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כיתות י'

מבוא

כמו  יומיומיות  החלטות  חלקן  כלכליות.  החלטות  באינספור  אדם  כל  נתקל  חייו  במהלך 
ניהול תקציב, חשבון בנק, או סוג אמצעי התשלום בו ישתמש בכל עסקה. אחרות נוגעות 
למוצרים פיננסיים מורכבים, כגון ביטוח, חיסכון פנסיוני, השקעות או משכנתה, בהם אנו 
ילדים  גם  חיינו.  מתנסים פעמים ספורות בלבד, אך הם בעלי השלכות משמעותיות על 
לקניות,  ההורים  עם  יוצאים  הם  כאשר  צעיר,  בגיל  כבר  פיננסיות  להחלטות  נחשפים 
מקבלים דמי כיס ומתנות כספיות ומבקשים לעשות בהם שימוש. בגיל מעט מבוגר יותר 
בני נוער רבים עובדים ומקבלים שכר ופותחים חשבון בנק, מוציאים כרטיס אשראי וחלקם 
הבנת  הוא  פיננסי  חינוך  נהיגה.  רישיון  שקיבלו  לאחר  לראשונה  רכב  ביטוח  רוכשים  אף 
מעורבות הכסף בתחומי החיים ופיתוח המיומנויות להתנהל נכון ולקבל החלטות מושכלות 
לגבי השימוש בכסף, ולכן קל להבין כי החינוך הפיננסי הוא ערוץ חשוב להכשרת בני הדור 

הצעיר להשתלבותם בחיים כאזרחים וכצרכנים נבונים.

־"אוריינות פיננסית" - מוגדרת כמצבור ידע, דעות והבנה בתחום הפיננסי, ובכלל זה מוד
פיננסיות מושכלות,  וביטחון עצמי הנחוצים לקבלת החלטות  מיומנויות, מוטיבציה  עות, 

להשגת רווחה כלכלית אישית ולהשתתפות מלאה בחיים הכלכליים.

בנוסף להבנה מהו כסף ואיך מנהלים אותו, חשוב להבין מהו האופי הכלכלי שלי להשגת 
־התנהלות מיטבית. חשוב להבין איך אני מגיע לצמיחה מרבית שתביא אותי למא"ה  ) מק

צועיות, אכפתיות ,השקעה( אחוזי הצלחה!

מטרות אופרטיביות:

1. התלמיד יפתח מודעות עצמית להתנהלות היומיומית בתחום הפיננסי.
2. התלמיד יבין את  הצרכים האישיים.

3.התלמיד ייחשף לבניית יעד כלכלי נכון.

*המערך מבוסס על פרק מתוך התכנית "משפחה חורגת", פרק 11 – משפחת מצ'ס.

הקישור לסרטון: 

/http://reshet.tv/Shows/Mishpaha_Horeget/videomarklist,154018

מערך שיעור: התנהלות כלכלית נכונה
יחידה מספר 1 – שיעור מס' 2 – אופי כלכלי
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חלק -1
מושגים

הבנת 
המצב, 

תחושות 
העולות 

בעקבות 
זאת וניתוח 

אופי של 
הדמויות.

50
דקות

8:00-9:00
דקות 

קליטת מושגים 
מצפייה:

*פרנסה.
*אבטלה- דמי 

אבטלה.
*הוצאות מול 

הכנסות.
*גרעון.

*חובות.
*הפסדים.

תחושות שעולות 
בעקבות המצב 

שנוצר:

*ייאוש
*עייפות

*תחושה לא טובה
*עול ונטילת אחריות

*התמודדות יומיומית 
קשה

*קבלת החלטות לא 
פשוטות
*בדידות

*כניעה למצב.

ניתוח האופי של 
כל אחת מהדמויות 

ודרך פעולתן:

מאיה - שאפתנית, 
לוקחת אחריות, 

מוכנה לשאת את כל 
העול בעצמה, מנסה 

למצוא פתרונות 

תלמיד/ה 
אשר מציין/ת 
מושג י/תנסה 
להסביר אותו.

תלמיד/ה 
אשר מציין/ת 

תחושה י/
תוכל לבחור 

אם לשתף 
בהתנסות 

אישית באחת 
מן התחושות.

התלמיד/ה
י/תנסה להבין 

לאיזה אופי 
הוא/היא 

מתחבר/ת 
יותר או 

שאינו/ה 
מתחבר/ת 
לאף אחד 

שם הקטע 
בסרטון

ארגון הלמידה
)דיון, שאלות מצד
המורה/תלמידים(

הזמן

המורה 
שואל/ת 

אילו מושגים 
התלמידים 

קלטו לאחר 
שצפו בקטע 

ורושמת אותם 
על הלוח.

כנ"ל 

המורה 
מאפשר/ת 

דיון בקבוצות 
וכל קבוצה 
תציג ניתוח 
אופי של כל 

דמות בטבלת 
השוואה.

ניתוח הקטע 
ופיתוח דיון בנושא

נקודות 
להדגשה
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חלק -2

משימות 
לפתרון 
הבעיה

9:00-
10:46
דקות

18:00-
 19:50
דקות 

ע"י הכנסה גדולה 
יותר הביתה, אך 

לעומת זאת נכנעת 
מהר למצב ולבעלה, 

מוותרת לסובבים 
אותה וכך מוותרת 

על עצמה. 

אמיר- עצלן, מבולגן 
מאוד )ולא רק פיזית 

אלא גם נפשית(, 
מקבל את המצב 

כפי שהוא ואינו 
מראה מאמץ לשפר 

אותו, אינו שקול 
בהחלטותיו. 

משימות כפי 
שהוצגו בסרטון:

1.הצבת מטרות- 
סדר יום וסדר 

בצרכים )למשל 
רשימת קניות(- 

סדר גורם להוצאות 
נמוכות יותר.

2.תכנית פעולה 
כללית למען שיפור 

המצב – הבנת 
הטעויות שלי 

בהתנהלות האישית, 
משפחתית.

3.יעוץ בנקאי 
אישי- ציון המושגים 

שהוזכרו בקטע 

מהם וינסה 
להסביר 

את האופי 
שלו/ה או 

איך הוא /היא 
היו פועלים 

במקומן.

לציין בפני 
התלמידים כי 

יכולים להיעזר 
בחומר אשר 

נלמד בשיעור 
הראשון.

לעורר את 
תשומת ליבם 

של התלמידים 

שם הקטע 
בסרטון

ארגון הלמידה
)דיון, שאלות מצד
המורה/תלמידים(

הזמן

לפני הצגת 
הקטע, מתן 

אפשרות 
לתלמידים 

להציע מספר 
פתרונות/
משימות 

לשיפור המצב 
באופן כללי או 
חלקי )משהו 

ספציפי ששמו 
לב אליו(.

לכוון את 
התלמידים ע"י 

ניתוח הקטע 
ופיתוח דיון בנושא

נקודות 
להדגשה
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חלק -3 

סיכום 
והסקת 

מסקנות 

35:30-
41:35
דקות

והקשרם לאופי 
האישי שלי 

חשבון פרטי/ 
משותף/ עסקי 

האם חוסכים בכל 
מצב או לא?!

מסקנות מהתהליך:

*יש להשקיע 
מחשבה לפני 

פעולה.

*יש להשקיע 
מאמצים על מנת 

להצליח.

*יש להציב מטרות.

*חשוב לשמור על 
סדר חיצוני ופנימי 

ברמה האישית 
והמשפחתית.

*הצבת מטרות 
ותנאים להישג 

המטרות.

*תיאום ציפיות.

האם האופי 
שלי מאפשר 

לי ניהול מספר 
חשבונות או 

שאיני מסוגל 
לנהל זאת.

האם אני 
מסוגל לחסוך?

לעמוד 
בפיתויים 
יומיומיים 
ולהצליח 

להיות מאופק.

לתת 
לתלמידים 

אפשרות 
להתבטא 
ולומר מה 

דעתם ואילו 
מסקנות הם 

הסיקו.

שם הקטע 
בסרטון

ארגון הלמידה
)דיון, שאלות מצד
המורה/תלמידים(

הזמן

שאילת שאלות 
המובילות אל 

המחשבה 
לעומק אל תוך 

עצמי והאופי 
שלי.

ניתוח הקטע 
ופיתוח דיון בנושא

נקודות 
להדגשה
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הבנה 
והפנמה 
מסכמת

48:20-
50:00
דקות

*הבנת המצב כפי 
שהוא באמת ולא 

הדחקתו.

*הבנת המצב האישי 
שלי – מה לא בסדר 
בפעולות שלי אשר 

גרמו להחמרת 
המצב.

*חייבים  לקחת 
אחריות ולא 

להתעלם מהמצב 
ולחכות שיסתדר 

מעצמו.

*ניתן להתחיל 
מאפס- להיבנות 

ולבנות מחדש- 
לעשות את השינוי- 

קודם כל בעצמי 
באופי שלי ולאחר 

מכן סביבתי! 

מה התלמידים 
הבינו מהסקת 
המסקנות של 

הזוג?

שם הקטע 
בסרטון

ארגון הלמידה
)דיון, שאלות מצד
המורה/תלמידים(

הזמן

לציין בפניהם 
את שני 

המשפטים 
של הקטע 

האחרון בסרט- 
הבנה והפנמה 

מסכמת.

ניתוח הקטע 
ופיתוח דיון בנושא

נקודות 
להדגשה
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מבוא

כלפי  היהדות  של  ליחסה  התלמידים  את  לחשוף  היא  העיקרית  המטרה  זה  בשיעור 
אישית,  מצוינות  הדדית,  )ערבות  מהתנ"ך?  ממקורות  ללמוד  ניתן  ערכים  אילו  כסף, 

אכפתיות(.

השיעור יתבסס על:

1. מקור בנושא "דיני הלוואות" הלקוחים מהתנ"ך- ספר שמות. פרק כב' פסוק 24. 
2. סיפור מקרה הלקוח מהחיים במציאות של היום. 

המטרות האופרטיביות:

1. התלמיד יכיר את התייחסות כתבי הקודש היהודיים לכסף. 
2. התלמיד יכיר את הערכים הקשורים בכסף עפ"י כתבי הקודש היהודיים 

    )דוגמא לערכים: נתינה, ערבות הדדית(.
3. התלמיד יעסוק בדילמה של מצוינות אישית )הצלחה כלכלית( אל מול ערבות הדדית. 

*מצורפת למערך זה חוברת עזר למורה עם קטעי המקור. 

מערך שיעור: התנהלות כלכלית נכונה
יחידה מספר 1 – שיעור מס' 3 – הכסף בראי היהדות
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*המורה מציגה בפניי 
התלמידים סיפור מהחיים 

של היום:

"דנה תלמידת כיתה י' 
גרה עם משפחתה בדירה 

שכורה. המשפחה של דנה 
קלעה לבעיות כלכליות 
קשות! על מנת שדנה 

ומשפחתה יוכלו להמשיך 
לגור בדירתם עליהם לעמוד 

בתשלומים חודשיים של 
6,000 ₪ לחודש.

הוריה של גלית, חברתה 
הטובה של דנה הם חברים 
טובים של הוריה של דנה. 

לאחר שהבינו את מצבם של 
חבריהם, הלוו סכום כסף 

לתשלום שכר הדירה בחודש 
הקרוב. 

לאחר מספר חודשים הוריה 
של דנה הצליחו להתרומם 

מעט ולהצליח לעמוד 
בתשלומי שכר הדירה 

הבאים, אך לא מעבר לכך. 

*המורה מעלה דילמה 
הנובעת לאחר הקריאה 

של סיפור המקרה: 

"מה הייתם עושים? 
האם הייתם מגלים 

חמלה ורחמים או לא 
במקום הוריה של גלית? 
האם הייתם דורשים את 

פתיחה 

חלק עיקרי/
מהלך השיעור

*יש לחלק את 
סיפור המקרה 
גם לתלמידים.

*ניתן "לביים" 
מספר קבוצות 
ע"מ לייצור דיון 
פורה במליאה 

הכיתתית. 

*המורה 
מקריאה את 

סיפור המקרה 
לתלמידים.

*פעילות 
בקבוצות- בכל 

קבוצה כ-5 
תלמידים ע"מ 
לתת לכל ילד 

להתבטא. 

נקודות להדגשהפירוט התוכן הנלמד
ארגון הלמידה
)דיון, שאלות מצד
המורה/תלמידים(

חלק בשיעור
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ההלוואה חזרה או לא?"

לאחר שכל קבוצה אמרה 
את דבריה, מנהלים דיון 
חופשי עם המורה ושאר 

הקבוצות בנושא. 

לאחר סיום הדיון המורה 
מציגה בפניי התלמידים 

קטע מקור מהתנ"ך:

"אם כסף תלוה את – עמי 
את – העני עמך לא - תהיה 

לו כנושה לא תשימון עליו 
נשך. אם חבול תחבול 

שלמת רעך עד-בא השמש 
תשיבנו לו. כי הוא כסותה 
לבדה הוא שמלתו לעורו 

במה ישכב והיה כי יצעק אלי 
ושמעתי כי חנון אני"

הערכים המובילים בדילמה:

מצוינות אישית )הצלחה 
כלכלית( אל מול ערבות 

הדדית.

המורה מסבירה לתלמידים 
את התייחסות היהדות 

לערכים הקשורים בכסף 
ע"י הצגת החוק ומהו אומר 

בנושא.

"אם הלווית כסף לעני אל 
תנהג אליו כנושה - אל 

תכריח אותו להחזיר, וכן לא 
תגבה ממנו ריבית".

הדילמה לקוחה 
מספר שמות 

פרק כב', פסוק 
-24 עמוד 6 

בחוברת עזר 
למורה. 

לרשום על הלוח 
את הערכים 

המובילים בקטע 
המקור– הסבר 
מפורט מופיע 
בחוברת עזר 

למורה. 

יש להתייחס 
למושג "נושה" 

- להסבירו עפ"י 
הכתוב בחוברת 

עזר. 

יש לחלק 
לתלמידים את 

קטע המקור 

התלמידים 
רושמים את 

התשובות תחת 
קטע המקור.

נקודות להדגשהפירוט התוכן הנלמד
ארגון הלמידה
)דיון, שאלות מצד
המורה/תלמידים(

חלק בשיעור
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השאלה אשר עולה 
בעקבות ההסבר היא:

האם היום יש מצב     .1
להלוואה ללא ריבית?   

האם היום אנו      .2
נוהגים בנדיבות כלכלית    
כלפי החלשים בחברה     

)"החייבים"(?  

האם אנו נוהגים בחמלה    .3
ומוסריות?  

התשובה עפ"י הכתוב 
בחוברת עזר:

להיות עשיר זה על גבול 
חוסר מוסריות, אך עלינו 

לחדד את הנקודה. התנ"ך 
רואה באדם עשיר עניין 

לגיטימי לחלוטין בתנאים 
מסוימים...." 

ועכשיו כל אחד ישאל את 
עצמו :

1. האם אני מגלה חמלה   
כלפיי האחר ונותן לו יחס    

מוסרי?!  

2. האם אני בעל אופי פרקטי  
או רגשי, כאשר הבעיה     

קשורה לכסף?!

סיכום שיעור 

המורה מסבירה 
לתלמידים .

נקודות להדגשהפירוט התוכן הנלמד
ארגון הלמידה
)דיון, שאלות מצד
המורה/תלמידים(

חלק בשיעור
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חוברת עזר למורה:

היחס של היהדות לכסף

שאלה: מהו יחס התורה לכסף? האם בימינו המושג כסף מתנהל בהתאם או בניגוד לתורה?

אצל  הבית.  כבעל  בה'  שלו  ההכרה  במידת  תלוי  עני  או  עשיר  אדם  היות   - היהדות  לפי 
ה' נמצאים כל סוגי השפע שהאדם רוצה כדי לחיות חיים טובים ומלאים בכל טוב, כולל 

התחום הכלכלי. 

נשאלת השאלה: איך יזכה האדם לקבל מהשפע האלוהי? 

והתשובה: הבורא יחליט , אבל לאדם יש השפעה על החלטה זו  -  איך?

כדי לקבל את השפע האדם צריך : א. להכיר בבורא   
להבין שאת הכסף קיבל בחסד ולא בזכות ב.         

ג. לתת לאחרים        

)הערה למורה -   כדאי לפתוח את השיעור בתפילת ונתנה תוקף שבראש השנה. בחלק 
הראשון של התפילה כתוב למשל: " ממית ומחיה"  " מי יעשיר ומי יעני"

בחלק השלישי  יש את היכולת של האדם להשפיע "תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את 
רוע הגזרה." (

נתנה תוקף

ונתנה תקף קדושת היום / כי הוא נורא ואיום )נספר קדושת ראש השנה( 
ובו תנשא מלכותך / ויכון בחסד כסאך 

ותשב עליו באמת / אמת כי אתה הוא דיין 
ומוכיח ויודע ועד / וכותב וחותם ]וסופר ומונה[ 

ותזכר כל הנשכחות / ותפתח ספר הזכרונות 
ומאליו יקרא / וחותם יד כל אדם בו 

ובשופר גדל יתקע / וקול דממה דקה ישמע 
ומלאכים יחפזון / וחיל ורעדה יאחזון 

ויאמרו הנה יום-הדין / לפקוד על צבא מרום בדין. 
כי לא יזכו בעיניך בדין / וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון

כבקרת רועה עדרו / מעביר צאנו תחת שבטו 
כן תעביר ותספור ותמנה / ותפקוד נפש כל חי. 
ותחתך קצבה לכל בריה / ותכתב את גזר דינם.

בראש השנה יכתבון / וביום צום כיפור יחתמון 
כמה יעבורון וכמה יבראון / מי יחיה ומי ימות )כמה יעברו מן העולם = ימותו, וכמה יוולדו( 
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מי בקיצו ומי לא בקיצו / מי במים ומי באש 
מי בחרב ומי בחיה / מי ברעב ומי בצמא 

מי ברעש ומי במגפה / מי בחניקה ומי בסקילה 
מי ינוח ומי ינוע / מי ישקט ומי יטרף 

מי ישלו ומי יתיסר / מי ירום ומי ישפל / מי יעשיר ומי יעני 

ותשובה ותפלה וצדקה - מעבירין את רוע הגזרה 

כי כשמך כן תהלתך / קשה לכעוס ונוח לרצות 
כי לא תחפץ במות המת / כי אם בשובו מדרכו וחיה. 

ועד יום מותו תחכה לו / אם ישוב מיד תקבלו 
אמת כי אתה הוא יוצרם / ואתה יודע יצרם 

כי הם בשר ודם: 
אדם יסודו מעפר / וסופו לעפר 

בנפשו יביא לחמו / משול כחרס הנשבר 
כחציר יבש וכציץ נובל / כצל עובר וכענן כלה 

וכרוח נושבת וכאבק פורח / וכחלום יעוף 
ואתה הוא מלך / אל חי וקיים 

אין קצבה לשנותיך / ואין קץ לאורך ימיך 
ואין שעור למרכבות כבודך / ואין לפרש עילום שמך 

שמך נאה לך / ואתה נאה לשמך 
ושמנו קראת בשמך / עשה למען שמך 

וקדש את שמך / על מקדישי שמך...

גם במקרא  אפשר למצוא הוכחות  לכך שהאדם צריך להכיר בעובדה שה' הוא האלהים, 
ועליו להפנים עובדה זו. על האדם לתת ביטוי לכך שה' הוא חלק בלתי נפרד מכל פעולה 

בחייו. על האדם להכיר בעובדה שהוא לבד לא יכול להצליח , אלא רק בעזרת האלהים. 

)הערה למורה: לבקש מהתלמידים לסמן את הפסוקים בפרק ח שמוכיחים את הדברים 
הנ"ל(

הוכחה ראשונה: דברים פרק ח  )6 - 18(

"...ו ְוָׁשַמְרָּת ֶאת-ִמְצֹות ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתֹו.  ז ִּכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל-ֶאֶרץ 
טֹוָבה  ... י ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַעל-ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן-ָלְך.  יא ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-

ִּתְׁשַּכח ֶאת-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלִבְלִּתי ְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום.  יב ֶּפן-ֹּתאַכל 
ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים ֹטִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת.  יג ּוְבָקְרָך ְוֹצאְנָך ִיְרְּבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה-ָּלְך ְוֹכל ֲאֶׁשר-ְלָך ִיְרֶּבה.  יד 
ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָּת ֶאת-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים. ... יז ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך  ֹּכִחי 
ְוֹעֶצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת-ַהַחִיל ַהֶּזה.  יח ְוָזַכְרָּת ֶאת-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל  ְלַמַען 

ָהִקים ֶאת-ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ַּכּיֹום ַהֶּזה."
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מצרים  מארץ  הוציאתיך  אשר  אלקיך  ה'  "אנכי  נאמר:  הדברות  בעשרת  שנייה:  הוכחה 
והכרה  בו עשייה אלא אמונה  אין   . זהו הציווי הראשון בעשרת הדברות   – מבית עבדים" 
בבורא בלבד. כשם שהבורא הוציא אותך ממצרים מעבדות ולא רק זאת הפך אותך לבן 

חורין – עליך לזכור זאת כל הזמן.

הוכחה נוספת היא התפילה המשמעותית ביותר בעם ישראל תפילת "שמע ישראל" 
דברים ו' 4-14.    

זוהי הצהרת נאמנות בסיסית, עקרונית של המאמין. ההכרה בכך ש :-  

א. ה' הוא האלהים של כולנו. 
ב. שהוא אחד יחיד ומיוחד.

בדברים פרק ו ' 4-9 יש הנחיות ברורות איך לעבוד את ה'. 
בפס' 10 – 11 מה תרויח אם תעשה אותן. 

א. את הארץ שה' יביא אותך אליה.
ב. עושר גדול ללא מאמץ- ה' יתן לך ערים גדולות וטובות אשר לא אתה בנית וייתן לך בתים 
אשר מלאים בכל טוב אשר לא אתה מלאת )גם אם עבדת( וייתן לך בורות – מים וייתן לך 

כרמים )יין( וזיתים)שמן ( אשר לא נטעת כל מה שנשאר לך ואכל ושבעת.

פס' 12 14- מזהירים אותנו שלא לשכוח את ה' ולא ללכת אחרי מנהגי הגויים ואלהיהם 
למשל: אלהי הכסף.

בתפילה זאת אנחנו מחויבים פעמיים ביום: שחרית וערבית ויכולים לבחור לומר פעם 
נוספת קריאת שמע על המיטה.

ּוְבָכל- ּוְבָכל-ַנְפְׁשָך  ְּבָכל-ְלָבְבָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ְוָאַהְבָּת ֵאת  ֶאָחד.  ה  ְיהָוה  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ִיְׂשָרֵאל   "ְׁשַמע 
ְמֹאֶדָך.  ו ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל-ְלָבֶבָך.  ז ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך 
ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך.  ח ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל-ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך.  ט ּוְכַתְבָּתם 

ַעל-ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך. – אלה הנחיות לעבודת הבורא
}ס{ י ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲאָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֶתת ָלְך  
ָעִרים ְּגֹדֹלת ְוֹטֹבת ֲאֶׁשר ֹלא-ָבִניָת.  יא ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל-טּוב ֲאֶׁשר ֹלא-ִמֵּלאָת ּוֹבֹרת ֲחצּוִבים ֲאֶׁשר 

ֹלא-ָחַצְבָּת ְּכָרִמים ְוֵזיִתים ֲאֶׁשר ֹלא-ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת. מה תרויח מקיום ההנחיות. 
יב ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-ִּתְׁשַּכח ֶאת-ְיהָוה ֲאֶׁשר הֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים.  יג ֶאת-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ִּתיָרא 

ְוֹאתֹו ַתֲעֹבד ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע.  יד ֹלא ֵתְלכּון ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶכם –

לא ללכת אחרי אלהים אחרים דהיינו אלוהי הכסף, אלוהי החומר,אלוהי המדע וכד'...

בקהלת יט נאמר: ִלְׂשחֹוק ֹעִׂשים ֶלֶחם ְוַיִין ְיַׂשַּמח ַחִּיים ְוַהֶּכֶסף ַיֲעֶנה ֶאת-ַהֹּכל. 

לפי התנ"ך כל הכסף והזהב בעולם שייך לה' וההוכחה לכך באה גם מהנביא חגי פרק ב' 
פס ' 8. )תק' בניית בית המקדש השני(:

"ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹות". 

כלומר כשאנחנו נוהגים לומר "הכסף שלנו"  - זה לא מדויק.
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נכון הכסף אצלך אבל הוא לא שלך קיבלת אותו  כדי ליהנות ממנו, אבל אם אתה רוצה 
ליהנות ממנו עליך לתת לאחרים. רק כך תוכל להיות אדם עשיר. מתוך ההבנה שה' חשב 

שאתה ראוי )אברהם, יצחק ויעקב( או מתוך הרצון לנסות אותך )איוב(.

הוכחה לכך ניתן לראות בחוקי התורה :

חוקים סוציאליים – לדוגמא: שנת שמיטה )שמיטת כספים(. 

דברים טו'1 "מקץ שבע שנים תעשה שמטה" – השמיטה היא מחיקת חובות והיא מתקיימת 
בכל שנה שביעית.

כלומר אם אדם )סביר להניח עני( לווה כסף ולא מסוגל להחזיר עד שנת השמיטה, שומטים 
לו את החוב והפיצוי יבוא מאלהים. החשש יהיה שעשירים יפסיקו להלוות לעניים מחשש 

שלא יחזירו , ויווצר מעמד של עבדים , התורה לא מעוניינת בכך ועל כך בא החוק לומר:

דברים טו' 8:

ז ִּכי-ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך, ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך, ְּבַאְרְצָך, ֲאֶׁשר-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך--ֹלא ְתַאֵּמץ ֶאת-
ֵּדי  ַּתֲעִביֶטּנּו,  ְוַהֲעֵבט,  לֹו;  ֶאת-ָיְדָך,  ִּתְפַּתח  ִּכי-ָפֹתַח  ָהֶאְביֹון.  ח  ֵמָאִחיָך,  ֶאת-ָיְדָך,  ִתְקֹּפץ  ְוֹלא  ְלָבְבָך, 
ַמְחֹסרֹו, ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו.  ט ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-ִיְהֶיה ָדָבר ִעם-ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאֹמר, ָקְרָבה ְׁשַנת-ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת 
ַהְּׁשִמָּטה, ְוָרָעה ֵעיְנָך ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון, ְוֹלא ִתֵּתן לֹו; ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל-ְיהָוה, ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא.  י ָנתֹון ִּתֵּתן 
לֹו, ְוֹלא-ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו:  ִּכי ִּבְגַלל ַהָּדָבר ַהֶּזה, ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְּבָכל-ַמֲעֶׂשָך, ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך.  
יא ִּכי ֹלא-ֶיְחַּדל ֶאְביֹון, ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץ; ַעל-ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך, ֵלאֹמר, ָּפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת-ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִנֶּיָך 

ּוְלֶאְבֹיְנָך, ְּבַאְרֶצָך.

שאלה לתלמידים :מה אומר לנו החוק?

התשובה:

על  לחשוב  אפילו  לך  אסור  לצרכיו,  לו  שיספיק  מחסרו"  "די  לעני  להלוות  עליך  חובה 
האפשרות לא לתת לו , בגלל הקירבה לשנת השמיטה מחשש שלא יחזיר . חובה עליך 

להלוות ולעשות זאת ברוח טובה – על התנהגות זאת –ישיב ה' לך ברכה.

כמו שאמרנו הכסף הוא של ה'  - אתה הצינור להעברתו. אתה יכול להנות ממנו ,אך התנאי 
לקבלתו היא הנתינה. מה שהעני לא יחזיר ה' יתן לך בשפע – ברכה.

דיני מעשרות 

בין  וללמד תורה  וגם לעבור  כי תפקידם לשרת במשכן,  ללוויים  נחלה  נותנת  לא  התורה 
ייתן  אחד  כל  כי  אומר  הבורא  לכן  פרנסה.  להם  אין   – נחלה  להם  שאין  משום  השבטים. 
הזאת  התפיסה  בקודש.  המשרתים  והכהנים  הלווים  למען  ממשכורתו  מרווחיו,  עשירית 
לא תמיד פשוטה . אדם מתקומם מה פתאום שאתן עשירית ממשכורתי עבדתי קשה על 

הכסף. אני מוכן לתרום, אבל למה עשירית?

דיני מעשרות במדבר יח' 21 

ְלַנֲחָלה, ֵחֶלף ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר-ֵהם ֹעְבִדים, ֶאת-ֲעֹבַדת ֹאֶהל  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָנַתִּתי ָּכל-ַמֲעֵׂשר  ֵלִוי, ִהֵּנה  "ְוִלְבֵני 
מֹוֵעד. 
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מהמעשרות  מעשר  להפריש  הלווים  על  המעשר.  מן  מעשר  על  ומדבר  הבורא  וממשיך 
שקיבלו ולתת לכהנים.

ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִּכי-ִתְקחּו ֵמֵאת  ְוֶאל-ַהְלִוִּים ְּתַדֵּבר,  ְיהָוה, ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר.  כו  ַוְיַדֵּבר  כה 
ֶאת-ַהַּמֲעֵׂשר ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ֵמִאָּתם, ְּבַנֲחַלְתֶכם--ַוֲהֵרֹמֶתם ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת ְיהָוה, ַמֲעֵׂשר ִמן-ַהַּמֲעֵׂשר.  
ְּתרּוַמת  ַגם-ַאֶּתם,  ָּתִרימּו  ֵּכן  כח  ִמן-ַהָּיֶקב.   ְוַכְמֵלָאה,  ִמן-ַהֹּגֶרן,  ְּתרּוַמְתֶכם--ַּכָּדָגן,  ָלֶכם,  כזְוֶנְחַׁשב 
ְיהָוה, ִמֹּכל ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם, ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל; ּוְנַתֶּתם ִמֶּמּנּו ֶאת-ְּתרּוַמת ְיהָוה, ְלַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן.  
כטִמֹּכל, ַמְּתֹנֵתיֶכם, ָּתִרימּו, ֵאת ָּכל-ְּתרּוַמת ְיהָוה:  ִמָּכל-ֶחְלּבֹו--ֶאת-ִמְקְּדׁשֹו, ִמֶּמּנּו.  ל ְוָאַמְרָּת, ֲאֵלֶהם: 
ַּבֲהִריְמֶכם ֶאת-ֶחְלּבֹו, ִמֶּמּנּו, ְוֶנְחַׁשב ַלְלִוִּים, ִּכְתבּוַאת ֹּגֶרן ְוִכְתבּוַאת ָיֶקב.  לא ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבָכל-ָמקֹום, 
ַאֶּתם ּוֵביְתֶכם:  ִּכי-ָׂשָכר הּוא ָלֶכם, ֵחֶלף ֲעֹבַדְתֶכם ְּבֹאֶהל מֹוֵעד.  לב ְוֹלא-ִתְׂשאּו ָעָליו ֵחְטא, ַּבֲהִריְמֶכם 

ֶאת-ֶחְלּבֹו ִמֶּמּנּו; ְוֶאת-ָקְדֵׁשי ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ֹלא ְתַחְּללּו, ְוֹלא ָתמּותּו. 

בדיני הלוואות נאמר:

כד" ִאם-ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת-ַעִּמי ֶאת-ֶהָעִני ִעָּמְך ֹלא-ִתְהֶיה לֹו ְּכֹנֶׁשה ֹלא-ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁשְך.  כה ִאם-ָחֹבל 
ַּתְחֹּבל ַׂשְלַמת ֵרֶעָך ַעד-ֹּבא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו.  כו ִּכי ִהוא ְכסּוֹתה ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלֹערֹו ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב 

ְוָהָיה ִּכי-ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי-ַחּנּון ָאִני."

שאלה לתלמידים :מה אומר לנו החוק?

התשובה:

אם הלווית כסף לעני אל תתנהג אליו כנושה  - אל תכריח אותו להחזיר ,וכן לא תגבה ממנו 
ריבית.

"לא תהיה לו כנושה "

השאלה מתי אדם עובר על "לא תהיה לו כנושה"? ואיך הוא יכול לגבות חוב בלא לעבור על 
הלאו, אם המלוה ידרוש את התשלום הרי יעבור ב"לא תהיה לו כנושה", וכי אין דרך לכפות 

על הלווה שאינו משלם בהגיע זמן תשלום בלא לעבור על הלאו?

והחנינה  לנו מדת החסד  לקנות  "משרשי המצוה,  סז(:  )מצ  החינוך  וכתב ספר  תשובה: 
והחמלה, וכשיהיו קבועות לנו, אז נהיה ראויין לקבלת הטובה, ויושלם חפץ השם יתברך בנו 

שחפץ השם יתברך להטיב בעולם הזה ובעולם הבא".

המילה נושה מזכירה את מצרים שהיו נושים את ישראל, לכן אי אפשר לנהוג כך בעניים , 
אלא צריך שתהיה בנו מידת הרחמים , אנו יכולים לבקש מהלווה שיחזיר את הכסף, אך אם 
אין לו לא לאיים עליו ולרדות בו, אלא מקסימום לוותר על החוב , ואז נישא ברכה מאלוהים .

דילמה : האם היום אנו נוהגים בחמלה כלפי מי שלא החזיר הלוואה?

האם היום יש מצב להלוואה ללא ריבית?

ניתן להבין מתוך כל מה שכתבנו למעלה שלהיות עשיר זה על גבול חוסר מוסריות , אך 
עלינו לחדד את הנקודה. התנ"ך רואה באדם עשיר עניין לגיטימי לחלוטין בתנאים מסוימים:
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א. שהוא מבין שהכסף בא מהבורא.
ב. שהכסף גם אם הוא אצלו הוא כדי לנסותו או כדי לשמש צינור להעברתו הלאה למשל  

לעניים , ללויים ועוד.  
עם הכסף חייב אדם לשמור על מידת החמלה ,הצניעות כלפי האחר אחרת אומר   ג.  

קהלת ה'12 "ֹעֶׁשר ָׁשמּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו"  

והראיה 

אנשים  שהיו  שמלמד  מה  עשירים  אנשים  היו  ,יעקב,  יצחק  אברהם,  האבות  שלשת  א. 
מאמינים מאוד.

חז"ל אומרים "צדיק חביב עליו ממונו ב. 

פכים קטנים, צדיקים גדולים

היה זה ערב פגישתו של יעקב אבינו עם אחיו עשיו, זה עתה תמו להן עשרים שנים שבהן 
שהה בניכר הרחק מבני משפחתו, שנים שבהן חווה קשיים לא קלים והתמודדויות מורכבות 

עם חמיו הרמאי.

ובכל זאת, אינה דומה חזרתו מן הגלות ליציאתו אליה. אז, נמלט בגפו מאימת אחיו המבקש 
להורגו, כשהוא חסר כל, אחר שגם את המעט שבו ציידה אותו אמו, נלקח מעמו על ידי בן 
אחיו - כפשרה מוסכמת שהותירה לו את חייו לשלל. עשרים שנה חלפו, הגיע הזמן לשוב 

אל הארץ שממנה נמלט, אל בית ההורים, ואולי אף להתפייס עם האח.

על אף הקושי הגדול ואולי בגללו, חוזר יעקב כאדם אחר לחלוטין, הוא נעשה לעשיר גדול, 
לבעל משפחה ברוכה וגדולה. מעתה הוא כבר אינו בודד, הוא עומד בראשו של שבט, יותר 

נכון של שבטים, וכפי שאומר זאת יעקב בעצמו 'ועתה הייתי לשתי מחנות'.

במושגים שלנו, היה יעקב באותה עת בשיא פסגתו. הן הרוחנית והן הגשמית.

***

בין חוצה לארץ  כבר את הנהר המפריד  הוא  זה, מתרחש דבר פלא, חוצה  והנה, בשלב 
לבין הארץ, רגליו כבר דורכות על אדמת הקודש. בני משפחתו אף הם חצו כבר את הנהר, 
כשלפתע סב הוא על עקבותיו, שם הוא נותר לבדו, ובעצם, עם אותו 'איש' שנאבק עמו. 
לילה שלם הוא מבלה שם, במאבק עם המלאך. מאבק שהותיר אחריו 'צלקות', ולא אצל 

יעקב בלבד.

הוא  עומד  ובסיטואציה שכזאת, כאשר בעוד מספר שעות  כי בעת שכזאת  היה  מצופה 
הגורלית,  לפגישה  בהכנות  ורק  אך  ורובו  ראשו  עסוק  יעקב  יהיה  הגדול,  באחיו  לפגוש 
היכולה להשליך על חייו ועל חיי משפחתו, לחיים או למוות. כל פרט אחר שאין לו קשר 
לתכנון המערכה הכבירה המתוכננת לו למחרת היום, לא יתפוס כל מקום בתודעתו. אם 
לסבור  אנו  שנוטים  הרי  גורליים,  רגעים  באותם  לבדו  נותר  יעקב  כי  התורה  לנו  מספרת 
בדקות תפישתנו, כי בהכרח הדבר קשור בצורה זו או אחרת, למאמץ המלחמתי. אחרת, 

כך אנו סבורים, פשוט לא יתכן.

***
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חז"ל, לעומת זאת, מציבים בפנינו תמונה שונה לחלוטין:

" 'ויותר יעקב לבדו' - 'חזר להביא פכים קטנים' )- רש"י על פי דברי הגמרא חולין צ"א(: 
יותר  לצדיקים שחביב עליהם ממונם  פכין קטנים, מכאן  רבי אלעזר שנשתייר על  'אמר 
מגופם . ]רש"י: "דכל כלים החשובים וִמקנה כבר העבירן את נחל יבק, כדכתיב לעיל מיניה 
'ויעבר את כל אשר לו'. והוא נשאר על פכין קטנים שלא הספיק להעביר וחשכה לו[. מכאן 

לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל".

נעצור לרגע ונתבונן, על הפרק מונחת שאלה של חיים ומוות. אדם מן השורה במצב שכזה 
אינו מסוגל לפנות את מחשבתו לדברים של מה בכך, שלא לומר, כי הם כלל אינם עולים 
על לבו ועל מחשבתו, הנתונים כל כולם לדבר אחד ויחיד - לחייו ולחיי משפחתו הנתונים 

בסכנה.

לא כן יעקב, הוא מניח את הכל בצד, הוא מסיר מעל סדר 'לילו' את הענין הקריטי שעל 
הפרק, ומתפנה כל כולו, כאילו אין יום מחר, כאילו אין מתוכננת לו למחר מערכה כבירה, 
של  האחר  בצדו  מותיר  הוא  אותם  משפחתו,  מבני  ומעשית  רגשית  מתנתק  שהוא  תוך 
הנחל. והכל בשביל מה? בשביל כמה 'פכים קטנים', אשר כפי שמעידה התורה - שכחם 

בצדו האחר. 

וכאן עולה מאליה התמיהה המתבקשת: האם אכן עד כדי כך גדול ערכם של 'פכים קטנים' 
- אשר בעבור השגתם נדרש אדם לעשות הכל, אף במחיר של סיכון חייו )כפי שהתברר 

למפרע(?!   

***

אמנם נראה כי אכן, כן, כפי שמגלים לנו חכמים, התולים את חזרתו של יעקב אל עברו 
השני של הנהר מטעמי 'חיסכון'. וזאת, לא רק בגלל ראייתם את התורה כתורת חסד, אלא 
גם, ובעיקר, בגלל הערכתם את הממון. אכן, צדיקים - ממונם חביב עליהם מגופם! ואפילו 
אם מדובר ב'פכים קטנים'! ובל נשכח, מדובר באותו יעקב, שחז"ל מספרים כי רכושו כלל 

שישים ריבוא עדרי צאן. 

למרות זאת, עבור צדיק כיעקב, כל פרוטה שניתנה לו מאת הבורא, יש לה תפקיד, יש 
לה חן מיוחד. וממילא, הוא אינו מוכן לוותר אף על סכום כה פעוט. הפרוטה, וממילא גם 

השגתה, מהוות חלק בלתי נפרד מעבודתו את בוראו.

חשיבותו של החיסכון, הן של נכסי האדם עצמו, ויותר מכך בשל זולתו, שזור פעמים רבות 
בדברי חז"ל:

כך מוצאים אנו בדברי בעל 'החינוך' בשורש המצוה ]של 'בל תשחית'[: "...ידוע, שהוא כדי 
ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק עצמנו 
מכל דבר רע ומכל דבר השחתה. וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה, אוהבים שלום ושמחים 
בטוב הבריות, ומקרבים אותן לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם, ויצר עליהם 
יוכלו להציל - יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם' )ספר  בכל אבדן והשחתה שיראו. ואם 

החינוך מצוה תקכ"ט(".

היטיב להגדיר את הדבר הר"ן בדרשותיו )דרשה ו'(: "…וזהו הדבר שמטעה ההמון, וזה הטעות 



17

בעניני  מתעסקים  והחסידים  הטובים  האנשים  כשרואה  ההמוני,  כי  הכוונות,  בכל  נמשך  הוא 
העולם. כמו שאנו רואים האבות שהיו עושים עקר מהזריעות והמקנה, ואמרו רז"ל 'ויותר יעקב 
לבדו, שנשתייר על פכים קטנים', וכשההמוני רואה זה אומר בלבו, 'הנני רואה החסידים עם כל 
חסידותם, משתדלים בעיניני העולם אעשה כן גם אני'. ואוי להם לבריות רואות ואינן יודעות מה 
דבריהם  כל  עושים  הצדיקים  כי  פנימיותם,  לא  הדברים,  חיצוניות  רק  רואים  אינן  הם  כי  רואות, 

לתכלית טובה וכראוי, ויתר האנשים תכליתם ללא דבר )דרשות הר''ן, דרשה ו'(".

"...זה  זו:  סוגיה  לבאר  בבואו  אלו,  חז"ל  בדברי  הוא  אף  משתמש  צדיקים'  'אורחות  בעל 
אמרם ]של[ חז"ל גם כן 'שהתורה חסה על ממונם של ישראל' )חולין דף מ"ט:(. וכן למדו 
מיעקב אבינו עליו השלום, שלא חש לעבור יחידי את נחל יבוק בלילה, בעבור פכים קטנים 
יותר מגופם לפי  'מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם  ואמרו דרך הפלגה  ששכח שם. 
שאין פושטין ידיהם בגזל' )שם צ"א.(. רצו בכל זאת להורות לנו, שבעבור היות קניני הזמן 
עליהם שלא  ויחוסו  לקנותם,  גם השלמים  ישתדלו  לקנין השלימות האמיתית,  הכרחיים 
יאבדו מהם, אחרי שלא על נקלה יוכלו לדרוש רכוש מחדש, בעבור התרחקם מגזל ושאר 
פעולות ותחבולות הרעות. וגם השם יתברך מסכים בזה עמהם, אחרי שאינם עושים בזה 
כוונתם רק  כי אם  נכון. גם לא תתערב מחשבת פיגול בפעולתם זאת,  דבר שהוא בלתי 
שלימותם  לקנין  המצטרכים  האמצעים  בידם  תמיד  להשאיר  רק  חפצים  הם  כי  לטובה, 
הנפשית, כמו שאמרו חז"ל 'אין הנבואה שורה אלא על חכם גבור ועשיר )אורחות צדיקים, 

שער י''ח(' ".

רבי צדוק הכהן מלובלין מרחיב לבאר את משמעות הקפדת הצדיקים על ממונם: "...וכאן 
)סוטה  בגזל  ידיהם  פושטין  שאין  לפי  מגופן,  יותר  עליהם  חביב  ממונם  'צדיקים  שאמר, 
י"ב.('. היינו, שלא לוקחים מה שאינו מגיע להם מהשם יתברך. על דבר מה שנאמר, 'לחם 
שכתוב  מה  דרך  על  'גזל',  ליה  וקרי  לחלקו.  יתברך  מהשם  ונקצב  שנחקק  היינו,  חוקי', 
שלא  ומה  ומלואה'.  הארץ  להשם  כי  ישראל,  וכנסת  להקב"ה  גוזל  'כאילו  ל"ה:(  )ברכות 
נברא בשבילם, היה אצלם כגזל, ואין פושטים ידיהם ליקח. ומפני זה, ממונם שמיוחד להם, 

שנברא בשבילם, חביב עליהם כל כך, עד שמסר יעקב אבינו ע"ה את נפשו עליהם.

על דרך מה שסיפר רבינו הקדוש ]האדמו"ר מאיזביצא[ זצוק"ל ששמע מרבינו רבי בונים 
מפשיסחא זצוק"ל, שאמר בשם היהודי הקדוש זצוקללה"ה, 'שדבר שיש לו שייכות לצדיק 

- מחויב ליהנות ממנו אף במסירות נפש'.

ונבראו  לנפשו,  ושייכים  שלו  הם  קטנים  שהפכים  שידע  השלום  עליו  אבינו  יעקב  ולכן, 
בשבילו - מסר נפשו להעבירם. וכן ענין כל כסף וזהב שהוציאו ממצרים, היה, מה שרצו 

להוציא הקדושה שהיה כבושה בתוכם )פרי צדיק, פסח, דף ל"ו:(".

דברים ברוח דומה נכתבו על ידי הראי"ה קוק, ומורים כי האדם השלם חייב להכיר בערך 
לב  ישים  לא  כי הצדיק  לכאורה  היה  כי מתבקש  כן, אף  כי  "...הנה  הגדול:  הקטן כבערך 
ולהקפיד בעבור סכום כה פעוט. כבר  לו לדאוג  ואין ראוי  לקטנות, שהרי אין זה מכבודו, 
למדונו חכמים כי 'יודעים הם השלמים הללו ערך כל דבר קטן לפי ערכו' )עין אי"ה, ברכות 

א', עמ' 120('.

המשגיח רבי ירוחם ממיר מתייחס אף הוא בספרו 'דעת תורה' לדברי חז"ל 'צדיקים חביב 
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עליהם ממונם', ומבארם: "כי ענין חשוב הוא שמירת נכסים מאיבודם. אל לו לאדם לומר 
שאינו דואג על רכושו, כי אחר שריבונו של עולם נתן לו, עליו לשמור זאת. רבי אמר בשעת 
פטירתו שלא נהנה מהעולם אפילו באצבע קטנה, אבל את רכושו לא השליך, כי קיבל זאת 

מהקב"ה.

צדיקים רוחשים כבוד לכל דבר שהגיע לידם, בין גדול ובין קטן, מפני שהם יודעים, כי הוא 
הגיע לידם בהשגחה פרטית".

לא יעקב אבינו בלבד, גם ממשיכי דרכו אחריו, 'יוצאי ירכו', עם ישראל לדורותיו וגדולי העם 
בפרט, ראו בטובה שהרעיף עליהם בוראם, דבר קטן כדבר כגדול, כמי שנועד להרבות כבוד 

שמים.

כיעקב אבינו בשעתו, אשר חזר על 'פכים קטנים', כך אנשים-גדולים וצדיקים לכל אורך 
הדורות ראו את הממון ואת שאר צרכיהם, כדבר שהושפע עליהם משמים, ולפיכך 'חביב 

היה עליהם ממונם מגופם'. שהרי אם לא היה להם צורך בו, לא היה הקב"ה נותנו להם.  

על אודות כך מסופר כי כאשר עלתה אחת הקבוצות מישיבת סלבודקא שבליטא לישיבה 
בחברון, נכנסו לראש הישיבה רבי נתן בי פינקל - הסבא מסלבודקא זצ"ל. שאלם הסבא: 
'הייתם כבר בכותל המערבי?' השיבו שכן. 'במערת המכפלה הייתם?' השיבו שכן. 'אצל 
האלמנה של רבי איצ'ל )בלאזר( הייתם?' השיבו שלא חשבו ללכת אליה. אמר להם הסבא: 

'לכו ותבקרו אצלה'.

נכנסו אצלה הבחורים, והיא סיפרה להם: 'רבי איצ'ל היה מעשן. פעם כשכמעט גמר לעשן 
סיגריה, זרקה מהמרפסת לרחוב למטה. לא עבר זמן קצר, הוא עמד והתבונן מהמרפסת, 
ראה אותה וחזר למקומו. אחרי זמן קצר רץ למטה והרים את בדל הסיגריה ושב למעלה 
לביתו. שאלתי אותו, ספרה הרבנית, לפשר מעשהו. השיב לה: 'בפעם הראשונה חששתי 
שמא עשיתי בור ברשות הרבים, אבל ראיתי שהיא מונחת במקום משומר, אז ישבתי. אחר 
כך חשבתי: הלא אפשר עוד לעשן אותה ואיזה היתר יש לי לזרוק דבר שהקב"ה נתתן לי 
במתנה. לכן ירדתי והגבהתי אותה ועישנתי עד הסוף'. רבי איצל הבין שכל מה שיש לו הוא 

מהקב"ה. 
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מערך שיעור: התנהלות כלכלית נכונה
יחידה מספר 3 – מיזם כלכלי-חברתי

כיתות יב'

התוצר אינו מוגמר, זהו בסיס התכנית. 

המטרה: קואופרטיב בקבוצות )השכבה תחולק לקבוצות(.

1.יעד המיזם: כל קבוצה תגדיר את יעדיה.

2. כל קבוצה תבחר את דרכי הפעולה לפיהם תרצה לפעול ליישום היעד.

3. כל קבוצה תבדוק באילו דרכים ניתן לגייס את ההון. 

4. יינתן כלי הערכה לבדיקת התוצר. 

*כל קבוצה תעבור את התהליך כולו עפ"י השלבים, כאשר התוצאה הרצויה היא הצלחת 
גיוס ההון ותרומה לקהילה.
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במסגרת התכנית לכישורי חיים

פעילות שנתית

המערך המוגש מתייחס ליישום מעשי של מונחים יסודיים ועקרונות עיוניים
שנרכשו במהלך כיתה י' וי"א.

קבוצת היעד: תלמידי כיתות י"ב

כתבו: נדיה קלו-סיני, רנה בדש ודר' אורן אליעזר

שם התכנית:

"הקואופרטיב" - מיזם כלכלי לטובת הקהילה

מטרות:

העלאת המודעות לחשיבותה של התנהלות נבונה בכלכלת הפרט והמשפחה

העמקת ההיכרות עם מונחי יסוד בכלכלה אישית ומשפחתית

הפנמת מונחי היסוד של כלכלה נבונה בתכנית עסקית פיתוח אחריות כלכלית

אישית על ידי יישומם

פיתוח כישורי תכנון כלכלי אישי וקבוצתי

שכלול מיומנויות ניהול וארגון של קבוצה

שכלול מיומנויות שיתוף הפעולה והעבודה בצוות לקראת מימוש מטרה

מתן כלים להערכת המציאות תוך עידוד לגמישות מחשבתית ויישומית

הפנמת החשיבות של "התהליך" ו"הפעולה העקבית לקראת מטרה מוגדרת"

להעצמה והתפתחות אישית וקבוצתית

הנחלת ערכי ההוגנות, השיתופיות והשוויון בין חברי קבוצה השואפת להיטיב עם

הקהילה והסביבה

מימוש העצמי של היחיד כחלק מקבוצה שתורמת לקהילה

דרכי פעולה:

מפגש היכרות עם מנחי התכנית השנתית ומשתתפיה

במהלך מפגש ההיכרות תחולק כל כיתה ל"קואופרטיבים":

על  מבוססת  שהקמתו  כלכלי  כגוף  תתנהל  מהן  אחת  שכל  תלמידים,  קבוצות  יהיו  אלו 
מהקואופרטיבים  אחד  כל  וקבוצתית.  אישית  ואחריות  הדדית  ערבות  דמוקרטיה,  ערכי 
ימנה בין שמונה לעשרה חברי צוות כל קואופרטיב ילווה במנטור-יועץ- שיתמוך במהלכי 

הקואופרטיב, ביישם תכניותיו עד להגשמת המיזם ומימושו.

יגדירו משתתפי הקואופרטיב את עמדות המפתח בקבוצה, לדוגמה:  עד המפגש השני 

חינוך בני נוער להתנהלות כלכלית נבונה
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מנהלת הקבוצה, מגייסת המשאבים, אחראית על קשרים עם הקהילה, איש השיווק ויחסי 
הציבור כל קואופרטיב יזהה את קבוצת היעד וצרכיה.

נציגי הקואופרטיב יפגשו עם חברי הקהילה וינסחו עימם מתווה כללי לפעולה
שמכוונת להעצמה.

חברי הקואופרטיב ינסחו את היעד שלקראתו הם התקבצו, את עקרונות הפעולה להשגתו 
ואת טיבם של היחסים הפנים-מערכתיים.

בין  יבנה תכנית כלכלית להשגת היעד לטובת הקהילה תוך שיקול דעת  כל קואופרטיב 
הרצוי לאפשרי.

התכנית תיישם את תוצרי האוריינות הפיננסית שנרכשו במהלך ההתנסויות והלמידה שחוו 
תכנית  במסגרת  נכונה  כלכלית  להתנהלות  החינוך  של  המוקדמים  בשלבים  התלמידים 

החברתית-כישורי חיים.

כל קואופרטיב יבחר את השותפים האידיאולוגיים והמעשיים שיקדמו את מימוש התכנית. 
השותפים ייבחרו מקרב צוות בית-הספר וחברי הקהילה הסובבת אותם חברי הקואופרטיב 
יגדירו את המקורות לגיוס המשאבים הכספיים הממשיים, כמו גם מקורות שווי-כסף. וזאת 

במטרה לבסס חלוקת משאבים מאוזנת במהלך המימוש של המיזם.

־הקואופרטיב יתכנן לוח זמנים להגשמת היעד החברתי, כמו גם מועדי-ביניים לבחינת הבי
צוע של השלבים לקראת הגשמתו.

הקואופרטיב יגדיר מועד לסיום הפרויקט

הקואופרטיב יגדיר ערכים למדידת ההצלחה והמימוש של היעד.

במהלך המיזם יקיימו חברי הקואופרטיב פעילויות להעצמה של הפרט ולהובלת כוחו של 
כל אחד מהמשתתפים, כך שהשלם יהיה חזק יותר מסך חלקיו.

כלים להערכת ההתקדמות וההצלחה של המיזם:
שיח פנים-קבוצתי ומשוב רפלקסיבי של חברי הקואופרטיב ביחס למהלכיהם

ולהתנהלותם כקבוצה וכיחידים.
במהלך המיזם יבחנו יעדי-ביניים שהושגו.

יבחנו אופני ההתמודדות הקבוצתית עם אתגרים בלתי צפויים
מפגשי הערכה עם המנטור-היועץ התומך שבמהלכם יבחנו היעדים שהושגו ויוצעו אופני 

פעולה לתיקון יעדים שלא צלחו.
מימוש המחויבות לקהילת היעד

הצלחת המיזם תימדד בשני אופנים משלימים:

פיתוח המיומנויות האישיות של כל אחד מחברי "הקואופרטיב" ומיצוי יכולותיו, כחלק    .1
ממי שמוציאים לפועל את הרעיון החברתי ותורמים לקהילה  

2.  שביעות רצון ותחושת סיפוק של הקבוצה החברתית שהקואופרטיב פעל למענה.
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המשחק מדמה את מסלול החיים הישראלי, בו כל אחד מאתנו נמצא במרוץ בלתי נגמר 
בדרך על האושר, המבוטא לרוב בעיקר בעושר.

היא  כשהמטרה  הישראלי",  הצרכנים  מ"מרתון  כחלק  מתחילים  כולם  כסף",  ב"עושים 
להיחלץ ממנו ולעלות ל"מסלול הטייקוני".

כיצד הופכים להיות "טייקון"?

כשלא צריך לעבוד בשביל לממן את ההוצאות.
וזוהי המטרה- מאה אחוזי צמיחה מניעים להצלחה, 

שההכנסות המניבות יהיו גדולות מההוצאות.

המנצח ב"עושים כסף", הוא מי ש:

1. סיים להגשים את כל חלומותיו.

2. הגשים הכי הרבה חלומות במהלך המשחק.

המשחק הוא משחק קבוצתי. כל צוות יכלול 5-6 חברי צוות. כך, לכל אדם תפקיד מוגדר, 
והקבוצה חייבת לעבוד בשיתוף פעולה מלא לשם הצלחתה.

התפקידים: ראש הצוות, מנהל הכספים, יועץ ההשקעות, יועץ הנדל"ן ורואה החשבון

כל אחד מהצוותים ייכנס לדמות ישראלית, לכל דמות נתוני פתיחה שונים בכל המובנים 
)הכנסות, הוצאות(.

כל קבוצה בוחרת 3 חלומות ישראליים. מי שמצליח להגשים הכי הרבה, כזכור, הוא המנצח.

כל קבוצה מתחילה את המשחק עם סכום כסף מסוים שנגזר מהדמות שלה

במהלך השלב הראשון, "מירוץ הצרכנים הישראלי", יעברו הקבוצות במסלול קבוע הכולל: 
3 סוגי משבצות

כמו  צדקה(.  ילד,  פיטורים,  )מותרות,  היום-יום  וחיי  ומניות(  )נדל"ן  הזדמנות  משכורת, 
בחיים, יוכלו הקבוצות לקחת הלוואות ויצטרכו להיות ערניים לתנועת השוק.

ברגע שהצליחה הקבוצה שהכנסותיה המניבות יהיו גדולות מההוצאות- היא "טייקונית", 
ויוצאת ממירוץ הצרכנים לטובת המסלול הטייקוני. שם עליה להגשים את החלומות, לא 

לפני שתשקיע במיזמי ענק "לאות רצינות" על כוונותיה.

שאלות לדיון:
מה השוני בין הדמויות? מה עדיף לקבל- טייס )הכנסות והוצאות גבוהות( או מוכר        .1

בשוק.      
עד כמה המשחק משקף את החיים?   .2

לפי מה ניהלתם את ההחלטות שלכם? האם הייתם שמרניים או מהמרים? כיצד      .3
הדבר בא לידי ביטוי בחיים?  

כיצד בחרתם את החלומות שלכם? האם כתרומה לקהילה או שמא כגחמות אישיות?   .4
מה דעתכם על מטרת המשחק- "לעשות כסף"? האם זו המטרה העיקרית שלנו      .5

כבני אדם בחיים? האם כך ראוי לנו?  

רעיון כללי של המשחק – "עושים כסף"
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. מהו הסעיף השמן ביותר בתקציב המדינה בישראל?
א. רווחה, ב. חינוך, ג. בריאות, ד. ביטחון

2. כיצד מדינה מממנת גירעון?
א. העלאת מיסים, ב. הדפסת כסף, ג. הלוואות, ד. כל התשובות נכונות

3. באיזו גישה כלכלית מעורבות הממשלה בפעילות הכלכלית היא מינימלית?
א. קומוניסטית, ב. קפיטליסטית, ג. סוציאליסטית, ד. פטרנליסטית

4. מהו אחוז האבטלה במדינת ישראל?
א. 10.8%, ב. 8.1%, ג. 7.2%, ד. 4.3%

5. מהיכן מייבאת מדינת ישראל בסכומים הגדולים ביותר?
א. האיחוד האירופי, ב. ארצות הברית, ג. סין, ד. דרום אמריקה

6. מה מהבאים אינו סיבה להיותה של ישראל "פלא כלכלי"?
א. קליטת הון אנושי באמצעות מפעל העלייה, ב. ייצוא נפט ופחם, ג. סיוע נרחב ממדינות 

זרות, ד. פיתוח מערכות נשק מתקדמות

7. איזה אירוע בהיסטוריה של מדינת ישראל שינה בה את הגישה הכלכלית מסוציאליסטית 
לקפיטליסטית?

א. "המהפך" )1977(, ב. תקופת הצנע, ג. "המהפך השני" )1992(, ד. מלחמת ששת הימים

חדלות  של  למצב  והגיעה  הישראלית  הכלכלה  קרסה  האחרונה  הפעם  הייתה  מתי   .8
פירעון?

א. החרם הערבי )סוף שנות ה-70(, ב. משבר מניות הבנקים )1983(, ג. האינפלציה הגואה 
)1985(, ד. מדינת ישראל מעולם לא הגיעה למצב של קריסה כלכלית

9. כיצד נקרא הכלי המרכזי של המדינה ליישום סדר העדיפויות הכלכלי שלה?
א. חוק יסוד: משק המדינה, ב. השוק הגלובלי, ג. תקציב המדינה, ד. הרגולטור העסקי

10. מהי השיטה הכלכלית הרווחת בכלכלה של שוק?
א. היצע וביקוש, ב. קפיטליסטית, ג. סוציאליסטית, ד. פאניקיסטית

11. אם יש לי חלק יחסי מהבעלות על חברה מסוימת בבורסה, יש לי-
א. דיבידנד, ב. תשואה, ג. אג"ח, ד. מנייה

12. אם ברצוני לקנות נדל"ן, ואין ביכולתי לשלם את כל המחיר כרגע, אני אקח-
א. מקדמה, ב. משכנתא, ג. ריבית, ד. נייר ערך

13. איזה שר בממשלה אחראי על תקציב המדינה?
א. שר האוצר, ב. שר הכלכלה, ג. שר העל לאסטרטגיה כלכלית, ד. שר הרווחה

14. השמאל הכלכלי מזוהה עם הגישה ה-
א. קפיטליסטית, ב. יונית, ג. סוציאליסטית, ד. פיננסית

15. איזה אמצעי מהבאים לא מייצג את השיטה הקפיטליסטית?
א. הורדת מס ההכנסה, ב. העלאת קצבאות הילדים, ג. הפטרת חברות ממשלתיות,

ד. הורדת מיסים על ייבוא

שאלות לחידון כהות


