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 "פילוסופיים גליםמע"
הפילוסופיה היא בעת ובעונה אחת ניסוח מפורש של חפצי חיים שונים והצעה של "

השקפות ומתודות שעל ידיהן אפשר להגשים מאזן מתוקן יותר של חפצי חיים אלה. מכיוון 

א יישאר רק בגדר השערה שהחינוך הוא התהליך שעל ידו יכול השינוי הדרוש להתגשם, של

על הרצוי, הרי הגענו לידי צידוקה של הנחתנו, שפילוסופיה היא תורת החינוך באשר הוא 

 ".פעולה מכוונת ומחושבת

 ג' דיואי דמוקרטיה וחינוך ירושלים: האוניברסיטה העברית

 הפילוסופיהאבל  .בו אנו חיים ועל העולם כבני אדם חיינו על הבסיסיות ביותר עוסקת בשאלות פילוסופיה

בבית , בעבודה רעיונות אנחנו מחליפים. ומושגים רעיונות בתוך ים של קיימים בני אדם. היא גם מעשית

כל היבט  משפיעה על, ובכך רעיונות עוזרת בהבהרת, פילוסופיה. ובפוליטיקה במערכות היחסים, בבית, הספר

 ומשמעותית. מרתקת בדרך הבסיסיות ביותר השאלות לחקר כמעניקה מסגרת הפילוסופיה חשבו על. בחיינו

 בפילוסופיה להשתמש מאפשרת לנו קשיםו עמוקים טקסטים כסט של במקום כפעילות פילוסופיה הבנת

. בתכנית "ילדים עושים פילוסופיה", התלמידים מתנסים בשלל מיומנויות בחיי היומיום שלנו כמשאב

יהול דיונים פילוסופים על נושאים הרלוונטיים לחייהם, חשיבה ואוריינות, כמו העלאת שאלות פילוסופיות ונ

 בקהילת חקר כיתתית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "חיים שאינם עומדים למבחן, אינם ראויים לחיות" )סוקרטס(
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 רציונל התוכנית
 

 על פילוסופיה עם ילדים

ם פילוסופיה לילדים היא אחת התכניות האלטרנטיביות המוצעות מזה מספר שנים, כדרך התמודדות ע

(, טוען שתכנית זו 2008האתגרים שעולים כתוצאה ממצוקות החינוך הממלכתי בארץ ובעולם. יורם הרפז )

מהווה מפגש בין לומדים פעילים ותכנית לימודים משמעותית באמצעות פרקטיקות חינוכיות כמו דיאלוג 

, חשיבה ביקורתית לייצר"במקביל ישנו דגש נרחב על טיפוח מיומנויות חשיבה:  בכיתה וקהילה חוקרת.

 אותם התלמידים מובילים, דיונים ידי עידוד הדבר נעשה על. ושיתוף פעולה מחשבתית יצירתי, אכפתית

 באמצעות בכיתהאלו  כגון מיומנויות חשיבה ניתן ללמד]...[  בפילוסופיה שהוכשר מורה בתיווך של

 ידידות, אמת כגון פילוסופיים יםעל נושא שאלותעולות  שמהם, לסיפורים מגיבים היטב ילדים. סיפורים

  .(D'Olimpio,2014: 1)" מוסר או

הרפז מסביר שפילוסופיה לילדים מהווה מפגש בין לומדים פעילים לתכנים מעוררי מחשבה, באמצעות 

"הדרך הטובה לגרום לתלמידים להבחין פרקטיקות חינוכיות כמו דיאלוג בכיתה על כל מרכיביו. לדבריו, 

 (. 1: 2008)הרפז,ות עיסוק בפילוסופיה במסגרת קהילת חקירה" ולקשר היא באמצע

פילוסופיה עם ילדים, כדרך חיים וכמתודה חינוכית, מבדילה את עצמה מהוראת הפילוסופיה בבתי הספר 

ומלימודי הפילוסופיה האקדמיים. בעוד שהוראת הפילוסופיה בבתי הספר מתמקדת, בעיקר בבתי ספר 

ת הפילוסופיה והרעיונות הפילוסופיים לאורך ההיסטוריה האנושית, רואה את תיכוניים, בלימודי תולדו

עצמה פילוסופיה עם ילדים )ופילוסופיה לילדים( כאפשרות לדרך חיים של שאילת שאלות קיומיות ורוחניות, 

מגיל צעיר, על אודות עצמנו, על עולמנו ועל הסובב אותנו. בניגוד ללימודי פילוסופיה אקדמיים, שבהם 

הלומדים הינם משקיפים פאסיביים על הרעיונות הפילוסופיים, פילוסופיה עם ילדים מבקשת להעניק מקום 

ומרחב לעשייה פילוסופית אקטיבית אשר תהפוך את האדם הצעיר לבעל מיומנויות לחשיבה רחבה 

פלינרי אשר וביקורתית, במיוחד סביב שאלות על אודות קיומו בעולם ולאו דווקא על אודות התחום הדיסצי

בית הספר סבור כי הוא חייב לדעת. פילוסופיה עם ילדים מפתחת לפיכך רגישות פילוסופית אצל ילדים  

ומבקשת לראות בשאלה מרחב חי, נושם ומבעבע של חיים תוך יצירת תנאים שיאפשרו יצירתיות, אכפתיות 

 ודאגה.

דורש, כפי שמציעה הפדגוגיה עיסוק בשאלות הקיומיות הנוגעות לאדם, למהותו ולמקומו בעולם 

 הפילוסופית הילדית מבית מדרשו של מתיו ליפמן, אבי המתודה שהלך לעולמו לפני שנים אחדות, פינוי מקום 
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ומרחב לקשב גדוש וממוקד לשאלות פילוסופיות אותנטיות ומקוריות )גם אינן מנוסחות בקפידה( מצדם של 

המבוגרים להיפרד, ולו זמנית, מידענותם המקובעת ילדים. פילוסופיה לילדים דורשת גם נכונות של 

היא המגביהה ילדים. פילוסופיה עם ילדים צעירים מעמידה -והמקבעת, מסמכותם הגבוהה, הטוענת כי היא

את השאלה במרכז עיסוקו של האדם באשר הוא אדם, ובתוך כך מבקשת להיפרד מאמיתות כוזבות 

 ות מתוך עמדה של ספק ותוך קיום דיאלוג פתוח וערני.ומההצדקות שלהן או לפחות לשאול עליהן שאל

זהו מהלך אינטלקטואלי כבד משקל ולעתים קרובות הוא מעורר חשש דווקא מצד המבוגר. הוא תובע חזרה 

לנקודת ההתחלה ונכונות לאפשר לילדים מרחב חינוכי חופשי ובטוח כדי לבסס בו שאלות ראשוניות וגם 

דות חייהם, על אודות סביבתם ובעיקר על אודות העולם המשתנה שהם מגלים פוריות על אודות עצמם, על או

במקוריות הנכונה להם כצעירים שטרם עברו מסע, המתיימר להיות מושלם, של חינוך מעצב. מהלך זה תובע 

ממחנכים, מהורים וממורים כאחד להיפרד מהקולוניאליזם המבוגר שלהם לטובת הבוסריות הצעירה של 

ות בה, באותה בוסריות, את המעיין הקיומי והרוחני אשר בו התמימות היא מצע נכון לרגישות הילדים ולרא

פילוסופית שאינה בהכרח נאיבית. זו רגישות שיש בה תקווה שהשאלה היא שתזין את הגילוי ובעיקר את 

 . (2015)קיזל,  העושר האנושי

 

 על תחום הגישור

של יישוב סכסוכים, אשר בו מסייע צד שלישי בלתי תלוי, ( הינו שיטה אלטרנטיבית Mediationגישור )

לצדדים מסוכסכים לנהל משא ומתן ולהגיע להסכם מרצון ללא כפייה וללא אלימות. הגישור מספק פורום 

מערכת היחסים עתיד ובדגש על ה הם, רגשותיהם וצורכיהם הייחודייםניטראלי לצדדים להביע את עמדותי

 ם של ענישה, נקמה והאשמה. בין הצדדים, ונמנע מכיווני

-winולא  win-winלעודד פתרונות המשלבים את הצרכים של שני הצדדים ומאפשרים תוצאה של בא  הוא 

lose . 

 

לתהליך הגישור במסגרת המערכת החינוכית אפקט משמעותי וערך מוסף רב הן בטווח היומיומי, הקצר והן 

 בטווח הארוך.

דמוקרטיה, כבוד הדדי, סובלנות והדברות,  –ברתיים שונים ורבים מימושם של ערכים ח הגישור מאפשר

יוצרים יחד סביבה פלורליסטית ודמוקרטית. התהליך מציע כלים ומיומנויות ליישוב מחלוקות בצורה 

שוויונית תוך דגש על הקשבה ושיתוף. בטווח הארוך, הטמעה של  כלים "גישוריים" תאפשר התמודדות 

קונפליקט. הדבר יבוא לידי ביטוי במסגרות השונות.  רה אופטימלית למעורבים בסוכים בצועתידית עם סכ

במישור החברתי, המשפחתי, הקהילתי, התרבותי והפוליטי. האלמנט החינוכי הוא חשוב במיוחד בחברה 

 גונית וקונפליקטואלית דוגמת החברה הישראלית. -רב
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תיים של הגישור בביה"ס מהווים חלק מתהליך על כל העוסקים בדבר יש להבין כי שילוב והטמעה משמעו

צירת שינוי משמעותי , יש לשאוף לישינוי במאפייני ביה"ס המודרני, הן ברמה הארגונית והן ברמת השיח

הגישור שונה מכל תכנית חינוכית אחרת מאחר . ינוי תפיסתישארוך טווח, יצירת תשתית לפיתוח ארגוני ו

ם יחד עם לימוד מיומנויות וכלים ספציפיים ליישום התפיסה בחיי והוא מציע הכרות והפנמת תפיסת עול

 יום של הארגון והקהילה.-היום

ברמה המעשית, הגישור בארגון החינוכי הוא תהליך מערכתי המשלב את כל גורמי הארגון הפורמלי. 

 התלמידים. –ההנהלה, צוות המורים, הורים, חברי הקהילה וכמובן בראש ובראשונה 

 

שינוי בתהליכי חשיבה ותפיסה והתמודדות עם התהליך היא ברמות שונות שבמרכזן  ההשפעה של

 .הטמעת הגישור כחלק מתרבות הארגון החינוכיו קונפליקטים

 לגישור במערכת החינוך מטרות רבות:

 להעביר את האחריות ליישוב סכסוכים מן המורים אל התלמידים.· 

 רך של הידברות וללא אלימות. לאפשר לתלמידים מסגרת ליישוב סכסוכים בד· 

 לטפח כבוד ולגיטימציה לתחושות וצרכי האחר. · 

 לטפח הקשבה לנקודת הראות של הצד השני. · 

 לשפר את התקשורת בין התלמידים. · 

 לפתח אקלים דמוקרטי בביה"ס ע"י יתר איזון בחלוקת הכוח בין מורים לתלמידים. · 

 

 ":גלים"ב על התוכנית

 

 כנית המהווה פתח עבור התלמידיםה ת" הינמעגלים פילוסופיים"

. במהלכה הם מתנסים בשלל מיומנויות 21-לעידן החדש של המאה ה 

חשיבה )ביקורתית, אכפתית ויצירתית(, מיומנויות אוריינות )הבעה 

 בכתב, בעל פה, הקשבה ודיון( ומיומנויות ליישוב מחלוקות בצורה 

  .כבדת ורב תרבותיתמ, שוויונית ודמוקרטית, דרך קהילת חקר פילוסופית

 :התוכנית פועלת בכל השכבות בחטיבת הביניים

קבוצות לכלל  שתימועבר ל ,"עושים פילוסופיה" בשכבת ז' הקורס

כל קבוצה שעתיים שבועיות, במסגרת קורס בחירה במרחב  -התלמידים

. הדגש "בשביל הזהות"בהתייחסות לציר המארגן השכבתי  ,האקדמי

הוא על חשיפה ותרגול ראשוני של המהלכים הפילוסופים בקהילת 

נים של בניית הקהילה, האמון, החקירה. בנוסף אלו השלבים הראשו

 ושל התלמיד כיחיד. האווירה המכבדת והפתיחות מול חברי הקהילה
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 אקדמיהבחירה האשכול במסגרת  לשתי קבוצותמועבר  ,"ילוסופיהגולשים בגלי הפ" בשכבת ח' הקורס

. הדגש בשנה זו הוא על יישום המיומנויות "בשביל האחר והקהילה"בהתייחסות לציר המארגן השכבתי 

לה ובהעברתם לתלמידים באמצעות התנסות פעילה של התלמיד, בהעברת מעגלים פילוסופים לחבריו לקהי

 ."תלמידים מלמדים תלמידים", בבתי ספר יסודיים

 מועבר לשתי קבוצות, במסגרת קורס בחירה במרחב האקדמי "שיח פילוסופי מגשר" בשכבת ט' הקורס

. קורס זה נבנה בשיתוף פעולה עם רכזת הערבית בבית "בשביל המדינה"בהתייחסות למיר המארגן השכבתי 

משום ששפת הגישור חוברת  הספר ומומחית בתחום הגישור, אמאני ג'זאר, ונקרא "שיח פילוסופי מגשר"

ם בין תלמידי כפר גלים לתלמידי בי"ס , במסגרתו אנו מקיימים מפגשי חשיבה משותפילשפה הפילוסופית

הדגש בשנה זו הוא על מג'דיידה מכר.  "אלביירוני" –ס נוסף "ט הצטרף אלינו בי"תשע השנה,פארדיס. 

בחברה  הטמעת המהלכים והמיומנויות ויישומם בהקשרים רחבים יותר, מול אוכלוסיות ומגזרים שונים

 .הישראלית

זו אנו מחברים בין הפילוסופיה לשפה הגישורית, על מנת לסייע ביישום  "שיח פילוסופי מגשר" בתוכנית

, שמציפים קונפליקטים רבים ביחס פיות ביחס למציאות חיינו בחברה הישראליתהמיומנויות הפילוסו

 ועלייתן העצמאית היהודית המדינה חורבן עם"לזהותנו, כמו זהותו היהודית מול זהותנו האוניברסלית: 

 היהודית הפילוסופיה של המפתח דמויות פעלו שבהן, האימפריאליות הקוסמופוליטיות התרבויות של

 בקאנון בקיאים שהיו רבים יהודית פילוסופים דחפה מרכזית שאלה, הימי־ביניימיתו הקלאסית

 הטענות את לאמץ יכולים ותבוניים מלומדים אנשים כיצד: הקוסמופוליטית התרבות של הפילוסופי

 ובמסורת בהיסטוריה שמקורן דעות בין נמנע בלתי מתח התעורר? טוענים יהודיים טקסטים כי שנדמה

 טענות האם. אוניברסאלית כאמת והציגו ראו כלל בדרך הלא־יהודים שהפילוסופים מה ןובי היהודית

 התבונה של והטענות העקרונות מן, להסקה ניתנות אפילו, תואמות בעולם האנושי הטבע אודות יהודיות

 הוהמחשב החיים היוונית־רומית?  הפילוסופית המסורת, העניין לצורך, זאת שניסחה כפי, האוניברסאלית

 ...האוניברסאלית התבונה את תואמים, מנדלסון טען, היהודיים

Henry S. Levinson and Jonathan W. Malino, "Contemporary Jewish Philosophy" in The Routledge 

Encyclopedia of Philosophy (Routledge: London and New York, 1998) 

בה אנו  ועל החברה כבני אדם זהותנו על הבסיסיות ביותר עוסקת בשאלותהתוכנית "שיח פילוסופי מגשר" 

 לחקר מעניקה מסגרתו כל היבט בחיינו משפיעה על, ובכך רעיונות עוזרת בהבהרת, פילוסופיה. חיים

לקום בבוקר, לא משנה על איזה צד, ולפני  : "מלאת משמעויותו מרתקת בדרך הבסיסיות ביותר השאלות

 ום בבוקר, לא משנה על איזה צד, ולפני הקפה של הבוקר, ולפני שאני הקפה של הבוקר, ולפני שאני ק
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זוכרת איזה יום היום ומה המשימות שלפניי, אני מזכירה לעצמי מהי משמעות חיי. לקום כך בבוקר, 

כמאמר השיר, זה ללכת "ברחוב אחר". התשובה האחת, הברורה והשלמה למשמעות חיי, משלבת בתוכה 

ני" ו"במה אני מאמינה". הכיול, האיפוס והקרקוע, מתלכדים יחד לחוויית את המענה לשאלות "מי א

משמעות עמוקה. זוהי אמנות המשמעות ואלו פירותיה. בשלב הבא אני כבר לא צריכה להזכיר לעצמי דבר. 

ד״ר תמי יגורי, אומר נטמעת בי והופכת להיות מעטה הגנה שקוף שמקיף אותי מבפנים ומבחוץ..."   המשמעות

 .י אתהלך מ

הבנת הפילוסופיה כפעילות, במקום כסט של טקסטים עמוקים וקשים מאפשרת לנו להשתמש בפילוסופיה  

 .שלהן במקום חיפוש אחר התשובות לשאלות גישהבעיקר  הפילוסופיה הינה כמשאב בבית הספר ובחיים.

לו )וגם עם האחר( מחייבת שיח זהות מתמיד של התלמיד עם עצמו ועם קבוצת השייכות שהפילוסופיה 

הפילוסופיה אינה מתודולוגיה בלבד, אלא תפיסת  ועם שלל רכיבי הזהות הקולקטיבים המצויים במרחב.

חיים לשינוי וקידום חברה ומציאות.  בתוכנית זו אנו נוגעות במושגים כמו: החתירה לאושר, מוסר, זהות, 

בנוסף הגישור עוסק   הפרופיל הבית ספרי. קיומיות, רב תרבותיות, הכרה ועוד, המתכתבים באופן ישיר עם

בתקשורת בין אישית במעגל הבית ספרי, משפחה, קהילה וחברה, תוך התמקדות בדרכים ובאפשרויות 

להתמודד עם קונפליקטים. לתוכנית יש השפעה חיובית על חיי התלמידים ודרך החשיבה שלהם. בנוסף היא 

 הם חיים. מעודדת תפיסה חיובית על עצמם ועל החברה בה 

 התכנית:מטרות 
 

 התלמידים ירכשו מיומנויות קוגניטיביות ואורייניות המסייעות בקידום וביישום שיח פילוסופי מגשר.  

  תוך שילוב שפה גישורית, שחשובים להם מתורבת ומעמיק על נושאים דיון לקיים ילמדו כיצדהתלמידים ,

 רווח.–עולם חדשה של רווח  שפה אחרת, אלטרנטיבית לזו שהם מכירים עד כה. תפיסת

  הענקת מיומנות לתקשורת יעילה כגון: הקשבה בתשומת לב, העברת מסרים ברורה, שימוש בסגנונות שונים

 לניהול קונפליקטים.

 מערערת על מבנים  -השאלה מייצרת סקרנות. שאלה פורייה, המטילה ספק ורעננות -פיתוח חשיבה יצירתית

רתיות תגדל. מכיוון שאין תשובה מוחלטת, אתה לא מקבל מן המוכן, חברתיים. ככל שנתערב פחות היצי

 אתה מפתח חשיבה יצירתית, הילד יוצר את התשובות.

 זו הזדמנות לחוות מחדש את תהליכי החשיבה של הילדים ואת המסקנות  -פיתוח חשיבה מעשית ולוגית

ות הבסיסיות בחשיבה. שלהם, לאמן אותם מגיל צעיר לראות בתהליך הסקת מסקנות אחת המיומנוי

החשיבה הלוגית מתפתחת באמצעות קהילה של חקר. בקהילה אנו יוצרים שיווין, דמוקרטיה, סולידריות 

 ואכפתיות.
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 לחזק את היכולות של הילדים לבודד את היחסים בין דברים, להבחין בהבדלים  -פיתוח חשיבה אנאלוגית

 וליצור הקשרים שונים.

 רתיות כלפי הרעיונות הפילוסופיים שאתה מעלה. ביקורתיות כלפי עצמך, ביקו -פיתוח חשיבה ביקורתית

הילדים לעסוק פנימה .האדם מסתכל פנימה אל רעיונותיו ומשכלל אותם. פילוסופיה עם ילדים מעודדת את 

 בתהייה, בשאלה, בהסקה, גם אם הם אינם מכירים את המושגים. או העברת האחריות.

 כסוכים בדרכים של משא ומתן וגישור, במקום אלטרנטיבות של אלימות, חיזוק האלטרנטיבה של יישוב ס

  .התנתקות, כניעה

 לימודי גישור וחשיבה פילוסופית דורש כבוד הדדי ואכפתיות לזולת.  -פיתוח חשיבה אכפתית 

 טיפוח שיח של זהות בקרב התלמידים.  

 .פיתוח וקידום השיח הערכי הבית ספרי, רב תרבותיות ועוד 

 ביזם חברתיקידום אקטי. 

 

 

 פריסת הליבה הערכית של התכנית:
 

 חזון בית הספר
 לאן?

 ערכים
 למה?

 הגורם המארגן
 מה?

 גרעיני המומחיות
 )נוסחת עבודה(

 איך?
בוגרי ביה"ס יובילו  -

את ערכי האמונה, 
הכבוד והערבות 
ההדדית בחברה 

 הישראלית.

בית הספר הוא בית  -
רב תרבותי המאמין 

 ות.הזדמנוי ןבשוויו

בגלים החינוך  -
והדוגמה האישית יתוו 
את דרכם של 

 למצוינותהתלמידים 
אישית ולהצטיינות 

 לימודית וחברתית.

 

חיזוק הערבות  -
ההדדית ושיתופי 
הפעולה בקרב בני 

 הנוער.

חיזוק המעורבות  -
החברתית והכרת 
המאחד והמייחד את 

 הפרט בחברה.

חיזוק יחס של כבוד  -
ואחריות לסביבה 

 ת וזיקההטבעי
 .לקהילה, והמדינה

 

  –צומחים בחממ"ה 

 חינוך אישי

 מצויינות

 מנהיגות

 הגשמה עצמית

 

מעגלים באמצעות 
 -פילוסופיים

 תחווייתילמידה 
בזיקה ישירה להווייה 

ערכית -החינוכית
 בביה"ס.

 בחירה

 חשיבה יצירתית

 שינוי והתחדשות
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 הגדרות תחומי החיים:

 :התחום האישי

 באמצעות טקסטים, סיפורים, סרטים, תמונות, ידע אישי. למעגל הפילוסופיר אישי ורגשי חיבו 

  שאלות פילוסופיות, הבנה מחודשת ויצירתית המתבססת על  תבבנייהעצמה אישית כמשתתף פעיל
 ינות אישית.ידע ודעה אישית, מצו

 .ביטוי אישי בעל פה, בכתב וביצירה  

  יים, מיומנויות אישיות, חברתיותמיומנויות למידה, כישורי חפיתוח. 

  .לחזק את האחריות, המעורבות, ותחושת היכולת והערך העצמי של התלמידים 

 :התחום החברתי

  רב בהדגשת ערכי ה לפני המפגשים עם הקהילה ועם האחר המנחים לפילוסופיהמפגשים מונחים ע"י
 , שיתוף הפעולה והערבות ההדדית.תרבותיות

  וכו'.תחנות והנחייתה, הכנת הפעילותבחירת  –התלמידים בשיתוף  המפגשיםהכנת , 

  תלמידים מלמדים תלמידים. בהנהגת תלמידים. מעגלים פילוסופייםהובלת 

 עולם הפילוסופיהמפגשים עם אנשים מ. 

 :התחום הלימודי

  חקירת נושאים חברתיים, מדעיים וכו'למידה בין תחומית של 

 ואורייניות התלמידים ירכשו מיומנויות קוגניטיביות. 

 :ערכי-התחום החינוכי

  בזיקה לתולדות העם ומורשתו בארץ וזהות קולקטיבית חיזוק תודעה לאומית  -חינוך לאומי
 ישראל.

  חיזוק המעורבות החברתית והכרת המאחד והמייחד את הפרט בחברה. –חינוך חברתי 
  של כבוד ואחריות  זהות העצמית וערך האניחיזוק  -אישיחינוך. 

 :הארגוניהתחום 

 תכנים הנלמדים. ציר המארגן והתוכנית הספירלית, שכבה שכבה, בהתייחסות ל 

 למפגשים.שיכניסו חוויית משמעות  הסדנאותבמהלך  רלוונטיות לעולם התלמיד הכנסת סוגיות 
 תכנון ופעילויות בבית הספר  מחויבולכן  בתהליך מפגשים עם האחר מחוץ לכותלי בית הספר

  .טרם היציאה 
 למידה מבוססת מקום ואנשים, למידה פעילה –יקות לימודיות פרקט. 
  השפעה/מעורבות –התייחסות לקהילה. 
  משובים/הערכה –רפלקציה קיום. 
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 פילוסופייםמעגלים  – ט'–לכתות ז'  דוגמאות למערכי שיעור

 

 שיעורים מלווי עזרים

 עם הגדרה של מהי קהילת חקירה: בריסטול

 אדם וכל דרך. אפילו אם אינכם מסכימים, עליכם להביע זאת  לרה מכבדת: כל דעה, כהחקי קהילת

 בדרך מכבדת, מבלי לצחוק ולהוריד את האחר.

 החקירה חושבת: עלינו לחשוב בזהירות על השאלה ולתכנן מה ברצוננו להגיד. תחשבו לפני  קהילת

עמדתכם ומצאו נימוקים אתם חושבים זאת. החליטו על  למהשתביעו את דבריכם, בעיקר על 

 שיתמכו בה.

 החקירה קשובה: לאחרים, לקולות ולמהלכים. אפשרו לכל אחד להביע את עצמו, נסו  קהילה

 באמת לנאמר ולהגיב על כך באופן מתאים. יבלהקש

 החקירה פתוחה ומהנה: תהנו אחד מהשני ואפשרו לכל אחד להביע את עצמו בפתיחות  קהילת

 וחופשיות.

 :ובות אפשריותעם תג כרטיסיות

 על.... שעןרוצה להי אני 

 רוצה לתת דוגמא ל.... אני 

 רוצה לשאול... אני 

 רוצה לקשר את... אני 

 מתנגד ל... אני 

 דבריו... בעקבות 

 תומך ב... אני 

 מוסיף... אני 
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 "ילדים עושים פילוסופיה" סילבוס
 

 יחד ולדבר על הכל! ותלחשוב בגדול, לתהות ולשאול, להעלות רעיונ בואו

המצאה גדולה מתחילה בשאלה וכל רעיון גדול מתחיל במחשבה  כל

אחת קטנה. בקורס שלנו נעלה שאלות ונחקור את הרעיונות 

המקום  זהושמעסיקים אותנו, נפתח את החשיבה וניצור יחד קהילה. 

 לכל מי שאוהב לדבר, להקשיב ולחשוב קצת אחרת.

ועל  כבני אדם חיינו על הבסיסיות ביותר עוסקת בשאלות פילוסופיה

 קיימים בני אדם. היא גם מעשית הפילוסופיה. אבל בו אנו חיים העולם

בבית , בעבודה רעיונות אנחנו מחליפים. ומושגים רעיונות בתוך ים של

כל היבט  משפיעה על, ובכך רעיונות עוזרת בהבהרת, פילוסופיה. ובפוליטיקה במערכות היחסים, בבית, הספר

 ומשמעותית. מרתקת בדרך הבסיסיות ביותר השאלות לחקר כמעניקה מסגרת סופיההפילו חשבו על. בחיינו

 בפילוסופיה להשתמש מאפשרת לנו קשיםו עמוקים טקסטים כסט של במקום כפעילות פילוסופיה הבנת

אז בקורס  .שלהן במקום חיפוש אחר התשובות לשאלות גישה היא פילוסופיה. הבחיי היומיום שלנו כמשאב

תאוריה  של הסבר או אפילו, וההווה הגדולים של העבר הפילוסופים הדרכה עלו מצאזה אתם לא ת

אנו רוצים . פילוסופיה של עשיית הפרקטיקה להכיר לכם את הקורס היא של. המטרה מסוימת פילוסופית

 פילוסופים ושהם בעצם שחשובים להם מתורבת ומעמיק על נושאים דיון לקיים ילמדו כיצד שתלמידים

 בטבעם.

 הקורס: מטרות

 מערערת -ורעננות ספק המטילה, פורייה שאלה. סקרנות מייצרת השאלה -יצירתית חשיבה פיתוח 

 לא אתה, מוחלטת תשובה שאין מכיוון. תגדל היצירתיות פחות שנתערב ככל. חברתיים מבנים על

 .התשובות את יוצר הילד, יצירתית חשיבה מפתח אתה, המוכן מן מקבל

 ואת הילדים של החשיבה תהליכי את מחדש לחוות הזדמנות זו -ולוגית מעשית חשיבה פיתוח 

 המיומנויות אחת מסקנות הסקת בתהליך לראות צעיר מגיל אותם לאמן, שלהם המסקנות

 יוצרים אנו בקהילה. חקר של קהילה באמצעות מתפתחת הלוגית החשיבה. בחשיבה הבסיסיות

 .ואכפתיות סולידריות, דמוקרטיה, שיווין

 להבחין, דברים בין היחסים את לבודד הילדים של היכולות את לחזק -אנאלוגית חשיבה חפיתו 

 .שונים הקשרים וליצור בהבדלים
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 כלפי ביקורתיות. מעלה שאתה הפילוסופיים הרעיונות כלפי ביקורתיות -ביקורתית חשיבה פיתוח 

 את מעודדת ילדים עם פילוסופיה. אותם ומשכלל רעיונותיו אל פנימה מסתכל האדם. פנימה, עצמך

 .המושגים את מכירים אינם הם אם גם, בהסקה, בשאלה, בתהייה לעסוק הילדים

 לזולת ואכפתיות הדדי כבוד דורש פילוסופית חשיבה לימוד -אכפתית חשיבה פיתוח. 

 :השיעורים מהלך

 שעולות בתמונות מתבוננים/ סרטונים רואים/ לשירים מקשיבים/ טקסטים קוראים התלמידים 

 פילוסופיות שאלות הןמ

 הפותח הקטע על שאלות העלאת באמצעות" העולם את תופס הוא איך" לנושא להגיע צריך ילד כל. 

 דמוקרטי באופן ובוחרים לקטגוריות אותם מחלקים, הלוח על התלמידים שאלות את כותבים 

 .נדון שבה שאלה

 דעותיו את מנומק ןבאופ מביע תלמיד כל בו, ומכבד פתוח במעגל פילוסופי דיון מנהלים. 

 הדיון בעקבות הרהוריו את כותב תלמיד כל השיעור בסיום 

 השיעורים: נושאי

 שיעור פתיחה-

 השיעורים ילוו במאכלים שונים מהעדות השונות שהתלמידים יביאו -ישראלית זהות .1

 סיפור עממי על סליחה בהקשר ליום הכיפורים 

 היהודיבן נוער העוסק במורכבות של הנוער  למיומן ש קטע 

 הרב אהרן ליכטנשטיין דברי  -על אחריות אישית וקולקטיבית -יום רבין 

 "איך שופטים תרבות שונה? )הכנה לעדות/מוצא( -שבט ה"יקירמא 

 ניצוצות המאבק -משפחת פורן ציון -סרטון משפחה בשלושה דורות 

  וקטע קריאה מהספר "תרנגול  פריה": על שינוי הזהותממפרק בסדרה "זגורי איקטע

 כפרות"/ אלי עמיר

 בניית מערך שיעור בנושא זהות ישראלית -הערכה חלופית 

 אוניברסאלית  זהות .2

 הילדים "אני תמיד נשאר אני"/ עוזי חיטמן שיר 
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 ואן גוך הקשר בין יצירותיו לחייו + עבודה יצירתית של דיוקן עצמי -דיוקן עצמי 

 מיהו אדם? נלסון מנדלה 

 מיהו אדם?  מרתין לותר קינג 

  מפקיסטן שלוםזוכת פרס נובל ל -על מללה סרטוןאדם? מיהו 

 כתיבת הפילוסופיה האישית של כל תלמיד -מיהו אדם? משימת ניתוח עצמי 

 

 חברתית זהות .3

 מאמר +שיר -היחס לעולם הטבע 

 אני רוצה גם"/יהודה פוליקרסרטון+ השיר : תרבות הצריכה -היחס לחברה" 

 םסרטון מכתב למורה של תלמידי -היחס לסביבה 

 כל החברה"/ מוניקה סקסשיר+ על אמנדה טוד סרטון -לחץ חברתי" : 

 משימה מסכמתבילי אליוט סרט + 

 זהות מינית .4

 

 כללית זהות .5

 ספר שמות: גילוי זהותו האמיתית של משה -"ךתנ 

 מסכת סנהדרין, פרק ד: יחידי בעולם משנה 
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 הלמידה הערכת
 

 מחצית א'

 למידים ימלאו דף מובנהכל סוף שיעור הת 30% פרוטפוליו

 30% בניית מערכי שיעור

 10% יחס

 10% השתתפות

 10% -קולאז' יצירתי של דיוקן עצמי

 10% -נבחר בשיעורים המסכמים עבחוויה/ קט שיתוף

 

 מחצית ב'

 כל סוף שיעור התלמידים ימלאו דף מובנה 30% פרוטפוליו

 30% (העברת מעגלים פילוסופים בכיתה )לאחר בניית מערכי השיעור

 10% יחס

 10% השתתפות

 10% -האני הפילוסופי שלי )כתיבת הראייה הפילוסופית שלי(

 10% -נבחר בשיעורים המסכמים עבחוויה/ קט שיתוף
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 "ישראלית זהות" יחידת
 

 :השיעור פתיחת

 זהות למילה אסוציאציות שמש

 שהישראליות לכך אותם להוביל בחשו) שלי האישיות, מוצא, שורשים, משפחה, אני מי :מצופות תשובות

 (שלהם מהזהות חלק היא

 :כישראלים שלנו המורכבות

 שמישהו ארוך תור של תמונה, ישראל ארץ מפת, בכותל שמתפלל יהודי למשל) לכיתה שונות תמונות מביאים

 של שונים מאכלים – קוסקוס,  פלאפל, ערבי, יהודי דתי אדם של תמונה, קלפי של תמונה, לעקוף מנסה

 (העדות

 ?כישראלים אותנו מייחד מה להגדיר ותנסו בתמונות שתתבוננו רוצה אני: שאלה

 האופי, הישראלית החוצפה, שונות עדות, יחד שחיות שונות דתות, דמוקרטית יהודית מדינה: מצופה תשובה

 אויבים מוקפת קטנה מדינה -שלנו המיקום, הישראלי

 הראשון הטקסט. שבה המורכבויות ובכל כישראלים ושלנ בזהות תעסוק שלנו הקרובה היחידה -הסבר

 .ישראלית ילדה של מיומנה קטע הוא נעסוק שבו
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 המעורר

 ?"יהודייה אני דווקא למה"– מיומן קטע

לא מאמינה שהחופש עומד להסתיים, זה עבר כל כך מהר. אני מודה שקצת התחיל לשעמם לי אבל אין  אני

 , למבחנים... כואב לי הראש רק מלחשוב על זה.ותרי בית , לעבודלי כח לחזור לשבת בכיתה, לשיעו

כבר נראית עצבנית, כל דבר שאני אומרת מרתיח אותה, אני חושבת שהספיק לה ומבחינתה שהחופש  אמא

זבל" כמו שהיא -יגמר כבר מזמן. היא שונאת שאני משתלטת לה על הטלוויזיה בערב ורואה את ה"ריאליטי

חושבת שהחדשות שלה שהיא מכורה אליהם הרבה יותר גרועים. כמה אפשר לשמוע  קוראת לזה, אבל אני

 , הפגנות ושחיתויות.עיםעל פיגו

הייתה כתבה על השנאה כלפי היהודים בעולם. הם דברו על החרם שעושים על ישראל ועל גילויי  אתמול

נהגת אלי כמו ילדה מקום. אמא לא אוהבת שאני רואה את זה, היא מת כלהאנטישמיות החדשים שיש ב

 . שלאקטנה, אז עשיתי כאילו אני משחקת בפלאפון אבל בעצם הקשבתי, לא יכולתי 

להירדם, התחלתי לחשוב על כל הדברים שאמרו בכתבה והתעצבנתי ששונאים דווקא  ילא הצלחת בלילה

 , אני לא מבינה למה דווקא אותנו, מה עשינו להם???הודיםאת הי

א גדול ואז התחלתי לחשוב כמה יהודים יש בו בכלל שבחרו דווקא להיטפל אלינו. , כמה הולםעל העו חשבתי

למה דווקא אני יהודייה ומה הופך אותי לשונה מכל העולם? זה לא שאני  -זה גרם לי לחשוב גם על עצמי

מתפללת כל היום, או אוכלת כשר ושומרת שבת, אפילו לעלות לתורה בבר מצווה כמו אח שלי לא יכולתי 

שות כי אני בת. אני גם בכלל לא בטוחה שיש אלוהים אחרי שחומי הכלבה שלי נעלמה וכל יום ביקשתי לע

  ממנו שהיא תחזור והיא אף פעם לא באמת חזרה!

הזה של הדתות כל כך מסובך, אני לא מבינה למה כולנו לא נולדנו פשוט אותו הדבר. אני שונאת  ייןהענ כל

אני ג'ינגית וכולם בבית ספר צוחקים עלי בגלל זה, אז אני גם הייתי חייבת להיות שונה, גם ככה מספיק לי ש

 !!להיוולד יהודייה. ג'ינגית זה מספיק לי! למה גם יהודייה?

מוקדם  כל כך הרבה שאלות שאין לי תשובות אליהן, יאללה אני חייבת להירדם, מחר הולכים לים אוף

 .בבוקר, לילה טוב

 הנושאים בכתיבת להם לסייע ניתן, פילוסופיות שאלות להעלות בתחילה לתלמידים לסייע בכדי -הסבר

, אלוהים,  חברות, דתות, יהדות, שנאה, אנטישמיות, שונות, גזענות: למשל) הלוח על מהטקסט העולים

 (ועוד אמונה
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 הפילוסופיות השאלות העלאת שלב

 שונות דתות יש למה? 

 אלוהים יש האם? 

 היהודים את שונאים למה? 

 בעולם אנטישמיות יש למה? 

 הדבר אותו נולדים כולם לא למה? 

 ?למה יורדים על מי ששונה 

 השנאה/ המלחמות את להפסיק אפשר איך? 

 גזענים אנשים למה? 

 מין או דת גזע פי על אחרים שופטים אנשים למה? 

 ליהודייה אותי הופך מה? 

 דת שיהיה צריך למה? 

 רעים אנשים יש למה? 

 יהודייה אני דווקא למה? 

 כולם כמו להיות יכולים לא אנחנו למה? 

 רע או טוב זה שונה להיות האם? 

 ?למה הדת היהודית כה שנואה בעולם 

 ?מה התחיל את האנטישמיות 
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 :לקטגוריות החלוקה שלב

 לתת ולנסות השאלות בין דמיון אחר לחפש -לקטגוריות השאלות את לחלק התלמידים את לכוון צריך

 שלאחר לתלמידים להסביר חשוב(. ועוד אנטישמיות, שונות, אלוהים, דת, יהדות: למשל) כותרות להן

 את גם בחשבון לקחת חייבים נהיה, בה לדון שברצוננו אחת בשאלה כשנבחר לקטגוריות החלוקה

 .קטגוריה באותה שנמצאות האחרות השאלות

 פעילויות אפשרויות

 וד.הקרנת כתבה מהחדשות על הנושא של אנטישמיות/חרם על ארץ ישראל וע 

 הבאת כתבה מהעיתון לכיתה בכדי להראות את הרלוונטיות של הנושא. 

 .חיבור באמצעות שיחה/הרצאה קצרה על המצב בארץ כיום 

 בעקבות השיעור םהרהורי

חשוב  -כאשר הדיון נוגע בשאלות האנטישמיות, התלמידים מנסים למצוא סיבות למדוע שונאים אותנו

ות שלהם לסיבות שהאחריות שלהם היא עלינו )למשל אנחנו להראות לתלמידים שניתן לחלק את הסיב

גונבים ועוד. חלק אמרו שאנחנו  -פוגעים באחרים, יש כאלה שאמרו כי הישראלים מתנהגים רע כשהם בחו"ל

כלומר שהאחריות היא  -מתייחסים לא טוב לערבים( וסיבות שאיננו יכולים לשלוט עליהם -כובשים עם אחר

 מרו שאנחנו ייחודים, מצליחים מאוד ומקנאים בנו, מחפשים שעיר לעזאזל ועוד(.לא עלינו )למשל חלק א

כאשר הדיון נוגע בגזענות, חשוב לעודד את התלמידים לחשוב ברפלקטיביות גם על מעשיהם, במקום לתת 

כל הזמן דוגמאות למתי אנשים מתנהגים בגזענות כלפי היהודים, חשוב להציב להם מראה על הגזענות 

ת בארץ כלפי אחרים. אנחנו מאוד גזענים גם ביננו וחשוב לנסות להבין מדוע, כלומר הגזענות היא שמתרחש

תופעה כללית שאיננה תמיד נוגעת ביהודים, אלא תופעה שמשותפת לכלל המין האנושי ולנסות לבחון עם 

 התלמידים מדוע היא קורית.

כיום. ניתן לראות שהם שוב ושוב נותנים  כמעט שאי אפשר למנוע את החיבור של התלמידים למתרחש בארץ

דוגמאות ממה שקורה, על פיגועים, על השנאה שלהם כלפי הערבים, השנאה של הערבים כלפי היהודים ועוד. 

מצד אחד צריך להתייחס להערות הללו, כי הן חשובות והופכות את הדיון לרלוונטי, מצד שני גם חשוב 

ית יותר. צריך למצוא את האיזון בין הדוגמאות הספציפיות להעלות את הדיון לרמה כללית ופילוסופ

והחיבור האישי של התלמידים לבין הנושאים הפילוסופים והכללים שהם נוגעים בהם. למשל נושא פילוסופי 

רחב שניתן לגעת בו הוא השונות והוא משותף למרבית התלמידים ולאנשים בעולם ואיננו ממוקד כה 
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למידים עוסקת בעובדה שהילדה ג'ינג'ית צריך לכוון אותם לכך שהעיסוק בישראל. כאשר השאלה של הת

בכך שהיא ג'ינג'ית הוא בגלל שזה הופך אותה לשונה והשוני הוא שגורר את התגובה ולאו דווקא הג'ינג'יות 

 באופן ספציפי.
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 הכיפורים יום לקראת שיעור

ומבקשים מהתלמידים לכתוב על מה הם רוצים לבקש מספרים מעט על יום הכיפורים  -פתיחת השיעור

 סליחה השנה. מי שמעוניין יוכל לשתף את הכיתה.

 המעורר

 סליחה/ סיפור עממי

 היו היה פעם ילד בעל מזג רע מאד.

 אביו נתן לו שקית של מסמרים ואמר לו לתקוע מסמר בגדר הגינה 

 שהוא יריב עם מישהו.בכל פעם שהוא יאבד את סבלנותו או 

 מסמרים בגדר. 37יום הראשון, הוא תקע ב

 בשבועות הבאים , הוא למד לשלוט בעצמו 

 ומספר המסמרים פחת בגדר מיום ליום

 הוא גילה שיותר קל לשלוט בעצמו מאשר לתקוע מסמרים.

 

 לבסוף, היגיע היום בו הילד לא תקע אף מסמר בגדר. 

 שבאותו יום הוא לא תקע אף מסמר. הוא הלך לאביו ואמר לו

 אז אביו אמר לו להוציא מסמר מהגדר עבור כל יום שהוא לא איבד את סבלנותו.

 הימים עברו ולבסוף הילד היה יכול לבשר לאביו 

 י הוא הסיר את כל המסמרים מהגדר.כ

 האב הוביל את בנו לגדר ואמר לו :

 בל תסתכל על כל החורים שיש בגדר.בני, התנהגת למופת, א

 מוסר השכל:

  ע סכין באדם ואחר כך להוציא אותו,אתה יכול לתקו

 פגיעה מילולית מכאיבה בדיוק כמו פגיעה פיזית.אבל תמיד יישאר פצע.  

 לכן חשוב לפני מעשה.

 חברים הם תכשיטים יקרי ערך, הם גורמים לך לחייך ומעודדים אותך.

 הם מוכנים להקשיב לך כשאתה זקוק לכך, הם תומכים בך ופותחים בפניך את ליבם.

 לחבריך כמה אתה אוהב אותם " . הראה
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 השיעור מהלך

(  נקודה עד קורא תלמיד כל-בסבב שנייה ופעם שלי בקריאה ראשונה פעם) פעמיים הטקסט קריאת לאחר

 ובהעלאת פילוסופי בדיון מתנסים שאנו הראשונה הפעם שזוהי מכיוון(, הילדים אחד של) במילותינו וסיכומו

 שאלות עליהם להעלות יכולים שאנו מהסיפור אלו נושאים אלו ותםא שואלת אני, פילוסופיות שאלות

 פילוסופיות

 שינוי, , חברות, לבן אב בין קשר, השלמה, צלקת, כאב, פגיעה, סליחה :מצופה תשובה

 כבוד לעצמך, כבוד לאחרים, אחריות למעשים שלך

 מעט ולעורר בו מיקלהע אותם לגרות בכדי הטקסט על קצרה כתיבה משימת להם נותנת אני מכן לאחר

 :ויצירתיות מחשבה

 "סליחה" הסיפור על שאלות

 :הסיפור לשם הצעות שתי לפניכם

 "הסליחה של חשיבותה" 

 "הסליחה מגבלות" 

 .בחירתכם את נמקו. יותר המתאימה לכם הנראית ההצעה את בחרו (א

 .לסיפור חדש שם חברו (ב

 

 

 -הדיון לקראת שלהם הנימוקים תרגולב להם מסייעות וגם יצירתית חשיבה מעודדות גם הללו השאלות

 אותם שמכין מה -ככה חושבים הם למה?", למה" השאלה על חושבים הם, נימוק לכתוב צריכים כשהם

 .בו עמדתם והבעת הדיון לקראת

 

 

 

 



 

22 
 

 הפילוסופיות השאלות העלאת שלב

 :הסיפור בעקבות בשיעורים העלו שהתלמידים שאלות של דוגמאות כמה להלן

 סליחה של המשמעות מהי? 

 באחרים פוגעים אנשים מדוע? 

 סליחה שמבקשים אחרי גם נשארות תמיד הצלקות למה? 

 לסלוח חשוב האם? 

 הכל על לכפר יכולה הסליחה האם? 

 באחרים לפגוע נהנים אנשים מדוע? 

 שעשינו טעויות לשפר דרך יש האם? 

 חדש דף לפתוח אפשר האם? 

 עצובים אנשים יש למה? 

 פגיעה לרפא אפשר האם? 

 להשתנות יכול אדם אםה? 

 בדמיון קיים הכאב האם? 

 מספיקה הסליחה האם? 

 הפגיעה את לרפא יכול מה? 

 

 אחת שמתקשרות שאלות כמה שיש לראות ניתן -לקטגוריות השאלות את חילקנו מכן לאחר

 העוסקות שאלות: למשל, הללו הקשרים את למצוא הילדים את לעודד וחשוב ישיר באופן לשנייה

 .ובפגיעה בריפוי, ברגשות, חההסלי במשמעות
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 :המפגשים בעקבות הרהורים
 

. מרתקים למקומות התפתח והדיון?" באחרים לפגוע נהנים אנשים מדוע" השאלה נבחרה מהקבוצות באחת

 מאוד קשה שלתלמידים טבעית נטייה זוהי) נפגעו הם בהם מקרים על וסיפרו נפתחו מהתלמידים רבים

 יהיה שהדיון שבכדי ושוב שוב להם הבהרתי אך(, הפילוסופי הדיון של מטרתו לא זוהי אך ממנה להתנתק

 אחד למשל -מהסיפורים מרבית על זאת עושה אני איך להם והדגמתי לכללי מהפרטי לעבור עלינו פילוסופי

 של שהמשמעות לכיתה הסברתי אז -ללב לקחת לא למד הוא הזמן ועם הרבה בו שפגעו על סיפר הילדים

 באחרים פוגע שהוא סיפר הילדים אחד. הפגיעה ועוצמת מהות על שליטה יש הנפגע לצד שגם היא דבריו

 הוא שלמעשה לכיתה הסברתי -הגבול את עובר שהוא מרגיש הוא לפעמים אבל, מצחיק זה כי מכך ונהנה

 נושאה של העוצמה את בבירור לראות היה ניתן. אותם לשנות בכדי למעשיו מודע להיות צריך שהפוגע אומר

, לב תשומת לשם: כמו באחר פוגע שאדם בסיבות רבות עסקו הם, אליו מתחברים התלמידים וכיצד בדיון

 השיעור בסוף... ועוד בעבר נפגע בעצמו הוא, קנאה של מקום מתוך, אחרים חשבון על עצמו את להעלות

 דברים על רציונאלי ופןבא לחשוב לנו לאפשר היא הפילוסופי הדיון את עשינו שבגללה שהסיבה להם הסברתי

 על לחשוב יכול אני, אפגע שאני כיום, בעבר נפגעתי אני אם – משמעות להם להעניק ובכך בחיינו חווים שאנו

 .להבינה ולנסות הפגיעה את לצמצם ובכך בעקבותיהן פוגע שהאחר השונות הסיבות

 אך כאב לעיסוק גם פרקהל שניתן שאלה?", בדמיון קיים הכאב האם" היא שנבחרה השאלה אחרת בקבוצה

, לכאב, להגיון דמיון בין הקשר ועל הרגשות נמצאות היכן על מרתק דיון החל. ומהו הדמיון של למשמעות גם

 שגם ואמרו האבחנה את שברו מעט חלק, נפשי לכאב פיזי כאב בין אבחנה שעשו חלק היו. ולעצב לשמחה

 מרגישים אנו בהם בגוף המקומות את ממש למנות תםאו לכוון ניתן. פיזי באופן לחוש אפשר הרגשי הכאב את

 רגש הוא האם, הדמיון במהו התעסק גם הדיון בנוסף. ההבדלים את להמחיש לנסות ובכך ועצב שמחה, כאב

 שאמרו גם היו אבל, בדמיון הכאב את מרגישים שאנו אמרו חלק. השניים בין משלב הוא והאם מחשבה או

 אי שבדמיון אמר מהתלמידים אחד. למחשבה רגש בין משלב הוא אז שלנו מההיגיון חלק הוא שהדמיון

 מושג לכיצד נפלאה דוגמא זוהי. שיהיה רוצים שאנחנו מה את רק מדמיינים אנחנו כי, כאב להרגיש אפשר

 דיון לנהל מאוד חשוב. שלם דיון להוביל יכול הוא וכיצד שונים כה במובנים להתפרש יכול" דמיון" כמו אחד

 הדברים על גם, אחרת וחושבים מסכימים איננו שלעיתים להם להראות ובכך מושגים על גם םהתלמידי עם

 ".מאליו מובן" כביכול שהם, ביותר הבסיסיים
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 ל"ז רביןמ יצחק "הזכרון לרצח רהיום 

בכדי לחבר את התלמידים לטקסט בו נעסוק בשיעור, ניתן להראות סרטון על חייו של   -פתיחת השיעור

על אמונותיו, על דעותיו הפוליטיות ועל המצב שהיה בארץ באותה  רבין, להסביר על פועלו לאורך השנים,

 -תקופה של הרצח )ההסתה(. ישנם סרטונים נהדרים ביוטיוב גם על חייו של רבין ) למשל חדשות מעבר

 רבין( וגם על ההסתה באותם ימים )למשל ההסתה שהובילה לרצח רבין(. -החינוכית

 המעורר

 לך-הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת לךברי ד -על אחריות אישית וקולקטיבית

 . קדם אחד מהם לתוך ארבע אמות של"תנו רבנן: מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שווין ורצין ועולין בכבש

 : אחינו בית ישראל שמעו, הרי הואחברו, נטל סכין ותקע לו בליבו. עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר

רופה, על העיר או על העזרות? או זקניך ושופטיך'. אנו על מי להביא עגלה עאומר: 'כי ימצא חלל באדמה ויצ

ין בני מפרפר כל העם בבכיה. בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר. אמר: הרי הוא כפרתכם, עדי געו

נטמאת סכין. ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. וכן הוא אומר: 'וגם דם נקי  ולא

 הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלים מפה לפה'". שפך מנשה

 )יומא כג.(   

בהמשך הדברים שואלת הגמרא מדוע יש להביא עגלה ערופה. הלוא עגלה ערופה מביאים כשלא יודעים מי 

 -הרוצח, אבל כאן הלא כולם ראו. זאת ועוד: הלכה היא בידינו שירושלים אינה מביאה עגלה ערופה? "ועוד 

להרבות  תרצת, שהביאו עגלה ערופה זו "כדיוהגמרא מ -ו כתיב, והלא נודע מי הכהו?!" ולא נודע מי הכה

בבכייה". נשאלת השאלה מהו "כדי להרבות בבכייה"? האם משום כך הותר לנו לגלות פנים בתורה שלא 

 כהלכה?

מסר. פרשת היעמוד רבי צדוק באולם, יסלף דבר ה', וידבר על עגלה ערופה? התשובה ברורה למדי: יש כאן 

עגלה ערופה מבטאת מסר של אשמה ואחריות קולקטיבית. מזקני בית דין ועד אחרון המשרתים. אמנם 

ותו מכה והקולר תלוי בצווארו. במישור הפלילי, במישור הענישה, אם נודע מי הכהו, האשמה מתנקזת לא

לכל הציבור כולו, וזקני אזי גם במישור הביצוע, האחריות מתפזרת ומתפשטת  -אם לא נודע מי הכהו  אך

 העיר כנציגי העיר כולה, מביאים עגלה ערופה, ולא בבחינת התנערות מאחריות אישית. 

ישנם בעולם המודרני ליברלים גדולים המדברים על כך שבעצם לא פלוני אשם ולא אלמוני אשם. המשפחה 

ת נימת האחריות אשמה, החברה אשמה, ה"סבתא" אשמה. השקפת היהדות מחריפה במלוא העוצמה א

האישית. אדם אחראי לגורלו ואחראי למעשיו. חס ושלום שהבלטת אשמה קולקטיבית, הכנסת נימה של 
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"כולנו אשמים", תקהה את תחושת האחריות האישית. עם זאת, תחושת האחריות הקולקטיבית, מעבר 

הנים שרצו. ב"סך הכל" לאחריות האישית, מודגשת בפרשת עגלה ערופה. כאן, מדגיש רבי צדוק, היו שני כ

לקח אחד מהם סכין ותקעה בלב חבירו. מה יאמרו הזקנים והעם העומדים בעזרה? יאמרו "נו, עשב שוטה, 

צמח בר, אחד שנכנס לו ג'וק בראש ותקע סכין בלב חבירו כדי לבצע את העבודה". הכל יתנערו מאחריות 

 וילכו הביתה כדי להפטיר כדאשתקד... 

החינוך למרות תקיעת סכין בלב אינה סתם פרי טעותו של צמח בר. היא לא נולדה  ר' צדוק הבין שאותה

. מה הביא אותו לתקוע סכין בליבו של חבירו? האם בגללושקיבל אותו פרח כהונה, אלא במידה מסויימת 

התמרד נגד עולם המקדש וקדשיו? וכי זילזל בעבודה ובכל מה שהמקדש מייצג? להיפך! מתוך התלהבות, 

להט, מתוך דביקות בעבודה ומתוך רצון להיות הראשון, מתוך כך הגיע לכך. זה מה שהמריץ ודירבן  מתוך

אותו! כמובן, אין לומר שרבותיו, מדריכיו, הוריו ומוריו הם שלימדוהו והורוהו כי כדי להיות ראשון בעבודה 

ו לתודעתו ולאישיותו מותר לתקוע סכין בלב חברך. חס וחלילה! אבל מבחינת גורמים ומרכיבים שנכנס

ודאי שכן. דאגו לכך ש"קנאת סופרים תרבה חכמה" ושכחו שמרבה  -והביאו אותו לאותו מעשה איום ונורא 

היא גם קנאה. הבליטו את חשיבות העבודה, ולא הבליטו מספיק את חשיבות הדאגה לזולת, את תחושת 

הדאגה לחיי הזולת הולכת בד בבד  החבירות, את הצורך בהשקפת עולם ובאורחות חיים מאוזנים, שבהם

 עם החרדה לעבודה במקדש ועם הרצון הכן, האמיתי, הטוב, היפה, הנשגב והקדוש, לעבוד. 

מתוך המצוקה אנו נדרשים היום לאתגר רוחני, ערכי וחינוכי. אנחנו נדרשים להתמודד עם שאלת המפתח. 

ות יכולה לצמוח שפיכות דמים, עליכם יבוא אדם ויאמר: "אם אתה, ראש ישיבה, מודה בכך שמתוך העזר

 לסגור את העזרות! תנטשו את המקדש".

לאלה ייאמר: בשום פנים ואופן לא נסגור ולו לשכה אחת, אם בחול ואם בקודש. אבל האתגר שלנו הוא, 

האם אנחנו אמנם מסוגלים להלהיב ולשלהב, להעריץ ולהמריץ לאהבה ולדבקות בדברים שבקדושה. לא 

, חלילה, באדישות. לעורר אותם שיבינו את צו השעה, שיבינו את משמעות המדינה, שיבינו להשאיר אנשים

כדי שמירה על איזונם מהם התהליכים ההיסטוריים שבתוכם אנו עומדים, אבל שידעו לעשות זאת, תוך 

העזרות, עלינו להבהיר שכדי לטהר את  סרי, בלי אובדן שיקול דעת רוחני.אובדן שיווי משקל מו הערכי, בלי

אנו צריכים להתמסר ולהתמודד, לא לטייח ולא לטשטש, אלא לזהות את הבעיה העומדת לפנינו ולפעול 

 באמת, ולטהר את מחנינו לעובדו באמת.בהתאם. לטהר ליבנו לעובדו 
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 הפילוסופיות השאלות העלאת שלב

 ?מה המשמעות של שלום 

 ?למה יש אלימות בעולם 

 ?למה אין שלום 

 ?למה יש חילוקי דעות 

 ?מה הגבול של האדם 

 ?האם ישנה התנגשות בין האמונה הדתית למוסר 

 ה?האם התחרות בריא 

 ?למה יש מלחמות 

 ?מה זאת חברות אמיתית 

 ?האם אמונה דתית מאפשרת רצח 

 ?איך מתמודדים עם אלימות 

 ?למה פוליטיקה מובילה לאלימות 

 ?האם החינוך מכוון אותנו למקום הנכון 

 ?מה המשקל של החברה במעשינו 

 ?למה קנאה ותחרותיות מובילים 

 שפחה(מה משפיע על האדם בהחלטותיו? )האמונה, החברה, המ 

* ********************************************************** * 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
* 

 רות לישיבת הר עציון, תשס"דכל הזכויות שמו
******************************************************* 

 
 בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

 http://www.vbm-torah.org/hebweb האתר בעברית:
 http://www.vbm-torah.org האתר באנגלית:

 
  5שלוחה  02-9931456משרדי בית המדרש הוירטואלי: 

 office@etzion.org.ilדוא"ל: 

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 * 

* ********************************************************** * 
* ********************************************************** * 
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
* 

 כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון, תשס"ד
******************************************************* 

 
 בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

 http://www.vbm-torah.org/hebweb האתר בעברית:
 http://www.vbm-torah.org האתר באנגלית:

 
  5שלוחה  02-9931456משרדי בית המדרש הוירטואלי: 

 office@etzion.org.ilדוא"ל: 

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 * 

* ********************************************************** * 
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 בעקבות השיעור םהרהורי

הדיונים לרוב  עסקו בנושא השלום. התלמידים העלו נימוקים רבים מדוע צריך שלום )למשל בטחון, שקט, 

אושר, צמיחה( ומדוע אין שלום )קנאה, תחרותיות, מאבקי כח, שנאה, אלימות ועוד(.  חשוב לנסות להגדיר 

התלמידות ענתה סמל     )נפנוף לשלום, עלה של זית( , אחרת  למשל אחת -עם התלמידים מהו שלום בכלל

אמרה מצב/קיום , היו כאלה שאמרו שזוהי תחושה )בטחון, חיים ללא פחד( והיו כאלו שאמרו שזה הסכם 

)פשרה, הסכם כתוב, הסכם בעל פה(. חשוב להתייחס גם להבדלים בין שלום של אדם עם חברו לעומת שלום 

הבדלים בין סוגי השלום השונים ומה הקושי בביצוע השלום בכל אחת מהאפשרויות.  מדוע יש -בין מדינות

פעמים רבות הדיונים יגעו גם במצב הנוכחי בארץ ולמה אי אפשר לעשות שלום קונקרטית פה בארץ ישראל, 

אך יש להזכיר לתלמידים שאנו עוסקים בפילוסופיה ולא בדיונים קונקרטיים ולמרות הקושי להתנתק 

יאות הנוכחית, אנו צריכים לנסות להרחיק את עצמו מהסיטואציה ולהתייחס לנושא הגדול של השלום מהמצ

 -)כאן גם ניתן לספר להם שישנם מקומות רבים בעולם שאין שם שלום ושהם נמצאים במלחמה יומיומית

ת של תתפלאו לראות שהם לא מודעים לכך כלל(. גם כאשר הדיון מתחיל לעסוק ברבין האיש ובהשלכו

מעשיו, חשוב להדגיש שאיננו עוסקים ברבין, אלא אנחנו לוקחים את אמונותיו ודעותיו הפוליטיות כמצע 

 לדיון פילוסופי.

 

 

 

 

 

 סיום השיעור

ניתן לסיים את השיעור בשיר "שיר לשלום", שמשאיר את התלמידים עם תחושות מעורבות, מעורר את 

 ון שאינו פשוט כלל לעיתים.החושים ובעיקר מפיח בהם תקווה, גם לאחר די
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 הערכה מסכמת זהות ישראלית

  .מצאו "מעורר" )טקסט/שיר/וידאו/כתבה/ציור ועוד( העוסק בנושא זהות ישראלית 

 .העלו שבע שאלות פילוסופיות העולות מן ה"מעורר" שבחרתם 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

7. _______________________________________________________ 

 

 חלקו את השאלות לקטגוריות/ נושאים פילוסופים גדולים 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 עליה. / עמדתכם המנומקתבחרו אחת מן השאלות וכתבו מה דעתכם 

השאלה שבחרתי היא: 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 :עמדתי/דעתי

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

29 
 

 דעה נוספת שתסתור את עמדתכם בשלב הקודם מצאו 

 דעה מנוגדת לדעתי:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 .נסו לשער מה תהיינה התגובות בכיתה למעורר וכתבו את מחשבותיכם/ן 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 בחרו אחת או כמה מהן והעלו עליהן  -הביטו בתמונות בדף המצורף העוסקות בזהות ישראלית

 שאלה/שאלות פילוסופיות וכתבו את עמדתכם המנומקת עליה.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 .כתבו מה למדתם/ הרגשתם/ חשבתם/ התנגדתם בעקבות העיסוק שלנו בזהות ישראלית 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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 הות מולדת ונרכשתז – שכבת ט

התלמידים יבחנו ויעמיקו במושג "זהות מולדת", ובהשפעות של החברה, השורשים והמוצא  מטרת השיעור: 

 מאחר שאלו מאפיינים שאנו נולדים אליהם( על הזהות שלהם כיום. -)כמייצגים את הזהות המולדת

 באבונג' זעתר ומרמייה -המעורר: סיפור ילדים עממי

 אחלאם ילדה חכמה ומסודרת, שובבה קצת אבל גם מנומסת.

 אח שלה חוסאם אוהב לשחק עם אחותו ועם בני השכנים.

ישנם -על הכיסא יושבת סבתא חולה ומשתעלת כל היום, ולידה תרופות בצבעים, בצורות ובגדלים שונים

 בנים וחלקם בשני צבעים. כדורים אדומים, אחרים ל

 אבל הסבתא שנאה את ריח התרופה וכבר נמאס לה לבלוע עוד כדור מהכדורים הללו....

 היא הייתה תמיד מזהירה את אחלאם וחוסאם מלגעת בתרופות או לקחת מהם בלי עזרת הגדולים.

 עם הזמן התחזקו כאבי הראש אצל הסבתא, ונהיה לה קשה מאוד לנשום.

 ו על הסבתא, וניסו לשכנע אותה לקחת את התרופה, אבל היא המשיכה לסרב.כולם רחמו וכאב

 עברו ימים והסבתא עודנה מסרבת ואפילו לדבר ממעטת.

יום אחד הגיע הרופא ואמר לה: " את חייבת לקחת את התרופה!". אך הסבתא הסתכלה במבט כועס ואמרה: 

 עתר ומרמייה!"." אני מוכנה לשתות את התרופה, אך לפני רוצה באבטנג' וז

הביטו כולם בסבתא, וחזרו אחריה מופתעים: " באבונג' וזעתר ומרמייה! מאיפה נביא לך באבונג'? ומאיין 

נביא לך זעתר?! הבאבונג' והזעתר וכל הצמחים האלו כבר אינם קיימים בגלל כל הפסולת והעשן של 

 ומלאה קוצים, מי יעיז ללכת לשם?!המכוניות" הם שם בעמק, והעמק רחוק רחוק..... והדרך לשם מסוכנת 

 אך שוב הסבתא חוזרת ואומרת: "באבונג' וזעתר ומרמייה, באבונג' וזעתר ומרמיה!"

אחלם הרהרה וחשבה, ולבסוף אמרה לסבתה: " את חייבת לקחת את התרופה, היא חשובה מאוד 

 לבריאותך, ואני מבטיחה לך שאלך לעמק ואביא לך באבוניג' וזעתר...".

אחלאם לאחיה חוסאם, ולחשה לו באוזן: " אני אלך לעמק".צחק חוסאם בזלזול ואמר:"הילדה התקרבה 

הקטנה רוצה ללכת לעמק לבד!".אמם שמעה אותם, הביטה באחלאם ואמרה לה: " אחלאם! אוי לך אם 

 תעשי זאת, הילדים הם החיים ושמחת הגדולים, ועליהם להתרחק מכל סכנה!"

פתע קפצו שניהם יחד ואמרו : "נשתול בגינה!"יצאו שניהם והזמינו את כל חשבה אחלאם וחשב חוסאם...ול

 ילדי השכנים. הם ניקו את האדמה, חרשו אותה וזרעו בה גרעיני באבונג' וזעתר... והמתינו לגשם.

הם ראו את האדמה כמו שטיח ירוק יפה מלא בבבונג', וריח הזעתר עטף את  -אחרי תקופה הפריחה התחילה

ם קטפו קצת במהרה והביאו לסבתא לשים בתה לשתייה. מיד התאוששה הסבתא  ואמרה: כולם. הילדי

 "באבונג' וזעתר ומרמייה, צמחי רצי היפה!"
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 מסורת, שייכות, אמונה, השפעה, זהות מולדת, מוצא, חיבור, השפעה, גורלמיפוי נושאים גדולים: 

 שאלות פילוסופיות אפשריות:

 ?מה המשקל של החברה במעשינו 

  משפיע על האדם בהחלטותיו? )האמונה, החברה, המשפחה(מה 

 ?איך התרבות/המוצא שלנו משפיע על הזהות שלנו 

 ?למה לכל תרבות יש מנהגים/ אמונות שונים 

 ?מהי המשמעות של המסורת 

 ?האם הפחד מלהיות שונה יכול לגרום לאדם ללכת בניגוד לשורשיו 

 ?למה מזלזלים באדם מבלי להכירו 

 להשתנות? מה גורם לתרבות 

 ?במה תלויה תחושת השייכות 

 ?האם חשוב להעביר את המסורת לדורות הבאים 

 ?למה החברה גורמת לנו להתנתק מהמסורת 

 ?למה אנשים מתביישים במוצא שלהם 

 ?מה גורם לאדם להתבייש בעצמו 

 ?האם המסורת חשובה 

 ?האם הגורל שלנו קבוע מראש 

 ש על השיח הגישורי. לאחר מכן נמשיך לדיון הפילוסופי, תוך מתן דג

אחרי שנבחרה השאלה לדיון, מעלים את הצרכים מאחורי השאלה, ומגדרים מחדש לפי מסרי אני. לדוגמה: 

 האם הפחד מלהיות שונה יכול לגרום לאדם ללכת בניגוד לשורשיו?

 : להיות דומה, לא לבד, לשמור על השורשים שלי, שייכות לעבר וגם להווה.צרכים

י להיות חלק מקבוצה וגם לא להסתיר את מי שאני ואת התרבות שלי. קשה לי שלא : חשוב למסרי אני

 מכרים בסיפור שלי, בנרטיב שלי, בהיסטורית העם שלי, בדת שלי, בתרבות שלי. 

למשל " מה שיעזור  -לאחר הדיון, נסיים את השיעור בכתבית פתרונות: כל תלמיד רושם פתרונות במחברת

 עצמי ולסביבה שלי הוא.."לי להרגיש חלק, ולתרום ל
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 המשך זהות מולדת ונרכשת - מפגש שלישי ורביעי

 טרת השיעור: מ

התלמידים יבחנו ויעמיקו במושג "זהויות נרכשות", ואילו דברים אנו רוכשים במהלך חיינו המשפיעים על 

רה, זהותו וכיצד נעשה תהליך רכישה זה. כחלק מכך נבחן שני תפיסות מרכזיות הנרכשות בעקבות החב

 תפיסת החברה על הנשים, ועל הדת )אלוהים(. -ובעיקר בעקבות תפיסות מסורתיות מבית

 קריקטורות על מעמד האישה -המעורר

 

 
 

 

 

 

 

 

בתי, זה החיים שלך והעתיד שלך, את תתחתני 

 איתו ולא אני....

 תחשבי על זה ותגידי לי מה שעתך!!

http://www.caricadonya.com/
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 הגבר אומר: "מגורשת !"
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: מימין כתובעל הדמות  •

לאישה אסור : "האומר", קנאי"

 ...", כך

: על הדמות לידו כתוב •

לאישה : "האומר", מחמיר"

 ...",אסור כך וכך

: על הדמות לידו כתוב •

לאישה אסור : "האומר", קיצוני"

 ...",כך וכך וכך

: על הדמות משמאל כתוב •

האישה : "האומר", איש טליבאן"

 " אסורה
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 הבינלאומייום האישה 

 

 

 

 

 

 

 

יום האישה 

הבינלאומי
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 נקבה... –מין העובר 
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 יום האישה
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 יום האישה הבינלאומי

 
 "הנשים מחצית החברה"

 בן זוגה של הציפור אומר לציפור הבוכייה: 

   "דרך אגב, החלטתי שתעטי חג'אב, תשבי בקן ודי בכך שאני אעבוד"
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 במרץ 8אישה הבינלאומי / יום ה

 

 

 

 יום האישה הבינלאומי
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שיוויון, אפליה, נשים, גברים, מעמדות, כוחות, פמיניזם, שוביניזם, כבד, זלזול, פגיעה,  מיפוי נושאים גדולים:

 כאב, קושי, כעס, הנמכה, תפקידים, חולשה

 שאלות פילוסופיות אפשריות:

 ?מדוע יש אפליה בין נשים לגברים 

 ?למה גברים נחשבים ליותר טובים מנשים 

 ?למה יש תפקידים לנשים שונים משל גברים 

 ?מה ההבדל בין אישה לגבר 

 ?מדוע הנשים צריכות להיות חלשות 

 ?מדוע גברים מזלזלים בנשים 

 ?כיצד ניתן לשנות את המעמדות 

 ?כיצד ניתן להשיג שיוויון בין המינים 

 ריך להיות שיוויון בין המינים?האם צ 

 ?מהיכן נובעת האפליה של נשים 

 הגברים או הנשים? -מי אשם ביחס המזלזל לנשים 
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