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דבר אחר לגמרי: לשאול שאלות משלו. 
בעל משאלה הוא כאן המורה״ 

)פרנץ רוזנצוויג(

”שאלו חכמים: תלמוד גדול או מעשה גדול? 

נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. 

נענה רבי עקיבא ואמר: תלמוד גדול. 

 נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול -
שהתלמוד מביא לידי מעשה. 

מכאן אנו למדים: הלימוד הוא השער אל המעשה”. 
)ספרי דברים, מ"א(  
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הקהילה, דברי הגות והערכה ו"אדם ועולמו" הרב יום דב סולובייצ'יק

שאיפתנו לקיים מערכת חינוכית, השמה במרכזה את 
הסיפור הערכי, הזהותי, המהותי שלנו כפרטים, קהילה, 

עם ועולם, עומדת במרכז תכנית לימודים זו. הנחת הייסוד 
שלנו, היא שכדי להצליח במערך שינוי זה, עלינו קודם 

כל להעצים את המורה להיות כזה, המסוגל להוביל את 
התלמיד תהליך זהות משמעותי.

לא יוכל להיות מורה כשגרתו, דין הוא שיהיה הרבה יותר  ״
והרבה פחות מזה, שיהיה רב ותלמיד גם יחד. לא די בכך 

שיהיה 'ידען' ואף לא 'שידע ללמד'. צריך ש'ידע' דבר אחר 
לגמרי: לשאול שאלות משלו. בעל משאלה הוא כאן המורה״  

)פרנץ רוזנצוויג(

המורה, שאנו מבקשים להעצים, אינו מעביר ידע בלבד, 
אלא כזה המסוגל לשאול שאלות, לאתגר, לחדש, להגיד גם 
שאינו יודע ולמצוא יחד עם תלמידיו חדשנות ופתרונות של 

יצירה והנאה. 

אנו שואפים לכונן מסורת ושגרה של שיח זהות עמוק, 
המפגיש בין רכיבי זהות אישיים וקולקטיבים בחדר המורים 

שלנו, מתוך הבנה, שדוגמה אישית וחיבור עמוק. הם 
המפתח לתהליך השינוי בבית הספר. 

נוסחת העבודה הגורם המארגן ערכים חזון בית הספר 
"איך""מה" תוכני"למה""לאן"

להעלות את תחושת השייכות, השותפות 
המשמעותיות והקרבה בקרב המורים והתלמידים. 

שייכות
שותפות

משמעותיות
קרבה

מחויבות

קיום שיח זהות בקרב קיום שיח זהות
המורים, בינם לבין 

תלמידיהם, ביננו לבין 
הקהילה. 

מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
עומדות בפנינו כמה מטרות עיקריות: תחושת שייכות לבית-הספר, שאנו רואים בו 
כמקום שחשוב מאד להרגיש בו טוב, מבחינת כל המשתתפים - תלמידים, מורים 
והורים כאחד. באמצעות שיח הזהות אנו משערים כי תתפתח שייכות יותר גדולה 

לבית-הספר ותחושה יותר חיובית לנמצאים בו, אחד כלפי השני, ואחד כלפי המקום. 
דברים אלה שייכים גם לנושא הקהילתי, אך גם מדברים על התוכן האישי של כל אחד 

ואחד, היות ולב לבה של ההצעה עוסקת בעולם האישי של הנמצאים בארגון. 
אנו חושבים כי לא נכון "לפרק" את המוצר לשלושה חלקים- זהות יהודית, ציונית 
ואזרחית, משום שבשיח הזהות שאנו רוצים לעלות, בעצם מוכלים רבדים שונים 

ואישיים שכל אחד יכול לבחור מתוכם בהצגת התכנים שלו, ועל כן רבדים אלה ורבים 
אחרים יהיו מוכלים בתוכו.

התחום הפיסי: במהלך השנה יופק תוצר מארגי יבטא 
תהליך זהות ושיח מברר זהות בקרב קהילת הצוות.

התחום הלימודי: בכל מפגש מליאה יתנסו 
המורים בשיח זהות ושיח מברר זהות. שיח זה 

 יתקיים גם לאורך השנה בשיעורי הדיאלוג 
ובמרחבי הלמידה בחטיבה.

התחום החברתי: שיח הזהות יהווה תהליך, שיזמן 
מפגש, שייכות וחיבור בקרב קהילות בית הספר.

התחום הארגוני: הקצאת משאב של זמן ומקום 
לטובת קיום השיחה.

טבלה מארגית - מורה מעים מורה מועצם הדמות המרכזית בתולדות ישראל אינה המלך, המפקד הצבאי או המנהיג 
המדיני, אלא דווקא המורה הישיש המוקף בילדים צעירים מאוד. "והיה כי 

ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת, ואמרת אליו ]...[ ושננתם לבני". מהי פעולתו 
של המורה? הוא מגיד סיפור. מה טיבו של הסיפור החוזר ונשנה מאות פעמים 
במשך דורות? אנו מוסרים להם את סיפורם של ההגינות והכנות, של האהבה 

והשיתוף. סיפור זה נועד ללמד את הילד שלא לגנוב, לא לשקר ולא לנקום. 
בניגוד למימרה העממית מימי היביניים, סיפורנו מדבר בעבר מפואר שטרם 

חלף ועוד יש בו ממשות, בעתיד הנוכח כבר, ובהווה השופע אפשרויות 
ואתגרים )סולוביצ'יק, אם כן, המורה איננו רק מעביר תוכן, אלא הוא העד 

הרוחני המעיד על כבודם ועל ייחודם של תלמידיו. הוא החושף את הייחודיות 
של כל לומד ולומד ביחס לחבורת הלומדים: "כבוד האדם נקבע ביהדות לאדם 
הבודד, המנגן את שירת חיו בבודדותו, בספקותיו ובביטחונו הפנימיים ביותר". 

)סולוביצ'יק, תשנ"ח, עמ' 36(

על המוצר: 

בהבנה כי תהליך פנימי עמוק אותו יעבור המורה בארגון, 
עמוק בשל העניין לברר את זהותו המקצועית, זהותו 

בעולם משתנה, זהותו בעיני עצמו ובעיני תלמידיו יש בה 
משמעות נחוצה להעצמת המורה כדמות משמעותית 

בתהליך החינוכי ובהבניית היכולת שלו לקדם שיח כזה עם 
תלמידיו. 

תהליך הברור מבוסס כולו על עקרונות הפדגוגיה 
הדיאלוגית, זו המזמנת פעילות ושיח ובה דיאלוג של 

המורה עם עצמו, דיאלוג שלו עם עמיתיו ומאוחר יותר, 
דיאלוג בינו לבין תלמידיו ובינם לבין עצמם. הפדגוגיה 

הדאלוגית מבוססת על שאילת שאלות, הקשבה, למידת 
עמיתים וקביעת יעדים משותפים להתפתחות אישית 

וארגונית. 

מעבר לכך, הדרך הייחודית שלנו, השמה את הדגש על 
דיאלוג, חדשנות ורלוונטיות, מתחברת באופן מובהק 

לצירי התוכן הייחודיים שלנו: אדם, עם, עולם. החיבור 
בין הדרך לתוכן, מאפשר למורה ולתלמיד מרחב אין 

סופי של בירור והעצמה של זהותו האישית, מקצועית, 
קהילתית, יהודית ואזרחית-דמוקרטית. 
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לאורך השנה שזורים בכל התהליכים המקדמים פיתוח מקצועי ומפגשי צוות , 
שיח זהות ושיח מברר זהות.

לפניכם כמה דוגמאות למליאות שהתקיימו ובהם ניתן לראות את התהליך של 
השיח שהתקיים בחדר המורים.

היכולת להעניק לעצמנו, לבסס את השפה , לפנות זמן לעצמנו, לדעת יותר, 
להכיר ולחקור אפשרה התנסות חווייתית, מהנה ובעיקר קידמה שיח מקצועי, 

אישי ואותנטי.

1. מליאה בנושא כור היתוך: 
באחת המליאות במהלך השנה פיתחנו את נושא זהות המורים האישית וקיימנו 
דיון משמעותי בנושא. חולצו ערכים הנוגעים לרב־ תרבותיות לעומת כור ־היתוך 

בדיון משותף, התקיימה שיחה משמעותית ומעצימה בעניין הזהות. להלן שני 
שקפים מתוך המליאה: 

כטיבה של הפדגוגיה הדיאלוגית, שאלו המורים שאלות את עצמם 
והתחקו אחר עברם, קיימו שיח עמיתים תוך שהם מקשיבים 
ומשתפים והעתיקו השיח לכיתות, שם המשיך הדיאלוג עם 

התלמידים. במסגרת זו שיתפו התלמידים מהיכן הגיעו, שוחחו על 
הרקע של משפחתם ובקבוצות שונות, בהתאם לשכבת הגיל, עסקו 

בשיח מברר משמעותי ומלמד, אם בעקבות דילמה, אם בעקבות שיח 
אישי ועוד. 

2. מליאה בנושא סמלים
באחת המליאות קיימנו פעילות משמעותית בנושא סמלים ובה העמקנו בנושא 

הזהות האישית והקולקטיבית של צוות המורים ושל בית הספר. להלן חלק 
ממהלך סיכום מליאה זו: 

סיכום כללי:

בהשתלמות זו העמקנו בהבנת הסמל כרכיב זהות קולקטיבי, ועל  השפעתו 
המכרעת על הבניית הזהות. מאחר והסמל לובש ופושט משמעות  יש להתבונן 
לעומקים שלו התלויים בהקשר של זמן ומקום. באמצעות סיור חזותי בו צפינו 

בסמלים מוכרים וכאלה שהפכו להיות מוכרים, יכולנו לראות את העושר הגלום 
ברכיב הזהות "סמל" ,מאחר והוא נגיש זמין ונמצא בכל מרחבי התרבות שלנו. 

בסוף ההשלמות יצאו המורות עם היכולת לבנות מערך חינוכי אשר במרכזו 
הסמל שמשפיע על הבניית הזהות של התלמידים.

מצאנו כי הסמל יכול ליצור שייכות לכידות וגיבוש, להשפיע על תחום הרגש כיון  
שטעון ברגש ובזיכרונות. מימד נוסף שהועלה בדיון הוא מימד הידע. הידע לא 

מספיק אלא המקום האישי איפה הוא פוגש אותי, זה המקום המשמעותי. על כן, 
סמל זקוק לתיווך דעת ורגש.

תפקיד נוסף של הסמל  הוא כמחבר אותנו הפרטים לקולקטיב. הסמל מייחד 
אותנו. אנחנו יוצרים סמלים עבור עצמנו.

בעקבות הדיון  התחדד הצורך לברר שוב את המשמעות של הסמלים 
שנחשבים מאד מוכרים.  כדי להגיע לפן הידע והרגש יש לברר את משמעותו 

של הסמל.

רכיבי זהות נוספים שעלו בשיח על גלגולו של הסמל הבית ספרי:

• מקום • טקסט • שפה • הקשר • היסטורי • ערכים • תנ"ך • אדמה
סמל לבדו הוא חסר משמעות אם לא ניצוק לתוכו את המשמעויות
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דיאלוג זה, שהתקיים בקרב המורים, התפתח 
והתרחב גם בכיתות. השיח על משמעות הסמלים, 

הוטמע בשיעורי ההיסטוריה שם למדו על משטרים 
טוטליטריים; בשיעורי האזרחות שם למדו על סמלי 

הריבונות ומשמעותם ועוד. הדיאלוג הפדגוגי עודד 
שיח על השסעים החברתיים ובאחת הכיתות אף 

יצרו שטרות חדשים המסמלים את השאיפה לשוויון 
ולאחווה במדינת ישראל. כך, המורה המעצים, ממשיך 

ומעצים את עמיתיו ותלמידיו, מקדם שיח פדגוגי, 
מברר זהות ומקדם. 

בכיתה ח' השיח כלל תוצר במהלכו יצרו התלמידים 
שטרות, המבטאים רצון לגשר על הפערים בחברה 

הישראלית וזאת בעקבות תהליך החקר וההתחקות 
אחר השטרות כסמל לאומי.

במליאה איסוף: 
מה התחדש לך לגבי כוחו של הסמל כרכיב זהות 

קולקטיבי והשפעתו על תהליך ברור והבניית זהות 
יהודית ציונית ואזרחית?

שאלות מבררות זהות:
השאלות יתייחסו לרכיב זהות קולקטיבי של עם ישראל: 

שפה, טקסט, טקס, ערכים, מקום )מולדת/עיר/בירה(, 
מסורת, מנהגים, זיכרון קולקטיבי )חשוב מאוד(, סמל, 
ריטואל )טקס דתי( ועוד על מנת ליצור זיקה בין רכיבי 

הזהות הקולקטיביים לרכיבי הזהות הפנימיים של 
התלמיד יש צורך ליצור מרחב לתלמיד בו יש סימני 

קריאה וסימני שאלה מעורבבים )בעיקר סימני שאלה 
בלתי נגמרים(. 

מרחב זה נוצר ע"י שאילת שאלות המקושרות לזהות, 
למשל: מה הדבר הזה עושה לי? מה העמדה שלי כלפי 

 זה? מה דעתי כל כך? עם מה אני מזדהה ומדוע? 
מה הייתי עושה אחרת? מה אמרו על זה במקורות 

השונים? מה עמדתי כלפי האמירות הללו? מה מתוך זה 
 אני מעדיף לדחות? מדוע? מהם הנימוקים שלי? 

על מה הם מתבססים?

סיכום:
רכיב זהות ״סמל״ מייצר הזדמנויות רבות לשיח מברר 

זהות משמעותי בכיתה. העובדה שמדובר במייצג חזותי, 
מאפשרת מרחבי פרשנות גדולים מצד אחד, אך גם 
מבטאת נקודות משמעותיות בעברנו כעם וכמדינה. 

המפגש בין הקולקטיבי לאישי, הוא המבנה את מרחב 
שיח הזהות של התלמיד. ככל שנצליח לאתגר אותו יותר, 

כך שיח הזהות יהיה משמעותי ועמוק יותר. 

3. מליאה בנושא חוזקות: 
באחת המליאות קיימנו דיון משמעותי בין המורים בנושא חוזקות. במהלך 
מליאה זו שוחחנו על חוזקות שונות שיכולות לקדם את היחסים בין מורים 

למורים, מורים ותלמידים, תלמידים ותלמידים ועוד. להלן שקופית מתוך הדיון 
הראשוני במליאה:

לאחר מכן קיימנו פעילות משמעותית בקבוצות בנושא החוזקות:

1. איזו זיקה מצאת בין סמל אחד לסמל אחר בהיבט של סמלים של העם 
היהודי? באיזה אופן זיקה כזאת יכולה להעצים את הרעיון של הסמל?

2. איזו למידה באמצעות הסמל למדת עלינו כקולקטיב יהודי?

3. נסחו 2-3 שאלות מבררות זהות על מהותו של הסמל. כאלה שיעשירו 
וירחיבו את המפגש בין רכיבי הזהות הפנימיים לרכיבי הזהות הקולקטיביים.

 )רכיבי זהות קולקטיביים: תרבות, סיפור היסטורי, דמות, מועד, זמן עברי, 
טקסט, אמונה(
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פעילות זו יצרה שותפות, קרבה, משמעותיות בין הצוות. כמו 
כן העצימה את תחושת השייכות של המורים לארגון, וכן 

יצרה קשרים משמעותיים בין מורים למורים תוך העמקת 
נושא הזהות. 

תהליך זה, של דיאלוג פדגוגי והעצמה שהתקיים 
במליאת המורים, התקיים מאוחר יותר גם בקרב 

התלמידים, תוך שהם מזהים את חוזקותיהם וחוזקות 
חבריהם לכיתה וקובעים יעדים להתפתחות. 

4. מליאת פסח: 
בפסח התקיימה מליאת מורים בנושאים רחבים העוסקים 
בפסיכו-פדגוגיה, צרכי הכיתה, זהותו האישית של המורה 
ועוד.  הטריגר היה שאלות זהות/שאלות אימוניות לפסח 

בהם התנסו המורים במתודה של "קרוסלה".

במהלך היחידה עסקנו במשמעותו של חג החנוכה עבור 
כל אחת ואחד מאתנו החדר המורים. בתחילה עסקנו 

בזהותנו האישית והמשפחתית ואחר כך, תוך התייחסות 
לזהותנו המקצועית. 

על היחידה עבדנו בתחילה באופן אישי ומאוחר יותר 
בקבוצות - התובנות שותפו במליאה.  

באנו חושך לגרש
*** יחידת הוראה מעובדת, מתוך לב לדעת 

רבי נחמן מברסלב התעסק הרבה בשאלה כיצד על האדם 
להתייחס אל המקומות החשוכים שבתוכו ובסביבתו. 

התורה המפורסמת ביותר בהקשר זה היא תורה רפ"ב 
בליקוטי מוהר"ן המכונה "אזמרה". בתורה זו מורה רבי 

נחמן שעל האדם לחפש נקודות טובות ולחבר אותם לכדי 

קראו את הטקסט שלפניכם ודונו: 
כיצד מציע רבי נחמן להתייחס אל נקודות החושך שבעצמנו בזולת 	 

שסביבנו?

כיצד מתרחש הקסם הזה שבו לדון לכף זכות, להסתכל על הצד המואר, 	 
גורם לאדם באמת להיות מואר וטוב?

האם לפי דעתם קשה לנו יותר למצוא מקום מואר בתוכנו או בזולתנו?	 

מה גורם לנו פעמים רבות להידבק דווקא אל הצד החשוך שבתוכנו 	 
ובזולתנו?

מה יכול לעזור לנו לגרש את החושך ולהבין שיכולה להיווצר אישיות שלמה 	 
גם מנקודת האור שקיימות בנו ובכל אחד שסביבנו?

מה בכל אלה ולסוגיית הקרבה והאכפתיות? 	 

בהמשך, הדגשנו את היותנו אור גדול ובפעילות יצירתית קבענו לעצמנו כינויים 
ברוח "שבט אינדיאני" מתוך הבנה ש"מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך." 

)רבנו בחיי( וכי: 

צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר 
חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו 
לעמול ולגלותאת אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה 

ולהאיר את העולם כולו.                               - הרב קוק

ציור אחד, כמו משחק ילדים בו צריך לחבר נקודה לנקודה. 
הציור שנוצר שמתעלם ומותיר בחוץ את המקומות 

החשוכים – יוצר אישיות שלמה וחדשה שמאירה וחיה 
את הצדדים החזקים והמוארים שבה. באופן זה דורש 
רבי נחמן את הפסוק בספר תהילים: "אזמרה לאלוקי 
בעודי" – כלומר, אזמר ואפנה אל הקב"ה בצד ה"עוד" 

שבי שהוא הצד המואר והבריא הקיים בתוכי, גם אם לצד 
ומאחורי מקומות חשוכים וקשים. הנחיה זו נותן רבי נחמן 

לאדם הן בשאלת ההתייחסות שלו כלפי עצמו והן בשאלת 
ההתייחסות שלו כלפי הזולת. 

רבי נחמן, ליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב

ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות. ַוֲאִפיּלּו ִמי  י ָצִריך ָלדּון ֶאת ּכָ ע ּכִ ּדַ
ׂש ְוִלְמצא ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט  מּור, ָצִריך ְלַחּפֵ ע ּגָ הּוא ָרׁשָ ׁשֶ
ּמֹוֵצא  ע. ְוַעל. ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ַעט ֵאינֹו ָרׁשָ אֹותֹו ַהּמְ ּבְ טֹוב, ׁשֶ
ּבֹו ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה 
ְתׁשּוָבה. ְוֶזה  יבֹו ּבִ ֱאֶמת ְלַכף ְזכּות ְויּוַכל ַלֲהׁשִ אֹותֹו ּבֶ

ע ְוִהְתּבֹוַנְנּתָ ַעל ְמקֹומֹו  ִחיַנת "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרׁשָ ּבְ
סּוק ַמְזִהיר ָלדּון ֶאת ַהּכל ְלַכף  ַהּפָ ְוֵאיֶנּנּו" ַהְינּו ׁשֶ

מּור ַאף  ע ּגָ הּוא ָרׁשָ ה רֹוֶאה ׁשֶ ַאּתָ י ׁשֶ ְזכּות, ְוַאף ַעל ּפִ
ׁש ִלְמצא ּבֹו ְמַעט  ׂש ּוְלַבּקֵ ה ְלַחּפֵ י ֵכן ָצִריך ַאּתָ ַעל ּפִ

ע,  ע, ְוֶזהּו ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרׁשָ ם ֵאינֹו ָרׁשָ ּשָׁ טֹוב, ׁשֶ
יֵּׁש ּבֹו ֲעַדִין,  ׁש ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ׁשֶ ה ְלַבּקֵ ִריך ַאּתָ ּצָ ׁשֶ

ע, ֵאיך  י שהּוא ָרׁשָ י ַאף ַעל ּפִ ע, ּכִ ם ֵאינֹו ָרׁשָ ּשָׁ ׁשֶ
ּלא  ר ׁשֶ י ֵאיך ֶאְפׁשָ ֵאין ּבֹו ְמַעט טֹוב ֲעַדִין, ּכִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ

ָבר טֹוב ִמיָָּמיו?... ה ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו ּדָ ָעׂשָ

י ֶזה ָידּוַע  ַעְצמֹו. ּכִ ם ּבְ ְוֵכן ָצִריך ָהָאָדם ִלְמצא ּגַ
ִמיד  ְמָחה ּתָ ׂשִ ִריך ָהָאָדם ִלזֵָּהר ְמאד ִלְהיֹות ּבְ ּצָ ׁשֶ

ה  ּמָ ְמבָאר ֶאְצֵלנּו ּכַ ּוְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְמאד ְמאד ]ּכַ
ַעְצמֹו  ל ּבְ ּכֵ ְתִחיל ְלִהְסּתַ ּמַ ׁשֶ ָעִמים[, ַוֲאִפיּלּו שּכְ ּפְ

ֵאין ּבֹו ׁשּום טֹוב, ְוהּוא ָמֵלא ֲחָטִאים ְורֹוֶאה ׁשֶ

ַעְצבּות ּוָמָרה  ילֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ָבר ְלַהּפִ ַעל ּדָ ְורֹוֶצה ַהּבַ
י ֵכן ָאסּור לֹו ִלּפל ִמזֶּה  לֹום, ַאף ַעל ּפִ חֹוָרה, ַחס ְוׁשָ ׁשְ
י  ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, ּכִ ׂש ְוִלְמצא ּבְ ַרק ָצִריך ְלַחּפֵ

ָבר  ה ִמיָָּמיו ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו ּדָ ּלא ָעׂשָ ר ׁשֶ ֵאיך ֶאְפׁשָ
טֹוב
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יום דילמה 
יום הדילמה, שהפך למסורת בית ספרית ביום הזיכרון לרצח ראש הממשלה 

יצחק רבין, נבנה גם הוא בשיתוף חדר המורים ומשמש כלי לברור זהות. 

חדר המורים למד בחברותא מהי דילמה וכיצד נכון להכריע דילמה והיה שותף 
לבניית שני ימי דילמה, שהועברו גם במליאת המורים וגם בכיתות הלימוד. 

יום דילמה אחד עסק במתח שבין תרבותיות לרב תרבותיות בו עסקו המורים 
במקורותיהם, בחברה הישראלית הקיימת ועל הפער בין המצוי לרצוי, וזאת 

באמצעות סריקת חומרים מגוונים הכוללים טקסטים, קריקטורות ועוד 
)בהרחבה כחלק מחוברת המוצר זאב על הבר(. 

ְתקַ ע ְבׁשוֹ פָ ר גָ דוֹ ל ְלֵחרוּ ֵתנוּ  ְושָׂ א ֵנס ְלקָ ֵבץ גָ ֻליוֹ ֵתינוּ  ְוקַ בּ ֵצנוּ  יַ חַ ד ְמֵהָר ה 
ָר ֵאל. ֵמאַ ְרבַ ע כַ ְנפוֹ ת הָ אָ ֶר ץ ְלאַ ְרֵצנוּ . בָ רוּ ְך אַ ָת ה ה', ְמקַ ֵבץ ִנְדֵחי עַ ּמ וֹ  ִיְשׂ

מכור היתוך לסלט / קובי אוז 
"אני לא מאמין בכור היתוך. לא מאמין בזה שכל אחד מאיתנו צריך להיות ממוצע 
של כל העדות. אני מאמין במה שנקרא קערת סלט. אחד יהיה עגבניה, אחד יהיה 

מלפפון, אחד יהיה גזר, מזה יצא סלט טוב. אני לא מאמין בזה שאני טוניסאי 
ונמצא בלהקה של קיבוצניקים, אז הם יצטרכו להיות יותר טוניסאים ואני 

אצטרך להיות יותר קיבוצניק. לא. החברים בלהקה יישארו מה שהם, ואני נשאר 
מה שאני, ומזה יוצא לנו סלט טעים". 

)קובי אוז, סולן להקת טיפקס, בראיון לגל אוחובסקי, מעריב, סופשבוע, 20.6.97( 

בעקבות הטקסטים, כתבו רגשות, שאלות, ערכים בולטים, ערעורים 
והרהורים...

יום דילמה שני עסק בסוגיה "לא תעמוד על דם רעך" וכלל מליאת מורים סביב 
השאלה: "מה אתה היית עושה אילו....", תוך חיבור לערכים אישיים וקולקטיביים 

וכן תוך חיבור לחזון החטיבה וערכיה.  

מתוך המסמך שנשלח להורים ומתייחס לתהליך הלמידה של חדר המורים, 
כמו גם לזה של התלמידים: 

יום הזיכרון ה 23 לרצח ראש הממשלה יצחק רבין	 

יום דילמה - "חיים ביחד גם באי הסכמה"	 

יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, הינו יום טעון עבור רבים מהאזרחים במדינת 	 
ישראל, יום בו נרצח ראש ממשלה בישראל. 

 לנו, המבוגרים, חקוקים רגעי האירוע: ההודעה, ההלם, שידורי הטלוויזיה 
הבלתי פוסקים, הנרות בכיכר, הסערה הציבורית והטלטלה הנפשית. 

ומה מכל אלה לתלמידנו, היום, אחרי 23 שנים? 

בחרנו להעמיק את הלימוד באירוע באמצעות דילמות, 
תוך הדגשת הערכים האוניברסליים והאנושיים המלווים 

אותן, מתוך הנחה כי מחלוקות קיימות כל עוד המין 
האנושי קיים. אין די בחינוך לערכים אלא גם בחינוך 

לחיים המכירים במחלוקת והמאפשרים חיים עם 
המחזיקים תפיסות עולם שונות משלנו.

לשם כך, התכנסנו כל חדר המורים לתהליך למידה 
בחברותא, במהלכו קיימנו מעגלי שיח מבררי זהות על 

המקום שלנו מול האירוע ועל מה שחשוב לנו להביא 
בפני התלמידים, כאנשי חינוך. 

מתוך החברותא הזו צמחו יחידות הוראה, הייחודיות לכל 
שכבה, שהועברו לכלל תלמידי החטיבה. 

במהלך שלוש השעות הראשונות, כלל המורים בבית 
הספר, בהובלת המחנכים, זימנו לתלמידים שיח ערכי 
בעקבות דילמות, וקשרו אותו לרבין האיש ולאירועים 

החברתיים והפוליטיים שהסעירו את המדינה באותה עת. 
בשכבה ז' העמיקו בדילמות חברתיות, המדגישות את 
ההתנגשות בין היחיד לקבוצה, ובשכבות ח' וט' עסקו 

בדילמות סביב הסוגיה "לא תעמוד על דם רעך". 

אנו רואים את הלימוד באמצעות דילמה כלי המזמן 
לכולנו מרחב לבירור זהות, מרחב המאפשר והמחייב 

את התלמידים להביע את דעתם האישית, תחושה ורגש 
מול המחלוקת שעליה דנו.

התלמידים שיתפו פעולה באופן מלא, שאלו שאלות, 
העלו סוגיות חברתיות וערכיות לדיון, העמיקו באירועים 

ובמשמעותם ותוך כדי עיצבו עמדות, עיצבו זהות, 
עיצבו רוח. 

בהמשך, השתתפו המורים והתלמידים בטקס ייחודי, 
שלצד האירועים ההיסטוריים, הדגיש את חשיבות 

מעורבות הנוער, האקטיביזם החברתי והיכולת של כל 
אחד ואחת מאתנו לחולל שינוי. 

בסוף היום התקיימה בליווי מנהלת החטיבה, קבוצת 
מיקוד, בה נאספו מנציגים מכלל השכבות, חוויות, 
תובנות, אמירות, שאלות ועוד – השיח היה אותנטי, 

עוצמתי ומשמעותי. 
זו תחילתה של מסורת בית ספרית, אשר תייחד יום 
הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, ליום ערכי 

שעניינו עיסוק בדילמות, שאילת שאלות והבניית זהות. 

 

"אל תקבלו מוסכמות קיימות, לא בחברה, ולא 
בתחומים אחרים... המציאות איננה מה שהיה לפני 

חמישים שנה. ואם יש משהו שצריך לייחד נוער - זו 
מרדנות נגד מוסכמות. לא מרדנות לשם מרדנות, 

אלא מרדנות לשם שינוי. קיימו את אשר ראוי לקיים, 
שנו את אשר ראוי לשנות..."  )יצחק רבין(. 
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זיכרונות טעימים
אורז עם עדשים כתומות  -רי'כיצ:  שם המתכון

:מצרכים
כוס עדשים כתומות  1
כוסות אורז פרסי  2
כוסות מים  5
כפית שטוחה פפריקה מתוקה  1
כפית שטוחה פלפל שחור  1
כפית שטוחה כורכום  1
כפית שטוחה מלח  1
כפות גדושות רסק עגבניות  2

:  לטיגון
כפות שמן  3
כפית שטוחה כמון  1
שני שום קצוצות  4

ביצת עין  
:אופן ההכנה

.  שוטפים את העדשים והאורז במסננת
.  התבלינים ורסק העגבניות ומביאים לרתיחה, שמים בסיר את המים

.  מנמיכים מעט את האש ומבשלים עד שהמים נספגים, מערבבים, מוסיפים את האורז והעדשים
.  מחממים במחבת שמן ומוסיפים את השום והכמון עד שמזהיב

.  מוסיפים לסיר האורז ומערבבים
.  ממשיכים לבשל כרבע שעה על אש נמוכה

!בתאבון. ומגישיםרי'הכיצמניחים על , מטגנים ביצת עין, להגשה

שרון רחמים  : המתכון של
.....סיפורו של מתכון

, היהודים יוצאי עיראק
נוהגים לאכול את  

,  ביום חמישירי'הכיצ
יום הניקיונות  

והבישולים לקראת  
מוגש  רי'הכיצ.  שבת

ללא עוף או בשר  
,  והכנתו קלה ומהירה

כזו  שמפנה זמן  
להכנות לקראת סוף 

כך היה בבית  . השבוע
כך היה בבית  , סבתי

הורי וכך גם בביתי  
ריח הכמון וריח  . שלי

השום המתפשטים  
באוויר הם עבורי ריח  

רגע לפני  , של בית
... שבת

פזית לריאה: המתכון של
...סיפורו של מתכון

מתכון זה הוא אחד ממספר מתכונים בודדים  
.  שהצלחתי לכתוב לפני שאמי הלכה לעולמה
הוא היה אהוב במיוחד על כל בני המשפחה 

מתנצלת מראש על שאין  . ולא רק בפסח
כמויות בתבלינים כיוון שהמתכון נכתב תוך  

לרגע לא  . כדי התבוננות באמי מכינה אותו
אז  "שיערתי שלא אוכל לשאול מאוחר יותר 

..."  ?כמה מלח לשים
בכל פעם שאני מכינה אותו אני חוזרת לאותו  

סמוכה ובטוחה . במטבחאיתההרגע ההוא 
ם  /לתת את מגע הקסם האישי שלכןשתתדעו

וילדים  זה מתכון מנצח למבוגרים.  בתיבול
ל שאהבה  "ועשייתו הינו כהנצחתה של אמי ז

שתייה טובה  , כל מה שקשור באוכל טוב
.  וחברה טובה

:טיפים
'  סוטאגרצוי להשתמש בסיר שטוח ורחב כגון 

.או בדומה לו
הרוטב לא צריך להיות דלוח ולא סמיך מידיי  
אם יש יותר מידי מים מתקנים בתוספת רסק  

.  או עגבניות מרוסקות
אם הרוטב חמוץ מידי ניתן לתקן עם מעט  

.סוכר

קציצות פרסה: שם המתכון
:מרכיבים לקציצות

אם הגבעול עבה לחתוך  )גבעולי פרסה 2
(  לחצי
פלפל, מלח

(Mאו שניים אם זה גודל )ביצה 
עוף אבל ניתן לערבב בקר או הודו  )טחון 

.גרם500( העוףנקבה אדום עם
לא מוזהב או מתובל  -פירורי לחם רגיל 

(בפסח ניתן להשתמש בקמח מצה)
(לא זית)שמן 

זמפט-רדרמירי : המתכון של"                    בףסלט דה ": שם המתכון
ך"או סלט חידון התנסלט תפוחי אדמה רומני

:מצרכים
תפוחי אדמה גדולים4-5

(מכינים עם מלפפונים במלחאצלינו)קופסת מלפפונים בחומץ או מלח 
(סנפרוסטאפשר גם )קופסת שימורים אפונה וגזר 

.  בהתאם לכמות תפוחי האדמה-כפות מיונז5-6
חלקוון'דיזכפות חרדל 2-3

מלח

:אופן ההכנה
.  לסנן את המים ולהכניס למקרר. מבשלים את תפוחי האדמה בקליפה

(הם מתפרקים בבישול אם לא מקררים)
את המלפפונים  , א לקוביות"חותכים את תפ

מכניסים פנימה  . ושמים בקערה גדולה נוחה לערבוב( קופסא שלמה... כן) 
(  אנחנו משתמשים במיונז לייט) מוסיפים את המיונז. את הגזר והאפונה
.מוסיפים מלח לפי הטעם. והחרדל ומערבבים

!בתאבון.עם בשר על האשמצוייןהולך 

:סיפורו של מתכון
למחרת ליל הסדר הסלט היה עולה על שולחן  , הראשון: בבית לשני אירועי מרכזייםאצלינות סלט תפוחי האדמה הרומני היו מכינים א

היה ביום  , לא פחות חשוב מקודמו, שניאירוע.פסחעד היום זהו טעם הילדות שלי בכל . ארוחת הצהריים מלווה בהרבה מצות
ך העולמי שהיה  "היינו קמים בהתרגשות רבה לקראת הקרנת חידון התנ, כל בוקר לאחר חגיגות העצמאות. העצמאות למחרת

אחי ואני בסלון  , היה זה מאורע חשוב מאד שלכבודו התכנסנו הורי, בשנים של ערוץ טלוויזיה אחד בלבד. מתקיים בכל יום עצמאות
נהגה לפנק אותנו בסלט תפוחי אדמה של בני משפחתי אהבנו  אימי, כיאה לאירוע חשוב זה. הבית ומחכים בדריכות לתחילת השידור

, לזכר ימים תמימים אלה, אז. ואנו אוכלים בתאווה סלט משובח זה, ברקע קולות הטלוויזיה, ישובים בסלון, כך. מאד

 שיח הזהות בקרב קהילת המורים מתקיים לאורכה של השנה, 
בחרנו לסכם כל שנה במוצר מארגי משלנו שיספר את סיפורנו.

השנה בחרנו להכין חוברת מתכונים בית- ספרית.

רציונל לחוברת המתכונים: 
מתן אפשרות לכל המורים להביע את עצמם באמצעות חשיפת יסוד 

אישי מזהותם בו הם יבחרו מהעולם המשפחתי שלהם מתכון עם סיפור 
משפחתי. תהליך זה מאפשר גם חיבור זהות אישי, גם העברת שיח על 
מסורת משפחתית, מתן אפשרות הבעה אישית )כל אחד כראות עיניו( 

ועוד. כמו כן יש פה אמירה קהילתית משום שכל המורים קיבלו את 
חוברת המתכונים ובכך בטאנו את האחדות, השותפות, השייכות והערכים 

המובילים של מוצר זה.

הנחיות לכתיבת המתכונים 

צוות יקר,
אנו יוצרים ספר מתכונים המשותף לכל צוות העובדים והמורים בחטיבת זאב. 

מזמינים אותם לספר את סיפור המתכון שלכם, של משפחתכם.
1. המתכון של: )שם איש הצוות(

2. סיפורו של מתכון -
* מדוע בחרתי במתכון זה? 

* איך הוא קשור למעגלים בחיי משפחתי המצומצמת ו/או משפחתי 
המורחבת? וכדו.

3. שם המתכון: _______________

4. מצרכים: )כל מצרך בשורה נפרדת(

5. אופן ההכנה: )כל שלב בשורה נפרדת(

הרמב"ם בהקדמתו למסכת אבות קבע את הכלל הידוע: "נפש האדם אחת היא", שהרי חיי האדם הינם 
מסכת אחת שהכול ארוג וכלול בה. ומתוך שכך, גם סוגיית המזון.

המזון, יסוד בסיסי בחיינו, הוא גם אחד התחומים האינטימיים ביותר בהם, וככזה השיח עליו הוא חלק מהבנת 
חיי האדם החומריים, הרוחניים והערכיים. מזון הוא סמל לזהות אישית וקולקטיבית, ויש בו מן המאחד ומן 

המייחד. מכאן, שספרי בישול בכלל, ומתכונים בפרט, הם חלון לתרבות, להווייה, לחיים.
כך ספר הבישול שלנו, של צוות חטיבת זאב, יש בו צבעים וניחוחות של בית, של תרבות, של יצירתיות ושל 

עושר תרבותי והיסטורי, שחלק ממנו נמצא בקרב כל אחד אחת מאתנו ויחד הוא מהווה פרק בסיפור האישי 
והלאומי, המרכיב את הסיפור של כולנו.

ראינו באוכל הזדמנות לספר את סיפור הזהות האישי שלנו, נגיעה של טעם, של מקום, של ניחוח, של זיכרון, 
של מורשת וזהות. היה זה מסע אישי שיש בו נתינה וקבלה, מסע של שנה עם טעם של עוד.... 

מאחלת לכם צוות מורים ועובדים יקר לנצור את הרגעים בעלי הניחוחהמיוחד, הרגעים שמזכירים לנו בית .

בתאבון ובהנאה, טלי.
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ימי למידת החורף והקיץ, ימים ארוכים של ביחד, היוו קרקע לברור זהות 
אישית ומקצועית ולהטמעת הערכים של חזון החטיבה וערכיה, תוך שהם 

מזמנים תהליכי העצמה.  

סיור מברר זהות לחוף הים

קרן מרגלית-איך לספר סיפור? השתלמות קיץ

 חג האור בחדר מורים

חדר מורים: ייחודיות ואחדות

השתלמות קיץ מארג

ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה- וירושלים שלי


