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אין להעתיק ,לצלם או לשכפל חוברת זו או קטעים ממנה  ,בשום צורה ובשום אמצעי ,לרבות אלקטרוני,
אופטי או מכני ,לכל מטרה שהיא ,ללא אישור בכתב מהפורום החילוני.
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חלק 1

נחיצות הערכה
החל משנת התשע”א התווסף מקצוע חדש למערכת החינוך הממלכתית (התווסף לה בלבד) בבתי הספר היסודיים
ובחטיבות הביניים “ -תרבות ישראל ומורשתו” .משרד החינוך פסק שהחל משנת התשע”ז שמו של מקצוע זה ישתנה
ל”תרבות יהודית-ישראלית” .לפי החלטה זו ,המקצוע ילמד בשכבות א-ט .לימוד התכנית בשכבות א-ב יהיה על פי בחירת
מנהלי בתי הספר ואילו בשכבות ג-ו התכנית תכלול  5שעות לימוד על פני ארבע שנים ובחטיבת הביניים 5 ,שעות על פני
שלוש שנים.

ראשית ,התכנית החדשה של משרד החינוך מכילה פי שניים יותר טקסטים דתיים-רבניים מאשר טקסטים מודרניים.
טקסטים דתיים אלו כוללים בתוכם כמות גדולה של טקסטים אמוניים כמו תפילות ופיוטים ,וכן ,עוסקים בפולחן הדתי
(בעיקר סביב נושאי השבת והחגים) .עמדתנו היא שילד ישראלי חילוני צריך אמנם לדעת על קיומם של תפילה ופולחן
דתי בתרבות היהודית וכן בשאר התרבויות והדתות השונות בעולם ,ולהבין היטב את ההקשר שבו הם מתקיימים .אולם
אין סיבה מוצדקת לכך שילמד באופן מעמיק ושיטתי מגוון רחב מאוד של תפילות מתוך סידור התפילה היהודי וטקסטים
המכילים את קיומו של האל כהנחת יסוד ,המהללים את מעשי האל ,והמתייחסים לפולחן הדתי כאל פרקטיקה מחייבת.
התכנית כמעט ואינה כוללת טקסטים חילוניים ביקורתיים ,כגון כאלו השוללים את קיומו של האל והמביעים את הרעיון
שמקורן של מצוות היהדות הוא אינו אלוהי ואינו מחייב .אנו מתרשמים כי התכנית הקיימת מדירה את החילוני מן התרבות

 1נייר העמדה של הפורום החילוני לגבי התכנית בתרבות יהודית-ישראלית
פוסט שפרסמנו בפייסבוק בנוגע להבדלים בין הגישה של משרד החינוך לגישתנו בנושא הוראת התרבות היהודית
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אנו ,הורים ומורים בפורום החילוני ,גוף של מתנדבים הפועלים למניעת הדתה במערכת החינוך הממלכתית ולמען
הבטחת חינוך חילוני-ציבורי ,מבינים את הצורך שהתעורר להקנות לתלמידים בבתי הספר היכרות והבנה בתרבות היהודית
והישראלית ואף מברכים על הניסיון להפגיש את תלמידי ישראל עם מקורות השראה המעודדים את החינוך הערכי .עם
זאת ,עיון מעמיק בכל הטקסטים המופיעים בתכנית החדשה של משרד החינוך במקצוע “תרבות יהודית ישראלית” ומורת
הרוח שלנו מן הטקסטים שנבחרו ,הביאו אותנו ,בסופו של דבר ,להחלטה שעלינו לעשות מעשה ולחבר ערכה משלימה
לזו שנכתבה על ידי משרד החינוך .את הסיבות שהביאו אותנו להחלטה זו בחרנו להציג כאן לפניכם:1
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ומן ההיסטוריה היהודיים .כמו כן ,שמנו לב שהתכנית מציגה רק את הצד היפה והנעים של היהדות ובכך מציגה
תמונה חלקית ומצונזרת שלה .היא אינה חושפת את הילדים גם לצדדים האפלים והמורכבים של התרבות היהודית
(“שפוך חמתך על הגויים”“ ,ברוך שלא עשני אישה” וכו’) ואינה מאפשרת להם לפתח עמדה ביקורתית ראויה ,מאוזנת
ומושכלת על תרבותם .התכנית אמנם נועדה “לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים ,תוך התאמתו לרלוונטיות
של חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב ולהעמיק את יכולתם לקיים דיאלוג קשוב ומכבד בין הזהויות השונות והמגוונות
אשר קיימות בחברה הישראלית” (מתוך :תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית) ,אך היא מציגה מצג שווא של יהדות
רבנית “יפה ונכונה” אחת נטולת מחלוקות פנימיות ונטולת זרמים שונים.
התכנית מעודדת העדפת הזהות היהודית על פני זהויות אחרות .בעוד אנחנו כחילונים רואים את עצמנו כבעלי זהויות
רבות ומגוונות :ישראלית ,יהודית ,חילונית ,ציונית ,מערבית ,מזרח תיכונית ,קוסמופוליטית וכו’ ,הרי שהתכנית נותנת
עדיפות קיצונית לזהות היהודית תוך צמצום עד דיכוי של הזהויות האחרות ,ותוך שהיא מציבה סדר עדיפויות לקוי ומעוות
בעיצוב אישיותם וזהותם של הילדים – ראשית עליהם להעדיף את זהותם היהודית ,אחר כך את הישראלית ,ורק לבסוף
את האוניברסלית.
בתכנית קיים גם עיוות של ההיסטוריה הציונית/ישראלית .הציונות והתרבות העברית מוצגות כהמשך ישיר לתרבות
היהודית האמונית ,התכנית משקפת רצף בין התרבויות .אין כל עדות בתכנית על השבר מהיהדות האמונית שעמד בבסיס
תנועת ההשכלה ועמד באופן מובהק בלב התנועה הציונית ,או על כך שהציונות התפתחה מתוך תנועת ההשכלה .אין גם
כל עדות למקורות הלא-יהודיים ששיחקו תפקיד חשוב לא פחות בהתפתחות התרבות העברית והתנועה הציונית.
עיקר תפקידם של הטקסטים שנבחרו מהתרבות העברית-ישראלית ,הוא להצביע על ההנכחה של הדת והפולקלור
היהודיים בתרבות הישראלית .גם אם הנכחה כזו קיימת ,היחס הלא פרופורציונלי בין טקסטים שמנכיחים את הדת
לטקסטים אחרים מעוות את הישראליות ,ומרדד את עושרה של התרבות העברית על מקורותיה המגוונים .התכנית
מתיימרת “להעניק לילדים ידע נרחב ומעמיק ,חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של
התלמידים כיהודים ,כישראלים וכבני-אדם” (מתוך :תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית) ,אך נראה כי אותם
טקסטים שאינם רבניים/אמוניים שנבחרו עבור התכנית בולטים ברדידותם האינטלקטואלית והערכית אל מול הטקסטים
הרבניים/האמוניים.
בתכנית החדשה של משרד החינוך קיים ערבוב מוחלט בין ערכים לפולחן דתי ולפולקלור .התכנית אינה מבחינה
בין חינוך ערכי ללימוד אודות פולקלור וללימוד פרקטיקות של פולחן דתי (במסווה של פולקלור) .בכך התכנית מעודדת
פולחן דתי ,ובה בעת מעמידה את הפולקלור והפולחן כשווי ערך ללימוד הערכי .כך נהפכים האתנוצנטריות ,הפולחן הדתי,
והמסורות העממיות לערכים בפני עצמם.
בנוסף ,למרות שהתכנית שמה לה למטרה ללמד על ערכים אוניברסליים כגון :השמירה על זכויות האדם ,כבוד האדם
וחירותו ,בתכנית נעדרים כמעט לחלוטין טקסטים שאינם יהודיים .ככל הנראה ,אין זה מקרה ,מפני שהתכנית אכן
מתיימרת “להדגיש ולחזק את התרומה של הערכים היהודיים לערכים האוניברסליים” (מתוך :תכנית הלימודים בתרבות
יהודית-ישראלית) ,מסר שעלול להביא למסקנה שהיהדות היא מקור המוסר והערכים בעולם ,שהיהדות לא הושפעה
מתרבויות העולם ומן הערכים הכלל-אנושיים .העמדה המתקבלת כתוצאה ממסר כזה היא שלפני היהדות לא היו קיימים
ערכים ומוסר ,שיהדות = ערכיות ומוסר ,ומוסר וערכיות = יהדות .לדעתנו ,עמדה זו שגויה ואתנוצנטרית ומעודדת בורות
וגזענות .על אף שהיהדות נמצאת מראשיתה ביחסי גומלין עם תרבויות אחרות ,היחסים האלו הודרו מהתכנית לחלוטין.
העדר מוחלט כמעט של טקסטים אוניברסליים עלול אף להביא את הקוראים למסקנה קיצונית שהמוסריות היא נחלתם
של היהודים בלבד ואינה מצויה אצל בני תרבויות אחרות.

לסיכום ,אנו מתרשמים מן התכנית החדשה של משרד החינוך שהיא לוקה בהדתה .הדתה ,אין פירושה “מזימה” של משרד
החינוך להחזיר ילדים חילונים בתשובה ,ההדתה במקרה הזה היא הבחירה לחנך את ילדי ישראל החילונים על ברכיו של
הנרטיב הדתי בלבד ,ועל ידי כך להביא לטשטוש ואף לשלילת הלגיטימיות של הנרטיב החילוני.
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בנוסף לכל זאת ,התכנית הקיימת אינה עקבית בהיצמדותה לערכים שהגדירה לעצמה .תכנית הלימוד מאורגנת
סביב ערכים מובילים שנבחרו על ידי משרד החינוך .כוונת מחבריה של התכנית ,כפי שהם עצמם מצהירים ברציונל
התכנית ,היתה לבחור טקסטים שישרתו את החינוך הערכי ויאורגנו בכפוף לכל אחד מן הערכים שנבחרו .עם זאת ,מבט
מעמיק בתכנית מגלה שבחלק משכבות הגיל ,מרבית הטקסטים אינם מתייחסים כלל לערכים שהוגדרו עבורן .כך למשל,
בתכנית לשכבת ד’ ,שאמורה היתה להכיל טקסטים המתייחסים לערך הנבחר“ ,ערבות הדדית” ,מרבית הטקסטים למעשה
אינם נוגעים בערך זה באף אחד משלושת מוקדי הלימוד :ארון הספרים היהודי ,מעגלי חיים וחברה ולוח השנה העברי.
בדומה לכך בתכנית לשכבת ו’ שאמורה היתה להכיל טקסטים המתייחסים לערך הנבחר “מסורת וחידוש” ,גם כאן מרבית
הטקסטים למעשה אינם נוגעים בערך זה .באף אחד משלושת מוקדי הלימוד :ארון הספרים היהודי ,מעגלי חיים וחברה
ולוח השנה העברי .מכאן עולה התחושה שבעצם בראש מעייניהם של מעצבי התכנית ,היתה בעיקר הפגשת התלמידים
עם טקסים דתיים מן המסורת היהודית ולאו דווקא עם החינוך הערכי.
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חלק 2

מה תמצאו בערכה שלנו
רציונל ותוכן
הערכה שאנו הכנו היא ערכת העשרה לתכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית בבתי ספר ממלכתיים-חילוניים.
אילו היינו יכולים לעשות שינוי באסופת הטקסטים שהציע משרד החינוך ובאופן הטיפול בהם ,היינו עושים שינויים
דרמטיים ,אולי עד כדי ביטול המקצוע כליל והעמדת מקצוע אחר שיחנך לערכים הומניסטיים ,תוך הישענות על מקורות
אוניברסליים ,ישראליים ויהודיים .בהינתן שמקצוע זה ותכנית הלימודים הנלווית אליו ,הם (כרגע) בגדר חובה מטעם
משרד החינוך ,הרי כל שנותר לנו לעשות בשלב זה ,הוא לבנות ערכה פדגוגית להשלמה חיונית של החומר הנלמד מנקודת
מבט חילונית ,כזו שמתנגדת לרדוקציה של זהות התלמיד לזהות יהודית ,וכזו המבקשת להעמיד את זהותו על ערכים
חילוניים כדוגמת הספקנות ,הביקורתיות וריבוניות האדם .אנו מקווים שערכה מעין זו תאפשר ללומד לעצב את זהותו תוך
הישענות על מקורות השראה רבים ,המהווים כולם חלק מתרבותנו כישראלים-חילונים ,ובכך ליצור לעצמו זהות רבת פנים
ודינמית שתאפשר לו להיות בן בית בתרבות העולם ,אך תוך שמירה על ייחוד תרבותי שהוא עברי ומקומי (ולפיכך בעל
קשר הדוק גם למורשת היהודית ,הציונית והמזרח תיכונית) .במסגרת זאת בחרנו להרחיב את ערך “אהבת העם והארץ”
המופיע בתכנית הלימודים לשכבה ה ,כך שיכלול גם כבוד לבני הארץ האחרים ולתרבויות האחרות המדגישות ומקדשות
את חשיבותה של ירושלים .בכך קיווינו לסייע לחינוך הנוער על ברכי לאומיות סובלנית ,וזאת מתוך חשש כן לנוכח הלך
הרוח הנוכחי שבו מתעצמות מגמות לאומניות וגזעניות בחברה הישראלית בכללותה ,וביתר שאת בקרב בני נוער.
מרבית הטקסטים בערכה זו הם כאלו שנכתבו בידי הומניסטים מכלל תרבויות העולם ולאורך אלפי שנות היסטוריה.
כמו כן ,יש בערכה מספר טקסטים שנכתבו בידי יהודים-חילונים .לבסוף ,כוללת הערכה גם מספר טקסטים שהם דתיים
באופיים ,ומצביעים על המשותף ועל השונה בין הדתות והתרבויות השונות 2.כמובן שרבים מהטקסטים בתכנית הלימודים
של משרד החינוך הם רצויים גם בעינינו (חלקם בצירוף שאלות ביקורתיות שאינן מופיעות במתווה של משרד החינוך),
אך משום שהם כבר מופיעים ,לא כללנו אותם בערכה המשלימה ,שהיא ,כשמה כן היא  -משלימה .עם זאת ,דאגנו
להראות כיצד הטקסטים היהודיים נוצרו כתוצאה מיחסי גומלין שהתקיימו בין תרבויות בעולם העתיק ,וכיצד טקסטים
אלו השפיעו גם על תרבויות אחרות במרוצת ההיסטוריה .דבר זה מדגיש את היות האנושות חברה אחת גדולה ,שרב
המשותף על המבדיל בתוכה .אנו סבורים שהגות אוניברסלית כמו הגות יהודית ראויה להיכרות במסגרת המסע האישי
של המתבגר לעיצוב זהותו.
הערכה כוללת מקורות מסוגים שונים  -סרטונים מיוטיוב ,ציטוטים ופתגמים ,שירה ,סיפורת והגות ,קטעי מידע בצירוף
נקודות לדיון בכיתה ,וזאת מתוך הבנה שכל אלו (ועוד) מרכיבים את תרבותו של האדם ואת התרבות היהודית-הישראלית.
משום הגיל הצעיר של הלומדים ,ויכולות הקריאה המוגבלות ,הטקסטים שנבחרו היו מוגבלים מראש באורכם ובמשלב
הלשוני שלהם .על כן ,אין לראות בערכה זו את גרסתנו לאסופה האולטימטיבית של הטקסטים החילוניים ,אלא ,כערכת
השלמה למורה להעשרת תכנית הלימודים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית.
מבנה
כדי להתאים לתכנית הלימודים ולנוחיות המורים ,הבאנו את הטקסטים בהתאם לערך הנלמד בכל אחת משכבות הגיל.
זה המקום לציין שערכים מסוימים בתפישת העולם החילונית נעדרים מן הערכה שלנו ,או מפני שהם הוגדרו עבור
שכבות גיל שעוד לא הספקנו להתייחס אליהן או מפני שהם נעדרים כליל מתכנית הלימודים המקורית של משרד החינוך
בשכבות א-ב המקצוע תרבות יהודית-ישראלית אינו חובה ולכן ,בשלב ראשון ,בחרנו להתמקד בשכבות ג-ו .השתדלנו לתת
מענה לאותם הערכים שהתכנית הגדירה עבור כל שכבה :ג’  -חברות ומנהיגות ,ד’  -ערבות הדדית ,ה’  -אהבת העם והארץ
(כולל תפילה) ,ו’  -מסורת וחידוש.
מבט להמשך

אנו מקווים שתיהנו מן העיון בערכה זו ושתמצאו בה תועלת רבה לעצמכם ,לתלמידיכם ולילדיכם .אנו נשמח לקבל מכם
פניות ,תגובות ורעיונות לשיפור לאימייל.textim.forum.hiloni@gmail.com :
מאחלים לכם הצלחה בהוראת התרבות היהודית-הישראלית.

 2הטקסטים הדתיים שהבאנו מוצגים מנקודת מבט חילונית ,מסרים דתיים הם פסולים בעיניינו ,אך אין פירוש הדבר שאין להכיר בקיומם ולדון בהם .הקפדנו להביא
טקסטים אלו בעת הצורך ,בצירוף של שאלות שמזמנות את ההסתייגות החילונית ממסרים שנראים לנו בעייתיים.
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אנו מתכוונים בהמשך הדרך להרחיב את הערכה הזו ,ולכלול בה גם את שכבות הגיל ז-ט ואת הערכים הנלמדים במסגרתן
במקצוע זה .כמו כן ,אנו מתכוונים לכלול בערכת ההמשך גם התייחסות חילונית לחגים היהודים והישראלים ,המופיעים
בתכנית הלימודים ,לרבות הצעה כיצד ללמד על מועדים אלו מתוך גישה חילונית וביקורתית ,שתאפשר ללומד להמשיך
ולקיים אבני יסוד בתרבותו ,אך באופן שמתחדש ותואם את ערכיו ההומניסטיים ואת זהותו החילונית.
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תודות
הכנת ערכה זו היתה פרי מאמץ רב של צוות פעילים בפורום החילוני .היא נעשתה כולה על ידי מתנדבים שעשו זאת
בשעות לילה מאוחרות ,אחרי יום עבודה עמוס .פועלם התאפשר הודות למחויבות רבה למאבק למען חינוך חילוני במדינת
ישראל ולמוכנות לפעול למען הגשמת חזון זה .אנו מבקשים להודות להם ,בשם צוות ההיגוי של הפורום החילוני ובשם
כל מי שיעשו שימוש בערכה זו לעתיד לבוא .תודה מיוחדת מוקדשת ליהודית זוהר ,שהובילה את צוות הכותבים ואחראית
לחלק ניכר מהערכה שלפניכם ,ולבן לב-קדש ,נציג צוות ההיגוי של הפורום החילוני ,שיזם וריכז את הפרויקט מטעם
הפורום.
השתתפו בהכנת ערכה זו (לפי סדר אלפביתי) :ברנע שולה ,זוהר יהודית ,זוהר ליאת ,חליפא-גואטה שרון ,יופיטר אור,
לב-קדש בן ,מרום עמוס ,פלטיאל צבי ,פרי רון .תודה רבה לכל המתנדבים הנוספים שהפנו אותנו לטקסטים רלבנטיים.
תודות גם לאור רוזנשטיין ,מעצבת גרפית שתרמה לעיצוב הערכה והנגשתה לקהל הרחב.

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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כיתה ג׳

חברות ומנהיגות
מבוא
החברים שלנו הם אנשים שכיף לנו להימצא לידם ולבלות איתם את זמננו :אנחנו נהנים לעשות דברים ביחד ,לרוב ,יש
לנו תפישות עולם דומות ,אנחנו מעריכים אחד את השני ,ויכולים לפנות אחד אל השני כשאנחנו צריכים עזרה .הקשבה
והתחשבות הם עקרונות מפתח ליצירת חברות עמוקה.

בפרק זה נדון בשאלות הקשורות למושגים חברות ומנהיגות :מיהו חבר אמיתי ,מהי חברות ,כיצד משמרים חברות גם
כשיש ריב ומחלוקת ,מהי מנהיגות ומתי מנהיגות היא בריונות או מנהיגות שלילי .הפרק עוסק בשאלות אלו דרך טקסטים
חילוניים מתרבות העולם.

הערה:
תלמידי כיתה ג' מחויבים ,לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך למקצוע תרבות יהודית-ישראלית ,בלימוד על לוח השנה
היהודי-ישראלי .כפי שצוין בהקדמה לערכה זו ,הערכה הנוכחית נותנת מענה והשלמה לערך שנבחר כנושא הלימוד המרכזי
בכל אחת משכבות הגיל .לפיכך ,ערכה זו אינה עוסקת במתן מענה והשלמה ללימוד על לוח השנה היהודי-ישראלי .אנו
ממליצים הוראת לוח השנה היהודי-ישראלי ,בעין ביקורתית וחילונית ,ומתכוונים בהמשך הדרך לפרסם ערכה משלימה
גם לתחום זה.
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לפעמים אנחנו רוצים לעשות פעילויות משותפות ביחד עם קבוצת חברים ,ואז אחד/אחת או יותר מחברי הקבוצה יוזם
ומוביל את ארגון הפעילות .זה יכול להיות משחק משותף ,הליכה משותפת למסעדה או לים או לסרט ,או נסיעה משותפת
לטיול או כל דבר אחר  -אבל תמיד יש מישהי או מישהו שיוזמים את הפעילות וגורמים לכך שגם האחרים ישתתפו בה.
זאת דוגמה למנהיגות.
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טבלת תוכן:
1.1מיהו חבר אמיתי? מה החשיבות של חברות?

3.3מהי מנהיגות

2.2ריבים ומחלוקות

4.4בריונות ומנהיגות שלילית

פרק 1

מיהו חבר אמיתי? מה החשיבות של חברות?
סיפורים
1 .1סיפורים קצרצרים ושירים ,מתוך התכנית מפתח הלב
2 .2אתר המרכז סיפורים על החברות בין האדם והכלב ,שכנראה התרחשו באמת

ספרים מומלצים
סדרת הספרים "צפרדי וקרפד" מאת ארנולד לובל (הוצאת אדם ,)1979-1970 ,מכילה עשרות סיפורים קצרים המתאימים
לרמת קריאה של ילדים בשלבי קריאה ראשונים .בסיפורים אלו באים לידי ביטוי יחסי תלות וקירבה ,אינטימיות ואוטונומיה.

ציטוטים ופתגמים
"1 .חבר אמיתי מתגלה תחת תנאים מפוקפקים".
קיקרו (נואם ,מדינאי ,סופר ופילוסוף ברפובליקה הרומית המאוחרת 79 .לפנה״ס– 51לפנה״ס) מצטט בספרו
״דה אמיצ׳יטיה״ (פרק  )17את דבריו של המשורר הרומי קווינטוס אניוס (שחי בשנים  239-169לפנה״ס)
"2 .2חבר הוא אדם שבחברתו אתה מעז להיות עצמך".
מתוך ״מאמרים לקריאה ב 4-דקות״ מאת ד״ר פרנק קריין ,סופר אמריקאי שחי בשנים .1861-1928

لص ِديق َو ِق ِت ِ
ٱلضيق
3 .3החבר נבחן בשעת צרה ِ -إ َّ
ّ
מתוך רשימת פתגמים בערבית

"5 .5יום ללא חבר הוא כמו צנצנת בלי שום טיפת דבש שנותרה בתוכה".
(מתוך הספר ״פו הדב״ מאת א.א .מילן) .א.א .מילן ,סופר ,מחזאי ומשורר בריטי .1956-1882
6 .6״אני חושב שזה די ברור שמה שגורם לנו אושר זה קשר עם אנשים אחרים ,זה להיות עם אנשים
שאתה אוהב ושאוהבים אותך.״
פרופ' דניאל כהנמן  ,חתן פרס נובל לכלכלה וחוקר ותיק של נושא האושר .יליד ( .1934מתוך ראיון עם
אושרת קוטלר(
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"4 .4כל אחד יכול להראות סימפתיה לסבלו של חבר ,אך דרוש אופי מיוחד  -אופי של אינדיוידואליסט
 כדי להראות סימפתיה להצלחתו של חבר".מתוך ״נפשו של האדם תחת סוציאליזם״ מאת אוסקר ווילד .סופר ,משורר ,עיתונאי ,מבקר אופנה ומחזאי
אירי1900-1854 .
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סרטונים
1 .1המקרר שברח ( - (Runaway Fridgeסרטון אנימציה של  3דקות
2 .2המתנה  -סרטון אנימציה של כ 3-דקות עם סוף מפתיע ,שיש בו מסרים עמוקים על התגברות על קשיים ,יצירת קשר
וחברות

סרטים מומלצים
עידן הקרח חברות
מלך האריות טימון ופומבה  -חברות
פו הדוב

מפלצות בע"מ
בית הספר למפלצות

צעצוע של סיפור
אי -טי

שירים
אי שם בלב
מילים ולחן :ג'ורג' ברסאנס
תרגום :אהוד מנור

אי שם בלב ,פרח מלבלב.
פרח מלבלב.
אי שם בלב ,פרח מלבלב.
אי שם בלב.

החברים משקים אותו,
החברים משקים אותו,
משקים אותו.
כמעיין ביום שרב,

החברים שומרים עליו,
החברים שומרים עליו,
שומרים עליו.
על גבעולו ,על עלעליו,
לכן הוא חי עכשיו.
אי שם בלב...

לכן הוא מאוהב.
אי שם בלב...

החברים נותנים לו אור,
החברים נותנים לו אור,
נותנים לו אור.
ואם צריך ,עושים לו צל,
לכן הוא לא נובל.
אי שם בלב...

החברים שרים לו שיר,
החברים שרים לו שיר,
שרים לו שיר.
על דבש ניגר ,ושדה יסמין,
לכן הוא מאמין.
אי שם בלב

אסִיף
שְל ֹומִית ּכֹהֵןָ -
ׁ

אחָד צָרִיך ְ
ּכ ָל ֶ

אחָד צָרִיך ְ
ּכ ָל ֶ

אחָד לְפָחוֹת.
חב ֵר ֶ
שֶיִּהְי ֶה ל ֹו ָ
ׁ
מאָחוֹת.
מאָח ,י ֹותֵר ֵ
חב ֵר י ֹותֵר ֵ
ָ
חב ֵר ּכ ָל הַזּ ְמָןּ ,כ ָל הַיָּמִים
ָ
ֹ
פעָמִים.
חב ֵר ל ִ ְ
לא ָ
שִיב
ק ׁ
שֶמּ ַ ְ
חב ֵר ׁ
ָ
שֶי ּ ֹו ֵדעַ לָרִיב.
ׁ
ש ּ
ַקֵר
חב ֵר ּבְל ִי ל ְ ׁ
ָ
שֶתּ ָמִיד ח ֹוז ֵר.
חב ֵר ׁ
ָ
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חב ֵר.
שֶיִּהְי ֶה ל ֹו ָ
ׁ
חב ֵר,
לֹא ֶרב ַע ָ
חצִי
לֹא ֵ
אחָד לְפָחוֹת
של ֵםֶ ,
חב ֵר ָ ׁ
ָ
מאָחוֹת.
מאָח ,י ֹותֵר ֵ
חב ֵר י ֹותֵר ֵ
ָ

לקוח מתוך אתר בית ברל.
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של ֵם
חב ֵר ָׁ
ָ
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פולקלור ומנהגים
חג המימונה
יום חג שאותו מציינים במוצאי חג הפסח (האחרון) וחוגגים במהלך הלילה ולמחרתו .חגיגת המימונה הייתה נפוצה בקרב
יהודי צפון אפריקה (ובקהילות אחרות של יהודי המזרח) ,ובימינו היא בעיקר חגם של יוצאי מרוקו.
בליל המימונה נוהגים כאמור לערוך שולחן מקושט בשיבולים ירוקות ופרחים ,בקערית ובה דגים חיים וכן במאכלים
מיוחדים .הסעודה נערכת באווירה של שמחה ,כאשר בני הקהילה מבקרים זה בביתו של זה ,מזמינים אורחים לביתם
ומתארחים בבתי אחרים .נראה שמנהג האירוח במימונה קשור לחג הפסח ולמנהגי הכשרות המיוחדים לו :בקהילות יהודי
מרוקו הקפידו להימנע מלהתארח ולאכול בבתי אחרים במהלך החג ,וכפיצוי על ההסתגרות הנהיגו את האירוח במימונה,
מיד עם צאת החג .את פני האורחים  -שלפי המסורת באים ללא הזמנה מוקדמת  -מקבלים בעלי הבית בלבוש מרוקאי
מסורתי ובברכת "תרבחו ותסעדו".

נקודות לדיון בכיתה
•מיהו חבר אמיתי? מה הופך חבר לחבר אמיתי?
•מה אני מקבל מחבר אמיתי? מה אני נדרש לתת כדי להיות חבר אמיתי?
•מה החשיבות/משמעות של חבר אמיתי?
•מה חשיבותם הייחודית של חברים לעומת בני משפחה? מה חשיבותם הייחודית של בני המשפחה לעומת חברים?
•האם אנחנו יכולים להתחבר עם ילדים ששונים מאתנו מאוד במראם החיצוני ,בדעותיהם או בהתנהגותם? הביאו
דוגמאות.
•האם קרה לכם שחשבתם על מישהו משהו שלילי עד שהתקרבתם אליו והכרתם אותו טוב יותר?
•ספרו איך חברים עזרו לכם בשעת צרה.
•האם אתם יכולים לספר על אירוע שבו ציפיתם מחבר שיתנהג באופן מסוים והתאכזבתם? פרטו.
•האם אתם יכולים לספר על אירוע שבו ציפיתם מחבר שיתנהג באופן מסוים והופתעתם לטובה? פרטו.

מידע נוסף למורה:
•רעיונות להפעלות בנושא הקשבה אמפתית באתר מט"ח
קישורים לסיפורים ושירים על חברות שדורשים תרגום:

•stories about friendship
•https://www.digitaltrends.com/music/best-songs-friendship/
•https://freestoriesforkids.com/children/stories-and-tales/chair
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•http://www.theholidayspot.com/friendship/songs.htm
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פרק 2

ריבים ומחלוקות
סיפורים
סיפור הינדי על מריבה ואהבה
סיפור עם הינדי שעובר מדור לדור .הכותב אינו ידוע
תרגמה מאנגלית :עדנה מימון
טקסט הסיפור (מתוך האתר של מכללת אמביציות):
גורו הינדי שביקר עם תלמידיו בנהר הגנגס על מנת לטבול את גופו ,פגש על שפת הנהר
קבוצה של בני משפחה הצועקים בכעס אחד על השני .הוא פנה אל תלמידיו ,חייך ושאל:
"למה כשאנשים כועסים הם צועקים אחד על השני?"
תלמידיו חשבו לזמן מה ,ואז אחד מהם אמר" :אנחנו צועקים בגלל שאנחנו מאבדים את הרוגע
שלנו".
"אבל למה אתה צריך לצעוק כאשר הבן אדם השני כל כך קרוב אליך ,הרי אתה יכול להגיד לו
בעדינות את מה שיש לך להגיד?"
התלמידים החכמים נתנו תשובות נוספות ,אך אף אחת מהן לא השביעה את רצונו של השני.
לבסוף הגורו הסביר:
"כששני אנשים כועסים אחד על השני ,ליבותיהם מתרחקים מאוד .כדי להתגבר על המרחק הם
חייבים לצעוק כדי לשמוע אחד את השני .ככל שהם כועסים יותר ,הם צריכים לצעוק חזק יותר".
"מה קורה כששני אנשים מתאהבים? הם לא צועקים זה על זו ,אלא מדברים ברכּו ּת ,בגלל
שליבותיהם קרובים מאוד זה לזו .המרחק ביניהם או שאינו קיים או שהוא קצר מאוד".
הגורו המשיך" :מה קורה כאשר הם אוהבים זה את זו אפילו יותר? הם לא מדברים ,הם רק לוחשים.
וכך ,אהבתם אפילו מתחזקת .לבסוף ,הם אפילו לא צריכים ללחוש .הם רק מביטים זה בזו וזהו.
וזה כמה קרובים שני אנשים יכולים להיות כאשר הם אוהבים אחד את השני".
הוא הביט בתלמידיו ואמר:
“ולכן ,כאשר אתם מתווכחים ,אל תתנו לליבותיכם להתרחק .אל תגידו מילים שירחיקו אתכם
זה מזה .ואם לא תקפידו על כך ,חלילה יגיע היום בו המרחק יהיה גדול כל כך שלא תמצאו את
הדרך חזרה” .

בני האיכר שרבו ביניהם  /איזופוס

מאחר שלא יכלו לעשות זאת חרף כל מאמציהם ,היתיר את הצרור ונתן להם את המקלות אחד
אחד .וכאשר שברו אותם על נקלה אמר להם' :אכן ,גם אתם ,בני ,אם תחיו בשלום ובאחדות ,לא
תוכל לכם יד אוייב ,אבל אם תתקוטטו ביניכם ,תנוצחו באפס יד'.
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בניו של איכר אחד רבו ביניהם תמיד .השתדל אביהם להשפיע עליהם בדבריו שישנו את דרכם,
ולא הצליח .אז הבין ,כי אין להשיג את הדבר אלא על ידי מעשה .אמר להם שיביאו לו צרור
מקלות .כשעשו כדבריו ,נתן להם תחילה את המקלות כשהם צרורים יחד וציוה עליהם לשברם.

תרבות יהודית ישראלית | ערכה משלימה הפורום החילוני

ציטוטים ופתגמים
اس
"קשה להשיג חבר בשנה ,אך קל לאבד חבר בשעהُ - ".ي ْص ُع ِب ٱلْ ُح ُصول َعلَ ى َص ِديق ِفي َس ِنة َب ْ
اعة )מתוך רשימת פתגמים בערבית(
ُي ْس ُ
ه ْل ُف ْق َدان َص ِديق ِفي َس َ

נקודות לדיון בכיתה
•מה גורם לחברים ואוהבים לריב?
•על אילו דברים לא הייתם מוכנים לוותר ,אפילו במחיר של ריב עם חבר קרוב? מדוע?
•האם מריבות הן דבר בלתי נמנע? האם יש דרך לצמצם את כמותן או את עוצמתן? על מי האחריות לכך?
•מדוע ,לפי האבא במשל של איזופוס ,כדאי לחיות בשלום ואחדות? אילו סיבות נוספות יש לחיות בשלום ואחדות,
שאינן עולות מהמשל?
•חשבו על אירוע שבו רבתם עם חבר/ה ולאחריו השלמתם .מה גרם לכם להשלים? איך הרגשתם אחרי שהשלמתם?

פרק 3

מהי מנהיגות?
סיפורים
סיפורים בנושא מנהיגות והתנהגות המומלצים על ידי בית ברל:
1 .1הצמיד של אופירה רבקה מגן

4 .4החבורה הסודית של נדב תלמה אליגון רוז

2 .2התעלול יהואש ביבר

5 .5ידענו שהוא צודק משה בן שאול

3 .3קשקוש על הקירות שולמית ארנון

ספרים מומלצים
מעלה קרחות אפרים סידון (הוצאת עם עובד)1980 ,
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תקציר הסיפור :סיפור מתרחש בעיר "מעלה קרחות" שבה אין ,אף לא לתושב יחיד ,אפילו שערה בודדה .אף לא לנשים.
בעיר זו אף נוהגים למנות את ראש-העיר על ידי שלוש תחרויות הקשורות כולן בקרחות כאשר אחד מראשי-העיר הבחין
בוקר אחד בשערה אשר צמחה פתע על ראשו מבלי שציפה לכך .שיערה זו רק הלכה ונהייתה ארוכה יותר ויותר כשניסה
להיפטר ממנה בדרכים שונות .הוא לא יכול היה לצאת מהבית ולשאת דברים עקב המקרה אולם זוהי חובתו כראש-עיר.
בסופו של דבר נמצא פתרון לבעיה :ראש-העיר חבש כובע שממדיו עצומים שקרחת נוכרית בקצהו העליון למען אי-חשיפת
השערה בעודו נואם .אולם לצערו הפתרון עבד עד הרגע בו החלה רוח לנשוב וכתוצאה מכך הבחינו התושבים בשערה.
הדבר גרם למהומה קשה וראש-העיר נאלץ לעזוב את עירו .אולם התמזל מזלו בדרך לגולה כאשר לאחר שהציל תאומים
בזכות שיערתו הוא זכה לתשואות .למרות הדבר עדיין היה עליו להיות מגורש מעירו .שיערתו הצילה את המצב שנית לאחר
שתפרה את כפתוריהם של השוטרים .ופעם נוספת הצילו הוא ושיערתו את המצב כאשר הוא שזר ממנה רשת-הצלה ובכך
הציל אנשים משריפה למרות שהכבאים לא נכחו .ראש-העיר לא גורש מעירו והוא גם צבר הצלחה רבה כאשר הופיע
עם שיערתו בתרגילים שונים .בנוסף היו לו אנשים שטיפלו בשערתו .בשלב מסוים ראש-העיר עזב את "מעלה קרחות"
משום שלטענתו הוא שעיר .על-כן הוא רצה לעבור לגור בעיר "תל תלתלים" שהיא ההיפך המוחלט מ"מעלה קרחות" .אולם
ה"שעירות" של ראש-העיר התגמדה לחלוטין בראותו חייל שכל-כולו שעיר .הסיפור מסתיים בכך שהחייל צועק בזעם על
ראש-העיר שהוא לא שעיר ושיילך.
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ציטוטים ופתגמים
“1 .1לעולם לא תהיה מנהיג גדול אם תעשה הכל בעצמך ,או אם תיקח לעצמך את כל הקרדיט.״
אנדרו קרנגי .איש עסקים ונדבן אמריקאי1919 - 1835 .
"2 .2מנהיג אמיתי מצית בנו את האמונה שהכל אכן אפשרי".
נאמר כנראה ע״י פט ריילי .כדורסלן עבר ומאמן כדורסל אמריקאי לשעבר בליגת ה .NBA-יליד 1945
"3 .3המנהיג הוא אדם שבוחרים ללכת אחריו למקום שלא הולכים אליו לבד".
ג'ואל ברקר .עתידן  ,יצר את הסרט "כוחו של חזון" (אין מידע על תאריך הלידה)
"4 .4מנהיגים גדולים יוצרים מונהגים גדולים".
מיוחס לרובין שארמה ,מדריך רוחני וסופר הכותב בנושאי מנהיגות ,מודעות והעצמה עצמית .קנדי ממוצא
הודי .יליד 1965
5 .5״מנהיגים גדולים לא יוצרים עוד מונהגים  -הם יוצרים עוד מנהיגים.״
תום פיטרס ,סופר אמריקאי הכותב על ניהול בעולם העסקי .יליד 1942
"6 .6מנהיג הוא סוחר של תקווה.״
נפוליאון בונפרטה .משליטיה המפורסמים ביותר של צרפת1821 – 1769 .

נקודות לדיון בכיתה
•מיהו מנהיג טוב לדעתכם? האם שמעתם על מנהיגים כאלו בהיסטוריה היהודית ,הישראלית או העולמית? אם כן,
מי? מה עשה אותם למנהיגים טובים?
•האם אתם מכירים ילדים או מבוגרים שיש להם תכונות של מנהיגים? מהן תכונותיהם?
•ציינו תכונה אחת שמאפיינת מנהיג שאתם מזהים אצלכם.

מידע נוסף למורה
•הרצאה של איתי טלגם – להנהיג כמו המנצחים הגדולים
•סגנונות מנהיגות
כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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פרק 4

בריונות ומנהיגות שלילית
סרטונים

סרטים מומלצים

1.1תסתכלו עלי

1.1ספר הג'ונגל  -שירחאן

2.2מלכת הכיתה

2.2מלך האריות (דמותו של סקאר)

3.3סרטונים של מט"ח

3.3המיניונים

נקודות לדיון בכיתה
•מתי מנהיג הוא בעצם מנהיג שלילי? האם אתם יכולים לתת דוגמאות למנהיגים כאלו בהיסטוריה היהודית ,הישראלית
או העולמית? מה עשה אותם למנהיגים? מה עשה אותם למנהיגים שליליים?
•מהן תכונותיו של מנהיג שלילי? במה הן דומות/שונות לתכונותיו של מנהיג חיובי?
•מה דעתכם על מנהיג שמקדם את האינטרסים של מונהגיו במחיר של פגיעה בזכויותיהם ובכבודם של אחרים? האם
הייתם מגדירים אותו כמנהיג שלילי או כמנהיג חיובי?
•האם ילד יכול להיות מנהיג שלילי? באיזה אופן? האם נתקלתם במקרה כזה?

לסיום  -בקשה לתרומתך

מערך זה אינו מושלם ובוודאי ניתן לשפרו .אם יש לך הערות ,הצעות או ביקורת על מה שמופיע במערך ,או
חסר בו ,נשמח לקבלן .נשקול הכנסת שינויים על סמך ההצעות.
כתובתtextim.forum.hiloni@gmail.com :

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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כיתה ד׳

ערבות הדדית
מבוא
ערבות הדדית היא אחריות של הקהילה כלפי כל אחד מחבריה ,ושל כל אחד מחברי הקהילה כלפי הכלל .זהו ערך שקיים
בתרבויות שונות בתולדות האדם ,וגם בימינו .ניתן לראות לו שורשים ביולוגיים ,הקשורים לכך שבני האדם הם יצורים
חברתיים ושיתוף הפעולה מאפשר את הקיום ואת השגשוג של כל אחד מהפרטים .עדויות לערבות הדדית קיימות עוד
מהתקופה בה בני האדם היו ציידים-לקטים ובוודאי בהמשך ,כשהתגבשו תרבויות אנושיות מפותחות ומורכבות.
הערבות ההדדית מבוססת על ציפייה של כל אחד מחברי הקבוצה שאם בבוא היום הוא יהיה זקוק לעזרה ,יהיה לו על מי
להישען .הערבות ההדדית היא בחירה של בני האדם לקיים חיים המתבססים על מחויבות בין אחד לשני ,תוך נתינה ואף
הקרבה של האחד למען האחר .לערבות ההדדית יש ביטויים תרבותיים ,ערכיים ,ולעיתים גם בחקיקה.

הערה:
תלמידי כיתה ד' מחויבים ,לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך למקצוע תרבות יהודית-ישראלית ,בלימוד על לוח השנה
היהודי-ישראלי .כפי שצוין בהקדמה לערכה זו ,הערכה הנוכחית נותנת מענה והשלמה לערך שנבחר כנושא הלימוד המרכזי
בכל אחת משכבות הגיל .לפיכך ,ערכה זו אינה עוסקת במתן מענה והשלמה ללימוד על לוח השנה היהודי-ישראלי .אנו
ממליצים הוראת לוח השנה היהודי-ישראלי ,בעין ביקורתית וחילונית ,ומתכוונים בהמשך הדרך לפרסם ערכה משלימה
גם לתחום זה.
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בפרק זה נדון בשאלה מהי ערבות הדדית ובסוגיה השונים .נעסוק ביתרונות שהיא מביאה לכל אחד מן הפרטים בחבר
ונדגיש את חשיבותה לבעלי צרכים מיוחדים .העיסוק בערבות הדדית ירחיב את תכנית הלימודים של משרד החינוך ,ויציג
ערך זה בתרבויות העולם ,באופן שיאדיר את חשיבותו ,בהיותו ערך שחוזר בתרבויות רבות ומגוונות של האנושות.
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טבלת תוכן:
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1.1רעיון הערבות ההדדית

5.5עזרה הדדית בין בעלי חיים לבני אדם

2.2עבודת צוות

6.6יכולתו של יחיד לפגוע ברבים

3.3ערך הנתינה

7.7דאגה לחלשים וסיוע הומניטרי

4.4עזרה לאנשים זרים

פרק 1

רעיון הערבות ההדדית
ציטוטים ופתגמים
"8 .8אחד בשביל כולם ,כולם בשביל אחד".
סיסמא זו היא סיסמתם של שלושת המוסקטרים בספרו של אלכסנדר דיומא" ,שלושת המוסקטרים"
( .)1844שוויץ הפכה סיסמא זו למעין מוטו לאומי ,מאז  1868כשמנהיגי המדינה עשו בו שימוש כשקראו
לאזרחי המדינה לסייע זה לזה בעקבות שטפונות כבדים בהרי האלפים
"9 .9כל אחד מקבל לפיו צרכיו ונותן כפי יכולתו.״
משפט מפורסם זה לקוח מתוך ספרו של קרל מארקס ,יהודי-חילוני בן המאה ה  ,19״ביקורת תוכנית גותהא״.
בתפישתו של מארקס המדינה צריכה להיות התגלמות הרעיון של ערבות הדדית .לתורתו של מרקס היתה
השפעה עצומה על העולם ,וחזונו עמד בבסיס הקמת ברית המועצות ,המשטרים הקומוניסטיים בסין ובדרום
אמריקה  -והוא אפילו השפיע מאוד על התנועה הציונית ותנועות הקיבוצים (אשר סיסמא זו הפכה לאידיאל
של התנועה הקיבוצית) .אך למרות שהחזון עצמו הינו בבסיסו מאוד הומניסטי ,רוב הנסיונות להגשים אותו
הביאו ליצירה של משטרים אכזריים שגרמו לסבל אנושי רב.

סיפורים מומלצים
הילד והסכר  -הנס ברינקר או מחליקיים של כסף מרי מייפס דודג' (תרגום :יעל רון לרר ,הוצאת דני ספרים)1994 ,

סרטים מומלצים
צעצוע של סיפור
אנגרי בירדס הסרט
ספיידרמן
מואנה
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תמצית הסיפור:
גיבור הסיפור ,ילד בן  ,8יוצא מהעיר אל צדו השני של סכר הפולדר המקומי ,כדי למסור עוגות לאיש עיוור .בדרכו חזרה
לעיר מבחין הילד בפרצה זעירה בסכר דרכה החלו לזרום מים .הילד מבין כי המים עלולים לסחוף את הסכר ולהציף את
העיר .בהבזק של רגע הוא מטפס על הסוללה וסותם בזרתו את הפרצה .הוא זועק לעזרה אך איש לא שומע והוא מבלה
את הלילה הצונן על הסוללה .עם שחר מבחין אחד התושבים בילד וממהר להזעיק עזרה ,שמגיעה עד מהרה.
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מעניין לדעת
ביטויי שוויון וערבות הדדית מן הפולקלור הצברי מימי קום המדינה
•חינוך לשליחות ציונית בבתי ספר חקלאיים ,בקיבוציים,
בתנועות הנוער ובגימנסיות העירוניות.

•תרבות ריקודי-עם.
•תרבות הקומזיץ ,הפינג'אן והצ'יזבט – שתרגלו את
ה"ביחד'נס".

•חינוך לאחריות לאומית ,להקרבה ,למסירות ,להתנדבות
למשימות לאומיות ולשירות מאתגר ומפרך ביחידות
עלית של ההגנה וצה"ל (פלמ"ח ,צנחנים ,סיירות ,קומנדו
ימי ,טיס ועוד).

•סגנון דיבור ישיר המבטא קרבה בסלנג בלתי פורמלי.
•תרבות החבר'ה (סחב'י ,חבר'מן) ,האחווה ,הקן,
השכונה והיחידה (נערים ונערות המבלים את רוב
זמנם ביחד ,מחוץ לבית).

•לבוש המבטא שוויון  -אופנת החאקי ,האנטי-מעונבת,
בגדי העבודה בקיבוץ ,הסנדלים התנ"כיות ,כובע הטמבל
ובלורית מתבדרת.
• תרבות השירה בציבור.

נקודות לדיון בכיתה
•מיהו חבר אמיתי? מה הופך חבר לחבר אמיתי?
•מה אני מקבל מחבר אמיתי? מה אני נדרש לתת כדי להיות חבר אמיתי?
•מה החשיבות/משמעות של חבר אמיתי?
•מה חשיבותם הייחודית של חברים לעומת בני משפחה? מה חשיבותם הייחודית של בני המשפחה לעומת חברים?
•האם אנחנו יכולים להתחבר עם ילדים ששונים מאתנו מאוד במראם החיצוני ,בדעותיהם או בהתנהגותם? הביאו דוגמאות.
•האם קרה לכם שחשבתם על מישהו משהו שלילי עד שהתקרבתם אליו והכרתם אותו טוב יותר?
•ספרו איך חברים עזרו לכם בשעת צרה.
•האם אתם יכולים לספר על אירוע שבו ציפיתם מחבר שיתנהג באופן מסוים והתאכזבתם? פרטו.
•האם אתם יכולים לספר על אירוע שבו ציפיתם מחבר שיתנהג באופן מסוים והופתעתם לטובה? פרטו.

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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פרק 2

עבודת צוות
ציטוטים ופתגמים
1 .1״כולנו מלאכים בעלי כנף אחת .רק כאשר אנו נושאים זה את זה  -ביכולתנו לעוף.״
לוציאנו דה קרסנצו .סופר איטלקי ,שחקן קולנוע ,במאי ומהנדס.יליד 1928
2 .2״כמה רשתות עכבישים יחד יכולות לתפוס אפילו נמר.״
 -אימרה אתיופית

סרטונים
1 .1אחדות זה כוח  -שילוב של שלושה סרטונים בנושא עבודת צוות
2 .2משל אווזי הבר
3 .3נמלים יוצרות גשר
4 .4נמלים יוצרות סירה

סיפורים מומלצים
אליעזר והגזר (עפ״י סיפור עם רוסי ״הלפת הגדולה״) לוין קיפניס (הוצאת שמשון זימזון)1964 ,
תמצית הסיפור:
חקלאי שגידל ירק גדול מאוד לא מצליח למשוך אותו החוצה .בני הבית (כולל החיות) נחלצים אחד אחד לעזרה ,עד
שבסופו של דבר ,בכוחות משותפים ,הם מצליחים לשלוף את הירק מהאדמה.
השיר אליעזר והגזר בעברית
גירסת וידאו ברוסית (אפשר להפעיל תרגום אוטומטי לעברית)
בול ישראלי משנת 1977

•מה בין עבודת צוות לערבות הדדית? מה ההבדל בין עזרה לצורך השגת מטרה משותפת ,לבין עזרה מתוך דאגה לזולת?
•האם עזרה לזולת מוליכה לתועלת אישית ,בדומה לזו שאנו מקבלים מעבודת הצוות? באיזה מקרה התועלת היא בטווח
הקצר ובאיזה בטווח הארוך?
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נקודות לדיון בכיתה
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פרק 3

ערך הנתינה
שירים
לתת
מילים :חמוטל בן זאב
לחן :בועז שרעבי
הביצוע המקורי של בועז שרעבי

לתת את הנשמה ואת הלב
לתת ,לתת כשאתה אוהב
ואיך מוצאים את ההבדל
שבין לקחת ולקבל
עוד תלמד לתת לתת.
לגלות סודות בסתר
להתיר את סבך הקשר
כשהלב בך נצבט
מכל חיוך מכל מבט.
אתה נזהר אתה יודע
וחוץ ממך איש לא שומע
פוסע בין הדקויות
וממלא שעות פנויות.
לתת את הנשמה...

אתה לומד עם השנים
לבנות ביחד בניינים
לחיות עם כל השינויים
לרקום איתה סיפור חיים
ולעבור ימים קשים
במצוקות וריגושים
תמיד לדעת לוותר
ואת הטעם לשמר.
לתת את הנשמה...
לראות בתוך הנפילה
שיש מקום למחילה
תמיד אפשר שוב להתחיל
כמו יום חדש כמו כרגיל
לתת.

מידע נוסף:
חמוטל בן זאב מתארת את הרקע לכתיבת השיר את ההשראה לשיר סיפקה אמה של המשוררת שכל חייה
היו נתינה מתמשכת ,למרות הקשיים הרבים של ילדותה .השיר הפך להמנון של עמותות הסיוע במדינה,
כולל עמותת “לתת”.

ציטוטים ופתגמים
“1 .1האושר הפנימי שאנו חשים לאחר שעשינו מעשה טוב ,הוא התזונה שהנשמה דורשת.״
אלברט שוויצר .תאולוג ,מוזיקאי ,פילוסוף ורופא גרמני-צרפתי.1965 - 1875 .
“2 .2לא עבור עצמנו בלבד אנו נולדים.״
קיקרו .נואם ,מדינאי ,סופר ופילוסוף ברפובליקה הרומית המאוחרת 106 .לפנה״ס– 43לפנה״ס.
“3 .3עד כמה רחוק קורן אורו של הנר הקטן! כך זורח מעשה טוב בעולם יגע”.
וויליאם שייקספיר ,הסוחר מוונציה .שייקספיר היה מחזאי ומשורר אנגלי.1616 - 1564 .

5 .5״להקל על כאב לבו של אחר ,זה לשכוח את כאבך שלך.״
אברהם לינקולן .הנשיא ה 16-של ארצות הברית.1865-1809 .
6 .6״לעשות מעשה טוב הוא משימתו המהוללת ביותר של האדם.״
סופוקלס .מחזאי יווני נודע שחי במאה החמישית לפני הספירה באתונה.
7 .7״איש בעולם אינו חסר תועלת אם הוא מסיר מעט ממשאו של אחר.״
צ'ארלס דיקנס .סופר ,עיתונאי ושחקן תיאטרון אנגלי.1870-1812 .

19

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות

4 .4״מעט מהניחוח תמיד יישאר ביד המעניקה ורדים.״
פתגם סיני.
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ספרים מומלצים
על כדורים גדולים וקטנים דרור זיו (הוצאת מסדה)1993 ,
(סיפור על נתינה תוך שמירת הגרעין העצמי שלך).

נקודות לדיון בכיתה
•מי מרוויח מהנתינה? מה היא נותנת לנותן? מה היא עשויה לגרום למקבל? נסו לתת דוגמאות מחייכם.
•האם יש נתינה מוגזמת? אם כן ,מהי?
•האם יש מצבים בהם הנתינה עלולה דווקא להזיק למקבל? הדגימו.
•הביאו דוגמאות לנתינה שהיא על מנת לקבל חזרה ,ודוגמאות לנתינה שהיא לשם נתינה?

פרק 4

עזרה לאנשים זרים
משלים
משל ״השומרוני הטוב״ ()The Good Samaritan
תקציר הסיפור:
איש אחד (יהודי) הלך מירושלים ליריחו ובדרך הותקף על ידי שודדים .הם הכו אותו והשאירו אותו מוטל בצד הדרך .מספר
אנשים (יהודים אף הם) עברו לידו ולא עזרו לו וכך נשאר מוטל בצד הדרך .הראשון לעזור לו היה עובר אורח ,לא יהודי
אלא שומרוני (כלומר זר ,בן לעם אחר ודת אחרת) .דווקא השומרוני טיפל בפצעיו באמצעות יין ושמן (שהיו מאוד יקרים
באותה תקופה) ,הוביל אותו לפונדק ושילם לבעל הפונדק כדי שימשיך לטפל בפצוע.
ציור של ״השומרוני הטוב״
מאת  Jan Wijnantsמסביבות שנת 1650
מידע נוסף:
סיפור זה ,שנוצר לפני כ 2000-שנים ,מופיע
בברית החדשה עד שהמונח "שומרוני טוב"
הפך לביטוי שפירושו אדם שעוזר לזר במצוקה
(שלא תמורת רווח).

המקום המזוהה לפי המסורת הנוצרית
כממקום בו התרחש אירוע זה מצוי בסמוך
לכביש המחבר בין ירושלים לים המלח .במקום
יש כעת גן לאומי.
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במדינות שונות בעולם ,כולל בישראל ,יש חוק
המחייב עוברי אורח להציל אנשים שנמצאים
בסכנת חיים (או לפחות לקרוא לעזרה) .חוקים
כאלה ידועים בעולם בשם ״חוק השומרוני
הטוב״ .בישראל החוק נקרא ״חוק לא תעמוד
על דם רעך״.

תרבות יהודית ישראלית | ערכה משלימה הפורום החילוני

משל ״האריה והעכבר״ איזופוס
תקציר הסיפור:
אריה מאיים על עכבר שהעיר אותו .העכבר מבקש את סליחתו ומציין את העובדה כי הוא אינו טרף ראוי ולא יעניק כל
כבוד לאריה .האריה משתכנע ומשחרר את העכבר לחופשי .מאוחר יותר ,האריה נתפס ברשת ציידים ,העכבר שומע את
שאגותיו ומגיע לשחרר אותו על ידי כרסום חבליו.
בגרסאות שונות של הסיפור ,לאחר שהאריה משחרר את העכבר ,העכבר מבטיח להחזיר לו טובה .האריה משועשע
מהעניין ומטיל ספק ביכולת של עכבר לעזור לאריה .אבל בסופו של דבר אכן העכבר אכן מציל את האריה.

נקודות לדיון בכיתה
•מדוע מחבר הסיפור על השומרוני הטוב הדגיש בסיפורו שמי שסייע היה "שומרוני"? מדוע לא סתם ציין שכמה אנשים
עברו ליד הפצוע ורק אחד מהם סייע לפצוע?
•האם נתינה לאדם קרוב אליכם היא פחותה או מכובדת יותר מנתינה לאדם זר?
•האם סייעתם פעם לאדם זר? כיצד הרגשת?
•האם כשאנחנו עוזרים לאדם זר אנחנו יכולים לצפות שביום מן הימים הוא יעזור גם לנו? אם לא ,האם בכל זאת כדאי
לנו להשתדל לעזור לו? מדוע?

סרטונים

סרטים מומלצים

בומרנג של מעשים טובים (סרטון)

תעביר את זה הלאה ( ,2000בכיכובם של קווין ספייסי,
היילי ג׳ואל אוסמונד והלן האנט)

סרטון שממחיש איך עזרה של אדם אחד יכולה להתגלגל
קדימה ולהשפיע בצורה חיובית על אנשים נוספים ,ובסופו
של דבר גם לחזור בצורה חיובית (כמו בומרנג) אל מי
שהתניע את שרשרת המעשים הטובים.

ספרים מומלצים
גשם נדבות אהרון מגד (מתוך :ארבעה סיפורים ,הוצאת גשר)1966 ,

אהרן מגד ( )1920-2016נולד בפולין ועלה לארץ בגיל שש .כתב עשרות ספרים ומחזות .זכה בפרס ישראל ובשורה של
פרסים נוספים.
מידע נוסף:
מן הסיפור ניתן ללמוד שאדם נבחן בעיקר לפי מעשיו והתנהגותו  -פחות לפי דבריו .המבחן האמתי מגיע בעת צרה,
קושי ,משבר או אסון .במצבים כאלה קל למצוא תירוץ להימנע מהיחלצות לעזרת האחר ,לעזרת הנזקק .מי שלמרות הכל
מסתכן ,סובל ומתאמץ למען האחר הוא זה שראוי להערכה.
חלק מנוסעי המכונית מאופרים .האיפור מסתיר את הפנים האמתיות ,כשם שהדיבור עשוי להסתיר את אופיו של הדובר.
הגשם הזועף מרח את האיפור ,עצר את המונית בלב שלולית ו..חשף את אופיים האמיתי של נוסעיה“ .בובלה” (הגדול
והמגושם  -ממש לא בובה) מתגלה כמי שאינו מהסס לקפוץ למים כדי להציל מהצפה.
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תמצית הסיפור:
נוסעים במונית מבאר-שבע לת"א בליל סערה מספר נוסעים המייצגים חתך של החברה הישראלית בשנות ה .50-שנים
אלו ,רק מעט אחרי קום המדינה ,היו שנים קשות מבחינה כלכלית לכולם ,ובפרט לעולים הרבים שהגיעו ארצה .בשיחה
שמתפתחת מדבר הגיבור "בוב'לה" בציניות על החברה הישראלית ועל חשיבות העזרה לזולת .הוא וזוכה לביקורת נוסעים
אחרים .ואולם כאשר המונית נתקעת בשלולית גדולה סמוך למושב עולים עלוב ,הוא היחיד שיוצא ללא היסוס לגשם,
חוצה את שלולית המים העמוקה ומציל משפחה שביתה על סף הצפה.
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סיפורים
״מדברים בידיים״ ,מאת בתיה ברון
מתוך העיתון "יומן קריאה" ,גליון  ,14נובמבר  - 97מדור :ילדים בעולם.
תמצית הסיפור:
עיירה הולנדית שלמה למדה את שפת הסימנים כדי לעזור לנער חירש-אילם בן  11שכמעט ונפגע אנושות בגלל שחבריו
הבינו באופן שגוי את מה שניסה להגיד להם.
הסיפור ניתן להורדה מאתר מחוז הדרום של משרד החינוך

נקודות לדיון בכיתה
•מה הייתם מוכנים לעשות עבור ילד חדש שמצטרף לכיתה?
•האם קרה לכם פעם שסייעתם/נתתם לאדם זר? מדוע?
•האם אי פעם מישהו זר סייע לכם? מתי?
•האם נתינה לאדם שקרוב אליכם היא פחותה או מכובדת יותר מנתינה לאדם זר? מדוע?
•האם אנו נדרשים למחויבות גדולה יותר כאשר מדובר באדם בעל צרכים מיוחדים? מדוע?

פרק 5

עזרה הדדית בין בעלי חיים לבני אדם
סרטונים
2 .2קוף מציל קוף וידאו שמראה כיצד קוף מציל קוף
אחר שהתחשמל מפסי רכבת בהודו.

1 .1חתולה מצילה ילד מכלב
ב 13-למאי  ,2014יצא ג׳רמי טריאנטפילו בן ה 4-לרכב
על האופניים שלו בחצר של בית הוריו .לפתע הגיע
הכלב של השכנים התנפל על ג׳רמי ,נשך אותו והתחיל
לגרור אותו .למזלו הרב של ג׳רמי ,החתולה שלהם
 טארה  -ראתה את האירוע ,רצה למקום ,זינקה עלהכלב ,גירשה אותו משם והצילה את ג׳רמי מנזק נוסף.
האירוע נקלט במצלמת האבטחה של הוריו של ג׳רמי,
שהעלו את הסרטון ליוטיוב.

3 .3לווייתנים מצילים כלב ים כתבה על לווייתנים
שמצילים כלב ים מהתקפה של אורקה.

•כיצד ניתן להבין את העובדה שגם חיות וגם בני אדם עוזרים לזולת?
•מהו הדמיון בין ההצלה של "השומרוני הטוב" להצלה של הלוויתנים את כלב הים ,או של החתולה את הילד (וזאת
בשונה ממקרה ההצלה של הקוף את הקוף)?
•האם בעיניכם אנו מחוייבים בערך של דאגה לזולת גם כלפי יצורים שאינם בני אדם? האם זו מחוייבות שווה בערכה?
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נקודות לדיון בכיתה

תרבות יהודית ישראלית | ערכה משלימה הפורום החילוני

פרק 6

יכולתו של יחיד לפגוע ברבים
אקטואליה
בשל רשלנות מטיילים :שריפת ענק כילתה עשרות דונמים ביער ביריה בצפון

ציטוטים ופתגמים
"1 .1עלינו להגביל את חופש הפרט ,אסור לאפשר לו לפגוע בזולת".
ג'ון סטיוארט מיל
"המטרה היחידה אשר למענה אפשר להפעיל כוח בצדק כלפי כל חבר בקהילה מתורבתת בניגוד לרצונו
היא כדי למנוע נזק לאחרים .טובתו שלו ,הפיזית או המוסרית ,אינה הצדקה מספקת".
ג'ון סטיוארט מיל
ג'ון סטיוארט מיל פילוסוף וכלכלן פוליטי אנגלי ,וההוגה הליברלי המשפיע ביותר במאה ה־.1873 - 1806 .19
"2 .2איננו יורשים את העולם מאבותינו .אנו מקבלים אותו בהשאלה מילדינו .חובה עלינו להחזירו
להם במצב מושלם".
פתגם אינדיאני

נקודות לדיון בכיתה
•הביאו דוגמאות מחייכם בהן היחיד עלול לגרום לפגיעה ברבים?
•האם מחוייבות לזולת כוללת גם את החי ,הצומח והסביבה? מדוע?
•מה ניתן לעשות כשאנו רואים מישהו שמסכן את סביבתו? הביאו דוגמאות.

פרק 7

דאגה לחלשים וסיוע הומניטרי
סיפורים

תמצית הסיפור:
בלילה קר ,ערב השנה החדשה ,ניסתה ילדה ענייה למכור גפרורים ברחוב .לילדה היה קר מאוד ,אבל היא חששה לחזור
הביתה ,שכן אביה היה מכה אותה כשהיא לא הייתה מצליחה למכור גפרורים .היא מצאה מסתור בפינה ,והדליקה את
הגפרורים לחמם את עצמה .לאור הגפרורים היא ראתה מספר חזיונות יפים ,הכוללים בין היתר עץ וארוחת חג מולד
משפחתית .הילדה הביטה לשמיים וראתה כוכב נופל ,ואז נזכרה בסבתה המתה שנהגה לומר שכשרואים כוכב נופל,
זהו סימן שמישהו מת ועולה לגן עדן .כשהיא הדליקה את הגפרור הבא ,היא ראתה חזיון של סבתה ,שהיה האדם
היחיד שהתייחס אליה באהבה ובטוב לב .היא הדליקה את שאר הגפרורים ,זה אחר זה ,על מנת לשמר את החיזיון של
סבתה זמן ארוך ככל האפשר .לבסוף ,כשנגמרו לה הגפרורים ,מתה הילדה וסבתה לקחה את נשמתה לגן עדן .כשעלה
הבוקר ,עוברים ושבים מצאו את הילדה מתה ,קפואה בפינה ,וריחמו עליה על אף שלא הביעו חמלה כלפיה טרם מותה.
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מוכרת הגפרורים הקטנה הנס כריסטיאן אנדרסן (תרגום :רחל עזוז ,הוצאת כנרת זמורה ביתן)2002 ,
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נקודות לדיון בכיתה
•מהי הביקורת של סיפור זה על החברה האנושית?
•הביאו דוגמאות נוספות שבהן אנשים מרוכזים בדאגותיהם הפרטיות ואינם שמים לב לזולת הזקוק לעזרה.

ציטוטים ופתגמים
״קונפוציוס אמר … שמעתי שעל האיש הנעלה לעזור לנזקקים ,לא לעשירים.״
מתוך הספר לו ּן יו ּ ("מאמרותיו של קונפוציוס") ,פרק  6בית 4
קונפוציוס (מאות  6-7לפנה"ס) הוא מגדולי הפילוסופים הסינים ותורתו עוסקת רבות בקשרי הדדיות והגינות
בין הבריות .תורתו היא חילונית בכך שאינה נשענת על ציוויים אלוהיים או של מסגרות דתיות ,אלא על כללי
מוסר כליים ומחייבים .קונפוציוס פיתח את תורתו מבלי שפגש את העולם המערבי (לרבות היהדות) ותורתו
עומדת באופן עצמאי.

מעניין לדעת :צדקה בדתות אחרות
רעיון חשיבות הדאגה לעניים קיים לא רק ביהדות אלא גם בדתות אחרות:
1.1בבודהיזם
אגדה בודהיסטית מספרת על הנסיך סטווה ,שהיה אחד מגלגולי הנשמות הקודמים של הבודהה .באגדה מסופר
שהנסיך עמד בראש צוק וראה בתחתית הצוק לביאה גוועת ברעב שאיננה מצליחה להניק את גוריה ומתכוננת לאכול
אותם .הנסיך החליט להקריב את עצמו כדי להציל את הלביאה וגוריה ,והשליך את עצמו מראש הצוק כדי שהלביאה
תוכל לאכול אותו.
2.2בנצרות
חצֵרִים
ה ֲ
שלַּח א ֹותָם ו ְיֵל ְכו ּ אֶל־ ַ
חרֵב וְהַיּוֹם רַד מְא ֹד׃ ַ ׁ
ה ָּמקוֹם ָ
אל ָיו ַּתלְמִידָיו ו ַי ֹּאמְרו ּ הִנ ֵּה ַ
שׁר ָרפָה הַיּוֹם לַעֲרוֹב ו ַי ִּג ּ ְשׁו ּ ֵ
א ֶ
"ו ַיְהִי ּכ ַ ֲ
אל ָיו הֲנֵל ֵך ְלִקְנוֹת
א ֶּתם לָהֶם לֶאֱכ ֹל ו ַי ֹּאמְרו ּ ֵ
אל ֵיהֶם ְּתנו ּ ַ
שׁי ֹּאכ ֵלו ּ׃ ו ַי ַּעַן ו ַיּאֹמֶר ֲ
מ ָּסב ִיב לִקְנוֹת לָהֶם לָחֶם כִּי אֵין־לָהֶם מַה־ ּ ֶ
פרִים ִ
ה ּכ ְ ָ
וְ ַ
ּ
ּ
שׁנ ֵי דָג ִים׃ ו ַיְצַו
ש וּ ְ
מ ׁ
ח ֵ
ש לָכ ֶם ל ְכו ּ וּרְאו ּ ו ַי ֵדְעו ּ ו ַי ֹאמְרו ּ ָ
אל ֵיהֶם ּכ ַ ָּמה כִכְּרוֹת־לֶחֶם י ֵ ׁ
לֶחֶם ּב ְמָאתַי ִם ִדּינ ָר לָתֵת לָהֶם לֶאֱכ ֹל׃ ו ַי ֹּאמֶר ֲ
ה ֶּ
הלּ ֶחֶם
שׁת ּכ ִכְּרוֹת ַ
מ ֶ
ח ֵ
קח אֶת־ ֲ
שׁים׃ ו ַי ִּ ּ ַ
מ ִּ
ח ִ
שׁבו ּ שׁו ּרוֹת שׁו ּרוֹת לְמֵאוֹת וְל ַ ֲ
שׁא׃ ו ַי ֵּ ְ
ד ֶ
חבֻרָה לְב ַד עַל־יְרַק ַ
חבֻרָה ֲ
שב ֶת ּכ ֻלָּם ֲ
א ֹותָם ל ָ ֶ ׁ
ּ
ּ
חלֵּק לְכֻלָּם׃ ו ַי ֹאכ ְלו ּ
ה ָדּג ִים ִ
שׁנ ֵי ַ
תלְמִידָיו לָשׂו ּם לִפְנ ֵיהֶם וְאֶת־ ְ
הלּ ֶחֶם ו ַי ִ ֵּתן ל ְ ַ
שמַיְמָה ו ַיְבָרֶך ְו ַי ִּפְר ֹס אֶת־ ַ
ה ּ ָׁ
שׂא עֵינ ָיו ַ
ה ָדּג ִים ו ַי ִּ ָ
שׁנ ֵי ַ
וְאֶת־ ְ
אלְפֵי אִישׁ".
שׁת ַ
מ ֶ
ח ֵ
הלּ ֶחֶם הָיו ּ ּכ ַ ֲ
שׂר ו ְג ַם מִן־הַ ָדּג ִים׃ וְהָאֹכְל ִים מִן־ ַ
שׁנ ֵים עָ ָ
סלִּים ְ
פת ֹותִים מְלוֹא ַ
שׂאו ּ מִן־הַ ּ ְ
שבָּעו ּ׃ ו ַי ִּ ְ
כֻלָּם ו ַי ִּ ְ ׂ
 -הבשורה על-פי מרקוס 35-44 ,6
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3.3באסלאם
באסלאם קיימת מצוות ה״זכאה״ ,המחייבת מוסלמים לתרום מכספם למען הנזקקים ,מוסדות הדת והצבא.
מצווה זו מבוססת על הפסוק הבא בקוראן :״הצדקה הוכנה לדלים לאביונים ולמקבציה ולמטיבים את דרכם
ם ולמלחמת אל ולעוברי דרך .זאת חקת אלהיכם ,כי הוא יודע כל וחכם לב.״
ולאשר לא יוכלו לשלם את נשייה 
 -מהקוראן ,סורה  9פסוק 60
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אקטואליה
1 .1ארגוני סיוע בינלאומיים
בעולם קיימים ארגונים רשמיים-ממשלתיים וגם ארגונים פרטיים רבים העוזרים לאנשים זרים במדינות מרוחקות ,מעבר
לים או בקצה השני של העולם .הארגונים הללו עוזרים בהצלת בעלי חיים ובני אדם ,בסיוע לפליטים של מלחמות ולניצולי
אסונות בינלאומית.
 – UNDAC, United Nations Disaster Assessment and Coordinationשייך לארגון  ,OCHAוכולל צוות
כוננות של מומחים לניהול אסונות ממספר מדינות המקבלים מינוי ומימון מהממשלות החברות וכן ממספר
ארגוני או"ם נוספים .לאחר קבלת קריאה לעזרה ממדינת מוכת אסון הצוות זמין ליציאה בתוך מספר שעות
לאזור במטרה לבצע הערכה וסדרי עדיפויות לציוד ולחוסרים שלהם יזדקקו ,וכן עזרה בתיאום הסיוע הבינלאומי.
הצלב האדום (צל"א) – ICRC International Committee of the Red Cross,ארגון פרטי לסיוע הומניטרי
עם מפקדה בז'נבה ,שוויץ .הארגון קיים מתוקף אמנת ז'נבה וממומן ע"י המדינות החתומות על האמנה .סמל
הארגון ,הצלב האדום ,הוא למעשה סמל הגנה בינלאומי שבה לסמן את כל מי שעוסק בהגנה על פצועים ונפגעים
בשדה הקרב ולספק לו הגנה מתקיפה .מנדט הארגון הוא טיפול במאבקים (מלחמות) פנימיים ובינלאומיים
ושמירה וטיפול באזרחים שנפגעו כתוצאה מלחימה ולמנוע היפגעות שלא לצורך וכן טיפול בשבויי מלחמה.
ארגונים לא ממשלתיים – NGO’s Non-Governmental Organizations ,ארגונים לא ממשלתיים ממלאים
בשנים האחרונות תפקיד מרכזי בזירה הבין-לאומית .מעורבותם בסוגיות של שמירה על זכויות אדם ,סיוע
הומניטרי באזורי אסון ושל הגנה על איכות הסביבה הולכת וגוברת ובו בזמן מתרחבת פעילותם גם לתחומים של
פיתוח חברתי וכלכלי .ארגונים אלה פועלים ללא שיוך ממשלתי ,באופן עצמאי ובמנותק מהממשלה.
דוגמאות רופאים ללא גבולות ,גרינפיס ,מהנדסים ללא גבולות ,לוחמים ללא גבולות ,ישראיידALIMA ,
2 .2עמותות העוסקות בעזרה הדדית ובסיוע לחלשים בישראל
בארץ פועלות אלפי עמותות הפועלות שלא למטרות רווח בתחומים שונים ומגוונים .חלקן מעניקות סיוע הומניטרי
לנזקקים ,חלקן פועלות לקידום החינוך בפריפריה ,חלקן בסיוע כזה או אחר לקבוצות מוחלשות בחברה ,חלקן בקידום
תהליכי חקיקה המשרתים אינטרס ציבורי ,אחרות פועלות לטיפוח מודעות הציבור לנושאים חשובים  -הכל על מנת
לסייע לאזרחי ישראל בתחומים השונים.
3 .3אירועי ומופעי התרמה
בישראל כמו במקומות רבים אחרים בעולם נהוג לקיים מופעי ואירועי התרמה שבהם מתגייסים אמנים או בעלי
דוכנים להופיע או למכור את מרכולתם לציבור כאשר כל ההכנסות מן האירוע מועברות לסיוע לעמותה ,לארגון או
לאנשים פרטיים שזקוקים לעזרה דחופה.

נקודות לדיון בכיתה
•כיצד ניתן להסביר את העובדה שערך הדאגה לחלש חוזר בתרבויות כה רבות ,וגם בדתות שונות?
•מיהם החלשים והנזקקים שאנו נדרשים לדאוג להם?
•על מי מוטלת החובה לדאוג לנזקקים  -על היחיד? על המדינה?
•האם גם ברמה הבין-לאומית יש חזקים וחלשים? מיהם החזקים והאם מוטלת עליהם אחריות לדאוג לחלשים?

לסיום  -בקשה לתרומתך

מערך זה אינו מושלם ובוודאי ניתן לשפרו .אם יש לך הערות ,הצעות או ביקורת על מה שמופיע במערך ,או
חסר בו ,נשמח לקבלן .נשקול הכנסת שינויים על סמך ההצעות.
כתובתtextim.forum.hiloni@gmail.com :
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•מהי הבעייתיות הטמונה בכלל "עניי עירך קודמים" המופיע בתלמוד? (תלמוד בבלי ,מסכת בבא מציעא ,דף ע"א ,עמוד א?(
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כיתה ה׳

זיקה לעם ולארץ (כולל התפילה)
מבוא
הזיקה שבין אדם למולדתו היא רגש נפוץ בין עמים וקבוצות אתניות רבות .לאורך ההיסטוריה ,גם בתקופות ממושכות של
גלות ,חשו היהודים קשר רגשי עז לארץ ישראל וביטאו ,בדרכים שונות ,זיקתם אליה ותקוותם לשוב אליה .גם בימינו ,רוב
יהודי העולם חיים מחוץ לארץ ישראל ,ועדיין  -רבים מהם חשים זיקה מיוחדת לארץ זו (ולמדינה שקמה בה) ,חלקם אף
מקיים עימה קשר במעשה ,כגון בתיור ,במעקב אחר החדשות ,עידוד נבחרות הספורט שלה ועוד .מובן מאליו שיהודים
שנולדו בה חשים כלפי הארץ קשר חזק עוד יותר ,שכן הארץ היא לא רק מולדת קולקטיבית ,אלא מולדת אישית  -בה
נטועות חוויות הילדות שלהם ,כאן חיים מרבית קרוביהם ,תרבותם קשורה למקום בקשר הדוק ,וכאן ,כנראה ,המקום בו
הם מרגישים "הכי בבית".

נושא נוסף שאליו מתייחסת תכנית הלימודים בשכבת גיל זו הוא נושא התפילה .העיסוק הרב בתפילות והוראתו ללא שום
ביקורת חילונית ,הוא מסימניה המובהקים ביותר של ההדתה .אין מדובר בחשיפה קטנה ,אלא בהיכרות רחבה ועמוקה עם
פולחן דתי ,וזאת ,כאשר יש עיסוק בתפילות בכל שנות הלימוד של התכנית ,דרך המחזור לחגים .אנו מבקשים לתקן את
המעוות ,על ידי מבט ביקורתי הבוחן את ההבדל שבין תפילה דתית למשאלה חילונית ומבהיר שהתפילה היא אקט פולחני
העומד בסתירה להכרה החילונית בריבוניות האדם ואחריותו למעשיו ,כמו גם לכך שההצלחות של המין האנושי נובעות
מתוך פעולת האדם ולא מתוך התערבות האל למענו.
הערה:
תלמידי כיתה ה׳ מחויבים ,לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך למקצוע תרבות יהודית-ישראלית ,בלימוד על לוח השנה
היהודי-ישראלי .כפי שצוין בהקדמה לערכה זו ,הערכה הנוכחית נותנת מענה והשלמה לערך שנבחר כנושא הלימוד המרכזי
בכל אחת משכבות הגיל .לפיכך ,ערכה זו אינה עוסקת במתן מענה והשלמה ללימוד על לוח השנה היהודי-ישראלי .אנו
ממליצים הוראת לוח השנה היהודי-ישראלי ,בעין ביקורתית וחילונית ,ומתכוונים בהמשך הדרך לפרסם ערכה משלימה
גם לתחום זה.
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העיסוק בזיקה לעם ולארץ הוא עיסוק חיובי שמטפח את הקשר של התלמיד למולדתו ולשכניו .עם זאת ,יש להיות
מודעים לכך שחינוך לאומי זה הינו טעון ,וזאת על רקע הסכסוך הלאומי המתקיים בארץ ,הכולל בתוכו גם את שאלת
היחס למיעוט הלאומי-ערבי שחי בישראל ,ומהווה כרבע מאוכלוסייתה .סכסוך זה ,לרבות גילויי האלימות והטרור שבו,
מחייבים את המחנך ללאומיות להיות מודע לכך שטיפוח הלאומיות עלול להוביל לגילויי שנאה ,ללאומנות ולגזענות .על
כן ,בחרנו לעסוק ,לצד טיפוח הלאומיות (והצגתה כדבר מקובל בקרב עמים רבים) ,גם בחשיפת התלמיד לתחושות של
אזרחי ישראל הערבים ,הרואים גם הם בארץ זו את מולדתם .אנו סבורים שלימוד מלא של תרבות ארצנו ,וחיבור אמיתי
אל הארץ (ואל מי שחי בה) ,חייב לכלול התייחסות גם לאותה קבוצה ,שהארץ הזו היא גם נופי הילדות שלה והיא בית גם
לבניה ולתרבותה .לתפישתנו רק היכרות בין אזרחי המדינה בני העמים השונים תוכל להוליד אחווה ,שלום ושותפות ,אשר
יבטיחו שקט ,מרגוע ושגשוג ,לשני העמים.
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טבלת תוכן:

1.1אהבת המולדת

5.5משאלה והגשמתה  -הספור האפרו-אמריקאי

2.2הסכנה שבמעבר מלאומיות ללאומנות

6.6הכמיהה לשלום

3.3הקשר לירושלים בדתות אחרות

7.7מנהגי התפילה בדתות השונות

4.4מהי תפילה

פרק 1

אהבת המולדת
ציטוטים ופתגמים
"1 .1אהבת מולדתנו נובעת מתוך הכרתנו הפנימית כי היא נעלה על שאר המדינות ,משום שאנו נולדנו בה".
ג'ורג' ברנרד שו  -מחזאי וסופר בריטי 1950 - 1856
"2 .2לא חשוב כמה שוממה ואפורה המולדת ,אנו בני האדם העשויים בשר ודם נעדיף לחיות בה ולא
בשום ארץ אחרת ,גם אם היא היפה ביותר .אין מקום כמו הבית".
פרנק לימן באום  -מתוך הספר "הקוסם מארץ עוץ" .סופר אמריקאי 1919 – 1856

שירים
כאן
מילים ולחן :עוזי חיטמן

כאן ביתי פה אני שיחקתי
בשפלה אשר על גב ההר
כאן מן הבאר שתיתי מים
ושתלתי דשא במדבר.

כאן נולדתי...

כאן נולדתי כאן נולדו לי ילדי
כאן בניתי את ביתי בשתי ידי
כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף
ידידי
ואחרי שנים אלפיים סוף
לנדודי.
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כאן את שולחני אני ערכתי
פת של לחם פרח רענן
דלת לשכנים אני פתחתי
ומי שבא נאמר לו "אהלן".
כאן נולדתי...
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כאן ביתי פה אני נולדתי
במישור אשר על שפת הים
כאן החברים איתם גדלתי
ואין לי שום מקום אחר בעולם

כאן את כל שירי אני ניגנתי
והלכתי במסע לילי
כאן בנעורי אני הגנתי
על חלקת האלוהים שלי.
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עוד לא תמו כל פלאייך
מילים :יורם טהרלב
לחן :רמי קלינשטיין

ארצנו הקטנטונת ,ארצנו היפה
מולדת בלי כותונת ,מולדת יחפה
קבליני אל שירייך ,כלה יפהפייה
פתחי לי שערייך אבוא בם
אודה יה.
בצל עצי החורש ,הרחק מאור
חמה
יחדיו נכה פה שורש אל לב
האדמה
אל מעיינות הזוהר ,אל בארות
התום
מולדת ללא תואר וצועני יתום.

את לי את האחת
את לי את ,אם ובת
את לי את המעט
המעט שנותר.
נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
בפעמון ליבנו יכו העדרים,
ישנה דממה רוגעת
וקרן אור יפה,
ולאורה נפסעה ברגל יחפה.
עוד לא תמו כל פלאייך…

עוד לא תמו כל פלאייך
עוד הזמר לו שט
עוד לבי מכה עם ליל
ולוחש לו בלאט:
אמא אדמה
מילים :יעקב רוטבליט
לחן :מיקי גבריאלוב
הביצוע של אריק איינשטיין

היא תביט אלי טובה וחכמה
כמו בבן השב הביתה מן הדרך
תחבק אותי אליה בנשימה חמה אמא אדמה.
היא תגיד " -אתה עייף מן המסע
אל תפחד אני חובשת את פצעיך"
היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה
אמא אדמה
היא תביט אלי טובה וחכמה
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת
תחבק אותי אליה בנשימה חמה
אמא אדמה.

אורן
לאה גולדברג

שמַע אֶת קוֹל הַקּ וּקִי ָּה.
א ְׁ
ּכ ָאן לֹא ֶ
של ֶג,
מצְנֶפֶת ֶ ׁ
העֵץ ִ
ח ּב ֹש ָ
ּכ ָאן לֹא י ַ ְ
אלּ ֶה
ה ֵ
ארָנ ִים ָ
אב ָל ּבְצֵל הָ ֳ
ֲ
תחִי ָּה.
קמָה ל ִ ְ
ש ָ
ּכ ָל יַל ְדוּתִי ֶ ׁ

פעֲמַי ִם,
תלְתֵי ּ ַ
ש ַ
אִתּ ְכ ֶם אֲנ ִי נ ִ ְ ׁ
ארָנ ִים,
מחְתּ ִיֳ ,
אִתּ ְכ ֶם אֲנ ִי צָ ַ
שוֹנ ִים.
שְנ ֵי נ ֹופִים ׁ
שַי ּב ִ ׁ
ש ָר ׁ
ו ְ ָׁ

לאה גולדברג ,1970 - 1911 ,הייתה מהמשוררות העבריות המפורסמות ביותר בעת החדשה ,סופרת
מבוגרים וילדים (איה פלוטו) ,מתרגמת ,עיתונאית ,כלת פרס ישראל לספרות .פרופסור לספרות העברית
בירושלים .גולדברג נולדה בליטא ,למדה בגמנסיה עברית ,קיבלה תואר דוקטור בגרמניה ועלתה לארץ
ב.1935-

28

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות

חטִים :הָי ֹה הָי ָה --
צִל ְצו ּל הַמּ ְ ָ
ַשל ֶג,
מ ְרחַב ה ּ ֶ ׁ
קרָא מ ֹולֶדֶת ל ְ ֶ
א ְ
ֶ
ַפל ֶג,
קרַק ּכ ֹוב ֵל ה ּ ֶ
קרַח י ְ ַר ְ
לְ ֶ
ארֶץ נָכְרִי ָה.
שִיר ּב ְ ֶ
ה ּׁ
שוֹן ַ
לִל ְ ׁ

ִפרֵי-מַסּ ָע י ֹודְעוֹת –
אוּל ַי רַק צ ּ ֳ
שמַי ִם –
ארֶץ ו ְ ָ ׁ
שהֵן תּ ְלו ּיוֹת ּב ֵין ֶ
ּכ ְ ֶ ׁ
שְתּ ֵי הַמ ֹול ָדוֹת.
שֶל ׁ
ה ּכְאֵב ׁ
אֶת ז ֶה ַ
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מידע נוסף:
השיר "אורן" מבטא את הרגשת הזהות החצויה של אדם שנולד וגדל בארץ אחת ,שהייתה מולדתו
הראשונה והיגר לארץ אחרת ,שהפכה למולדתו השנייה .האחת יכולה להיקרא" :ארץ הולדת" והשנייה
"ארץ מולדת".
לאה גולדברג קוראת למצב הזה "כאב שתי המולדות" כאב זה הוא חלק מחוויית ההגירה ,זהו כאב
שמתעורר אצל אנשים שהיגרו לארץ חדשה מסיבות שונות (כלכליות ,אידאולוגיות ,דתיות) ,במיוחד
כאשר שני נופי המולדת שונים זה מזה ,מזרח אירופה לעומת המזרח התיכון.
המשוררת בחרה באורן ,הנמצא בשתי המולדות את הקשר בין השתיים .בדרך כלל העץ הוא דבר יציב,
וקבוע ,והמשוררת בחרה להשתמש בעץ כמטפורה לחייה ,למה שעובר עלייה .יש הרבה ניגודים בין שתי
המולדות כדי להראות את הכאב שחשה המשוררת.

המנונים
המנון צ'כיה
טקסט באנגלית

היכן ביתי ,היכן ביתי?
מים מבעבעים על פני האחו,
עצי אורן מרשרשים על גבי צוקים,
הגינה מרהיבה עם פריחת האביב,
גן עדן עלי האדמות.
וזוהי הארץ היפהפייה הזו,
אדמת צ'כיה היא ביתי,
אדמת צ'כיה היא ביתי.
היכן ביתי ,היכן ביתי?
אם פגשת באדמה שמימית
נשמות עדינות בגופות מלאי חיים,
בעלי ראש צלול ,חסונים ומצליחים,
ובעלי כוח המסכל כל התנגדות,
זהו הגזע המהולל של הצ'כים,
בקרב צ'כים הוא ביתי,
בקרב צ'כים ,ביתי

המנון נפאל
טקסט באנגלית
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אנו מאות פרחים ,זר נפאלי אחד
ריבונים ,משתרעים ממקי ועד מאהאקאלי
הטבע כמו צעיף מקושט במורשת רבה
בזכות דם גיבורים ,עצמאיים ובלתי ניתנים להזזה.
אדמת ידע ,שלום ,טרסות ,גבעות והרים
בלתי ניתנת לחלוקה ,נפאל מולדתנו
מגוון הגזעים ,השפות ,האמונות והתרבויות הוא כה רב
אומתנו המתקדמת ,תחי תחי נפאל.
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המנון ישראל  -התקווה
פנ ִימָה
כָּל עוֹד ּב ַלּ ֵב ָב ּ ְ
ש י ְהוּדִי ה ֹומִי ָּה,
פ ׁ
נֶ ֶ
קדִימָה
מזְרָח ָ
אתֵי ִ
פ ֲ
וּל ְ ַ
עַי ִן לְצִיּוֹן צ ֹופִי ָּה -

אבְדָה ִּתקְוָתֵנוּ,
עוֹד לֹא ָ
פי ִם,
אל ְ ּ ַ
שׁנוֹת ַ
ה ִּתקְו ָה בַּת ְ
ַ
א ְרצֵנוּ,
שׁי ּב ְ ַ
פ ִ
ח ְ
לִהְיוֹת עַם ָ
של ַי ִם.
ארֶץ צִיּוֹן ו ִירו ּ ָ ׁ
ֶ

ארֶץ
שִ יר ֶ
(הצעה להמנון אלטרנטיבי)
סלמאן מצאלחה סופר ,משורר
ומתרגם ערבי אזרח ישראל

ּב ֵין הַי ָּם לְב ֵין ּכִנֶּרֶת
תתֶת ּ
דָם.
א ָדמָה ש ֹו ֶ
ֲ

מרֶת,
ש ֶ
מ ְ
ו ְנָטַע ּב ָהּ  ,ל ְ ִ
ח ג ּ ַם.
הב ָה ו ְרו ּ ַ
א ָ
ֲ

שִנְאָה ּב ָהּ הַע ֹובֶרֶת
וְ ׂ
אדָם.
מעָפָר לִב ְנ ֵי ָ
ֵ

ש ֹו ֶררֶת,
של ְו ָה ּפ ֹה שו ּב ׂ
וְ ַ
שְאו ּ ק ֹול ָם
וּב ְ ִרנ ּ ָה י ִ ׂ

ש ּב ֹת וְעֵת ח ֹוזֶרֶת
עֵת תּ ִ ְ
חמָה ּכ ִ ְדמֵי נָקָם.
מל ְ ָ
ִ

ּב ְנ ֵי עֲרָב ּכְב ְנ ֵי נָצֶרֶת,
אב ְ ָרהָם:
אב ִינו ּ ַ
ּכְב ְנ ֵי ֲ

ַפרֶת
מס ּ ֶ
האֲגָדָה עוֹד ְ
ַ
קרָה ּב ָהּ ּ
חכ ָם,
דוֹר ָ
שנ ּ ִ ְ
ֶ

ּב ֵין הַי ָּם לְב ֵין ּכִנֶּרֶת,
מגָּל ִיל עַד נ ֶג ֶב חָם,
ִ

מרֶת,
שנָּטַל אֶת הַמּ ַ ז ְ ֶ
ֶ
ַפרֶת
מס ּ ֶ
האֲגָדָה עוֹד ְ
וְ ַ
קרָה ּב ָהּ ּ
תל ַם.
חרַש ּב ָהּ ו ְ ָ
ד ֹו ָ
שנ ּ ִ ְ
ֶ

מרֶת,
פשֵנו ּ הִיא ש ֹו ֶ
אֶת נ ַ ְ
מ ֹולַדְתּ ֵנו ּ  -ל ְע ֹול ָם.

נקודות לדיון בכיתה
•מה הסיבה לאהבת המולדת בכל אחד מהקטעים האלה?
•מהן התכונות המיוחסות לארץ בכל אחד מהקטעים האלה?
•קראו את השיר "אמא אדמה" והסבירו את המושג "אמא אדמה" .במה אהבת האדמה דומה לאהבה של ילדים להוריהם?
•אילו הבדלים יכולים להיות בין אהבת הארץ של מי שנולד בה לאהבת הארץ של מי שהיגר אליה?
•למי מכם יש קרובי משפחה שהיגרו מארץ אחת לארץ אחרת? איך אתם חושבים שהם הרגישו ביחס לשתי המדינות?
•אלו גורמים יכולים לגרום לתחושת שייכות של האדם לארץ מסוימת? פרטו.

•האם מי שבקבוצת מיעוט יכול לאהוב את המולדת? איזה מבין ההמנונים מאפשר לבני המיעוטים לאהוב את מדינתם?
האם לדעתכם צריך בכלל להיות יעד שבני המיעוטים יאהבו את מולדתם?
•סלמאן מצאלחה ,ערבי אזרח ישראל ,יליד ישראל ,מציע להחליף את ההמנון הישראלי לשיר שיאפשר גם לבני
המיעוטים להזדהות עם המדינה וכך לטפח גם את אהבתם של המיעוטים למולדתם .כך למשל הוא מציע את השיר
"שיר ארץ" שכתב כהמנון ישראלי אחר .קראו שיר זה והסבירו באיזה אופן הוא מקל על בני המיעוטים בישראל
להזדהות עם מדינתם? מה דעתכם על הצעתו של מצאלחה?
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•בכל מדינה חיים אנשים ממגוון עמים ותרבויות ,וכך יש בכל מדינה קבוצת רוב (בדרך כלל אחת) ומספר מיעוטים.
לגבי כל אחד מן ההמנונים  -האם הוא מתייחס למורכבות זו? כיצד?
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מעניין לדעת
מיתוס ה"צבר"
אחד הזיהויים של ארץ ישראל והישראליות ,המקובלים ביותר בתרבות הפופולארית הוא צמח הצבר .למרבה האירוניה,
צמח זה אינו אחד מצמחיה האותנטיים של אדמת ארץ ישראל ,אלא צמח שמקורו ממרכז אמריקה שהובא לישראל לפני
כמאתיים שנה ואוקלם בה .עד היום ניתן לראות סביב חורבות ערביות מהתקופה העות'מנית גדר חיה של צמחי צבר אשר
היוותה גדר גבול ומגן על הכפר .תפוצתו הרחבה הפכה אותו ,ברבות הימים ,לאחד מסמליה המובהקים של הארץ ,דבר
שבא לידי ביטוי בסיפורים ,שירים וציורים של אמנים בני הארץ ושל עוברי-אורח שהציגו אותו כסמל חזותי טיפוסי של
הנוף הארצישראלי.
השימוש הרחב במלה "צבר" כשם כללי לדור בני הארץ החל בשנות השלושים .הדור שכונה "צברים" כלל את ילידי
הארץ שנולדו בשלהי מלחמת העולם הראשונה ובשנות העשרים והשלושים של המאה וחונכו במסגרות החברתיות שהיו
מסונפות באופן פורמלי ולא פורמלי לתנועת הפועלים בארץ (מה שנהוג לכנות בשם "ארץ ישראל העובדת") וכן נערים
מהגרים שבאו ארצה בצעירותם (לבד ,או עם משפחותיהם) ונטמעו באותן מסגרות.
הצבר נעשה לגיבור תרבותי גם באמנות הישראלית (ספרות ,שירה ,פזמון ,ציור ,פיסול ,קולנוע ,תיאטרון ובידור) ,שהדגישה
את הצדדים הסטריאוטיפיים של דמותו .אלבומי המלחמה הבליטו אף הם צילומים של דמויות צבריות "יפות בלורית
ותואר"  -בעיקר של אנשי פלמ"ח .תרומה חשובה במיוחד לביסוס דמותו המיתולוגית של הצבר היתה לציירים כגון נחום
גוטמן ולקריקטוריסטים כגון שמואל כץ ודוש (קריאל גרדוש) ,שרישומיהם איירו את הכתבות על המלחמה ועל צה"ל
שפורסמו בעיתונות היומית ,ובעיקר בעיתונות הצבאית .ציירים אלה ,שניחנו ב"עין תרבותית" חדה מאוד ,הנציחו את דמות
הצבר במכנסיו הקצרים ,בסנדליו התנ"כיים ,בהופעתו המרושלת ובבלוריתו המתבדרת ,והדגישו את התכונות הצבריות
הסטריאוטיפיות :נערות ,ממזריות ,בטחון ,עצמי ,עוז רוח וחכמת המעשה.
העברית הילידית-הצברית ,על רבדיה החווייתיים ודקויותיה התרבותיות ,נהייתה שכיחה מאוד בעלוני תנועות הנוער ,הגדנ"ע
והצבא ,בפזמונים ,בתכניות הלהקות הצבאיות ,בהצגות לילדים ולמבוגרים ,בספרות לילדים ונוער ובמגוון מערכונים ברדיו
ובטלוויזיה.
למידע נוסף כתבה שפורסמה באתר עכבר העיר אודות ההיסטוריה של המערכונים בטלוויזיה הישראלית

פרק 2

הסכנה שבמעבר מלאומיות ללאומנות
רקע

תכנית הלימודים של משרד החינוך במקצוע תרבות יהודית-ישראלית מביאה בפני התלמידים את הצד היפה של
הלאומיות ,אך לצערנו היא אינה חושפת אותם לסכנות שעלולות לנבוע ממנה .בכך אינה נותנת לתלמידים את הכלים
להבטיח שהלאומיות בישראל תהיה חיובית וליברלית .מכיוון שערכה זו משלימה את התכנית של משרד החינוך ,היא
מביאה בעיקר את החלק החסר  -את אותן ההתייחסויות הביקורתיות כלפי הלאומיות ואת אותם המקרים בהם הלאומיות
הידרדרה במדרון לעבר לאומנות ואף לגזענות .אין בכך משום פסילה של הטקסטים הלאומיים שהביא המשרד או של
תפישת הלאומיות בכללותה ,גם מחברי מסמך זה רואים עצמם כבני העם והארץ ומקדישים רבות מזמנם למען העם,
הארץ והמדינה.
אנו ממליצים להביא בפני התלמידים מספר מקורות יחדיו  -הן כאלו שמבטאים לאומיות (מתוך תכנית המשרד או מתוך
ערכה זו) והן כאלו שמבטאים לאומנות או גזענות .אחרי הסבר והדגמה של כל אחד מהמושגים  -לאומיות ,לאומנות,
גזענות ,ניתן יהיה לקיים דיון מושכל בתפישת עולמם ביחס לטקסטים הללו וביחס למציאות בישראל.

31

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות

התכנית של משרד החינוך מביאה טקסטים המעוררים זיקה לעם ולארץ במטרה לחזק אצל התלמידים את רגש הלאומיות.
הלאומיות לכשעצמה היא רגש חיובי ובונה ,אולם ,כידוע (וכפי שההיסטוריה מראה לא פעם) ,היא עלולה להפוך ,בתנאים
מסויימים ,גם ללאומנות ואף לגזענות .תופעה זו מתרחשת בכל העולם ויש לה ביטויים גם במדינת ישראל .על כן ,חינוך
ללאומיות חייב להיות זהיר ,ותוך מתן כלים לבחון מתי הלאומיות עלולה לקבל פנים שליליות באופן שבו החיבור לעם
ולארץ ,עלול לגלוש לזלזול בבני הארץ האחרים ובזכויותיהם.
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השוואה בין שירים
שיר בבוקר בבוקר
מילים :אמיר גלבוע
לחן :גידי קורן ושלמה ארצי
לביצוע

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל
ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא
שלום.

פתאום קם אדם בבוקר
ומרגיש כי הוא עם ומתחיל
ללכת,
ולכל הנפגש בדרכו קורא הוא
שלום.

דגנים עולים מול פניו מבין
חריצי המדרכת.
וניחוחות לראשו מדיפים עצי
אזדרכת.
הטללים רוססים והרים ,ריבוא
קרניים,
הם יולידו חופת שמש
לכלולותיו.

והוא צוחק גבורת דורות מן
ההרים,
ונכלמות משתחוות המלחמות
אפיים,
להוד אלף שנים מפכות
במסתרים,
אלף שנים צעירות לפניו
כפלג צונן ,כשיר רועים ,כענף.

אמיר גלבוע 1917-1984
משורר ישראלי מדור קום המדינה וזוכה פרס ישראל .שירת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ולחם
במלחמת העצמאות .השיר הולחן לפסטיבל הזמר  1973על ידי שלמה ארצי בן ה.24-
אל תקרא לי עם
מילים ולחן :שלום חנוך
לביצוע

אם אתה עובר אצלנו בשכונה
תראה שם על הקיר כתובת
ישנה -
"ישמור אותי האל מפני
האמונה"

אדם נשאר אדם,
אל תקרא לי עם
כשפרחים פורחים וילדים
שמחים
ואויבים מפעם הם היום אחים
הגיבורים נחים והגבולות
פתוחים
השיירה עוברת והכלבים
נובחים...
אדם נשאר אדם אל תקרא לי -
אל תקרא לי עם.

אותה גלות גם פה לשווא אני
עובד
כמה עוד גולני מול מתאבד בודד
לא מאלהים ,ממך אני חרד
שוב אתה רוכב כשנשפך פה דם

אם אתה עובר אצלנו בשכונה
תראה שם על הקיר כתובת
ישנה -
"גם המציאות זקוקה להגנה,
ישמור אותי האל מפני האמונה"

שוב אתה חושב שאתה חכם
אם לא שמת לב גם אני קיים
מה יש לי איתך מה יש לי איתם

אדם נשאר אדם,
אל תקרא לי עם.

שלום חנוך יליד 1946
זמר-יוצר ,פזמונאי ומלחין ישראלי ,הנחשב לאחד מראשוני היוצרים ברוק הישראלי .במיוחד מוכר שיתוף
הפעולה שלו עם אריק איינשטיין ,שהניב את אלבומי הרוק הישראליים הראשונים .עבודתו המוזיקלית
של חנוך לאורך השנים זכתה להערכה גדולה הן מצד המאזינים והן מצד המבקרים ,והוא נחשב לאחד
מגדולי היוצרים בישראל.
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אין שום עם סגולה יש רק
יחידים
לא כולם טיפשים ולא כולם
מודים
אלה יהודים ואלה יהודים
אדם נשאר אדם,
אל תקרא לי עם.
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נקודות לדיון בכיתה
•מה הרעיון שמבטא כל אחד מהשירים לגבי המושג עם?
•מה גורם לאדם להרגיש תחושת שייכות לעמו?
•מה גורם לאדם להרגיש הזדהות עם כל אדם ,באשר הוא אדם ,ללא קשר לעם שאליו הוא משתייך?

מעניין לדעת
“הלאומיות היא פרי של הצירוף בין הרגש הלאומי  -תחושת ההשתייכות ללאום והדבקות ֵ בו ,לבין התביעה למסגרת מדינית-
פוליטית .הלאומיות מתפתחת כאשר קבוצה מאמצת לעצמה שאיפות פוליטיות ופועלת להגשמתן .כלומר ,זוהי אידאולוגיה
של קבוצה ,שמטרתה להצדיק פעולות כמו שינוי גבולות ,הדחת שליטים ,הקמת מדינה וקביעת ממשלה.
תפיסת האומה כערך עליון עלולה להוליד בוז כלפי עמים אחרים ,וויתור על ערכי הליּברליזם והדמוקרטיה .לאומיות
לאומנות .הלאומנות נחשפת כאשר אומה בוחרת
קיצונית מעין זו ,המעמידה את הלאום מעל כל ערך אנושי  -נקראת ּ
להבליט את ערכי הלאומיות שלה ולפגוע באינטרסים של אומות אחרות .הלאומנות עלולה להוביל לתוקפנות ,לשעבוד,
להפליה ולוויתור על זכויות האדם .נושא המעורר מתח ומחלוקת בין קבוצות אתניות וגורם לגילויי לאומנות הוא התביעה
לטריטוריה  -כאשר כמה לאומים תובעים אותו חב ֶל ארץ וכל אחד מהם טוען שזוהי מולדתו או שיש לו זכות היסטורית על
המקום .לאומנות עלולה להוביל לגזענות הדוגלת בהיררכיה בין הלאומים השונים ,בין לאומים נעֲלים ללאומים נחותים.
היררכיה זו מסתמכת על ניסיונות של חוקרים לייחס לקבוצות תכונות קבועות שאינן ניתנות לשינוי ,המעידות לכאורה על
קווי האופי של האומה".
מתוך הספר מסעות בזמן :לאומיות במבחן  -הלאומיות בישראל ובעמים  -ראשית הדרך עד  ,1920תל אביב,
מט״ח .2008 ,מחבר/ים :קציעה אביאלי-טביביאן
מידע נוסף
הספר '( Essai Sur L`Inégalité Des Races Humainesמסה על אי-השוויון של גזעי האדם';  ,)1853-195של הרוזן ארתור
דה גובינו ,ניסה להסביר את השחיתות וההידרדרות המוסרית שהתפתחו בתקופה המודרנית על ידי תיאוריה גזענית .גובינו
סיווג את הגזעים השחורים ,הצהובים והלבנים על-פי מבנה החברה שיצרו .על פי תורתו :הגזעים הצהובים הוכיחו את
כושרם בתחום המסחר והתעשייה ,אך אין הם מסוגלים לצפות אל מעבר להישגים החומריים הללו; הגזעים השחורים לא
היו מוכשרים ליצור חברה יציבה ותמיד נזקקו לפיקוח עליהם .רק הגזע הלבן גילם את כל האציל בעיניו :רוחניות גבוהה
יותר ,אהבת החופש ,וצופן התנהגות אישית המבוסס על הכבוד.

ציטוטים ופתגמים
לאומנות וגזענות כפי שהן באות לידי ביטוי ביהדות
1.1תפילה הנאמרת בשלושת הרגלים ובראש השנה וביום הכיפורים
מצְותֶיך ָ
בְ ִ
דּשְ ׁ ָּתנו ּ ּ
הלּ ְשׁונות ו ְקִ ַ
מכָּל ַ
מ ָּתנו ּ ִ
מ ְ
ת בָּנו ּ ו ְרוֹ ַ
הב ְ ָּת אוֹתָנו ּ ו ְ ָרצִי ָ
א ַ
העַ ִּמים ָ
מכָּל ָ
ח ְר ָּתנו ּ ִ
א ָּתה ב ְ ַ
“ ַ
ש עָל ֵינו ּ קָ רָאתָ":
ַקדוֹ ׁ
דתֶך ָו ְשִ ׁמְך ָהַג ָּדול וְה ּ ָ
מלְכֵּנו ּ לַעֲבוֹ ָ
ו ְקֵ ַרב ְ ָּתנו ּ ַ

3.3מתוך דבריו של הרב קוק
״ההבדל שבין הנשמה הישראלית ,עצמיותה ,מאווייה הפנימיים ,שאיפתה ,תכונתה ועמדתה ,ובין
נשמת הגויים כולם ,לכל דרגותיהם ,הוא יותר גדול ויותר עמוק מההבדל שבין נפש האדם ונפש הבהמה,
שבין האחרונים רק הבדל כמותי נמצא ,אבל בין הראשונים שורר הבדל עצמי איכותי - ".הרב קוק,
מתוך חיבורו ״אורות ישראל״ פרק ה׳
הרב אברהם יצחק הכהן קוק 1935 - 1865 ,הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל ,פוסק ,מקובל
והוגה דעות .מייסד ישיבת ״מרכז הרב״ .בקרב הציונות הדתית מהוות פסיקותיו יסוד לפסיקה בענייני
משפט המלוכה והמצוות התלויות בארץ .הגותו היא מרכיב משמעותי בהשקפת העולם של זרמים שונים
בציונות הדתית ,בהגות הציונית הכללית ובהגות היהודית בכללה ,ובכלל זה באורתודוקסיה המודרנית.
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2.2מתוך ההגדה של פסח
אכ ַל אֶת יַעֲק ֹב וְאֶת
כ ִי ָ
שמְך ָלֹא קָ רָאו ּּ .
ב ְ ִׁ
שר ּ
א ֶׁ
מל ָכוֹת ֲ
מ ְ
שר לֹא יְדָעו ּך ָוְעַל ַ
א ֶׁ
הגּוֹי ִם ֲ
מתְך ָאֶל ַ
ח ָ
שפ ֹך ְ ֲ
" ְׁ
שפ ֹך ְעֲל ֵיהֶם זַעְמֶך ָוַחֲרוֹן א ּ
שמֵי ה'”.
שמִידֵם מִתּ ַחַת ְׁ
ת ְׁ
בְאַף ו ְ ַ
שיג ֵם .תּ ִרְד ֹף ּ
ַפְך ָי ַ ִׂ
שמו ְּׁ .
ה ַׁ
נ ָו ֵהו ּ ֵ
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מדבריהם של ערבים אזרחי ישראל
"1.1גם אני נולדתי כאן במולדת הזאת ,בארץ הזאת ,ואני רוצה להרגיש אזרח שווה.״
ח״כ אחמד טיבי ( - )1958-ד"ר לגינקולוגיה ,פוליטיקאי ערבי אזרח ישראל ,חבר כנסת .מתוך אתר NRG
"2.2אני לוסי אהריש ,בתם של סלמה ומערוףֿ ,אחות של סעידה וסוזן ,מתכבדת להשיא משואה זו של
יום העצמאות ה 67-למדינת ישראל ,לכבוד כל בני האנוש באשר הם שלא אבדה תקוותם לשלום.
לכבוד הילדים מלאי התום ,החיים על האדמה הזאת ,שהבטחנו להם השכם וערב עתיד טוב יותר.
לכבוד מי שאינם איתנו עוד ונפלו קורבן בשל שנאת חינם בידי מי ששכחו כי כולנו נולדנו בצלמו
של אל אחד ,לכבוד המזרחים והאשכנזים ,הדתיים והחילונים ,הערבים והיהודים[ .עוברת לערבית]
לכבוד בני המולדת הזאת שמזכירה לנו כי אין לנו ארץ אחרת ,לכבודנו הישראלים ,לכבוד בני האדם
ולתפארת מדינת ישראל".
מתוך נאומה של לוסי אהריש בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה 67-למדינת ישראל.לוסי אהריש ילידת  1981עיתונאית ,שחקנית ומגישת טלוויזיה ערבייה מוסלמית אזרחית ישראל.
חשיבות הסובלנות
1.1״...גירושם של הערבים מארץ-ישראל באיזו צורה שהיא נחשב בעיני לבלתי-אפשרי בהחלט;
בארץ ישראל יהיו תמיד שני עמים .והשני ,אני גאה על השתייכותי לאותה קבוצה ,שניסחה…
תכנית ...לא בשביל היהודים בלבד ,אלא בשביל כל העמים; ויסודה הוא שיווי-זכויות לעמים.
ככל היהודים מוכן אני להישבע בשמנו ובשם צאצאינו ,שלעולם לא נפר שיווי-זכויות זה ולא
נעשה נסיון לגירוש או לדיכוי .כפי שרואה הקורא ,הרי זה "אני מאמין" ,האומר כולו שלום.״
על קיר הברזל ,זאב ז׳בוטינסקי.
זאב ז׳בוטינסקי ( )1940-1880מנהיג ציוני בולט ,סופר ומשורר ,מנהיג בית״ר והאצ״ל ,אבותיהם
ההיסטוריים של תנועת החירות מפלגת הליכוד בת ימינו .לטענת חוקרים מודרניים ,העקרונות המנוסחים
במאמר השפיעו עמוקות על דוד בן גוריון בניסוח תפישת הביטחון של ישראל.
"2.2אתה חושב שבני האדם היחידים הם אלה שנראים וחושבים כמוך ,אבל אם תצעד בעקבות טביעות
רגליו של זר ,תלמד דברים שמעולם לא ידעת שלא ידעת".
 פוקהונטספוקוהונטס ,1995 ,תסריט מאת קרל בינדר ,סוזאנה גראנט ופילים ל'זבניק
"3.3איש אינו נולד כשהוא שונא אדם אחר בגלל גוון עורו ,מוצאו או דתו .אנשים לומדים לשנוא ,ואם
ניתן ללמדם זאת ניתן ללמדם לאהוב ,כי האהבה קרובה יותר ללבו של האדם מאשר ניגודה".
נלסון מנדלהנלסון מנדלה  .2013 – 1918עורך דין ,מדינאי דרום-אפריקאי ,מהפכן והנשיא הראשון של דרום
אפריקה הדמוקרטית שהוקמה לאחר ביטול משטר ההפרדה הגזענית (האפרטהייד) .נחשב לאחד
מחשובי המנהיגים במאה העשרים ,זוכה פרס נובל לשלום .נאסר למשך  27שנים בבתי כלא של
משטר האפרטהייד.

אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו (אפרים סידון ,כתר הוצאה לאור)1986 ,
אחד מספרי הילדים המחביא בתוכו מסר אנושי חד וברור המדבר אל ליבות הילדים והמבוגרים גם יחד .סיפור המבקש
להבקיע את חומות הזרות והשנאה ולהבהיר כי גם האחר והלא מוכר ,הוא בעצם בן אנוש .יש מי שסבור שמדובר בסכסוכים
במשפחה בין קרובים .ויש המרחיקים ליחסי יהודים/ערבים ,חילונים/דתיים ,אשכנזים/ספרדים ,שחורים/לבנים וכו'.
"טוב" ,אומר אוזו" ,כך פני הדברים .אם שכנינו ממול אינם מוכרים .אז במקום מאמץ וטרחה להשקיע ,אותם להבין ,אליהם
להגיע – הרבה יותר קל לקבוע מראש ,שהם מפלצות ולא בני אנוש"…
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ספרים מומלצים
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נקודות לדיון בכיתה
•הסבירו מהי גזענות ומהי לאומנות.
•מה הסכנה האפשרית בגישה שעם מסוים נעלה על עמים אחרים?
•האם לדעתכם קיימות מדינות שבהן אין סכנה להתעוררות של לאומנות? הסבירו.
•בגרמניה הנאצית" ,יהודי" הפך למילה נרדפת לנצלן ,קמצן ,רמאי ,עוכר חוק וסדר ,תאב בצע ,גזלן ושקרן .האם אתם
מכירים ביטויים המייחסים בימינו בישראל תכונות שליליות מסוימות לבני עם כלשהו או לבני עדה מסוימת?
•"הגניוס היהודי" או "המוח היהודי" הוא ביטוי המייחס לבעלי המוצא היהודי יכולות המאפשרות להם להצטיין בתחומים
המצריכים יכולות חשיבה יוצאות דופן (בעיקר בשל אחוז גבוה יחסית של יהודים בקרב מקבלי פרס נובל ובקרב מקבלי
פרסים יוקרתיים נוספים) .מה דעתכם על הביטוי הזה?
•מה אנו יכולים להסיק לגבי אדם לפי מוצאו או לפי מראהו? מה איננו יכולים להסיק לגביו?

אקטואליה
1 .1לאומנות/גזענות בחברה הישראלית
סרטון מהחדשות אודות הורים בהוד השרון שהתנגדו לכך שיש גננות ערביות בצהרונים
כתבה אודות גזענות של הרב הראשי לצפת
2 .2עידוד של לאומיות סובלנית ,המטפחת חיים משותפים בישראל:
עמותת יד ביד
עמותה שמקימה ומקיימת מסגרות חינוכיות ,בתי ספר וגני ילדים ,ופעילויות חברתיות לעידוד חיים משותפים של
אזרחי המדינה היהודים והערבים.

נקודות לדיון בכיתה
•האם נתקלתם בגילויי גזענות בחברה הישראלית? ספרו עליהם.
•האם אתם מכירים באופן אישי אזרחי ישראל שאינם יהודים? האם זה חשוב להכיר כאלו?
•מה לדעתכם התועלת ביצירת היכרות בין הקבוצות השונות בארץ? האם יש סכנה בפעילות שכזו?
•הציעו רעיונות משלכם שיסייעו להפחתת הגזענות בישראל.
•הציעו לבית ספרכם רעיונות להשתתפות בפעילויות לקידום השותפות וההבנה ההדדית בארצנו.

פרק 3

רקע
תכנית הלימודים של משרד החינוך מבטאת את הקשר המובהק הקיים בין היהדות לישראל ולירושלים ,אולם אהבה
למקומות אלו קיימת גם בדתות אחרות הקשורות לארץ זו .בחרנו להעשיר את הדוגמאות לאהבת הארץ מהמקורות
התרבותיים היהודיים בדוגמאות מתוך הדתות האחרות .אנו מאמינים שהיכרות עם מקומה של העיר בדתות האחרות
תתרום לא רק להכרה בעושרה ,יופייה וייחודה של העיר ,אלא גם תתרום לבניית יחסים טובים יותר בין האנשים שחיים
בה או קשורים אליה.
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הקשר לירושלים בדתות אחרות
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השוואה בין טקסטים
 .1נצרות
כלת הערים – ירושלים
עאסי אלרחבאני
(בערבית :אל קודס פיל בל)
לביצוע

למען העיר הקדושה
אתפלל...
למען הבתים היפים
כלת הערים...ירושלים
אתפלל...
עינינו בכל יום נמשכות אלייך
מסתובבות במקומות הקדושים…

עאסי אלרחבאני
מלחין ,מוזיקאי ,מפיק ופעיל פוליטי לבנוני נוצרי .יחד עם אחיו מנסור ,היוו כוח בולט בחיי התרבות של
לבנון והמזרח התיכון החל משנות החמישים .עאסי היה נשוי לזמרת הלבנונית פיירוז ,מגדולות הזמרות
של המזרח התיכון .עאסי שיתף איתה פעולה בתחום השירה.
 .2אסלאם
קטע ממכתב ששלח צלאח א-דין למלך אנגליה במסע הצלב השלישי:
מעֲלָתָה אצלנו
"ירושלים היא לנו [=המוסלמים] כשם שהיא לכם [=הנוצרים הצלבנים]  ,ו ּ ַ
(=המוסלמים) גדולה יותר מאשר אצלכם (=הנוצרים הצלבנים) .כי הרי היא מקום מסע הלילה של
נביאנו (=מוחמד) אל השמים ומקום אסיפה למלאכים .על כן אל תדמה בנפשך כי נוותר עליה ,ולא
נוכל לזלזל בדבר בפני המוסלמים .ואשר לארץ (=ארץ ישראל) ,הרי אף היא [ש]לנו ...ולא הצלחתם
להשתלט עליה אלא מפאת חולשת המוסלמים ,שהיו בה באותו זמן".
© בן-ציון דינור (עורך) ,ישראל בגולה ,הוצאת דביר ומוסד ביאליק ,תשכ"ה ,1965-כרך שני ספר ראשון
עמ' .432
צלאח א-דין 1137/8 – 1193
היה שליט מוסלמי .איחד את מצרים ,סוריה ועיראק לח'ליפות תחת שלטונו ,וזכה לאהדה רבה בין
המוסלמים.

נקודות לדיון בכיתה
•הביטו בקטעים המבטאים את האהבה לירושלים בשלוש הדתות המקדשות אותה .מהן נקודות הדמיון ומהן נקודות
השוני בין הקטעים הללו?

•האם זיקה לירושלים יכולה להיות זיקה חילונית? הביאו דוגמה למקום או לאירוע שיוצרים חיבור חילוני לעיר.
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•האם ראוי לאפשר לבני כל הדתות להתפלל במקומות הקדושים להם? מדוע? באילו תנאים?
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פרק 4

מהי תפילה
רקע
אנו רואים בתפילה הדתית פנייה אל כוח על-טבעי ,שנעשית בדרך כלל במסגרת קבוצתית וסדירה ועל פי טקסט קאנוני.
במסגרת תפילה שכזו מתקיימת ,לעיתים ,הבעת משאלה או תודה של האדם לישות העל טבעית ,וכן ,הלל ושבח לאותה
יישות .קיימת גם תפילה דתית אישית ,ואף ספונטנית ,של האדם לאל ,אותה מנסח האדם הדתי בעצמו .בין המטרות של
התפילה ניתן למצוא בקשת הדרכה וסיוע ,וידוי על חטאים ,בקשת מחילה ,וכן ,ביטוי רגשות והודיה לאל .בעברית קיימים
הביטויים "השתפכות הנפש" ו"עבודה שבלב" כדי לבטא את מהות התפילה .בדרך כלל מבוטאת התפילה בשפה גבוהה,
ולעתים קרובות היא מובעת בשירה או במנגינה.
לעומת התרבות הדתית ,התרבות החילונית רואה את האדם כאחראי בלעדי למעשיו ולגורלו .מכיוון שבמשמעות המילה
"תפילה" מוכלת הפנייה לאל ,חילונים ,על פי רוב ,אינם משתמשים בביטוי "תפילה" כדי לבטא את רגשותיהם ,בקשותיהם
או משאלותיהם .מונח מתאים יותר ,בהקשר החילוני ,יהיה "הבעת משאלה" או "הבעת תקווה" .אם נעשה השימוש במילה
"תפילה" ,הוא נעשה ,לרוב ,כדימוי לטקסט נשגב .הקטעים שלפנינו הם התייחסויות חילוניות למושג התפילה או ביטויים
של משאלה ללא פניה לאל.

ציטוטים ופתגמים
"1 .1כשאני מאזין או מנגן את בטהובן ,או את מוצרט ,או את שופן ,או את שומן  -זו תפילתי!"
 נתן שחם ,סופר ישראלי ,חתן פרס ישראל לספרות .יליד .1925"2 .2מילים של שירה הם כמו תפילה".
יהודה עמיחי ,מחשובי המשוררים הישראלים במאה ה .20-יליד .1924

שירים
עקרה
מילים :רחל

בן לו היה לי ילד קטן.
שחור תלתלים ונבון.
לאחוז בידו ולפסוע לאט
בשבילי הגן.
ילד קטן.
אורי אקרא לו ,אורי שלי!
רך וצלול הוא השם הקצר.
רסיס נהרה.

לילדי השחרחר אורי אקרא!
עוד אתמרמר כרחל האם.
עוד אתפלל כחנה בשלה.
עוד אחכה לו
עוד אחכה

•האם לדעתכם תפילה דתית תואמת את עולם הערכים החילוני?
•חילונים רבים נמנעים מהשתתפות בתפילות ורואים אותן מנוגדות לתפישת עולמם .מה יכול אדם חילוני לעשות כדי
ליצור תחושת "ביחד" הדומה לזו שנוצרת בזמן תפילה משותפת?
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נקודות לדיון בכיתה
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פרק 5

משאלה והגשמתה  -הסיפור האפרו-אמריקאי
רקע
לעומת התרבות הדתית שמפנה תפילות ותחינות לאל ,התרבות החילונית רואה את האדם כאחראי בלעדי למעשיו ולגורלו.
כדוגמה לרעיון אחריות האדם לגורלו הבאנו את סיפורם של אותם תושבי ארה"ב שהם צאצאיהם של אפריקאים שנשבו
ע"י סוחרי עבדים והוגלו לאמריקה במאות .19-16
במקרים רבים ,הסוחרים והקונים לא ראו בעבדיהם בני אדם .הם הוחזקו בתנאים בלתי נסבלים ,כשהם חסרי זכויות
בסיסיות ,והוגדרו בחוק כרכושם של בעליהם .הכרזת העצמאות האמריקאית מ 1787-מבטיחה חופש ושוויון לכל .אכן,
תוך פחות מ 20-שנה ביטלו כל מדינות הצפון את העבדות בתחומן .אולם ,במדינות דרום ארה"ב נותרה העבדות רווחת
וחוקית .במהלך המאה ה 19-התקיים מאבק ציבורי להפסקת העבדות במדינות הדרום .המאבק הגיע לשיאו במלחמת
האזרחים האמריקאית ( )1865-1861שבמהלכה נלחמו מדינות הצפון ,בהנהגתו של הנשיא אברהם לינקולן ,נגד
קונפדרציית מדינות הדרום .מדינות הצפון דרשו את ביטול העבדות ,בעוד שהדרום השמרני והחקלאי (שנזקק לעובדים
זולים) תמך בהמשך העבדות.
ניצחון הצפון הביא לביטול העבדות ,אך האפלייה בחוק של צאצאי העבדים ("השחורים") בארה"ב נמשכה עוד למעלה
ממאה שנה .במדינות רבות נעשתה הפרדה גזעית ,במסגרתה היו ללבנים ולשחורים שירותים נפרדים .כך למשל אוטובוסים
נפרדים ,בתי ספר נפרדים ושירותי רפואה נפרדים .ההפרדה גם הנציחה את האפלייה ,שכן ה"לבנים" זכו לשירותים
עדיפים על פני ה"שחורים" .ביטוי קיצוני של המדיניות המפלה ,היה מניעה בפועל מ"שחורים" להצביע.
באמצע המאה ה 20-התעורר מאבק חדש למען שוויון זכויות בין-גזעי בארה"ב" .לבנים" ו"שחורים" מכל רחבי המדינה יצאו
למאבק אזרחי בדרישה לביטול ההפרדה והענקת שוויון זכויות מלא .האירוע המפורסם ביותר במסגרת מאבק זה היה
מצעד המוני לבירת המדינה ,וושינגטון ב 28-באוגוסט  .1963במהלך מצעד זה נשא מרטין לותר קינג ,ממנהיגיו הבולטים
של המאבק ,נאום היסטורי שמוכר עד היום ברחבי העולם כולו .בנאום חזר קינג שוב ושוב המילים "יש לי חלום" (באנגלית:
“ )"I Have a Dreamוקרא לשוויון בין-גזעי ולקץ האפליה על רקע זה בארצות הברית .נאום זה הפך לאירוע מעצב בתולדות
מאבקם של האפרו-אמריקאים בארצות הברית ,ונחשב לאחד הנאומים הטובים והידועים ביותר בהיסטוריה.
קינג אמנם נרצח במהלך שנות המאבק הסוערות ,אבל המאבק נחל הצלחה גדולה :ההפרדה הגזעית הוצאה אל מחוץ
לחוק ,נחקקו חוקים שהבטיחו שוויון זכויות מלא ונקבעה מדיניות ממשלתית שנועדה לצמצם פערים ולתיקון עוולות
היסטוריות .פעולתם של אנשי התנועה לזכויות האזרח היא דוגמא לאופן שבו בני אדם נוטלים אחריות על גורלם ופועלים
להבטחת עתיד טוב יותר להם ולזולתם .גם מרטין לותר קינג ,שהיה כומר בעצמו ,לא הסתפק בהבעת משאלה או תפילה,
אלא פעל ימים כלילות להגשמת חלומו וחלומם של מיליוני אזרחים אמריקאים.

ציטוטים ופתגמים

שירים
( We Shall Overcomeלגרסה העברית של השיר)
שיר מחאה אמריקאי שנכתב ב 1901-ע"י כומר נוצרי .מאוחר יותר הוא עודכן והולחן מחדש ע"י זמר שירי
העם פיט סיגר שעסק רבות בזכויות האפרו-אמריקאים.
ביצוע של ברוס ספריגסטין מתוך אלבום המוקדש לפיט סיגר .ביצוע עברי של להקת הנח״ל.
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"יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים את משמעותה האמיתית של סיסמתה :׳אנו
רואים אמיתות אלה כמובנות מאליהן :שכל בני האדם נבראו שווים׳.
יש לי חלום שיום אחד על גבעותיה האדומות של ג'ורג'יה ,יוכלו בניהם של עבדים לשעבר ובניהם
של בעלי עבדים לשעבר להתיישב יחדיו לשולחן האחווה.
יש לי חלום שיום אחד אפילו מדינת מיסיסיפי ,מדינת המדבר ,המזיעה תחת חום אי הצדק והדיכוי,
תהפוך לנווה מדבר של חופש ושל צדק.
יש לי חלום שארבעת ילדיי יחיו יום אחד באומה בה הם לא יישפטו על פי צבע עורם אלא על
פי טיב אישיותם".
 -הפִסקה המפורסמת ביותר בנאום של מרתין לותר קינג.
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נקודות לדיון בכיתה
•באיזה אופן מהווים הקטעים שלעיל השראה לפעולה אקטיבית להגשמת המשאלה לשוויון בין הגזעים?
•חשבו על משאלה אישית או קבוצתית והציעו דרכים כדי להגשימה.

פרק 6

הכמיהה לשלום
הכמיהה לשלום משותפת לבני אדם שונים ,לבני דתות שונות ולחילונים .בחרנו להביא מקבץ זה דווקא על רקע העובדה
שתכנית הלימודים של משרד החינוך מטפחת באופן כה ברור את הלאומיות ,שהיא בבסיסה מדגישה את המבדיל והייחודי,
וכן ,כמוסבר לעיל ,מכילה בתוכה את הסכנה של הידרדרות ללאומנות וכוחניות .מקבץ זה בא להראות שבתרבויות רבות,
כולל היהודית-ישראלית ,יש רבים המבקשים להדגיש דווקא את הדומה בין בני האדם ,ואת הכמיהה המשותפת לאחווה
ולשלום.

השוואה בין טקסטים
דמיין Imagine -
מילים ולחן :ג׳ון לנון
תרגום :דן אלמגור
ביצוע

דמיין עכשיו את שנינו
באהבה טובה
האופק לפנינו
מקרין חום ושלווה
תנשום את מה שבינינו
נכון שיש תקווה
אולי תגיד שרק חלמתי
אך זה כוחו של החלום
אם נדמיין אותו ביחד
נגשים אותו עכשיו היום.
דמיין שאין גן עדן
וגם לא גיהינום
שרק שמיים תכלת
פרושים שם במרום.

דמיין שאין גן עדן
וגם לא גיהנום
שרק שמיים תכלת
פרושים שם במרום.
דמיין עולם של שקט
אין זה כבר חלום
דמיין אדם בלי פחד
חופשי מדאגות
ואנשים ביחד
זורמים ללא גבולות
פשוט חיים בנחת
עם אותן המשאלות.
אולי תגיד שרק חלמתי
אך זה כוחו של החלום
אם נדמיין אותו ביחד
נגשים אותו עכשיו היום.
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ג'וֹן ל ֶנוֹן ()1940-1980
היה זמר-יוצר ,סופר ,ופעיל שלום אנגלי .זכה לתהילת עולם כמייסד של להקת הביטלס .ביחד עם פול
מקרטני יצר לנון את הרכב הרוק המצליח והמשפיע במאה העשרים .לנון נרצח בפתח ביתו.
לנון היה אחד המוזיקאים ,הזמרים וכותבי השירים הפוריים והמשפיעים ברוקנרול והוא נודע בזכות שני
דברים עיקריים .הראשון הוא עבודתו המוזיקלית ,בעיקר כחבר להקת הביטלס .השני פעילותו הפוליטית
בה ניצל את פרסומו להפצת מסרים שבהם האמין :השלום והאחווה.
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שיר תקווה
מילים ולחן :אביב גפן

בואו נצעד לחלום
בלי גזע ולאום
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה

נכבוש את השלום
ולא את השטחים
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה

נקבור את הרובים
ולא את הילדים
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה

לחופש הנצחי
לילדים שלי
בואו ננסה
עד שיהיה טוב
עד שיהיה

תפילה לשלום עולמי
האפיפיור קלמנט הראשון
התפילה נכתבה במקור בלטינית.
תרגום לאנגלית

"שים שלום וחסד עלינו
ועל כל החיים על פני האדמה
שנתת לאבותינו
באשר הם מתפללים לפניך
ומאמינים בלב שלם
נכונים לציית לעז קדשך".

כיצד מתייחס כל אחד מהקטעים לעובדה שבקרב בני האדם יש הבדלים ומחלוקות ,היוצרות מלחמות? באיזה אופן מבקש
כל קטע להתגבר על אתגר זה בדרך לשלום?
•בכל אחד מן הקטעים קיימת תקווה לשלום עולמי .לגבי כל קטע  -מי אחראי להבאת השלום?
•האם לדעתכם התקווה לשלום עולמי היא תקווה מציאותית? מדוע? אם כן  -מי יכול להגשימה? ואם לא  -האם בכל
זאת עלינו לפעול להגשמת חלום זה?
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פרק 7

מנהגי התפילה בדתות השונות
רקע
תכנית הלימודים של משרד החינוך מבקשת לעסוק באופן אינטנסיבי בתפילות היהודיות .אנו מבקשים להעשיר את
הלומד ולהרחיב את היריעה בהסתכלות על דתות נוספות מלבד היהדות .כך ילמד התלמיד על מנהג חוצה תרבויות זה ועל
מקורותיו .באופן זה יוכל התלמיד להכיר בכך שהתפילה היא ריטואל המבטא זהות דתית הקיים בתרבויות שונות ,אך אינה
ביטוי לזהותו התרבותית של האדם החילוני.
בעולם העתיק ,כולל בזה היהודי ,הדרך לרצות את האלים ,ובכך להשפיע על גורל בני האדם ,היתה על ידי הקרבת קורבן
וכן על ידי תפילות לאל .במרוצת הזמן חלו שינויים בדתות העולם לרבות בדת היהודית ,כשחלקן החליפו את זבח הקרבנות
בתפילות בלבד .במאות השנים האחרונות עלתה תפישת החילוניות המכירה בכך שהאדם הוא הריבון לעצמו והכופרת
ברעיון ההשגחה הפרטית .חילונים ,בעמים השונים ,שוללים את התפישה הדתית לפיה על האדם לרצות את האל ולפנות
אליו לשם הגשמת משאלותיו.
על אף החזקתנו בעמדה חילונית ,המכירה בחוסר התוחלת של התפילה ,באשר היא ,בדתות השונות ,יש בעינינו טעם וצורך
שהתלמיד החילוני יכיר ,באופן בסיסי ,את הדתות המצויות סביבו ,וכן את אלו שמהן התפתחה התרבות והחברה בת זמננו.
כך ייעשה תיקון בתכנית הלימודים ,אשר מעמיקה באופן מופרז בתפילות היהודיות ואינה מתייחסת כלל לכך שבעיני
החילוני ,התפילות הן ביטוי לדתיות ,יותר מאשר ביטוי ליהדות.

מעניין לדעת
תפילה בדתות קדומות
התפילה היא מנהג עתיק שהופיע כבר בתרבויות קדומות .בעולם העתיק האדם התקשה להסביר את תופעות הטבע וחש
עצמו חלש ופגיע ,ונטה לחשוב שמקור כל האירועים בעולם הוא רוחני .האדם האמין שתקופות של טוב ושל שפע מצביעות
על נחת רוחם של הרוחות ושל האלים ואילו תקופות של בצורות ושל אסונות שונים מסמלות את כעסם.
על מנת לרצות את הרוחות או את האלים וכדי להפחית את כעסם ,ובכך להשפיע לטובה על גורל בני האדם ,נהוג היה
בתרבויות השונות להקריב קרבנות ולשאת תפילות .כך למשל בתרבות האוגריתית ניתן למצוא התייחסויות לתפילה כבר
ממחצית האלף השני לפני הספירה .כבר אצל העמים האליליים הקדומים התפתחו נוסחי תפילה ופולחן קבועים .בהתחלה,
תפילות ספונטניות פשוטות וקצרות ואלו צמחו ,לבסוף ,לטקסטים קבועים וארוכים.
התפילה בשלוש הדתות
ביהדות
היהדות מחייבת את הגבר להתפלל שלוש תפילות יומיות  -תפילת שחרית ,האורכת כ 40-דקות; תפילת מנחה ,האורכת
כ 10-דקות ותפילת ערבית ,שאורכה כ 20 -דקות .תפילת שחרית נאמרת בשעות הבוקר ,תפילת מִנ ְחה -בשעות שאחרי
הצהרים ותפילת ערְבית יכולה להיאמר מצאת הכוכבים ועד עלות השחר .את מצוות התפילה רצוי לקיים בציבור ,שמספר
האנשים בו מגיע לפחות למניין (כלומר 10 ,גברים) .בזמן התפילה מפנים המתפללים את פניהם לירושלים.

החלק המרכזי בשלוש התפילות היומיות הוא תפילת עמידה ,הקרויה גם "תפילת שמונה עשרה" ,על-שם  18הברכות שהכילה
במקור .לדוגמא ,אחת מן הברכות בתפילה היא ברכת "קדושת השם" ובה נאמר" :אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל
יום יהללוך ,כי אל מלך גדול וקדוש אתה .ברוך אתה ה' ,האל הקדוש" .ברכה אחרת נקראת "דעת" ,ובה נאמר" :אתה חונן
לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה .חננו מאיתך חכמה ,בינה ודעת .ברוך אתה ה' ,חונן הדעת"...
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פוסקי ההלכה חלוקים ביניהם בשאלה האם חלה מצוות התפילה גם על נשים .נשים פטורות ממצוות שחובה לקיימן בזמנים
מוגדרים ,והתפילה שייכת לסוג זה של מצוות; לפיכך ,קבעו חלק מהפוסקים שאינן חייבות להתפלל כלל .פוסקים אחרים
קבעו שנשים חייבות להתפלל ,אך כל אישה רשאית לקבוע תכני תפילתה ,את עיתויה ואת אורכה.
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בנצרות
המאמינים הנוצרים -גברים ונשים כאחד -חייבים להתפלל כחלק מהשתתפותם ב"סעודת האדון" ביום ראשון בשבוע.
תפילתם מכילה טקסטים שונים :מזמורי תהילים וקטעים מספרי הנבואה שבברית הישנה ומובאות מספרי הבשורה
והאיגרות שבברית החדשה.
התפילה מכילה תשבחות ודברי הודיה לאל ,בקשה למחילה על חטאים ,שעשו מדעת ומבלי דעת .הדגשת כוחו וקדושתו
של האל מבוטאת ,לדוגמא ,במשפט השאוב מנבואת ישעיהו" :קדוש קדוש קדוש ה' צבאות ,מלוא כל הארץ כבודו" (ישעיהו
ו ג) .כאמור ,פסוק זה שולב גם בתפילה היהודית.
אחד מקטעי התפילה החשובים הוא "תפילת האדון" ,המוזכרת ב"ברית החדשה" כתפילה שחיבר ישוע" :אבינו שבשמים,
יתקדש שמך ,תבוא מלכותך ,ייעשה רצונך בשמים כן בארץ .את לחם חוקנו תן לנו היום וסלח לנו על חובותינו כאשר סלחנו
גם אנחנו לחייבינו .ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם חלצנו מן הרע .כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן".
אנשי הכנסייה מחויבים בתפילות רבות יותר .הנזירים מתפללים בציבור שש פעמים ביום ופעם אחת בלילה ,ותפילותיהם
כוללות מזמורי תהִלים .מכיוון שהנזירים נחשבים למי שנושאים בחובות הדתיים בעבור הקהילה הנוצרית כולה ,מוטל עליהם
להתפלל למען רווחתה ושלומה .תפילותיהם של הנזירים נישאות גם למען השליט והממלכה וכן לעילוי נשמתם של נפטרים.
באסלאם
בתפילה חייבים בני שני המינים .המאמינים המוסלמים חייב להתפלל חמש תפילות יומיות קצרות; לצד דברי התפילה
משלבים המתפללים בתפילותיהם גם תנועות גוף .לתנועות הגוף חשיבות מרכזית ,שכן הן מבטאות את כניעותו של האדם
בפני האל .התנועות הן התכופפות ,השתחוות ונגיעת המצח באדמה.
אדִ'ן מצריח המסגד .המוסלמי מטהר את גופו ולאחר מכן פותח בתפילה .התפילה מחולקת
מ ָ
הקריאה לתפילה נעשית על ידי ה ֻ
לכמה רכעות  -כלומר ,לכמה מכלולים של תנועות גוף ואמירות מילוליות .כל רכעה נפתחת באמירת "אללה הוא אכבר"
תחַה ( הפתיחה) 1" :בשם אלוהים הרחמן והרחום  2התהילה לאלוהים ריבון
אלְפָא ִ
ובקריאת הסורה הראשונה בקֻראן סורת ָ
העולמים 3 ,הרחמן והרחום 4 ,המולך ביום הדין  5אותך נעבוד ולישועתך נקווה  6נחנו באורח מישרים  7אורחם של אלה
אשר נטית להם חסד ,לא של אלה אשר ניתכה החמה עליהם ,ולא של התועים".
המוסלמי מבקש מאלוהים ,אם כן ,להראות לו את הדרך הנכונה ,שהולכים בה הצדיקים ולהרחיק אותו מדרכם של הכופרים
אחר-כך אומרים המתפללים פסוקים נוספים מן הקֻראן ,על-פי בחירתם ,מתכופפים ואחר-כך משתחווים .המאמין רשאי
להתפלל ביחידות בימי החול ,אך ביום שישי הוא חייב להתפלל בציבור ,בדרך-כלל במסגד.
מדיטציה
מדיטציה (לפי האקדמיה ללשוןּ :בוֹנ ְנו ּת) היא טכניקה לכניסה למצב מיוחד של ריכוז והתבוננות בנפש האדם .כתוצאה
מתרגול טכניקות שונות של מדיטציה ,מתארים המתרגלים שינוי בתחושת השלווה הפנימית שלהם במהלך כל שעות היום
בעת ההתנהגויות והפעולות היומיומיות.
ישנן עשרות או מאות טכניקות שונות של מדיטציה ,שהתפתחו באופן עצמאי בתרבויות שונות בעולם .המכנה המשותף
לטכניקות מדיטציה שונות הוא האפשרות לבצען באופן עצמאי ,כלומר ,מדיטציה תהיה תרגול של אדם מול עצמו ,תרגול
מדיטציה יכול להיעשות בקבוצה בה כל אדם מתרגל לבד ממש בדומה לתפילה.
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הדת הבולטת בשימוש במדיטציה היא הבודהיזם ,דת מרכזית באסיה עם כחצי מיליארד מאמינים במיוחד בתאילנד ,בבורמה
ובסין .טכניקת התפילה המרכזית בבודהיזם הנה מדיטציה על סוגיה השונים אך קיימות גם תפילות מסורתיות.
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נקודות לדיון בכיתה
•מה דומה ומה שונה במנהגי התפילה ביהדות ,באסלאם ובנצרות?
•לדתות רבות ישנם מקומות מקודשים שאליהם מגיעים המאמינים להתפלל ,כגון :מערה מסויימת ,עץ מקודש ,מקדש,
קבר ,בית כנסת ,כנסייה או מסגד .מדוע לדעתכם הדתות מקדשות מקומות והופכות אותם למקומות פולחן?
•במה מדיטציה דומה לתפילה דתית ובמה היא שונה ממנה? האם נכון יהיה לומר שמדיטציה היא סוג של תפילה?

לסיום  -בקשה לתרומתך

מערך זה אינו מושלם ובוודאי ניתן לשפרו .אם יש לך הערות ,הצעות או ביקורת על מה שמופיע במערך ,או
חסר בו ,נשמח לקבלן .נשקול הכנסת שינויים על סמך ההצעות.
כתובתtextim.forum.hiloni@gmail.com :
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כיתה ו׳

מסורת וחידוש
מבוא
מקורה של התפישה החילונית הוא ברעיון ה״חשיבה החופשית״ .אנחנו מאמינים שכל אדם צריך לבסס עמדה לגבי האמת
לפי ההיגיון וההתנסות האישית שלו ,ולא לקבל באופן אוטומטי תפישת עולם של אחר .במהלך ההיסטוריה ,וגם בימינו,
רבים אימצו ללא חשיבה עצמאית תפישות שונות ,לעיתים פוגעניות והרסניות ביותר ,של מוסדות פוליטיים ודתיים ,או
של מסורות שהתקבעו .התפישה החילונית מצפה מהאדם להיות בעל שיקול דעת ,באופן שיבטא את ריבונותו העצמית.
כך ניסח זאת הסופר הישראלי ס.יזהר:

שורשיה של התפישה החילונית מצויים ברנסאנס (מאות  14-16באירופה) ,אז העצימה התרבות האירופית את מקומו
של האדם .במאות השנים הבאות עברה התרבות האירופית טלטלה ,במסגרת המהפכה המדעית ,ומאוחר יותר בתנועות
הנאורות וההשכלה ,אשר ערערו על מסורות העבר והוכיחו שאלו היו שגויות .במקומן פיתחו שיטות חדשות לחקר האמת
המדעית ולהבנת העולם ומקומו של האדם בו.
בבסיסה של המהפיכה המדעית (שתחילתה במאה ה  )17נמצאת הגישה הגורסת כי הבנת האדם את היקום הסובב אותו
צריכה לנבוע מתוך תצפיות ,ניסויים ומדידות ,תוך הטלת ספק מתמדת .זוהי גישה הנותנת כבוד לפורצי דרך שבאו וערערו
על תפישות קיימות והזניקו את המדע ואת הידיעה האנושית קדימה.
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״להיות חילוני ,זה להיות בעל תביעה לריבונות על חייו .בלתי מחויב מראש למצוות או לחיובים שלא באו מהכרעתו ומהסכמתו
האוטונומית ,לרבות חולשתו ,שגיאותיו ומחיר השגיאות ,שעל ראשו״ [ ]...וכך עומד החילוני בהכרת החובה להכריע מחדש,
אין קץ ,בכל מה שעל הפרק .זה שפעם נהגנו כפי שנהגנו  -אינו די כדי לנהוג כך ,ממילא ,גם כעת .ובקצרה ,מחר מחרתיים
יקר בעיניו ומרכזי יותר מכל תמול שלשום .לא שהוא מבטל או מתנתק ,ממה שהיה ,אלא שאינו סותם את מבטו למחר
בכבודו של אתמול.״
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תנועת הנאורות/ההשכלה (שתחילתה במאה ה  )16היתה תנועה פילוסופית שניסחה ,בין היתר ,תפישות חדשות לגבי
האדם ולגבי אופן ניהול החברה .פילוסופים אלו נשענו על האמונה בתבונה והם שפיתחו רעיונות כגון שוויון בין בני האדם,
זכויות טבעיות עימן כל אדם נולד וגם עקרונות לשלטון הראוי ,כמו למשל הפרדת הרשויות והפרדת הדת מהמדינה .בין
הוגים אלו ראוי להזכיר את דקארט ,שפינוזה ,קאנט ,מיל ,רוסו ,מונטסקייה ורבים אחרים.
גם הגילויים המדעיים ,גם השיטות החדשות לחקר העולם ,וגם הרעיונות שהגו הפילוסופים של הנאורות ,עמדו בסתירה
למסורות קיימות שהובלו על ידי סמכויות דתיות ופוליטיות .גופים אלו הציגו את הנורמות כדבר קבוע ובלתי משתנה ,על
אף שמסורות תמיד השתנו והתעצבו בהתאם לרוח הזמן .עם זאת ,השינויים שהביאו המהפכה המדעית ותנועת הנאורות
היו כה גדולים עד כי ניתן לראותם כמהפיכות ששינו את התרבות המערבית באופן חסר תקדים .מאז קיים מתח מתמיד
בין מסורת וחידוש הנמשך עד ימינו אלה ,כאשר יש המצדדים בדבקות במסורת ,ויש כאלו המקדשים את החדשנות .על
כן ,העיסוק בשאלה זו ,בוודאי בעולם המשתנה כה מהר כבימינו ,הוא עיסוק חשוב.
בפרק זה ננסה להציג את יתרונותיה של החדשנות ,ובמיוחד של תפישת העולם החילונית המאמינה בהטלת הספק.
הפרקים הראשונים מביאים את סיפוריהן של המהפכה המדעית והנאורות כתקופות בהן הספקנות הפכה לערך מוביל
בחברה המערבית .בהמשך ,נביא הסבר על האופן בו נוצרת מסורת ונראה שזו מיד מושפעת מתרבויות שכנות .לבסוף,
נתמקד בזרמים השונים ביהדות ,לרבות החילוניות ,ובשאלת יחסם של אלו למסורת .החלק האחרון מציע את דרך העולם
החילונית-ליברלית כדרך להתנהל בעולם בו יש מתח בין קבוצות החולקות את אותו המרחב.
הערה:
תלמידי כיתה ו׳ מחויבים ,לפי תכנית הלימודים של משרד החינוך למקצוע תרבות יהודית-ישראלית ,בלימוד על לוח השנה
היהודי-ישראלי .כפי שצוין בהקדמה לערכה זו ,הערכה הנוכחית נותנת מענה והשלמה לערך שנבחר כנושא הלימוד המרכזי
בכל אחת משכבות הגיל .לפיכך ,ערכה זו אינה עוסקת במתן מענה והשלמה ללימוד על לוח השנה היהודי-ישראלי .אנו
ממליצים הוראת לוח השנה היהודי-ישראלי ,בעין ביקורתית וחילונית ,ומתכוונים בהמשך הדרך לפרסם ערכה משלימה
גם לתחום זה.
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טבלת תוכן:

1.1המהפכה המדעית

4.4הסבר על זרמים שונים ביהדות

2.2רעיונות הנאורות וההשכלה

5.5ההתמודדות עם הקונפליקטים בנושאי
מסורת וחידוש

3.3איך נוצרת מסורת

פרק 1

המהפכה המדעית
רקע
המהפכה המדעית היא מהפיכה בעלת שני מובנים :הראשון  -שינוי במתודות המחקר של העולם ,תוך מעבר מחשיבה
דתית-דוגמטית לחשיבה מדעית .השני  -גילויים מרחיקי לכת בתחום המדע אשר הפריכו אמונות עתיקות יומין ואשר
אפשרו בהמשך ליישם באופן מעשי את התובנות ולתרגמן לפריצות דרך בתחומים כגון :תחבורה ,רפואה ,תקשורת ועוד.
המהפכה היתה תוצר של פעולה פורצת דרך של בודדים ,כגון קופרניקוס ,גלילאו וניוטון.
מהפכה זו היא בראש ובראשונה מהפכה בדרך החשיבה והחקר של העולם .ניתן לפשט את הדברים על ידי השוואה בין
אופן המחשבה הדתי-דוגמטי שהיה נהוג עד המהפכה המדעית ,לאופן החשיבה החדש שייצרה מהפיכה זו:
החשיבה הדתית-דוגמטית מאופיינת בעקרונות יסוד כגון:
1.1הנחה שהטיעון הוא נכון אם אנשים "חכמים ומכובדים" טוענים כך.
2.2הסתכלות על העבר כמוקד שיא הידע שיש לשאוף לחזור אליו.
3.3אמונה באנשים בעלי יכולת לתקשר עם "כוחות עליונים" שאפשר לסמוך על דבריהם או על כתביהם.
4.4הסתמכות על אמונה ללא צורך בהוכחות לוגיות (הגיוניות) ואמפיריות של טיעונים.
5.5כישלון ,טעות או אי הבנה מתפרשים כחוסר אמונה מספקת.
לעומתה ,החשיבה המדעית שהתפתחה למן המאה ה ,16-מאופיינת בעקרונות יסוד כגון:

2.2הטלת ספק בתיאוריות חשובות ,בגדולי העבר ("חכמים") ובמוסכמות.
3.3התבססות על מידע אמפירי ,שהוא מדיד ונצפה ,אפילו אם אינו עומד בקנה אחד עם הנחות היסוד.
4.4הסתכלות אל העתיד כמוקד שיא הידע ומודעות לידע שאינו קיים עדיין.
5.5שאיפה ליישום מעשי של הידע הנרכש.
לקריאה נוספת ,בהירה ופשוטה לגבי נושאים מורכבי אלו ,אנו ממליצים על הפרק "המהפכה המדעית" (עמ' ,)251-301
בספרו המונומנטלי "קיצור תולדות האנושות" של פרופסור יובל נח הררי.
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1.1הנכונות להודות בבורות" :אני יודע שאני לא יודע" ~ סוקרטס .פילוסוף יווני ,נחשב לאבי הפילוסופיה המערבית.
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בעקבות תמונה
רעיון הארץ השטוחה
צורתו של כדור הארץ (עגול או שטוח) כמו גם השאלה האם כדור הארץ הוא מרכז היקום (והשמש והכוכבים סובבים
אותו) או שהוא כוכב לכת (הנע סביב השמש יחד עם שאר כוכבי הלכת) עברה שינויים רבים וסוערים לאורך ההיסטוריה.
לדוגמה ,מיתוס הינדי עתיק קובע שהארץ ניצבת על ארבעה פילים העומדים על גבו של צב ענק.

איך ראו פעם את כדור הארץ?
כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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ציטוטים ופתגמים
כדור הארץ במרכז היקום
"1 .1הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע ...והם תשעה גלגלים ,גלגל הקרוב ממנו הוא גלגל הירח,
והשני שלמעלה ממנו הוא גלגל שבו הכוכב הנקרא כוכב ,וגלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו
נוגה ,וגלגל רביעי שבו חמה ,וגלגל חמישי שבו מאדים ,וגלגל ששי שבו כוכב צדק ,וגלגל
שביעי שבו שבתי ,וגלגל שמיני שבו שאר כל הכוכבים שנראים ברקיע  ,וגלגל תשיעי הוא
גלגל החוזר בכל יום מן המזרח למערב והוא המקיף ומסבב את הכל ,וזה שתראה כל הכוכבים
כאילו הם כולם בגלגל אחד ואף על פי שיש בהן זה למעלה מזה ,מפני שהגלגלים טהורים וזכים
[שקופים] כזכוכית וכספיר לפיכך נראים הכוכבים שבגלגל השמיני מתחת גלגל הראשון".
 מדברי הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ג הלכה א."2 .2כל הגלגלים האלו המקיפים את העולם הן עגולים ככדור והארץ תלויה באמצע".
 מדברי הרמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ג ה"ד.הרמב"ם  1135,או 1204 - 1138
היה רב יהודי יליד ספרד ,מחשובי הפילוסופים בימי הביניים ,איש אשכולות ,מדען ,רופא ,חוקר ומנהיג.
אחד האישים החשובים והנערצים ביותר ביהדות.
מידע נוסף:
בימי יוון העתיקה פיתח הפילוסוף אריסטו תיאוריה שגרסה כי כדור-הארץ נמצא במרכז היקום וכל שאר
כוכבי הלכת והשמש מקיפים אותו .לפי התאוריה של אריסטו ,מערכת השמש מורכבת מכדור-הארץ
שמונח במרכז והוא חסר תנועה .סביבו נעים גלגלים שקופים שבתוכם נמצאים גרמי השמש ושאר
הכוכבים .תיאוריה זו הייתה התיאוריה המקובלת והרווחת בעולם וביהדות עד לפני כארבע מאות שנה.
השמש במרכז היקום
"1 .1אינני חושש לומר כי הירח סובב סביב הארץ ,וכי הארץ סובבת סביב השמש יחד עם כל יתר
כוכבי הלכת .מרכז היקום נמצא בקרבת השמש .יתר על כן ,היות שהשמש נשארת קבועה
במקומה ,מה שנראה לנו כתנועה של השמש אינו אלא תנועתה של הארץ".
פרניקו ּס ( )1473-1543היה אסטרונום ,מתמטיקאי ואיש אשכולות בן תקופת הרנסאנס.
 ניקולאוס ק ֹו ּ ֶקופרניקוס ידוע כמי שפיתח את המודל ההליוצנטרי (שלפיו כוכבי הלכת סובבים את השמש) ,באופן
מפורט מספיק כדי שיהיה שימושי מבחינה מדעית.
"2 .2סמכותו של אדם בר סמכא הנותן לנו סיבות טובות והוכחות ודאיות ,עולה על זו של אלה
המסכימים פה אחד ואינם מבינים דבר".
 ג ּ ַל ִיל ֵא ֹו ג ּ ַל ִיל ֵיי ( )1564-1642היה פיזיקאי ,אסטרונום ,מתמטיקאי ופילוסוף איטלקי .פעל בתקופתהמהפכה המדעית .הישגיו כוללים גילויים אסטרונומיים רבים שגילה באמצעות הטלסקופ שבנה,
וחיזוק המודל ההליוצנטרי ,לפיו כוכבי הלכת נעים סביב השמש.

בשנת  1630פרסם גלילאו ספר בו תורתו של קופרניקוס מוצגת כתורה הנכונה .פרסום הספר עורר
סערה בעולם הדתי וגלילאו נקרא שוב למשפט ברומא .משפטו השני הסתיים בהקראת כתב הודעת
כניעה של גלילאו .הוא הושם במעצר בית שם הוא המשיך לעסוק בתצפיות ,במחקר ובהמצאות.
עבודתו המשמעותית ביותר בתקופה זו הייתה כתיבת ספרו "שני מדעים חדשים" על יסודות הפיזיקה.
האגדה שנוצרה לאחר מכן מספרת כי במהלך משפטו רקע גלילאו בחוזקה ארצה עם רגלו וקרא בזעם:
"ואף על פי כן נוע תנוע!" .כמו הרבה אגדות היא זכתה לתפוצה רחבה .גלילאו ,יחד עם מדענים אחרים בני
דורו ,הניח את היסודות למדע המודרני בתרבות המערבית ,המבוסס על ניסויים ותצפיות ,ובניית תאוריות
המסבירות תופעות נצפות .גלילאו נחשב ל”אבי המדע המודרני” ו”אבי הפיזיקה המודרנית”.

48

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות

מידע נוסף:
גלילאו טען כי התורה ההליוצנטרית לפיה השמש במרכז היקום היא יותר מכלי עזר מתמטי בלבד
לחישוב תנועת גרמי השמיים וכי היא גם האמת לאמיתה במציאות .במשפט שנערך נגדו על-
ידי הממסד הדתי גלילאו נשפט על כפירה בעיקרי הדת הנוצרית ,עבירה שדינה מוות .משראה לאן
הולכים פני הדברים העדיף גלילאו להודות בכפירה בעיקרי הנצרות ובכך להינצל ממוות.
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סדרה מומלצת
"קוסמוס" מאת ניל דגראס-טייסון

נקודות לדיון בכיתה
•מהם השינויים המרכזיים ,בעיניכם ,מצורת החשיבה והחקר בתקופה שלפני המהפכה המדעית לתקופה שאחריה
(ועד ימינו)?
•מה יכול היה לגרום לכנסייה להתכחש לממצאים המדעיים במאות  ,16-17ואף להעניש את המדענים שגילו ממצאים
אלו ,תוך שריפת כתביהם?
•אילו הייתם אתם במקומו של גלילאו ,מה הייתם עושים? האם הייתם חוזרים בכם מהטענות המהפכניות אותן השמעתם ?
•כיצד ניתן להסביר את העובדה שגם בימינו יש מנהיגים דתיים שמתנגדים ללימוד מדע ולחקר האמת בכלים מדעיים?
•אילו הסברים קיימים במקורות היהודיים לגבי הטבע אשר עומדים בסתירה להסברים המדעיים המקובלים? מהו
הגורם לכך שיש שוני וסתירה בין מקורות מידע אלו?
•כיצד בעיניכם צריך לחקור את העולם  -בכלים של חשיבה דתית או בכלים של חשיבה מדעית? מדוע?
•אילו הסברים לגבי העולם ואופן פעולתו אתם לומדים בביה"ס? אילו למדתם בגילאים צעירים יותר? האם בעיניכם
צריך היה ללמד רק חלק מהסברים אלו? האם יש חשיבות להעמיד אותם בבית הספר ,האחד מול השני? הסבירו.

פרק 2

רעיונות הנאורות וההשכלה
תנועת הנאורות היא תנועה פילוסופית שתחילה במאה ה  16ואשר קראה תיגר על הלכי מחשבה בסיסיים שהיו בבחינת
"אמת מוחלטת" עבור דורות במשך אלפי שנים .פילוסופים אלו ,בהם דקארט ,שפינוזה ,קאנט ,מיל ,רוסו ,מונטסקייה,
שמו לעצמם למטרה לבסס מוסר ,אסתטיקה וידע הנשענים על רציונליות .הגותם היתה התשתית הרעיונית למהפכות
פוליטיות וחברתיות שהתחוללו למן המאה ה  18כגון המהפכות הדמוקרטיות והלאומיות שהתחוללו באירופה ומחוץ לה.

סיפור
בגדי המלך החדשים הנס כריסטיאן אנדרסן

לאחר שבועות רבים של "עמל" החייטים וציפייה מצד המלך והממלכה כולה ,היה הבגד מוכן .המלך כינס את העם כולו כדי
שיחזו בו בתפארת בגדו החדש ,וכאשר עלה על הבמה והציג את בגדו המיוחד ,הפגינו כולם התפעלות כדי שלא ייחשבו
חלילה לטיפשים או כבעלי מעמד נמוך .רק ילד אחד צעק "המלך הוא עירום!"
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תמצית הסיפור:
סיפור מסופר על מלך שהיה עסוק אך ורק בבגדיו .כאשר שמע על שני חייטים המסוגלים לתפור בגד מיוחד ,שיהיה בלתי
נראה לעיני אנשים טיפשים ובעלי מעמד נחות ,ציווה עליהם המלך לתפור לו בגד כזה בתקציב בלתי מוגבל.
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ציטוטים ופתגמים
כדור הארץ במרכז היקום
"1 .1מה תמה ,שלא נותר דבר מן הדת העתיקה חוץ לטקסים ונראה כי בעזרתם ההמון ,יותר
משהוא מתפלל לאלוהים הוא מחניף לו ,והאמונה שוב אינה אלא פתיות ודעות
קדומות .ואלו דעות קדומות? המורידות אנשים בעלי תבונה לידי בהמות ,שכן הן
מונעות לחלוטין כל איש מלהשתמש בשיפוטו החופשי ומלהבחין בין טוב לרע".
 שפינוזה (מאמר תיאולוגי-מדיני).פינ ֹוז ָה)1632-1677(,
ש ִּ
ברוך ְ ׂ
היה פילוסוף יהודי-הולנדי ,בן למשפחת אנוסים .הוא פיתח השקפות פילוסופיות חדשניות לתקופתו,
ויש הרואים בו את היהודי החילוני הראשון .שפינוזה נחשב לאבי ביקורת המקרא ,אותו תפס כיצירה
אנושית ולא פרי של התגלות אלוהית .בידי רבים הוא נחשב ל״פילוסוף הפילוסופים״ .בנעוריו למד
שפינוזה לימודי קודש ונחשב לעילוי .בעקבות ספריו ומאמריו הוטל עליו חרם בידי הקהילה היהודית
של אמסטרדם :״ארור יהיה ביום וארור בלילה ,ארור יהיה בשוכבו וארור בקומו ,ארור בצאתו וארור
בבואו ,וא[דוני] לא ירצה בכפרתו״ וכן נאסר על בני הקהילה ליצור איתו כל קשר.
מידע נוסף:
במקביל לעלייתה של השיטה המדעית ,החלו הוגי דעות לבחון את ההנחות של הדתות השונות .אחד
מהראשונים ואף החשובים שעסקו בכך היה הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה שכתביו נלמדים עד היום.
שפינוזה טען כי "הסתמכות על גדולים איננה ראיה ".הוא האמין ש"אלוהים הוא הטבע"  -האל אינו אלא
היקום כולו בשלמותו .לפי משנתו ,האל אינו יוצר קשר עם בני האדם ,אינו דורש מהם דבר ,אינו מתעניין
במעשיהם של בני האדם ואינו מקשיב לתפילותיהם.
לתפישתו ,לא האל ציווה על האדם להיות מוסרי ,אלא האדם נולד מטבעו כיצור מוסרי המעוניין “לגמול
אהבה כנגד אהבה ושנאה כנגד שנאה” ,ולכן ,החברה האידאלית ,לדברי שפינוזה ,היא חברה המאפשרת
לאדם למקסם את הרצונות של “ואהבת לרעך כמוך” כלומר שוויון וצדק ,ואת הרצון “לדעת את האלוהים”
כלומר העיסוק במדע וחקר העולם..
"2 .2הואיל ושום אדם אין לו זכות שליטה טבעית על חברו ,והואיל והכוח אינו יוצר שום זכות ,על כן
נשארים רק ההסכמים כיסוד לכל שררה חוקית בקרב בני האדם.״
 ז'אן ז'אק רוסו ,מתוך ״על האמנה החברתית״.ז'אן ז'אק רוסו ,פילוסוף ,סופר ,תאורטיקן פוליטי ,מלחין ותאורטיקן של החינוך ממוצא שווייצרי1712.
 .1778"3 .3הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו .חוסר בגרות משמעות חוסר
היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר.״
 עמנואל קאנטעמנואל קאנט ,פילוסוף גרמני .נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים בעת החדשה ואחד מהוגי הדעות
החשובים ביותר בכל הזמנים 1804 - 1724

"5 .5כל עוד אדם מסוגל להתחדשות עצמית הוא יצור חי".
 הנרי פרידריק אמיאל פילוסו ,סופר ומשורר שוויצרי ,מהמאה ה.19 -"6 .6אל לאדם להתבייש להודות שטעה ,כי פירושו של דבר לומר שהוא חכם יותר היום
מאשר היה אתמול".
 ג'ונתן סוויפט ,סאטיריקן ,מסאי ,משורר ואיש דת אנגליקני .חיבורו המפורסם ביותר הוא הסאטירה"מסעות גוליבר".1667-1745 .
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“4 .4המוסר האמיתי אינו זקוק לדת - ".ארתור שופנהאואר ,פילוסוף גרמני ,בעל השקפות פציפיסטיות
וקוסמופוליטיות בן המאה ה.19 -
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נקודות לדיון בכיתה
•מה המסקנה העולה מן הסיפור "בגדי המלך החדשים" וכיצד היא קשורה לדיון בנושא מסורת מול חידוש?
•מה לדעתכם הקשר בין הציטוטים הללו לנושא הלימוד שלנו :מסורת מול חידוש?
•ציטוטים אלו משקפים ,בין היתר ,את עלייתה של תפישת העולם החילונית בתקופה זו .בחרו ציטוט והסבירו כיצד
הוא עומד בסתירה לתפישת העולם הדתית.
•בעבור רבים  -ציטוטים אלו הם דוגמאות ל"אני מאמין" של האדם החילוני .האם אתם מזדהים עם אחד או יותר
מהמשפטים הללו?
•כיצד ניתן להבין את ההתנגדות של הממסד הרבני לשפינוזה? מה דעתכם על הבחירה של הקהילה היהודית להחרים
אותו?
•הנאורות ,בין היתר ,ערערה על תפישת העולם שהיתה לפניה וקראה לבטל מנהגים חוקים מן העבר ,במידה שאלו
לא נתפשו עוד כמוסריים .האם לדעתכם עלינו לבטל מנהג מסורתי ,אם אינו עומד בקנה אחד עם ערכינו בהווה? תנו
דוגמא למנהג שהיה מקובל בעבר והיום נתפש כבלתי מוסרי.

פרק 3

איך נוצרת מסורת
רקע
מסורת היא מערכת של תרבות – מנהגים ,טקסים ,דעות ואמונות ,ערכים וכללי התנהגות – הנמסרת מדור לדור בקבוצה
או בחברה מסוימת .לרוב המסורת מהווה למעשה את הבסיס להגדרה של הקבוצה ,הן כלפי חוץ והן כלפי פנים (מתוך:
ויקיפדיה).
המסורת היהודית-הדתית היא חלק מהתרבות הישראלית של ימינו ,ומהווה ,עבור רבים ,את אחד הבסיסים המגדירים את
זהותם .רבים מקיימים את המסורת מבלי להתעניין במקורותיה ומתוך מחשבה שכך נהגו יהודים ,תמיד לאורך הדורות.
כך ,רבים אינם מבינים ,שהמסורת היהודית ,כמו כל תרבות ,היא תוצר של קשרי גומלין והשפעות הדדיות של תרבויות
במרחב ,וכן ,שהמסורת היהודית ,כמו כל מסורת ,משתנה לאורך הדורות .הבנה זו מאפשרת את הריבונות לבחור מה ימשיך
מתוך מסורת אבותיו ,מה ישנה בה ,ואת מה יותיר מאחור .התנתקות מהמחויבות למסורת ובעלות עליה ,היא מאפיין ברור
של החילונים ,ומכאן ,שחשוב ללמד את הילדים על אופן התהוותה של המסורת ,כך שיוכלו לשפוט אותה בעין ביקורתית
ולקבל החלטה עצמאית לגבי יחסם אליה.
פרק זה בערכה עוסק בהתייחסות למסורת בכללותה .ברור שיש צורך בהתייחסות ספציפית לחגי ישראל השונים ,המקבלים
מקום עצום בתכנית הלימודים של המקצוע (ובחיי בית הספר בכלל) .בהמשך אנו מתכוונים לפרסם ערכה על חגי ישראל,
ובה יוסברו מקורותיו של כל אחד מהחגים והאופן בו התעצבו לאורך דורות עד ימינו.
כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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השוואה בין טקסטים
במאות האחרונות מדענים החלו לעסוק בביקורת המקרא  -לחקור את המקרא מנקודת הנחה שמחברי
הספר היו אנשים רגילים ולא אנשים שנחה עליהם רוח הקודש או אנשים שקיבלו מסרים מאלוהים .את
ראשיתה של ביקורת המקרא מייחסים לברוך שפינוזה .שפינוזה היה הראשון שהעז לכתוב כי "החומש לא
נתחבר בידי משה ,כי אם בידי איש אחר שחי דורות רבים אחרי משה" ,וספרי הנביאים הראשונים נכתבו
"אחרי גלות בבל" ,כנראה בידי עזרא הסופר "שחיבר חיבור אחד מספר בראשית עד מלכים ב.".
"תורת התעודות" היא אחת השיטות שפותחו מאוחר יותר במגמה להסביר את תהליך היווצרותם של ספרי
התורה .על פי שיטה זו ,התורה איננה חיבור אחיד ,אלא צירוף של ארבעה מקורות שונים  -נוסח התורה
שבידנו מבוסס הוא שילוב של אותם המקורות.
השפעת חוקי המזרח הקדום על החוק התנכי
במקרא מסופר שהחוק ניתן לעם ישראל במדבר כדי להבליט את ייחודו של עם ישראל ואת היבדלותו
משאר העמים .החוק המקראי מתואר כחוק אלוהי שלא הושפע מחוקים שחוקקו מלכי העמים השכנים.
בסעיף זה נבדוק האם היכרותנו עם חוקי המקרא ועם חוקיהם של עמי המזרח הקדום מאששת את
התפישה המבודדת את עם ישראל מכל השפעה או מפריכה אותה .את הסוגיה הזו נוכל לברר באמצעות
השוואה בין חוקי המקרא בשמות כ"א  27-24לבין חוקי חמורבי (מלך בבל בין השנים  1792-1750לפנה"ס).
חוקי חמורבי:
 - 196איש כי ישחית את עינו של איש אחר – הם את עינו ישחיתו.
 - 197אם שיבר עצם של איש אחר ,הם את עצמו ישברו.
שמות כ״א:
״ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש :עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל :כויה תחת
כויה פצע תחת חבורה תחת חבורה".
חוקי חמורבי:
 - 198אם השחית את עינו של אדם מן המעמד הנמוך או שיבר את עצמו של אדם מן המעמד הנמוך ,ישלם
מנה אחת כסף.
 - 199אם השחית את עינו של עבד איש אחר או שיבר את עצמו של עבד איש אחר ,ישלם חצי ערכו.
שמות כ״א:
״וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחופשי ישלחנו תחת עינו :ואם שן עבדו או שן
אמתו יפיל לחופשי ישלחנו תחת שנו:״
מידע נוסף:
בתקופה מאוחרת בהרבה ,חז”ל (שחיו לאחר חתימת המקרא) בחרו להעניק לטקסט הזה משמעות חדשה
באמצעות פירוש של “עין תחת עין” כדרישה לתשלום פיצויים עבור הנזק שנגרם לאיש שנתעוור .לא
עוד פגיעה בעינו של הפוגע בחברו ,אלא פיצוי כספי עבור הנזק (בדומה לתשלומים המתקבלים מחברת
הביטוח בעבור נזקים בתקופה המודרנית שלנו).
כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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דוגמה מהספרות היהודית שנכתבה אחרי המקרא
משל האריה והחסידה של איזופוס (מיוון העתיקה) מופיע במשנת ״בראשית רבה״ (סד ,י) ,שנכתבה ככל
הנראה בגליל במאה החמישית או השישית לספירה.
משל האריה והחסידה של איזופוס
האריה היה עסוק בזלילת בשר טרף שצד ,אך לפתע עצם קטנה נתקעה בגרונו והוא לא היה יכול לבלעה
או להקיאה .הוא חש בכאבים עזים ותר אחר מזור לכאבו .הוא ניסה לפתות את כל מי שנקרה בדרכו,
בהבטיחו פרס למי שיחלץ את העצם מגרונו .בסופו של דבר ,ניאותה החסידה שראתה את סבלו של
האריה לנסות ולסייע לו .היא בקשה ממנו לשכב על צדו ולפתוח ככל יכולתו את לסתותיו .היא הכניסה את
צווארה הארוך במורד גרונו של האריה ובאמצעות מקורה שלפה את העצם החוצה .לאחר מכן ביקשה מן
האריה להעניק לה את הפרס שהבטיח .האריה חשף את שיניו ,גיחך ואמר :היי מרוצה .הכנסת את ראשך
ללוע הארי והצלחת להוציאו בבטחה .זה אמור להיות גמול מספק עבורך.
״בראשית רבה״ (סד ,י)
תרגום:
...בא ר' יהושע בן חנניה שהיה חכם בתורה ופייס אותם במשל :ארי טרף ועמד עצם בגרונו ,אמר כל מי שיוציא
את העצם מגרוני אתן לו שכרו .בא קורא מצרי שמקורו ארוך ,הכניס את המקור שלו ללוע הארי ,והוציא
את העצם .כשביקש ממנו שכרו ענה לו הארי :לך והתפאר בזה שנכנסת ללוע הארי ויצאת ממנו בשלום.

נקודות לדיון בכיתה
•השוו בין הטקסטים העבריים לטקסטים מן התרבויות האחרות ומצאו נקודות דמיון ונקודות שוני.
•מצאו דוגמאות עכשוויות להשפעות של תרבויות אחרות על התרבות הישראלית (למשל בתחומים כגון :מוזיקה,
שפה ,אוכל ,קולנוע ועוד).

סיפור
דוד אריה ביערות הסהרה ינץ לוי( ,הוצאת זמורה ביתן)2012 ,
סיפור המציג את גלגולה ואת התפתחותה של פרשנות דתית ואת היווצרותם של מנהגים דתיים בעקבות "אירוע היסטורי"
שהתרחש.

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות
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ציטוטים ופתגמים
תומס ג'פרסון ,״על החידוש״
"יש אנשים המסתכלים על חוקות בחרדת קודש וסבורים שהן כמו ארון הברית ,כה קדושות שאסור לגעת
בהן .הם מייחסים לאנשי התקופה הקודמת חוכמה על-אנושית ,ומניחים שמפעלם של קודמיהם עומד
מעל לכל ניסיון תיקון ושיפור… .בהחלט אינני חסיד של שינויים תכופים ולא בדוקים בחוקים ובחוקות…
אך אני גם יודע שחוקים ומוסדות חייבים להתקדם יד ביד עם הקידמה של הרוח האנושית .רוח האדם
מתפתחת ונעשית נאורה יותר עם חשיפתן של תגליות חדשות ועם התגלותן של אמיתות חדשות ,ואורחות
התנהגות והשקפות משתנות בעקבות שינויים בנסיבות החיים; ולצד כל ההתפתחויות האלה ,מוסדות
חייבים להתקדם גם כן ,ולצעוד בקצב הזמן .לדרוש מחברה מתורבתת להמשיך ולשאת בעול דפוסי השלטון
של אבותיה הברבריים ,זה כאילו ביקשנו מאיש בוגר להמשיך וללבוש את המעיל שהתאים לו בנערותו…
הבה לא נאמין ,מתוך תחושת התבטלות ,שדור אחד אינו מסוגל לדאוג לעצמו כמו דור אחר ,ושאין הוא
מוכשר לנהל את עניינינו בעצמו ]…[ .כל דור הוא עצמאי כמו הדור שקדם לו ,כשם שהדור ההוא היה בלתי
תלוי בכל מה שהיה לפניו .לכל דור ,כמו לקודמיו ,יש זכות לבחור לעצמו את צורת השלטון שתקדם לדעתו
את אושרו ,ולכן הוא זכאי להתאים את צורת השלטון שקיבל מקודמיו לנסיבות החדשות שהוא מצוי בהן".
תומס ג'פרסון היה מהאבות המייסדים של ארה״ב ,הנשיא השלישי ,ממנסחי הצהרת העצמאות ,פילוסוף,
אדריכל וממנסחי עקרונות הפרדת הדת מהמדינה וזכויות האזרח .עוד על ג׳פרסון

מעניין לדעת
איך נוצרה המסורת היהודית
ההלכה או "התורה שבעל פה" היא הכינוי ביהדות לכלל החקיקה של הדינים והמצוות שהתפתחו לאורך הדורות ושעל
פיהם מצווה היהודי הדתי לנהוג .במשך שנים רבות הם נלמדו בעל פה והועברו מדור לדור ממורים לתלמידיהם עד שהועלו
על הכתב באופן מסודר בספר ה"משנה" על ידי רבי יהודה הנשיא במאה ה 3-לספירה .ספרי ההלכה העיקריים העוסקים
במצוות שביהדות הם :המשנה ,התלמוד והספר שולחן ערוך (ואחריו  -קיצור שולחן ערוך) .לפי התפישה המסורתית,
ההלכה" ,התורה שבעל פה" המסבירה את החוקים הכתובים במקרא ,ניתנה למשה במעמד הר סיני יחד עם התורה שבכתב
והועברה בעל פה מדור לדור" :משה קיבל תורה מסיני ,ומסרה ליהושע ,ויהושע לזקנים ,וזקנים לנביאים ,ונביאים מסרוה
לאנשי כנסת הגדולה ~ ".משנה פרקי אבות א ,א .לפי גישה זו הועברו אותם דברים בעל-פה מדור לדור במשך כאלפיים
שנה ,ובאותם מקרים נדירים שבהם מנהיגי הקהילה היהודית חוקקו חוקים חדשים שלא עברו במסורת ,הם נשענו תמיד
על היסקים לוגיים שמשתמעים מן המקרא.
במחקר המדעי מקובלת הסברה שה"תורה שבעל פה" לא ניתנה למשה בהר סיני אלא התפתחה מתוך הצורך של מנהיגי
העם היהודי לחוקק חוקים חדשים ובמקרים מסוימים לשנות במודע חוקים קיימים .החוקים הללו לא הוצגו כחוקים
חדשים אלא כפירושים וכהסברים לכתוב במקרא ,ולכן "התורה שבעל פה" מכילה הן פירושים לחוק הכתוב במקרא והן
חוקים נוספים בנושאים שונים שאין להם שום בסיס במקרא.
מל ָאכ ָה לֹא
ש ּכ ָל ְ
קרָא ק ֹ ֶד ׁ
מ ְ
ש ּב ָתוֹן ִ
ש ּב ַת ַ ׁ
ַשב ִיעִי ַ ׁ
מל ָאכ ָה וּב ַיּוֹם ה ּ ְ ׁ
שֶה ְ
שֶת יָמִים תּ ֵעָ ׂ
ש ׁ
דוגמה ( )1בויקרא כ"ג ,ג' ,כתובׁ ֵ " :
תעֲשׂו ּ" ~ .ויקרא כג .בתורה עצמה לא נכתב בשום מקום מה היא מלאכה .ההסבר לכך ניתן ב"תורה שבעל פה" .הפרשנות
ַ
לחוק זה התפתחה והשתכללה לאורך הדורות עם התפתחות הטכנולוגיה ועם הצורך של היהודים בבידול מסביבתם.

דוגמה ( )3הציווי "לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות כ"ג י"ט ,ל"ד כ"ו) התפתח להפרדה בין חלב לכל בשר צאן (לא רק
גדי ,ולא רק אמו) ,ומשם לבשר בקר כלשהו .ההפרדה הורחבה מבישול גם לצורות אחרות של הכנת אוכל (אפיה ,צלייה,
החמצת מוצרי חלב ,הגשה ועוד) .ומכאן גם לאכילת בשר עם חלב ומוצריו .בהמשך הורחב האיסור גם לבשר עוף ,אך לא
דגים .נקבעו מנהגים שונים לגבי זמן ההמתנה הדרוש בין אכילת בשר וחלב ,נדרשו כלים נפרדים להכנת האוכל והגשתו,
כיורים נפרדים ,תנורים נפרדים ולעתים אף מדיחים נפרדים לכלי חלב ולכלי בשר .כמו כן ,נקבעו גם כללים להכשרת
הכלים.
במשך הדורות ,התפלגה היהדות לזרמים שונים על רקע ויכוחים על נושא ההלכה או על רקע פרשנות שונה למקרא.
הויכוח התרחב בעידן המודרני ,עם עליית החילוניות.
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שבְעַת יָמִים" ~ ויקרא כג .בתורה לא נכתב מהי סוכה ,האם צריך לשבת בסוכה
שְבו ּ ִ ׁ
דוגמה ( )2ויקרא כ"ג ,מ"בּ " :ב ַסּ ֻ ּכ ֹת תּ ֵ ׁ
שבעה ימים מבלי לקום ,האם אסור גם ללכת לשירותים או לשתות מים ,איך מקיימים את מצוות סוכה ממה היא מורכבת,
ממה עשויות דפנותיה וגגה .גם לכך ההסבר ניתן ב"תורה שבעל פה”.

תרבות יהודית ישראלית | ערכה משלימה הפורום החילוני

נקודות לדיון בכיתה
•מדוע מתעקשת המסורת היהדות הדתית לטעון שכל החוקים והמצוות "ניתנו למשה בסיני" ולא נחקקו בחקיקה של
בני אדם?
•הביאו דוגמאות המראות שמסורת אינה דבר מקובע אלא דבר המשתנה כל הזמן.
•בהינתן שבכל הדורות אנשים חידשו ,שינו ואף נטשו את המסורת או חלקים בה  -מה משמעות הדבר לגבי מחויבותנו
לקיים את המסורת?
•הביאו דוגמאות להבדלים מהותיים בין תפישות העולם והמנהגים של סבא וסבתא שלכם בילדותם לבין תפישות
העולם והמנהגים שלכם היום.
•האם לדעתכם על כל דור חייב לציית בכל תחום לחוקיו של הדור הקודם? מדוע?

פרק 4

הסבר על זרמים שונים ביהדות
רקע
כמו כל חברה אנושית ,גם החברה היהודית התפצלה לקבוצות שונות בעלות תפישות עולם מגוונות ואף סותרות .הדבר
היה נכון בימי התנ"ך ,אז היו יהודים שעבדו אל אחד במקדש שבירושלים ,והיו יהודים רבים אחרים ,שעבדו מספר אלים,
לרבות האל "היהודי" .גם במרוצת ההיסטוריה היו פיצולים שונים כגון :יהודים מתבדלים מול הלניסטים ,פרושים צדוקים
ואיסיים ,ובהמשך :קראים מול יהודים רבניים ,ומאוחר יותר " -אשכנזים"  -אלו שעקבו אחר מסורת אשכנז ו"ספרדים" -
אלו שעקבו אחר מסורת ספרד ועוד ועוד .העידן המודרני מכיל אף הוא התפצלות יהודית לזרמים בעלי תפישה שונה של
זהותם בכלל ,ושל יהדותם בפרט.
פרק זה בא להציג סקירה קצרה ובסיסית של הזרמים השונים ביהדות ,בהתייחס לשאלה של "מסורת מול חידוש" .דגש
מיוחד ניתן לזרם החילוני ביהדות ,שרואה את היהדות כאחת מתוך כמה זהויות של האדם היהודי-חילוני ,וכן  -רואה את
עצמו כריבון מוחלט על תרבותו ,ולפיכך ,מרשה לעצמו לזנוח חלקים רבים במסורת העבר לצד חידוש או שימור של חלקים
אחרים.
1 .1היהדות החילונית
היהודים החילונים הם רוב יהודי העולם וישראל .חייהם של יהודי הארץ והעולם עברו תמורות מרחיקות לכת עת
השתלבו בתרבות המערבית הדמוקרטית  -תרבות בה הם חופשיים לבחור את דרך חייהם ואת חינוך ילדיהם ,מבלי
מחויבות לחוקי הדת ולמסורות אבותיהם.

•האורתודוקסיה החרדית
הגישה ההלכתית החרדית נוטה לכיוון מחמיר יותר .בהשקפת העולם החרדית ניתן תוקף מוחלט
לאמונות היהודיות המסורתיות והרבניות .לפי גישה זו כל מה שכתוב בתורה הוא אמת אבסולוטית;
את התורה ניתן לפרש רק על בסיס התורה שבעל-פה ,כפי שהועברה על ידי חז"ל והפוסקים המקובלים
לאורך הדורות במסגרת התלמוד ושאר הספרות הרבנית.
החברה החרדית מאופיינת בהתבדלות מכוונת מהעולם החיצון ,במטרה לשמר עצמה מפני חדירת ערכים
שאינם מקובלים עליה .מרבית החרדים נמנעים מהשתתפות באירועים כמו טקסים לאומיים או חגיגות יום
העצמאות .ההתבדלות מתבטאת גם באיסור על בנות לשרת בשירות לאומי וכל שכן בצבא ,ובאי-גיוס בני
הישיבות לצה"ל על בסיס עקרון "תורתו אומנותו" .האורתודוקסיה החרדית נחלקת גם היא לזרמים שונים:
לחסידים ,לליטאים ולחרדים ספרדים.
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2 .2היהדות האורתודוקסית
הזרם הגדול ביותר בקרב היהודים הדתיים בישראל ,אך לא ברחבי העולם .היהדות האורתודוקסית דוגלת בשמירה
קפדנית על כללי ההלכה היהודית ,כפי שהתפתחה עד לזמן המודרני .למרות שרוב האורתודוקסים מתייחסים לעצמם
כאל המשכה הישיר של היהדות שהתקיימה לפני תהליך המודרניזציה ,היסטוריונים רבים רואים בה כתנועת נגד
למודרניזציה והקצנת העמדות כלפי חוקי ההלכה .לאורך השנים התפלגה גם האורתודוקסיה לזרמים שונים החלוקים
ביניהם בהשקפת העולם ,למשל ביחס למודרנה ולמדינת ישראל.
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•האורתודוקסיה המודרנית
זרם זה נקרא נאו-אורתודוקסיה .הם אינם מסכימים להסתגרותה המוחלטת של האורתודוקסיה החרדית,
וסבורים שניתן לשמור בנאמנות על ההלכה תוך כדי השתלבות .מצד אחד הם אימצו חלק מהשקפת המתקנים
בדת – לעם ישראל יש שליחות בקרב העמים והגלות תאפשר לו להגשים את ייעודו האוניברסאלי .עם זאת,
הם אינם מוותרים על ההשקפה המשיחית ,רואים בהלכה כבלתי ניתנת לשינוי וחושבים שחובה לציית לה.
•הדתיים-הלאומיים
שם כולל לקבוצה בחברה הישראלית ,הרואה ערך מרכזי בשמירת ההלכה והמסורת היהודית ,ובמקביל תומכת
בציונות ובהשתלבות אקטיבית בחברה הכללית במדינת ישראל .השם ציונים-דתיים משמש עד היום כשם
נרדף לכינוי דתיים-לאומיים ,המזוהים גם בכינוי "הכיפות הסרוגות" .הופעת הציונות חידדה את ההבדלים
שבין דתיים-לאומיים לבין החרדים.
3 .3המסורתיים
מסורתיים או שומרי מסורת הוא כינוי לזרם מרכזי בחברה בישראל הכולל יהודים שאינם מגדירים עצמם כדתיים אך
גם לא כחילוניים .לרוב ,המסורתיים מאמינים באלוהים ובקדושת התנ"ך ,אך מקיימים מצוות אחדות ומנהגים שונים
הנחשבים סמלי מסורת מובהקים ,לא בהכרח בשל אמונה בצורך להקפיד על שמירת ההלכה היהודית ,אלא מתוך
הזדהות ותחושת השתייכות לעם היהודי ,מתוך המחשבה שיש לשמר ערכי מסורת כדי לשמור על קיומו של העם
או מתוך רצון להמשיך את מנהגי המשפחה .חלק מארגוני היהדות הקונסרבטיבית קוראים לעצמם יהדות מסורתית
(בלועזית  ,)Masortiאך אין להתבלבל בין הגדרה זו לבין יהודים מסורתיים.
4 .4היהדות הקונסרבטיבית
מכונה בארץ "התנועה ליהדות מסורתית" .הקונסרבטיבים סוברים כי על ההלכה להיות גמישה ומותאמת לדרישות
הזמן ,אך מתנגדים לסטיות קיצוניות מעיקרי ההלכה ולהתרחקות מן המסורת ,כפי שהם מפרשים את החלטותיה של
התנועה הרפורמית .זרם זה נשען על ההלכה היהודית ומקבל אותה ,אולם נכון להכניס בה גם שינויים העומדים בניגוד
לפסיקות קודמות ,למשל סביב מעמד האישה ושימוש באביזרים חשמליים בשבת .זרם זה הינו גדול יותר ומשמעותי
יותר ,בקרב קהילות יהודיות בעולם ,לעומת מקומו בקרב היהודים בישראל.
5 .5היהדות הרפורמית
מכונה בארץ "התנועה ליהדות מתקדמת בישראל" ונקראת גם התנועה לתיקונים בדת .הזרם הגדול מבין הזרמים
ביהדות צפון אמריקה ,אולם בישראל הוא קטן מאוד .השקפת העולם הרפורמית טוענת שעל היהדות להתאים עצמה
להתפתחויות בזמן המודרני ,על ערכיו האינטלקטואליים והאסתטיים .הרפורמים רואים בחירות הפרט ערך עליון,
ומאפשרים לכל חבר קהילה לבחור את המצוות והמנהגים אותם הוא מקיים ,אם בכלל .עם זאת ,אין לראות בהם
חילונים  -הן בתפישת עולם  -רבים מהרפורמים מאמינים בקיומו של אל ,והן באורח חייהם ,המשתנה מאדם לאדם
והכולל תפילה ,קידוש ,מחויבות למצוות ,כשרות ועוד.

ציטוטים ופתגמים
היהדות החילונית

האורתודוקסיה החרדית
"אל תפנו אל האלילים ואל תפנו ה' מדעתכם ובנות יעסקו בספרי אשכנז ...ומנעו רגליכם מטרטריאות
(תיאטראות) .חלילה וחלילה ,אני אוסרכם באיסור גמור ...התחזקו ואמצו בשקידה ועיון רב בתורת ה'...
היזהרו משינוי שם ,לשון ,מלבוש חס וחלילה".
 החת"ם סופר( ,אברהם שמואל בנימין סופר) אחד מהמנסחים החשובים של עקרונות האורתודוקסיההחרדית.1839 – 1762 .
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״בשם יהודי אני קורא למי שרואה עצמו יהודי וכן למי שנאלץ להיות יהודי .יהודי הוא אדם המודה
ביהדותו ]...[.לפי גירסה לא-הלכתית זו ,הוא כל אדם הבוחר בשותפות-גורל עם יהודים אחרים או נדון
לשותפות-גורל כזו.
ועוד :להיות יהודי ,משמעו כמעט תמיד לקיים יחס נפשי אל עברם של היהודים .ויהי יחס של
גאווה ,או של מועקה ,או של גאווה עם מועקה ,ויהי בושה ,ויהיה מרי ,ויהי גאווה או געגועים.
ועוד :להיות יהודי ,משמעו כמעט תמיד לקיים יחס אל ההווה היהודי :ויהי היחס הזה חרדה או ביטחון,
ויהיה גאווה על הישגיהם של היהודים או בושה על מעלליהם או רצון להטות אותם מדרכם
או צורך נפשי להיצמד אל דרכם.״
 -הגדרה אפשרית לזהות יהודית חילונית מתוך ספרו של עמוס עוז ,באור התכלת העזה.
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האורתודוקסיה המודרנית
"הפסוק 'ובחוקותיהם לא תלכו" ~ ויקרא י"ח ,3 ,מתפרש בהלכה כך :מותר לכם ויכולים אתם לעשות
כמנהגי הגויים בכל מה שנהוג אצלם מתוך סברות ישרות ,ולא מתוך מנהגי דתם או מטעמים
בלתי מוסריים ,אולם מעשים שאין להם טעם או שטעמם הוא חלק מאורחות דתם (של הגויים),
או מעשים שהונהגו לצורך מטרות אסורות או בלתי מוסריות – את אלה אסור לכם לחקות".
 הרב הירש ,הגדה של פסח :עם פירוש נחלת השר ,ממנסחי עקרונות האורתודוקסיה המודרנית1808 .– .1888
"יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ.״
 סיסמתה של האורתודוקסיה המודרנית ,אשר לקוחה מדבריו של רבן גמליאל ב"מסכת אבות" .לפי סיסמהזו קיומה של תורת ישראל אינו מתנגש עם ערכי התרבות המערבית.
הדתיים הלאומיים
“דורנו הוא דור נפלא ,דור שכולו תמהון .קשה מאוד למצוא לו דוגמא בכל דברי ימינו .הוא
מורכב מהפכים שונים ,חושך ואור משמשים בו בעירבוביה.
הוא שפל וירוד ,אך גם רם ונישא ,הוא כולו חייב ,וגם כולו זכאי .אנחנו חייבים לעמוד
על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו ...הבה נכין לו את הדרך ,נראה לו את מבוא העיר...
נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש ,דווקא בגבול ישראל"...
 עקבי הצאן" -מאמר הדור""בתור עקבא דמשיח בן יוסף (עקבות המשיח ,סימני הגאולה הקרבים) נתגלה חזיון הציונות
בדורנו.״
 מאמרי הראי"ה ,מאמר "המספד בירושלים".הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,ממנסחי התפישה הדתית – לאומית .הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ
ישראל ,פוסק ,מקובל והוגה דעות .1935 – 1865
היהדות המסורתית (מתוך תכנית הלימודים לכיתה ה'):
"המסורתי רואה את עצמו נאמן לעולם של הוריו ...המסורתי רואה את עצמו מסור לעולם של הוריו
ומוריו ,הוא מקבל מהוריו ומעביר הלאה למשפחתו ותלמידיו...
נתינת כבוד זו אינה חיקוי מכני של עולם ההורים .המסורת אינה מן האפשר בלי מוסדות של סיגול
ופרשנות ערה .הירושה שקיבל מהוריו אינה קובעת סדרת פעולות קשוחה .עצם העובדה שהוריו
מסרו לו ,והשאירו אותו לבד עם המסורת דורש ממנו עבודת פירוש ועדכון...
המסורתי אינו בהכרח שומר פחות על מצוות הדת .יש אנשים מסורתיים ששומרים יותר ,ויש
ששומרים פחות .מה שמייחד את המסורתי הוא הימנעות מרדוקציה של חייו לחיי ההלכה".
 מאיר בוזגלו ,שפה לנאמנים ,כותב על אורח החיים המסורתי בישראל .יליד .1959היהדות הקונסרבטיבית
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"משל הקנים" (הטיעון הקונסרבטיבי נגד הוויתור על המסורת):
"השפה העברית היא שפת כתבי הקודש המקיפים את כל יסודות הדת שלנו .הדת ,כעניין
מופשט ,מצריכה מסגרת חיצונית שעליה להעלות לפנינו בכל עת תמיד את זכר האל .זהו
הטעם המונח ביסוד מצוות רבות כגון מזוזה ,תפילין וכו' .גם הלשון העברית בתפילה משמשת
את המטרה הזאת ,להחיות תמיד בזיכרוננו את הכתוב בכתבי הקודש ,את בריתנו עם אלוהים.
אמצעי זיכרון שונים אלה דומים לצרור הקנים במשל הידוע :כאשר כל הקנים מאוגדים יחד,
אין לשבור אותם; אך אם יצאו אחד אחד ,בזה אחר זה — יישבר הצרור כולו על נקלה .בלאו
הכי כבר נמחה הרבה כל כך ממה שהיה אופייני ליהדות ,והגיעה השעה להיעצר".
 -זכריה פרנקל ,מראשי התנועה הקונסרבטיבית בהתהוותה.1875 – 1801 .
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היהדות הרפורמית
"המדע כבר הוכיח שלתלמוד אין כל סמכות הן מבחינת האמונה והן מבחינת המעשה ...לאנשי
כנסת גדולה הייתה סמכות רק בזמנם שלהם .מה שקבעו היה צורך השעה ,ועל כך נשען כוחם.
לנו יש אותה סמכות ,כשאנו מבטאים את רוח זמננו".
 -שמואל הולדהייםהיה מהוגיה הרדיקליים של היהדות הרפורמית.1860 – 1806 .

מעניין לדעת
גישה חילונית ביקורתית נטולת קדושה לטקסטים ולמנהגים היהודיים הדתיים
בתרבות היהודית-הישראלית החילונית מקובלת הגישה לפיה ניתן ,ואף רצוי ,להתייחס לטקסטים ולמנהגים היהודיים
הדתיים בגישה ביקורתית ונטולת קדושה .לפניכם כמה דוגמאות לכך:
סאטירה
עם החילון בתרבות היהודית-ישראלית הגיעה ההבנה שאפשר לצחוק על המסורת ועל הדמויות התנ"כיות וכך לבקר אותן.
בהשראת סרטים כמו "בריאן כוכב עליון" של הלהקה הקומית האנגלית "מונטי פייטון" ,גם בתרבות הישראלית הופיעו
סרטים ותוכניות סאטירה שכוונתם היתה לעורר שאלות ביקורתיות ולערער על המוסכמות הקשורות למסורת ישראל
ול"גיבורי התרבות" מזמנים עברו.
דוגמאות בולטות לסאטירה מסוג זה בקישורים הבאים :זהו זה ,ארץ נהדרת ,חצי המנשה ,זוהי סדום ,היהודים באים.
פרשנות חדשה לגיבורי התנ"ך בספרות
בשנים האחרונות מתפתח בספרות היהודית ז'אנר חדש של פרשנות חילונית מודרנית ונועזת לסיפורי המקרא .החידוש
הוא בכך שיש פרשנות שאינה נשענת על פרשנויות רבניות ומרשה לעצמה לפגוע בהדר ובקדושה של הגיבורים המקראיים
ושל הטקסטים המקודשים.
בין הסופרים העוסקים בז'אנר זה אפשר למנות את יוכי ברנדס עם ספרה החתרני "מלכים ג" ,העוקב אחר המתרחש
במסדרונות ממלכת בית דוד ,את "דבש אריות" של דוד גרוסמן ששופך אור אחר על חייו של שמשון ,וגם את מאיר שלו,
את משה שמיר ,את רם אורן ועוד.
שירים ופזמונים
מלבד הפיוטים והשירה הדתית שהיו קיימים בתרבות היהודית כבר למעלה מאלף שנים ,החל מימיה הראשונים של
הציונות התפתח בתרבות היהודית-הישראלית ז'אנר חדש ופופולארי מאוד  -ז'אנר של שירים המתייחס לגיבורי התנ"ך
באופן חילוני ,כלומר באופן שהוא נטול קדושה ,הומוריסטי ולעיתים אף מלגלג .שירים אלו מכילים ,פעמים רבות ,פסוקים
מהתנ"ך או התייחסויות לדמויות תנכ"יות.
דוגמאות לשירים כאלה :נח ,יחזקאל ,גולית

•האם אתם משייכים את עצמכם לזרם כלשהו ביהדות? אם כן ,לאיזה? אם לא ,מדוע?
•מהי הגישה הנכונה עבורכם כלפי היהדות?
•לאילו זרמים ביהדות משתייכים האנשים החיים בסביבתכם הקרובה?
•האם תרצו להכיר אנשים המשתייכים לזרמים שאינכם משתייכים אליהם?
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נקודות לדיון בכיתה
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פרק 5

ההתמודדות עם הקונפליקטים
בנושאי מסורת וחידוש
מדינת ישראל מוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית ,אך אינה מוגדרת כמדינה דתית ואינה מזדהה עם זרם דתי כלשהו ,ולכן
כל זרם מן הזרמים השונים ביהדות בישראל מצפה מהמדינה שתשמור על זכויותיו לחיות את חייו לפי תפישת עולמו
ולפי השקפותיו הדתיות .למעשה ,רבים מצפים שהמדינה ,לא רק תתן להם את החירות לנהוג בדרכם ,אלא שהיא עצמה,
תהיה מזוהה עם היהדות כפי שהם מבינים אותה .כדי שבמדינת ישראל יוכלו לחיות זה לצד זה בשלום יהודים מכל הסוגים
והזרמים ,במרחב הציבורי יש ליצור מצב שבו שום זרם לא יכפה את אמונותיו ואת אורח חייו על הזרמים האחרים.

ציטוטים ופתגמים
"1 .1הריני סבור שקודם -כל הכרח הוא להבחין בין הממשל האזרחי ובין הדת ,להתוות גבולות נכונים בין
הכנסייה לבין המדינה .אם לא ייעשה כך ,לעולם לא יהיה קץ למחלוקות בין אלה שטובת הנפשות או
טובת המדינה היא באמת נגד עיניהם לבין אלה המעמידים פנים שטובה זו היא מבוקשם".
 ג'ון לוק ,פילוסוף ורופא אנגלי  ,1704 - 1632איגרת על הסובלנות עמ' 40" 2 .2הממשל אינו יכול לכפות באמצעות החוק האזרחי ,לא על כנסייתו שלו (ועוד פחות מזה על
כנסיה אחרת) פולחן או טקסים כלשהם הכרוכים בעבודת-האל ,ולא רק משום שהכנסיות הן
חברות חופשיות ,אלא גם משום שכל מה שניתן לאל בשעת הפולחן מוצדק רק מסיבה אחת
ויחידה והיא שאלה הנותנים מאמינים שהמתן יהיה מקובל על האל .כל מה שאינו נעשה
מתוך ודאות זו אינו חוקי ,גם אינו מקובל על האל ".
 ג'ון לוק ,פילוסוף ורופא אנגלי  ,1704 - 1632איגרת על הסובלנות עמ' 63"3 .3הקונגרס לא יחוקק שום חוק בעניין מיסודה של דת ,ולא יגביל את חופש הפולחן של
אף דת; ולא יגביל את חירות הביטוי ואת חופש העיתונות; ולא את זכותם של בני אדם
להתכנס בדרכי שלום ,ולעתור לממשלה לשם תיקון עוולות".
 התיקון הראשון לחוקה האמריקאית 1791"4 .4דעה שמנסים להשתיקה השלטונות ,אפשר שהיא נכונה.״
"מאחר שהדעות הרווחות ,אף כשהן אמיתיות ,אינן נכונות אלא למחצה ,מחויבים אנו
להוקיר כל דעה שבה מתגשם במידת מה אותו חלק מן האמת שחסר".
"אפילו אם הדעה המקובלת היא הנכונה ,וגם תמצא בה האמת בשלמותה ,אם לא תינתן
הרשות לצאת נגדה במרץ ,אז תהיה הדעה ההיא רק בבחינת משפט קדום שלא יבינוה".
 נימוקים בעד חופש הדעה של ג'ון סטיוארט מיל  -פילוסוף ,כלכלן פוליטי ,פמיניסט ועובד ציבוראנגלי1873 – 1806 ,

מידע נוסף:
ארבע "תכונות היסוד" של הסובלנות
שלוש "תכונות היסוד" של הפלורליזם
הערך הפרדת דת מהמדינה בויקיפדיה
הספר "דת ומדינה היבטים פילוסופיים"  -אלעזר וינריב

59

כל הזכויות בקטעים הכלולים באסופה זו שמורות למחברים ולהוצאות

"5 .5העיר הדמוקרטית היא העיר שכל אחד מתושביה חופשי לנפשו ועושה כרצונו .אנשי עיר
זו שווים וחוקיהם אומרים שאין לאדם יתרון על אדם אחר בשום דבר בכלל .תושבי עיר
זו חופשיים ועושים כרצונה ,ולאיש מהם או מזולתם אין סמכות לגזול את חירותם .עיר
זו היא אהובה וכולם אוהבים לגור בה ,כי כל אדם יכול להגשים בה את מה שהוא
משתוקק אליו וחפץ בו .עיר זו כוללת בתוכה את הטוב והרע גם יחד".
 -אל-פאראבי ,מתמטיקאי ,מדען ,רופא ופילוסוף מוסלמי  - 872-950על הדמוקרטיה
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נקודות לדיון בכיתה
•הסבירו :מהי לדעתכם כפייה? מהי כפיה דתית? מהי כפיה חילונית?
•האם יש בישראל כפייה דתית/חילונית? הדגימו.
•כיצד נקיים בית ספר שבו יש ילדים מזרמים שונים של היהדות?
•כיצד צריכה להיראות שכונה שבה יש תושבים מזרמים ,מדתות או מעמים שונים?

ספרים מומלצים
1 .1המלחמה האיומה על החמאה דוקטור סוס (תרגום :לאה נאור ,הוצאת כתר)1986 ,
בנושא סובלנות ופלורליזם
2 .2מסעי גוליבר ג'ונתן סוויפט (תרגום :ג' אריוך ,הוצאת שוקן)2000 ,
בחלקו הראשון של הספר נטרפת ספינתו של גוליבר בחופי ליליפוט ,והוא נלכד על ידי האנשים הזעירים
שבאי .הוא לומד שהממלכה ,ליליפוט ,נמצאת במצב מלחמה עם ממלכה שכנה בשם בלפוסקו ,כשעילת
הסכסוך הוא ויכוח מר בשאלה מאיזה צד יש לשבור או לחתוך את קליפתה של ביצה מבושלת :מן הצד החד
או מן הצד הקהה.

אקטואליה
סדרת כתבות של העיתונאי אבישי בן חיים "מדריך הכפייה הדתית" פרק  ,1פרק  ,2פרק  ,3פרק 4
"מורים מפחדים להגיד את דעתם" -כתבה שהתפרסמה בחדשות 2
כתבתו של אורי משגב בעיתון הארץ
דוגמה ליוזמה שמטרתה פלורליזם וקבלת האחר :חינוך ממלכתי משלב

לסיום  -בקשה לתרומתך

מערך זה אינו מושלם ובוודאי ניתן לשפרו .אם יש לך הערות ,הצעות או ביקורת על מה שמופיע במערך ,או
חסר בו ,נשמח לקבלן .נשקול הכנסת שינויים על סמך ההצעות.
כתובתtextim.forum.hiloni@gmail.com :
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