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כל הדורות שלפני / יהודה עמיחי

רּמו אֹוִתי ְלָפַני תְָ דֹורֹות שֶּ ָכל הַּ
ִקְמָעה ִקְמָעה ְכֵדי ֶשּאוַקם ָכאן ִביּרוָשַלִים

ָלה אֹו מֹוַסד ְצָדָקה. ְבַבת ַאַחת, ְכמֹו ֵבית ְתפִּ
ֵיב. ְשִמי ּהוא ֵשם תְֹורַמי. ֶזה ְמחַּ

ֵיב. ֶזה ְמחַּ

לכל איש יש שם / זלדה

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

ַתן לֹו ֱאלִֹהים נָּ שֶׁ

ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

ְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְואֶֹפן ִחּיּוכֹו נָּ שֶׁ

ְוָנַתן לֹו ָהָאִריג

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

ְתנּו לֹו ֶהָהִרים נָּ שֶׁ

ָתָליו ְוָנְתנּו לֹו כְּ

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

לֹות זָּ ְתנּו לֹו ַהמַּ נָּ שֶׁ

ֵכָניו ְוָנְתנּו לֹו שְׁ

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

ְתנּו לֹו ֲחָטָאיו נָּ שֶׁ

ִמיָהתֹו ְוָנְתָנה לֹו כְּ

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

ְתנּו לֹו שֹׂוְנָאיו נָּ שֶׁ

ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

יו ְתנּו לֹו ַחגָּ נָּ שֶׁ

ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכתֹו

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

ָנה קּופֹות ַהשָּׁ ְתנּו לֹו תְּ נָּ שֶׁ

ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו

ם ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש שֵׁ

ַתן לֹו ַהיָּם נָּ שֶׁ

ְוָנַתן לֹו

מֹותֹו

שיח מברר זהות כחלק מתכנית 
הלימודים וקשר עם התפוצות

הר וגיא
בית חינוך
ף ת ו ש מ

הר וגיא
בית חינוך
ף ת ו ש דוא"ל: hvg@sulam.co.ilמ סקיבוץ דפנה, גליל עליון 04-6901200
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"ְׁשֹלָׁשה ֵׁשמֹות ִנְקְראּו לֹו ְלָאָדם:
ֶאָחד ַמה ֶּׁשּקֹוְרִאים לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו

ְוֶאָחד ַמה ֶּׁשּקֹוְרִאין לֹו ְּבֵני ָאָדם
ְוֶאָחד ַמה ֶּׁשּקֹוֶנה הּוא ְלַעְצמֹו

טֹוב ִמֻּכָּלן ַמה ֶּׁשּקֹוֶנה הּוא ְלַעְצמֹו"
מדרש תנחומא, פרשת ויקהל א'



ִנים  / נּוִרית ַזְרִחי פָּ

ֵיׁש ִלי ִנים שֶׁ ֶאת ַהפָּ
ִלי. ְלתי ֵמִאָמא שֶׁ ִקבַּ

ָלה ֶניָה ִקבְּ ם ִהיא ֶאת פָּ גַּ
ָלּה. ֵמִאָמא שֶׁ

ּה. ְרכָּ ֶניָה דַּ ָסְבִתי ִלי ָמְסָרה ֶאת פָּ
ה! ֶרְך ֲאֻרכָּ ֵאיזֹו דֶּ

ך ִהיא ׁשֹוַלַחת אֹוָתם ַלְנָכִדים, כָּ
ַאַחר ַלִניִנים.

נֹוַלד ִלי, ִמי שֶׁ ָחה שֶׁ פָּ ִמשְׁ בַּ
ִנים. ָנה – פָּ ל ַמתָּ ְמַקבֵּ

ים ְוׁשֹוִנים: ַעם ֵהם מֹוִפיִעים ֲחָדשִׁ ל פַּ כָּ
ֻחלֹות הֹוְפכֹות ְיֻרקֹות,  ֵעיַנִים כְּ

ִמְתָקְרבֹות ֶאל ָהַאף אֹו ִמְתַרֲחקֹות,
ִנים ָלנּו, ַהבָּ ָחה שֶׁ פָּ ִמשְׁ ִמיד, בַּ ֲאָבל תָּ

ָנָהר ָהְלָאה, ָהְלָאה, כַּ
ִנים. ִאים ֶאת ַהפָּ נֹושְׂ

שיח מברר זהות - רציונל

נושא הזהות היהודית והישראלית יוצר לא אחת תחושות של מבוכה ובלבול. 

התנגשות בין שתי תפיסות עולם שהחיבור ביניהן מעלה שאלות מורכבות. 

מצד אחד הדת היהודית המתבססת על ההלכה  )וקיים קושי בציבור להפריד 

בינה ובין היהדות כתרבות(,  ומצד שני החברה החילונית המעמידה את 

האינדיבידואליזם ורצונו של הפרט במרכז. 

יחד עם זאת, ודווקא בשל המורכבות של נושא הזהות, אנחנו מבינים את 

החשיבות הרבה שיש לנושא זה כגורם מרכזי, המחבר את האדם לתרבות 

ולחברה, שבה הוא חי. אנחנו מבינים כי לשם יצירת שיח זהות מכונן עלינו לחבר 

בין שני מישורים - בין המישור האישי והמישור הקולקטיבי. 

דוגמא טובה לכך הוא הגורם המארגן של בית הספר - "ַנַחל נֵֹבַע ְמקֹור ָחְכָמה", 

שבאמצעותו יצרנו חיבור בין המקום כרכיב זהות - נחל הדן הזורם במרכזו של 

בית הספר ובין המהות שלנו כבית חינוך - לנבוע חוכמה, להיות בתהליך מתמיד 

של זרימה, התקדמות, חיפוש, מציאת נתיבים חדשים ולהוות מקור מים חיים 

עבור תלמידינו ועבור הקהילה, שבה אנו חיים.

תוכנית שיח הזהות שיצרנו באה לידי ביטוי בשני מישורים - המישור הבית 

ספרי והמישור הקהילתי.

במישור הבית ספרי - כל הרכזים בתחומי הדעת השונים נתבקשו לחבר 

שיעורים מבררי זהות בתחומם. השיעורים התבססו על ארבעה מרכיבים: 

א. סיפור/ נושא/סוגייה המעוררים שאלות של זהות 

ב. חיבור בין האישי לקולקטיבי 

ג. טקסטים נילווים

ד. שאלות מבררות זהות

את השיעורים היה עליהם להגיש על פי מתווה אחיד שכלל רציונל, מטרות, 

מבנה ורפלקציה.

במישור הקהילתי - בחרנו להתמקד בנושא העמיות היהודית ובקשר שיש 

לנו עם יהדות התפוצות ועם קהילות מעבר לים. נוכחנו לגלות כי המשלחות 

של בית הספר לחו"ל מעלות שאלות של זהות והשוואה במפגש שנוצר בזכות 

החיבור בין הקהילות השונות. דווקא יהדות התפוצות יודעת לא אחת לתת ביטוי 

ברור לזהותה היהודית יותר מאשר היושבים בארץ. מפגש זה מהווה מבחינתנו 

הזדמנות אותנטית לעיסוק בנושא ולתהליך של ברור עצמי.

באופן כזה אנו מבקשים להפוך את בית הספר למגרש אימונים, שבו יוכל 

התלמיד לאמן את עצמו בשאלות של זהות ולגבש אט אט את תפיסת עולמו 

בהתאם למחשבותיו, למעגל המשפחתי ולמעגל החברתי אליהם הוא שייך 

ולזיקה לתרבות היהודית ולעם ישראל.

תודות
למפתחי המוצר בצוות הנהגת מארג בבית הספר: 

צוות רכזי המקצועות, חגית אמיתי, ענבר ארליך, אורי גולן, גלעד זאבי, כרמית טל, 

ירדנה פרפרי, פיטר מקנלי, אמנון רוה.

לאנשי צוות מארג: 

אלישבע בולג מנחה שנה א'-ב',  עמיחי צור מנהל חינוכי במארג – כל ישראל חברים 

ומנחה בית הספר, חיים פרג – מנהל תחום שנת האות וסופרוויזר של בית הספר, 

שוקי יניב אלחדד - מנהלת החטיבה לזהות יהודית ב"כל ישראל חברים".

לדורית שבח על ההגהה.

לאודליה רחבי על עימוד התכנים.


