הוא ראה בדרך? מה הרגיש?
ננסה לפתוח את הלב ולפנות לה'; לומר לו תודה על כל היופי סביבנו ,על הנעימות שאנו חשים .נבקש מה' להעניק
עוד רגעים כאלו עם עצמנו .אם נרצה נוכל לבקש בקשות נוספות.

שמש

שמש
הרמב"ם מביא בספרו 'משנה תורה' את הלכות יסודי התורה  -יסודות האמונה .בפרק ב הוא מתייחס לאהבה של
האדם את ה' וליראתו ,ומסביר כיצד להגיע אליהן.
1

נקרא את המקור הבא:
רמב"ם הלכות יסודי התורה ב הלכה א
האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאוהבו וליראה ממנו ,שנאמר" :ואהבת את ה' אלוהיך"
(דברים ו ה; דברים יא א) ,ונאמר" :את ה' אלוהיך תירא" (דברים ו יג; דברים י כ)
והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים
הגדולים ,ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר
ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול ,כמו שאמר דוד" :צמאה נפשי לאלוהים
לאל חי" (תהלים מב ג)

הרמב"ם מציג את ההתבוננות כדרך לאהבת ה' וליראתו ,שהם מיסודות התורה והאמונה .מדוע?
מה המשמעות של גילוי ה' דרך העולם המוחשי והטבע?

 .1הרמב"ם ,מגדולי חכמי ישראל בתקופת הראשונים .היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות ,מחשובי הפילוסופים
בימי הביניים ,איש אשכולות ורופא .עליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה" ,והוא אף הוכתר בכינוי
"הנשר הגדול" .כתב ספרים רבים וחשובים ,ובהם היד החזקה ,מורה נבוכים ,משנה תורה ועוד.
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כשאנו מתבוננים בעולם אפשר לראות את עוצמת הטבע .בהתבוננות בו נחזה גם בתופעות טבע מיוחדות ועוצמתיות
(סערות ,מדבריות ,הרים גבוהים ,אוקיינוסים ועוד) .מה רבו מעשיך ה'!
אך באותה מידה ניתן לראות את עוצמת הטבע וגדולתו גם בקטנותו! בפלא שבפרטים הקטנים ,בדיוק ,בתיאום
בין הפרטים .ניתן לראות בטבע סדר ותכנון ,ולהבחין בחוכמה ובהשגחה של הקב"ה בפרטים ,לחזות בפלא התכנון
והחוכמה האלוקית.
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
ר' תחליפא דקיסרין בשם ר' פילא אומר,
בא וראה כמה נסים עושה הקב"ה עם האדם והוא אינו יודע
שאלולי היה אוכל פת כשהיא חיה היתה יורדת בתוך מעיו ומשרטת אותו
אלא ברא הקב"ה מעין בתוך גרגרתו שהוא מוריד את הפת בשלום,
(שם/דברים לב) הוא עשך ויכוננך עשאך מה שאתה צריך…
(שמות רבה (וילנא) פרשה כד)

נשאל את התלמידים:
ממה מתפעל רבי תחליפא?
מהו החסד הגדול בדבר זה? כיצד מתבטאת בו השגחת ה' על האדם?
מהי האמירה הנובעת מדבריו? למה עלינו לפקוח את עינינו כל הזמן?
נסו לחשוב על דברים סביבכם שיש בהם 'ניסים' שהתרגלנו אליהם ,אך למעשה הם ניסיים.
"מה רבו מעשיך ה'" ,אך גם "מה קטנו" - ...ה' נמצא בפרטים הקטנים .כיצד נרגיל את עצמנו להתבונן בהם,
לראותם ולהודות גם עליהם?
רבי תחליפא מביא דוגמה אחת לניסים ולחסדים שעושה איתנו הקב"ה ,ושאנחנו לא תמיד מודעים אליהם .הוא
מבטא כאן התפעלות מהתכנון האלוקי המדויק והמחושב עד לפרטים הקטנים.

אור חוזר
אפשרות ראשונה  -חוויית פליאה דרך המזמור 'ברכי נפשי':
נשמיע מוסיקת רקע מרגיעה ,או לחלופין ביצוע (אחד מהרבים הקיימים) למזמור קד בתהילים ' -ברכי נפשי' .נניח
דפים גדולים ,צבעי פנדה וצבעי מים ,ונבקש מהתלמידים לאייר את אחד הפסוקים מ'ברכי נפשי' .נשאל את התלמידים:

אור חוזר
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מה ציירת?
מה בפסוק זה נגע בך במיוחד?
האם הפסוק והתמונה מביעים את "מה רבו מעשיך ה'"? או דווקא את "מה קטנו"?
נחבר את כל התמונות ונאגדן לתערוכה .נפרגן לתלמידים ונשאל  -האם יש תמונות שמתחברות זו לזו? תמונות
דומות זו לזו? תמונות הפוכות זו מזו?
מתוך הסתכלות בתמונות נשאל  -מה גורם לנו להתפעל מהעולם? האם ניתן לגלות את ה' דרך התבוננות בטבע?
אפשרות שנייה:
בעקבות הלמידה על הפליאה וההתבוננות נקרין סרטון על נפלאות הבריאה.
לאחר מכן ישלים כל תלמיד את המשפט הבא בסבב או בכתיבה:
"אשר יצר את האדם/העולם בחכמה וברא בו"_____________________...
לסיום יוציא כל תלמיד מהמעטפה האישית את משקפי ה'התבוננות' ויכתוב עליהם שאלה/מחשבה/רגש שמלווים
אותו בצאתו מהשיעור.

אסיף

אסיף
ניסינו בשיעור זה לפקוח עיניים ולגלות את הקב"ה דרך התבוננות בעולם .בפתיחה התבוננו בטבע סביבנו ,וראינו
דברים שהתחדשו לנו .באמצעות דמיון מודרך ניסינו להיכנס אל תוך הטבע ממש ,לחוש את הצמיחה ,את הגדילה
ואת התנועה ,ומתוך כך לראות כמה הכול מתוכנן ,מחושב ומדויק .המשכנו ללימוד ברמב"ם שהציג את ההתבוננות
בבריאה כדרך לאהבת ה' וליראתו שהן מיסודות התורה והאמונה .במקור השני  -שמות רבה  -נוכחנו לראות שלפעמים
אנו לא שמים לב או לא מטים קשב לכך שהקב"ה מקיף אותנו בחסדים בכל יום תמיד .כדי להיות במודעות לחסדים
אלו נדרשת פקיחת עיניים ושימת לב אליהם.
הרחבות:

הרב אברהם יהושע השל ,אלוהים מבקש את האדם
ההכרה העמוקה והמתמדת בפלא הקיום הפכה לחלק מהמודעות הדתית של היהודי.
שלוש פעמים ביום אנו מתפללים" :מודים אנו לך… על ניסיך שאיתנו בכל יום .על
נפלאותיך הרבים…"

60

שיעור שישי :דרך שניה

בתפילת ערבית אנו מצטטים מספר איוב" :עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד
אין מספר" (פרק ט ,פסוק י)
כל ערב אנו מכריזים" :יוצר אור ובורא חושך".
פעמיים ביום אנו אומרים" :אלוהינו אחד".
מה המשמעות של החזרה הזאת? הרי על תיאוריה מדעית מוכרזת ומקובלת אין
צורך לחזור פעמיים ביום...
אלא שעלינו להחיות את התובנה שבפליאה כל הזמן .מכיוון שיש צורך בפליאה
יומיומית ,יש צורך בתפילה יומיומית.
תחושת הניסים שאיתנו מדי יום ביומו ,תחושת הנפלאות הרבים ,היא מקור התפילה.
אין אמונה ,אין אהבה ,אין מוסיקה אם אנו מקבלים את ההצלחות או התבוסות
בחיים כמובנות מאליהן .אסור ששגרה של סדר חברתי ,פיזיקלי או פיזיולוגי תכהה
את תחושת ההפתעה מעצם העובדה כי קיים סדר חברתי פיזיקלי או פיזיולוגי .אנו
מאומנים לשמור על תחושת ההתפלאות על-ידי אמירת תפילה לפני האוכל .בכל
פעם שאנו עומדים לשתות כוס מים ,אנו מזכירים לעצמנו את המסתורין הנצחי
של הבריאה" ,שהכול נהייה בדברו" .פעולה לא חשובה ,וציון של נס עליון .בבואנו
לאכול לחם או פרי ,ליהנות מניחוח נעים או מכוס של יין; כשאנו טועמים את הפרי
הראשון בעונה; בראותנו קשת בשמים או את האוקיינוס; כשאנו מבחינים בעצים
בפריחתם; בפוגשנו חכם גדול בתורה או מלומד חילוני; בשמענו בשורות טובות או
רעות  -בכל אלו מצווים אנו לקרוא בשמו הגדול ובהכרתנו בו .אפילו כשאנו מבצעים
פעולה פיזיולוגית ,אנו מברכים" :ברוך אתה ה'… רופא כל בשר ומפליא לעשות ".זוהי
אחת המטרות של החיים היהודיים :לחוות מעשים שבשגרה כהרפתקאות רוחניות,
לחוש באהבה ובתבונה הנסתרות שבכול.
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שיעור שביעי :דרך שלישית -
מפגש עם ה' באמצעות ההתגלות ,ההשגחה הפרטית
תמצית

באמצעות מפגש חווייתי ונוכח ניתן לחוש באלוקות .לאורך ההיסטוריה התגלתה אלינו האלוקות במעמדות
גדולים ובניסים הגלויים לכלל ולפרט ,ובעקבותיהם אנו יכולים לחוש בקשר חי ומתמשך גם באופן נסתר.

לב השיעור
לב השיעור

מה מאפשרת לנו חוויית ההתגלות בקשר עם ה'?

מהלך השיעור

פתיחה
פתיחה

[הערה למורה :הפתיחה כולה מבוססת על 'משל מלך הודו' שמופיע בספר הכוזרי ,והיא מכינה את התלמידים
ללימוד המקור].
נפנה לתלמידים ונשאל:
מה דעתכם על סיפור ההתמודדות באמונה הבא:
לפני מספר שנים טסתי להודו ,ושם פגשתי כמה הודים ,אנשים טובי לב ואמינים .הם סיפרו לי שמלך הודו הוא איש
חסד שעושה טוב לכולם ,לכל אדם באשר הוא .הם ביקשו ממני לכבד ולפאר אותו כל יום בתפילה קצרה להצלחתו,
ולתרום כמאתיים ש"ח לפעילות החסד שלו .בנוסף שאלו האנשים אם אהיה מוכן לעשות כל מיני דברים שיבקשני
לעשות לטובת הפעילויות שלו .מה דעתכם על כך?
נשמע את תגובות התלמידים .סביר להניח שהרוב יביעו התנגדות לציות לבקשות.
בהתאם לתגובות ,ניתן להקצין ולהעצים את השאלה :למה לסרב ולהעליב אותם? מה הבעיה בעצם? למה לא להיענות
לבקשתם? או לחלופין  -למה שאעשה משהו בעבור מישהו שאני לא מכיר? אולי הוא עושה גם מעשים לא טובים?

פותחים חלון

פותחים חלון
כל תלמיד יקבל מהמורה מעטפה ובה מכתב 'אישי' ,שטר מצולם של מאתיים ש"ח ,סוכרייה וממתק דמוי תרופה.
המכתב:
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שלום לך ________ יקר/ה ,מה שלומך?
אני מתכבד לשלוח לך עם השליחים המיוחדים שלי ממתק הודי שהוכן במיוחד עבורך .הממתק מביא ברכה לגוף
עם אכילתו.
אני יודע שאת/ה עובר/ת עכשיו שנים משמעותיות מאוד בחיים .מתוך דאגה לך ומחשבה עליך ,אני רוצה לצייד
אותך לכבוד מסע ההתבגרות שלך במתנות ייחודיות שנועדו רק לך .מצורף כאן שובר קנייה לחנות 'הודו לה' כי טוב'
על סך מאתיים ש"ח לרכישת תרופות מותאמות אישית .התרופות מיועדות להגנה ממחלות ולשמירה על בריאותך
והצלחתך .כמו כן מצורפים למכתבי זה שיקויי הגנה נגד אויבים (בתקווה שלא יהיה צורך בהם).
על החתום  -באהאדור שאה השני ,מלך הודו.
דיון:
מה דעתכם עכשיו על המלך?
אם המלך באהאדור יבקש מכם עכשיו לעשות בעבורו את מה שביקשו ממני ההודים לעשות בעבורו ,האם יהיה
לכם קל יותר להסכים לבקשה? האם המכתב הזה משנה משהו ביחס שלכם אליו? הסבירו.
[הערה למורה :סביר להניח ,שכאשר מישהו מגלה כלפיך יחס אישי עם רצון להיטיב איתך ,ונותן הוכחות לקיומו,
לנוכחותו ולקשר איתך  -האמון בו גובר ,וממילא גם הרצון להיענות לבקשותיו .גם אם הוא אינו מתגלה בפועל,
הפעולות שהוא עושה למענך והשליחים ששולח אליך הם גילוי שלרוב מספק .יש כמובן מקום לריבוי עמדות של
התלמידים גם בדיון זה].

שמש
ראינו שכאשר "מלך הודו" ביטא קשר ,התייחס בהתייחסות אישית ,הביע רצון ועשה פעולות שנועדו להיטיב איתנו,
היה סיכוי רב יותר לעוררות אמוננו בו ,יותר מלדמות מכובדת שאין לה יחס כלפינו ולא קשר לחיינו .כך ,להבדיל ,גם
אמונתנו בה' .הדוגמה על מלך הודו היא משל שנכתב בידי רבי יהודה הלוי 2בספר הכוזרי לפני כאלף שנה!

שמש

 2רבי יהודה הלוי חי בימי הביניים בספרד ,משורר והוגה דעות מגדולי הכותבים היהודים .יצירתו המרכזית
היא ספר הכוזרי "ספר ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה והשפלה" .בספר זה פורס ריה"ל את יסודות
האמונה והמחשבה היהודית כדי לחזק את יהודי ספרד שהתמודדו עם הנצרות והאסלם ,שהשפעתם גדלה
בספרד באותה התקופה .הספר בנוי באופן של שיח בין מלך כוזר לחכם יהודי .המלך חולם חלום המוביל
אותו לחיפוש הדרך הנכונה לעבוד בה את ה' ,ובעקבות המפגש עם החכם היהודי הוא נחשף לאמונת
ישראל ואף מתגייר.
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כעת נלמד מתוך ספר כוזרי( .הערה למורה :אפשר להשמיט את פסקאות כג-כד):
כוזרי מאמר ראשון

ָ
ְ
בוד
מו ְו ָל ֵתת ָ ּכ ֹ
רו ְמ ֹ
או ְמ ִרים ְלך ִ ּכי ֶמ ֶלך ה ֹ ּד ּו ִא ׁיש ֶח ֶסד ָרא ּוי ְל ֹ
יט ָא ַמר ֶה ָח ֵברִ :א ּל ּו ָהי ּו ֹ
ָ
מו ּו ְל ַס ֵּפר ַמ ֲע ָש ׂיו ְ ּב ַמה ׁ ּ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
בותְ ,וׁ ֶש ּ ַמ ּ ָש ׂ ָאם
צו ּו ִמ ּד ֹו ָתם ַה ּט ֹו ֹ
יע ֵא ֶליך ִמ ֶצּ ֶדק ַא ְנׁ ֵשי ַא ְר ֹ
ִלׁ ְש ֹ
ּו ַמ ָּת ָנם ֶ ּב ֱאמ ּו ָנהֶ ,ה ָה ִי ָ
ית ַח ָ ּיב ָ ּב ֶזה.
כ ָא ַמר ַה ּכ ּו ָז ִריְ :ו ֵא ְ
יך ָה ִי ִ
יתי ַח ָ ּיב ּב ֹוַ ,ו ֲא ִני ְמ ֻס ָּפק ִאם ֶצ ֶדק ַא ְנׁ ֵשי ה ֹ ּד ּו ֵמ ַע ְצ ָמם ְו ֵאין ָל ֶהם
ְ
או ִאם ִמׁ ּ ְש ֵני ַה ּ ָפ ִנים ָי ַחד?
או ִצ ְד ָק ָתם ֵמ ֲח ַמת ַמ ְל ָ ּכםֹ ,
ֶמ ֶלךֹ ,
ָ
ינ ָך ִמ ְס ַּת ֵּפק ׁ ֶש ֵא ָ
רות ֻה ִּד ּי ֹותֵ ,א ְ
ינם
כא ָא ַמר ֶה ָח ֵברְ :ו ִאם ָהי ּו ָב ִאים ֵא ֶליך ׁ ְשל ּו ָחיו ִ ּב ְתׁש ּו ֹ
אות
נות ַה ּ ְמ ָל ִכיםּ ִ ,ב ְכ ָתב ְמ ֻפ ְר ָסם ׁ ֶשה ּוא ֵמ ִא ּת ֹוְ ,ו ִע ּמ ֹו ְרפ ּו ֹ
ִנ ְמ ָצ ִאים ֶא ָ ּלא ְב ֶא ֶרץ ה ֹ ּד ּו ְ ּב ַא ְר ְמ ֹ
ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
רות ָע ֶליך ְ ּב ִריא ּו ְתךְ ,ו ַס ּ ֵמי ַה ּ ָמ ֶות ְלש ׂ ֹו ְנ ֶאיך ְו ַה ִ ּנ ְל ָח ִמים
או ְתך ֵמ ָח ְל ְיךְ ,וׁש ֹו ְמ ֹ
אות ֹ
רו ְפ ֹ
ׁ ֶש ֵהן ֹ
ָ
או ָתם ִמ ְ ּב ִלי ְכ ֵלי ִמ ְל ָח ָמהֶ ,ה ָה ִי ָ
יות ָסר ֶאל
ית ַח ָ ּיב ִל ְה ֹ
יו ֵצא ָל ֶהם ָ ּב ֶהם ּו ֵמ ִמית ֹ
ְ ּבךֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ֹ
תו?
בו ָד ֹ
ִמׁ ְש ַמ ְע ּת ֹו ְו ֶאל ֲע ֹ
אש ֹון ָסר ִמ ּ ֶמ ִ ּני ִאם ֵיׁש ְל ַא ְנׁ ֵשי ה ֹ ּד ּו ֶמ ֶל ְך ִאם
כב ָא ַמר ַה ּכ ּו ָז ִריּ ֶ :כן-ה ּואְ ,ו ָה ָיה ַה ָּס ֵפק ָה ִר ׁ
לֹאְ ,ו ָה ִי ִ
נו ְג ִעים ֵא ָלי.
רו ֹ
תו ּו ְד ָב ֹ
יתי ָאז ַמ ֲא ִמין ׁ ֶש ּ ַמ ְלכ ּו ֹ
ָ
תו.
או ֹ
(כג ָא ַמר ֶה ָח ֵברְ :ו ִאם ִיׁ ְש ָא ְלך ַהׁ ּש ֹו ֵאל ָע ָליו ְ ּב ַמה ְּת ָת ֵאר ֹ
כד ָא ַמר ַה ּכ ּו ָז ִריּ ִ :ב ְת ָא ִרים ֲאׁ ֶשר ִה ְת ָ ּב ְרר ּו ֶא ְצ ִלי ָל ָע ִיןַ ,ו ֲא ַח ֵ ּבר ֲא ֵל ֶ
יהם ֲאׁ ֶשר ָהי ּו ָס ֵפק
רו ִנים).
ֶא ְצ ִלי ְו ִה ְת ָ ּב ְרר ּו ְב ֵא ֶ ּלה ָה ַא ֲח ֹ

מהו הנמשל לדעתכם?
מיהו מלך הודו? מהן מתנותיו? מה המשל מלמד אותנו על אמונה?
(למורה :ניתן להכין כרטיסיות לתלייה והתלמידים יתאימו בהן משל לנמשל .לחלופין ניתן לעשות זאת בכתיבה
משותפת על לוח)
נמשל
משל
ה'
המלך
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מתגלה דרך השליחים שלו

מתגלה באמצעות הנביאים והניסים*

מתייחס אלינו בשליחת מתנות

ה' משפיע עלינו טוב בהשגחתו ובהנהגתו ,ברא עולם
שמסודר ובנוי בשבילנו

כתב לנו מכתב אישי

נתן לנו מצוות ודרך חיים על פי התורה

שיעור שביעי :דרך שלישית

הקב"ה והקשר שלנו איתו נוכחים יום יום בחיינו ומשפיעים על קיומנו מאוד .ה' מתגלה אלינו באמצעות הטוב הרב
שהוא משפיע עלינו (כוחות ,יכולות ,תנאים פיזיים ומשפחתיים ועוד) ובאמצעות דרך חיים שנתן לנו לטובתנו.
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
וכן פתח אלהים דבריו אל המון ישראל" :אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים",
ולא אמר" :אני בורא העולם ובוראכם" :וכן פתחתי לך מלך הכוזר כאשר שאלתני על
אמונתי ,השיבותיך מה שאני חייב בו וחייבין בו כל קהל ישראל ,אשר התברר אצלם
המעמד ההוא בראות עיניהם ,ואחר כן הקבלה הנמשכת (=העבירו את הסיפור מדור
לדור) שהיא כמראה העין:
(כוזרי מאמר א ,כה)

לפי דברי ריה"ל ,למה ה' מתואר בעשרת הדברות כמוציא ממצרים ולא כבורא העולם? מה ייחודי לניסי יציאת
מצרים לעומת פלאי בריאת העולם?

אור חוזר
נשאל:
האם/מתי הרגשת פעם חוויה של נוכחות/התגלות אלוקית בחייך?
נשמע שניים או שלושה שיתופים.

אור חוזר

בעקבות לימוד המשל  -היכן אתם יכולים לגלות נוכחות אלוקית בחייכם?
כל תלמיד יוציא מהמעטפה האישית את משקפי ה'התגלות' ויכתוב עליהם שאלה/רגש/מחשבה שיצא איתם מהשיעור.

אסיף

אסיף

בשיעור חווינו ולמדנו ,דרך 'משל מלך הודו' ,על כוחה של ההתגלות האלוקית בביסוס האמונה .פתחנו בדיון שעורר
אותנו לבדוק מה בונה את האמון ואת המחויבות שלנו בקשר (במשל  -אמון במלך הודו) .המשכנו את הבדיקה
כשקראנו את מכתבו של מלך הודו .גילינו שכאשר אנחנו חווים התגלות של אכפתיות ויחס אישי ישיר ,נבנים בנו
אמון ותחושת מחויבות ביתר קלות .בעקבות לימוד המשל מתוך ספר הכוזרי הבנו את הנמשל ואת משמעותו לביסוס
האמונה שלנו בה'; הבנו שחוויה של התגלות וקשר חי וישיר עם הקב"ה מחזקים את האמונה בו ומבססים אותה.
כך ממשיך איתנו אותו קשר שחווינו לראשונה במעמד הר סיני עד היום ,גם אם בצורה נסתרת יותר .נמשיך לנסות
ולגלות אותו.
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שיעור שמיני :דרך רביעית -
מפגש עם ה' באמצעות המסורת
תמצית

אחת הדרכים להגיע לאמונה היא מסורת .האם אני מאמינה רק כי קיבלתי את הדברים מאבותיי וזה מה
שאני מכירה? או שיש באמונה שלי ביטוי עצמי? אולי אני שונה מהסביבה שלי ורוצה דברים אחרים? מהי
העוצמה הטמונה בקבלת אמונה במסורת?
לב השיעור
לב השיעור

כיצד מסורת מביאה לאמונה? באילו התמודדויות נתקלים כשמקבלים אמונה במסורת?

מהלך השיעור

פתיחה
פתיחה

נשחק ב'טלפון מתוקן' (מעבירים מילה בלחש ,וכל תלמיד מוסיף מילה משלו למסר המועבר) .בסוף הסבב נבקש מכל
תלמיד להגיד בקול רם את המילה ששמע ואת המילה שאמר ,ונגלה את ה'סיפור' שנוצר.
במקביל להעברת המילים ,נעביר בין התלמידים קוביית פלסטלינה או חומר גמיש אחר ,מאחד לשני .כדאי שבתחילת
ההעברה תהיה לחומר צורה ברורה (ריבוע או מלבן) .חשוב שהחומר כולו יעבור בין כל תלמידי הכיתה מיד ליד .אין
לחלק אותו או לחתוך ממנו חלק .נתבונן בגוש החומר לאחר שעבר דרך כל תלמידי הכיתה.
נשאל את התלמידים:
מה ההבדל בין המשחקים?
מה דומה במשחקים?
איך הסתיים כל משחק? האם המסר הועבר ברציפות?
מהו הקושי בהעברה בדרך מסוימת?
האם היית רוצה להעביר את גוש החומר בדרך אחרת?
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מהו הקושי בהעברת החומר באותה דרך שבה העבירו אותו כולם? האם היית רוצה להעבירו בדרך אחרת,
ייחודית לך?
מה קרה לגוש החומר במהלך המשחק? האם השתנתה צורתו?
האם היה לך נעים לגעת בפלסטלינה?
האם אהבת את הצורה שקיבלנו? האם היית רוצה לשנות אותה? האם אכן שינינו אותה?
המשחקים ממחישים את העברת המסורת מדור לדור .משחק הטלפון המתוקן ממחיש את התוספת והחידוש שמוסיף
כל דור ומחדש על מה שקיבל מהדורות הקודמים .המשחק ממחיש את הדרך שבה נבנה הסיפור היהודי לאורך הדורות.
הפלסטלינה מסמלת את דרך ההעברה  -אותה תורה מועברת ,אך כל אחד מטביע בה את חותמו ,ומותיר בה את
טביעת האצבע הייחודית שלו.

פותחים חלון
כל תלמיד שירצה יספר על נקודות דמיון (פנימיות או חיצוניות) המשותפות לו ולאמו או לאביו .נרשום על הלוח
את דברי התלמידים בשני טורים (עמודה של נקודות פנימיות ועמודה של נקודות חיצוניות) .לא נגלה לתלמידים מה
השוני בין הטורים.

פותחים חלון

נבקש מהתלמידים להתבונן על הרשימות ולחשוב מה מאפיין כל טור .במהלך השיח נכוון להבנה כי ההורים מטביעים
בנו חותם ומעבירים אלינו משהו מעצמם .נראה כי התכונות העוברות בירושה מההורים לילדיהם אינן רק תכונות
פיזיות אלא גם תכונות אופי ומגמות רוחניות.
כדי לחבר את התלמידים לחלק הבא של השיעור נרחיב את נקודת המבט ,ונשאל האם קיבלנו תכונות רק מההורים
הביולוגיים שלנו או גם מאבות האומה .מדוע אנו מכנים את גדולי האומה בתארים 'אב' ו'אם' ('אברהם אבינו'' ,רחל
אימנו' וכו')? ,הרי הם לא ילדו אותנו?! נסביר כי משהו מהם הועבר אלינו מדור דור ,מהם ועד אלינו .אל כל אחד
ואחת מאיתנו הועברו תכונות ונטיות יסוד ,וגם האמונה והנטייה להאמין בה' הועברה מדור לדור.

שמש
נלמד את המקור הבא .הרש"ר הירש 3מתייחס למצוות כיבוד הורים ורואה בה את מקור החוסן של שרשרת הדורות,
זאת כיוון שתורת ישראל ,ובעיקר האמונה ,מועברות מאב ואם לבנים ,וזהו סוד נצח ישראל.

שמש

 3הרב שמשון בן רפאל הירש היה רב בגרמניה ,מאבות הנאו-אורתודוקסיה במאה ה .19-במקביל לעמידתו
בראשות המאבק ברפורמים ובפוזיטיבים-היסטוריים ולקריאתו לדתיים השמרניים לפרוש מכלל הציבור
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פירוש הרש"ר הירש על שמות כ/יא ד"ה כבד את אביך:
יציאת מצרים ומתן תורה הם שתי עובדות היסוד של עם ישראל ,שעליהן תיכון
כניעתנו לפני ה' כמושל ושליט בגורלנו ובחיינו .והנה ,שתי עובדות אלה הן עובדות
היסטוריות ,ואנו יודעים אותן ומכירים בהן כאמיתות היסטוריות .אולם הערובה
היחידה לאמיתותן היא המסורת ,ויסודה של מסורת אינו אלא מסירתה הנאמנה
מאבות לבנים ,וקבלתה ברצון על ידי הבנים מאת האבות .על כן לא נתקיימו לאורך
ימים יסודות הבניין הגדול שייסד ה' בישראל ,אלא על המשמעת העיונית
והמעשית של בנים כלפי אבות ואימהות.
נמצאנו למדים כי כיבוד אב ואם הוא התנאי היסודי לנצחיותה של האומה הישראלית.
באמצעות האב והאם ה' נותן לילד לא רק את הווייתו הפיסית ,אלא הוריו הם למעשה
גם החוליה המקשרת את הילד אל העבר היהודי ועושה אותו לבן-ישראל או לבת-
ישראל .הילד מקבל מידי ההורים את מסורת התעודה הישראלית ,המעוצבת בדעת,
בהליכות ובדרכי חינוך .הם מוסרים לו את דבר ההיסטוריה ואת דבר התורה ,למען
ינחילם גם הוא לבניו אחריו בבוא הזמן .אלמלא הקשר שבין האבות והבנים ,הייתה
שרשרת הדורות מתנתקת; תקוות העבר היהודי באשר לעתיד הייתה אובדת ,והאומה
הישראלית הייתה חדלה מלהתקיים.

נשאל את התלמידים:
כיצד הועברה המסורת ,האמונה בעם ישראל?
מה מיוחד בהעברת מסורת מאב ואם לבנים ולבנות? במה שונה העברת המסורת מהורים לילדיהם מהעברתה
באמצעות ספר לימוד בכיתה או בדרך לימוד אחרת? מה נוסף בהנחלה הבין-דורית על העברה בדרך לימוד
שכלתנית בלבד?
איזה ערך חשוב מתלווה להעברת המסורת בעם ישראל?
מדוע ערך כיבוד ההורים מהותי דווקא לעניין העברת התורה?
ההורים מעניקים לילדיהם את חייהם הפיזיים .איזו הענקה משמעותית נוספת מוענקת במהלך החיים בקשר
הזה שבין הורה לילדו?
הרש"ר הירש משווה את העברת המסורת לשרשרת שכל חוליה בה מחוברת לקודמת לה ולבאה אחריה .החיבור
בין החוליות הוא הקשר החי ביניהן .נסו לחשוב על דוגמה מחייכם להשפעה של הקשר שלכם עם ההורים שלכם.
כיצד הוא מוביל ,משפיע ומחזק את האמונה ואת החיבור שלכם למסורת ישראל?
היהודי שזנח את שמירת המצוות ,דגל בעצמו במודרניזציה ואקולטורציה מקיפות ובהשתלבות לשונית,
תרבותית ואזרחית באומה הגרמנית בגדרי שיטתו" ,תורה עם דרך ארץ".
מעניין לציין בהקשר שלנו כי הרש"ר הירש התמודד עם הצורך בשמירה על המסורת אל מול חילון
ורפורמה ,ועם זאת היה פתוח וקשוב לקולות מסביב.
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הרש"ר הירש מסביר כי ישנה שרשרת העברה מרצון ,מאב לבן ,לאורך הדורות .השרשרת הזו בנויה חוליות חוליות,
והחוט המקשר ביניהן הוא כיבוד הורים .היכולת להעביר מסורת ותורה ,ולא רק ידע היסטורי ,תלויה באמון ובקשר
בין הדורות.
כמו שההורים מעניקים לילד את קיומו הפיזי ,כך הם מקיימים אותו מבחינה רוחנית; הם מחנכים אותו לתורה ולמצוות
ומחברים אותו אל עברו ,אל מקורותיו ואל עמו.
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
ָ
ְבוּנ ָה תִּתּ֥ ֵן קוֹל ֶך( ":משלי פרק ב פסוק ג).
ינ ָה תִקְר֑ ָא ַל֝תּ ֗
"כּ ִי א֣ ִם לַבּ ִ ֣
משל שמביא הבן איש חי 4על הפסוק ֤
את החלק הראשון ניתן לתווך בע"פ כיוון שהמקור אינו קצר:
מעשה שהיה בבן אחד פיקח ,יושב על השולחן בין אביו ובין אמו ,ויאמר לאביו:
מיהו המלמד דעת ותבונה ומצווה לבן ,אביו או אמו?
ויענהו האב שהאב הוא המלמד ,אבל האם עסוקה בעסקי הבית.

הסבר :מסופר כאן על בן פיקח ששואל  -מי מבין ההורים מלמד את הבן תורה? עונה האב  -אני המלמד
אותך תורה ,כי אמא טרודה במלאכות הבית.
ויען הבן ויאמר אם כן יש לי פליאה גדולה ,כי לימד אותי היום רבי בבית הספר פסוק
בספר משלי“ :כי ִאם לבינה תקרא” ,והורה לי אל תקרי ִאם בחיריק אלא ֵאם בצירי,
שהתורה נקראת ונחשבת אם לאדם ,ואני תמה למה נקראת ֵאם  -דראוי שתיקרא
אב ,כי האב הוא המורה בינה ודעת לבנו והוא המלמדו הדרך אשר ילך בה!
ויענהו האב ויאמר לו שאלה גדולה שאלת.

הסבר :הבן מקשה על תשובת האב לשאלתו הקודמת באומרו כי למד היום פסוק ולפיו האם היא זו
המלמדת את הבן תורה .הבן טוען כי דברי הפסוק אינם מתיישבים עם תשובת האב!
השאלה מעסיקה את הבן והוא ממשיך לחשוב עליה:
ויתבונן הבן בדעתו ,ולא עברו יותר מעשר דקות וישיב תשובה נכונה ויאמר לאביו:
אני מהיכן באתי?
אמר לו :ממני ומאמך ,כי אני אביך וזאת אמך.
אמר לו :מי הוא ברור ודאי יותר ,האב או האם?
אמר לו :האם ברורה וודאית יותר כי הכול רואין שיצא הבן מבטנה ,והכל מעידין
שהיא אמו על פי ראות עיניהם ,אבל האב נקרא אב מצד השערת השכל.
 4הרב יוסף חיים מבגדאד  ,חי בסוף המאה ה .19-היה מקובל ,דרשן ,מנהיג קהילה ,מחבר ספרים ואחד
הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם .מכונה הבן איש חי על שם ספרו.
הרב יוסף חיים כיוון את דבריו לכל שכבות העם ועל כן השתמש רבות במשלים ,בסיפורי מעשיות ובחידות
אשר משכו את הלב לשמוע דברי תורה.
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הסבר :הבן שואל את אביו  -מהיכן נוצרתי? תשובת האב ברורה  -ממני ומאמך.
הבן מקשה :ממי הגעתי באופן יותר מובהק ,מאמא או מאבא?
עונה האב  -בוודאי שמאמא ,היא הרי הרתה וילדה אותך .השיוך שלך לאבא הוא רק מצד ההבנה השכלית ,הידיעה
שיש אבא.
[למורה  -מומלץ להגיש כאן לתלמידים את המקור בכתב ולקרוא יחד]
ויאמר :אם כן ,מצאנו תשובה לאותה שאלה ,כי השם יתברך כשנתן לנו את התורה
לא שלח את משה רבנו עליו השלום אצל ישראל לאמר להם שהקדוש ברוך הוא
שלח לכם תורה על ידי ,וכך וכך משפטה וענייניה וכך הן הלכות שלה ,ואנחנו קיבלנו
דבריו מכוח שהראה לנו אות ומופת שהוא נביא אמת .לא כך היה מעשה ,ולא קיבלו
ישראל התורה בדרך זו ובאופן זה! אלא באמת הקדוש ברוך הוא הרכין השמים ושמי
השמים על הר סיני ,וכל אחד מישראל מקטן ועד גדול איש ואשה נער וזקן כלם
ראו כבודו יתברך בעיניהם ,שכלם נתנבאו באותו היום כשעמדו לפני הר סיני ,וראו
כמראה הנביאים שרואים בעיניהם ושמעו באוזניהם קול הקדוש ברוך הוא ...שכל
הדברים האלה סיפרו ישראל שבאותו הדור לבניהם הנולדים לאחר מתן תורה ,כל
אשר ראו בעיניהם ואשר שמעו באוזניהם את דברי הקדוש ברוך הוא...

הסבר :גם מתן תורה לא היה (רק) מכוח השכל ,אלא במראה ברור שנגלה לכל ישראל במעמד הר סיני.
כולם שמעו וראו את כבוד ה' מתגלה על ההר .את הדבר הזה העבירו לבניהם שהעבירו לבניהם ,מדור
לדור ,בידיעה ברורה ובהירה.
וכל דור מגיד כל זה לבניו ,והבנים לבניהם ,עד היום הזה שנתיסדה אמונה זו בלבבות
כל ישראל דור אחר דור .נמצא המתן תורה שהיה מהקדוש ברוך הוא לישראל על
ידי משה רבנו עליו השלום ,היה ברור בוודאי הגמור והשלם על פי ראות עיניים
ומשמע אוזניים של כל ישראל ,אנשים ונשים גדולים וקטנים ,ולא הייתה קבלת
התורה ואמונת משה רבנו אצלם בהשערת השכל על ידי אות ומופת ,אלא הייתה
קבלתם ואמונתם דומה להאמנת האם של הולד ,שהכול מעידין שהיא אמו ,כי ראו
שיצא מבטנה.

הסבר :באותה בהירות שבה יודעים מי אם הילד ,כך בהירה העברת הידיעה על מעמד הר סיני; העברה
שנעשתה לא באופן שכלי ,אלא דרך חוויה וחיבור מדור לדור .האמונה והקבלה של המסורת הזו היא
פשוטה וודאית בעם ישראל ,כמו הידיעה הברורה מי אם הילד.
ולכך כתב שלמה המלך עליו השלום “כי אם לבינה תקרא” ,אם בציר”י ,כי הבינה זו
התורה שנקראת בינה ,קבלתה אצלך ודאית וברורה כמו בירור ודאות של אם שהיא
על פי ראיית העין ,ולא בירור האב שהוא נקרא אב לוולד על ידי השערת השכל.
ויענהו אביו :דבריך טובים ונכוחים.
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הסבר :לסיום מסביר הילד את הפסוק ואומר  -כמו שאמא היא דבר וודאי וברור ,כך גם קבלת התורה
שהועברה מדור לדור ,וודאותה מוחלטת כאילו ראינו אותה בעינינו ונכחנו בעצמנו במעמד קבלתה.
האב שומע את דברי בנו הפיקח ומסכים עם דבריו.
סיכום של המקור עבור המורה:
בן אחד שאל את אביו :מדוע לימד אותי המלמד לקרוא את הפסוק "כי אם לבינה תקרא" בצירי במילה 'א ֵם'?,
והרי האב הוא מלמד בינה ודעת את בנו! מדוע בפסוק מדובר על האם?
ענה האב לבן ואמר ששאלתו אכן טובה.
לאחר חשיבה ,השיב הבן על שאלתו שלו ואמר:
הידיעה מי אמו של הילד היא וודאית וברורה ,כיוון שהוא יצא מבטנה,
אך הידיעה מיהו אביו של הילד ,מקורה בהבנה שכלית בלבד.
כך גם ביחס לקבלת התורה שניתנה בסיני לעם ישראל:
אם מקור הידיעה על קבלת התורה היה בהבנה שכלית המבוססת על נבואת משה רבנו  -היא הייתה נקראת 'אב'.
אך הידיעה על אודות קבלת התורה היא וודאית וברורה ,שהרי:
א) התורה ניתנה לכל עם ישראל במעמד גדול שכולם השתתפו בו וחוו אותו (לא רק יחידים ,כמו בדתות אחרות).
ב) את המעמד הזה העבירו במסורת מדור לדור ,מאב ואם לבת ובן ,ולכן היא ראויה להיקרא בשם 'אם'.
הבן איש חי מביא כאן שתי בחינות של קבלת התורה והמסורת -
הבנה שכלית ,שנמשלת לדרך האב ,כמו ילד היודע מי אביו רק בהבנה שכלית ,אבל אין לו וודאות גמורה בזה.
ודרך האמונה ,שהיא קבלת המסורת באותה וודאות שיש לבן לגבי זהות אמו שיצא מבטנה.
התורה ניתנה לכל עם ישראל במעמד מרכזי ,ורושם המעמד ופרטיו הועברו מדור לדור במסורת ברורה וודאית.
שאלות מנחות ללימוד המקור:
מה יותר ודאי בידיעה בשכל ,שהילד הגיע מאמו או מאביו?
כיצד מועברת מסורת בעם ישראל? האם רק בלימוד בשכל או גם ברגש ,בחוויה ,בקשר בין אנשים ובהתנהגות?
מהו המשל ומה הנמשל שמביא הבן איש חי?
מהן ההוכחות השכליות לאמיתות התורה ולמתן תורה?
כיצד אנו יודעים שהדבר נכון ,ולא רק בידיעה שכלית?
"כי אם לבינה תקרא"  -מה פירוש הפסוק ,ומהי ההבנה החדשה שמתגלה לנו בניקוד המילה 'אם' בצירה ולא בחיריק?
איך הייתה נקראת העברת המסורת אם היא הייתה מועברת רק דרך הבנה שכלית?
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מדוע העברת המסורת נקראת אם? מה השימוש בכינוי זה מוסיף להבנת השייכות שלנו למסורת ולחיבור
לדורות הקודמים?
נשים לב לפרט מעניין  -הבן הוא זה שעונה כאן ומלמד את אביו .נסו לחשוב מה ניתן ללמוד מכך על דרך העברת
המסורת בכל דור.

אור חוזר

אור חוזר
אפשרות ראשונה:
נחזור לשאלות התכונות ששאלנו ב'פותחים חלון' ונעמיק בהן בהתייחסנו למסורת ישראל שספגנו מהדורות הקודמים:
האם אנחנו שמחים בקניין שהועבר אלינו מאבותינו?
האם אנחנו מזדהים עם הקניין שקיבלנו?
האם היינו רוצים לשנות בו משהו ,לפתח משהו משלנו?
מהו הקושי בקבלת מסורת מדורות קודמים?
האם ה'ירושה' שקיבלתי מהדורות הקודמים מגבילה או משחררת?
האם ה'ירושה' שלי מדורות קודמים מחברת אותי לרצף ,להמשכיות ,לנצחיות?
אפשרות שנייה:
כל תלמיד יקבל שני פתקים בצבעים שונים .על פתק אחד יכתוב התלמיד על דבר שהועבר לו מהוריו במסורת והוא
מתחבר אליו .על הפתק השני הוא יכתוב על דבר שהועבר לו במסורת ושהיה רוצה להתחבר אליו ,אף שהיום הוא
לא בהכרח מרגיש אליו חיבור.
לסיכום ,כמו בכל תחנה ,גם כאן יוציא כל תלמיד מהמעטפה האישית את משקפי ה'מסורת' ,ויכתוב עליהם שאלה/
רגש/מחשבה שעולים בו בצאתו מהתחנה.

אסיף
אסיף
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בשיעור זה ניסינו לחוש את עוצמת המפגש עם אלוקים באמצעות המסורת .למדנו שכל דור מוסיף ומחדש על מה
שהעבירו לו הדורות הקודמים .ראינו כיצד נבנה הסיפור היהודי לאורך הדורות ,ואיך למרות העברתה של אותה
התורה ,כל אחד מטביע בה את חותמו ואת טביעת האצבע הייחודית שלו.
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למדנו שהרש"ר הירש מתייחס למצוות כיבוד הורים כיסודית לעניין האמונה ,ורואה בה את המקור לחוסן של שרשרת
הדורות; זאת כיוון שתורת ישראל ,ובעיקר האמונה ,מועברות מאב ואם לבנים ,וזהו סוד נצח ישראל .הבן איש חי
מדבר גם הוא על העברת המסורת בעם ישראל ,שאינה רק בהבנה שכלית אלא דרך המסורת והקשר בין הבן להוריו.

הרחבות

בספר 'כעפעפי שחר' מסופר על עזרא סימן טוב איש ירושלים המוצא את פרנסתו בגיהוץ בגדים במכבסה .עלילת
הספר סובבת סביב עזרא וארבעת מכריו :רחמים הסופר ,הכנר העיוור ,משה-דוד האברך ,וד"ר יהודה טויל ,גיסו של
עזרא .עזרא הוא אדם ירא שמיים ותמים דרך ,וגם כשצרות ניתכות על ראשו הוא אינו מהרהר על דרכי ה'.
"ספר תהילים שכתב דוד המלך עליו השלום חביב היה ביותר על עזרא סימן טוב.
בשעות של צער ובשעות של שמחה היה יושב בבית הכנסת אחדות ישראל הסמוך
למחנה יהודה ,וקורא בתהילים בנימה שמוחזקת הייתה בידו מאביו ואביו מאביו.
ספר תהילים פתוח לפניו ומזמורי תהילים מתנגנים בפיו והוא שקוע בהם כאילו הוא
בעולם אחר .אותה שעה לא ראה כלום ולא שמע כלום ,עיניו היו מצועפות בדמעות
והפסוקים יוצאים מפיו כמו מעצמם .דפי התהילים היו רוויים בדמעותיו .תמיד
התפלא מנין ידע דוד המלך עליו השלום מה הוא מרגיש אותה שעה ואיך כיוון את
מזמוריו אליו( ".כעפעפי שחר ,הרב חיים סבתו ,עמ' )60

בקטע זה אנו פוגשים בעזרא סימן טוב המתחבר דרך ניגון פרקי התהילים לאבות אבותיו ,ומרגיש כאילו דוד המלך
כתב אותם למענו ממש .זהו חיבור ישיר למסורת ,ממנו למשפחתו ולדורות קודמים ,עד לדוד המלך.
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תפילה כמפגש
פתיחה כללית
חושבים שכל עצמה של התפילה היא הדאגה והצרות שעליה מתפללים ...באמת
התפילה בעצמה ,התקרבות הלב ...היא עיקר התפילה.
(הרב קלונימוס שפירא ,חובת התלמידים)

עוד בראשיתו של העולם היהודי התפללו אבותינו ואמותינו לבורא עולם וכללו בתפילתם זעקה ותחנונים ,שבח והודיה.
מאז ועד היום מהווה התפילה רכיב מרכזי בחיים היהודיים .יש תפילה הנאמרת מתוככי הלב וממעמקי הנפש ,ויש
תפילה השגורה על פינו ונאמרת מתוך שגרת היום יום .בין שהיא כך ובין שאחרת ,בבסיס מעשה התפילה עומדת
ההנחה שהוא מהווה הזדמנות עבור האדם המתפלל ליצירת קשר עם בורא עולם.
"כיצד היא הכוונה? שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני
השכינה( ".רמב"ם ,הלכות תפילה ,פרק ד הלכה טז)

כפי שכותב הרמב"ם ,המתפלל צריך להיות בעמדה נפשית של עומד לפני שכינה ,לפני מלך מלכי המלכים .יכולת
זו היא עבודה של ממש וגם עליה ראוי להתפלל .שגרת התפילה והקביעות שבה מרחיקות אותנו מתחושה זו של
עמידה לפני מלך ,אך נרצה לשאוף אליה ולחתור לתפילה שמזמנת לנו תחושת קרבה לקב"ה ומפגש עימו.
בשיעורים הקרובים נתבונן במהות התפילה כמפגש עם הקב"ה ,ובסוגי המפגשים המתאפשרים באמצעותה .נראה
כי לעיתים זהו מפגש עם מלך ולעיתים זהו מפגש עם אב .נבין שבשביל להיפגש אנו זקוקים לשקט ,ונעמיק במילות
התפילה שמביאות אותנו למפגש.
המערך בנוי משלושה שיעורים ,כל אחד מהם מבוסס על קודמו.
שיעור ראשון  -תפילה ,קשר ,מפגש :נראה שהתפילה מזמנת מפגש בין האדם לבוראו .נברר אילו סוגי מפגש
יכולים להתקיים ,ואילו תחושות הם מעוררים בנו.
שיעור שני  -נוכחות והשקטה :נעסוק בצורך וביכולת להיות בנוכחות מלאה בזמן התפילה ואף נתנסה בה.
שיעור שלישי  -מילים שיוצרות מפגש :נעיין בדרך חווייתית בחלקי תפילה שונים ,ונחפש בכל חלק את הדרך
שבה הוא מפגיש אותנו עם הקב"ה.
מערכי השיעורים שלפניכם בנויים לפי 'המתכון הסודי' של תוכנית 'הארת הלב' .לכל שיעור מבנה קבוע :פתיחה,
פותחים חלון ,שמש ,אור חוזר ואסיף.
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מערכי השיעורים שהצענו כאן כוללים התייחסות למגוון כישורי חיים הנדרשים על פי משרד החינוך בכיתות החטיבה:
מיומנויות בתחום הקריאה והחשיבה:
ניתוח טקסטים ברמות שונות
הבעה של מחשבות ורעיונות בכתב ובעל פה
גמישות מחשבתית ושימוש בידע קיים בהקשרים חדשים
מיומנויות בין אישיות:
הכרת נקודות מבטו של האחר דרך פיתוח היכולת של הקשבה
עבודת צוות והבעת עמדה משותפת תוך יצירת דיון משותף
התבוננות רפלקטיבית
השקה למקצוע התושב"ע :בשיעורים אלו ניווכח כי ההלכה איננה רק מעצבת פרקטיקה של תפילה ,אלא אף מכוונת
לעיצוב עמדתו הנפשית של המתפלל .ניתן לדון בזה בעת לימוד הלכות שונות במקצוע התושב"ע ,ובכך לזכות
בהתבוננות רחבה ומעמיקה יותר על עולם ההלכה ועל תפקידה של התפילה בחיינו.
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שיעור ראשון:
תפילה ,קשר ,מפגש
תמצית

בשיעור זה נראה כיצד מזמנת התפילה מפגש בין האדם לבוראו .נברר אילו סוגי מפגש אפשריים למתפלל,
ואילו תחושות מפגש התפילה מעורר בו.
לב השיעור
לב השיעור

איזה סוג מפגש עם הקב"ה מתרחש בתפילה?
מהן ההשלכות של מפגש זה על המתפלל?

מהלך השיעור

פתיחה
פתיחה

נכתוב את המשפטים הבאים על הלוח ונבקש מהתלמידים להשלימם:
בבית הספר אני פוגש את __________
בקופה בסופר אני פוגש את __________
בסלון הבית אני פוגש את ___________
בתפילה אני פוגש את _____________
נראה ששלושת המשפטים הראשונים מאפשרים מגוון תשובות ,כל אחד לפי נסיבות חייו .לעומת זאת ,המשפט
האחרון מאפשר מספר מצומצם יותר של תשובות .גם אם יתקבלו תשובות נוספות ,נרצה להדגיש את ההזדמנות
שיש בתפילה למפגש עם אלוקים ,הזדמנות להרגיש נוכחות של הקב"ה בעולם שלי.
נקרא יחד את דבריו של הרב דב זינגר:
"התפילה,
עוד לפני שהיא בקשה ,עוד לפני שהיא תודה ,עוד לפני שהיא שבח,
היא מפגש.
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עמידה לנוכח ,לפני השכינה.
לכן ,הצעד הראשון בבואנו להתפלל הוא פתיחת התודעה אל הנוכחות,
אל התחושה שה' נמצא
מעליי ,מולי ,סביבי ,בי".
(הרב דב זינגר' ,תיכון תפילתי' ,עמ' )25

בשיעור הקרוב נתבונן במפגש בין האדם לאלוקים אשר מתרחש בזמן התפילה.

פותחים חלון
נציג תמונות שונות ונשאל את התלמידים  -איזו תמונה מבטאת באופן הכי מדויק את התפילה שלכם? איזו תמונה
מבטאת באופן הכי מדויק את המפגש שלכם עם הקב"ה בתפילה?

פותחים חלון

(הערה למורה :התמונות בכוונה אינן 'תמונות תפילה' ,זאת כדי לעורר את התלמידים למחשבה ולאפשר מגוון רחב
של תשובות).
התפילה מזמנת לנו עמידה מול הקב"ה ויכולת להיות בקשר עימו .נראה שכל אחד מאיתנו חווה מפגש בעל אופי
שונה כי אנו אנשים שונים .בנוסף ,התפילה היא דבר דינמי ותלויה בדברים חיצוניים רבים ,ולכן היא עשויה להיות
שונה בכל יום ויום.
בהמשך השיעור נברר באילו תחושות ניתן לבוא למעמד התפילה ,וכיצד משפיעות התחושות הללו על התפילה עצמה.

שמש
נעיין בהלכות תפילה של הרמב"ם .הלכות אלו מבטאות את התפיסה ולפיה מעמד התפילה הוא מעמד מיוחד
ומשמעותי של מפגש בין האדם לבוראו .עיון בהלכות מחדד את הצורך בהתכוננות לתפילה ובהגעה אליה מוכנים
כמו למפגש עם מלך( .הערה למורה :ניתן לבחור חלק מן ההלכות בהתאם לרמת הכיתה).

שמש

פרק ד הלכה ח:
טהרת מקום התפילה כיצד? לא יתפלל במקום הטינופת ולא במרחץ ולא בבית הכיסא
ולא באשפה ולא במקום שאינו בחזקת טהרה עד שיבדקנו ,כללו של דבר כל מקום
שאין קורין בו קריאת שמע אין מתפללין בו…
פרק ד הלכה יח:
וכן אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא
מתוך מריבה ולא מתוך כעס אלא מתוך דברי תורה .ולא מתוך דין והלכה אף על פי
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שהם דברי תורה כדי שלא יהא לבו טרוד בהלכה ,אלא מתוך דברי תורה שאין בה
עיון כגון הלכות פסוקות.

עבודה בחברותות:
קראו את ההלכות שלפניכם וענו:
הרמב"ם מציג בהלכות אלו דברים שאין לעשותם לפני התפילה או במהלכה .בחרו דבר אחד מכל הלכה
והסבירו אותו במילים שלכם.
אילו תחושות לדעתכם נוצרות מהקפדה על הימנעות מדברים אלה? מה התנהלות זו מעניקה לאדם
המתפלל? איזה מעמד היא מקנה לתפילה?
חשבו על הלכה שאתם מצליחים להקפיד עליה או רוצים להקפיד עליה בזמן התפילה האישית שלכם .מה
ההקפדה הזו מעניקה לתפילתכם?
נאסוף את תשובות התלמידים ,ונסכם בכמה מילים .ההלכות של הרמב"ם דורשות מהאדם הגעה מכובדת ורצינית
למעמד התפילה ,כפי שראוי להגיע למפגש עם הקב"ה (אפשר להדגיש זאת באמצעות אחת ההלכות).
נשאל את התלמידים  -האם אתם מכירים עוד הלכות תפילה מן הסוג הזה? מה אתם נוהגים לעשות כשאתם
מתפללים? מכאן והלאה ניתן לפתח כאן דיון על הקשר שבין ההלכות למטרתן  -הקניית מעמד מכובד לתפילה,
כיאה למפגש עם מלך.
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
לפני קריאת המקור נספר כי המקור עוסק בזמן של עצירת גשמים ,ותפילותיהם של רבי אליעזר ורבי עקיבא הן
תפילות בקשת גשמים.
תלמוד בבלי מסכת תענית דף כה ע"ב:

יע ֶזר ׁ ֶש ָ ּי ַרד ִל ְפ ֵני ַה ֵּת ָ
ַ
"מ ֲע ֶש ׂה ְ ּב ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
כות (כלומר את
יבהְ ,ו ָא ַמר ֶע ְש ִׂרים ְו ַא ְר ַ ּבע ְ ּב ָר ֹ
שמונה עשרה הברכות הרגילות של תפילת עמידה ועוד שש ברכות נוספות שהיו
יבא ַא ֲח ָריו ְו ָא ַמרָ :
מוסיפים בזמן תענית) ְולֹא ַנ ֲע ָנהָ .י ַרד ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
״א ִבינ ּו ַמ ְל ֵ ּכנ ּו ֵאין
ָ
ְ
וו ְמ ַר ְ ּנ ִני ַר ָ ּב ַנן,
ָלנ ּו ֶמ ֶלך ֶא ָ ּלא ָא ָּתהָ .א ִבינ ּו ַמ ְל ֵ ּכנ ּוְ ,ל ַמ ַע ְנך ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו״ְ ,ו ָי ְרד ּו ְ ּגׁ ָש ִמיםֲ .ה ֹ
דול ִמ ּ ֶזהֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ּ ֶזה ַמ ֲע ִביר ַעל ִמ ּ
יד ֹו ָתיוְ ,ו ֶזה
קול ְו ָא ְמ ָרה :לֹא ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ּ ֶזה ָ ּג ֹ
ָי ְצ ָתה ַ ּבת ֹ
ינו ַמ ֲע ִביר ַעל ִמ ּד ֹו ָתיו"
ֵא ֹ

נקרא עם התלמידים את המקור ונסביר את המתרחש.
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נזמין אותם לעבודה בחברותות:
במקור זה ישנן שתי תפילות ,האחת של רבי אליעזר והשנייה של רבי עקיבא .רבי אליעזר מתפלל באופן
הרגיל והמקובל ,תפילת עמידה כמקובל ושש ברכות נוספות שהיו מוסיפים בזמן תענית כגון בעת עצירת
גשמים; ואילו רבי עקיבא מתפלל באופן אחר .מה מיוחד בתפילתו של רבי עקיבא? במה היא שונה מתפילת
רבי אליעזר?
רבי עקיבא פותח את תפילתו בצמד המילים "אבינו מלכנו" .מהו לדעתכם ההבדל המהותי בין מלך לאב?
הסבירו מדוע לדעתכם בוחר רבי עקיבא לומר קודם 'אבינו' ורק אחר כך 'מלכנו'?
אילו תחושות או רגשות הביע לדעתכם רבי עקיבא בתפילה זו? איזה מעמד מעניקות תחושות אלה לתפילה?
נאסוף את תשובות התלמידים .נדגיש כי בתפילה אנו עומדים גם לפני מלך וגם לפני אבא .עמידות אלה שונות במהותן
זו מזו ,אך שתיהן מתקיימות בעולם התפילה שלנו .הקב"ה הוא גם מלכנו וכן מלכו של עולם בעת ובעונה אחת .הוא
נתן לנו חוקים ,משפטים ומצוות שעלינו למלא ,והוא גם אבינו המרחם עלינו כמו אב אוהב וקרוב המרחם על בניו.
נדון בתשובת הגמרא לשאלה מדוע התקבלה תפילתו של רבי עקיבא ,ואילו של רבי אליעזר לא .הגמרא מדגישה
שאין זה בגלל תוכן התפילה (כלומר רבי עקיבא לא נענה רק כי אמר "אבינו מלכינו" ורבי אליעזר לא אמר) ,אלא בגלל
אישיותו של המתפלל  -רבי עקיבא היה בעל מידות של רחמים ולכן ריחם ה' על עמ"י והוריד גשמים ,ואילו רבי אליעזר
היה בעל מידות של דין ולכן לא נענה .דבר זה מדגיש לנו שכל תפילה רצויה ,כלומר גם תפילה שהיא תחנונים כמו
תפילתו של רבי עקיבא ,וגם תפילה של ברכות רגילות כפי שהתפלל רבי אליעזר .לכל אחד יש את דרך התפילה שלו.

אור חוזר
נזמין את התלמידים לסבב שבו יענו על השאלה הבאה:
שתפו בחוויית תפילה ייחודית שחוויתם .מתי היא התרחשה? מה הייתה הרגשתכם? (את מי שלמדו את
המקור השני אפשר לשאול  -האם זו הייתה חוויית 'אבינו' ,או חוויית 'מלכנו'?)

אור חוזר

בסיום הסבב נקריא לתלמידים את דבריו של הרב סבתו:

ל־ה ַ
֙יך ְתּ ִפ ָלּ ִת֔י ֶא ֵ
ְ
יכ֖ל ָק ְד ֶשׁ ָך( :יונה פרק
"בּ ִה ְת ַע ֵטּ֤ף ָע ַלי֙ ַנ ְפ ִשׁ֔י ֶאת־ה' ָז ָכ ְ֑ר ִתּי ַו ָתּב֤וֹא ֵא ֶל ָ ֙
ב פסוק ח) .מרגלית יקרה היא התפילה .הנשמה תמיד מתפללת .והתפילה שירת
הנשמה היא .תפילה בכוונה מרעידה את הלב ,מזעזעת את הנפש ומקרבת את האדם
לאביו שבשמים .ממרחקים וממעמקים צועק האדם… יוצא הוא לקראת בוראו ,אליו
משווע .המחיצות נופלות ,הלב מפולש וזוכה הוא לקרבת אלוקים .בצאתו לקראת
בוראו מוצא הוא את בוראו שכבר יצא לקראתו".
(הרב סבתו' ,לקראתי מצאתיך' ,עמ' )96
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בקטע זה מתאר הרב סבתו השתוקקות גדולה למפגש עם בורא עולם דרך התפילה .הדרך להגיע למפגש מיוחד זה
היא לעיתים דרך 'אבינו' ולעיתים דרך 'מלכנו'.
נפנה את תשומת לב התלמידים לפתיחת הקטע שבו נאמר כי התפילה היא מרגלית יקרה .התפילה היא מציאה ,ממש
כמו אבן יקרה .היא מתנה אמיתית ,כי בעולם של ריחוק והסתר התפילה מאפשרת מפגש קרוב וייחודי עם הקב"ה.

אסיף
אסיף

פתחנו את השיעור בהבנה שתפילה היא מפגש עם הקב"ה ,מפגש שהוא הזדמנות להרגיש בו את נוכחות הקב"ה
בעולם .מעיון במקורות השונים ראינו שלעיתים התפילה מזמנת לנו מפגש של עמידה מול מלך ,ולעיתים היא מזמנת
מפגש עם אב .שני סוגי המפגש הללו ראויים ורצויים .סיכמנו את השיעור בהתבוננות בתפילות היומיומיות שלנו,
ובהסתכלות על התפילה כמתנה נדירה שקיבלנו.
נספחים

תמונות לפותחים חלון (מתוך מאגר התמונות )/https://pixabay.com
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הרחבות

מאמר של הרב ליכטנשטיין  -תפילה כמפגש

ליקוטי תפילות חלק א ,תפילה פד:
ְ"ו ֵא ַדע ְו ַא ֲא ִמין ֶ ּב ֱאמ ּו ָנה ׁ ְש ֵל ָמהּ ִ ,כי ְמלא
בו ֶד ָך,
ָ ּכל ָה ָא ֶרץ ְ ּכ ֹ
עו ֵמד ָע ֵלינ ּו ִ ּבׁ ְש ַעת ַה ְת ִפ ָ ּ
ילה,
ְו ַא ָּתה ֹ
ְו ַא ָּתה ׁש ֹו ֵמ ַע ּו ַמ ִ ּביט ּו ַמ ֲא ִזין ּו ַמ ְקׁ ִשיב ָ ּכל
ִ ּד ּב ּור ְו ִד ּב ּור ׁ ֶשל ַה ְת ִפ ָ ּ
ילה
ְ
עו ֵמדִ ,ל ְפ ֵני ֶמ ֶלך ַמ ְל ֵכי
ְו ֵא ַדע ִל ְפ ֵני ִמי ֲא ִני ֹ
ְ
דוׁש ָ ּבר ּוך ה ּוא,
ַה ּ ְמ ָל ִכים ַה ָ ּק ֹ
ְו ַעל ְי ֵדי ֶזה ֻי ְמׁ ַש ְך ָע ַלי ִי ְר ָאה ְו ֵא ָ
דו ָלה
ימה ְג ֹ
ִמ ָּפ ֶנ ָ
יך,
יטב ֵה ֵ
ְו ֶא ְז ֶ ּכה ְל ַכ ֵ ּון ֵה ֵ
יטב ְ ּב ָכל ִ ּד ּב ּור ְו ִד ּב ּור ׁ ֶשל
ַה ְת ִפ ָ ּ
ילה
ְולא ַא ִּס ַ
יח ֶאת ַ ּד ְע ִּתי ְ ּכ ָלל ִמׁ ּש ּום ִ ּד ּב ּור ׁ ֶשל
ַה ְת ִפ ָ ּ
ילה"

נקרא ביחד את המקור ונדבר על האמונה החזקה בכך שה' מביט ,מאזין ומקשיב בזמן תפילתנו .ההבנה והאמונה
בעמידתנו לפני מלך מלכי המלכים מביאה עימה תחושות של יראה ואימה המשפיעות באופן ממשי על התפילה.
נזמין את התלמידים לעבודה בחברותות:
מה אמונה זו (שהקב"ה מאזין ומקשיב) גורמת לכם להרגיש בתפילה ומדוע?
כיצד תשפיע אמונה זו על התפילה? כיצד היא תתבטא בתפילה?
הסבירו מדוע לדעתכם דווקא תחושת היראה בזמן התפילה תורמת לריכוז ולמיקוד בתפילה.
(הערה למורה :במקור מוסברת תחושת היראה כנחווית בעקבות הבנתנו כי אנו עומדים בתפילה מול הקב"ה .אפשר
להעמיק יותר במושג היראה ,ולחדד את ההבדל בין פחד ליראה .דווקא דרך היראה מגיעים לריכוז בתפילה ,כלומר
לא מתוך הפחד לפספס מילה ,אלא מהבנת גודל המעמד ומתוך כבוד למעמד .אפשר להציע לתלמידים לשתף את
חבריהם בתפילה שזכורה להם ובה הרגישו שהם מצליחים להתרכז מאוד ,תפילה שהבינו והרגישו במהלכה את
גודל המעמד)
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שיעור שני:
נוכחות והשקטה

במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא (הבעש"ט)
תמצית

היכולת להיות בנוכחות מלאה היא מתנה גדולה במעמד התפילה .הנוכחות מאפשרת שיח עם הקב"ה
וממילא מתקיים שיח של המתפלל עם עצמו .זו יכולת הניתנת לתרגול ,למידה והתקדמות .בשיעור הקרוב
נתנסה בה.

לב השיעור
לב השיעור

כיצד ניתן להשקיט את העולם הפנימי לזמן קצר ולפגוש את עצמי ואת אלוקיי?

מהלך השיעור

פתיחה
פתיחה

כדי להכיר לתלמידי הכיתה את נושא השיעור נשחק משחק קצר ' -כל מי'.
הוראות :כל מי שהמשפט נכון לגביו  -יעמוד.
 מי שיושב בשיעור וראשו ומחשבותיו במיטה שלו בבית מי שרואה סרט ובמקביל מסתכל על דברים נוספים בטלפון הנייד מי שבזמן תפילת הבוקר חושב על מה שהוא לא הספיק לעשות מי שבזמן האכילה מתכתב בווטסאפלאחר המשחק נבקש מהתלמידים לספר על מחשבות שעלו בראשם תוך כדי המשחק .ניתן לעורר דיון בעזרת
השאלה :מה קורה לנו כשאנחנו עושים דבר מסוים ,אבל הלב שלנו נמצא במקום אחר?
נקשר את העניין לעולם התפילה  -מאז ומעולם ,לאורך הדורות ,אתגר עניין הריכוז בתפילה את המתפלל .פעולת
התפילה דורשת מהאדם התנתקות מהמציאות שסביבו וחיבור למקום נשמתי/רוחני גבוה יותר .הקושי בהגעה למצב
של ריכוז מלא בולט אף יותר בדורנו .אנחנו חיים בעידן שבו אנו נדרשים כל הזמן לפצל את הקשב שלנו .ננסה היום
להתחבר לחוויית הריכוז ולראות את ההזדמנות שמעניקה לנו התפילה בעניין הזה.
בשלב הבא של השיעור נתנסה בנוכחות והקשבה כדי לחוות את הכוח שיש בהן.
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פותחים חלון
תרגיל :דקה דומייה! נבקש מכל התלמידים להיות ב… שקט מוחלט.
נוכל להתנסות גם בדמיון מודרך .דמיון מודרך הוא התנסות מעניינת מאוד המאפשרת נדידה של הדמיון למחוזות
רחוקים ,אבל הצלחת המעוף הזה דורשת נוכחות נינוחה .הדבר לא כרוך במאמץ ,אלא בסוג מיקוד אחר שמאפיין
גם את הריכוז שבתפילה ,ולכן מומלץ להתנסות בו.

פותחים חלון

לאחר התרגיל יענו התלמידים על השאלות בכתיבה .המורה מתחילה בהקראת משפט והתלמידים ממשיכים אותו
בכתיבה חופשית:
כשביקשו ממני להיות בשקט ולא לדבר כמה דקות חשבתי לעצמי ש…
הצלחתי להיות בשקט בחלק מהזמן כי…
לא הצלחתי להיות בשקט בחלק מהזמן כי...
תוך כדי השקט עלו בי מחשבות על…
הצעה לתרגיל המשך (אם תרגיל מסוג זה מתאים לכיתה כמובן) :נא להקשיב!
התלמידים יתחלקו לזוגות .כל אחד מבני הזוג ישתף בתורו את חברו בשאלה הבאה:
למה אני אוהב להתפלל?  /למה אני לא אוהב להתפלל?
(הערה למורה  -ניתן כמובן לבחור נושא שיתוף אחר .מהות התרגיל הזה היא הקשבה .באמצעות התרגיל יבינו
התלמידים שכדי להקשיב באמת חייבים להיות בנוכחות פנימית).
אחרי התרגיל יענו התלמידים על השאלות בכתיבה .המורה תקריא תחילתו של משפט והתלמידים ימשיכו אותו
בכתיבה חופשית:
עד כמה הצלחתי להקשיב לחבר שלי? תן ציון מאחת עד עשר - 1( .לא הצלחתי להקשיב בכלל - 10 ,הקשבתי
הקשבה מלאה ,אני ממש יכול להתחבר למה שסיפר החבר שלי)
מה שסייע לי להקשיב זה…
מה שהפריע לי להקשיב זה…
בשלב זה של השיעור נניח את השאלה הבאה ,ללא מתן תשובות:
מהי נוכחות בתפילה?
איך יוצרים נוכחות כזו?
למה היא חשובה? אולי היא אינה חשובה?
העלינו את השאלות ,וכעת נפגוש מקורות שיפתחו לנו צוהר לעולם התפילה.
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שמש

שמש
נלמד עם התלמידים עם דברי האדמו"ר הזקן מחב"ד .בספרו 'ליקוטי תורה' הוא מתאר את התפילה כמעין 'שבת'
בתוך ימי החול; זמן שבו אדם עוצר מהטרדות ומהעיסוקים שלו ונח מהם לזמן מיוחד של שקט ,של מחשבה ,ושל
דיבור עם ה'.
"כי בכל יום יש הארה מעין שבת ,והיא בשעת התפילה .וזה יעשה האדם בשעת
התפילה  -שיפנה מכל עסקיו ,שיהיה אצלו שביתה ומנוחה כבשבת ,ויסיח דעתו
מכל המחשבות זרות הטורדות לקשר נפשו לה' ...כי בשבת כל היום בכללו ...ובימות
החול הוא רק הארה מעין זה  -ומתי? בשעת התפילה"
(רבי שניאור זלמן מלאדי ,האדמו"ר הזקן ,ליקוטי תורה פרשת האזינו)

מה מייחד את השבת משאר ימות השבוע לפי האדמו"ר הזקן?
מה מאפשרת התפילה ,ובמה היא דומה לשבת?
האם הארה זו מתאפשרת לך בזמן התפילה?
מקור שני להרחבה למעוניינים:
הרמב"ם בפרק ד בהלכות תפילה נותן לנו עצות טובות לתפילה מיטיבה:
"כוונת הלב כיצד כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה ואם התפלל בלא כוונה חוזר
ומתפלל בכוונה .מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתיישב
דעתו .לפיכך הבא מן הדרך והוא עייף או מיצר אסור לו להתפלל עד שתתיישב
דעתו .כיצד היא הכוונה? שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא
עומד לפני השכינה .לפיכך צריך לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את לבו ואחר
כך יתפלל בנחת ובתחנונים .ולא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו
והולך לו לפיכך צריך לישב מעט אחר התפילה ואחר כך יפטר .חסידים הראשונים
היו שוהין שעה אחת קודם תפילה ושעה אחת לאחר תפילה ומאריכין בתפילה
שעה"( .הלכות טו-טז)

למה צריך לשבת ולשהות קצת לפני התפילה?
למה צריך לכוון את הלב? איך ההכנה לתפילה אמורה להשפיע על הכוונה שלנו?
למה השתהו חסידים ראשונים גם לאחר התפילה?
חשבו על עצות נוספות שיסייעו לכם להיכנס לאווירת התפילה ולכוון בה.
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אור חוזר
נשמיע את השיר "רבה אמונתך בי" של עקיבא ,המתאר את ההשקטה שמאפשרת התפילה בכל בוקר מחדש.
לפני השמעת השיר נכתוב על הלוח את ההזמנה הבאה:

אור חוזר

האזן לשיר וכתוב לעצמך מתוכו משפט אחד שיעזור לך לכוון את עצמך לתפילה .בחר במשפט שיהווה עבורך
תזכורת למה שאתה רוצה לחוש בתפילה.
(הערה למורה :ניתן להדפיס מראש את המשפט על דף ולחלקו לתלמידים ,כך המשפט יישאר אצלם ולא ייעלם
בחלל האוויר).
רבה אמונתך בי (מילים ולחן :עקיבא תורג'מן)
לפני שבא היום מבקש להיזכר בך ,אני בוחר בך ולא אחר
לפני שמתניע את הראש ,הציפיות ,האכזבות ,יודע שאני בידיים טובות
רגע בתפילה אני פורש ידיים ,רגע מרים עיניים אל השמיים
מודה אני לך ,מודה אני לפניך בכל ליבי
רבה אמונתי בך ,רבה אמונתך בי
רגע לפני שקופץ לתוך מרוץ סוסים ,מבקש הכול בצד לשים
לזכור הכול פה זה ניסים
וגם אם אפול ואכשל ,אנ׳לא נבהל לא מתבלבל
הכול זה לטובה אתה הרי עלי שומר

אסיף
פתחנו את השיעור במפגש עם השקט באמצעות תרגול של נוכחות והקשבה .גילינו שזו מיומנות מאתגרת המזמינה
את המתפלל לקשר משמעותי עם עצמו ועם הבורא .למדנו את דבריו של בעל התניא על היות התפילה מעין 'שבת'
בלב ימי החול .למדנו כי שעת התפילה היא זמן של עצירה מטרדות וממחשבות ,זמן של שקט ומנוחה .המשכנו
בהצעות לכוונה ולנוכחות בתפילה ,עצות שהשיאו מנוסים מאיתנו ,וגם עצות שלנו .הבנו כי התפילה היא מיומנות
נרכשת הצפונות בה מתנות גדולות.

אסיף

הרחבות

מקורות נוספים להרחבה והעמקה:

סיפור על רבי לוי יצחק מברדיטשב:
אחרי שהסתיימה תפילת שמונה עשרה הנאמרת בעמידה ובלחש ,ניגש רבי לוי
יצחק ַ ּ
מברדיטשב אל כמה מן המתפללים ובירך אותם לשלום .בקהל המתפללים
תמהו על כך.
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לאחר מכן הסביר הרבי:
"אל תתפלאו על מעשיי .הלוא אנשים אלה שוטטו בזמן התפילה במחשבותיהם
במקומות אחרים .עסוקים היו במחשבות על הסחורה שלהם ,הנמצאת בירידים
שבערים אחרות .רק כשסיימו את ברכת 'עושה שלום' שבסוף תפילת הלחש ,הם
יצאו מן היריד ובאו לכאן .לכן מיהרתי ובירכתי אותם לשלום ,כפי שצריך לברך אדם
שבא מן הדרך".

תפילות של צדיקים  ,תענית כ"ג -כ"ד ,שמואל פאוסט
לקריאה נוספת על הקשבה כדי לקשרה לנושא :אומנות ההקשבה ,הקשבה כנוכחות ,ד"ר עודד בן מנחם
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שיעור שלישי:
מילים שיוצרות מפגש
תמצית

בשיעור הקרוב נעיין בחלקיה השונים של התפילה ,ונברר כיצד כל חלק וחלק בה מפגיש אותנו עם הקב"ה
ומדגיש היבטים שונים במפגש הזה.

הערה למורה :שיעור זה יכלול פעילות בתחנות ועל כן הוא מותאם לשיעור כפול .יש לבקש מראש
מהתלמידים להביא סידור לשיעור זה.

לב השיעור

כיצד נוסח התפילה עוזר לאדם להיפגש עם ה'?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
נקרין לתלמידים את הסרטון עד לדקה  3:24ולאחריו נשאל:
מי מזדהה עם התפילה של הנער? האם היא משעממת? קשה להתרכז בה?

פתיחה

בשיעור הקרוב ננסה לצאת למסע של עיון בתפילה עצמה .התבוננות זו תעזור לנו להבין איך מילות התפילה עצמן
מייצרות בעבורנו מפגש עם הקב"ה ,וכיצד אפשר לנסות להתפלל באופן אחר.

פותחים חלון

פותחים חלון

נבקש מהתלמידים לפתוח את הסידור בתפילת שחרית ולחפש בה ברכה או קטע שהם הכי אוהבים .נזמין את
התלמידים לשתף את שאר תלמידי הכיתה בקטע שבחרו ,ולהסביר מדוע בחרו דווקא בו.
נספר לתלמידים כי בשיעור הקרוב ננסה לעיין בכמה קטעים מתפילת שחרית ,ונשאל כיצד קטעים אלו מביאים אותנו
לקרבה ולחיבור לקב"ה ויוצרים בעבורנו מפגש עמו .נתמקד בארבעת החלקים העיקריים של תפילת שחרית :ברכות
השחר ,פסוקי דזמרה ,קריאת שמע ותפילה שמונה עשרה.
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שמש
שמש

נחלק את הכיתה לקבוצות ונקים ארבע תחנות בכיתה .כל תחנה עוסקת בחלק אחר של התפילה :ברכות השחר,
פסוקי דזמרה ,קריאת שמע ,תפילת עמידה .בכל תחנה יופיע שם התחנה באותיות גדולות ובאופן בולט .בכל תחנה
יונחו בעבור התלמידים דפי המקורות המופיעים בהמשך המערך .כל תחנה בנויה באותו מבנה:
פתיחה במשימה קבוצתית
קריאת מקור ושאלות מלוות
קריאה משותפת של סיכום התחנה
משימה אישית לסיום
הזמן שיוקדש לכל תחנה הוא בין עשר דקות לרבע שעה .בתום הזמן יעברו התלמידים לתחנה אחרת ,כך עד שכל
קבוצה תעבור בכל התחנות .יש לבקש מהתלמידים להביא עימם לתחנה סידור וכלי כתיבה.
 .1תחנת ברכות השחר:
"כל היום בראשיתו תלוי" (חובת התלמידים).

א .משימת פתיחה  -משימה קבוצתית:
כתבו מהן חמש הפעולות הראשונות שאתם עושים בכל בוקר.
התבוננו בסידור וכתבו אילו מהפעולות שאתם מבצעים מופיעות בברכות השחר.
ב .קראו את המקור הבא וענו על השאלות:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס ע"ב:

ימאּ ָ :
״בר ּו ְך… ֲאׁ ֶשר ָנ ַתן ַל ּ ֶש ׂ ְכ ִוי ִ ּב ָ
גו ָלאֵ ,ל ָ
יום ּו ֵבין ָל ְי ָלה״.
ינה ְל ַה ְב ִחין ֵ ּבין ֹ
קול ַּת ְר ְנ ֹ
ִ ּכי ׁ ָש ַמע ֹ
ְ
ְ
ימאּ ָ :
ימאּ ָ :
״בר ּוך… ּפ ֹו ֵק ַח ִע ְּו ִרים״ּ ִ .כי ָּת ֵריץ ְו ָי ֵתיבֵ ,ל ָ
יהֵ ,ל ָ
ִ ּכי ָּפ ַתח ֵע ֵ
ינ ּ
״בר ּוך… ַמ ִּתיר ֲאס ּו ִרים״.
ימאְ ּ ָ :
ימאּ ָ :
״בר ּו ְך… ַמ ְל ִ ּב ׁיש ֲער ּו ּ ִמים״ּ ִ .כי ָז ֵקיףֵ ,ל ָ
ִ ּכי ָל ֵב ׁישֵ ,ל ָ
זו ֵקף ְ ּכפ ּו ִפים״ּ ִ .כי
״בר ּוך… ֹ
ימאְ ּ ָ :
ימאּ ָ :
רו ַקע ָה ָא ֶרץ ַעל ַה ּ ָמ ִים״ּ ִ .כי ְמ ַס ֵ ּגיֵ ,ל ָ
ָנ ֵחית ְל ַא ְר ָעאֵ ,ל ָ
״בר ּו ְך… ַה ּ ֵמ ִכין
״בר ּוך… ֹ
ְ
ּ
ימאּ ָ :
יהֵ ,ל ָ
צר ִ ּכי״ּ ִ .כי ָא ַסר ֶה ְמ ָי ֵ
״בר ּוך… ׁ ֶש ָע ָש ׂה ִלי ּכל ְ
ִמ ְצ ֲע ֵדי ָג ֶבר״ּ ִ .כי ַס ֵיים ְמ ָס ֵ
ינ ּ
אנ ּ
יה,
ְ
ימאְ ּ ָ :
ימאּ ָ :
יהֵ ,ל ָ
ֵל ָ
או ֵזר ִי ְש ָׂר ֵאל ִ ּב ְגב ּו ָרה״ּ ִ .כי ָּפ ֵריס ס ּו ָד ָרא ַעל ֵר ׁ ֵ
יש ּ
עו ֵטר
״בר ּוך… ֹ
״בר ּוך… ֹ
ִי ְש ָׂר ֵאל ְ ּב ִת ְפ ָא ָרה״.

תרגום :כאשר שומע את קול התרנגול יאמר" :ברוך ...אשר נתן לשכווי בינה להבחין
בין יום ובין לילה" .כאשר פותח את עיניו יאמר" :ברוך ...פוקח עיוורים" .כאשר מתיישר
ויושב יאמר" :ברוך ...מתיר אסורים" .כאשר מתלבש יאמר" :ברוך ...מלביש ערומים"
(כי היו רגילים לישון בלי לבוש) .כאשר מזדקף יאמר" :ברוך ...זוקף כפופים" .כאשר
יורד לארץ מן המיטה יאמר" :ברוך ...רוקע הארץ על המים" ,כהודאה על שיש מתחת
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לרגליו קרקע יציבה לדרוך עליה .כאשר הולך יאמר" :ברוך ...המכין מצעדי גבר" .כאשר
נועל את נעליו יאמר" :ברוך ...שעשה לי כל צרכי" ,שהנעליים הן תוספת הכרחית
לצורכי האדם .כאשר חוגר את חגורתו יאמר" :ברוך ...אוזר ישראל בגבורה" .כאשר
פורש את הסודר על ראשו יאמר" :ברוך ...עוטר ישראל בתפארה".

לפי הגמרא היינו צריכים לומר את ברכות השחר בצמידות לפעולה שאנו מבצעים .מדוע לדעתכם קובעת
כך הגמרא? מה פעולה זו מעוררת באדם?
כיום אנו נוהגים לומר את ברכות השחר כחטיבה אחת בזמן התפילה ,ולא כפי שמפורט בגמרא .חשבו מהם
היתרונות ומהם החסרונות של מנהגנו כיום.
ג .קראו ביחד את סיכום הפעילות בתחנה:
אנחנו פותחים את התפילה בברכות השחר ,שהן ברכה על הדברים הקטנים והשגרתיים בחיינו .כך אנו מוזמנים
לראות את השפעתו של הקב"ה בכל דבר ודבר בחיינו .חז"ל תקנו את ברכות השחר במקביל לשלבי ההתעוררות
והפעולות היומיומיות בבוקר; החל מקריאת התרנגול בחצר ,דרך הקימה ,פקיחת העיניים ,התרה וזקיפת הגוף
ולבישת המלבושים השונים ,וכלה בתנועה וביציאה מן הבית אל החוץ .בכל פעולה ופעולה אנו זוכים להכיר תודה
לקב"ה ובכך לזכור שברכתו נמצאת בכל דבר ,גם השגרתי ביותר.
ד .משימה אישית:
חשבו  -איזו ברכה מברכות השחר הייתם רגילים לומר מבלי להבין את כוונתה? איזו ברכה נאמרה בלי ששמתם
לב למשמעותה? כתבו את פירושה של ברכה זו ,והסבירו כיצד היא מתחברת לפעולות הרגילות שאתם מבצעים
במהלך הבוקר.
 .2תחנת פסוקי דזמרה:
(הערה למורה :בתחנה זו כדאי להניח גם פתקים קטנים ריקים).
פסוקי דזמרה נועדו להלל את ה' ולשבחו .נעיין במזמור המרכזי בפסוקי דזמרה " -אשרי יושבי ביתך".
א .משימת פתיחה  -משימה קבוצתית:
קראו את המזמור וכתבו:
שלושה דברים שאנו משבחים בהם את ה' במזמור זה.
מה מיוחד במזמור זה לפי דעתכם?
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ב .מקור :למדו את הקטע הבא וענו על השאלות:
"אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא:
כל האומר "תהילה לדוד" (כלומר את מזמור אשרי) בכל יום שלש פעמים
 מובטח לו שהוא בן העולם הבא.מאי טעמא [מה הטעם]? אילימא [בגלל] משום דאתיא באל"ף בי"ת? [מפני שהוא
ע"פ סדר הא-ב]
אלא משום דאית ביה 'פותח את ידך'"...
(מסכת ברכות ד ע"ב)

במקור שלפנינו נאמר שכל מי שאומר מזמור זה שלוש פעמים ביום ,זוכה לחלק בעולם הבא .שכרו רב בגלל שמזמור
זה ייחודי .ומדוע נחשב המזמור למיוחד? ישנם שני טעמים אפשריים לכך:
המזמור בנוי על פי סדר אותיות האל"ף-בי"ת (למעט האות נו"ן)
הפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" הוא פסוק ייחודי.
לפי מסקנת הגמרא ,מזמור זה ייחודי בשל תוכן הפסוק "פותח את ידך".
ענו על השאלות הבאות:
מהי כוונת הפסוק? הסבירו במילים שלכם.
על פי פסוק זה ,מה הקב"ה מספק לאדם?
חשבו וכתבו  -מה מיוחד בפסוק זה שבזכותו זוכה האדם לשכר?
ג .קראו ביחד את סיכום התחנה:
בעל ה'מצודת דוד' פירש את הפסוק כך:
"אתה פותח את ידך ומשביע לכל חי לפי רצונו ותאוותו" .כלומר ,הקב"ה מספק את
צורכי האדם לפי רצונו של האדם.

אנו למדים מכך שהפסוק מבטא את השגחת ה' על כל בריאה ובריאה .אמירת פסוק זה בכל בוקר מזכירה לנו שכאשר
הקב"ה פותח את ידו היא פתוחה לכל אדם כפי רצונו וצורכו ,בכל היבט של החיים.
ד .משימה אישית" :פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון"
חשבו על הדברים בחייכם שבהם הקב"ה פתח את ידו והעניק לכם את רצונכם .כתבו על אחד מהם .בתפילה הבאה
שבה תאמרו פסוק זה ,נסו להיזכר באותם דברים שמניתם כעת .כדי להצליח בכך כתבו אותם על פתק קטן שתוכלו
להכניס לסידור.
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 .3תחנת קריאת שמע:
א .משימת פתיחה קבוצתית:
קראו את הסיפור הבא שמספר הרב סבתו על הרב יצחק הרצוג ,רבה הראשי הראשון של מדינת ישראל (סבו של
הנשיא יצחק בוז'י הרצוג)
"אחרי השואה נודע שיותר מ 3,000-ילדים יהודים מסתתרים במנזרים ,ואינם יודעים
כלל שהם יהודים .חומה של שתיקה מקיפה את המנזרים .הרב הרצוג הגיע אל
האפיפיור ,לוותיקן' .כל ילד כזה הוא לנו אלף ילדים' ,התחנן הרב בדמעות .הרב
הרצוג הלך בעצמו ממנזר למנזר' .אין כאן ילדים יהודים!' ,אמרה לו ראש המנזר
בפסקנות ובפנים חמורות .הרב ביקש לראות בעיניו .אחות מן המנזר הוציאה לו
שורות שורות של ילדים וילדות בסינרים אפורים של בית ספר .הרב דיבר על ליבם.
'מי כאן יהודי?' ,שאל .הילדים עמדו בלי זיע ,שום סימן לא ניכר על פניהם .שקט
מוחלט ,דממה .מלווי הרב נמלאו אכזבה ,מכינים עצמם כבר להמשיך למנזר הבא
ברשימתם .מה יהיה?
ואז ,רגע לפני שיצאו ,הרב הרצוג הסתובב לפתע כלפי הילדים ,וקרא בקול גדול בכל
כוחוְ ׁ :
לו ֵקינ ּו ,ה' ֶא ָחד' .כף ידם הימנית של שבעה ילדים קטנים
'ש ַמע ִי ְש ָׂר ֵאל ,ה' ֱא ֹ
התרוממה מעצמה לכסות את העיניים' .אלה יהודים!' ,קרא הרב הרצוג בהתרגשות.
'כך לימדו אותם אימותיהם כשהרדימו אותם בעריסותיהם בימים שלפני החושך'".

חשבו ,מדוע אותם ילדים שכבר לא זכרו את הבית שבו גדלו ואת החינוך היהודי שקיבלו זכרו דווקא את
קריאת שמע?
שתפו את הכיתה בזיכרון ילדות שלכם הקשור לקריאת שמע.
ב .קראו את המקור הבא וענו על השאלות שאחריו:
"יקרא קריאת שמע בכוונה ,באימה ,ביראה ,ברתת וזיע" (שולחן ערוך ס"א ,א')
והתשובה הנוספת" :קורא אותה מהלך או עומד או שוכב או רוכב על גבי בהמה או
יושב" (שולחן ערוך סג ,א)

ענו על השאלות:
לפי השו"ע קריאת שמע היא קטע תפילה משמעותי ביותר שדרכו אנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים .ישנם מספר
אופנים שבהם ניתן לקרוא את קריאת שמע.
כתבו בלשונכם מהי הדרך המוצעת בשורה הראשונה של המקור לקרוא בה קריאת שמע ,והסבירו מדוע
דווקא כך יש לקרוא אותה.
כתבו בלשונכם מהי הדרך המוצעת בתשובה הנוספת במקור (שורה שנייה) לקרוא בה קריאת שמע ,והסבירו
מדוע דווקא כך יש לקרוא אותה.
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כיצד לדעתכם ניתן להסביר את ההבדל המהותי שבין שתי הדרכים המוצעות במקור?
ג .קראו ביחד את סיכום התחנה:
בשיעורים הקודמים ראינו שיש סוגים שונים של מפגשים עם ה'; לפעמים אנו נפגשים עימו ברוח של יראה כראוי
למפגש עם מלך ,ולפעמים אין אנו מצליחים ליצור את תחושת היראה והמלכות ,ולכן נקרא את קריאת שמע גם
בדרך פשוטה יותר .קריאת שמע מאפשרת לנו מפגש עם ה' ,אך סוג המפגש משתנה מאדם לאדם ומתפילה לתפילה.
ד .משימה אישית:
"שמע ישראל :ה' אלוקינו ה' אחד" (דברים ,ו ,ד)

חשבו מה הפירוש של פסוק זה.
נסו לכתוב את הפסוק במילים אחרות אך עם אותה משמעות.
בזמן אמירת הפסוק "שמע ישראל" נוהגים לכסות את העיניים .אחד הטעמים למנהג זה הוא הצורך הפשוט בריכוז.
כתבו מה יכול לעזור לכם להתרכז בזמן קריאת שמע ולכוון למשמעות של הפסוק ,מלבד כיסוי העיניים.
 .4תחנת תפילת שמונה עשרה:
א .משימה קבוצתית:
תפילת שמונה עשרה היא מרכזה של התפילה .לפני קריאת המקור חשבו על מפגש משמח ומרגש שחוויתם .כיצד
הרגשתם בסיומו? כיצד נפרדתם בסופו של מפגש זה?
ב .קראו את המקור הבא וענו על השאלות:
פניני הלכה סעיף יב
אמרו חכמים ,שהמתפלל ולא נפרד מהתפילה כראוי בשלוש פסיעות לאחריו ובאמירת
"עושה שלום" ,ראוי לו שלא התפלל ,מפני שאם לא נפרד כראוי ,משמע שלא הבין
שעמד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה ,ונמצא מבזה את התפילה.
כשיפסע ,יעקור תחילה רגל שמאל ,שהיא הרגל החלשה ,ובכך יראה שקשה עליו
הפרידה מהתפילה… לא יפחות משלוש פסיעות שבהן ייפרד מהעמידה לפני המלך…
וכן ראוי שלא לפסוע פסיעות גדולות ,שלא ייראה כרוצה להתרחק מהמלך.

ענו על השאלות:
מה מסמלת הצעידה אחורנית בסיום התפילה ומדוע?
מדוע נאמר שמי שלא נפרד כראוי מהתפילה מבזה את התפילה?
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ג .קראו ביחד את סיכום הפעילות בתחנה:
דרך זו של סיום התפילה מדגישה את מעמדה של התפילה כמפגש עם מלך .כיאה למפגש כזה עלינו גם להיפרד
באופן מסוים המעניק כבוד למפגש המשמעותי עם הקב"ה .ההלכה שמובאת במקור עוסקת לכאורה באופן שבו
יש להיפרד מהתפילה ,אך למעשה היא מלמדת אותנו כיצד יש לחוש בתפילה כולה ,ומתוך תחושות אלו ,של כבוד
ורצינות ,יש גם לסיים את התפילה.
ד .משימה אישית:
בתפילת עמידה מופיעות ברכות רבות העוסקות במגוון היבטים של החיים .פתחו את הסידור בתפילת שמונה עשרה,
עיינו בה ובחרו בברכה אחת שמדגישה בעבורכם את הקשר/המפגש/ההתקרבות לקב"ה.
הסבירו מדוע בחרתם דווקא בברכה זו.

אור חוזר
הערה למורה :לפניך שתי אפשרויות .הראשונה שבהן מאפשרת לאסוף ולסכם את מה שעברו התלמידים בתחנות,
והשנייה מאפשרת התחדשות בקטעי תפילה אחרים .בחר באפשרות שיותר מתאימה לכיתתך.

אור חוזר

אפשרות ראשונה:
נזמין את התלמידים לשתף את הכיתה באחת מהמשימות האישיות שביצעו בתחנות ולספר מה התחדש להם
בעקבות הפעילות בתחנה זו.
אפשרות שנייה:
נבקש מהתלמידים לפתוח שוב את הסידור ולחפש קטע או ברכה חדשה שאליה הם מתחברים בעקבות הפעילות
בתחנות שעברו בהן בשיעור .נבקשם לשתף בזה את הכיתה.

אסיף
פתחנו את השיעור בהתבוננות בתפילה יומיומית שלנו ,בקושי ששגרת היום יום מציבה בפנינו ,ובשעמום שלעיתים
התפילה הקבועה מביאה עימה .חיפשנו את דרך המפגש עם הקב"ה בכל אחד מהחלקים השונים בתפילה .פגשנו
בתחנות השונות מקורות שמסבירים את מהותם ומשמעותם של קטעי התפילה ,וראינו כיצד הם משקפים מצב של
מפגש .לבסוף חיפשנו חידוש שהתחדש לנו בעקבות השיעור ,חידוש שילך איתנו לתפילה האישית ,ובעז"ה יגרום
לנו להתחדש בה ולהרגיש תחושת מפגש עם הקב"ה.

אסיף
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הרחבות

הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,אורות התפילה ,עמ' :82
ההבדל בין מי שמתפלל ובין מי שאינו מתפלל ,איננו בזה שהראשון מייחד שעה ביום
לתפילתו והשני איננו מייחד שעה זו לשם זה .יש כאן הבדל עיקרי .אופן חייהם של
שני אלה שונה לגמרי :אותה שעה של תפילה ,מטביעה חותם מיוחד על כל היום כולו.

האתר אנשי בוקר
חוברת הלימוד תפילה כמפגש
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פתיחה כללית
דוׁש ֵא ֶ ּלה ַה ְ ּד ָב ִרים ֲאׁ ֶשר ְּת ַד ֵ ּבר ֶאל ְ ּב ֵני ִי ְש ָׂר ֵאל"
גוי ָק ֹ
ְ"ו ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֹ ֲה ִנים ְו ֹ
(שמות יט ,ו)

הרב עדין שטיינזלץ מפרש כך:
דוׁש []...
גוי  -ועם ָק ֹ
ְ"ו ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת ּכ ֹ ֲה ִנים  -מדינה של כוהני האנושותְ ,ו ֹ
כוהנים וגוי קדוש אינו רק בגדר הבטחה לעילויו של ישראל; כרוכה בו גם מחויבות
חמורה ,שתתפרט להלןֵ .א ֶ ּלה ַה ְּד ָב ִרים ֲאׁ ֶשר ְּת ַד ֵ ּבר ֶאל ְ ּב ֵני ִי ְש ָׂר ֵאל .אם ישראל יסכימו
לקבל על עצמם להפוך לממלכת כוהנים וגוי קדוש ,יינתנו להם הוראות מפורטות
כיצד לממש מעמד מיוחד זה בעשרת הדיברות ובתרי"ג המצוות .אולם קודם שתיכרת
ברית ייחודית זו בין ה' ועם ישראל ,עליהם להסכים לעצם העניין :לשמוע בקולו,
לשמור את הברית ,ולהיות לעמו הקדוש".

במעמד קבלת התורה בהר סיני נכרתת ברית בין הקב"ה לעם ישראל ,והופכת את עם ישראל לעם ייחודי ונבחר .כפי
שמפרש הרב שטיינזלץ ,עם ישראל הוא אכן עם נבחר ,אך הבחירה בו טומנת בחובה מחויבות גדולה .מחויבות זו
היא למעשה חלק מהייעוד של עם ישראל בהיותו עם קדוש.
בשיעורים הקרובים נתעמק בייחודיות של עם ישראל .בבסיס השיעורים עומדת התפיסה ולפיה היותנו עם נבחר
היא זכות אך היא גם כרוכה במחויבות; נלמד כי הדרך ,המעשים והארץ אינם רק גורל אקראי של העם ,אלא ייעודו.
המערך בנוי משלושה שיעורים ,כל שיעור בנוי על קודמו.
שיעור ראשון  -יהודי משמעו ייעודי :נשאל מה המשמעות של היותנו עם נבחר.
שיעור שני  -אור לגויים :נברר מה משמעות המושג 'אור לגויים' ,ונבחן דרך העיסוק במושג זה את המחויבות
של עם ישראל כלפי העולם כולו.
שיעור שלישי " -עם בונה ארץ בונה עם" :נתבונן בקשר האמיץ המתקיים בין עם ישראל לארץ ישראל ,ונראה
כיצד הארץ היא המקום שבו ניתן לממש בצורה מיטבית את ייעודו של העם.
מערכי השיעורים שלפניכם בנויים על פי 'המתכון הסודי' של תוכנית 'הארת הלב' .לכל שיעור מבנה קבוע :פתיחה,
פותחים חלון ,שמש ,אור חוזר ואסיף.
כמו כן ,השיעורים משיקים למקצוע התנ"ך הנלמד בחט"ב.
מערכי השיעורים שהצענו כאן כוללים התייחסות למגוון כישורי החיים הנדרשים על פי משרד החינוך בכיתות החטיבה:
מיומנויות בתחום הקריאה והחשיבה:
ניתוח טקסטים ברמות שונות
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הבעת דעות אישיות בכתב ובעל פה ,שימוש בידע קיים בהקשרים חדשים
מיומנויות תוך אישיות:
פיתוח יכולתו של התלמיד להתבונן על אישיותו באופן רפלקטיבי ולחשוב על עצמו בתוך סביבה
מיומנויות בין אישיות:
הכרת נקודות מבטו של האחר ,הקשבה ושיח שיתופי
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שיעור ראשון:
יהודי משמעו ייעודי
תמצית

בחירת ה' בישראל הפכה אותנו לעם .עם שיש לו מטרה ברורה ,עם שיש לו ייעוד.

לב השיעור

מה המשמעות של היותנו עם נבחר?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
נשאל את התלמידים  -מה הופך אותנו לעם?

פתיחה

נבקשם לנקוב בשמות של עמים שונים .נראה באופן ברור כי העמים הם תולדות של ארצות המוצא שלהם.
נשאל  -ומה לגבי ישראלים?
נזכיר כי המילה ישראל קדומה מאוד ,ומקורה ביעקב אבינו שנקרא כך במאבקו עם המלאך " -כי שרית עם אלוקים
ועם אנשים ותוכל" .נדייק ונגיד כי קיים הבדל עמוק בין עם שנוצר באזור מסוים ונקרא על שם אותו אזור ,ובין
עם שנקרא בשמו על ידי יוצרו .בחירת השם איננה סתמית אלא מעידה על בחירה ,על שליחות שהעניק ה' לעם.
בשיעור זה נבחן את השליחות הזו.

פותחים חלון

נצפה יחד בסרטון של קולולם .מצורפות דוגמאות:
קולולם | מחוזקים לעולם | אברהם טל | הר חברון | 27.6.18
קולולם עם שלומי שבת | על כל אלה  -נעמי שמר | יום העצמאות ה9.4.1 | 70-

פותחים חלון
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לאחר מכן נשאל את התלמידים:
מהו היתרון בשירה בציבור ,שירה משותפת ששרים יחד אנשים רבים?
איזו חוויה חווה האדם הבודד באירוע כזה?
מה מאחד את כולם באירוע כזה?
נדייק ונבהיר כי תחושת ה'יחד' קשורה למטרה משותפת .כולם שותפים למעין הסכם לא כתוב ,לרצון המשותף לכל
הנוכחים .נשאל את התלמידים:
מתי בהיסטוריה של עם ישראל נחוותה חוויה דומה לתחושת ה'יחד' הזו?
נכתוב את תשובותיהם על הלוח.
(הערה למורה :התלמידים יעלו מן הסתם הרבה אירועים מההיסטוריה היהודית והישראלית .יתכן שיעלו אירועים
שליליים כמו מלחמות ,פוגרומים וכו' .ננסה לכוון את התלמידים לאירועים חיוביים).
האירוע המשמעותי ביותר הוא כמובן מעמד הר סיני ,כריתת הברית עם ה'.

שמש

שמש
מקור מספר 1
ניזכר ברגע השיא של הברית בין ה' לעם  -מעמד הר סיני:
קראו את הפסוקים הבאים:
ספר שמות (יט ,א-ח)

י-י ְש ָׂר ֵאלֵ ,מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים ַ ּב ּי ֹום ַה ּ ֶזהּ ָ ,בא ּו ִמ ְד ַ ּבר ִס ָ
ישיְ ,ל ֵצאת ְ ּב ֵנ ִ
א ַ ּבח ֹ ֶדׁשַ ,הׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יני… ַו ִ ּי ַחן-
הוה ִמ ָ
ל-ה ֱאל ֹ ִהים; ַו ִ ּי ְק ָרא ֵא ָליו ְי ָ
ׁ ָשם ִי ְש ָׂר ֵאלֶ ,נ ֶגד ָה ָהר .ג ּומׁ ֹ ֶשה ָע ָלה ֶא ָ
ן-ה ָהר ֵלאמֹרּ ,כֹה
אמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹבְ ,ו ַת ֵ ּגיד ִל ְב ֵני ִי ְש ָׂר ֵאל… ה ְו ַע ָּתהִ ,א ׁ ָ
תֹ ַ
מו ַע ִּתׁ ְש ְמע ּו ְ ּבק ֹ ִליּ ,וׁ ְש ַמ ְר ֶּתם
ם-ש ֹ
ֶא ְ ּ
י-לי ָ ּכ ָ
יתם ִלי ְס ֻג ָ ּלה ִמ ָ ּכ ָ
יתי ִו ְה ִי ֶ
ל-ה ָא ֶרץ .ו ְו ַא ֶּתם ִּת ְהי ּו ִ
ל-ה ַע ּ ִמיםּ ִ ,כ ִ
ת-ב ִר ִ
לי ַמ ְמ ֶל ֶכתדוׁשֵ :א ֶ ּלהַ ,ה ְּד ָב ִריםֲ ,אׁ ֶשר ְּת ַד ֵ ּברֶ ,א ְ ּ
ל-ב ֵני ִי ְש ָׂר ֵאל.
גוי ָק ֹ
ּכ ֹ ֲה ִנים ְו ֹ

הקב"ה מכנה את בני ישראל במספר כינויים  -סגולה ,ממלכת כוהנים ,גוי קדוש .בספר דברים אף נוסף הכינוי עם
קדוש .הפירוש הפשוט של המילה 'סגולה' הוא אוצר מיוחד .כלומר ,עם ישראל הוא אוצרו של הקב"ה .נלמד את
דברי הרש"ר הירש המבהירים את הביטויים הללו:
רש"ר הירש (לקוח מפירושו בספר דברים יד ,ב):
באשר ליחסינו עם ה׳ ,מעמיד השם ״סגולה״ תנאי יסודי :שנעשה לקניינו שלו ,רק
שלו ולגמרי שלו ,ברמ״ח איברינו ושס״ה גידינו ,בכל בחינות מהותנו ובכל שאיפותינו.
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על כל הווייתנו ושאיפותינו להיות תלויות בו לבדו; ורק הוא – ולא כל כוח אחר ,ולא
כל נמצא אחר – צריך לצ ּור את דרך חיינו ולתת את הכיוון למעשינו.
כי עם קדוש אתה – אתה חברה לאומית שהיא קדושה .אומות אחרות נושאות את
תכלית ייעודן בתוך עצמן ,והתכלית העליונה של איגודן הלאומי היא לשמור על
קיומן הלאומי .אולם תכלית האיגוד הלאומי שלכם נמצאת מחוצה לו .איגודכם
הלאומי אינו שייך לעצמו; הוא קנוי לה׳ ,והוא חייב להעמיד את עצמו לרשות ה׳.
כל יחסיו ,כל בחינה ובחינה של חייו – פרטית ,משפחתית ומדינית – צריכים להיות
״מוכנים ומזומנים״ לתפקידים ולמטרות שנקבעו לו על ידי ה׳ – בעליו ואדונו .לפיכך
הוא חייב להרחיק מענייניו כל דבר שיפעל נגד מטרות אלה .״אתה חברה לאומית
קדושה הקנויה לה׳ אלוקיך״… זוהי משמעות ״להיות לו לעם סגולה״.

מה המשמעות של היותנו עם נבחר? כיצד הרב מנמק את ההסבר שלו?
כיצד לדעתכם אפשר לבטא במציאות את אמרתו על הכנת כל בחינה ובחינה להיות מוכנה ומזומנה לתפקיד
שקבע לה ה'?
המילון הבין-לאומי אוקספורד מפרש את המילה 'סגולה' כך:
ּ .1דְב ַר חֶמְּד ָה ,קִניְָן יָקָר ,אֹוצ ָר נִבְח ָר.
"ּכָנַסְּת ִי לִי ג ַםּ-כֶס ֶף וְזָה ָב ּוס ְגֻּל ַת מ ְל ָכִים"
ּ .2תְכּונ ָה ,מִּד ָה חִּיּובִית הַּצְפּונ ָה ּבְמַּׁשֶהּו אֹו ּבְמ ִיׁשֶהּו.
"הַּסּוגִים וְהַּמ ִינִים וְהַהֶבְּד ֵלִים וְהַּס ְגֻּלֹות וְהַּמִקְר ִים"
איזה מבין שני הפירושים של המילה סגולה מתאים לפירושו של הרש"ר הירש? מדוע?
מקור שני למעוניינים בהרחבה:
הרב קוק זצ"ל מתייחס רבות לבחירת ה' בעם ישראל ולמשמעות של בחירה זו .לעם ישראל יש תפקיד בעולם בגלל
הנשמה האלוקית הטמונה בו כעם.
(הערה למורה :המילים הנשגבות של הרב קוק גבוהות מעט .התלמידים יצטרכו תיווך והסבר למילים הקשות .השאלות
אמורות לסייע לתלמידים להבין את הקטע טוב יותר).
אורות ישראל (עמ' קלח)
כנסת ישראל היא גילוי זרע ד' בעולם ,יד ד' בהוי-ה ,בבניין הלאומים .ויש לה בוודאי
יחש גדול עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ ,קדוש ומרומם ,במצוי כולו ,בכל היקפו,
הגשמי והרוחני…
אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים .כוללת
הוא את הכול ,והכול מיוסד על כלות נפשה לאלוהים ,על הרגשתה את המתק ואת
הנועם העליון בכל עומק נשמתה ,בכל יפעת תענוגיו .והתשוקה להאלהות בהתלהבות
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נפש אמתית ,מתגלה היא בכל פינותיה ,מתגלה בתורה ומצוות ,מתגלה במוסר ומידות,
מתגלה בהתעלות נפשית ,בשירה פנימית ,בקדושת החיים ,בצימאון אין חקר" ,כלתה
נפשי  -לאל חיי" ,מתגלה במסירות נפש תדירית ,בנשיאת עול גלות מאהבה ,רק
שלא לזנוח את סדר החיים ,המעשיים והרוחניים ,שהאורה האלוהית מתדבקת על
ידם בקרבה .גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת.

מדוע לדעתכם כנסת ישראל היא "גילוי זרע ה' בעולם"?
את המושג 'זרע ה'' אפשר לפרש בשתי פרשנויות  -זרע מלשון זריעה ,או זרע מלשון זרוע .מה המשמעות
המתחייבת מכך שישראל הם הזרוע של ה' במציאות?
היכן מתגלה במציאות ההשתוקקות של ישראל? באילו תחומים ניתן לראות את הביטוי של היותנו עם נבחר?
נחדד את הנקודה ונדגיש כי תפקידנו כעם נובע מעצם בחירת ה' בנו .עצם בחירתו בנו יוצקת באומה שלנו כוחות
נפש אדירים ושאיפות נשגבות .הייעוד נוגע במרחבים רבים במציאות .הן בתחום התורני  -לימוד תורה וקיום מצוות,
והן בתחום המוסרי  -עבודת המידות ,רצון בתיקון עולם ,משיכה אל הטוב.

אור חוזר

אור חוזר
בנימין זאב הרצל כתב לעצמו יומן .ביומנו הוא דן בתפקיד העם היהודי ומגיע למסקנה הבאה:
1

"אלוהים לא היה מקיים את עמנו זמן כה רב לולא היה שמור לנו ייעוד אחר בקורות
המין האנושי".

מתוך התובנה הזו כותב הרצל בעיתון בגרמניה מאמר בשם 'תקוותנו' המיועד לנוער היהודי ,וכך נכתב בו:2
"ובאמת חושב אני ,כי הציונות (=עם ישראל) לא יחדל מהיות אידיאל ,גם לאחר
שנשיג את ארצנו ,ארץ-ישראל .כי בציונות (=עם ישראל) כפי שאני מבין אותה ,יש
לא רק השאיפה לרכוש כברת-ארץ בטוחה במשפט בעד עמנו האומלל ,כי אם גם
השאיפה להשתלמות מוסרית ורוחנית".

לפי הרצל ,מהו הייעוד של עם ישראל?
עזרו להרצל לעודד את הנוער להגשים את ייעודו של עם ישראל .נסחו סלוגן ,משפט קצר וקליט ,שיבטא
את רעיון הייעוד של עם ישראל.
 1בנימין זאב הרצל ,יומן הרצל 14 ,ביוני ,1895 ,בתוך הרצל ,מכתבים ויומנים ,כרך ב ,עמ' 129-128
https://benyehuda.org/read/7779 2
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אסיף
בשיעור זה עברנו יחד כברת דרך .התחלנו במבט על שמות עמנו המבטאים את היותנו העם שבחר ה' (ישראלים,
יהודים) .דיברנו על שירת המונים כחוויה שבה מורגשת תחושה עזה של יחד ,של שיתוף מתוך מטרה אחידה.
הבחירה של ה' בעם ישראל הופכת את כל האנשים הפרטיים בעם לאומה שמוטלת עליה אחריות ,שיש בה שותפות
גורל ואחריות למימוש של חזון משותף .ב'שמש' פגשנו במקורות שונים העוסקים בהבנה כי לעם ישראל יש מטרה
משותפת .לבסוף ראינו שגם הרצל ,חוזה המדינה ,ראה את עם ישראל כעם מיוחד שמוטלת עליו משימה משותפת,
והוא בעל שאיפות מוסריות.

אסיף

נבקש מהתלמידים דוגמה מהמציאות להיותנו אומה בעלת שליחות.
(דוגמאות :הקוד האתי בצה"ל והרמה המוסרית הגבוהה הנשמרת בו ,ריבוי זוכי פרסי נובל יהודיים ,ריבוי גמ"חים
ועשיית חסד מאורגנת ,חידושים טכנולוגיים המבטאים רצון בתיקון העולם ועוד).
הרחבות

עוד על תפקידו של עם ישראל ניתן לקרוא במקורות הבאים:
הגותו של הרב סולוביצ'יק במאמר קול דודי דופק ,ובהבחנה בין ברית גורל לברית ייעוד.
הרב עמיאל ,לנבוכי התקופה ,הסבר על בחירת ה' בנו וההבדל בין הייעוד היהודי לייעוד הציוני.
הרב עוזיאל ,הגיוני עוזיאל ,שער כה; הלאומיות ותעודתה ,א .הסבר על בחירת ה' בעם ישראל ומשמעותה.
סגולת עם ישראל ,סיכום שיטות ריה"ל ,המהר"ל מפארג והרב קוק .שיעור של הרב איתמר אלדר.
הרב חיים דרוקמן ,נצח ישראל  -הייחוד והייעוד של עם ישראל ,אורות עציון לג.
נתן קוטלר ,מהי סגולת ישראל? ,בלכתך בדרך כו ,ישיבת כרם ביבנה.
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שיעור שני:
אור לגויים  -מחויבות ואחריות
תמצית

השיעור יעסוק במחויבות הכרוכה בעצם היותי יהודי ,בן העם הנבחר .נברר מהי אותה מחויבות דרך עיון
במושג 'אור לגויים'.

לב השיעור
לב השיעור

מה הכוונה במושג 'אור לגויים'? באילו דרכים הוא בא לידי ביטוי?

מהלך השיעור
פתיחה

פתיחה
אילו היו בוחרים בך למועצת תלמידים ,איזו הצעה היית מעלה למטרת שיפור בית הספר?
נשאל:
מה הבחירה למועצת התלמידים מקנה לתלמיד שנבחר להיות חבר בה?
כיצד הייתם חשים אילו התלמיד שבחרתם למועצת התלמידים לא היה מקיים את הבטחותיו?
נדון עם התלמידים בשאלות אלו .נסכם ונאמר כי כאשר אדם נבחר ,מעבר לזכויות שהוא אולי מקבל ,בראש ובראשונה
מוטלות עליו חובות .חובתו הבסיסית היא הגשמת המטרה שלשמה נבחר .כך גם המוטל על עם ישראל כעם הנבחר.
נקריא לתלמידים את הקטע הבא:
"רעיון הבחירה פסול כשהעם הנבחר דורש לעצמו פריבילגיות ,זכויות יתר .אנחנו
כעם נבחר ,אומרים שנבחרנו לשם קבלת עול מצוות" (הרב יוסף צבי קרליבך)

עם ישראל כעם סגולה ,כעם נבחר ,נבחר למען מטרה המחייבת אותו ,אומר הרב קרליבך .הבחירה של ה' בנו לא
נועדה כדי לבטא עליונות ,אלא למען מטרה ומחויבות מסוימת .בשיעור הקרוב נברר מהי אותה מחויבות.
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פותחים חלון
נצפה באחד משני הסרטונים הבאים ,או בחלק מכל סרטון:
חקלאותhttps://www.youtube.com/watch?v=SMBtIBRF2Ew :
אנרגיה סולאריתhttps://www.youtube.com/watch?v=qkl2mbVuUXU :

פותחים חלון

שני הסרטונים מציגים תרומה משמעותית שתרמה ישראל לעולם בתחומים שונים .התרומה המוצגת בסרטון היא
למעשה הידע שאותם יהודים העניקו למדינות אחרות.
הכותרת שניתנה לסדרת הכתבות הזו היא 'אור לגויים' .נשאל את התלמידים:
מהי לדעתם משמעות המושג 'אור לגויים'?
מה הקשר של מושג זה לסדרת הכתבות הזו?
האם הייתם מעניקים כותרת אחרת לכתבות? מהי?
במהלך השיעור ננסה לברר את משמעות המושג 'אור לגויים' וכיצד הוא מבוטא.
(הערה למורה :נחדד ונבהיר כי הפיתוח הישראלי שהוצג בסרטון הוא לא עיקר המחויבות שלנו ,אלא העברת הידע
לעם אחר; העזרה לעם אחר היא הדבר אשר מבטא את מחויבותנו כעם סגולה).

שמש
מקור מספר :1
לפני קריאת המקור נכין את התלמידים לקריאת נבואת נחמה של ישעיהו המתארת את ירושלים במצב העתידי,
במצב של גאולה .נדגיש כי גם אם לא כל מילות הפסוקים יהיו ברורות ,יש לנסות להתמקד בהבנת הרעיון המרכזי.

שמש

ישעיהו ב :א-ד

(א) ַה ָּד ָבר ֲאׁ ֶשר ָח ָזה ְיׁ ַש ְע ָיה ּו ֶ ּב ָ
מוץ ַעל ְיה ּו ָדה ִויר ּוׁ ָש ִָלם( .ב) ְו ָה ָיה ְ ּב ַא ֲח ִרית ַה ָ ּי ִמים
ן-א ֹ
עות ְו ָנ ֲהר ּו ֵא ָליו ָ ּכל ַה ּג ֹו ִים( .ג) ְו ָה ְלכ ּו
כון ִי ְה ֶיה ַהר ֵ ּבית ה' ְ ּבר ֹ ׁ
אש ֶה ָה ִרים ְו ִנ ּ ָש ׂא ִמ ְ ּג ָב ֹ
ָנ ֹ
ַע ּ ִמים ַר ִ ּבים ְו ָא ְמר ּו ְלכ ּו ְו ַנ ֲע ֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵ ּבית ֱאל ֹ ֵהי ַי ֲעקֹב ְוי ֹ ֵרנ ּו ִמ ְ ּד ָר ָכיו ְו ֵנ ְל ָכה
הו ִכ ַ
יח ְל ַע ּ ִמים
ְ ּבא ְֹרח ֹ ָתיו ִ ּכי ִמ ִצּ ּי ֹון ֵּת ֵצא ֹ
תו ָרה ּו ְד ַבר ה' ִמיר ּוׁ ָש ִָלם( .ד) ְוׁ ָש ַפט ֵ ּבין ַה ּג ֹו ִים ְו ֹ
יתו ֵת ֶ
גוי ֶאל ּג ֹוי ֶח ֶרב ְולֹא
רות לֹא ִי ּ ָש ׂא ֹ
יהם ְל ַמ ְז ֵמ ֹ
בו ָתם ְל ִא ִּתים ַו ֲח ִנ ֹ
ַר ִ ּבים ְו ִכ ְּתת ּו ַח ְר ֹ
עוד ִמ ְל ָח ָמה.
ִי ְל ְמד ּו ֹ

נקרא ביחד את הפסוקים .נסביר שבעתיד תהיה ירושלים מוקד עלייה לרגל בעבור כל העמים ,ושישרור שלום ביניהם.
ננסה להעמיק את העיון בפסוק ג ונתמקד במשמעות המילים "כי מציון תצא תורה".
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עבודה בחברותות:
 .1כתבו מהי לדעתכם הכוונה במילים "מציון תצא תורה".
 .2חשבו  -האם יש לכם דוגמה למצב כזה בימינו?
 .3קראו את המדרש בויקרא רבה (כד ,ד)

תו ָרהֶ .ע ְז ָרה ְו ִס ּי ּו ַע ִמ ִצּ ּי ֹוןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
ּת ֹו ָרה ִמ ִצּ ּי ֹוןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (ישעיה ב ,ג)ּ ִ :כי ִמ ִצּ ּי ֹון ֵּת ֵצא ֹ
(תהלים כ ,ב)ִ :יׁ ְש ַלח ֶע ְז ְר ָך ִמ ּק ֹ ֶדׁשִ ,מ ִּק ּד ּוׁש ַמ ֲע ִש ׂים ׁ ֶש ֵ ּיׁש ְ ּב ָי ְד ָך( ,תהלים כ ,ב)ּ :ו ִמ ִצּ ּי ֹון
ִי ְס ָע ֶד ּ ָך ִמ ִצּ ּי ּון ַמ ֲע ִש ׂים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּב ָי ֶד ָך.

כיצד מסביר המדרש את הפסוק? מה יצא מציון ובאיזו דרך?
 .4התבוננו בקישורים הבאים ,והסבירו כיצד כל כתבה מגשימה את נבואת ישעיהו ("כי מציון תצא תורה") על
פי המדרש( .מומלץ להכניס את הכתבות כתמונות ולא כקישורים לדף העבודה בחברותות)
מעריב -מושיטים יד בעקבות רעידת האדמה
 -Ynetכיצד אפשר לסייע לפליטים מאוקראינה
 -Ynetבזכות רופאים ישראליים
 .5כיצד ניתן לפרש כעת את המושג 'אור לגויים'?
(הערה למורה :המדרש בויקרא רבה עוסק במשמעות שונה של 'תורה' היוצאת מציון .לפי המדרש ,הכוונה במילה
'תורה' היא למעשה סיוע ועזרה ,והדרך לממשה היא ע"י מעשים .כלומר מציון יוצאים מעשי חסד המשפיעים על
העולם ומאירים אותו .ננסה לחבר את התלמידים למציאות של ימינו ,ונראה בעזרת הכתבות כיצד נבואה זו מתממשת
בהיבטים שונים כיום).
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
ַ"ו ִיּ ְק ָר֛א ה' ֱאל ֹ ִה֖ים ֶא ָ
ל־ה ָא ָד֑ם ַויּ ֹ ֶ
֥אמר ל֖וֹ ַא ֶיּ ָכּה"
(בראשית פרק ג פסוק ט)

(הערה למורה :לאחר קריאת הפסוק נזכיר לתלמידים את הסיפור שקדם לשאלתו של הקב"ה  -חטא אדם הראשון)
את שאלת הקב"ה לאדם הראשון מקשר הרב זקס לאחריות ,ואלו הם דבריו:
כל עוד יש בעולם רעב ,עוני ומחלות שאפשר לרפאן המלאכה לפנינו .כל עוד עמים
נלחמים ,אנשים שונאים ושחיתות פושה במסדרונות הכוח ,כל עוד יש מובטלים
ודרי רחוב ,דיכאון וייאוש ,משימתנו לא נשלמה,
ואם אוזנינו כרויות אנו שומעים את קול אלוהים השואל אותנו כפי ששאל את
האדם הראשון,
"אייכה?"
(הרב זקס מתוך ספרו 'לרפא עולם שבור')
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עבודה בחברותות:
 .1מהו הפירוש המילולי לשאלתו של הקב"ה ' -אייכה?'
 .2כיצד מפרש הרב זקס את שאלת הקב"ה לאדם הראשון ' -אייכה?'
 .3לפי פירושו של הרב זקס ,מהו תפקיד היהודי בעולם ,וכיצד תפקיד זה מתקשר לשאלת אייכה?
 .4כיצד ניתן לפרש את המושג 'אור לגויים' בעקבות פירושו של הרב זקס? מהי האחריות המוטלת על עם ישראל?
(הערה למורה :במקור זה נשים דגש על האחריות המוטלת על עם ישראל כלפי אתגרי האנושות .השלב הראשון
באחריות זו היא ראיית המצוקות והאתגרים ,והחובה לא להתעלם מהם .המושג 'אור לגויים' במקור זה מתפרש
כחובת תיקון העולם המוטלת על העם היהודי).

אור חוזר

אור חוזר

נציג תמונה של מגדלור ונקריא את הגדרתו המילונית:

מגדלור הוא מגדל המפיץ אור לשם סיוע בניווט ושיט בים ,בנהרות ,ובאגמי מים גדולים.

נראה שאפשר לדמות את המושג 'אור לגויים' למעין מעין מגדלור מאיר .האור שמופץ מהמגדלור מסייע ,מכוון ומאיר
את הדרך .זהו למעשה תפקיד האור שעל עם ישראל להפיץ.
נזמין את התלמידים לסבב של שיתוף:
חשבו על מישהו שהוא כמגדלור בעבורכם.
מיהו? מה הוא מאיר לכם/בעבורכם?
כיצד אתם מרגישים כשהוא משפיע עליכם מאורו?
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אסיף
אסיף

פתחנו את השיעור בהבנת האחריות והחובות הכרוכות בבחירתנו לעם סגולה .מחובתנו להיות 'אור לגויים' .ראינו
הסברים שונים למושג 'אור לגויים' ודרכים שונות למימושו .לבסוף התבוננו ביכולתנו להיות מושפעים מאור שמואר
עלינו ,ובתחושות שאור כזה מציף בנו.
הרחבות

ליקוטי מוהר"ן ה :א ב

ְ
עו ָלם לֹא ִנ ְב ָרא ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְש ִב ִ
ילי (סנהדרין לז)ִ .נ ְמ ָצא,
לו ַמרּ ָ :כל ָה ֹ
א ִ ּכי ָצ ִריך ָ ּכל ָא ָדם ֹ
ְ
עו ָלם ִנ ְב ָרא ִ ּבׁ ְש ִב ִ
אות
עו ָלםּ ,ו ְל ַמ ְ ּל ֹ
אות ּו ְל ַע ֵ ּין ְ ּב ָכל ֵעת ְ ּב ִת ּק ּון ָה ֹ
יליָ ,צ ִריך ֲא ִני ִל ְר ֹ
ְ ּכׁ ֶש ָה ֹ
עו ָלםּ ,ו ְל ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ ּב ֲעב ּו ָרם.
רון ָה ֹ
ֶח ְס ֹ

הרב יהודה עמיטל' ,דברים שבחובה וחובות שבהכרה'
אין שום תפקיד אחר למדינת ישראל אלא קידוש שם שמים ,כי אחרת יכולנו לחיות
כיחידים .והדברים האלו שמוזכרים על ידי הרב קוק מעוגנים בתפיסתו הכללית:
האבות כל ימיהם חלמו להקים אומה .לשם מה? מפני שיש לאומה זו תפקיד להביא
את העולם כולו תחת עול מלכות שמים ,כדי ש"יכירו וידעו כל יושבי תבל".
מי שאינו מכיר בכך שמדינת ישראל ,אף על פי שהיא עומדת בראשית צעדי הגאולה
מובילה עד "בוא עמים רבים ואמרו לכו ונלכה באור ה'" ,מי שמנתק את החובה הזו
ממדינת ישראל – אין לו חלק בציונות הדתית .המטרה של מדינת ישראל איננה
פתרון בעיית הקיום היהודי .אנו איננו מסוגלים לפתור בעיה זו – שומר ישראל ,הוא
ישמור את שארית ישראל.
אם יש לנו תפקיד – זהו קידוש שם שמים .והקב"ה אומר לנו :אם יש לנו שפה לדבר
עם השיעים ועם הגבעונים ,הרי שזו השפה של החסד ,של עשיית משפט ,שיאמרו:
מלכי ישראל – חסד הם.
זוהי השפה שהקב"ה מטיל עלינו ,וזה מבחננו .אני מתפלל שהקב"ה ייתן לנו את
הכוח לעמוד במבחן זה.

ד"ר אסף שגיב  -מתוך :תכלת  11ה'תשס"ב
תודעת הייעוד ,האמונה כי על עם ישראל להיות ל"ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ,היא
המסד של הזהות העצמית היהודית ,מימי המקרא עד העידן המודרני .לאורך כל
הדורות ,ובכל פינות הפזורה ,התמידו היהודים לראות עצמם חלק מעם בעל שליחות
מיוחדת בעולם – ייעוד שהנביא ישעיהו מעלה אותו על נס ,באמרו "אני ה' קראתיך
בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם ,אור גויים ,לפקוח עיניים ִע ְורות להוציא
ממסגר אסיר מבית כלא יֹשבי חשך".
האידיאל הזה אינו מבטא אמונה בעליונות גזעית ואינו כרוך בשלילת ערכם של
עמים אחרים .ככלות הכול ,אותו מקרא שהציג את רעיון העם הנבחר העניק לעולם
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גם את התפישה שלפיה כל בני האדם באשר הם נבראו בצלם האל .עם הבחירה הוא,
בראש ובראשונה ,קהילה רוחנית שכל הגויים יכולים להצטרף לברית המכוננת אותה,
אם יבחרו בכך .קהילה זו קיבלה על עצמה אתוס של שליחות ומצוינות רוחנית;
אתוס התובע מן העם היהודי להתעלות מעל לבינוני ול"נורמלי" ,ולחתור בהתמדה
לשכלול תכונותיו האינטלקטואליות והמוסריות .היא מבטאת שאיפה להתגברות,
במחיר מאמצים מרובים ,על הנטיות הנחותות שבאדם ,וטיפוח הצד הנשגב שבו.
אכן ,אי-אפשר למחוק מן הטקסטים המכוננים של היהדות את רעיון עם הסגולה מבלי
לעקר את היהדות עצמה ,להפוך אותה לקליפה חלולה; אי-אפשר להסיר באמצעות
כירורגיה אינטלקטואלית את הרעיון הזה מן החוויה היהודית ,מבלי ליטול ממנה
את כוח החיים שקיים אותה במשך זמן כה רב ...ציפיות אלה רחוקות עדיין ממימוש.
מדינת ישראל ,למרות הצלחות מרשימות ,איננה חברת מופת .גם אם כמה מההישגים
שיש לזקוף לזכותה הם סיבה לגאווה ,היבטים אחרים שלה מראים הידרדרות אפילו
אל מתחת לסף ה"נורמלי" .ברי ,כי חברת המופת שעליה חלמו המייסדים – כל אחד
לפי דרכו – טרם נוצרה .אבל על עצם התקווה להתעלות רוחנית ,למימוש הייעוד
הלאומי ,או ,אם נתנסח בלשון צנועה יותר ,על השאיפה למצוינות ועל תחושת
השליחות ,אסור לוותר .הן הן נשמת אפם של היהדות בכלל ,והמפעל הציוני בפרט.
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שיעור שלישי:
"עם בונה ארץ בונה עם"
תמצית

בשיעור זה נתמקד בחשיבותה של ארץ ישראל ובהיותה חלק מרכזי במימוש ייעודנו כעם בחירה .דרך
המקורות השונים נעמוד על הקשר ההדוק שבין העם לארץ ,ונראה כיצד ארץ ישראל היא הקרקע הפורייה
ביותר למימוש ייעודו של עם ישראל.

לב השיעור
לב השיעור

מהו הקשר בין ייעודו של עם ישראל כעם נבחר ובין ארץ ישראל?

מהלך השיעור

פתיחה
פתיחה

נבקש מהתלמידים לספר מהיכן עלו סבא וסבתא  /ההורים  /המשפחה המורחבת שלהם לארץ .נעשה זאת באופן הבא:
נקרין על הלוח את מפת העולם ,ונזמין את התלמידים לסמן את המקום שממנו הגיעה משפחתם לארץ (יש להצטייד
מראש בטושים מחיקים).
אפשרות נוספת:
נזמין אל הלוח את כל התלמידים .כל תלמיד יכתוב את שם המקום שממנו הגיעה משפחתו .תוך כמה דקות
הלוח יהיה מלא בשמות הארצות.
לאחר מכן נשאל –
מדוע למרות כל הקשיים בחרו אותם יהודים לעלות לארץ?
האם אתם יודעים מדוע בני המשפחה שסיפרתם עליהם בחרו לעלות לארץ?
נאסוף את תשובות התלמידים המגוונות ,המעידות על חשיבותה ועל ייחודה של ארץ ישראל.
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פותחים חלון
נצפה בסרטון :שבוע החמ"ד בסימן  70שנה למדינה לאור חזון הנביאים
נעצור ב 1:40-ונשאל את התלמידים –
אילו נבואות התגשמו? באילו תחומים?

פותחים חלון

נמשיך את הצפייה בסרטון עד סופו.
נשאל –
מהו הנתון שהכי הרשים אתכם בנוגע למדינת ישראל ומדוע?
הצלחות אלו המופיעות בסרטון הן הברכה שזוכה בה עם ישראל כאשר הוא בארץ ישראל .בשיעור הקרוב נתבונן
בברכות אלו ובמחויבות שיש לעם ישראל כאן ,בארץ.

שמש
(הערה למורה :לפני קריאת המקור נחבר את התלמידים להקשר .הרמב"ן נותן את טעמו לפתיחת התורה דווקא
בסיפורי בראשית .המקור שלפנינו הוא מקור מורכב יותר להבנה ,ולכן נקרא אותו ביחד עם התלמידים ,ונכוונם
להבנת הרעיון המרכזי של משפט הארץ .לפי הרמב"ן מתקיימת בארץ חוקיות  -כאשר העם היושב בארץ חוטא,
הארץ מקיאה אותו .זו הסיבה לפתיחת התורה בסיפורים אלו ,כדי ללמד את עם ישראל את חוקיות העם והארץ.
ניתן להציג רק חלק מהמקור ולהתמקד במשפטים המודגשים).

שמש

רמב"ן על בראשית ,פרק א פסוק א
ונתן רבי יצחק טעם לזה ,כי התחילה התורה ְ ּ
ב"ב ֵר ׁ ִ
אשית ָ ּב ָרא ֱאל ֹ ִהים" וסיפור כל עניין
היצירה עד בריאת אדם ,ושהמשילו במעשה ידיו וכל שת תחת רגליו ,וגן עדן – שהוא
מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה – נעשה מכון לשבתו ,עד שגירש אותו חטאו
משם .ואנשי דור המבול ,בחטאם גורשו מן העולם כולו ,והצדיק [נח] בהם לבדו נמלט,
הוא ובניו .וזרעם ,חטאם גרם להם להפיצם במקומות ולזרותם בארצות ,ותפשו להם
המקומות למשפחותם בגוייהם כפי שנזדמן להם .אם כן ראוי הוא ,כאשר יוסיף
הגוי [העם] לחטוא ,שיאבד ממקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו ,כי כן הוא
משפט האלוהים בארץ מעולם.
וכל שכן עם המסופר בכתוב כי כנען מקולל ונמכר לעבד עולם ,ואינו ראוי שיירש
מבחר מקומות היישוב ,אבל יירשוה עבדי ה' זרע אוהבו ,כעניין שכתוב (תהלים קה
תור ֹ ָתיו ִי ְנצֹר ּו".
מד)"ַ :ו ִ ּי ֵּתן ָל ֶהם ַא ְר ֹ
צות ּג ֹו ִים ַו ֲע ַמל ְל ֻא ּ ִמים ִי ָירׁש ּו ַ ּב ֲעב ּור ִיׁ ְש ְמר ּו ֻח ָ ּקיו ְו ֹ
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כלומר ,שגירש משם מורדיו ,והשכין בו עובדיו ,שיידעו כי בעבודתו ינחלוה ,ואם
יחטאו לו – תקיא אותם הארץ כאשר קאה את הגוי אשר לפניהם.

לאחר הקריאה המשותפת נזמין את התלמידים לעבודה בחברותות:
 .1בפתיחת הפירוש מזכיר הרמב"ן את גירוש האדם הראשון מגן העדן ואת חטאי דור המבול .מה משותף לשני
עניינים אלו? לאיזה מצב הם מהווים דוגמה?
 .2מה החוק המתקיים בארץ לפי הרמב"ן? כיצד עונשו של אדם הראשון ועונשם של אנשי דור המבול מבטאים זאת?
 .3הרמב"ן משתמש במילה הלקוחה מעולם אחר כאשר הוא מתאר את גירוש עם ישראל מהארץ .מהי המילה? מדוע
לדעתכם בוחר הרמב"ן להשתמש דווקא במילה זו?
(הערה למורה :לאחר העבודה בחברותות אפשר לאסוף את תשובות התלמידים ולהתמקד בנושא הקאת העם בידי
הארץ .אפשר לשאול מתי אנו משתמשים במושג הזה או מתי אנו חווים הקאה ,ובכך להדגיש את הקשר ההדוק
שבין התנהגותו המוסרית של עם ישראל לישיבתו בארץ).
מקור נוסף למעוניינים בהרחבה:
(הערה למורה :לפני קריאת המקור נסביר את הקשרו .בספר יחזקאל מעודד הנביא את ישראל הנמצאים בגלות.
הוא מבטיח להם שבזמן הגאולה הארץ ,שכרגע עזובה ושוממה ,תחל לתת את פירותיה היפים).
תלמוד בבלי ,מסכת סנהדרין דף צח ע"א
"ואמר רבי אבא :אין לך קץ מגולה מזה ,שנאמר (יחזקאל לו ,ח)"ְ :ו ַא ֶּתם ָה ֵרי ִי ְש ָׂר ֵאל
ַע ְנ ּ ְפ ֶכם ִּת ֵּתנ ּו ּו ֶפ ְר ְי ֶכם ִּת ְ
בוא"
יש ׂא ּו ְל ַע ּ ִמי ִי ְש ָׂר ֵאל ִ ּכי ֵק ְרב ּו ָל ֹ
ומפרש רש"י'" :מגולה מזה'  -כשתיתן ארץ-ישראל פריה בעין יפה אז יקרב הקץ
ואין לך קץ מגולה יותר".

למעוניינים ניתן להוסיף את פירוש שטיינזלץ:
ואמר ר' אבא :אין לך קץ ,כלומר ,סימן גאולה מגולה וברור מזה שנאמר" :ואתם
הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא" (יחזקאל לו,
ח) ,וכאשר יתקיים דבר זה שארץ ישראל תיתן פריה בעין יפה ,הוא סימן שמתקרבת
ביאת המשיח.

עבודה בחברותות:
 .1מה הכוונה במילים 'קץ מגולה'? באיזו מילה אפשר להחליף את המילה 'מגולה' כך שתישאר בעלת אותה משמעות?
 .2היעזרו בפירוש רש"י וכתבו  -מהו הסימן שבאמצעותו ניתן לדעת מתי הגיעה הגאולה?
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 .3מדוע לדעתכם דווקא זה הסימן?
 .4אילו היינו מתבוננים על הסימן שמציע רש"י באופן סמלי ,מה היו מסמלים הפירות שמניבה הארץ? אילו עוד
סימנים לגאולה אפשר להציע?
 .5חשבו על עוד דוגמאות לקץ מגולה מזמננו כיום.

אור חוזר
נחלק את התלמידים לזוגות .כל זוג יענה על השאלות הבאות:
בסביבת אילו אנשים אני מרגיש שאני מבטא את עצמי ואת כישוריי באופן מיטבי?
באיזה מקום אני מרגיש שאני יכול להיות הכי כן?
נזמין את התלמידים לשתף בתשובה אחת בסבב.

אור חוזר

נסכם ונאמר שכפי שבחיינו האישים ישנם מקומות או אנשים שבסביבתם אנו מצליחים להיות במיטבנו ,כך גם עם
ישראל בארץ ישראל .הארץ היא המקום שבו אנו יכולים לממש את הייעוד שלנו באופן מיטבי ,וכשזה קורה אנו
זוכים להצלחה ולשגשוג .נציין שלעיתים ההצלחה לא נראית לעין ,ואנו חווים את הקושי שבקיומו של עם ישראל
כאן בארץ ,אך אפשר להתבונן על זה כתהליך ,כמסע הנמשך לאורך זמן ולא כאירוע נקודתי .נמשיך לשאוף לממש
את ייעודנו כאן בארץ למרות הקשיים.

אסיף
במהלך השיעור התבוננו בחשיבותה של ארץ ישראל .למדנו כי הקיום של עם ישראל בארץ ישראל תלוי בהתנהגותו
המוסרית .כאשר העם מוסרי הוא זוכה להצלחה ולשגשוג בתחומים רבים .ראינו שהארץ היא המקום שבו מתאפשר
לנו מימוש הייעוד שבו עסקנו בשיעורים האחרונים .כאשר הדבר מצליח אנו זוכים לשפע ולברכה בתחומי חיים
רבים .לבסוף התבוננו פנימה ושאלנו באילו מקומות בחיים אנו במיטבנו ,כפי שעם ישראל במיטבו כשהוא מממש
את ייעודו בארץ ישראל.

אסיף

הרחבות

לפני קריאת המקור נבקש מהתלמידים לחשוב על דוגמאות למטרות שיש מקום שבו הכי טוב לממשן (מטרות בתחום
הלימודי ,החברתי וכו').
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לאחר איסוף התשובות נקרא ביחד את המקור:
הרב זקס מתוך 'מועדים לשיחה' עמ' 234 ,231
"אנחנו חיים את החיים בתנועה קדימה אך מבינים אותם במבט לאחור .תוצאותיהם
של שני האסונות ההיסטוריים ,הכיבוש הבבלי והמרד הכושל נגד רומא ,גרמו לנו
להבין בדיעבד את מהותה של ההיסטוריה היהודית מראשיתה .החוק (המצוות
והמשפטים) לא התקיים למען הארץ .הכיוון ההפוך הוא הנכון :הארץ התקיימה
למען החוק .ה' נתן לבני ישראל את הארץ כדי שיקיימו בה חברה מקודשת של
צדק ושל רחמים".

נקרא ביחד את הקטע שכתב הרב זקס ונסביר שבדרך כלל מדינות מתפתחות בסדר הבא  -ראשית מתקבצת
קבוצה בעלת מכנה משותף; אחר כך מחוקקת הקבוצה חוקים ויוצרת משטר או מקימה מדינה כלשהי .תולדות עם
ישראל אירעו בסדר הפוך  -קודם קיבלנו את התורה ,את החוק והמשפט ,ואז נכנסנו לארץ כדי לקיים את החוקים
שקיבלנו .מצב זה מדגיש את היות ארץ ישראל חלק מובנה מהייעוד של עם ישראל .ארץ ישראל היא המקום בו
הייעוד מתממש במלואו.
הרב שלמה גורן ,מדינת ישראל לפני חזון הנבואה וההלכה ,תורת המדינה ,עמ' 470-465
(הערה למורה :לפני קריאת המקור נספר שהרב גורן היה הרב הצבאי הראשי מקום המדינה ,ולאחר מכן מונה
לתפקיד הרב הראשי לישראל .הרב גורן לחם במלחמות ישראל אף שהיה יכול להיות פטור מהן עקב תפקידו כרב)
"השאלה העומדת לפנינו היא :האם מדינת ישראל ממלאת חזון נבואי או הלכתי כל
שהוא? האם היא משתבצת בתוכנית היסטורית-הלכתית של עם ישראל או אינה
אלא אירוע טבעי ללא קשר עם חזון הנבואה? האם עם תקומת המדינה בשנת תש"ח
סיימנו את תקופת הגלות ונכנסנו לתקופה היסטורית חדשה ,היא תקופת הבית
השלישי שראשיתה זהה עם תקופתנו ,תקופת מדינת ישראל?
מה נשתנה אפוא בהקמת מדינת ישראל?
בין חמש הפונקציות של הבית השלישי לפחות שלוש מהן ביצענו במלואן או בחלקן:
א .שחררנו את הארץ ב .הקמנו ממשלה ריבונית ג .קיבצנו גלויותינו .חסרות לנו עוד
שתיים :לא הקמנו את הסנהדרין וכמובן שגם הפונקציה החמישית בניין בית המקדש
לא בוצעה .אבל בין חמש הפונקציות הנ"ל שלוש מהן ביצענו…
העובדה ששערי הארץ פתוחים לכל יהודי ,אנחנו מוכנים לקלוט אותם והארץ משוועת
לעולים יהודים ,שחררנו את הארץ והקמנו מדינה יהודית ריבונית ,בחסדי ה'  -אלה
משימות חשובות ביותר שמטביעות את חותמן על העידן שלנו".

עבודה בחברותות:
 .1בתחילת המקור מציג הרב גורן שאלות על הקשר שבין מדינת ישראל לחזון ולהבטחה של הקב"ה .האם לפי הרב
גורן מדינת ישראל היא אכן חלק מהחזון? האם היא חלק מההבטחה שהבטיח הקב"ה לאבות?
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 .2מהם הנימוקים לתשובתו?
 .3חשבו  -מהו מעמדה של מדינת ישראל אם היא התגשמות של נבואה ושל הבטחה אלוקית?
שמות פרק ו פס' ה-ח
ת-נ ֲא ַקת ְ ּב ֵני ִי ְש ָ ׂר ֵאלֲ ,אׁ ֶשר ִמ ְצ ַר ִיםַ ,מ ֲע ִב ִדים א ֹ ָתם; ָו ֶא ְז ּכֹרֶ ,א ְ ּ
ה ְו ַגם ֲא ִני ׁ ָש ַמ ְע ִּתיֶ ,א ַ
ת-ב ִר ִ
יתי
הו ֵצ ִ
ו ָל ֵכ֞ן ֱאמ ֹ֥ר ִל ְב ֵנ ִ
את֣י ֶא ְת ֶכ֗ם ִמ ַּת ַ֙חת֙ ִס ְבל ֹ֣ת ִמ ְצ ַר ִ֔ים ְו ִה ַצּ ְל ִּת֥י ֶא ְת ֶכ֖ם
י־י ְש ָׂר ֵאל֮ ֲא ִנ֣י ה' ְו ֹ
ֵמ ֲעב ֹ ָד ָת֑ם ְו ָג ַא ְל ִּת֤י ֶא ְת ֶכם֙ ִ ּב ְזר ֹ֣ו ַע ְנט ּו ָי֔ה ּו ִב ׁ ְש ָפ ִט֖ים ְ ּגד ֹ ִלים׃ ז ְו ָל ַק ְח ִּת֨י ֶא ְת ֶכ֥ם ִלי֙ ְל ָע֔ם
֥יתי ָל ֶכ֖ם ֵלאל ֹ ִה֑ים ִו ַ
יד ְע ֶּת֗ם ִ ּכ֣י ֲא ִנ֤י ה' ֱאל ֹ ֵ֣ה ֶ
ְו ָה ִי ִ
יכ֔ם ַה ּמ ֹו ִצ֣יא ֶא ְת ֶכ֔ם ִמ ַּת ַ֖חת ִס ְבל ֹ֥ות ִמ ְצ ָר ִים׃
֙אתי֙ ֶא ָ
את֤י ֶא ְת ֶכם֙ ֶא ָ
ל־ה ָא ֶ֔רץ ֲאׁ ֶש֤ר ָנ ָש ׂ ִ
ח ְו ֵה ֵב ִ
ת־י ִד֔י ָל ֵת֣ת א ֹ ָת ּ֔ה ְל ַא ְב ָר ָה֥ם ְל ִי ְצ ָח֖ק ּו ְל ַי ֲעק ֹ֑ב
מו ָרׁ ָש֖ה ֲא ִנ֥י ה'׃
ְו ָנ ַת ִּת֨י א ֹ ָת ּ֥ה ָל ֶכ֛ם ֹ

עבודה בחברותות:
 .1קראו את הפסוקים וכתבו  -מהן שלוש ההבטחות שמבטיח הקב"ה בפסוקים אלו?
 .2חשבו  -אילו ההבטחה שבפסוק ח לא הייתה מובטחת ,האם שתי ההבטחות הקודמות היו מספיקות לעם ישראל?
 .3מהי לדעתכם חשיבותה של ההבטחה השלישית?
 .4פסוק ו נפתח במילה 'לכן' .מדוע? מהי משמעות המילה בפסוק זה?
 .5קראו את מדרש האגדה והסבירו מהי משמעותה של המילה 'לכן'.
מדרש אגדה ,שמות ו א
לכן אמור לבני ישראל .ואין לכן אלא לשון שבועה ,שנאמר לכן נשבעתי לבית עלי
וגו' (ש"א ג יד) ,הלך משה ואמר אליהם כך ,שנאמר וידבר משה כן אל בני ישראל וגו':

 .1מהו לדעתכם ההבדל בין הבטחה לשבועה?
 .2האם המדרש משנה את מעמדה של ההבטחה?
(הערה למורה :נאסוף את תשובות התלמידים ונדגיש את מעמדה של ארץ ישראל כפי שהוא נלמד מפסוקים אלו.
ארץ ישראל היא חלק מהבטחת הקב"ה לנו ,והיא חלק מתוכנית הגאולה .הפיכת ישראל לעם כרוכה גם בהגעתו
לארץ .המדרש שמסביר לנו שהמילה 'לכן' היא לשון שבועה נותן תוקף רב יותר להבטחת הארץ).
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יצר ה' ֱאלֹוקים ֶא ָ
ַו ִ ּי ֶ
ת-ה ָא ָדם
ָע ָפר ִמ ָ
ן-ה ֲא ָד ָמה
ַו ִ ּי ּ ַפח ְ ּב ַא ּ ָפיו ִנׁ ְש ַמת ַח ִ ּיים
ַו ְי ִהי ָה ָא ָדם ְל ֶנ ֶפׁש ַח ָ ּיה.
(בראשית ב ,ז)

האדם ,נזר הבריאה ,נברא כשילוב של גוף ונשמה  -עפר מן האדמה ונשמת חיים .לאורך הדורות היה מקומו של
השיח הרוחני-נשמתי מרכזי ביותר בעבודה הדתית ,אך השילוב בין כוחות הגוף והנפש לא נטל חלק מרכזי בשיח
הדתי .אחד מגדולי ישראל שהתעמקו בחיבור בין הגוף לנפש היה הראי"ה .לדידו לא רק שהגוף איננו מכשול ,אלא
הוא הבסיס שעליו הנפש יושבת .הרב קוק ראה בחיבור שבין הגוף לנפש דרך עתיקה-חדשה שיוצרת אדם שלם
יותר .הרב קוק זצ"ל עסק ב'קדושה שבטבע' המייצגת את הגאולה ואת השיבה לארץ ,וניצבת בניגוד לתפיסת הטבע
כדבר שאין בו מן הקדושה .הוא קרא בלא הרף לשוב אל הגוף ואל הקדושה החבויה בו ,וכך כתב:
גדולה היא תביעתנו הגופנית .גוף בריא אנחנו צריכים .התעסקנו הרבה בנפשיות,
שכחנו את קדושת הגוף ,זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית ,שכחנו שיש לנו
בשר קודש ,לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש… כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם
תהיה ,עם כל הוד רוחניותה ,גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא ,בשר בריא ,גופים
חטובים ואיתנים ,רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים ,ובגבורת הבשר המקודש
תאיר הנשמה שנתחלשה ,זכר לתחיית המתים הגופנית.
בדבריו מציב לנו הרב קוק זצ"ל אתגר גדול ,אולם לצערנו דרך מימושו נותרה עלומה.
קשה מאוד לתרגם את הדברים הללו למעשה ,ואין לנו מסורות ברורות ,מלבד המצוות
המעשיות ,לאופן שבו עלינו לגייס את הגוף שלנו לעבודה גשמית-רוחנית זו.
(שמונה קבצים ,ג ,רעג)

בנוסף לכך הדור שלנו ,דור בועט ,ישיר וכן ,מרגיש את הגוף במלוא עוזו .אין הוא מוכן להסתפק במסרים הישנים,
ודורש הוא את תורת הגאולה .במערך זה ננסה לצעוד בעקבות קריאתו של הרב קוק .נרחיב את הדיון ברעיון העומד
בבסיס החיבור בין הגוף לנפש ,נראה כיצד הגוף יכול להיות מצע לעבודת ה' ומנוף לנשמה ,ונבחן דרכים מעשיות
המאפשרות איחוד כוחות של הגוף והנפש.
המערך בנוי מארבעה שיעורים ,כאשר כל שיעור מבוסס על קודמו.
בשיעור הראשון נלמד לזהות את הצדדים החיוביים בגוף האדם .נבדוק מהם הכוחות שיש בו ,ונשאל אילו מהם
קשורים לעולם הרוחני ואילו מהם קשורים לעולם הגשמי .נבחן את התייחסותנו לגוף  -האם אנו מכבדים את הגוף
שלנו? באיזה אופן הגוף הוא חלק מהזהות האישית שלנו?
בשיעור השני נתייחס לנשמה .נלמד על הקשר בין הנשמה לגוף ונבדוק את יחסי הגומלין ביניהם.
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בשיעור השלישי נעמיק את המפגש עם הנשמה דרך הגוף .נציע דרכים לפגוש בהן את הנשמה גם בדברים
יומיומיים פשוטים דרך החוויה הגופנית.
השיעור הרביעי עוסק בחוויה עצמה ולא בלימוד עיוני על חיבור הגוף לנשמה .נציע מספר מפגשי גוף-נפש
המתאימים למגוון אוכלוסיות .בשיעור ,שאמור לשבור את שגרת הלימוד העיוני ,יחוו התלמידים את הקשר בין הגוף
לנפש בצורה פשוטה ומהנה.
מערכי השיעורים שלפניכם בנויים לפי 'המתכון הסודי' של תוכנית 'הארת הלב' .לכל שיעור מבנה קבוע :פתיחה,
פותחים חלון ,שמש ,אור חוזר ואסיף.
השיעורים משיקים למקצועות שונים הנלמדים בחט"ב :תורה ,מדעים ,היסטוריה ועוד .כדאי ליצור קשר עם המורים
המלמדים מקצועות אלו ,או לקשר את הדברים לנלמד בכיתות.
מערכי השיעורים שהצענו כאן כוללים התייחסות למגוון כישורי חיים הנדרשים על פי משרד החינוך בכיתות החטיבה:
מיומנויות בתחום הקריאה והחשיבה:
ניתוח טקסטים ברמות שונות ,הבעת מחשבות ורעיונות בכתב ובעל פה,
זיהוי עמדות בטקסט ,ניסוח טענה והצדקתה באמצעות נתונים ,הטלת ספק וחשיבה עצמאית ,גמישות מחשבתית,
ושימוש בידע קיים בהקשרים חדשים.
מיומנויות תוך אישיות :פיתוח יכולתו של התלמיד למצוא את התכונות שמאפיינות אותו ולזהות חולשות וחוזקות.
זיהוי רגשות וקישורם להתנהגויות מסוימות.
מיומנויות בין אישיות :הכרת נקודות מבטו של האחר ,זיהוי נורמות חברתיות ,עבודת צוות והבעת עמדה משותפת
תוך יצירת דיון והקשבה .ניהול שיח מכבד גם במקרה של קונפליקטים.
אוריינות גופנית בריאותית :מודעות להשפעות ההדדיות של הרגש והגוף .הבחנה בשינויים פיזיולוגים בעקבות
התעוררות של רגשות שונים ,ולהפך  -זיהוי רגשות המתעוררים בעקבות שינוי פיזי .יישום טכניקות של מיומנויות
תנועה בסיסיות .שמירה על יחס מכבד בפעילויות חברתיות תנועתיות.
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תמצית

כדי להכיר את הכוחות הנפלאים המתקיימים בכל אחד ואחת מאתנו ,נבקש בשיעור זה לפגוש את שלל
הכוחות שבנו .בהמשך נתבונן בהם ,ונשאל אילו מהכוחות שבנו הם בעלי אופי רוחני יותר ואילו בעלי
אופי גשמי.
הערות למורה:

המפגש עם הכוחות יהיה באמצעות התנסות
והתבוננות בהם .החוויה מאוד חשובה בשיעור
הזה ולכן חשוב שלא לוותר עליה.
השיעור מפגיש את התלמיד עם עצמו ועם
העולם החושי והפנימי שחבוי בו .לעיתים מפגש
כזה הוא לא קל .השתתפות המורה בפעילות
יכולה לשמש דגם להתמודדות עם המבוכה.

לב השיעור
לב השיעור
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שלוש פינות להתנסות  -אפשר לסדר את הפינות
בכיתות שונות ,במרחבים שונים או בשולחנות
שונים .להלן הצעתנו:
סוגים שונים של אוכל  -התנסות בטעם
סוגים שונים של תחושה  -התנסות במגע
סוגים שונים של מוזיקה  -התנסות בשמיעה/
הקשבה
סוגים שונים של תמונות  -התנסות בראייה
אפשרות להשמעת מוזיקה

איך אנחנו מתייחסים לכוחות הגופניים שלנו? האם אנחנו מכבדים אותם? האם אנחנו מחשיבים אותם כחלק
מרכיבי הזהות שלנו? האם אנחנו מכירים אותם?

מהלך השיעור
פתיחה

עזרים:

פתיחה
אפשרות א:
נחלק כרטיסיות .התלמידים יתבקשו להשלים את החסר:
נעים להכיר ! אני
ואני יכול/ה לספר על עצמי שאני
.3
.2
.1

שיעור ראשון :שימו לב ל...גוף!

לסיכום ,נפנה את תשומת הלב לבחינת תשובותיהם של התלמידים :האם הם שיתפו ברבדים חיצוניים או פנימיים
שלהם? בתכונות אופי או בהגדרות חיצוניות-תרבותיות?
בשיעור הקרוב נשתדל לפגוש רבדים נוספים הקיימים בנו ,שמגדירים גם הם מי אנחנו.
אפשרות ב:
נשחק עם התלמידים את המשחק 'הרוח נושבת'( :במרכז המעגל יונחו פתקים שבהם כתובות ההגדרות הבאות.
ניתן כמובן להוסיף עוד)
מי שאוהב מתוקים שיקום…
מי שאוהב את שבת יותר מיום חול שיקום…
מי שאוהב לבקר בירושלים שיקום…
מי שאוהב לרקוד או לשיר שיקום…
מי שהוא ילד בכור שיקום...
מי שיש לו עיניים כחולות שיקום…
מי שבוכה מדי פעם כשהוא צופה בסרט או קורא ספר שיקום…
מי שהפנים שלו דומות יותר לאימא שלו שיקום…
וכו'
בפתיחה זו נשים לב לאופן שבו התלמידים מספרים על עצמם .מה דרך ההצגה שלהם את עצמם מספרת על האופן
שבו הם תופסים את עצמם?
לסיכום ,נבקש מהתלמידים לחלק את ההגדרות השונות לכאלה הקשורות ברבדים חיצוניים ולאלה שקשורות לרבדים
הפנימיים .נבקשם אף לחלקן לאלה שמייצגות תכונות אופי ,ולכאלה שמשקפות הגדרות חיצוניות-תרבותיות.
בשיעור הקרוב נשתדל לפגוש רבדים נוספים הקיימים בנו ,רבדים שמגדירים אף הם את זהותנו.

פותחים חלון
נאפשר לתלמידים להתנסות בהתנסויות שונות באמצעות כמה מהחושים שלהם .את ההתנסות ילווה שאלון רפלקטיבי.
ההתנסויות יתקיימו בארבע תחנות שונות לפי סוגי החושים  -טעם ,מישוש ,שמיעה וראייה .התלמידים יעברו בין
התחנות ,יתנסו בכל תחנה באופן עצמאי לפי הוראות שיוצגו לפניהם ,וימלאו שאלון רפלקטיבי:

פותחים חלון

 .1אוכל  -על השולחן נניח מספר קערות ובהן אוכל בטמפרטורות ובטעמים שונים ,למשל :מתוק ,חמוץ ,קר וחם.
 .2מגע  -על השולחן נניח חומרים מגוונים ,למשל :פלסטלינה ,חול קינטי ,סליים ,חול ים וקורנפלור מעורבב במים.
 .3מוזיקה  -על השולחן יחכו לתלמידים מספר אפשרויות שמע :מוזיקה רגועה ,מוזיקה קצבית ,מוזיקה מזרחית,
מנגינות ללא מילים.
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 .4ראייה  -נניח על השולחן מספר תמונות ,למשל :תמונות ריאליסטיות ,תמונות מופשטות ,תמונה שבה צבעים
חזקים ותמונה ובה צבעים שקטים.
שאלון רפלקטיבי מלווה:
במהלך או בסיום הסיור בין התחנות (בהתאם לשיקול דעתו של המורה) ,יתבקשו התלמידים להשלים את
המשפטים הבאים:
טעם  -הדבר הראשון שהתחשק לי לאכול הוא ...כי / ...אני אוהב/ת בד"כ לאכול ...כי...
מישוש  -כשאני נוגע/ת ב ....נעים לי/אני נגעל  /אני אוהב/ת לללוש את ה ...ותוך כדי...
שמיעה  -כשאני רוצה להירגע אני שומעת / ...כשאני רוצה שהמוזיקה תשמח אותי אני שומע/ת / ...אף
פעם לא אקשיב למוזיקת...
ראייה  -אני אוהב/ת מראה עדין/נוכח/מופשט/ברור  /אני אוהב/ת ללבוש את הצבעים ...אף פעם לא אלבש
בגד בצבע...
שיתוף במליאה:
כל תלמיד ישתף את החבורה במשפט אחד שהוא השלים.
איסוף:
איך אני מגדיר/ה את עצמי?
בד"כ אנחנו מגדירים את עצמנו באמצעות הגדרות וזהויות חיצוניות .לרוב לא נציג את עצמנו למישהו שאינו
מוכר לנו דרך הצגה של הפנימיות שלנו או של התחושות שלנו (למשל :שלום! אני פלוני/ת ואני אוהבת את
התחושה של חומרים דביקים…)
אבל האם מי שמכיר אותנו מכיר את כלל הצדדים האלה שלנו? האם אנחנו מכירים את עצמנו באופן הזה ויכולים
לספר לעצמנו מי אנחנו באופן מלא?
ממה אנחנו מורכבים?
רגשות ,חושים ,מראה ,יכולות ,כישרונות ,מעשים ,חולשות (ניתן להבדיל בין תכונות אופי שחקוקות ב DNA-לתכונות
הנרכשות מהסביבה) .דרך כל הערוצים האלה אנחנו מדברים עם העולם ,עם המציאות .יש צדדים שנראים באופן
פשוט כקשורים לגוף ,ויש כאלה שיותר קשורים לנשמה.
(הערה למורה :מתוך ההתנסות עם החושים שלנו ,ניתן לשים לב כי החושים הם הצדדים הגשמיים שלנו המבטאים
כוחות רוחניים הקיימים בנו .בהתנסות נחתור לעורר את הרצון לחיים שיש בהם חיבור).
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שמש
נלמד מקור ממסכת אבות המספר על הלל הזקן ויחסו לטיפול וטיפוח הגוף כמצווה .בנספחים תוכלו למצוא הרחבה
על התפיסה השונה של שמאי והלל בנוגע לצורכי הגוף.

שמש

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסח ב פרק ל ד"ה וכל מעשיך:
וכל מעשיך יהיו לשם שמים כהלל.
כשהיה הלל יוצא למקום היו אומרים לו" :להיכן אתה הולך?"
(והוא היה עונה" ):לעשות מצווה אני הולך!"
(שאלו אותו" ):מה מצווה הלל?"
(והוא היה עונה" ):לבית הכיסא אני הולך".
(שאלו אותו" ):וכי מצווה היא זו?"
אמר להן :הן! בשביל שלא יתקלקל הגוף.
(דוג' נוספת ,כשהיה הלל יוצא למקום היו אומרים לו"):איכן אתה הולך הלל?"
(והוא היה עונה" ):לעשות מצווה אני הולך!"
(שאלו אותו"):מה מצווה הלל?"
(והוא היה עונה" ):לבית המרחץ אני הולך".
(שאלו אותו" ):וכי מצווה היא זו?"
אמר להן" :הן! בשביל לנקות את הגוף .תדע לך שהוא כן  -מה אם אוקיינות (=פסלים)
העומדות בפלטיות (=ארמונות) של מלכים הממונה עליהם להיות שפן (=מלשון שיוף)
וממרקן המלכות מעלה לו סלירא (=משכורת) בכל שנה ושנה ,ולא עוד אלא שהוא
מתגדל עם גדולי המלכות .אנו שנבראנו בצלם ודמות שנאמר כי בצלם אלהים עשה
את האדם (בראשית ט ,ו) על אחת כמה וכמה!
שמאי לא היה אומר כך ,אלא יעשה חובותינו עם הגוף הזה:

בשלב ראשון נבין את הסיפור בעזרת שאלות ההבנה הבאות:
מהם המקומות שאליהם הולך הלל?
מדוע תלמידיו מתעניינים ושואלים להיכן הוא הולך?
מה הייתם מצפים שתהיה תשובתו של הלל על אחת השאלות שנשאל?
האם תשובותיו של הלל מפתיעות את תלמידיו?
האם הן מפתיעות אתכם?
שאלות להעמקה:
"לעשות מצווה אני הולך"  -מהי המצווה שהלל הזקן מקיים?
"בצלם אלוקים עשה את האדם"  -הסבירו את הפסוק לפי הלל .כיצד יסביר שמאי את הפסוק?
נסו לחשוב על מעשים נוספים שהלל יגדיר כמצווה.
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אילו מצוות הדומות למצוות של הלל הזקן אתם מקיימים?
האם חשבתם על מעשים אלה כמצוות?
מהו יחסו של שמאי לגוף? האם יחס זה מוכר לכם מחייכם?
קטע ממאמרה של הרבנית ד"ר חנה פרידמן המעמיק בהסבר המשל:
לדעת הלל ,אנו בני האדם משמשים כאיקונין של מלך מלכי המלכים ,שהרי נאמר
עלינו שנבראנו בצלמו ובדמותו של הקב"ה ,וביכולתנו גם לשמש אנשי התחזוקה
של אותם צלמים ,כאשר אנו מטפחים את עצמנו ואת דמותנו האנושית .אם ניקח
את פרשנותו של הלל ברצינות ,הרי שמערכת היחסים שבין א-להים ואדם אינה
נבנית על מתח בין גדלותו וקדושתו של הא-ל ,לאפסותו ושפלותו של האדם .להפך,
המושג "צלם א-לוהים" מלמדנו שעלינו לטפח ולשמר את עצמנו ,לכבד את התכונות
הגופניות והאנושיות שבנו ,מתוך אמונה עמוקה שכל מה שיש בו באדם הוא שיקוף
של הקב"ה בכבודו ובעצמו וייצוגו.
תפיסה זו של הלל ,יש להודות ,אינה היחידה שמצאנו במקורות .את העמדה ההפוכה
מבטא שמאי הזקן ,מיד בהמשך" :שמאי לא היה אומר כן ,אלא" :נעשה חובותינו
עם הגוף הזה"".
בתורתו של שמאי מתגלה הפרדה ברורה בין האלוקי ובין האנושי ,בין החלק הנעלה
שבאדם (הנשמה) לחלק הארצי והחומרי שבו (הגוף) .גם שמאי ,כמובן ,נדרש ללכת
לבית הכיסא ולבית המרחץ ,אולם בעוד שאת צורכי הנשמה הוא מילא בכבוד ובאהבה,
את מלאכות הגוף הוא עשה בצמצום ומתוך הרחקה ,משום שראה בו רע הכרחי
שצריך "לצאת ידי חובתו"( .מתוך הנספח לחוברת 'למען תשכיל'  -היחס ללימודי
חול ולהשכלה כללית במציאות זמננו ,הרבנית ד"ר חנה פרידמן)

אפשרות נוספת לשמש:
הרב קוק זצ"ל  /אורות ישראל
כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו ,תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם .כשילדי
ישראל יהיו חזקים ,בריאים ומוצקים ,יהיה אויר העולם קדוש וטהור .כל תוכן גשמי
של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו .ואין צדיק בעולם ,שיגיע לקרסוליה
של כנסת ישראל כולה .ומובן בזה ,שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל
זהו היסוד לאור העולם ,לקודש העולם ,לגילוי האלהות בעולם ,לטהרת המדות,
לרוממות הצדק והופעת המוסר בנצחונו בעולם .ביחש לחבורו של כל יחיד עם
כללות האומה ,כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש .כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן
לקדושה ואצילות עליונה .פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוציא מן הכח אל הפועל
אימוצי נשמה נפלאים ,ואורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו,
ויקומו לנו מאורי עולם ,אנשי רוח אלהים ,כבירי כח שרים עם אלהים ועם אנשים
ויכולים להם.
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שאלות להעמקה:
מה יכול לגרום לחיזוק הקדושה בעולם?
כיצד הרב קוק תופס את הבריאות הגשמית?
איך אתם מבינים את המילים "כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה"?
מה היחס הראוי לגוף כפי שעולה מן הקטע?

אור חוזר
נבקש מהתלמידים לשחזר יום שיגרתי בחייהם ,ונבקש מהם לכתוב את המצוות שהם מקיימים לפי ההגדרה שלמדנו
מהלל הזקן( .אפשר לעשות זאת בזוגות כדי שיוכלו לדון זה עם זה)
בסיום הכתיבה נשאל :אילו מצוות התחדשו לכם מהלימוד על הלל? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה על היחס לגוף שלנו?

אסיף
אנחנו מקיימים מצוות דרך הגוף ,וזה החיבור הפשוט שבין הגוף לנשמה .אבל יש חיבורים של גוף ונשמה שלא
מוגדרים כמצוות והם חלק מחיי היום יום שלנו.

אור חוזר

אסיף

התחלנו את השיעור בהיכרות עם הכוחות השונים שלנו ,הכוחות הגופניים שלא תמיד אנחנו נותנים להם מקום .דרך
הלימוד פגשנו את הראייה של הלל הזקן על מעשים גופניים חושיים ואת ההזמנה שיש בהם לעבודת ה' .הלימוד
קידם אותנו לשאלה הגדולה :איך אנחנו מסתכלים על הגוף שלנו? צלם אלוקים (כפי שמכנה אותו הלל) או הגוף
הזה (כפי שמכנה אותו שמאי)? האם שמירה וטיפוח הם מצווה או חובה?
נעמיק בשאלה זו בשיעור הבא.
הרחבות

הרחבה למורה על הלל ושמאי:
מאמר של הרב יעקב נגן המציג את ההבדל העקרוני בין בית שמאי לבית הלל כמעיד על היחס אל חיי המעשה.
לפיו בית שמאי גורסים שיש דרך מסוימת ומוגדרת להתקרב בה לה'; ואילו לפי בית הלל אין דרך אחת ,אלא האדם
צריך למצוא את הדרך המתאימה לו בכל סיטואציה.
מאמר של הרב אפי ולץ המבאר את מחלוקות בית שמאי ובית הלל .לדידו הלל מתייחס לפעולות הטבעיות
הבסיסיות ביותר של האדם כבעלות ערך רב ,כנובעות מכוח צלם אלוקים שבו הנבנה ומתפתח בצורה טבעית ,בעוד
ששמאי רואה בהן כורח בל יגונה.
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אפשרות לשירים מלווים שיעמיקו את הדיון:
הריני מקבל על עצמי לאהוב  /אביתר בנאי ורביד פלוטניק
אני כאן  /אביתר בנאי ואהוד בנאי
כל מה שיש בך  /דין דין אביב ולאה שבת
מקורות להעמקה:
התקשרות הנפש עם הגוף ,הרב אלחנן ניר ,אתר ישיבה
היחס לגוף ולחומר  -הרמב”ם ,הרב רן כלילי ,ישיבת ההסדר מעלה אדומים
אגרת תר"כ  -בני תורה צריכים לשמור על בריאותם
ובקשתם משם  -הרב סולוביצ'יק על קדושת הגוף
מורה נבוכים ,חלק ג ,כז
פלא יועץ  -אהבת גופו וגם פה
אורות ישראל  -קדושת הגוף
השל"ה הקדוש  -חשיבות הנקיות והשמירה על הגוף
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שיעור שני:
"וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נ ִ ְׁשמַת חַיִּים"
תמצית

האדם זקוק לשני המרכיבים שבו  -גוף ונשמה .יש משמעות לכל אחד מהחלקים האלה ולכן חשוב שנתייחס
לכל אחד מהם .מציאת הדרך שבה כוח אחד מאפשר לשני להתבטא בעולם ,והם משלימים ומחזקים זה
את זה ,היא אומנות.
הערה למורה:

השיעור הזה הוא הזדמנות לחיבור מרענן בין
מקצועות שונים :מדעים ,תורה ומחשבת ישראל.
מומלץ ליצור שיתופי פעולה מפרים עם המורים
המקצועיים למקצועות אלה.

עזרים:

בלונים כמספר התלמידים (מומלץ להשתמש
בבלונים ארוכים ,אפשרי גם בבלונים רגילים)
מזרק פשוט
דפי מדפסת לבנים לציור

לב השיעור

איך משלבים בחיים את הגוף והנשמה באופן מיטבי?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
גוף ונשמה :נבקש מהתלמידים להתבונן בציורים המצורפים ולבחור מהם ציור המתאר את הקשר בין גוף לנשמה.
התלמידים מוזמנים ,כמובן ,לצייר גם בעצמם.

פותחים חלון
אפשרות א  -פעילות בלונים:
נחלק לכל התלמידים בלונים לא מנופחים.
(הערה למורה :פעילות זו יכולה להיות הזדמנות העצמה לאחד התלמידים .נבקש ממנו ללמוד לפני השיעור ,בעזרת
סרטוני יוטיוב ,צורות שונות של עיצוב בלונים .בפתיחת השיעור ינחה אותו תלמיד את הקבוצה בפעילות הבלונים).

פתיחה

פותחים חלון
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נבקש לנפח את הבלונים ,ונתבונן בפסוק תיאור הבריאה בספר בראשית לצד ההתבוננות בבלונים:

ת-ה ָא ָדםָ ,ע ָפר ִמ ָ
יצר ה' ֱא-ל ֹ ִהים ֶא ָ
ַ"ו ִ ּי ֶ
ן-ה ֲא ָד ָמהַ ,ו ִ ּי ַּפח ְ ּב ַא ּ ָפיוִ ,נׁ ְש ַמת ַח ִ ּיים; ַו ְי ִהי ָה ָא ָדם,
ְל ֶנ ֶפׁש ַח ָ ּיה"( .בראשית ב ,ז)

אפשרות ב  -ניסוי דחיסת אוויר:
ניתן לשלב בשיעור זה את הנושא 'ריק וחלקיקים' ממקצוע המדעים .הסבר והדגמה של הניסוי מופיעים בסרטון.
לצפייה בניסוי.
בפעילות שערכנו ראינו שאוויר (גם במזרק וגם בבלון) הוא 'רוחני' ולא ניתן לגעת בו או לראות אותו ,ובכל זאת ניתן
לראות כי יש לו אחיזה במציאות; יש לו ממשות .ראינו בעינינו כיצד הוא ממלא את הבלון/המזרק.

שמש

שמש
נפגוש את התפילה המוכרת לנו מברכות השחר .נבקש מהתלמידים להאזין לתפילה ,ולנסות לשמוע אותה כאילו זו
הפעם הראשונה שבה הם שומעים אותה.
הו ָרה ַא ָּתה ְב ָר ָ
את ּה ַא ָּתה ְי ַצ ְר ָּת ּה ַא ָּתה ְנ ַפ ְח ָּת ּה ִ ּבי ְו ַא ָּתה ְמׁ ַש ּ ְמ ָר ּה
ֱאל ֹ ַהי ְנׁ ָש ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ַת ָּת ִ ּבי ְט ֹ
בוא ָ ּכל ְז ַמן ׁ ֶש ַה ְ ּנׁ ָש ָמה ְ ּב ִק ְר ִ ּבי
ְ ּב ִק ְר ִ ּבי ְו ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ּ ְט ָל ּה ִמ ּ ֶמ ִ ּני ּו ְל ַה ֲח ִז ָיר ּה ִ ּבי ֶל ָע ִתיד ָל ֹ
ָ
מות
מו ֶד
דון ָ ּכל ַה ְ ּנ ׁ ָש ֹ
בו ַתי ִר ּב ֹון ָ ּכל ַה ּ ַמ ֲע ִשׂים ֲא ֹ
ה/מו ָדה ֲא ִני ְל ָפ ֶניך ה' ֱאל ֹ ַהי ֵואל ֹ ֵהי ֲא ֹ
ֹ
ֹ
ְ
ּ
ָ
ַ
ַ
ָ
ַ
ֲ
ְ
ִ
ּ
ּ
ָ ּב
מות ִל ְפ ָג ִרים ֵמ ִתים
ש
ׁ
נ
יר
ז
ח
מ
ה
ה'
ה
ת
א
ך
ו
ר
ֹ

ניתן להשמיע את הביצועים השונים לתפילה זו :להקת עלמא ,איציק דדיה ויניב בן משיח ,שולי רנד.
לימוד והתבוננות בתפילה:
נבקש מהתלמידים לכתוב מחדש את התפילה מתוך סידור התפילה בכתב היד שלהם .ננחה אותם לא להסתפק
בהעתקה מילולית בלבד ,אלא לעמד את המילים בשורות לפי הבנתם ,לכתוב מילים בגדלים שונים ,להדגיש מילים
מסוימות וכו'.
נשאל -
האם התחדש לכם משהו על התפילה במהלך שמיעתה עכשיו?
בחרו משפט שאתם מתחברים אליו .נסו להסביר לנו מה יש בו.
"המחזיר נשמות לפגרים מתים"  -כשהנשמה לא נמצאת בגוף ,הגוף מכונה 'פגר מת' .נסו להסביר מדוע.
האם ניתן לכתוב את התפילה הזו גם על הגוף? גוף שנתת בי טהור הוא ,אתה בראתו ,אתה יצרתו… וכו'?
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אפשרות נוספת לשמש:

כו ִלים ִל ְפטֹר ַע ְצ ָמם ִמן ַה ִ ּדיןּ ֵ .כ ַ
יצד?
ינוס ְל ַר ִ ּביּ :ג ּוף ּו ְנׁ ָש ָמה ְי ֹ
טו ִנ ֹ
לו ַא ְנ ֹ
ָא ַמר ֹ
או ֵמרְ :נׁ ָש ָמה ָח ְט ָאהֶ ׁ ,ש ּ ִמ ּי ֹום ׁ ֶש ֵּפ ְרׁ ָשה ִמ ָּפ ַני ֲה ֵר ִ
יני מ ּו ָטל ְ ּכ ֶא ֶבן ּד ּו ָמם ַ ּב ֶ ּק ֶבר.
ּג ּוף ֹ
או ֶמ ֶרתּ :ג ּוף ָח ָטאֶ ׁ ,ש ּ ִמ ּי ֹום ׁ ֶש ּ ֵפ ַרׁ ְש ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ֲה ֵר ִ
יני ּפ ֹו ַר ַחת ָ ּב ֲא ִויר ְ ּכ ִצ ּפ ֹור.
ּו ְנׁ ָש ָמה ֹ
ָ
לוֶ :א ְמׁש ֹל ְלך ָמׁ ָשל ְל ָמה ַה ָ ּד ָבר ּד ֹו ֶמה:
ָא ַמר ֹ
ְ
הוׁ ִשיב ּב ֹו ׁ ְש ֵני ׁש ֹו ְמ ִריםֶ ,א ָחד
ְל ֶמ ֶלך ָ ּב ָשׂר ָו ָדם ׁ ֶש ָה ָיה ֹ
אות ְו ֹ
רות ָנ ֹ
לו ַּפ ְר ֵ ּדס ָנ ֶאה ְו ָהי ּו ּב ֹו ַ ּב ּכ ּו ֹ
רו ֶאה ַ ּב ּ ַפ ְר ֵ ּדסּ ,ב ֹוא ְו ַה ְר ִ ּכ ֵ
יב ִני
סו ֵמאָ .א ַמר ֹ
ִח ֵ ּגר ְו ֶא ָחד ֹ
אות ֲא ִני ֹ
רות ָנ ֹ
לו ִח ֵ ּגר ְלס ּו ָמאּ ַ :ב ּכ ּו ֹ
ּו ְנ ִב ֵ
יאן ְל ָא ְכ ָלןָ .ר ַכב ִח ֵ ּגר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ס ּו ָמא ֶו ֱה ִביא ּון ַו ֲא ָכל ּוןְ .ל ָי ִמים ָ ּבא ַ ּב ַעל ַה ַּפ ְר ֵ ּדס,
אות ֵה ָ
יכן ֵהן?
רות ָנ ֹ
ָא ַמר ָל ֶהםּ ַ :ב ּכ ּו ֹ
לו ס ּו ָמאּ ְ :כל ּום ֵיׁש ִלי ֵע ַ
אות?
ינ ִים ִל ְר ֹ
ָא ַמר ֹ
ְ
לו ִח ֵ ּגרּ ְ :כל ּום ֵיׁש ִלי ַר ְג ַל ִים ְל ַה ֵ ּלך ָ ּב ֶהן?
ָא ַמר ֹ
ֶמה ָע ָשׂה?
ְ
זו ְר ָק ּה
או ָתם ְ ּכ ֶא ָחדַ .אף ַה ָ ּק ֹ
סו ֵמא ְו ָדן ֹ
ִה ְר ִ ּכיב ִח ֵ ּגר ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֹ
דוׁש ָ ּבר ּוך ה ּוא ֵמ ִביא ְנׁ ָש ָמה ְו ֹ
או ָתם ְ ּכ ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר"ִ :י ְק ָרא ֶאל ַהׁ ָּש ַמ ִים ֵמ ָעל ְו ֶאל ָה ָא ֶרץ ָל ִדין ַע ּמ ֹו" (תהילים
ַ ּב ּג ּוף ְו ָדן ֹ
זו ְנׁ ָש ָמה"ְ ,ו ֶאל ָה ָא ֶרץ ָל ִדין ַע ּמ ֹו" – ֶזה ַה ּג ּוף.
נ ,ד); ִ"י ְק ָרא ֶאל ַהׁ ָּש ַמ ִים ֵמ ָעל" – ֹ

(בבלי סנהדרין צא)

שאלות מנחות:
מה מקשה אנטונינוס על רבי?
הסבירו את המשל של רבי בלשונכם.
מהו המסר שרבי מנסה להעביר באמצעות המשל?
מדוע לדעתכם האדם נברא בצורה כזו  -חיבור של שני הפכים ,נשמה וגוף?
(בהרחבות ניתן למצוא הרחבה על המשל מתוך דבריו של הרב ליאון אשכנזי [מניטו])

אור חוזר
נבקש מהתלמידים להביט שוב בציור שבחרו בתחילת השיעור ,ונשאלם שאלה מנחה:
אחרי הלימוד שלמדנו בשיעור -
האם הייתם משנים משהו בציור?
איזה ציור יכול להתאים למשל של רבי?
אולי תרצו לצייר ציור בעצמכם?
תנו כותרת לציור שבחרתם  /לציור שלכם .איזו כותרת מבטאת את היחס בין גוף לנשמה?

אור חוזר
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אסיף

אסיף
כל אחד מאתנו מורכב מכוחות שונים .כוחות שמתבטאים יותר בצד הגשמי שלנו ,וכוחות הבאים לידי ביטוי בצד
הרוחני שלנו .ההפרדה בין הגשמי לרוחני היא מלאכותית ,שכן אין דבר בעולם הזה שמורכב רק מצד זה או אחר .כל
דבר רוחני במציאות חייב להתבטא בכלים גשמיים .כלים גשמיים נטולי רוח ,סופם להיבטל.
בשיעור הנוכחי הכרנו את הכוח האנושי שלנו המורכב מגוף ונשמה ,ומהחיבור הבלתי ניתן להפרדה ביניהם.
בשיעור הבא נלמד איך לחיות עם שני הכוחות הללו ולשכלל את החיבור והאיזון ביניהם.
הרחבות

משל החיגר והסומא -כך מסביר הרב מניטו זצ"ל:
הנפש מתהלכת בעולם הזה והיא נושאת באחריות לנעשה .היא ולא אף אחד אחר.
היא אמנם לכאורה הרכבה ,צירוף של שני דברים מנוגדים בתכלית ,בעלי אינטרסים
מנוגדים ,אולם היא זו שצריכה לפתור את הבעיה .רק היא יכולה להזיז את הדברים
קדימה .רק היא יכולה להתהלך בעולם הזה .הגוף לחוד אינו יכול  -הוא מתנהל
בהתאם לחוקי הטבע .הנשמה לחוד אינה יכולה  -היא כולה טהורה ,היא כולה רצון
לחזור למקורה .מחשבת הבריאה היא לברוא נפש ,כלומר צירוף של גוף ונשמה.
הצירוף הזה הוא האדם  -האדם בעל רצונות ,בעל זיכרון ,בעל שיפוט מוסרי ,בעל
ערכים ,בעל רגשות ,בעל תודעה מוסרית…
האדם הוא יוצא דופן בכל הבריאה כולה .הוא הנברא היחיד המורכב משמים וארץ,
מנשמה וגוף .הוא הנברא היחיד בעל שני יצרים .לכן רק הקב״ה יכול להמציא אותו.
רק הקב״ה שהוא אחד ויחיד יכול להמציא נברא ,שהוא מורכב מהפכים ונדרש לאחד
את ההפכים בעולם הזה...
החיבור בין הנשמה ובין הגוף הוא לכאורה בלתי אפשרי משום שכל מרכיב רוצה
משהו אחר ,כל מרכיב מושך לכיוון אחר .אולם כל מרכיב יודע שאם הם נפרדים,
אם הם מתגרשים ,הם נידונים לאבדון .הם מוכרחים להישאר יחד ,גם אם הם אינם
רוצים בכך .השאלה שצריכה להעסיק אותנו היא לא מדוע זה כך  -עובדה היא שזה
כך ,אלא מה התכלית ,מה היעוד? מדוע האדם נברא כך דווקא? התורה אינה מסתירה
קשיים ,היא אינה באה להחליק את המצב ולטעון שאין שום קושי .יש במצב האדם
קושי אונטולוגי ,מטפיזי ,קיומי .יש קושי להיות נברא .זאת עובדה .לכן קודם כול
התורה באה ומאשרת שאכן זה המצב ,והמצב הזה הוא פרי רצון הבורא ,הרוצה לברוא
את האחר שלו .אחרי שאנחנו מפנימים זאת ,אנחנו יכולים להבין את מה שהתורה
ִ
האמתית שלנו,
מציעה לנו כדי לא לפתור את הבעיה אלא כדי להתעלות למדרגה
כלומר כדי שנשיג את הקדושה( .מתוך סוד מדרש התולדות ,חלק  ,4עמוד )297

מדוע צריך גם נשמה וגם גוף?
מה הופך את החיבור בין הנשמה לבלתי אפשרי לכאורה?
תוכלו לתת דוגמה אישית ל'קושי להיות נברא'?
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מקורות נוספים להעמקה או כלימוד נוסף לכיתות שונות שבהן לימוד מעין זה מתאפשר:
מקור א :בראשית ב ,פסוק ז:

ַו ִ ּי ֶ
יצר ה' ֱאל ֹ ִהים ֶאת ָה ָא ָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה ַו ִ ּי ַּפח ְ ּב ַא ָּפיו ִנׁ ְש ַמת ַח ִ ּיים ַו ְי ִהי ָה ָא ָדם ְל ֶנ ֶפׁש ַח ָ ּיה:
משימה לתלמידים :סמנו בצבע אחד את בריאת הגוף ,ובצבע שונה את בריאת הנשמה.
עתה נביט יחד ונראה שהאדם נברא משני יסודות :עפר ו'נשמת חיים' .השלב הראשון
הוא בריאת גוף .בשלב השני נפח בו ה' נשמה.
מתוך פסוקים אלה עולה הבנה של היותנו מורכבים מצד כזה ומצד כזה .כך ה' בחר
לברוא אותנו! חלק מהאדמה  -מהעולם הגשמי ,וחלק נשמתי רוחני.
ניתן לקשר את הלימוד לבלונים שניפחנו .בלון ללא אוויר לא שווה כלום .ואוויר
ללא בלון גם הוא חסר אחיזה במציאות.

מקור ב :גמרא מסכת ברכות י ,ע"א
התלמוד שואל במקור הבא מדוע חמש פעמים אמר דוד במזמורים קג קד בתהלים
"ברכי נפשי" .עונה התלמוד כי יש דמיון בין הנשמה לבורא ,ובכך מסביר קצת יותר,
במגבלות האנושיות שלנו ,מהי הנשמה.
ברכות י ,ע"א:
"הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד?  -לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא
וכנגד נשמה :מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם  -אף נשמה מלאה את כל הגוף;
מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה  -אף נשמה רואה ואינה נראית; מה הקדוש
ברוך הוא זן את כל העולם כלו  -אף נשמה זנה את כל הגוף; מה הקדוש ברוך הוא
טהור  -אף נשמה טהורה; מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים  -אף נשמה
יושבת בחדרי חדרים; יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח למי שיש בו חמשה
דברים הללו".

שאלה מלווה ללימוד המקור:
באיזה מהדימויים המופיעים בגמרא אני יכול/ה להיעזר כדי להסביר לעצמי מהי הנשמה? למה?
נסכם :הנשמה היא חלק שלא ניתן להסבירו במילים ,כיוון שהמילים מנסות להכניסה לעולם הגשמי והיא
שייכת כולה לעולם הרוחני .מסיבה זו מנסה התלמוד להסביר מהי נשמה בעזרת המקור שלה ,הקב"ה.
אף שלא ניתן להסבירה במילים ,ניתן לפגוש אותה .איפה אנחנו פוגשים את הנשמה?  -רק בתוך עולם הגוף.
למורה  -מקורות נוספים להרחבה והעמקה בנושא גוף ונשמה:
דעת אנציקלופדיה יהודית ,ערך נשמה
עין אי"ה על ברכות א' ,קלד
גוף ונשמה ,לב לדעת
אחור וקדם צרתני  -דרכים ביצירת ה'אני' ,דבורה נוב
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רבינו בחיי  -נפש :חיבור הגוף והנשמה
שפת אמת  -הנר והאור כמו הגוף והנשמה
ליקוטי מוהר"ן  -חיבור הנשמה לגוף
דרשות הר"ן  -חיזוק הגוף מאפשר חיזוק הקשר לנפש
הרחבה ארוכה על חשיבותה של המדיטציה כמחזקת את הקשר בין הגוף לנפש
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שיעור שלישי:
מד דופק לנשמה
תמצית

בשיעור ננסה להתחקות אחר גילויים של הנשמה .נפריך את התפיסה שלפיה בשביל לחוות את הנשמה
צריך להיות מנותקים מהגוף או להיות רוחניים לגמרי .נבחן ונתנסה בדרכים שונות להגיע בהן אל הנשמה,
ונראה שהנשמה יכולה להתגלות גם דרך הגוף.
לב השיעור

איך אפשר לחוות את הנשמה בחיי היום יום? איך חוויית גוף פשוטה מרוממת את הנשמה או משפיעה עליה?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה

אפשרות א  -חוויה אישית:
נפתח בסיפור אישי על חוויה רוחנית שקשורה לגוף .מטרת הסיפור להראות כיצד גם חוויות גופניות ,לכאורה פשוטות
ושכיחות ,יכולות להיות משמעותיות.
דוגמאות :ריקודים בחופה או בחגים ומועדים מיוחדים ,טיול מפרך שבסופו מתגלה נוף מרהיב ,התרגשות מבגד חדש,
סעודה או מאכל שעמלת על הכנתם .התרגשות או תחושות בעקבות הופעה.

פתיחה

אפשרות ב  -סיפור חכמים:
לשקר יש רגליים  -סיפור מהאתר חכימא על הגוף המגלה את צפונות הנפש.
בסיפור הרב חזן חש את הקשר שבין הגוף לנפש ,ובעזרת הרגליים חושף את הכמוס בלב .סיפורנו אינו מתאר את
הרב חזן כתלמיד חכם למדן או כפוסק הלכה גדול  -אף שהיה כזה  -אלא כאיש חכם ונבון היודע כי הגוף משדר
את אשר על ליבו של האדם.
שאלות לסיכום שלב זה:
התרצו לשתף בסיפורים נוספים המתייחסים לקשר שבין הגוף לנפש?
מה הקשר בין פדיחה להסמקה? בין בשורה רעה לעילפון? בין חרדה לקושי לנשום? בין לחץ לפני מבחן
לשכחת החומר?
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לאחר שהדגמנו תופעות יומיומיות הממחישות את הקשר בין גוף לנפש ,נחשוב יחד על דוגמאות נוספות מחוויות
היום יום של התלמידים.

פותחים חלון

פותחים חלון
בחלק זה נאפשר לתלמידים לשים לב למפגשי גוף-נפש שחוו בעצמם.
ישנן כמה דרכים לביצוע ההפעלה ,ניתן לבחור אחת מהן:
 .1שליפת כרטיס במליאה :המורה יכין מראש כרטיסי פעילויות גופניות שונות .כל תלמיד בתורו שולף כרטיס
אחד ,מקריא את הפעילות הרשומה בפתק ,ומספר מה הוא מרגיש לגבי אותה פעילות.
 .2רשימת פעילויות אישית :נחלק לתלמידים דף ובו רשימה של פעילויות יום יומיות .כל תלמיד יכתוב אילו
תחושות עולות בו בפעילויות השונות.
 .3מצגת תמונות :המורה יכין מצגת של הפעילויות הנ"ל ויקרין אותה בכיתה .התלמידים ישתפו בכתב את
תחושותיהם נוכח כל תמונה.
בנק פעילויות :ריצה של שלושה ק"מ ,משחק מחשב ,שיחה עם חברים ,שכיבות סמיכה ,נגינה בכלי נגינה ,סריגה,
ריקוד ,יציאה עם חברות לפיצה ,קריוקי ,בישול ,אפייה ,מדידת בגדים בקניון ,בילוי בלונה פארק (רכבת הרים) ,הליכה
יחפה על החוף ,שאיפת אוויר לריאות ,התבוננות בזריחה אחרי לילה לבן.
לסיכום שלב זה נדון בכיתה בשאלות הבאות:
איך אנו מגיבים לחוויות גוף שונות?
האם לאותה פעילות תהיה בהכרח תגובה אחידה לכולם? מדוע?
האם חוויות גוף יכולות לבטא את הנשמה?

שמש

שמש
נחלק את הכיתה לשלוש קבוצות .כל קבוצה תקבל מקור אחר הקשור במצב הגוף הנדרש בזמן התפילה .לכל מקור
יצורפו שאלות מנחות.
בסיום הלימוד נקיים סבב ובו כל קבוצה תשתף את הכיתה בדבר אחד שהיא למדה מתוך הקטע שהוצג לה .הדגש
יושם על חיבור הגוף והנפש.
שאלות לדוגמא:
מה הייתה ההתייחסות לגוף במקור שלמדתם?
כיצד הגוף משפיע על האדם?
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מקור א :שולחן ערוך ,אורח חיים סימן צה סעיפים א-ג
א .יכוין רגליו זה אצל זה בכיון כאילו אינם אלא רגל אחת ,להדמות למלאכים דכתיב
בהן (=שכתוב על המלאכים) :ורגליהם רגל ישרה ,כלומר רגליהם נראים כרגל אחד.
ב .צריך שיכוף ראשו מעט שיהיו עיניו למטה לארץ ויחשב כאילו עומד בבית המקדש
וליבו יכוין למעלה לשמים.
ג .מניח ידיו על ליבו כפותין הימנית על השמאלית ועומד כעבד לפני רבו באימה
וביראה ובפחד...

מה הן שלוש ההנחיות ביחס לגוף שכתובות בשולחן ערוך?
מדוע השולחן ערוך מתעסק במצב הגוף? האם יש כאן הנחיה הלכתית בלבד?
כיצד השולחן ערוך מנמק את הצורך במצב הגופני?
מקור ב :תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף לג ,הלכה א (בתרגום לעברית)
מדוע ישנן שמונה עשרה ברכות בתפילה העמידה?
אמר רבי סימון כנגד יח ( )18חוליות שבעמוד השדרה.
שבזמן שאדם עומד ומתפלל צריך להתכופף ולהשתמש בכל החוליות שבעמוד
השדרה ,שנאמר" :כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך ה'" [תהילים לה].

מהי השאלה שנשאלת בתלמוד הירושלמי?
כיצד את/ה היית עונה לשאלה זו?
מה מפתיע בתשובה של רבי סימון?
מה מבקש הירושלמי להביע בקשר שהוא יוצר בין הברכות בתפילת עמידה לחוליות הגב?
מקור ג :בבלי ,מסכת יבמות ,דף קה עמ' ב (מתורגם לעברית)
רבי חייא ורבי שמעון ברבי היו יושבים ולומדים יחדיו.
פתח אחד מהם ואמר:
המתפלל תפילת עמידה צריך שיסתכל כלפי מטה לכיוון הלב שנאמר "והיו עיני
וליבי שם כל הימים" (מל"א ט ,ג).
פתח אחר ואמר :המתפלל צריך שיסתכל כלפי מעלה לכיוון השמים שנאמר" :ונשא
לבבנו אל כפים אל אל בשמים" (איכה ג ,מא).
תוך כדי לימוד הצטרף אליהם רבי ישמעאל בן רבי יוסי.
שאל אותם :במה אתם עסוקים?
אמרו :בתפילה.
אמר להם כך אמר לי אבא :המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו כלפי מעלה כדי
לקיים את שני הפסוקים הללו.
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מהי השאלה העומדת במרכז הדיון בין רבי חייא לרבי שמעון?
מהי הדעה של כל אחד מהם?
מהי דעתו של רבי ישמעאל בן רבי יוסי?
איזו משמעות יש לכיוון המבט בזמן התפילה?
באילו מקרים נוספים משמש הגוף ככלי למטרה רוחנית-רגשית?

אור חוזר

אור חוזר
נרצה להראות את חיבור הגוף לנפש בדברים יומיומיים .נמחיש זאת באמצעות הפתק של הרב גץ .נחלק את הפתק
לתלמידים ,ונבקש מכל תלמיד לקרוא את הפתק לעצמו ולשתף במשהו אחד שתפס את עינו או עורר בו סקרנות.
בשלב הבא נחלק גם פתקים קטנים ,ונבקש מהתלמידים לציין פעילות גופנית אחת שיוכלו להמליץ עליה לשאר הכיתה
לשילוב במהלך היום ,מעין טיפ לחיבור בין הגוף לנפש( .דוגמאות אפשריות :הליכה משחררת ,מוזיקה שמעודדת
אותי ,הכנת אוכל שגורם לי שמחה…)
את הפתקים הללו נתלה על לוח קיר בכיתה ,כך שהתלמידים יוכלו להיזכר בהם מדי פעם .אפשר לבקש מהתלמידים
לתת כותרת לקיר ' -נפש בריאה בגוף בריא'.

אסיף
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אסיף
התחלנו בסיפור שממחיש את המפגש בין הגוף לנשמה ,וראינו כיצד הגוף יכול לגלות את מה שעובר בתוכנו פנימה.
המשכנו לפעילות שמראה היכן אנו יכולים לפגוש את הנשמה בחיי היום יום בצורה פשוטה וקלה .הלימוד עסק
בהלכות שגם בהן ניבט הקשר בין מצב הגוף לתודעה שלנו ,וביכולתו של הגוף להשפיע על הכוונה ועל הנשמה.
לבסוף נפגשנו עם דמותו של הרב גץ דרך הפתק שלו ,וכתבנו פתקים משלנו ובהם טיפים גופניים שיחזקו בנו את
תשומת הלב לנשמה.

שיעור רביעי :שימו לב אל הנשמה

שיעור רביעי:
שימו לב אל הנשמה
תמצית

שיעור זה הוא ניסיון 'להיות בתוך החוויה' ולתת לתלמידים תחושה ,עד כמה שאפשר ,של גילוי הנשמה.

הערה למורה:

להלן כמה נקודות כלליות כדי שהמפגש יעמוד במטרותיו -
אורך השיעור :שעתיים.
הכנה :לשיעור הזה נדרשת הכנה ,תכנון והתכוונות .יש לחשוב מראש על התאמת הפעילות לכיתה ,ולתכנן
היטב כיצד להפיק ממנה את מטרותיה .כפעילות שיא של המהלך ננסה להשתמש בחומרים שונים ,נוסיף
התנסויות ,וניצור חוויה שלא נחווית בשיעור רגיל.
בחלקים השונים של השיעור נציע מספר אפשרויות של פעילות .חלקן מתאימות לכיתות בעלות אופי בוגר
יותר ,וחלקן מתאימות לתלמידים הדורשים הבשלה .ניתן להיעזר באיש צוות נוסף מבית הספר מתחום
האמנויות ,הן מבחינת חשיבה והן מבחינה טכנית בתפעול השיעור עם התלמידים.
המלצות חשובות נוספות נמצאות בהרחבות.

לב השיעור

איך שמים לב אל הנשמה?

לב השיעור

מהלך השיעור

הקדמה קצרה למורה:
בשלושת השיעורים האחרונים צעדנו בעקבות גילוי הנשמה .חיפשנו הופעות שלה וחקרנו מקומות שבהם ניתן
לחוש אותה דרך חוויות גופניות .המטרה בשיעור זה היא 'להיות בתוך החוויה' ,ולהעניק לתלמידים תחושה ,עד
כמה שאפשר ,של גילוי הנשמה .מטבע הדברים שיעור כזה הוא מורכב; לא כל התלמידים דומים ,לא כל המורים
דומים ,לכל עדה או חברה ישנה דרך אחרת לגילוי הנשמה .כידוע ,אין מתכון לחיבור עם הנשמה ,לכן ננסה ליצור
אווירה מתאימה ולאפשר מפגש כזה ואולי ,בסיעתא דשמיא ,יוכלו גם התלמידים להתחבר לזה ולחוות זאת בעצמם.
במפגש הזה נציע מספר הצעות .כל מורה מוזמן לבחור את הדרך המתאימה לו .אפשר כמובן גם לשלב ביניהן ולחדש.
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פתיחה

פותחים חלון

פתיחה
נפתח את המפגש בתיאום ציפיות :בשלושת השיעורים האחרונים עסקנו בגוף ,בנפש ובחיבור ביניהם .השיעור הזה
יהיה אחר והוא יוקדש להתנסות ולחוויה.
נחלק לתלמידים דף ובו פרצופי סמיילי .התלמידים יבחרו את הסמיילי המתאר את תחושתם באותו רגע .אפשרות
נוספת  -נגיש דף שבו יופיעו הרבה רגשות ,והתלמידים יבחרו את הרגש שהם חשים באותו רגע .אפשר לחזור
לשאלון הזה בסוף השיעור.

פותחים חלון
בשלב זה של השיעור נציע כמה אפשרויות:
הצעה א  -מעגל טיפים:
נעמוד בחצי עיגול ליד הקיר ובידינו הטיפים שנכתבו בשיעור הקודם (אם יש צורך  -ניזכר יחד בסופו של השיעור
הקודם ,ונחבר את הפעילות הנוכחית למה שהתרחש) .כל תלמיד יבחר טיפ אחד שאליו הוא מתחבר ,ויקריא אותו בקול.
הצעה ב  -הרפיה ונשימות:
נתחיל את השיעור בתרגול של נשימות ומתיחות .נדריך את התלמידים במשך כחמש דקות בתרגילי הרפיה ושחרור.
ננסה להיכנס לאווירה רגועה .ניתן כמובן להשתמש במוזיקה מרגיעה ,או אפילו בהדרכה מוכנה מראש .אפשרות
נוספת  -נתנסה בדמיון מודרך קצר.
מיינדפולנס :חמש דקות מדיטציה לבוקר רגוע
מדיטציית בוקר מודרכת ,ליום נפלא ומבורך ,בואי להתחיל את היום ברוגע ובהודיה מראש על היום הטוב
המחכה לך
Beautiful Relaxing Music • Peaceful Piano Music & Guitar Music | Sunny Mornings by
Peder B. Helland
תרגול מדיטציה התבוננות בנשימה
מדיטציה לחשיבה חיובית ואנרגיה חיובית בשש דקות
מדיטציה לילדים :דמיון מודרך  -מקום בטוח
הצעה ג  -תרגיל דרמה קבוצתי:
נתחיל את השיעור בתרגיל דרמה קצר שמשלב את הגוף .ניצור מרחב ריק; ננחה את התלמידים ללכת במרחב באיטיות
מרבית ,בלי להסתכל אחד על השני ובלי לגעת אחד בשני .עם כל מחיאת כף של המורה יש להגביר את הקצב .ניתן
להדגים את הקצב באמצעות מילים (הליכה של שבת ,מרדף אחרי אוטובוס) ,כיד הדמיון הטובה עליכם .הקצב
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מתגבר עד לריצה בתוך החלל ,כאשר עדיין התלמידים אינם נוגעים אחד בשני .בשלב מסוים נעצור ,אפשר במצב של
הקפאה  -עמידה באותו מצב ללא תזוזה  -במשך כדקה .אחר כך נחזור להליכה איטית בחדר ,והפעם נסמן 'שלום'
בעזרת העיניים ,ללא מגע .שלב נוסף יהיה נקיטת מחווה גופנית של שלום ,אך ללא מגע .נסיים את ההתנסות הזו
בעמידה במקום ובנשימת נשימות עמוקות.
סדנת כתיבה:
נחלק דפים וכלי כתיבה לתלמידים ונערוך סדנת כתיבה קצרה .מטרת הסדנה היא לאוורר את הרגשות ולפנות מקום
להמשך הפעילות .פעילות הכתיבה תהיה מורכבת משני תרגילים קצרצרים:
א .חשיבה אסוציאטיבית  -נגיד בקול מילה ,ונבקש מהתלמידים לכתוב את כל המילים שעולות בראשם ,בלי סינון כלל.
נסביר שיש לכתוב ברצף במשך דקה ללא הפסקה .נחזור על התהליך הזה עוד פעמיים עם שתי מילים נוספות .נבחר
להשתמש במילים הקשורות לגוף שיכולות להיות רלוונטיות לתלמידים :יד ,נשימה ,שינה ,ריקוד ,פרצוף ,שרירים ועוד.
ב .נקריא לתלמידים התחלה של משפטים והם יצטרכו להשלים אותם כרצונם:
 כשאני קם בבוקר הגוף שלי… אחרי שאני אוכל ארוחת צהרים אני… לפעמים בזמן שאני שומע מוסיקה אני… אחרי פעילות גופנית רצינית אני מרגיש… הגוף שלי הוא... מרגש אותי ש...מכיוון שזו פעילות פתיחה והיא אמורה להיות קצרה ,לא נערוך בסוף הכתיבה סבב הקראה .אפשר להציע לתלמידים
להגיש את שכתבו למורה כדי שיעיין בזה אחרי השיעור .מן הסתם ,חלק מהדברים שנכתבו יכולים ללמד הרבה על
התלמידים .רצוי מאוד להגיב לתלמידים על הדברים שכתבו .תוכלו לעשות זאת גם אחרי השיעור  -מילה טובה שתגידו
או פתק שתחזירו לתלמיד ותדגישו בו נקודה שמצאה חן בעינכם.

שמש
נקרא יחד עם התלמידים את דבריו של הרב עדין שטיינזלץ:

שמש

"עיקרה של פעולת הנפש אינה בניתוק מהעולם כי אם דווקא בתוך הבריאה ובקשר
שלה אל עולם החומר .דווקא בחיבור שלה ושל הגוף יכולה הנפש להגיע לדרגות
גבוהות לאין ערוך מאלו שהיא מצויה בהן במעמדה במה שקרוי "גן עדן"...
מצד מסוים תהליך הירידה של הנשמה לגוף הוא טרגדיה .לא רק מציאות של ריחוק
והסתר אלוקי אלא גם יש סיכון לירידה גדולה יותר ,השחתה .אך יש לדעת כי ירידתה
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של הנפש והתחברותה עם הגוף צריכים להיות האמצעי להתעלותה של הנפש תוך
כדי הקשר עם הגוף אל דרגות גבוהות יותר מאלו שהייתה בהם קודם לכן...
הקשר בין הגוף והנפש הוא כמו קצה של קו אור ,בה מגיע הגוף לחיבור מופלא עם
דרגה מסוימת בהווייתה של הנפש .הנפש איננה פועלת באופן חד סטרי אלא היא
מקבלת מן הגוף את קשריו וכוחותיו .המגע וקשרי הגומלין שבין הגוף והנפש הם
היוצרים את ההוויה של ה'אני' האנושי .הוויה אשר אינה גוף בלבד ,ואף אינה נפש
בלבד כי אם מיזוג של הגוף והנפש".
(הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ  /שלושה עשר עלי שושנה עמ' )90-94

נקרא את הטקסט יחד עם התלמידים .נסביר במילים פשוטות את הקשר הקיים בין הגוף לנפש .לאחר מכן נדון בכך
עם התלמידים ונשאל (שימו לב  -חשוב להנגיש את הרעיונות לתלמידים):
אילו דברים הגוף מקבל מהנפש?
אילו דברים הנפש מקבלת מהגוף?
מה יותר חשוב? גוף או נפש?
אפשרות נוספת לשמש:
נקרא יחד עם התלמידים את הקטע של הרב עוזיאל.
פתגם שגור בפי הרומאים שנשאר לנחלה בפי הכול ,לאמר :נפש בריאה בגוף בריא.
זאת אומרת :בריאות הגוף היא תנאי יסודי להבראת הנפש ,להגדלת כוחותיה הרצוניים,
ולהביא לידי גילוי ופעולה הכוחות הנפשיים הטמונים ומקופלים בגוף האדם ושרירי
זרועותיו .אבל היהדות גורסת פתגם זה בלשון אחרת לגמרי ,ואומרת :דעת בריאה
בגוף בריא .וכן אומר הרמב״ם ז״ל בהלכותיו :הואיל והיות הגוף בריא ושלם הוא
מדרכי ה׳ ,שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא ,והוא חולה ,לפיכך
צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדין את הגוף ,ולהנהיג עצמו בדברים המברין
והמחלימים (ה׳ דעות פ״ד ה״א) .הרי שבריאות הגוף אינו תנאי לבריאות הנפש גרידא,
אבל בריאות גוף ונפש יחד הם אמצעים להשגת דעת בריאה ,דעת דרכי ה׳ ודעת
אלוקי אמת ,שהיא נותנת כיוון והדרכה לפעולות הנפש בכל דרכי החיים והפעולה,
תוכן מלא לאהבת החיים האישיים של כל יחיד לעצמו ,ואהבת חיי הכלל ובריאותם
ושלומם ,כי בחיים בריאים ושלמים של הציבור ושל העם תמצא הדעת השלמה
והבריאה ,שלום אמת ואהבת צדק בחיי החברה האנושית כולה.
מנקודת השקפה עליונה זו על החיים ובריאותם ,יוצא כי… החיים לפי השקפתה של
היהדות הם חיים שיש בהם דעת ומחשבה ,ופעולותינו בחיים צריכות להיות טובות
לעצמנו לדעת דרכי ה׳ ומוסרו ,וללמד לאחרים דרך ה׳ לעשות צדקה ומשפט בחיים
ובחברה ,למען ייטב להם ולבניהם לעולם.
(הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל ,הגיוני עוזיאל שער לא ,בריאות ונקיות א)
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במה שונה תפיסת הרומאים מתפיסת היהדות?
מה התועלת בשילוב בריאות הגוף עם בריאות הנפש?
מדוע לדעתכם אי אפשר לוותר על הגוף? מה מרוויחים בשילוב הגוף עם הנפש?

אור חוזר
איך שמים לב לנשמה? כיצד מרגישים אותה?
בשביל לשים לב לנשמה יש להשקיע תשומת לב והתכווננות .בשלב הזה ננסה להתחקות אחרי הופעת הנשמה
דרך הגוף .אין אנו מדברים על גילוי אלוהי ולא על אורות גבוהים ,אלא על חיבור פשוט בין הגוף ובין הנשמה .חיבור
שמעניק לנו תחושת מלאות ,שמחה והשראה.

אור חוזר

 .1ציור :נתנסה ביצירת ציור מופשט ,עדיף בצבעי מים .צבעי המים אינם מתוחמים ,אלא נמרחים ומתפשטים מעט.
הצביעה בהם מאפשרת תנועה על הדף ,ואפשרות השליטה בהם פחותה מבצבעים אחרים .בשלב הראשון נבקש
מהתלמידים לצייר עץ ,ואז ננחה אותם לשנות בו דברים .לצייר מבנה מיוחד של צמרת ,לצבוע בצבעים שונים את
הגזע והעלים .נאפשר לדמיון שלהם להתפרע.
לאחר זמן מה נסיים ונעבור לציור השני .לפני תחילת העבודה על הציור השני נחלק לתלמידים את הפיוט 'שימו לב
אל הנשמה' .אפשר לקרוא אותו יחדיו או להשמיע את אחד הביצועים היפים שלו שיש במרשתת.
אהוד בנאי  -אודה לאל
אודה לאל (ניגון ברסלב)
כוכבי בוקר אודהליה ברלין עם אתי אנקרי ומיקה קרני
במילים ספורות נסביר את המהלך שמציג הפיוט .נדבר על מקור הנשמה ,הלא הוא כיסא הכבוד ,על מטרתה של
הנשמה בעולם הזה ,על המסע שהיא עוברת בכל לילה ,ועל חובת האדם לשמור עליה .לא נתעכב על הבנת כל מילה
בפיוט; הוא נועד בשביל ה'רשימו' ,ההשראה.
נחלק לתלמידים איור ובו דמות של אדם ,דמות המצוירת רק בקווי המתאר החיצוניים שלה ,ונבקשם לצייר את תוך
האדם ,ללא יותר מידי הנחיות.
 .2טעימות :נחלק לתלמידים פרי כמו תפוז או קלמנטינה .נבקשם לנסות להפעיל את כל החושים .להריח את הפרי,
למשש אותו ,לקלף אותו ולנסות לשמוע את הצליל .כשטועמים ,יש לתת לפלח להתמוסס בפה ולא לבלוע מהר.
ניתן לחוות זאת גם בטעימת שוקולד .נעשה זאת בשני שלבים .בפעם הראשונה נחלק קוביית שוקולד ונבקש
מהתלמידים לבלוע אותה כמה שיותר מהר ,ובפעם השנייה ננסה להשתמש בכמה שיותר חושים ,ונשתדל להשהות
את השוקולד בפה כמה שיותר.
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נשאל את התלמידים -
האם יש הבדל בין שתי החוויות? מה החושים מוסיפים לנו?
 .3קושי :נחלק את הכיתה לזוגות ונעמיד אותם בשתי שורות ,כשפניהם זה מול זה .נבקש מהתלמידים משורה
אחת לחשוב על קושי שהם חשים ,או על דבר מה שהיו רוצים לקדם אך הם מרגישים תקועים בו .נסביר להם
שהנציגים מהשורה השנייה מסמלים את הקושי ,ועליהם להזיז את ה'קושי' מהמקום .ננחה את התלמידים מהשורה
השנייה להתנגד בכל כוחם ולא לוותר בקלות ,אך גם לא להיאבק; נבקשם להפעיל מעט התנגדות .לאחר מכן נתחלף
בתפקידים .ננהל דיון קצר עם התלמידים ונשאל -
איזו תחושה חש הגוף כשמשהו עוצר אותו? מה ההרגשה כשמצליחים לזוז?

אסיף

אסיף
מכיוון שהשיעור עוסק בחוויה ,נרצה להישאר בחוויה עצמה .לעיתים כאשר מדברים על חוויה שעוברים ,המילים
מצמצמות אותה ,ויש תחושת החמצה .לכן לא נערוך סבב של דיבור על החוויה שכל תלמיד עבר.
נשאל את התלמידים אם הם יכולים לשתף במחשבה אחת ,או בתחושה אחת שיש להם ,שאותה ייקחו איתם הלאה.
ניתן גם להחזיר לתלמידים את השאלון שמילאו בתחילת השיעור ,ולבקש מהם לסמן את הרגש או החייכן שמסמל
את הרגשתם כעת .האם יש שוני בתחושתם? משהו התרחש בהם במהלך השיעור?
אפשרות נוספת:
נשמע יחד את השיר 'שימו לב אל הנשמה' של חנן בן ארי .ננסה יחד להבין את כוונתו לאור מה שחווינו בשיעור זה.

הרחבות

חשיבות השמירה על בריאות הגוף כחלק מעבודת ה'.
הגיוני עוזיאל .שער לא; בריאות ונקיות ,א
ניתן להרחיב ולדבר על מצוות עונג שבת ועל מצוות אכילת פירות שביעית .בספר 'פני שביעית נקבלה' ,בהוצאת
ישיבת עתניאל ,ישנו מאמר המרחיב בעניין זה.
עוד מספר מקורות המציינים את חשיבות הגוף:
מדרש תנחומא
דברי הרמ"א על השו"ע בברכת אשר יצר.
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הרב וולבה ,עלי שור:
"הגיע תורנו להתבונן בגוף שלנו ,אולי נצליח לקיים "מבשרי אחזה אלוק" (איוב יט כו).
"ר' לוי בשם ר' חנינא :על כל נשימה שהוא נושם צריך לקלס להקב"ה שנאמר  -כל
הנשמה תהלל יה" (בר"ר פי"ד ,יא) .השמנו לב אי פעם לנשימתנו? האם היינו מאזינים
אי פעם לדפיקת הלב? ובניין גופנו  -האם הקדשנו לו אי פעם איזו מחשבה? ...נתבונן
כל יום בנשימתנו ובדפיקת הלב ,ונמשיך בהתלמדות זו זמן רב ...אי אפשר לעזוב
התלמדות זאת עד אשר תישא פרי .מהתלמדות זאת צריך להיוולד אדם חדש ממש".

המלצות חשובות למורה לפני תכנון השיעור:
א .לעורר עניין :פרסומות למיניהן מעוררות סקרנות ועניין ומפתחות ציפייה .אנו מעוניינים שהתלמידים יבואו
בשמחה ובראש פתוח ללימוד הזה .נכין הזמנה מעוצבת ויפה מראש ,ונשלח להם אותה או נתלה בכיתה .נכין שלטים
המבשרים על המפגש שיכללו רמזים על מה שעתיד להיות .נשתול רמזים מעוררים שיגרמו לתלמידים להסתקרן
ולשאול את עצמם  -מה הולך לקרות שם?
ב .מיקום :בחירת מיקום המפגש חשובה מאוד להצלחתו .מעבר ליצירת העניין בעצם המיקום השונה ,נרצה לערוך
את המפגש במקום שבו לא יפריעו לנו ,שיהיה בו שקט ושיהיה בו מרחב מספיק להכיל את כולם .נחשוב גם על
צורת הישיבה  -האם נעדיף ישיבה על כסאות או על מחצלת? האם נרצה לשבת מול נוף ,או דווקא בכיתה סגורה?

·
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"כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'"
(בראשית יח ,יט).

מכל מעשי הגבורה של אברהם אבינו ,מכל ההקרבות והניסיונות שבהם עמד ,מסביר ה' את הבחירה באברהם ואת
השותפות איתו בברית ,בידיעתו כי הוא זה שימשיך את המסורת ,שהוא זה שיעביר לבניו ולבני בניו את דרך ה'.
המסורת הזו ,שעוברת מאברהם אבינו לאורך כל הדורות עד ימינו ,היא ערך מרכזי וחשוב ביהדות .במערך זה נלמד
על ערכה של המסורת ,ועל המרחבים שבהם היא משתמרת ומתקיימת .בחרנו לדבר על שני מושגים יחד  -מסורת
וקהילה .המסורת היא אותה העברה עתיקה-חדשה של דרך ה' שעוברת מהעבר דרך ההווה אל העתיד ,והקהילה
היא השותפות היהודית של הציבור שדרכה עוברת המסורת .אכן ,המסורת עוברת תחילה דרך המשפחה ,שהיא ערך
מרכזי ביהדות בפני עצמו ,אך כוחה הגדול משתמר בקהילה .המסורת מתקיימת ומשתמרת בידי הציבור שיוצר מערכת
של מטרות משותפות ,של ערבות ואחריות כלפי מטרה גדולה מחד גיסא ,ועזרה הדדית בדברים הקטנים מאידך גיסא.
בשיעורים אלו נלמד עם התלמידים על חשיבותה של המסורת ועל כוחה .נשאל מדוע קיומה בתוך קהילה הוא ערך
מהותי ומרכזי .נצא למסע בירור שיתחיל מהמסורות המשפחתיות הייחודיות שהתעצבו בעם ישראל דווקא מתוך
הפירוד והשוני ,ימשיך דרך החיבור למסורת הגדולה של אברהם ,ויעבור לעיסוק בקהילה כמרחב שהיהדות רואה בו
מקום נכון ומתאים לקיום המסורת ולהמשך ההעברה שלה .נראה כיצד מושג ה'מניין' מסמל את תפיסת הקדושה
ביהדות כשייכת תמיד לקבוצה ולקהילה ,וניווכח כי היהדות היא אכן ,כפי שנקרא במקורות השונים במהלך השיעורים,
'דת של קהילה'.
המערך בנוי מחמישה שיעורים ,כאשר כל שיעור ממשיך את קודמו:
שיעור ראשון 'המסורת שלי ,המסורת שלנו'  -נכיר את מושג ה'מסורת' .נפתח צוהר להיכרות עם המסורות
השונות של תלמידי הכיתה ,נראה את היופי והייחודיות בהעברת מסורות שונות ומגוונות מהורים לילדים ,נעמיק
את החיבור למסורות אלו ונבין את חשיבותן.
שיעור שני' :חלק משרשרת הדורות' -נשלים את המהלך שהתחיל בשיעור הקודם ,ונראה כיצד המסורות
השונות הן כולן חלק מהמסורת הגדולה של היהדות ,המסורת של אברהם אבינו העוברת ממנו ,דרך כל הדורות ,עד
אלינו .נלמד כיצד העברתה של מסורת זו מדור לדור היא ערך מרכזי ביהדות.
שיעור שלישי' :דת של קהילה'  -נעבור אל המרחב שבו משתמרת המסורת כשהיא יוצאת מעבר לגבולות
המשפחה  -הקהילה .נגדיר את מושג ה'קהילה' כקבוצת אנשים שלהם מטרה משותפת .נראה דרך הלכות התפילה
את היהדות כ'דת של קהילה' ,ונבין את כוחה של הקהילה בהעברת המסורת ובקיומה בצוותא.
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שיעור רביעי' :ערבות ואחריות בקהילה'  -נמשיך לעסוק בחשיבות קיום היהדות בקהילה ,הפעם בהקשר
הערבות ההדדית ואחריותו של היחיד כלפי חברי קהילתו .נלמד על שותפות ,על הישענות ועל אחריות כערכים
יהודיים שמזמנים לנו החיים הקהילתיים.
שיעור חמישי' :היחיד ותרומתו לקהילה'  -נלמד על תרומתו של כל יחיד בקהילה בהוסיפו את הצבע והגוון
שלו .כל יחיד ולו האופי ,התכונות ,והמעשים המאפיינים אותו תורם את חלקו ליצירת תמונה מגוונת ושלמה בקהילה.
מערכי השיעורים שלפניכם בנויים על פי 'המתכון הסודי' של תוכנית 'הארת הלב' .לכל שיעור מבנה קבוע :פתיחה,
פותחים חלון ,שמש ,אור חוזר ואסיף.
מערך זה משיק למקצועות נוספים שהתלמידים לומדים .השיעורים על מסורת משיקים לשיעורי היסטוריה של עם
ישראל ,וניתן בהחלט לשתף פעולה וידע בין שיעורים אלו ובין הנלמד בשיעורי היסטוריה סביב נושא הגלות והגאולה,
הקהילה בגלות ,השואה והתקומה ועוד .התלמידים אשר לומדים בשיעורי תנ"ך את ספר בראשית ימצאו נקודות
ממשק לסיפורי אברהם ,ולנקודה המרכזית המודגשת בשיעורים אלו שעוסקת בהעברת המסורת ממנו הלאה.
מערכי השיעורים שהצענו כאן כוללים התייחסות למגוון כישורי החיים הנדרשים על פי משרד החינוך בכיתות
החטיבה ,ויכולים להוות נדבך נוסף ואיכות נוספת לעיסוק בנושאים אלו.
מיומנויות בתחום הקריאה והחשיבה:
מפגש עם טקסטים ,יכולת שאילת שאלות ,ניתוח טקסטים ומחשבה יצירתית.
מיומנויות בין אישיות:
יכולת שיתוף בקבוצה ,יכולת הקשבה ,יכולת יצירת דיון מעמיק ,מציאת מקום ותחושת מעורבות בקהילה.
מיומנויות תוך אישיות:
היכרות עם המשפחה האישית ועם המקום האישי.

143

מסורת וקהילה

שיעור ראשון:
המסורת שלי ,המסורת שלנו
תמצית

השיעור יפתח צוהר למסורת מתוך עולמו האישי של כל תלמיד/ה והמסורת המשפחתית הייחודית לו/ה.
נראה איך יכולה המסורת המשפחתית המוכרת לתלמיד/ה להתחבר למסורות של תלמידים נוספים.

הערה למורה:

לפני השיעור נכין הזמנה חגיגית למפגש ,ונזמין את התלמידים להביא לשיעור פריט שעובר במשפחה
לאורך כמה דורות .את הפריט שיביאו יציגו התלמידים בשיעור.
לב השיעור
לב השיעור

מהי משמעותה של המסורת?

מהלך השיעור
פתיחה
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פתיחה
נפתח את השיעור בשאלון אישי (מומלץ לערוך את השאלון בגוגל פורמס ולפתוח את המקרן בכיתה על לשונית
התשובות ,כך שהתלמידים יוכלו לראות תשובות ופילוחים .הצגת התשובות לפניהם תאפשר שיחה מעמיקה יותר).
את/ה אוהב/ת את המסורת? כן/לא
איזה חג הכי מחבר אותך למסורת המשפחתית  -ראש השנה ,סוכות ,חנוכה ,פסח או שבועות? (ניתן להוסיף
חגים נוספים המתאימים לתלמידי בית הספר)
באיזה חג ,לפי דעתך ,נוהגים בבית שלך מנהגים מיוחדים שאינם נהוגים בבתים אחרים  -ראש השנה ,חנוכה,
פורים ,פסח ,שבועות או יום העצמאות?
איזה מאכל מהמאכלים הבאים נחשב בעיניך למאכל מסורתי  -פלאפל ,גפילטעפיש ,אינג'רה ,ג'חנון ,חריימה,
קובה ,שניצל ,חצ'פורי ,מטבוחה ,קוגל ,קוסקוס?
איזה מהמנהגים הבאים אתה מכיר  -רומפלנאכט ,חינה הודית ,פשישה ,סיגד ,מימונה ,סהרנה ,אחר?
האם את/ה גאה במסורת המשפחתית שלך? כן/לא
היית רוצה שילדיך ימשיכו את המסורת? כן/לא

שיעור ראשון :המסורת שלי ,המסורת שלנו

נאסוף את השאלות ואת התגובות ,כך שיוכל להתקיים סביבן דיון .נשים לב לתשובות  -היכן היו פערים והיכן התשובות
היו דומות? נפתח את השאלה האחרונה ,על המשכיות המסורת ,בדיון נרחב בכיתה.

פותחים חלון
שלב א:
נערוך סבב ובו יציגו כל התלמידים את הפריט שהביאו ויספרו עליו ,או ישתפו בסיפור המשפחתי שלהם .מומלץ
לשתף גם בסיפור שלכם.
אפשר לשאול במהלך הסבב:
האם יש מישהו מהכיתה שאתם מרגישים שיש לכם משהו במשותף עם מה שהביא או אמר?
האם מה שהבאתם קשור רק למשפחה שלכם ,או שהוא יכול להתחבר לדברים שאחרים הביאו?
כשהתבקשתם להביא חפץ  -האם ידעתם בפשטות מה להביא ,או שהייתם צריכים להקדיש זמן ומחשבה
לבחירת החפץ?

פותחים חלון

שלב ב:
נבקש מהתלמידים למיין את החפצים לפי כל קטגוריה שיבחרו (דוגמאות :ארצות מוצא ,לפי סדר א-ב ,גודל ,סוג
הפריט ועוד).
נקיים שיח בכיתה  -על פי איזו קטגוריה מיינתם את הפריטים? מה אפשר לומר על כל קבוצת פריטים?

שמש
נעיין יחד במקור הבא:

שמש

ינ ָ
֗יך ּו ֶפ ָ
ת־ה ְּד ָב ִר֜ים ֲא ׁ ֶש ָ
ן־ת ׁ ְש ַ ּכ֨ח ֶא ַ
ר־רא֣ ּו ֵע ֶ
ך ְמא ֹ֗ד ּ ֶפ ִּ
ן־יס֙ ּור ּ֙ו
ך ּו ׁ ְשמ ֹ֨ר ַנ ְפ ׁ ְש ָ ֜
ַר֡ק ִה ׁ ּ ָש ֶ֣מר ְל ָ ֩
֖יך ְו ִל ְב ֵנ֥י ָב ֶנ ָ
֑יך ְוהו ַד ְע ָּת֥ם ְל ָב ֶנ ָ
ך ּכ֖ל ְי ֵמ֣י ַח ֶ ּי ָ
ָ
יך׃ (דברים ד ,ט)
ֹ
ִמ ְ ּל ָב ְ֣ב ֔ ֹ

הפסוק מצווה אותנו להודיע את הדברים לבנים שלנו ולהעבירם הלאה.
רמב"ן על דברים ד׳ ,ט׳:א׳
"זהו שאמר שם" :וגם בך יאמינו לעולם"( ,שמות יט ,ט) כי כשנעתיק גם כן הדבר
לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק כאילו ראוהו כל הדורות .כי לא נעיד שקר
לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל .והם לא יסתפקו כלל בעדותנו
שנעיד להם ,אבל יאמינו בוודאי שראינו כולנו בעינינו ,וכל מה שסיפרנו להם".

145

מסורת וקהילה

שאלות מלוות למידה:
מה הייחודיות בכך שהורים מספרים לילדיהם?
איך יכולים הילדים לדעת שהדברים הם דברי אמת?
האם הסיפור של ההורים אמור לספק רק אמיתות ,או גם ליצור שרשרת והמשכיות?
הרמב"ן מדמה את כוחה החזק של העברת המסורת במשפחה לראייה .העברת הסיפור כל כך חזקה ,עד שיחושו
כל בני הדורות כאילו ראו בעיניהם את המתרחש בו .האם יש סיפור שעבר במשפחה שלכם ויש לכם תחושה
כאילו ראיתם אותו קורה ממש?
אפשרות נוספת לשמש:
רש"ר הירש דברים פרק ד פסוק ט
רק הישמר וגו' .בפסוקים ג ,ה נאמר" :עיניכם הרֹאות"" ,ראה למדתי" וגו' .פסוקים
אלה מזכירים שתי עובדות שראינו אותן בעינינו… עובדה ההיסטורית של מתן תורה
בסיני ,שמראה עינינו מעיד עליו ,היא יסוד היסודות ,והיא שחייבת להישמר בלבנו
לעד ,וחובה עלינו למסור אותה לבנינו אחרינו על מנת שגם הם ישמרו אותה בלבם
וימסרו אותה לבניהם אחריהם .מראה עיניים של אומה שלמה כאחת הוא בסיס
העובדה ההיסטורית של ההתגלות ,ואין לכך דוגמה בכל אומה ולשון .המסירה מאבות
לבנים של אומה שלמה היא המקיימת את העובדה הזאת בלב כל הדורות הבאים,
וגם לכך אין דוגמה בכל אומה ולשון…
את הדברים האלה ראית בעיניך ועל ידי כך הם נעשו יסוד מוצק לכל מחשבותיך
ומעשיך .עליך למסור אותם לבניך ,ולבני בניך ,ולמען "ידעו" אותם ולא רק "יאמינו
בהם" .מסור להם את הדברים בכל הוודאות וההחלטיות שאדם מוסר בה דברים
שראה בעיניו ,וכך מראה עיניך יהיה יסוד הדעת של כל צאצאיך…
כל דור הוא חולייה בשרשרת הקבלה .נאמנות המסירה שכל דור חש בעצמו ,מוליכה
אותו במישרין אל הר סיני ,ובעצם מסירת התורה הרי הוא רואה את עצמו כמי
שקיבלה מסיני.

שאלות מלוות למידה:
מהו יסוד היסודות שאנו חייבים לשמור בלבנו לעד?
מה מיוחד בהתגלות של עם שלם ,לעומת התגלות לנביא אחד?
מה ההבדל המשמעותי בין 'ידיעה' ל'אמונה'?
האם חווית לימוד עם סבא? האם יש הבדל בין לימוד עם סבא ובין לימוד עם אבא? ממה יכול לנבוע ההבדל?
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אור חוזר
נקיים דיון פעיל עם התלמידים .נשאל שאלות שהתשובות עליהן הן נכון/לא נכון .נתלה בשני צדי הכיתה שלטי נכון/
לא נכון .התלמידים ילכו לצד שבו מופיעה התשובה המתאימה לדעתם .אחרי שהתלמידים נעמדים במקום המתאים,
ננסה לשאול ולהבין את העמדות השונות.
שימור המסורת הוא דבר חשוב  -נכון/לא נכון
המסורת הייתה יכולה להיעלם ,אבל השתמרה בזכות הרבנים ואנשי הציבור  -נכון/לא נכון
היו תקופות בהיסטוריה שבהן עדיף היה לנטוש את המסורת כדי לחיות?  -נכון/לא נכון
לכל אחד מאתנו תפקיד חשוב בשימור המסורת  -נכון/לא נכון

אור חוזר

לסיכום יענה כל תלמיד בכתב על השאלה:
לאיזו מסורת משפחתית אתה מתחבר במיוחד?
מה מהמסורת שהועברה לך חשוב לך להעביר הלאה?

אסיף
פתחנו בשאלון שאפשר לנו לחוש את השונה והדומה ביננו ביחס למסורות ולמקומם בחיינו .שמענו מכל תלמיד על
הפריט הייחודי שהביא עמו מהבית ושעובר במשפחתו ,ויצרנו חלוקה בין הפריטים השונים .ניסנו לשיים כל קטגוריה
ובכך להבין רובד נוסף בסיפוריהם של הפריטים שהבאנו .בלימוד הבנו שיש משמעות להעברת המסורת מאב לבן.
ראינו את החשיבות בהעברתם של מסורות וסיפורים משפחתיים ,ואת כוחם וחיותם המיוחדת הגורמת לנו ממש
לחוש את הדבר.

אסיף

הרחבות

מקור נוסף להעשרה למורה או לתלמידים  -דברי הרב יואל בן נון:
החיים של כל יצור פרטי קצובים וקצרים ,לעומתם הנצח שייך לבורא עולם .בכל
זאת ,איננו מוכנים לוותר על חיבור כלשהו לחיי נצח.
דרך אחת שהעולם מכיר היא ללדת ילדים ולגדל אותם ,כדי שהם ימשיכו אחרינו ,כי
משפחה יכולה לשרוד לאורך ימים ,בעוד חיי הפרט יסתיימו לבטח .אבל אם מוסיפים
לשרשרת הדורות גם זיכרון היסטורי ,מקבלים חיבור בעל עומק ומשמעות…
(הרב יואל בן-נון ,מתוך האתר )https://www.929.org.il/page/583/post/14109 :929

שאלות מלוות לימוד:
לפי דברי הרב יואל בן נון ,מה ההבדל המהותי בין האדם לקב"ה?
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הרב בן-נון כותב שחיי האדם קצובים וקצרים ,ואחר כך הוא מציע דרכים שבהן ,למרות זאת ,יכול האדם להתחבר
לחיי נצח  -כיצד ניתן לעשות זאת?
למה הכוונה בביטוי 'חיי נצח'?
"אם מוסיפים לשרשרת הדורות גם זיכרון היסטורי ,מקבלים חיבור בעל עומק ומשמעות…" מהו לדעתכם הזיכרון
ההיסטורי שאליו הוא מתכוון?
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שיעור שני:
חלק משרשרת הדורות
תמצית

בשיעור זה נעסוק במסורת היהודית המשותפת לכלל העם היהודי באשר הוא .המסורת היהודית מחברת
את הפרט ואת הקהילות לשרשרת הדורות .בשיעור זה נראה כיצד מתחברת המסורת האישית-משפחתית
למסורת כללית של עם.

הערה למורה:

בשיעור זה מומלץ לשתף פעולה עם המורה להיסטוריה ,ולהוסיף תאריכים שנלמדו במהלך שיעורי
ההיסטוריה.

לב השיעור

מהי משמעותו של החיבור של כולנו למסורת אחת משותפת?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
נשאל את התלמידים -
מה היית מפחד/ת שייעלם מהמסורת? מה היה מוזר בעיניך אם יום אחד היו כולם מפסיקים לעשותו?

פתיחה

פותחים חלון
בשיעור הקודם נגענו במסורת המשפחתית והעדתית .מטרת השיעור הזה היא חשיפת היסוד המשותף של כולנו
כעם .החגים הם יסוד משמעותי בשימור המסורת שלנו כעם ,וציון החגים יוצר חיבור להיסטוריה המשותפת שלנו.
הכנה מראש :נכין סט כתרים כפול ,ועליהם נכתוב אירועים מלוח השנה  -פירוט בנספחים.

פותחים חלון

שלב א :משחק יצירת ציר זמן אנושי
נחלק את הכיתה לשתי קבוצות ,וכל אחת מהן תבצע את המשימות .הקבוצה המנצחת היא זו שמסיימת ראשונה .כל
תלמיד יקבל כתר שעליו מצוין אירוע מלוח השנה היהודי ,והוא יצטרך לעמוד על פי הסדר בהתאם למשימות השונות.
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המשימות:
נבקש מהתלמידים להסתדר בשורה לפי סדר הזמנים שבהם מצוינים האירועים בלוח השנה.
נבקש מהתלמידים להסתדר בשורה מהאירוע המוכר ביותר לאירוע הכי פחות מוכר.
נבקש מהתלמידים להסתדר לפי סדר הא"ב של שמות האירועים.
נבקש מהתלמידים להסתדר על פי סדר התרחשות האירועים בהיסטוריה להערכתם (כרונולוגית).
שלב ב :דיון
בשיעור שעבר פגשנו מסורות משפחתיות .מה קורה כאשר קבוצת אנשים חוגגת מסורת מסוימת? איך זה משפיע
על האנשים הפרטיים שמשתתפים בקבוצה זו?
האם כשאנשים חוגגים משהו במשותף זה הופך אותם מיחידים לקהילה?
מה מיוחד בכך שכמעט כל תקופה מאוזכרת בלוח השנה היהודי?
מדוע אנחנו ממשיכים לציין דברים שקרו בעבר הרחוק כל כך? האם זה נצרך או מיותר?
מה משמעות הזיכרון? לשם מה אנחנו מציינים עד היום אירועים מהעבר?

שמש
שמש

נעסוק בערך המסורת באמצעות עיון בדמותו של אברהם אבינו.
שלב א:
לפני קריאת המקור נניח על הרצפה כרטיסיות ובהן כתובים מעשים שעשה אברהם .נשאל את התלמידים מה
מהמעשים שלפניהם הוא בעיניהם החשוב ביותר בחייו של אברהם :ברית מילה בגיל תשעים ותשע ,לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך ,עקידת יצחק ,ציוויו את בניו לשמור את דרך ה'?
שלב ב:
לימוד המקור של האדמו"ר מפיאסצנה .דבריו של האדמו"ר נפתחים בפסוק מספר בראשית .ננסה תחילה להבין אותו:
מכל צדקת אברהם אבינו הזכיר ואמר עליו" :כי ידעתיו למען יצווה את בניו ואת
ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" (בראשית יח ,יט).

שאלות הבנה על הפסוק:
מה הפסוק מדגיש במעשי אברהם?
מה הכוונה ב"יצווה את בניו ואת ביתו אחריו"?
מה הוא מצווה אותם?
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וכך אומר האדמו"ר מפיאסצנה על הפסוק:
מכל צדקת אברהם אבינו הזכיר ואמר עליו" :כי ידעתיו למען יצווה את בניו ואת
ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" (בראשית יח ,יט).
כל דור ודור בישראל טבעת בשלשלת היוחסין שלנו הוא .שראשה קשור באברהם
אבינו ,וסופה במשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו .כל דור ודור מקבל אמונה ותורה
ויראה מן הדור שקדמו ועובד בהן את ה' ומוסרה לדור שאחריו" .ולמען אשר יצווה
את בניו"  -זה עיקר קיומנו (האדמו"ר מפיאסצנה).

נשאל על פי המקור -
מהו התפקיד של כל יהודי בעולמנו?
לפי האדמו"ר מפיאסצנה ,עיקר צדקת אברהם הוא "למען אשר יצווה את בניו ,ושמרו את דרך ה'" .ה' ידע שאברהם
יצווה את בניו ויעביר את המסורת .כלומר  -לפי דבריו  -עיקר קיומנו בעולם הוא קבלת האמונה והתורה והעברתן הלאה.
שלב ג:
מתן רקע היסטורי :מיהו האדמו"ר מפיאסצנה? מתוך ההיכרות עם דמותו נביא את התלמידים להבנה עמוקה יותר
של דבריו.
רבי קלונימוס קלמיש שפירא  -האדמו"ר מפיאסצנה ( )1889-1943חי בפולין בתקופה שבין שתי מלחמות
העולם .הוא נודע כהוגה חסידי דגול ,והתפרסם בזכות חיבוריו החדשניים בתחום החינוך החסידי ,בהם גם 'חובת
התלמידים' .בתקופת הכיבוש הגרמני שהה בגטו ורשה והמשיך לדרוש לקהל חסידיו .לאחר מרד גטו ורשה ,באפריל
 ,1943גורש הרבי עם היהודים שנותרו בחיים למחנה הריכוז טרווניקי .האדמו"ר נרצח בנובמבר  ,1943יחד עם שאר
יהודי המחנה.
כעת ננסה להבין את תשובתו של האדמו"ר בהקשר ההיסטורי ובהתייחסות למקום שבו היה האדמו"ר כשנכתבו
מילים אלה:
מה הדגש המיוחד שקיבלה העברת המסורת בזמן שנאמרה דרשה זו?
אפשרויות נוספת לשמש:
אפשרות א':
מקריאת הסיפורים באתר חכימא ניתן לעמוד על חשיבות המסורת הקהילתית .אפשר לראות כיצד הפן הקהילתי
הופך להיות גם הסיפור האישי ,ויוצר הזדהות .לדוגמה  -לספר ביציאת מצרים.
נוכל לבקש מהתלמידים לקרוא את הסיפור ונשאל אותם  -מדוע השומעים התחילו להתעורר כאשר הם שמעו את
הקייס? האם זה היה רק בגלל שהתחיל לדבר בשפה האמהרית? מה מיוחד בסיפור הזה דווקא בהקשר של חג הפסח?
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אפשרות ב':
הרב יונתן זקס זצ"ל  /הגדה של פסח ,מאמר ה ,עמ' 156
יש הבדל תהומי בין היסטוריה לזיכרון .היסטוריה היא סיפור של אירוע שקרה בזמן
אחר למישהו אחר .זיכרון הוא סיפור של אירוע שקרה לי והוא חלק ממי שאני.
היסטוריה היא מידע .זיכרון ,לעומת זאת ,חלק מזהות .לימוד העבר מעמיק את
ידיעותיי ומרחיב את אופקיי אבל אינו דורש ממני שום דבר .זהו עבר כעבר .זיכרון
הוא עבר כהווה .כפי שהוא ממשיך לחיות בי .בלי זיכרון אין מקום לזהות.

במשפט אחד  -מה ההבדל בין זיכרון להיסטוריה?
מה תפקיד המשפחה/הקהילה ביצירת זיכרון כזה?
איך ניתן לזכור אירוע שקרה זמן רב לפני שבאתי לעולם?

אור חוזר
אור חוזר

אפשרות א :סרטון הרב שטיינזלץ
נבקש מהתלמידים לציין שמות של ספרים שכתב הרב שטיינזלץ.
נבקש מהתלמידים לתאר איך השפיעה כתיבת פירוש שטיינזלץ על לומדי הגמרא.
אחרי שטעמנו ממפעל חייו ,נצפה יחד בסרטון שבו שומעים אותו משוחח עם תלמידיו .כיצד רואה הרב שטיינזלץ
את ייעודו כאן בעולם?
אפשרות ב :קריאה ומשימה בקבוצות על הרב עובדיה יוסף
נחלק את הכיתה לקבוצות של שלושה-ארבעה משתתפים .כל קבוצה תקרא ותבצע את המשימה במשותף.
נקרא את דבריה של סיון רהב מאיר במלאת שמונה שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף .לאחר מכן נטיל על התלמידים
משימה שתחבר אותם לערך המסורת שלמען שימורו פעל הרב עובדיה.
"בשבת ימלאו שמונה שנים לפטירתו של הרב עובדיה יוסף .בדיעבד ,אני קצת
מתביישת .ככתבת צעירה הגעתי לכנסים הגדולים איתו ברחבי הארץ .אני זוכרת את
המסוק נוחת ,את האלפים מריעים ,ואותי – מחפשת כותרת .אנחנו הכתבים היינו
מקשיבים לדרשות הארוכות ,מנסים למצוא בהן רמז על מי יעמוד בראשות ש"ס,
או עקיצה כלפי הממשלה ,ורצים לשדר.
שמונה שנים חלפו ,והיום דעותיו של הרב על אולמרט או שרון באמת לא מעניינות
כל כך .הסיבה שבגללה האלפים הגיעו אז היא אחרת לגמרי .הסיבה שבגללה ההלוויה
שלו הייתה האירוע הציבורי הגדול בתולדות מדינת ישראל ,עם יותר מחצי מיליון
איש ,היא שונה לחלוטין .הסיבה היא זהות ,משמעות ,מסורת .הרצון להמשיך בגאווה
ובשמחה את המורשת המפוארת של יהדות ספרד .אפשר היה לראות זאת כל הזמן,
בכל הרגעים שלא שודרו .אני עוד נוצרת אותם בזיכרוני:
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בוקר אחד עמדנו בפתח ביתו ,בעיצומו של משבר קואליציוני .משפחה מהדרום הגיעה
לערוך שם ברית מילה ,המיקרופונים דלקו כי אולי הרב יגיד משהו ,אבל הוא רק
ביקש לדבר בשקט בצד עם היולדת .שאלתי אותה אחר כך מה אמר ,והיא סיפרה:
הוא ביקש שניתן לילד חינוך טוב ,שלא ישכח מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים.
פעם בעצרת ענק בעיר אלעד ,בשיא החום ,אני זוכרת שצעק "יש ילדים יהודים שלא
יודעים לומר שמע ישראל" ,והתחיל לבכות .קולו נשנק מרוב צער על העובדה הזו.
ובמוצאי שבתות ,מעזרת הנשים בבית הכנסת של היזדים ,הייתה לי זווית מיוחדת.
ראיתי רק את הכובע והגלימה ,מלמעלה .לפעמים כתבים עשו תורנויות .מישהו
אחד הקשיב לדרשה ובדק אם יש כותרת .זה היה תורי .הרב סיים דרשה נרגשת על
כך שחטפו מהדור הצעיר את זהותו ,וצריך להחזיר עטרה ליושנה ,ואיך כל מצווה
וכל מעשה טוב שאנחנו עושים – משנים את המציאות לנצח" .אין כותרת" ,סימסתי
לקולגה שלי .בדיעבד ,זו הייתה כותרת חייו".

משימת הפנמה בקבוצות:
על פי מה שקראתם  -מה היה הדבר החשוב ביותר בעבור הרב עובדיה יוסף?
נסחו בקבוצה שאלה לרב עובדיה יוסף הקשורה בעתיד המסורת.
נאסוף את השאלות במעטפה גדולה .נקרא ונעורר שיח על השאלות שנכתבו.

אסיף
פתחנו את השיעור בדיון על האירועים בלוח השנה העברי המוכרים לכל יהודי .יצרנו רצף כרונולגי של אירועי לוח
השנה היהודי ,ודנו במשמעות השמירה והציון המשותפים לכולנו .למדנו את דברי האדמו"ר מפיאסצנה על אברהם
ועל חשיבות המסורת ,ומשם ,דרך מפגש עם שני אישים  -הרב שטיינזלץ והרב עובדיה  -חשבנו על המסורת שלנו.

אסיף

נספחים

רשימת תאריכים בלוח השנה היהודי:
ראש השנה
צום גדליה
יום כיפור
סוכות
יום פטירת רחל אימנו
רצח רבין
חנוכה

עשרה בטבת
טו בשבט
תענית אסתר ופורים
פסח
יום השואה
יום הזיכרון
יום העצמאות

לג בעומר
יום ירושלים
שבועות
יז בתמוז
ט באב
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הרחבות

מצורף סרטון על מסורת תימן .הסרטון משמש כהרחבה למורה או לתלמידים .ניתן להראות לתלמידים קטעים
מהסרטון ,ולהעלות בעקבות הצפייה שאלות מהותיות הנוגעות לשימור המסורת.
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שיעור שלישי:
'דת של קהילה'
תמצית

בשיעור זה נעבור לבירור המושג המרכזי המתאר את הקבוצה שבה המסורת עוברת ומשתמרת  -הקהילה.
נברר מהי 'קהילה' ומה חשיבותה בעולם האמוני שלנו .נלמד כי קהילה היא קבוצת אנשים בעלי מטרה
משותפת ויחסים הדדיים .נבין את מרכזיותה באמונה היהודית ,ונלמד על חשיבותה בקשר בינינו לאלוקים.

לב השיעור

מהי קהילה ,ומה חשיבותה בעולם האמונה והמעשה היהודי?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
נכתוב על הלוח בגדול את המילה 'קהילה' ונשאל את הכיתה -
מה המושג 'קהילה' אומר לכם?
התלמידים יעלו מונחים או הגדרות שמתקשרים להם למושג זה .את הדברים שיעלו התלמידים נרשום על הלוח סביב
ההגדרה (אנו מצפים לתשובות כמו :שייכות ,חברים ,בית כנסת ,גמילות חסדים ,עזרה ליולדות ,בר-מצווה ועוד) .את
התשובות של התלמידים על הלוח ניתן לחלק לקבוצות לפי סוגים שונים.

פותחים חלון
לאחר הפתיחה נחלק את הכיתה לקבוצות קטנות .כל קבוצה תקבל שלוש תמונות ,ובכל אחת מהן מופיעה קבוצת
אנשים (מצ"ב בנספחים) .הקבוצה תתבקש לחשוב יחד על כל תמונה ,ולענות על השאלות המנחות הבאות:
מה משותף לכל האנשים בתמונה?
האם הייתם מגדירים קבוצת אנשים זו כ'קהילה'? הסבירו את תשובתכם.
מה יש להוסיף או להשמיט מהתמונה כדי שקבוצת האנשים בה תוגדר כקהילה?

פתיחה

פותחים חלון
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לאחר מכן יחזרו התלמידים למעגל הכיתתי .נציג מכל קבוצה ישתף את הכיתה בתמונות שקיבלה קבוצתו ובמה
שחשבו חבריו על קבוצת האנשים שבתמונה ועל היחס למונח 'קהילה'.
דגש למורה -
ישנן דרכים רבות ורמות שונות של הגדרת קבוצת אנשים כקהילה .כבסיס ל'פותחים חלון' ולהמשך השיעורים ,ניתן
לומר באופן בסיסי כי כאשר קבוצת אנשים מקיימת קשר של משימה משותפת ,תרומה של כל יחיד בתוכה לקבוצה,
ויחסים הדדיים בין חבריה ,היא הופכת לקהילה.

שמש

שמש
לאחר סיעור המוחות עם התלמידים על המושג 'קהילה' ,ובתום הפעילות בקבוצות ,נלמד במליאה את הדברים
הבאים של הרב יונתן זקס או/ו את דבריו של הרב אליעזר מלמד מתוך פניני הלכה:
הרב יונתן זקס ,שיג ושיח פרשת ויקהל' ,החיה הקהילתית'
הקהילה ,השותפות החברתית ,היא יסוד מוסד בהווייתנו האנושית ,לא רק בימי
קדם אלא גם בימינו ...היהדות היא דת של קהילה .את הקדושות שבתפילותינו אנו
יכולים לומר אך ורק במניין ,הסף המזערי לקהילה .כשאנו מתפללים ,אנו עושים
זאת כקהילה .בקשותינו נאמרות ברובן בגוף ראשון רבים"...

שאלות שניתן להעלות לדיון בכיתה -
במה מתבטאת העובדה שהיהדות היא דת של קהילה?
מדוע את הקטעים היותר 'קדושים' בתפילה אנו אומרים רק במניין של עשרה אנשים?
מה היתרון בלהתפלל בלשון רבים? (סלח לנו ,רפאנו)...
פניני הלכה ,הלכות מניין  -הרב אליעזר מלמד
עשרה מישראל שעוסקים בתורה או בתפילה – שכינה שורה עמהם ,שנאמר (תהלים
פב ,א)ֱ :
לו ִהים ִנ ָצּ ב ַ ּב ֲע ַדת ֵא-ל” .ואמנם גם כשאחד מישראל מתפלל או לומד
“א ֹ
השכינה שורה עמו ,אלא ש ...המדרגה הגבוהה היא כאשר עשרה מישראל עוסקים
בדבר שבקדושה ,שאז הקדושה מתגלה בעולם .ועל פי זה תקנו חכמים ,שכל
הדברים שבקדושה ,יאמרו במניין של עשרה.
אמרו חכמים שהתפילה שאדם מתפלל עם הציבור מתקבלת ,שנאמר (תהלים נה,
יט)ָ ּ :
לום ַנ ְפׁ ִשי… כי ְב ַר ִ ּבים ָהי ּו ִע ּ ָמ ִדי” .וגם כשלא כוונו כל כך בתפילתם,
“פ ָדה ְבׁ ָש ֹ
אין הקב”ה מואס בתפילתם של רבים .נמצא אם כן שיש שתי מעלות במניין :האחת,
במניין אפשר לומר את כל אותם דברים שבקדושה שתקנו חכמים לומר במניין;
השנייה ,בזכות המניין התפילה מתקבלת.
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שאלות שניתן להעלות בכיתה:
מדוע לדעתכם אלוקים נמצא היכן שיש 'עדה'\'קהילה'?
כיצד לדעתכם תפילה בקהילה עוזרת לתפילה להתקבל?
האם לדעתכם הצורך בקהילה תקף רק לתפילה? או שמא הדבר נכון גם בשאר מרחבי הקשר עם אלוקים?
אלוקים שורה במקום שבו יש עדה .כיוון שכך ,מתגלה נוכחותו בעולם באופן יותר פומבי ,כנוכחות בעולם ולא רק אצל
אדם מסוים .חז"ל קובעים כי במניין התפילה מתקבלת יותר .כשהקהילה מבקשת ביחד בקשה מאלוקים ,הבקשה
מתפרשת כצורך ציבורי ולא כאינטרס אישי ,ואין הקב"ה מואס בתפילת רבים.
אופציה נוספת לשמש:
קטע מתוך המאמר  :חידוש הקהילות במדינת ישראל המתחדשת (על הקמת קהילות לכלל ישראל)  /הרב אליהו
בירנבוים צהר כח ,תשס"ז.
דבריו של הרב סולובייצ'יק על הגמרא במסכת שבת (לב ,א) מהווים הסבר נפלא
לנושא זה.
רבי ישמעאל בן אלעזר אומר ,בעוון שני דברים עמי ארצות מתים .על שקוראים
לארון הקודש ארנא ועל שקוראים לבית הכנסת בית העם.
אין מדובר כאן על כך שאדם נקרא רשע אלא יש כאן עוון חמור ביותר; על מה בעצם
עמי ארצות מתים? אפשרות אחת ,על שקוראים לארון הקודש ארנא .אם לארון
הקודש בבית הכנסת קוראים פשוט "ארון" ,יש בכך ביזוי הקודש :לקרוא לארון
הקודש שהוא קודש ,שיש בו משמעות ,שיש בו ספר תורה ושברי לוחות ,לקרוא
לארון הקודש ארנא .אבל הסיפא של הגמרא הזאת אומרת דרשני .העוון השני הוא
על שקוראים לבית הכנסת "בית העם" .מה כל כך חמור בכך? בית הכנסת הוא מקום
תפילה .לקרוא לבית הכנסת בית העם ,מקום שבו יהודים מתכנסים ,זה לכאורה דבר
טוב .כינוס שהוא לשם שמים ,סופו להתקיים .אלא ,מסביר הרב סולובייצ'יק ,שחז"ל
הבינו כאן את המשמעות של בית הכנסת ,לא כבית עם במובן של כינוס אנשים .בית
הכנסת הוא אינו מקום דמוגראפי .הוא אינו מקום שבו יהודים מתכנסים אחד ועוד
אחד והופכים להיות עם .עם זה דבר חשוב ,אבל עדיין זה מושג שיש בו יותר ממימד
דמוגראפי .בית הכנסת הוא מקום כינוס רעיונות ,של היסטוריה יהודית ,של עתיד
יהודי .בית הכנסת מתמשך הרבה מעבר לקירות של בית הכנסת עצמו .לדעתי ,גם
קהילה יהודית איננה בית העם .בית העם אינו יכול לשמור את הקיום היהודי; לכך
יש צורך בבית כנסת ,בבית מדרש ,או בקהילה אשר תשמש מקום שדרכו כל יהודי
יוכל להתחבר ליהדות ולא רק להתכנס מתחת לגג וקירות.

בעבור אילו שני עוונות נפטרים האנשים שנקראים 'עמי ארצות' מהעולם?
מה לדעתך בעייתי בהתייחסות לבית הכנסת כאל 'בית העם'? כיצד היית מכנה את בית הכנסת שלך?
כיצד הרב סולובייצ'יק מפרש את המונח 'בית כנסת'?
מהו תפקידה של הקהילה היהודית? במה היא שונה מסתם קבוצה של אנשים?
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אור חוזר

אור חוזר
שלב א  -נקרין סרטון של אנדרדוס
נשאל שוב  -למה יש צורך בעשרה אנשים למניין? ננסה לחדד עוד את ההבנה ,ולהוסיף על מה שענינו קודם.
שלב ב -
נחלק לתלמידים נרות ללא גפרורים ונבקש מהם להדליק אותם .לאחר מכן נוציא חבילת גפרורים ונעביר את האש
מאחד לשני כך שכל אחד יחזיק נר דולק.
נשאל  -מה קרה כאן? נדבר על משמעות החיכוך ,על האש העוברת מאחד לשני ,ונתאר את התוצאה :נוצרו אור,
חום ,עוצמה ,ואף להבה לא קטנה מכך שהעבירה את האש .נדמה לכך את הקדושה שיכולה להתרחש רק כאשר
ישנו מניין ,ישנה קהילה ,ישנו יחד.
למעוניינים  -ניתן להביא את דברי ה'מאור ושמש' המופיעים בהרחבות.

אסיף

אסיף
בשיעור זה עסקנו במושג ה'קהילה' ובמרכזיות שלה בחיים היהודיים המעשיים .פתחנו במחשבות על מושג הקהילה.
המשכנו בפעילות חווייתית בקבוצות שבהן הצגנו תמונות של אנשים ושאלנו מה הופך אותם לקהילה .למדנו מתוך
הלכות מניין על המרכזיות של הקהילה בקיום המצוות ובקשר בין אלוקים לקהילה היהודית כולה .סיימנו בסרטון
של אנדרדוס ובהמחשה באמצעות נרות  -בהדלקתם חידדנו שוב את משמעות היחד להשגת קדושה .ראינו שוב
שקדושה יכולה להתממש רק מתוך היחד.
נספחים

תמונות לשלב 'פותחים חלון'  -פעילות בקבוצות עם תמונות:
ofir plotkin Pikiwiki Israel
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ויקיפדיה .מאוריצי גוטליב,
יהודים מתפללים בבית הכנסת
ביום הכיפורים1878 ,

 ,Ilya Plekhanovויקימדיה
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ויקיפדיה

הרחבות

ב'מאור ושמש' ,הנמנה בין ספרי החסידות החשובים ביותר ,כותב רבי קלונימוס קלמן אפשטיין ,מבכירי תלמידיו של
רבי אלימלך מליז'נסק ,על מעלת השותפות עם הציבור לאור מצוות 'קדושים תהיו' שנאמרה בהקהל ,וכה דבריו:
"הרמב"ם כתב בהלכות דעות (ו ,א) ,אם איש הישראלי דר באיזה מקום שיש בו דעות
רעות ומנהיגים לא טובים ,צריך לברוח מן המקום ההוא ,וצריך לילך ממקום למקום
וממדינה למדינה עד שיבא למקום תורה ודעות ישרות ומנהיגים טובים ָ ׁ -שם יקבע
מקום מנוחתו.
ואם אינו מוצא שום מקום אשר ייטיב לו  -צריך להתבודד במדברות וביערות כדי
שיברח מדעות רעות ומאנשי ֶר ׁ ַשע .והאמת הוא ,שכן צריך האדם לברוח ליערות,
מון ַעם ,כדי שינצל מדעות רעות וממעשים רעים.
ולפרוש עצמו מן ֲה ֹ
אך זאת אינו מועיל אלא להינצל מן הדברים המעכבים עבודת השם יתברך ,אבל
להשיג הקדושה העליונה  -אינו זוכה עד ׁ ִש ְ ּי ַ ּד ֵ ּבק עצמו אל ַא ְנ ׁ ֵשי ַה ׁ ּ ֵשם  -עובדי
ה' באמת ,ולהשתתף עמהם יחד בעבודה רבה ,הן בתפילה והן בלימוד התורה,
ועיקר המצוות ,הכול יהיה בכנסיה יחד ִעם מבקשי ה'  -ואז יוכל להשיג הקדושה
העליונה .ולפי רוב העם המתקבצין יחד לעסק עבדות ה'  -כן שורה עליהם
הקדושה העליונה…" (רבי קלונימוס קלמן אפשטיין ,מאור ושמש)

אם תלמידי הכיתה בעלי יכולת חשיבה ומסוגלות להרחבה ,ניתן ללמוד איתם את דברי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי
להלן ,שבו הוא מסביר כי כאשר אנשים מתפללים יחד הם מתפללים תפילה שאינה מזיקה לאיש .תפילה שמבקשת
רק טוב כללי .כשיחיד מתפלל הוא יכול להתפלל להצלחתו ,שעלולה גם להיות כישלונו של חברו .כמו למשל ניצחון
בתחרות ריצה וכו'.
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ספר הכוזרי ג ,יח
"הקהל אינם מתפללים במה שיש בו הפסד ליחיד ,והיחיד אפשר שיתפלל במה שיש
בו הפסד ליחידים אחרים ,ואפשר שיש ביחידים ההם מי שיתפלל במה שיש בו
הפסדו .ומתנאי התפלה הנענית שתהיה במה שיועיל העולם ולא יזיקהו בשום פנים"

הרחבות למורה:
שיעור של הרב דוד אנסבכר ודף מקורות על "קדושים תהיו" -מקורות על כך שקדושה מתרחשת רק מתוך היחד.
כוחה של תפילה בציבור ,מאמרו של הרב שמעון כהן.
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שיעור רביעי:
ערבות ואחריות בקהילה
תמצית

בשיעור זה נברר את טיב היחסים בין היחידים בקהילה ,ונדבר על האחריות הקהילתית והערבות ההדדית
כערכים מרכזיים בקהילה היהודית.

לב השיעור
לב השיעור

מהי חשיבותה של הערבות ההדדית?

מהלך השיעור
פתיחה

פתיחה
אפשרות א :סרטון על המילה אחריות
נצפה עם הכיתה בסרטון קצר העוסק במילה 'אחריות' ומפרק אותה לאותיותיה בצורה מדורגת' .א' מסמלת את
העצמי' ,אח'  -פנייה ושותפות לאדם הקרוב אליי' ,אחר'  -דאגה וראייה של אדם ,גם אם הוא פחות קרוב אליי כרגע,
'אחרי'  -היכולת להוביל' ,אחריו'  -היכולת ללכת אחרי דבר ה' או אחר אמונה גבוהה אחרת ,ו'אחריות' כסיכום של
כל התהליך הכולל דאגה ויוזמה כלפי הזולת .לאחר צפייה בסרטון נשאל את התלמידים איזה חלק מהמילה הזו הכי
טבעי ופשוט להם ולמה ,ונבקשם לשתף את הכיתה בתשובותיהם.
אפשרות ב :עיגולי אחריות שונים
נסדר מספר עיגולים במרחב באמצעות חבל או טוש מחיק .בכל עיגול נניח פתק אחר ובו מצוין מעגל אחריות אחר.
בעיגול אחד ' -אחריות על עצמי' ,בשני ' -על המשפחה שלי' ,בשלישי ' -על הכיתה שלי' ,ברביעי ' -על העיר שלי',
ובחמישי ' -על העם שלי'.
נבקש מהתלמידים להיכנס לעיגול אחד שאליו הם מרגישים שייכות ואחריות .נבקשם לספר לכיתה מדוע בחרו דווקא
בעיגול זה ,וכיצד מתבטאת האחריות שלהם כלפי 'קהילה' זו.

162

שיעור רביעי :ערבות ואחריות בקהילה

פותחים חלון
אפשרות א :מעגל תמיכה
בשלב זה נפעיל את התלמידים במשחק הממחיש את הערבות ההדדית ואת התלות של כל חברי הקהילה זה בזה.
נושיב את התלמידים במעגל כיסאות ,ונבקש מכל אחד להישען על התלמיד שמימינו .בהדרגה נוציא כיסא ועוד
כיסא ,עד שלבסוף כל הקבוצה תישאר במעגל רק בזכות ההישענות אחד על השני .בשלב הבא ,ככל שיאפשרו הזמן
ואופי הכיתה ,ניתן להעלות לדיון את השאלה  -מתי אני נשען על הקהילה? מתי אני בעצמי משענת לאחר/ים?

פותחים חלון

אפשרות ב :מסכימומטר
נעמיד את הקבוצה בשורה ונקריא משפטים העוסקים באחריות היחיד על אחרים .לאחר הקראת כל משפט יבחר כל
תלמיד האם להישאר במקום ,שמשמעותו 'לא מזדהה עם הנאמר' ,האם להתקדם צעד אחד ,שמשמעותו 'מזדהה
קצת' ,או האם להתקדם שני צעדים במקרה שהוא 'מזדהה מאוד' .כאשר התלמיד הראשון יגיע לקצה ההתקדמות
האפשרי במרחב הכיתה ,נעצור.
משפטים אפשריים :אני מרגיש אחריות כלפי האחים שלי בבית ,אשמח לשתף אחרים בחפצים שלי אם זה עוזר
להם ,הייתי רוצה להקדיש יותר תשומת לב לאנשים בשכונה שזקוקים לעזרתי ,הכיתה היא קהילה בשבילי ואני
מרגיש אחריות כלפיה.

שמש
בשלב זה נחלק את הכיתה ללמידה ופעילות בקבוצות .הפעילות מבוססת על המשנה במסכת אבות:

שמש

ַא ְר ַ ּבע ִמ ּד ֹות ָ ּב ָא ָדם.
ָ
ְ
דום.
או ֵמר ׁ ֶש ִ ּלי ׁ ֶש ִ ּלי ְוׁ ֶש ְ ּלך ׁ ֶש ָ ּלךֹ ,
ָה ֹ
או ְמ ִריםֹ ,
ינו ִניתְ .ו ֵיׁש ֹ
זו ִמ ָ ּדה ֵב ֹ
זו ִמ ַ ּדת ְס ֹ
ׁ ֶש ִ ּלי ׁ ֶש ָ ּל ְך ְוׁ ֶש ְ ּל ָך ׁ ֶש ִ ּליַ ,עם ָה ָא ֶרץ.
ׁ ֶש ִ ּלי ׁ ֶש ָ ּל ְך ְוׁ ֶש ְ ּל ָך ׁ ֶש ָ ּל ְךָ ,ח ִסיד.
ׁ ֶש ִ ּלי ׁ ֶש ִ ּלי ְוׁ ֶש ְ ּל ָך ׁ ֶש ִ ּליָ ,רׁ ָשע:
(מסכת אבות ,ה ,י)

הקבוצה לא תקבל את המשנה בשלמותה ,אלא בשמונה כרטיסים גזורים מפוזרים :ארבעה כרטיסים שבהם כתוב
סוג ה'אמירה' וארבעה כרטיסים שבהם מופיעים התארים  -בינוני\ סדום ,עם הארץ ,חסיד ,רשע .כדי להקל על
התלמידים נצרף פרשנות קצרה לכל הגדרה (ראו נספח).
כל קבוצה תתבקש להרכיב את המקור כפי שלדעתה הוא מופיע במשנה .על התלמידים לסדר את האמירות והתארים
בצמדים ,לפי השערתם .לאחר מכן יחזרו הקבוצות למליאה בכיתה ,ונציג מכל קבוצה יסביר לכיתה מדוע בחרו חברי
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קבוצתו לצרף כך את הצמדים .לאחר מכן נלמד את המשנה בשלמותה כפי שהיא מופיעה במסכת אבות ,ונקיים דיון
קצר בכיתה ,תוך הדגשת ערכם של ערבות ושיתוף בתוך קבוצות וקהילות .נדבר על הפגם במידות שיש בהן חלוקה
ברורה ובמסגרתן כל אחד נהנה אך ורק ממה ששלו.
שאלות שניתן להעלות בכיתה -
לגבי 'שלי שלי ושלך שלך' יש מחלוקת .מה דעתכם? האם זו מידה בינונית או מידת סדום? למה?
'שלי שלך ,וגם שלך שלך  -זה חסיד' .האם זוהי הנהגה שכולנו יכולים לנהוג בה בפועל? אם לא ,מה בכל זאת
אפשר ללמוד מהנהגה זו?
מדוע סידרתם את הצמדים כפי שסידרתם? מה מפתיע אתכם במשנה?
דגש למורה  -לאחר הדיון בכיתה נסכם ונדגיש את החשיבות שבתחושת הערבות והאחריות של היחידים זה כלפי
זה בתוך הקהילה ,ואת המקום המיוחד והמרכזי שנתנו לכך חז"ל בסידור "סולם" המידות שהציבו.
אפשרות נוספת לשמש:
גם בערבות של ישראל זה לזה יש שני פנים .ניתן לראות את עיקר הערבות לטובת
הזולת  -הואיל ועלי לאהוב את כל אחד מישראל ולחפש טובתו ,לפיכך חובה עלי
להיטיב לו גם מבחינה רוחנית ,ואין צריך לומר שעלי להשתדל למנוע ממנו את הנזק
החמור של חטאים ועוונות .לפי הבנה זו ,מצוות תוכחה היא ביטוי לערבות ,שהיא
לטובת הזולת .כמובן שאם במקרה מסוים תוביל התוכחה לתוצאות הפוכות  -כלומר,
במקום להיטיב לו תיהפך התוכחה למכשול  -ברור הוא ,שמוטב שיהיה שוגג ואל
יהא מזיד .הרי אסור לגרום מכשול כלשהו אפילו לגוי שאינני ערב לו ,ולא כל שכן
לישראל שאני ערב בעדו.
מאידך גיסא ,ניתן לראות את הערבות כאילו כלפי שמיא ,כלומר :כל ישראל ערבים
זה בזה כדי להבטיח את קיום התורה והמצוות ,שבזה יתקדש שם שמים בעולם…
(הרב נחום רבינוביץ זצ"ל ,תחומין יא ,מאמר בנושא כל ישראל ערבים זה בזה)

הרב רבינוביץ מדבר במאמרו על דיני מצוות התוכחה ועל היחס הנכון לעוברי עבירה.
תנו דוגמה לערבות הדדית של מעשה טוב.
תנו דוגמה לערבות הדדית שהיא מניעה של מעשה שלילי.
למי מכוונת הערבות ההדדית לפי הרב רבינוביץ?
אילו מעשים של הקהילה שלכם או של קהילה שאתם מכירים נחשבים 'ערבות כלפי שמיא'?
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אפשרות נוספת לשמש:

יכם ְו ׁש ֹ ְט ֵר ֶ
יכם ִז ְק ֵנ ֶ
יכם ׁ ִש ְב ֵט ֶ
אש ֶ
קיכם ָר ׁ ֵ
ַא ֶּתם ִנ ָ ּצ ִבים ַה ּי ֹום ֻּכ ְ ּל ֶכם ִל ְפ ֵני ה' ֱאל ֹ ֶ
יכם ּכ ֹל
ִא ׁיש ִי ְש ָׂר ֵאל( .דברים כט ,ט)

ננסה למצוא יחד עם התלמידים את הכפילות שבפסוק .נכתוב על הלוח את סוגי האנשים המופיעים בו  -ראשי
השבט ,הזקנים ,השוטרים וכל ישראל .האם ניתן לחלק אותם לקבוצות?
בקלות נראה שמצד אחד יש את בעלי התפקיד ,המנהיגים ,ומהצד השני  -כל השאר.
מדוע הפסוק מנוסח כך? אם הוא מיועד לכל ישראל ,למה יש צורך בהזכרת כל בעלי התפקידים בנפרד?
מדרש תנחומא ,נצבים ב

יכם ׁ ִש ְב ֵט ֶ
אש ֶ
ָר ׁ ֵ
יתי ָל ֶכם ָר ׁ ִ
יכםַ .אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ּ ִמ ִ ּנ ִ
אשים ְז ֵק ִנים ְוׁש ֹו ְט ִריםֻּ ,כ ְ ּל ֶכם ׁ ָש ִוין ְל ָפ ַני,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ :ו ָכל ִא ׁיש ִי ְש ָׂר ֵאל.
ינ ֶ
ָּד ָבר ַא ֵחרֻּ ,כ ְ ּל ֶכם ֲע ֵר ִבים ֶזה ָ ּב ֶזהֲ .א ִפ ּל ּו ַצ ִּדיק ֶא ָחד ֵ ּב ֵ
תוְ .ולֹא
עו ְמ ִדים ִ ּב ְזכ ּו ֹ
יכםֻּ ,כ ְ ּל ֶכם ֹ
ינ ֶ
ַא ֶּתם ִ ּב ְל ַבדֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפ ּל ּו ַצ ִ ּדיק ֶא ָחד ֵ ּב ֵ
עו ֵמדֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר:
תו ֹ
עו ָלם ֻּכ ּל ֹו ִ ּב ְזכ ּו ֹ
יכםּ ָ ,כל ָה ֹ
מו ֵצא
לו ֶקהְ .ו ֵכן ַא ָּתה ֹ
חו ֵטאּ ָ ,כל ַה ּד ֹור ֹ
עו ָלם (משלי ו ,כה)ּ .ו ְכׁ ֶש ֶא ָחד ִמ ֶ ּכם ֹ
סוד ֹ
ְו ַצ ִּדיק ְי ֹ
גו' (יהושע כב ,כ)ִ .מ ַּדת ּ ֻפ ְר ָע ִנ ּי ּות מ ּו ֶע ֶטת,
ְ ּב ָע ָכןֲ ,הלֹא ָע ָכן ֶ ּבן ֶז ַרח ָמ ַעל ַמ ַעל ַ ּב ֵח ֶרם ְו ֹ
טו ָבה ְמ ֻר ָ ּבהַ ,על ַא ַחת ַ ּכ ּ ָמה ְו ַכ ּ ָמהְ .ל ָכ ְך ֶנ ֱא ַמרּ ָ :כל ִא ׁיש ִי ְש ָׂר ֵאל.
ְו ַה ּד ֹור ִנ ְת ּ ַפס ָ ּב ּהִ .מ ָּדה ֹ
דו ִלים ׁ ֶש ָ ּב ֶכם ִ ּב ְל ַבדֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפ ּל ּו ַט ּ ְפ ֶכם ְנׁ ֵש ֶ
יכם ְו ֵג ְר ָך.
ְולֹא ְ ּג ֹ

מה הדבר הראשון שלומד המדרש מהפסוק? כיצד הוא עונה על השאלה שכתבנו לעיל?

אור חוזר
לאחר הדיון בכיתה נחלק לכל תלמיד את המדרש הבא ,ונבקש שיצייר בהשראת המדרש ציור שמעתיק את העיקרון
שבו לסיטואציה אחרת מהחיים שלו ,ללא ספינה.

אור חוזר

יו ַחאיָ :מׁ ָשל ִל ְב ֵני ָא ָדםֶ ׁ ,ש ָהי ּו ְנת ּו ִנים ִ ּב ְס ִפ ָ
ינה.
עון ֶ ּבן ֹ
ׁ ָש ָנה ַר' ׁ ִש ְמ ֹ
קו ֵד ַח ַּת ְח ָּתיו.
ָנ ַטל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַמ ְק ֵ ּד ַח ְו ִה ְת ִחיל ֹ
ְ
עו ֶשׂה ָ ּכך?
לו ֲח ֵב ָריוָ :ל ּ ָמה ַא ָּתה ֹ
ָא ְמר ּו ֹ
קו ֵד ַח?
ָא ַמר ָל ֶהםָ :מה ִא ְכ ַּפת ָל ֶכם ,לֹא ַּת ְח ַּתי ֲא ִני ֹ
יפין ָע ֵלינ ּו ֶאת ַה ְּס ִפ ָ
עו ִלין ּו ְמ ִצ ִ
ינה.
לוִ :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ַה ּ ַמ ִים ֹ
ָא ְמר ּו ֹ
(מדרש ויקרא רבה ,פרשה ד ,דרשה ו)

יתכן שתלמידים בכיתה יזדקקו לתיווך בביצוע המשימה .מוצעות כאן מספר דוגמאות מחיי היום יום למשל
המובא במדרש:
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קבוצת כדורסל שאחד השחקנים בה זורק פתאום את הכדור לסל הלא נכון ,בית כנסת ובו אחד המתפללים צופה
בסרטונים קולניים בטלפון הנייד שלו ,ילד שזורק זבל בטיול בטבע.

אסיף

אסיף
בשיעור זה עסקנו בערבות ההדדית שבקהילה .דיברנו על אחריות היחיד למעגלים שונים ההולכים ומתרחבים .למדנו
את המשנה במסכת אבות המשבחת את מידות הערבות והשיתוף כלפי הזולת ,ומגנה את הסגירות כלפיו ,ונתנו
לתלמידים הזדמנות לחוש בשפה ובמרחב שלהם את הנמשל לאותו אדם אשר קודח חור בספינה .הבנו יחד את גודל
האחריות והערבות הקיימים במעגלים הסובבים אותנו באופן מובנה.
נספחים

לשלב ה'שמש' :מלל לכרטיסיות של לימוד המקור:
האמירות:
האומר שלי שלי ושלך שלך  -אני לא רוצה לתת לך ליהנות ממה שיש לי ,וגם לא ליהנות ממה שיש לך.
שלי שלך ושלך שלי  -מה ששלי שייך לך ומה ששלך שייך לי ,הכול של כולם.
שלי שלך ושלך שלך  -אני לא רוצה ליהנות משל אחרים ,אבל משתף ברצון ובשמחה אחרים במה שיש לי.
שלי שלי ושלך שלי  -אני רוצה ליהנות מחפצים של אחרים ולא מאפשר לאחרים ליהנות מחפצים שלי.

התארים:
"מידה בינונית"  -אדם זה אינו צדיק ואינו רשע.
"ויש אומרים מידת סדום"  -מידה שהתנהגו בה אנשי סדום שהקפידו על כך שכל אחד יוכל ליהנות רק ממה ששלו
ולא ישתף אחרים.
"זה עם הארץ"  -אדם זה אינו חכם ,כיוון שאינו מבחין בין ממה ששלו לבין מה ששייך לאחרים.
"חסיד"  -מתנהג בצורה יפה יותר ממה שנדרש.
"רשע"  -הרוצה לקחת מאחרים ולא מוכן לתת מעצמו ומשלו.
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שיעור חמישי:
היחיד ותרומתו לקהילה
תמצית

בשיעור נלמד כיצד תרומה של כל אחד מאתנו לכלל תעניק לנו תחושה של חיבור ותקדם את כלל הקהילה.

לב השיעור

מה האחריות של היחיד כלפי הזולת בקהילה היהודית? איך אני משפיע מהייחודיות שלי על הקהילה?

לב השיעור

מהלך השיעור

פתיחה
נפזר במרכז המעגל כרטיסיות שבהן כתובות תכונות (רשימת תכונות מצורפת בנספח) .נבקש מכל תלמיד לבחור
תכונה ייחודית שמאפיינת את החבר שיושב לימינו .כל תלמיד יעניק לחברו את הכרטיס ויסביר בקצרה למה בחר
דווקא בתכונה זו בעבורו.

פתיחה

פותחים חלון
שלב א  -התנסות אישית בצבע:
נחלק לכל תלמיד דף וצבע אחד ,נבקש מהתלמידים לצייר על הדף בצבע שקיבלו את האלמנטים שנכתוב על הלוח.
נכתוב על הלוח את הרשימה הבאה .ניתן כמובן להוסיף אלמנטים נוספים:
עננים
שמש
פרפר צבעוני
דשא
פרח
עץ
בית עם רעפים
וילונות בחלונות

פותחים חלון
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שלב ב  -דיון:
מה דעתכם על הציור שציירתם?
האם אתם מרוצים מהתוצאה?
איך הציור יכול להיראות טוב יותר?
שלב ג  -התנסות משותפת בצבע:
כעת נניח דף גדול על הרצפה וננחה את התלמידים לצייר את מה שהתבקשו לצייר קודם (על פי הרשימה מהלוח).
הפעם יצייר כל תלמיד רק את האלמנטים המתאימים לצבע שלו (תלמיד שיש לו צבע צהוב יצייר שמש ,תלמיד
שקיבל צבע חום יצייר גזע וכו') .
שלב ד  -דיון:
נקיים בכיתה דיון על הפער בין שני הציורים .בשני הציורים מופיעים אותם אלמנטים ,אבל הדף הגדול שיצרנו יחד
הוא צבעוני יותר ומתקבלת ממנו תמונה מגוונת יותר .בציור הגדול מתקיימת שותפות של כל אחד ביצירה משותפת.
התנסות זו מדגישה את החשיבות שבידיעה מהי הייחודיות של הפרט כדי להוסיף אותה לציור הייחודי השלם.

שמש
שמש

בשלב זה נלמד יחד מקור שכתב הרב סולובייצ'יק.
"היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו .בכל אדם יש משהו מיוחד במינו,
נדיר ,שאינו ידוע לאחרים; לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר .צבע מיוחד להוסיף לקשת
הצבעים הקהילתית .לפיכך ,כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה ,הוא מוסיף מימד
חדש למודעות הקהילה .הוא תורם משהו ,ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום .הוא
מעשיר את הקהילה .אין לו תחליף ,היהדות מאז ומתמיד ראתה את היחיד כאילו
הוא עולם קטן ...בשל אותה מיוחדות ,מתכנסים בני האדם היחידים ביחד ,משלימים
אלו את אלו ומשיגים אחדות" (הרב סולובייצ'יק ,דברי הגות והערכה ,מאמר קהילה,
עמ' )225

הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק ( )1993-1903היה רב ופילוסוף דתי ,מראשי הציונות הדתית ותנועת המזרחי,
וממנהיגיה הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית.
לפי הרב סולובייצ'יק:
מה הכוונה ב'משלימים אלה את אלה'?
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נפזר ברחבי הכיתה מעטפות שעליהן כתובים שמות תלמידי הכיתה ובתוכן כרטיסיות .נזמין את התלמידים להסתובב
בכיתה ולכתוב לחברים בכרטיסיות מה מיוחד בהם ,או מה התרומה הייחודית רק להם ,ולשלשל למעטפות.
אופציה נוספת לשמש:
"הנקודה העיקרית בבנייתה של קהילה איננה בניית בניין חדש לבית הכנסת :עיקר
העניין הוא למלא את בית הכנסת בבני אדם ,להביא לכך שבית הכנסת יהיה מקום
חי .לא הפעולות החד פעמיות הן החשובות ,אלא המעורבות המתמדת ,המביאה לכך
שחלק מלבנו יהיה קשור לקהילה .לדבר הזה אין אמות מידה מדויקות ,ואולם בכל
זה יש ממד אחד .והוא :כל מה שתעשה ,אתה יכול לעשות טוב יותר ,ואתה יכול
לעשות יותר…
המעורבות המועטת של כל אחד ואחד מבני הקהילה היא כמו נר קטן אחד :זה יכול
להיות כמעט חסר משמעות .ואולם שלושת אלפים נרות כבר אינם חסרי משמעות:
הם זורחים לכל עבר ולמרחקים  -והאור הזה עשוי לפעמים ליצור שינוי אפילו
במדינה שלמה".
(הרב עדין שטיינזלץ  /הבן יקיר לי עמ' )120

מה המסר שמנסה הרב שטיינזלץ להעביר לשומעי השיחה?
מדוע לדעתכם חשוב כל כך שכל יחיד ירגיש אחריות על מה שמתרחש בקהילה שלו?
איך מעשים קטנים יכולים ליצור שינוי?

אור חוזר
נעניק זמן חשיבה ונבקש מכל תלמיד לחשוב:
מה אני יכול לתרום לקהילות שאני שייך אליהן?

אור חוזר

בנק רעיונות :עזרה שקשורה בבית ,תרומה קבועה בכיתה ,התנדבות קבועה ,אמירת מילה טובה פעם ביום למישהו,
השתדלות לפרגן יותר ,עזרה לאדם בודד ,שיחת טלפון אחת לשבוע לסבא/לסבתא
נזמין את התלמידים לשתף במעגל את שכתבו.
לסיום נציע לתלמידים לחשוב יחד על התרומה שלהם כקבוצה לקהילה .ננסה להאיר את האפשרות לביטוי הגוונים
המיוחדים שיש בכיתה.
קהילה יכולה להיות העיר ,השכונה או היישוב שבו בית הספר נמצא ,אך היא יכולה כמובן להיות גם קהילת בית
הספר ,וכך ההתנדבות תהיה קרובה ונגישה לביצוע .ניתן להציע שעת פעילות לכיתות ז' ,ארוחת בוקר לשומר בית
הספר ולצוות המנהלה וכו'.
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אסיף

אסיף
התחלנו את השיעור בהתייחסות אישית למשהו טוב שמביא כל אחד מאתנו לכיתתנו .המשכנו בהתנסות בפער שבין
ציור בצבע אחד להנאה מעושר של צבעים .דרך דברי הרב סולובייצ'יק העמקנו בגוון המיוחד והנדיר שיש לכל אחד
מאתנו .אפשרנו זמן להתבוננות עצמית ביכולת של כל אחד מאתנו לתרום מעצמו לאחת מהקהילות שאליהן הוא
משתייך .לסיכום הצענו לקבוצה לחשוב יחד על תרומה קבוצתית לקהילה.
נספחים

רשימת תכונות לשלב הפתיחה:
רגיש ,כן ,ישר ,מסור ,מנומס ,מוסרי ,פתוח ,בעל חוש הומור ,חברותי ,הגיוני ,נדיב ,סלחן ,צנוע ,עדין ,בעל שמחת חיים,
מתחשב ,בעל יוזמה ,חרוץ ,סקרן ,יעיל ,יסודי ,ערני ,יצירתי ,שאפתן ,דבק במטרה ,נבון ,יציב ,החלטי ,שקול ,עקבי,
בעל ביטחון עצמי ,זהיר ,תקיף ,אחראי ,אופטימי ,אוהב ,מעניק ,ישר ,בעל חוש צדק ,בעל יכולת לראות את המטבע
משני צדדיו ,נעים הליכות ,פייסן ,אומנותי ,משמח ,עניו.
הרחבות

א .מקור נוסף בעבור המורה או בעבור תלמידים:
הרב צבאח חיים ,ספר ברוך ,ארץ ישראל ,תשי"ט
"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ,שנאמר ועמך כולם צדיקים ,לעולם ירשו ארץ,
נצר מטעי מעשה ידי להתפאר .אם ישראל הם אגודה אחת ומתאחדים זה עם זה ,אזי
יש להם חלק לעולם הבא ,כי בין כולם נשלם קיום כל התורה".

ב .סרטון על שוהם אמסלם  -המלאך מיבנה
הצעה לשאלות לדיון:
האם לדעתכם שוהם גילה מה הדבר הייחודי לו שדרכו הוא יכול לתרום לעולם?
מהו הדבר הייחודי ('הצבע המיוחד') שמביא שוהם לעולם?
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