
 האחד והביחד שכבת ה'
 

 יוסי והצבעתו במועצת התלמידים

 
האחרונה הציע הנהגה הספר. בישיבת ה-התלמידים של בית בהנהגתיוסי נבחר להיות נציג כיתתו 

הספר אחרי שעות הלימודים. כך ניתן יהיה לחסוך -המנהל שהתלמידים יהיו אחראים על ניקוי בית

 סכומי כסף גדולים, ובהם יוכלו התלמידים להשתמש לפעולות חברה ותרבות. 

לא כך תלמידי כיתתו. הם דחו את הרעיון מכל וכל. יוסי היה אך יוסי תמך ברעיון בהתלהבות. 

רצו לטרוח ולקבל על  מאוכזב מאוד, הוא חשב שהמניעים של חבריו הם אנוכיים והם פשוט לא

 עצמם אחריות. הם דרשו מיוסי להצביע נגד ההצעה בישיבת המועצה הקרובה.

יוסי לא רצה להצביע נגד ההצעה שבה תמך באופן עקרוני. עם זאת, הרגיש עצמו חייב להצביע 

 כדרישת כיתתו שאותה ייצג במועצה.

 מה על יוסי לעשות? כיצד עליו לנהוג?

 למורה

הדילמה עוסקת בהתלבטותו הפנימית של אדם המבקש להיות נאמן לערכיו ולעקרונות שבהם 

מה קודם למה ומהם השיקולים שעל התלמיד לשקול לפני  הוא מאמין, אל מול דרישת הקהילה.

 שהוא מביע עמדה?

כך ישמיע -על התלמיד לקרוא את כל המקורות, לאסוף מידע ולגבש את עמדתו שלו. מיד אחר

. הקבוצה תנהל דיון שבמסגרתו שלהםהתלמיד את עמדתו בפני שאר חברי הקבוצה וישמע את 

 .  יםמתוך הטקסט –מוודאים שהתלמידים מעלים עמדות וטיעונים המנומקים מתוך עולמם ובעיקר 

 בדילמה זו מתנגשים הערכים: זכות הבעת המחאה מול הזכות לפרטיות

 

 

 

 

 

 

 

 



 'השכבת  "האחד והביחד"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"האדם דומה לאבן. כשהיא 

ומדת בפני עצמה אין היא ע

אומה, אבל כשמקישים מחוללת מ

אבן באבן יוצאים ניצוצות אש. זו 

 כוחה של חברותא" רבי מלכוביץ

כשם שאין פרצופיהם "

של בני האדם דומים זה 

לזה כך אין דעתם שווה 

זה לזה אלא כל אחד 

ואחד יש לו דעה בפני 

 "עצמו

פי מדרש במדבר -על

  א"רבה, פרק כ

 

 בשלושה"

 אדם דברים

: מחברו משתנה

 במראה, בקול

 " ובדעת

 מקוריץ פנחס רבי

 "הכל למען ואחד אחד למען הכל"
 (דיומא אלכסנדר)

 
  

  
 "שירת העשבים"

על פי ר' )מילים: נעמי שמר 
 (נחמן מברסלב

 דע לך שכל רועה ורועה

 .יש לו ניגון מיוחד משלו

 דע לך שכל עשב ועשב

 .יש לו שירה מיוחדת משלו

 ומשירת העשבים

 .נעשה ניגון של רועה

 ,כמה יפה

 ,כמה יפה ונאה

 כששומעים השירה שלהם

 טוב מאוד להתפלל ביניהם

 .ובשמחה לעבוד את השם

 ומשירת העשבים

 .מתמלא הלב ומשתוקק

 וכשהלב מן השירה מתמלא 

 ארץ ישראלומשתוקק אל 

 אור גדול אזי נמשך והולך

 ,מקדושתה של הארץ עליו

 ומשירת העשבים

 .נעשה ניגון של הלב

 

 ציפור על חוט תיל

 ציפור על גדר תיל 

 "לחיות לא או להיות"

 ורוני' זליקוביץ מורן יהלי: מילים

 פילו

  צועק אני צוחקים כשכולם

  שותק בכלל אני צועקים כשהם

  העיניים את עוצם אני מדברים הם

  משלי בשפה עצמי אל מדבר

  שתיים או מילה רק החוצה מוציא

 ? קולי התשמע

  חזקה שלי השתיקה גם כי

  יפה עדיין שלי המילה וגם

 שיקבלו בעולם לחיות רוצה הייתי

  אותי

 .כולם את כמו



 

 

 משימה

. זכרו שעליכם לגבש את ההצבעה במועצת התלמידיםלגבי קראו את כל מקורות המידע וגבשו את עמדתכם 

 השאלות הבאות יסייעו לכם במחשבותיכם: החלטתכם ולנמק אותה היטב תוך הבאת טיעונים לעמדה שבחרתם.

 ?מה מבקשים המקורות לרמוז לנו? מהי עמדתם העיקרית 

  המקורות? מה הוא מנסה לטעון?איזהו המקור היחיד המתנגד לשאר 

 ?"מהם היתרונות של להיות "אחד" ומהם היתרונות של להיות "ביחד 

 .באילו מקרים כדאי לנו להיות "אחד" ובאילו מקרים כדאי להיות "ביחד"? הביאו שתי דוגמאות 

 שאלת "הלבד" לעומת "הביחד", העסיקה מאז ומתמיד את האדם ולא רק אותנו עכשיו.

  עולות בך למקרא דברים שנכתבו על כך לפני מאות ואלפי שנים?אילו תחושות 

  ?איזה קשר יש בינך לבין כותבי המקורות הללו 

  מה תוכל לכתוב על תרבותה של חברה שאנשיה כותבים טקסטים כאלה? איזו חברה הם רוצים

 ליצור?

 ?מה מידת ההזדהות שלך עם כוונת הכותבים ועם פניה של החברה שהם רוצים ליצור 

 

הספר ומצאו בו מילים, היגדים, כותרות וערכים הקשורים לדעתכם ללימוד -בסיום הלימוד, פנו אל פרופיל בית

 שערכתם כאן.

  כתבו את מחשבותיכם על הקשרים שגיליתם בין הלימוד לבין הפרופיל שלנו. הוסיפו גם את מה שאתם

 .מרגישים וחשים לנוכח הקשרים הללו

  הייתם רוצים להיות חברים בה והסבירו מה היתרונות של חברה כזו כתבו מעט גם על החברה שאתם

 ומה תוכלו לעשות כדי להשפיע עליה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


