
)תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא כ”ה ע”ב(""הרוצה להעשיר יצפין

המוצפנים ביהמצפן והמצפון 



אנו שואפים לצייד את התלמידים בכלי, שיהווה עבורם אבן 
בוחן לקבלת החלטות במצבי דילמה וסיכון. מצפן שיורה את 
הדרך. ויאפשר לבוגר לגבש את זהותו האישית והקולקטיבית 
תוך אימון וחיזוק הכוח הרגשי. אנו רואים בתקופת ההתבגרות 
ובתקופה שבה אנו מחנכים את המתבגר הזדמנות פז לעבות 
את עמוד השדרה של הילד, לעזור לו להכיר בכוחותיו, לשיים 
אותם )באמצעות מודל הכוחות(, לחזק אותם ולהפעיל אותם 

בזמן של דילמה, סיום או משבר. 
בתהליך גיבוש הזהות של המתבגר הוא נע בין שני קצוות של 
עצמאות לעומת תלות. לעתים במסע שלו לעבר העצמאות 
)את  דרכו  את  לאבד  או  לטעות  להתבלבל,  המתבגר  עלול 
מדי  לעצור  לו  לאפשר  המצפן  של  תפקידו  הצפון/מצפון(. 
ולבחון את המרחק  נמצא  הוא  פעם, להתבונן במקום, שבו 
עמוד   =   center )ה-  להיות  רוצה  היה  הוא  בו  מהמקום 
קולות,  אימץ,  אותם  לערכים  הקרוב  מקום  אותו  השדרה, 
אמונות, דעות מודלים, שאימץ לעצמו, המורים על ה״צפון״ 
  center  – ה  מן  המרחק  מה  לבדוק  המתבגר  על  שלו(. 
שלו באיזה כוחות עליו להשתמש כדי לצמצם את המרחק 

מהמקום בו נמצא למקום שבו רוצה, וראוי לדעתו שיהיה.
שקל  ופרקטי  שימושי  פשוט,  ככלי  המצפן  את  תופסות  אנו 
להשתמש בו בכול רגע נתון בחיים ובכול דילמה. כיום בבית 
הספר פועלות תכניות לחיזוק החוסן הנפשי ולמניעת נטילת 
שפה  חסרה  עדיין  היום  הקיימות  התכניות  למרות  סיכונים. 
אוניברסלית, שתחבר את כל התכניות הקיימות לשפה אחת. 
לשם כך פתחנו כלי חדש היכול לשמש לצורך זה. זהו ״מוצר 
על״ אשר בו ישתמש התלמיד בשגרת חיי בית הספר ובחייו 

הרציונאל

להיות  מעבר  ובעתיד.  בהווה  הלימודים  למסגרת  מחוץ  גם 
המצפן כלי להענקת משמעות ללמידה ולעידוד התמודדות 
בו מחזק את הכוח הרגשי של  יותר, מצאנו ששימוש  טובה 

התלמידים, וזו מהותו של המוצר.
 

הטקסטים.  הוא  במוצר  המרכזי  הקולקטיבי  הזהות  רכיב 
תוך  שונים,  מעולמות  מקורות  לשילוב  יחשפו  התלמידים 
עימות עם דילמה העולה מהטקסטים. באמצעות הטקסטים 
ביקורתית  חשיבה  עמדות,  גיבוש  החלטות,  קבלת  יתרגלו 

ותפיסות מוסריות מצפוניות.
מקצועות  במגוון  בכיתות  הנלמדים  בטקסטים  נשתמש  אנו 
כדי ללמד את המתבגר לזהות היכן הוא נמצא מבחינת ראיית 
מיקומה  את  לזהות  כדי  במצפן  להשתמש  חשוב  הטקסט. 
להשתמש  עליה  כוחות  באילו  ולבדוק  בטקסט  הדמות  של 
ולכבד  להבין  נלמד  גם  אנו  שלה.   center ה  אל  לשוב  כדי 
את המקום שבו נמצא האחר. הפרופיל הבית ספרי מדגיש 
ערכים של אחריות, של תחושת מסוגלות ועצמאות. מטרתנו, 
רציונאלית ב7  בוגר אחראי המסוגל לקבל החלטות  לפתח 
תחומי החיים המרכזיים: אישי, תרבותי חברתי, רגשי, לימודי, 

קהילתי וארגוני.
וחשיבה  בחירה  זכות  ישנה  לתלמידינו  כי  מאמינים  אנו 
גיל  להן.  בהתאם  ויפעלו  החלטות  יקבלו  בטרם  מוקדמת 
ההתבגרות מאופיין במהירות, ובחוסר ויסות רגשי לא פעם, 
למידת  באמצעות  לענות.  המוצר  מבקש  זה  צורך  ולכן 
יוכלו   , עמנו  של  היהודי  העבר  לחכמת  וחשיפה  טקסטים 
במצבי  לפניהם  ואחרות  אחרים  עשו  מה  ללמוד  תלמידים 

בבואי אל בני האדם, מצאתים יושבים על גבי תדמית יהירה ישנה: כולם דימו כי מעידן-עדנים כבר ידוע להם 

מה טוב לו לאדם ומה רע. 

כל הדיבורים בדבר הצדקות היו עניין ישן-נושן ויגע בעיניהם; ומי שביקש לו שנה ערבה, דיבר לפני שכבו על 

“טוב” ועל “רוע”. 

מרדימות זו טלטלתי אותם בלמדי: מה טוב ומה רע, טרם ידע איש - אלא אם כן היוצר! 

--- ואולם ההוא הלא את מטרת האדם הוא יוצר, ולארץ ייתן טעמה ועתידה: ורק הוא היוצר את היות משהו 
טוב או רע. 

על לוחות ישנים וחדשים 1, 2, 26, מתוך: פרידריך ניטשה, כה אמר זרתוסטרא )תרגום ישראל אלדד(, הוצאת 

שוקן תשל”ה, עמ’ 189-191, 205-206



ברית-ייעוד - מהי ?

היא  ושבו  החפשי  ברצונה  בו  בחרה  שהאומה  מדעת  קיום   - היחיד  בחיי  כמו   - בחיי-האומה  מציין  הייעוד 

לקיום  כיסופיה  היעוד בשל  בתוך  הוויתה ההיסטורית... האומה מעורה  הריאליזציה המלאה של  מוצאת את 

משוכלל מלא-ענין וכיוון. היעוד הוא המעין המפכה של ההתעלות היחודית של האומה והזרם הבלתי-פוסק של 

ההשראה העליונה שאינה נדעכת..

חיי-יעוד הם חיים מכוונים, פרי דריכות-הכרחית ובחירה חפשית...

הפעילות היצרנית הממלאה את ברית היעוד קולחת היא ממקור אחר לגמרי, ממרידת האדם בחיים העובדתיים 

כמו שהם ומן החרג המפעם בו לצורות-קיום יותר , נעלות ונשגבות.

הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק, “קול דודי דופק” בתוך “איש האמונה הבודד”, מוסד הרב קוק, 1965

ִאיׁשֹון  ּבְ ְך  ְמַהּלֵ ָהָיה  ׁשֶ ְלָאָדם  ל  ּוִמן ָמׁשָ ַהּקֹוִצים  ִמן  ּוִמְתָיֵרא  ַוֲאֵפָלה,  ָרָעה ַלְיָלה  ה  ּוֵמַחּיָ ָחִתים  ַהּפְ ּוִמן  ְרָקִנים  ֶרְך ַהּבַ ּדֶ ֵאיֶזה  ּבְ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ְסִטים,  ַהּלִ ל ּוִמן  ל אֹור, ִנּצַ ָנה לֹו ֲאבּוָקה ׁשֶ ּמְ ְך. ִנְזּדַ ָחִתים, ְמַהּלֵ ְרָקִנים ּוִמן ַהּפְ ְסִטים, ִמן ַהּקֹוִצים ּוִמן ַהּבַ ה ָרָעה ּוִמן ַהּלִ יָון ַוֲעַדִין ִמְתָיֵרא ֵמַחּיָ ּכֵ ְך.  ְמַהּלֵ ֶרְך  ּדֶ ֵאיֶזה  ּבְ יֹוֵדַע  ה ָרָעה ּוִמן ְוֵאינֹו  ל ֵמַחּיָ ַחר, ִנּצַ ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהּשׁ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ֵאיזֹו  ּבְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ַוֲעַדִין  ְסִטים,  ָרִכים, ַהּלִ ּדְ ת  ְלָפָרׁשַ יַע  ִהּגִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְך.  ְמַהּלֵ
ם.  ּלָ ל ִמּכֻ ִנּצַ

כ”א,  דף  סוטה,  מסכת  בבלי,  תלמוד 
עמוד א’

לחץ ומשבר, לקבל מהם השראה לקבלת ההחלטה שלהם 
יהיו  שתלמידינו  נרצה  בחייהם.  להתמודד  כיצד  וללמוד 
מסוגלים להבחין בין הטוב לרע, זה המקובל מבחינת ערכי 

החברה וזה הנכון להם באופן אישי ללא פגיעה בזולתם. 
כפי שנכתב במקורותינו:

ְוֶאת-ַהּטֹוב,  ים  ֶאת-ַהַחּיִ ַהּיֹום,  ְלָפֶניָך  י  ָנַתּתִ “ְרֵאה 
ֶאת- ַהּיֹום,  ָבֶכם  ְוֶאת-ָהָרע....ַהִעֹדִתי  ֶות,  ְוֶאת-ַהּמָ
ְלָפֶניָך,  י  ָנַתּתִ ֶות  ְוַהּמָ ים  ְוֶאת-ָהָאֶרץ--ַהַחּיִ ַמִים  ָ ַהּשׁ
ה  ְחֶיה, ַאּתָ ים--ְלַמַען ּתִ ַחּיִ , ּבַ ָלָלה; ּוָבַחְרּתָ ָרָכה ְוַהּקְ ַהּבְ

ְוַזְרֶעָך”
                                                                             דברים ל’, -15 19

היא”  בשמים  “לא  כי  התלמידים  יבינו  המוצר  באמצעות 
הלמידה המשותפת, החשיפה למקורות העבר של תרבותינו 
והשיח המטבי המתפתח בכיתה באמצעות שאילת שאלות 
זהות, כל אלה יאפשרו לתלמידים לכוון את מצפנם המוסרי 

לכוון הראוי .

ָך ַהּיֹום--ֹלא- ְמַצּוְ ר ָאֹנִכי  ַהזֹּאת, ֲאׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ י  “ּכִ
ַמִים,  ָ ָך, ְוֹלא ְרֹחָקה ִהוא.  יב ֹלא ַבּשׁ ִנְפֵלאת ִהוא ִמּמְ
נּו,  ּלָ ֶחָה  ְוִיּקָ ַמְיָמה  ָ ַהּשׁ נּו  ַיֲעֶלה-ּלָ ִמי  ֵלאֹמר,  ִהוא:  
ם, ִהוא:   ה.  יג ְוֹלא-ֵמֵעֶבר ַלּיָ ּנָ ִמֵענּו ֹאָתּה, ְוַנֲעׂשֶ ְוַיׁשְ
נּו,  ּלָ ֶחָה  ְוִיּקָ ם  ַהּיָ ֶאל-ֵעֶבר  ַיֲעָבר-ָלנּו  ִמי  ֵלאֹמר, 
ָבר,  י-ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהּדָ ה.  יד ּכִ ּנָ ִמֵענּו ֹאָתּה, ְוַנֲעׂשֶ ְוַיׁשְ

ִפיָך ּוִבְלָבְבָך, ַלֲעׂשֹתֹו” ְמֹאד:  ּבְ
                                                                              דברים ל’ -11- 14



מטרות

מטרת על בנושא זהות: 
זהות  רכיבי  ולזהות  להתבונן  היכולת  פיתוח  היא  מטרתנו 
פנימיים כגון: ערך עצמי, מסוגלות וחשיבה ביקורתית. הגדרת 
הכוחות הקיימים בי ושיומם באמצעות מפגש עם רכיבי זהות 
קולקטיביים: טקסט ודמויות מופת מתוך הטקסטים כמו גם 
נרטיביים היסטוריים.  נבקש לחזק את הזהות הפרטיקולרית 
באמצעות המפגש עם הזהות האוניברסלית. כאשר יתקיים 
מפגש בין הזהות שלי לזהות של העם-קהילה בה אני נמצא. 
תתפתח  מודעות ורגישות ליחסי הגומלין שיש בין ההחלטות 
יוכל  התלמיד  אותי.  הסובבת  החברה  לבין  שלי  האישיות 
אני  חברה  מין  באיזו  עצמו:  את  וישאל  ערכי  בירור  לערוך  
רוצה לחיות? כיצד אתרום להיווצרות חברה כזאת? המפגש 
עם תכני לימוד שונים, עם דמויות  ועם טקסטים שונים, יעררו 

ויעמיקו תובנות אלה.
עם  הפרט,  של  ואימותים  עימותים  לקדם  נבקש  בנוסף 
אותו  הסובבים  התוכן  מעולמות  ומקורות  סוגיות  דילמות, 
מתוך  ועוד.  אוניברסליזם  יהודית,  זהות  בישראל,  החברה   –
תפיסה, שעימותים ואימותים אלו, הם המסייעים לפרט לגבש 
החלטה  לקבל  המסוגלת  חזקה  אישיות  לבסס  זהותו,  את 

ראויה למען קידומה ולמען קידום החברה והמעורבות בה.
 

מטרת על לימודית: 
אנו שואפים לצייד את התלמידים בכלי שיהווה עבורם אבן 
שיורה  מצפן   - וסיכון  דילמה  במצבי  החלטות  לקבלת  בוחן 
על הדרך בדגש על תיפקודי לומד תוך אישיים  - בוגר המודע 
ליכולותיו ולמגבלותיו בתחום האישי ופועל למימוש חוזקותיו 
מטה- לומד  תפקודי  על  בדגש  כן,  כמו  אחריות.  ולפיתוח 

קוגניטיביים - יכולת לעשות רפלקציה. 
מוביל.   כערך  האחריות  בערך  בחרנו  ספרי  הבית  בפרופיל 
הייחודיות במוצר זה היא החיבור לפרופיל באמצעות פיתוח 
האחריות האישית של הלומדים לקבלת החלטות מצפוניות , 

כתוצר של למידה טקסטואלית, הרהור וערעור.

מרחב  יצירת  על  שוקדים  אנו 

אדם  של  התפתחותו  המאפשר 

רחב  עצמאי,  שמח,  אוהב,  חושב, 

עמו  למורשת  ומחובר  אופקים 

וארצו, ומעודדים תחושת מסוגלות 

הממצה את יכולותיו וכישוריו” 

                )מתוך הפרופיל הבית ספרי(
 

החברתית.  המעורבות  הוא:  להדגיש  שנבקש  נוסף  ערך 
הזדמנויות  לתלמיד  נותנות  והתנדבות  חברתי  אקטיביזם 
מגוונות לחזק את האמונה ביכולת שלו לעשות למען האחר. 
תלמיד המעורב חברתית הוא תלמיד המרגיש שייך לחברה 
שלו  האישית  האחריות  את  מפתח  הוא  אותו.  הסובבת 
לאחר.  והמחויבות  האכפתיות  את  הסובבת,   החברה  כלפי 
בהשתייכו לקבוצת התנדבות התלמיד מרגיש חלק מקבוצה. 
לו  שאכפת  לאחר,  שעזר  מהתחושה  ליהנות  לומד  הוא 
מהאחר ושהוא חלק מחברה רחבה הגדולה ממעגל החברים 
שלו. יש בעידוד למעורבות ולהתנדבות גם מימוש של ערך 

ה“שייכות”.
אצל  זהות  שאלות  מעוררת  אף  החברתית  המעורבות 
האישי  והחוסן  המוסרית  הרגישות  את  ומפתחת  התלמיד 

שלו.
זהותו של אדם נבנית בדרכים רבות, אך למפגש עם “האחר” 
נודעת חשיבות מרחיקת לכת בשל הצורך להתבונן בעולמך 
הפנימי אל מול עולמו הפנימי של הזולת. המפגש בין השניים 
להתבוננות  הצדדים  שני  את  ומחייב  מעמיקה  היכרות  יוצר 
פנימית-ערכית, לבחינת עולמו הערכי והעמדתו מול זה של 

האחר או של החברה״

האמצעי המתודי -
להתמודד  ידע  המעניקים  מקורות  בשילוב  טקסטים  לימוד 
יום   . עם דילמות רלוונטיות לגיל התלמידים בנושאי דילמה 
הדילמה השנתי יהיה יום השיא להטמעת המוצר, אשר ילמד 

גם בשיעורים שונים במהלך השנה.
- הציר המארגן של הדילמות שתילמדנה הוא: קונפליקט בין 
 - אגו  לבין הסופר  והמאווים האישיים שלי  - הרצונות  האיד 
מבררות  בדילמות  עיסוק  דרך  והאחריות.  הגבולות  המוסר 
הדימוי  וחיזוק  העצמי  להכרת  ומסע  הרגשי  בתחום  זהות 
והערך העצמי )חוסן נפשי, חלון ג’והרי, מחטף רגשי, תהליך 

קבלת החלטות, אימגו, רפלקציה(

“אם שכחת את הדרך המוכרת משנים, פה ושם בצד הדרך 

..”                                 )נעמי שמר(
נשארו לי סימנים.

“זה שמחפש דרך ימצא” 

                     )סופוקלס(

“יגעת ומצאת תאמין” 

                 )מסכת מגילה(                    



מערכי
שיעור

תחום –ספרות

קריאת תקציר הסיפור  

“האדונית והרוכל”/ש”י עגנון
תמצית הסיפור

,של אדונית  והגיע לביתה  המבודד  ליער  נזדמן  יהודי  רוכל 
נוצרייה ,כדי למכור את סחורתו.

האדונית דיברה אליו בהתנשאות ובזלזול “מה אתה מבקש 
כאן יהודי? ”וביקשה שיקח את סחורתו וילך.”איני צריכה לך 

ולסחורתך”.
סחורה  לקנות  בה  להפציר  והמשיך  התייאש  לא  הרוכל 
שמתאימה לנשים במעמדה “תמרוקים שהשרות משתמשות 

בהם” והיא חיטטה בחפציו וקנתה סכין ציידים.
ואפלה  גשמים  סערת  ליער,  ויצא  כספו  את  קיבל  הרוכל 
החמה  שקעה  כבר  שעה   “אותה  לאיבוד  ללכת  לו  ,גרמה 
ונתעלמה ממנו הדרך” הרוכל התחיל לפחד, ראה אור והגיע 
ידע  לבית, הקיש על הדלת וראה שוב את האדונית. הרוכל 
למות  עלול  הוא  ללילה  מקלט  לו  תיתן  לא  האדונית  שאם 
הלבנה  שתצא  עד  לי  ואשב  רשות  לי  תני  אמר:  ולכן  ביער. 

ואראה את הדרך....”
הישנה   ברפת  בביתה,  ללון  לו  לתת  הסכימה  האדונית 
שבחצר. ולמחרת כשראתה שיש לה חור בגג ביקשה ממנו 
לתקן לה את החור בגג. הוא תיקן ולא רצה תמורה כספית 
,מאחר והלינה אותו בביתה והיא נתנה לו להסתובב בביתה 
ולתקן כל מה שראוי לתקן. היא הכינה לו ארוחת בוקר והם 
החלו  להתקרב זה לזו. האדונית סיפרה לו על בעלה שנהרג 
חשוד  משהו  שיש  מבין  כיצד...הקורא  לפרט  רצתה  ולא 
בהתנהגותה ובדרך בה מספרת על האסון, אך הרוכל ש”היה 

אדם תמים” לא קלט זאת.
בהמשך הוא מחזר אחריה והיא לא עוצרת בעדו,הוא נשאר 

לישון במחסן ואחר כך בחדרה  והפך לבן הזוג שלה.
לאט ובהדרגה הוא פושט את בגדי הרוכל, מתרחק מסממני 

ממנו.  ידו  משך  לא  בחמאה  בשר  לו  צלתה  “אם  היהדות 
בראשונה כשהיה רואה אותה מולקת ראש עוף היה מזדעזע, 
אחר כך היה אוכל ומוצץ אפילו את העצמות ,כדרך קלי עולם 
שבתחילה אין רוצים לעבור עבירה ואחר כך עושים כל עבירות 
המשיך  והוא  משפחה  היתה  לא  לרוכל  לתיאבון.”  שבעולם 
לגור עם האדונית.”פשט בגדי רוכל ולבש בגדי חירות ונתחבר  
לאנשי המקום עד שהיה כאחד מהם”, האדונית לא נתנה לו 
לעשות דבר וסיפקה את כל צרכיו,היא הקפידה ופנקה אותו 
לו  ,הראתה  ביום  אותו  קינטרה  “ואם  ובמשקאות  במאכלים 
והיא שכחה שהיא  עני  רוכל  הו שכח שהוא  חיבה בלילה”... 

אדונית.
נקודת המפנה בסיפור מתרחשת כאשר הוא שם לב שהיא 
היא  כך  על  אותה  חקר  כאשר  איתו.  שותה  ולא  אוכלת  לא 
עונה לו ”כל המוסיף לשאול ,מעמיק לו שאול...” ומכנה אותו 
“פגר מתוק שלי”. הרוכל סבור שכך מתנהגות נשים במעמדה 
במשך  איתו.אך  לאכול  לה  נאה  לא  זוג,  בני  שהם  ולמרות 
הזמן הבין שהיא בכלל לא אוכלת ולא שותה ולא הרפה עד 
שהיא התוודתה בפניו שהיו לה כמה בעלים ושהיא שתתה 
את דמם ואוכלה בשרם. מכאן ואילך מנסה הרוכל להתרחק 
מהאדונית שמתגלה כערפדית מסוכנת ו”עלה בדעתו פתאום 
לקרוא קריאת שמע, מאחר שפסל היה תלוי על החדר ,עמד 
ויצא לקרוא קריאת שמע בחוץ”... בחוץ ירד שלג והוא התחיל 
אבי שבשמיים,  לרוץ בשלג שכיסה אותו עד שנתקל באבן. 
צעק יוסף, כמה נתרחקתי.אם איני חוזר מיד הרני אבוד,הביט 
אילך ואילך עד שהכיר את הרוחות. כיוון ליבו כנגד אותו הבית 
והלך לשם.” כשחזר הבית היה שרוי באפלה, הוא מצא אותה 
והיא  אותה  הרים  הוא  סכין,  כשבידה  הקרקע  על  מושלכת 
למוות,  ודיממה  עצמה  את  פצעה  היא  אותו  לשחוט  ניסתה 
הוא קבר אותה בגג )כי האדמה קפואה( וחזר לבגדי הרוכל 

ולנדודיו בקרב אנשים, במטרה למכור את סחורתו.



הנחיה למדריך:
זה היא להראות שככל שהרוכל  מטרתנו בשימוש בטקסט 
היהודי מתרחק מיהדותו ומתקרב לאדונית הנוצריה ולאנשי 
המקום,כך הוא מקרב את עצמו למוות. האדונית ,המסמלת 
טפיל,  אלא  ערך  שווה  בו  ראתה  לא  הנצרות,מעולם  את 
למקורותיו  היהודי  של  חזרתו  אותו.רק  לשחוט  ותכננה 
הצילה אותו ממות.עגנון בנה את הסיפור כדי להטיף ליהדות 
עלינו לשמור על הזהות   , לחיות  ,שכדי  ולרמוז  המתבוללת 

היהודית לשאוף למדינה משלנו.

שאלות מצפניות לתלמידים
מהו לדעתכם הכיוון אליו מכוון המספר?

מהו ה"צפון" בסיפור?
כמה זז  הרוכל מה"צפון הפרטי שלו/ החברתי/היהודי?

איזה כוח מרכזי החזיר אותו לכיוון ה"צפון"?

שאלות מבררות זהות
מהן התחושות שעלו בך כאשר קראת את הסיפור?. 1
לישראל . 2 להגיע  החלו  שבה  ,שנה  ב1943  נכתב  הסיפור 

בהם  לימים  גם  רלוונטי  הסיפור  האם  השואה.  על  ידיעות 
היהודים חיים במדינה משלהם?

האם אתה מסכים  עם עמדתו של עגנון?. 3
לקבוצה . 4 להשתייך  רצית  בהם  במצבים  נתקלת  האם 

מסוימת  ולשם כך נאלצת לוותר על מאפיינך הייחודיים?  
האם טקסט זה מעורר בך זיכרון של חוויה אישית דומה?. 5
איך נהגת?. 6
איזו סוגיה אישית או חברתית את/ה מזהה בטקסט?. 7
מה היית שואל את גיבור הסיפור?. 8
אילו עמדות/מחשבות/דעות/אמונות/רגשות את/ה . 9

מגלה בתוכך לגבי הלמידה החדשה?
מה בטקסט מתחבר לערכי הפרופיל הבית סיפרי שלנו?. 10
 מה תוכל/י לומר על הרלוונטיות של הטקסט הזה . 11

לימינו?
 מה את/ה לוקח/ת מהלימוד לחייך?. 12

המדריך מסכם:
הדרך בסיפור מסמלת את ההתרחקות של הרוכל מזהותו. 
שיתנהג  שככל  באשליה  ולווה  הדרגתי  היה  הדרך  אבדן 
אנשי  אותו  יקבלו  ,כך  למקורותיו  ויתכחש  המקום  כאנשי 

המקום. אולם המציאות טפחה על פניו.
וזקוקים למאגר הכוחות  כולנו לעיתים מאבדים את דרכנו  
center. בכל  חווית התגברות  ומציאת  ל  שלנו כדי לחזור 
דרכנו מחדש אנו מוסיפים למאגר הכוחות שלנו עוד כוח עם 

שם, על מנת שנוכל לחזור ולהשתמש בו בעתיד.

להלן מאגר הכוחות שבאמתחתינו:

נכיר את הכוחות העומדים לרשותינו

כוח הבחירה | כוח הידע | כוח 
ההזדהות | כוח האיפוק | 

כוח ראיית הנולד | כוח הצדק | כוח 
העונש | כוח השליטה | 

כוח החברות | כוח ההומור | כוח 
היצירתיות | כוח  הנדיבות                                            

כוח האחריות  | כוח העזרה | 
כוח הכבוד | כוח התמיכה | כוח 
הרגיעה | כוח האופטימיות | כוח 

האיכפתיות | כוח שיתוף הפעולה 
| כוח ההתעלמות | כוח הכנות | 

כוח האמונה | כוח הרגישות | כוח 
ההתמדה | כוח המנהיגות | כוח 
התגובה | כוח הגבול שלי | כוח 

פיזי | כוח התחושה הפנימית | כוח 
אהבת החיים | כוח ה......

כוח האמץ



טבלה
מארגית

הגורם ערכים )למה(חזון בית הספר )לאן(
המארגן )מה(

גרעיני המומחיות )איך(

אדם חושב, עצמאי, בעל 
תחושת מסוגלות

“אנו שוקדים על יצירת מרחב 
המאפשר התפתחותו של 

אדם חושב, אוהב, שמח, 
עצמאי, רחב אופקים ומחובר 

למורשת עמו וארצו, ומעודדים 
תחושת מסוגלות הממצה את 

יכולותיו וכישוריו.

אחריות ומעורבות 
חברתית

“א אח אחר אחרי 
אחריו אחריות” - 

לוקחים אחריות

מצויינות
“בין ציונות 
למצויינות”

כי באדם אאמין כי 
עודני מאמין בך

חינוך ערכי וחברתי וחשיבה מחוץ לקופסא ופתיחות

מטרות להבניית זהות 
יהודית, ציונית, אזרחית:

חיזוק התחום הרגשי 	 
בקרב התלמידים בדגש על 

הכוח הרגשי, הערך העצמי , 
תחושת המסוגלות, הבטחון 
 וקבלת החלטות רציונאלית

חשיפת התלמידים לידע 	 
ולכלים להתמודדות עם 

 אתגרים ומצבי סיכון

חיזוק רכיב הזהות הכח 	 
הרגשי באמצעות שילוב 

מקורות

אחריות אישית 
וחברתית, חיזוק 

הכוח הרגשי

ואהבת לרעך 
כמוך

ערך עצמי
אחריות

מסוגלות
בטחון

קבלת החלטות 
רציונלית

דרך עיסוק 
בדילמות מבררות 

זהות בתחום 
הרגשי ומסע 

להכרת העצמי 
וחיזוק הדימוי 
והערך העצמי 

)חוסן נפשי, חלון 
ג’והרי, מחטף 
רגשי, תהליך 

קבלת החלטות, 
אימגו, רפלקציה(

לימודי=שכבת י - מצפן - כוחות חוסן נפשי, חלון ג‹והארי, מחטף 
FFF - רגשי

שכבת יא - מצפן - אימגו - אמנות ההקשבה, חוסן נפשי
שכבת יב מצפן - יציאה לחיים,זכויות וחובות מאין באתי ולאן אני 

הולך - רפלקציה

התייחסות לתחומי החיים הבאים: אישי, תרבותי, חברתי, רגשי 
ולימודי.

עבודה על התחום הרגשי וחיזוק הכח הרגשי תעבור כחוט השני 
בכל תחומי הטיפול.=מדובר בטיפול? שיעור? מה נכון לכתוב כאן

חשיפה לכלי המצפן וליכולתיו ברמת הגמישות והבהירות של 
הליבה הרגשית הניסוח מסורבל. לא ברור מה יקרה בהיבט הרגשי 

כתבו יותר קצר ויותר ברור 
לימודי-במהלך השיעורים יחשפו התלמידים לטקסטים בשילוב 

מקורות ובד בבד לתאוריות הבאות לחיזוק ומודעות רגשית.

התחום התרבותי- איך ההמשך כאן קשור לתחום התרבותי? 
נראה לי שיך לתחום הלימודי

דרך גישת הכוחות בשכבת י שהיא שפה כלל בית ספרית 
המחזקת ומעבה את הזהות והמרכז של התלמיד - חיזוק הכוח 

הרגשי כדאי שימצא בחברה בכל מצב של קונפליקט הוא ידע מה 
הוא עמוד השדרה המרכזי שלו ממנו הוא זז ואליו הוא חוזר. 

תחום לימודי נוסף:
שימוש בכלי ה”אימגו” לפיתוח הקשבה בשכבת יא

אישי- בירור ורפלקציה עצמית  בשכבת יב 
חוויה, למידה ועשייה

2 מערכי שיעור בני שעה וחצי בכל השכבה במהלך חודש נובמבר 
- שבוע הדילמה המזמנים בירור זהות אישית דרך הבעת דעות, 

עמדות וערכים בדגש על אחריות, קבלת החלטות רציונליות, 
תחושת מסוגלות, בטחון, וערך עצמי דרך  טקסטים - חוזר כאן 

ללימודי, לא לערבב בין התחומיםדילמות
עם שאלות מבררות זהות

וכתיבה רפלקטיביתכתבתם כבר למעלה כתיבה רפלקטיבית אין 
צורך לחזור על הדברים.

של יומן מסע שאנו שומרים הטקסטים ילמדו בשיעור השני לאחר 

לימוד הכלי הדומיננטי בכל שכבה.







משוב

משוב מקבוצות שונות לגבי השימוש ב”מצפן”:
*קבוצת או”פי )אימון ופיתוח יכולות התמודדות(-קבוצה זו 

אימצה את ה”מצפן” לשימוש יומיומי למדידה של:
- כמות  השימוש באלכוהול 

- כמות הסגריות שמעשנים ביום
- כמות התגובות החצופות והתוקפניות

- משך זמן בטלה לעומת למידה
-ומודעות לכל התנהגות מעכבת התקדמות והצלחה

הדיווח של התלמידים הוא שהמצפן נישלף בזמנים בהם יש 
תחושה של אובדן דרך או הגזמה בהתנהגות שמראש תייגו 

אותה כמוקש בדרכם אל הצפון.
מתוך מקום של בדיקה ומודעות דיווחו התלמידים על 

בדיקת התזוזה ששלחה אותם להשתמש בכוח שעוזר להם 
להימנע/להפסיק/להפחית ולחזור למסלול המקדם. 

ע. דיווח שללא המצפן הוא עלול היה לנהוג על פי דפוסים 
ישנים, דפוסי אלימות, ולהפסיד את מקומו בנבחרת. 

בקבוצת ההורים- שם נערכת סדנה אחת לחודש, דיווחו 
ההורים שהם משתמשים במצפן כדי למדוד התערבויות 

לא מקדמות, מכעיסות ומרחיקות, ודיווחו שהמצפן החזיר 
אותם למקומות הרכים, המחבקים ומחוללי ההצלחה.

תלמיד שניתפס בשקר ובזיוף אישור יציאה מביה”ס, ערך 
שיעור מול תלמידי כיתתו, בו השתמש בתיאוריה של פרויד, 

והציג את המצפן כהקבלה ל”איד”. 
המחוג המכוון אל ה”צפון” הוגדר כסופר אגו. 

בסיכומו של השיעור התלמיד קיבל לחיים את המצפן 
כמתנה, ואין ספק שגם חבריו זכו בחשיפה לו. 

צוות חינוכי של בית הספר 
שיח  מצפני/ מצפוני בהשתלמות מארג

בקבוצת המורים נלקח ה”מצפן” לשימוש מברר זהות, 
ולהלן השיח כלשונו.

חברות הקבוצה: מנהלת בית הספר, מורה לפסיכולוגיה, 
מורה לערבית, מורה לצרפתית, מורה לספרות, מורה 

לחינוך חינוך מיוחד והיסטוריה, מורה לאזרחות, ומורה 
לתנך מורה למוסיקה והיועצות החינוכיות של בית הספר.

 
ר.יועצת- אפשר להציג את המצפן ככלי  שמחוגיו מיצגים 

את כוחות ה”סופר אגו”  ואת ה”איד”. לפי תיאורית האשיות 
של פרויד.בכלי ממצפן, ה-center מראה לנו את כיוון הצפון 

אליו אנו יודעים, שנכון ורצוי להגיע.אם אנו נוהגים ללא 
אחריות ,לפי קולות הסביבה,או לפי החשק שלנו,אנו נכנעים 
ל«איד« ולא נשמעים ל”סופר אגו” ,שמיצג את קול ה”צפון” 

שמכוון אותנו למה נכון/מוסרי/הומני עפ”י הערכים שעליהם 
גדלנו.המצפן בא לבדוק כמה זזנו מהדרך הרצויה? מי יחזיר 

אותנו? איזה כח יש לנו כדי לחזור? איזו דמות או סיפור 
השראה מהווה לנו דוגמא?

אנחנו רוצים לגדל מתבגר שידע מאין בא ולאן הולך. שידע 
מהם הכוחות שלו ,כל אחד צריך לדעת לשיים את הכוחות 

שיש לו.)אני לדוגמא יודעת שהכוחות שלי הם: הומור, 
אחריות, חברתיות, -וזה מופקד בבנק ב-center שלי.(

 ז.יועצת  ברמה הפרקטית-דרך טקסטים נשאל שאלות- 
כמה זזתי מ center? כמה קשה לי עם...? איך הרגשתי 

כשלא זזתי?/ כשזזתי? מהם הערכים המשפחתיים שלי? 
מה התפקיד שלי..?

ר.יועצת- אתן כדוגמא  את סיפור אלנבי 40. יש שיאמרו 
ואמרו: מה איכפת לי? היא אשמה... 

לאחר הכנסת כלי ה”מצפן” ,הילדים יסתכלו אחרת 
ויתבקשו לתת דוגמאות בהן ראו תופעה או אירוע ולא 

התערבו.
אשתף בחוויה אישית: אני לא עשיתי כלום לפני רצח 

רבין,כשראיתי שמפגינים  נגדו וקוראים לו בשמות גנאי. 
אחרי הרצח התייסרתי כי התנהגות כזאת לא מתאימה לי.  
בד”כ  אני מתערבת. שם שאלתי את עצמי כמה זזתי?האם 

התזוזה מבטאת אדישות? חוסר מודעות? עייפות? חוסר 
אמונה בכוחי להשפיע?

י,מנהלת- אני לא בטוחה. אני יושבת בקבוצה ומתחילים 
לרכל. זה טבעי. אני מסתפקת בכך שאהיה מודעת 

לעצמי,ושומרת לא לזוז לכיוון של שיימינג והלשון הרע.
 

ט.מורה לפסיכולוגיה- מה שמטריד אותי זו השיפוטיות.לא 
מה צריך להיות? אלא שכל אחד יבדוק מי הוא? ואם הוא זז 

מכיוון הצפון.
י.מורה לצרפתית- אני לא בטוחה מתי מותר לי להתערב? 
ועד כמה אני יכולה להביא את עולם הערכים שלי ולשכנע 

בו את התלמידים. אני אישה מאמינה, דתייה. אוהבת 
את ארץ ישראל בדרכי. האם בשבילו ארץ ישראל אותו 

דבר?פעם כשהייתי מחנכת דיברתי על א”י כמו שאני 



מאמינה, ואח”כ הורים פנו למנהל בתלונות. אני זהירה, אני 
שומרת על כיוון הצפון שלי,אך לא מכריזה.

י.מנהלת- בכל מה שאנו עושים אנחנו משפיעים. כל זמן 
שאת לא הופכת זאת להטפה ולשכנוע אינסופי, אלא 

מכבדת את האחר- זה לגיטימי.
ר.יועצת- אני אוהבת שיהיה פרקטי. שבסוף כל שיעור יהיה 

משפט שבסוף נשאר.
ז,יועצת- בואו נעלה טקסטים שמעניינים אתכם ונציע 

שאלות תואמות.
 

י.מורה לצרפתית- כשאני פוחדת לומר את הערכים שלי אני 
משתמשת בטקסטים. למשל :בסיפור של ג,דה מו פאסאן-
אני שואלת מה היית עושה?ואני מוותרת על שיפוטיות,דרך 

הדיון על דמויות קל יותר.
 

ט.מורה לפסיכולוגיה - כדאי להתמקד בלחץ חברתי. 
למשל:מחקרים כמו זה של מילגרם והזרם החשמלי. 
לשאול: איך אתה היית מתנהג? מה מלמדות תוצאות 

המחקר?מה חושבים שהחוקר ייעץ לה?...

ע.מורה לספרות- בכיתה י לומדים את ביקור הגברת 
הזקנה. הגברת נולדה בכפר שלימים הפך עני מאד. היא 

עזבה אותו בצעירותה לאחר פגיעה קשה בה ע”י צעיר. 
לימים הפכה למיליונרית. היא חוזרת לכפר ומחפשת נקמה.

מחפשת את הצדק שלה. רוצה שבני הכפר יסייעו לה להרוג 
אותו תמורת תמיכתה הכלכלית בם.

אני שואלת את התלמידים- כתבו על מקרה בו רציתם 
לנקום.מה עצר אתכם? מה היה שם? מה יצא לכם מזה 

שנקמתם או כשהתאפקתם? איך אתם רואים זאת ממרחק 
של זמן? גם אריק איינשטיין כשכתב את עטור מצחך זהב 
שחור- כתב את השיר לאישה נשואה שהיתה החברה של 

החבר שלו. הוא פינטז עליה. מוסרי?
 

י.מורה לצרפתית- הקרנף/ יונסקו-בתקופת הנאציזם חבר 
רואה שהחבר שלו לחדר הופך אט אט לקרנף )מטאפורה 

לנאצי(. הוא מרגיש שהוא לא יכול להסכים עם ההידרדרות 
המוסרית, אבל מאידך הסביבה הייתה מלאה קרנפים.

השאלות: קונפורמיות מול נונקונפורמיות, המטרה: לפתח 
ביקורתיות ולא להעתיק הכל מהאחרים מבלי לשאול 

ולבדוק....
 

ד.מורה למוסיקה- עילי בוטנר-ואולי יבוא יום ונהפוך 
שווים..- האם השונה הוא פחות ממך? על תפיסת האחר/ 

החריג בחברה.
הפינק פלויד-  הסם שקורא לך לצרוך אותו.

דרך יצירות אלה אני בודקת איתם עמדות, וכמה זזו 
מהמקום,ולאן מכוונים?

כמה מושפעים?
בהיסטוריית המלחינים במוסיקה- בטהובן, מוצארט, 

היידן- פרצו דרך. בתקופה ההיא עבדו המלחינים, היוצרים 
המוסיקאליים תחת חסות קיסר או אציל, ונתבקשו לעמוד 

בתכתיבים התואמים את האציל. כלומר קיבלו קרקע נוחה 
ליצירה, אבל נאמנות מלאה לרצונו ולא לרצונם.ואני מעלה 

את הנושא של ביטול עצמי מול  רווחים והפסדים,כלומר עם 
המצפן אפשר לבדוק כמה זזת ואיזו אי נוחות זה גורם לך 

בחוויה האישית.
גם צלילי המוסיקה- הנאצים עולים לשלטון. אב  למשפחה 
אוסטרית עובר שיכנוע מאסיבי להצטרף לצבא הנאצי. הוא 
מסרב. לעומת חברו שמקבל את הדין ועובר תהליך הפוך- 

משנה את זהותו....
אלה נושאים מבררי זהות גם אצלינו וגם אצל התלמידים.

 
ח.מורה לערבית- סיפור אהבה)ערבית(/אניס מנצור- 

האב אוסר על בתו לאהוב את הבחור הפשוט , חסר 
האמצעים. היא מקבלת את הדין. הבחור עוזב למצריים, 
ושם לומד והופך משכיל. כשחוזר היא רוצה להינשא לו, 

אבל הוא מסרב בתואנה כי הוא לא השתנה, ולכן מחפש 
את הפשטות. הוא נישא לסטודנטית חסרת אמצעים. 

הבחורה נותרת אומללה  ומלאת חרטה על כי לא יצאה נגד 
המוסכמות, נגד הכפייה של אביה.

זה נושא שעוסק בקונפליקטים  שמתאימים לגיל 
ההתבגרות והנושאים שמעסיקים אותם.המצפן יכול 

להראות שינוי..תזוזה ומחירים.
 

ת.מורה להסטוריה- בהסטוריה יש המון שאלות זהות 
וחיפוש דרך סביב נושא השואה: סיפורי שינדלר, 

קורקובסקי, הילדים בלודג, ...הקאפו- שליח הנאצים 
בקהילות היהודיות שהיה חצוי בין ריצוי השלטון 

הנאצי על מנת לשרוד לבין הימנעות מפגיעה ביהודים. 
הקונפליקט- נאמנות לאילו ערכים?( החוק מול ערכים 
הומניים..או המנעות ושמירה על עצמי מול ערך העזרה 

לזולת והצלת חיי אדם.

לסיכום:
המצפן הוא כלי חינוכי קל לשימוש ויעיל בכל מקצוע.בתיווך 
של כל מורה הכלי יכול לקבל משמעות לבירור זהות וחיזוק 

כוחות ולהארת הדרך.
בשיח זה ראינו איך המצפן הופך בקלות לכלי כללי בשימוש 
כל אוכלוסיית בית הספר.אנו רוצים שהמצפן יהיה זמין לכל 

אחד בכל רגע נתון שבו נקלעים לקונפליקט,למצב של 
חוסר נוחות,למצב סיכוני.זה המקום שבו המצפן מעורר 

מודעות,מחזיר לאחריות אישית,ומזכיר לנו מה הם הכוחות 
שלנו?מה מקורות התמיכה שלנו?ומאיר לנו שוב את 

ה”צפון” שלעיתים מתעמעם לנו.

צאו לדרך….חשבו מסלול מחדש…
ושתהה דרככם צליחה




