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 המס"ע אל ירושלים בירת ישראל

 אדם חברה דעת בשבילי הזמן

 רציונל

 תאור התוכנית

תכנית הלימודים "המסע לירושלים, בירת ישראל" הינה תכנית דיסציפלינארית המיועדת לתלמידי בית 

ו. התכנית נבנתה ע"י צוותי ההוראה בבית הספר -ספר יסודי "שקמה" בכל חטיבות הגיל, בכיתות גן

 ותלמד במהלך שנת הלמודים תשע"ח ובשנים לבוא.

הנושאים והתכנים, מושתתים על ערכים חברתיים, תרבותיים, רגשיים, מורשתיים והיסטוריים, 

"חינוך האדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ובהלימה ליעדים המרכזיים של מערכת החינוך: 

ים, להכרת תולדותיה ולהבנת התרבות ארצו ואזרח נאמן למדינת ישראל. חינוך לאהבת ירושל

 והמסורת שגובשו סביבה". 

 )א(, ב' תשרי תשס"א2מתוך: חוזר מנכ"ל סא/

 

 ציר המארגן של התוכנית

הפסוקים המצוטטים מתוך ספר תהילים, ממחישים אולי יותר מכל את התפקיד המרכזי שממלאת 

ירושלים בתולדות העם היהודי. בירושלים עוצבה דמותו של העם היהודי מאז נכבשה בידי דוד לפני 

כשלושת אלפים שנה ונקבעה כבירה, ומאז חורבן הבית הראשון והשני, כּוונו אליה כיסופיו של העם 

ישראל בעקבות החלטת האומות -יהודי לאורך כל שנות הגלות הארוכות ועד ליסודה וכינונה של מדינתה

 המאוחדות. 

גוריון על ירושלים כבירתה של -כמעט שנה לאחר הקמת המדינה, הכריז דוד בן 1949בדצמבר  5ב־

ך סופחה חוקקה הכנסת את חוק יסוד: "ירושלים כבירת ישראל" ובכ 1980מדינת ישראל. בשנת 

 ישראל. -ירושלים והכפרים שסביבה אל מדינת

את תלמידנו בתחומי דעת שונים, בפעילויות ערכיות חווייתיות  חושף העיסוק בנושא ירושלים

המתקיימות בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו, ובתכניות לימוד מגוונות הנותנות מבט רחב לחיבור לעיר 

 ולטיפוח זהות אישית וקבוצתית. 

נת חשיבותה בית הספר יקנה ידע, תכנים ומיומנויות, בתחומי דעת שונים אצל התלמידים שיובילו להב

 של ירושלים לעיצוב זהותו הערכית והתרבותית של התלמיד.  
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יצירת מרחבי בירור ולימוד נושאיה המגוונים של ירושלים בשכבות השונות, תאפשר לתלמיד להעמיד 

ירושלים. מקורות המידע מכל עולמות התוכן אשר  –את עולמו הפנימי אל מול רכיב הזהות הקולקטיבי 

הלך הלימוד הספיראלי, יאפשרו לו בכל פעם מחדש לעמת ולאמת את דעותיו ועמדותיו נביא בפניו במ

אודות סוגיות, דילמות ושאלות מניעות הקשורות לירושלים לאורך הדורות כולם. יצירת תהייה ותעייה 

במהלך פתרון הסוגיות, הדילמות והשאלות המניעות, יגרמו לתלמיד לבנות את עולמו הפנימי בכל פעם 

 בעיקר את רכיבי זהותו הפנימית.  –ש מחד

הבנת חשיבותה של ירושלים כעיר בירה בעבר ובהווה, והכרת מאפייניה הייחודיים, הינם חלק מחיזוק 

-זיקתו של דור העתיד למורשת ההיסטורית רבת השנים השזורה בירושלים, חלק מטיפוח זיקתו לארץ

זרח במדינת ישראל. ההבנות הללו כתובות ישראל בכלל ולירושלים בפרט, וחלק מעיצוב דמותו כא

הספר המבקש להניח במרכז המעשה החינוכי את שאלת תרבות -באותיות של זהב בפרופיל של בית

 ישראלים. -ישראל הקשורה להיותנו יהודים

ספרית בנושא ירושלים, מאפשרת לכל תלמיד ותלמיד להיות מעורב -הפעלת תוכנית ספירלית בית

ור, לגלות, להבין, להרגיש ולהביע דעה ועמדה בכל נושא הקשור לירושלים, בתהליך הלמידה: לחק

לפעול כשגריר המעביר את הידע שרכש בתהליך הלמידה לעמיתים בשכבות  -ובסופו של תהליך 

 צעירות יותר. 

 המסע לירושלים בירת ישראל                   
  ספרית:-תכנית ספירלית בית

 אתרים בירושלים.  - חט"צ

 : סמלים בירושלים. שכבת ב'

 : חשיבותה של ירושלים לעם היהודי. שכבת ג'

 יהדות, נצרות ואסלם בירושלים.  –: מסע בעקבות סמלים שכבת ד'

 : דמויות מפתח של העיר ירושלים. שכבת ה'

 .18 –מחורבן הבית עד המאה ה  -: ירושלים לאורך הדורות שכבת ו'

  על לימודיות של התכנית-מטרות

 הכרת מאפייניה המיוחדים של ירושלים בעבר ובהווה.   .1

 טיפוח וחיזוק הקשר בין התלמידים לירושלים בירת ישראל.  .2

ידיעה והיכרות עם ממצאים ואתרים ארכיאולוגים רלבנטיים להבנת תולדותיה של  .3

 העיר.  

 היכרות עם מקומות ואתרים דתיים ומסורתיים הקשורים לעיר ירושלים.  .4

 הכרת תולדותיה של העיר ירושלים בזיקה לזמן העברי.  .5

 בירושלים.ת/תרבויות שונים החיים פיתוח סובלנות כלפי מגזרים או דתו .6
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  ספריות-אלות זהות ביתש

 : מה אני חושב על האתר?    כיצד אני מרגיש  כשאני מתבונן בתמונות האתרים? חט"צ

': מה אני חושב על ייצוג ירושלים בסמלים?   מה אני חושב על הסמל? איך אני מרגיש כשאני שכבת ב

באיזו מידה מצליח הסמל  איזה רכיבים אני מזהה בו? עד כמה אני מזדהה איתם?  מתבונן בסמלים? 

 להעביר אלי מסר? 

 בנושא? ': איזו משמעות לירושלים כבירת ישראל פיתחתי בעקבות תהליך הלמידה שכבת ג

 מהו מקומי בשרשרת הדורות היהודית בזיקה לירושלים כחלק מהעם היהודי? 

': מה מידת תחושת השייכות שלי לירושלים לאחר לימוד וחקר נושא הדתות בירושלים? שכבת ד

 מהו מקומי כחוליה בשרשרת הדורות ומהו הקשר שלי לירושלים? שכבת ה': 

ת בעבר ובהווה בירושלים כשאני נותן דעתי על השונות בין ': מה אני חושב על מיזוג תרבויושכבת ו

התושבים: קהילות, עדות, זרמים בירושלים בזמננו. כיצד אני מרגיש כאזרח צעיר של מדינת ישרל 

 לאור כל אשר למדתי?
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 טבלה מארגית –פריסת הנושא 

 הגורם המארגן ערכים )"למה"( חזון בית הספר )"לאן"(

 תוכני()"מה" 

 נוסחת העבודה

 )"איך"(

למידת נושא ירושלים 

תבטא את הקשר בין 

התלמיד לבין שורשי 

המורשת היהודית 

 ואהבת הארץ.

–אהבת ארץ ישראל 

חיזוק שייכות 

לירושלים ולאתרים 

 מרכזיים בה.

פיתוח וטיפוח 

ההבנה בהיבטים 

של אדם, חברה 

ודעת בהקשר 

 לעיר ירושלים.

הקפדה על הלמידה תיעשה תוך 

 מיומנויות של הקשבה ושיח.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית 

-וקולקטיבית באמצעות  טקסטים חזותיים

ויזואליים המביאים אל התלמיד היבטים שונים 

 הקשורים לירושלים.

 התחום הלימודי: 

הכרת מאפייניה המיוחדים של ירושלים בעבר  •

 ובהווה. 

טיפוח וחיזוק הקשר בין התלמידים לירושלים  •

 בירת ישראל. 

ידיעה והיכרות עם ממצאים ואתרים ארכיאולוגים  •

 רלבנטיים להבנת תולדותיה של העיר. 

היכרות עם מקומות ואתרים דתיים ומסורתיים  •

 הקשורים לעיר ירושלים. 

הכרת תולדותיה של העיר ירושלים בזיקה לזמן  •

 העברי. 

פיתוח סובלנות כלפי מגזרים או דתות/תרבויות שונים 

  החיים בירושלים.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

עיצוב זהות והשפעה על זהות אישית  •

וקולקטיבית באמצעות  טקסטים 

ויזואליים המביאים אל התלמיד -חזותיים

ים תרבותיים שונים הקשורים היבט

 לירושלים.

הבעת הלמידה והעשייה בביטויים  •

פיזיים יצירתיים שונים כדי להפגיש בין 

פנימית של התלמיד -הזהות האישית

 לבין ירושלים כרכיב זהות קולקטיבי.

יצירת אינטראקציה בין הביטויים  •

הפיזיים השונים לבין התלמיד כדי לייצר 

ן התלמיד הקשרי משמעות ושייכות בי

 לבין ירושלים.

 התחום התרבותי: 

 "יום ירושלים". –"יום שיא" וטקס ביום כ"ח באייר  •

לימוד והטמעת נושאי הלימוד אל תרבות ביה"ס  •

 כריטואל קבוע.

יצירת שיתופי פעולה עם הורים וקהילה סביב יום  •

 השיא והטקס.

תרבותית המדגישה את -יצירת חוויה לימודית •

התוכנית בחיי ביה"ס: לפני, מקומה המכונן של 

 במהלך ואחרי השיא.
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 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית:

הבעת הלמידה והעשייה בביטויים פיזיים .1

-יצירתיים שונים כדי להפגיש בין הזהות האישית

פנימית של התלמיד לבין ירושלים כרכיב זהות 

 קולקטיבי. 

זיים יצירת אינטראקציה בין הביטויים הפי.2

השונים לבין התלמיד כדי לייצר הקשרי משמעות 

 ושייכות בין התלמיד לבין ירושלים. 

 

 

 התחום הפיסי: 

כתה, –הצגת תהליך הלמידה במרחבים הפיסיים .1

 מרחב, פרוזדורים ומבואת ביה"ס. 

הצגת תהליך הלמידה ותוצריו בעזרת מצגות, דגמים, .2

 תוצרים ועבודות תלמידים.

"מפגש" המחייב את התלמיד לפעול מול ועם יצירת .3

הסביבה הפיזית כדי להעמיק ולהרחיב את הלמידה וכדי 

 לחזק את היבט השייכות והזהות.

הפצת הלמידה אודות ירושלים באתר ביה"ס .4

 ובמכתבים להורים ולקהילה.

עירוב לימודי האמנות על סוגיה השונים, בהיבטים .5

 החזותיים של התוכנית.

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית

יצירת הרכבי למידה וחוויה שונים  כדי להפגיש .1

פנימית של התלמיד לבין -בין הזהות האישית

 ירושלים כרכיב זהות קולקטיבי. 

יצירת אינטראקציה חברתיות בין התלמיד, .2

חבריו וסביבתו כדי לייצר הקשרי משמעות 

 ושייכות לירושלים.

ת מפגש של עמדות ודעות בין התלמיד יציר.3

לבין קבוצת הלומדים כנדבך נוסף לגיבוש זהות 

  .מול "האחר"

 .התחום הארגוני: 

שיבוץ הרכבי לומדים שונים: חונכות, למידה בקבוצות .1

 מעורבות, הדרכה בתערוכה, תחרויות ומשחקים. 

שילוב של כל אוכלוסיות ביה"ס בתהליכי הלימוד: .2

 לפני, במהלך ואחרי לימוד התכנית.

 

  מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
הבעת הלמידה והעשייה בדרכים יצירתיות .1

נות ומתן ביטוי חברתי  למפגש  בין הזהות ומגוו
פנימית של התלמיד לבין חבריו בנושא -האישית

 ירושלים כרכיב זהות קולקטיבי. 
יצירת אינטראקציה  בין התלמיד לחבריו כדי .1

לייצר הקשרי משמעות ושייכות בין התלמידים 
 לבין ירושלים.

 

 התחום החברתי: 
אישית וקולקטיבית עיצוב זהות והשפעה על זהות .1

  באמצעות שיח מלמד ואינטראקציה חברתית.
מתן מקום לביטוי ולדעה אישית של התלמיד, בע"פ .2

ובכתב, באמנות, ביצירה ובמשחק כדי להפגיש דעות 
 שונות של תלמידים. 

יצירת שייכות והזדהות כרכיב נוסף להשפעת על .3
הזהות היהודית, ציונית ואזרחית של התלמידים בזמן 

 המפגשים המשותפים

 מטרות להבניית זהות יהודית, ציונית, אזרחית
הגברת והעמקת שיתופי הפעולה בין הקהילה .1

לבין התלמידים, יגרמו להפצת מסרים אחידים 
 ולמתן לגיטימציה קהילתית ללמידה. 

חיזוק הלמידה והחוויה בשיתוף הורים, מורים .2
 וקהילה. 

סף להשפעת יצירת שייכות והזדהות כרכיב נו.3
על הזהות היהודית, הציונית והאזרחית של 
התלמידים והוריהם בזמן המפגש המשותף 

בערב קהילתי בו, יציגו התלמידים את תוצרי 
 הלמידה  בפני ההורים.

 

 התחום הקהילתי:
תכנון האירוע הקהילתי ביחד עם הנהגת ההורים .1

 המרכזית של ביה"ס.
ה לשם חשיפה יצירת מפגשים עם הורים ואנשי קהיל.2

 לתוצרים השונים שהוכנו בשכבות.
ביקור של הורים ואנשי קהילה בתערוכה כחלק .3

 מסיכום הנושא. 
גיוון הלמידה ע"י מפגשים קהילתיים סביב נושא .4

 נלמד.
אימון בשפה הדבורה הדורשת מיומנויות שונות .4

 מהשפה הדבורה.
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 שכבת כיתות ו'

 שלם בעיר שלם". "האם הכל

 . 21 -ירושלים לאורך הדורות, מחורבן הבית עד המאה ה 

 האם הכול שלם בעיר שלם?

 

 :מטרות

 .ירושלים של אוכלוסייתה במורכבות יכיר התלמיד .1

    של ההווה ובין ירושלים של וההיסטוריה עברה בין הישיר הקשר נישמר כי ידע התלמיד    . 2      

 .העיר            

   לאורך להתקיים יכולים אנו, השונה ובקבלת הפרט של ייחודו בשמירת רק כי ידע התלמיד .3

 .הדורות

 

 :הלימוד נושאי

 .ישראל בירת ירושלים

 .ירושלים של בהתפתחותה דרך ציוני

 .תעסוקה, שכונות, אוכלוסייה-כיום ירושלים

 

  ידע מבררות  שאלת

 ירושלים לאורך הדורות מחורבן הבית עד ימינו אנו?מה אני יודע על  .1

 מה אני יודע על חשיבותה של ירושלים לשלוש הדתות? .2

 מה אני רוצה לדעת על מקומות קדושים בירושלים? כיצד נבנו? ע"י מי? .3

 מהן המחלוקות הקיימות בין שלוש הדתות על מקומות קדושים בעבר ובהווה?  .4

 הללו?מחלוקות המה דעתי על  .5

 

  זהותמבררות שאלות 

מה אני חושב על מיזוג תרבויות בעבר ובהווה בירושלים, כשאני נותן דעתי על השונות בין   .1

 התושבים, קהילות , עדות ,זרמים בירושלים בזמנינו? 

 אילו תחושות עלו בי מהידיעה כי עיר הבירה שלי נתונה במחלוקת? .2

 כיצד אני מרגיש כאזרח צעיר של מדינת ישראל לאור כל אשר למדתי? .3
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יקור בירושלים חשוב  מהן החוויות שלי מהביקור שערכתי בירושלים? מה נחרט בזיכרוני? לאחר ב

 מהם הדברים שלדעתי צריך לשמר ומהם הדברים שלדעתי צריך לשפר?

 הכנת מצגות בנושא הנבחר על יד הקבוצה.   -תוצר סופי

 דילמות בנושא החיים המורכבים של התושבים בירושלים.                   

 הכנת פרסומת המזמינה לבוא ולבקר בירושלים.                  

 הכנת משחק בנושא ירושלים                                     

ושא ירושלים  מאפשר לתלמידים להיות שותפים לחוויה רגשית, תרבותית וחברתית : נהערה

 העיר.לאיחוד  שנה    50-מ למעלה  שמתרחשת בכלל המדינה במלאות 

עיסוק בירושלים  ותכנון פעילויות שיא של הלמידה בשבוע של חוויה "בירושלים" יאפשרו לפגוש את 

ובכך לחזק את הקשר היהודי , ישראלי , אזרחי דמוקרטי האישי והקולקטיבי  הנושא מזוויות שונות

 לירושלים ולמה שהיא מייצגת.

 

 

 משימות:

 הבאים:קריטריונים ה" )משימה קבוצתית על פי 21. התלמידים יבנו מצגת "ירושלים במאה ה 1

 שקפים לפחות. 10א. המצגת תכיל 

 ב. המצגת תכיל תמונות של ירושלים: בעבר, הווה עתיד.

 ג. במצגת יוצגו ציוני דרך בהתפתחות של ירושלים. )לפחות בשלוש תקופות היסטוריות(

נת מצב של ירושלים היום מבחינת אוכלוסיות , דתות ואתרים חשובים לדתות ד. המצגת תכיל תמו

 השונות.

 ה. המצגת תכיל פתרון אחד לחיים בשיתוף ובשלום בין המנעד המגוון בירושלים.

שיכללו "תמונות" של ירושלים בעבר, הווה עתיד,  התלמידים יצרו פרסומת/משחק בנושא ירושלים2

 המנעד הירושלמי ורעיון לפתרון המנעד.

 

התלמידים יבררו את שאלת  מיזוג התרבויות כפי שהיא באה לידי ביטוי בירושלים . כסוגיה נוספת  

 ללמידתם על תרבות יוון ורומא והמפגש של תרבות זו עם אוכלוסיית ירושלים.

 ות העוסקות במורכבות החיים בירושלים.משימה מסכמת: דילמ

לאחר שהתלמידים למדו על מורכבותה של ירושלים וצברו את הידע המתאים, זהו השלב שבו הם 

 יכולים להתמודד עם דילמות הקשורות בבירה ובחיי האנשים החיים בה .

 

 דילמה מהי?

ע לפעול בהתאם למרכיבי אשר מקשה על איש המקצו ,מצב שבו קיימת התנגשות בתחום הערכי –דילמה 

אף שכל אחת מהן גובה -החובה או הרצון שלו. על איש המקצוע לבחור באחת מדרכי פעולה אפשריות, על

  ).1996מחיר יקר ) כשר, 
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ומלווה  ,מצב חיים זמני המאופיין בצורך לקבל החלטה שהיא הכרעה בין שתי חלופות לפחות –דילמה 

 1998רוגינסקי,  )בתחושת שיתוק סביב הצורך להכריע 

 

 דילמה מוסרית:

מהי דילמה מוסרית ? בערך חיי אדם בתרבות ישראל יועלו דילמות מוסריות  .1

 הקשורות בחיי אדם , אך תחילה נברר מהי בעיה מוסרית . 

שיות בעיה מוסרית היא שאלה מעשית המחייבת קבלת החלטה . אנו נתקלים בבעיות מע

  .לעתים קרובות בחיי היום יום . אולם לא כל בעיה מעשית היא בעיה מוסרית 

 אילו בעיות הן בעיות מוסריות ?  .2

 בעיה מוסרית קשורה בערכים . 

 מהו ערך ?  .3

ערך הוא אידיאל בתחום האמונה , בתחום המוסר ובתחום ההתנהגות . בני אדם 

מעצבים לעצמם מערכת מדורגת של ערכים . כדי ליישם ערכים חשובים הם מוכנים 

לוותר על עקרונות אחרים החשובים בעיניהם לא פחות . יושר , למשל , הוא ערך . 

ותר על הצלחה . צדקה היא ערך אדם ישר יתנהג ביושר גם אם לשם כך הוא ייאלץ לו

 . למען מתן צדקה אדם מוכן לוותר על כספו . 

 משימה:

תר על דברים ודוגמאות נוספות של ערכים , שלמענם אנשים מוכנים לו והביא  .1

 .  חשובים להם

 כיצד נזהה שאלה מוסרית ?  .2

 הזכרנו שני מאפיינים של בעיה מוסרית ;

 רשת הכרעה . א . בעיה מוסרית היא שאלה מעשית הדו 

 .ב . בעיה מוסרית היא שאלה שמעורבים בה ערכים , וערכים מתנגשים בה , זה בזה

ניתן להבחין בשאלות מוסריות גם באמצעות ביטויים המאפיינים אותן , כגון : טוב 

ראוי ומגונה , בחירה וחובה , כוונה וקבלת החלטות , דילמה ושיפוט ערכי .   ,ורע

ית משתמשים במושגים אחרים : אמת ושקר , יש ואין , לעומת זאת , בשאלה מדע

 הכרת עובדות והסקת מסקנות . 

  ד"ר יונתן כהן "ובחרת בחיים ערך חיי אדם בתרבות ישראל"מתוך 

 

 

https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95894370&nTocEntryID=95896251
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 :פתרון הדילמות המוסריות

בסולם הערכים ובתרבות של כל חברה. הפסיכולוגיה, האתיקה, הדילמות המוסריות תלויות 

ומדעי ההתנהגות האנושית, יכולים לסייע בקבלת החלטות על סמך מה שאנו מכנים ערכים 

 אוניברסליים.

 

 הנחות:

חיי היום יום מעמידים בפנינו דילמות מוסריות.  גם המתבגרים נאלצים להתמודד איתן 

כלי ומוסרי שהם חיים בו.יש חשיבות לכך שהתלמידים בקונטקסט התרבותי, חברתי, כל

יתמודדו עם מצבים מעין אלה, וילמדו לנמק את עמדותיהם, לשמוע ולקבל דעות אחרות. 

בנוסף לכך, מטרתנו היא שתלמידינו יהיו בעתיד אזרחים אחראיים בעלי מחויבות לערכי  

ששקלו, העלו טיעונים היהדות ומדינת ישראל ושיידעו להכריע הכרעות מוסריות לאחר 

ונימוקים ולאחר שלמדו מקורות שונים העוסקים בדילמות שהחיים מזמנים לפתחנו כפרטים 

 וכחברה.

 בשלוש השיעורים הקרובים נעסוק בלמידה בחברותא סביב דילמה

 הורים וילדים סביב שולחנות עגולים.    PBLאת הדילמה הרביעית נלמד בחברותא בערב 
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 איחוד ירושלים. -  1דילמה מספר 

"בעקבות האיחוד הפכה ירושלים גם למקום מפגש וגם זירת התגוששות בין שני העמים , בין שתי 

תרבויות בין אורחות חיים שונים בין שאיפות לאומיות מנוגדות , ובמקום לקונפליקט ) מאבק( בין 

 מוסלמים , יהודים ונוצרים . קנאים

סיפוחה למעשה של ירושלים המזרחית לישראל עורר התנגדות בקרב מדינות ערב , ובקהילה 

 הבינלאומית .

 ירושלים היא מרכז דתי עולמי לבני שלוש דתות אלו . כעיר קדושה ליהדות , לנצרות ולאסלאם

ם אחראית ישראל לביטחונם של המקומות הקדושים למוסלמים ולעדות הנוצריות , -מאז איחודה של י

ומקיימת את זכות הגישה החופשית אליהם ואת זכות הפולחן בהם , כולל זכויותיהן של העדות 

הבית  -השונות במקומות הקדושים להן.ממשלת ישראל אסרה על היהודים את התפילה בתחומי הר

 (ynetבידי הממונים המוסלמים את השמירה על שני המסגדים ואת החזקתם.") והשאירה

 : סוגיית השליטה על המקומות הקדושים בירושלים.הדילמה
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למי  -"סוגית השליטה על המקומות הקדושים בירושלים 

 הם שייכים ולמי השליטה בהם"?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרשת קדושים

וייעודים נעלים  קדושים תהיו"...אלה צווים"

ביותר, ועם זה אין כמותם פסוקים, ביטויים 

יותר מבחינת האמונה. וניסוחים המסוכנים 

 -שהרי הם ניתנים להתפרש, וכך פורשו 

כאילו יש בעם  -בשגגה, ולפעמים גם בזדון 

ישראל מטבעו משהו שמקנה לו משמעות של 

קדושה. תפיסה זו משחררת את האדם מישראל 

מן האחריות, ומקנה לו ביטחון לגבי דברים אשר 

אסור שיהיה האדם בעל ביטחון לגביהם, משום 

ן הדברים שהם מגמה ותכלית וחיוב שהם מ

ומשימה ופרוגרמה, ואינם נתונים. הפיכת מושג 

הקדושה, כתפקיד וכמשימה המוטלת על עם 

ישראל, לתכונה המושרשת וטבועה בעם ישראל 

... אנחנו  זו הפיכת האמונה לעבודת אלילים.

 .נצטווינו להיות עם קדוש ולא היינו עם קדוש

רשות השבוע, ישעיהו ליבוביץ', הערות לפ

  1988מאגנס, עמ' , 

מה המשמעות של קביעת  .1

הרב קוק שרוח הקודש 

שופעת אפילו על פושעי 

ישראל? מה היתרונות של 

עמדה זו ומה הסכנות 

 הטמונות בה?

באיזה אופן סבור ליבוביץ'  .2

שתפיסת הרב קוק עלולה 

לשחרר את האדם מאחריות? 

מהם החסרונות של הגישה 

 שלו?

מה דעתכם: האם אתם סבורים 

כמו הרב קוק שקדושת עם ישראל 

היא תכונה מהותית אם שמא, כמו 

 ליבוביץ', זהו אתגר?

מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את 

נולדתי אני באחת מערי הגולה, ירושלים, וגלה ישראל מארצו, 

 .אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים

בחלום, בחזון לילה ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלויים 

 .בבית המקדש כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל

בזכותה של ירושלים כתבתי את כל אשר נתן השם בלבי 

 .ובעטי

עגנון בטקס קבלת פרס נובל לספרות, מתוך נאומו של ש"י 

1966 

 

דומה הייתי עלי כמי שנולד "  .1

מזדהים עם  האם אתם –בירושלים" 

 ?החוויה של עגנון

מהם  -מהי ירושלים האידאלית בעיניכם . 2

ההיבטים החיוביים בה המעוררים בכם 

השראה, ומהם ההיבטים השליליים המעוררים 

  ה?בכם דאג

 רוח הקודש בכנסת ישראל

רוח הקודש שופעת תמיד על כנסת ישראל ומשקה היא 
בשיקוי לשדה את כל הנשמות של כל אישי ישראל 

היחידים. ואפילו השדרות היותר נמוכות של עמי הארץ 
.ושל פושעי ישראל הם בכלל הזה  

 
קוק, אורות הקודש, מוסד הרב קוק, סעיף ח, תש"י הראי"ה  
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 כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד

יכוין לבו כנגד אביו  -תנו רבנן: סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות 

 ;"שבשמים שנאמר )מלכים א ח, לה( "והתפללו אל ה

יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנאמר )מלכים א  -היה עומד בחו"ל 

 ;"ח, מח( " והתפללו אליך דרך ארצם

יכוין את לבו כנגד ירושלים שנאמר )מלכים  -ראל היה עומד בארץ יש

 ;"א ח, מד( "והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת

יכוין את לבו כנגד בית המקדש שנאמר )דברי  -היה עומד בירושלים 

 ;"הימים ב ו, לב( "והתפללו אל הבית הזה

יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים  -היה עומד בבית המקדש 

 ;"א ח, לה( "והתפללו אל המקום הזהשנאמר )מלכים 

 ;יכוין את לבו כנגד בית הכפורת -היה עומד בבית קדשי הקדשים 

 ,יראה עצמו כאילו לפני הכפורת -היה עומד אחורי בית הכפורת 

 ,מחזיר פניו למערב -נמצא עומד במזרח 

 ,מחזיר פניו למזרח -במערב 

 ,מחזיר פניו לצפון -בדרום 

 .דרוםמחזיר פניו ל -בצפון 

 .נמצאו כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד

)שיר השירים ד, ד(  -אמר רבי אבין ואיתימא ר' אבינא: מאי קראה 

 ."כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות" תל שכל פיות פונים בו

האם לכם יש מקום שאליו אתם מכוונים את .1

 ?לבכם? כיצד אתם עושים זאת

בעבורכם? האם ירושלים היא מקום כזה . 2

 ?באיזה מובן

מהו הרווח וההפסד מכך שהכול מכוונים לבם . 3

 ?למקום אחד

 

 

 

 תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ל' ע"א

 

 

 

 

 

 

 

 ונהרו אליו כל הגויים

ן ה ְיַשְעיָּהּו בֶׁ זָּ ר חָּ ר ֲאשֶׁ בָּ מֹוץ ַעל-א ַהדָּ -אָּ

ִמים,  יָּה ְבַאֲחִרית ַהיָּ ם. ב ְוהָּ ִלָּ ה ִוירּושָּ ְיהּודָּ

א  ִרים, ְוִנשָּ הָּ ית ה' ְברֹאש הֶׁ כֹון ִיְהיֶׁה ַהר בֵּ נָּ

ל יו כָּ לָּ ֲהרּו אֵּ עֹו; ְונָּ ְלכּו -ִמְגבָּ ַהגֹוִים. ג ְוהָּ

ְמרּו ְלכּו  לַעִמים ַרִבים ְואָּ ה אֶׁ ה' -ַהר-ְוַנֲעלֶׁ

ל ה -אֶׁ ְלכָּ יו ְונֵּ כָּ נּו ִמְדרָּ י ַיֲעֹקב ְוֹירֵּ ית ֱאֹלהֵּ בֵּ

ה, ּוְדַבר א תֹורָּ צֵּ יו ִכי ִמִציֹון תֵּ ה' -ְבֹאְרֹחתָּ

ין ַהגֹוִים ְוהֹוִכיַח  ַפט בֵּ ם. ד ְושָּ ִלָּ ִמירּושָּ

ם ְלִאִתים  ְלַעִמים ַרִבים ְוִכְתתּו ַחְרבֹותָּ

ם לְ  יהֶׁ רֹות.לֹאַוֲחִניתֹותֵּ ל-ַמְזמֵּ א גֹוי אֶׁ גֹוי -ִישָּ

ב ְולֹא רֶׁ ה-חֶׁ מָּ  .ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלחָּ

 ד-ישעיהו פרק ב', פסוקים א

 -ונהרו אליו כל הגויים" 1  "

מהן תכונותיה של ירושלים 

 ?כמקום שאליו נוהרים כולם

האם לדעתכם מתקיימת . 2

 ?נבואת ישעיהו במציאות ימינו

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות

 אילו מחשבות ואילו עמדות יש לך כלפי הטקסטים? .1

 על מה מרמזים הטקסים? אילו מסרים קבלת מהם? .2

 כיצד מתקשרים הטקסטים אל פרופיל בית הספר?  .3

 מה התשנה בעמדתך כלפי סוגיות המקומות הקדושים בירושלים. .4

 העלו רעיונות אפשריים בין הטקסטים לבין הרעיון של תיקון עולם. .5
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 נשות הכותל. – 2דילמה 

 למה לבשתי טלית

פיוס", פעילה שנים למען חופש דת וזכויות -"צוחברת הכנסת תמר זנדברג, לשעבר דעתנית באתר 

האזרח. בראש חודש ניסן היא עשתה זאת עטופה בטלית וזכתה לקיתונות של ביקורת וגם להערכה, 

 תלוי איזו גישה יהודית אתם מייצגים.

זו הייתה תפילת ראש חודש אל מול  השבוע, לראשונה בחיי, פתחתי את הבוקר עטופה בטלית.

אני אישה חילונית, וזאת הפעם ראשונה בה התעטפתי בטלית. את התפילה קיימתי הכותל המערבי. 

מתוך סולידריות עם מאבקן לחופש דת, פולחן וביטוי יהודי בכותל,  עם ארגון "נשות הכותל". הגעתי

מתוך אמונה כי המאבק שלהן הינו מאבק פמיניסטי ופלורליסטי על פניה של החברה הישראלית בכלל 

 .רטוהיהודית בפ

נשות הכותל היא קבוצה של נשים דתיות מכל הזרמים: אורתודוקסיות, רפורמיות וקונסרבטיביות. 

כמו  מטרתן של נשות הכותל הינה לתת לנשים יהודיות קול וביטוי במקום הקדוש ביותר ליהדות,

. הן 1988שנה, החל משנת  25לגברים יהודים. הן מתפללות בכותל המערבי מדי ראש חודש מזה 

 .תפללות בעזרת הנשים, ללא כל פרובוקציה, וללא הפרעה לסדר הציבורימ

החודשים  22-, החלו המתפללות להיעצר ע"י המשטרה, באופן תמוה ובלתי מוצדק. ב2009 -החל מ

מנשות הכותל לחקירה משטרתית ב'עוון' התעטפותן בטלית במהלך תפילת  43האחרונים עוכבו 

 .לא הוגשה תלונה ו/או כתב אישום לחקירה מעולםנגד המעוכבות  ראש חודש.

בראש חודש ניסן תשע"ג, לראשונה מזה חודשים רבים, ככל הנראה בשל השתתפות חברות כנסת 

בתפילה, לא היו עצורות. התפילה התנהלה בצורה נעימה, מכבדת ומרגשת, תוך אבטחה של שומרי 

 .נשים 200-ושומרות המקום. רקדנו, שרנו והתפללנו כ

 דילמהה

 לגברים בלבד? –שימוש בטלית והחזקת ספר תורה ברחבת הכותל 
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 –שימוש בטלית והחזקת ספר תורה ברחבת הכותל 

 לגברים בלבד?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האשה, האחות, הבת והילד

ִוי: )ב( ַוַתַהר   ת ַבת לֵּ ִוי ַוִיַקח אֶׁ ית לֵּ ְך ִאיש ִמבֵּ לֶׁ )א( ַויֵּ

ה  א ֹאתֹו ִכי טֹוב הּוא ַוִתְצְפנֵּהּו ְשלשָּ רֶׁ ן ַותֵּ ד בֵּ לֶׁ ה ַותֵּ ִאשָּ הָּ

א  ַבת ֹגמֶׁ ה עֹוד ַהְצִפינֹו ַוִתַקח לֹו תֵּ ִחים: )ג( ְולֹא יְָּכלָּ ְירָּ

ת פֶׁ ר ּוַבזָּ מָּ ה ַבחֵּ ם  ַוַתְחְמרָּ שֶׁ ד ַותָּ לֶׁ ת ַהיֶׁ ּה אֶׁ ם בָּ שֶׁ ַותָּ

ה  עָּ ֹחק ְלדֵּ רָּ ַתַצב ֲאֹחתֹו מֵּ ַבּסּוף ַעל ְשַפת ַהְיֹאר: )ד( ַותֵּ

ד ַבת ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר  רֶׁ ה לֹו: )ה( ַותֵּ שֶׁ עָּ ַמה יֵּ

ה ְבתֹוְך  בָּ ת ַהתֵּ א אֶׁ רֶׁ יהָּ ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַותֵּ ְוַנֲעֹרתֶׁ

הּו ַהּסּוף ַוִת  : )ו( ַוִתְפַתח ַוִתְראֵּ הָּ חֶׁ ּה ַוִתקָּ תָּ ת ֲאמָּ ְשַלח אֶׁ

י  ר ִמַיְלדֵּ יו ַותֹאמֶׁ לָּ ה ַוַתְחֹמל עָּ ד ְוִהנֵּה ַנַער ֹבכֶׁ לֶׁ ת ַהיֶׁ אֶׁ

ְך  לֵּ ל ַבת ַפְרֹעה ַהאֵּ ר ֲאֹחתֹו אֶׁ ִעְבִרים זֶׁה: )ז( ַותֹאמֶׁ הָּ

ִעְבִרֹית ְותֵּ  ת ִמן הָּ ינֶׁקֶׁ ה מֵּ ְך ִאשָּ אִתי לָּ רָּ ת ְוקָּ ְך אֶׁ יִנק לָּ

ה  ַעְלמָּ ְך הָּ לֶׁ ִכי ַותֵּ ּה ַבת ַפְרֹעה לֵּ ר לָּ ד: )ח( ַותֹאמֶׁ לֶׁ ַהיָּ

יִליִכי  ר לָּּה ַבת ַפְרֹעה הֵּ ד: )ט( ַותֹאמֶׁ לֶׁ ם ַהיָּ ת אֵּ א אֶׁ ַוִתְקרָּ

ְך ַוִתַקח  רֵּ ת ְשכָּ ן אֶׁ תֵּ יִנִקהּו ִלי ַוֲאִני אֶׁ ה ְוהֵּ ד ַהזֶׁ לֶׁ ת ַהיֶׁ אֶׁ

ד ַוְת  לֶׁ ה ַהיֶׁ ִאשָּ הּו ְלַבת הָּ ד ַוְתִבאֵּ לֶׁ הּו: )י( ַוִיְגַדל ַהיֶׁ ִניקֵּ

ר ִכי ִמן  ה ַותֹאמֶׁ א ְשמֹו משֶׁ ן ַוִתְקרָּ ּה ְלבֵּ ַפְרֹעה ַוְיִהי לָּ

 :ַהַמִים ְמִשיִתהּו

 י-שמות, פרק ב, פסוקים א

מדוע לדעתכם משתה בת פרעה  .1

את התינוק מהיאור בניגוד לצו 

 ?אביה

 

 ?מהיכן שאבה כוח למעשה זה .2

 

 

 

 

 

 המיילדות העבריות

ְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלֹדת לֶׁ ר מֶׁ ם  )טו( ַויֹאמֶׁ ר שֵּ ִעְבִרֹית ֲאשֶׁ הָּ

ן  ְדכֶׁ ר ְבַילֶׁ ה: )טז( ַויֹאמֶׁ ִנית פּועָּ ם ַהשֵּ ה ְושֵּ ַאַחת ִשְפרָּ הָּ

ן  ן הּוא ַוֲהִמתֶׁ ִים ִאם בֵּ ְבנָּ אָּ ן ַעל הָּ ִעְבִריֹות ּוְרִאיתֶׁ ת הָּ אֶׁ

ת  ָּ ַהְמַיְלֹדת אֶׁ אן יָּה: )יז( ַוִתירֶׁ ֹאתֹו ְוִאם ַבת ִהוא וָּחָּ

שּו ֱאֹלִהים ְולֹא עָּ ִים הָּ ְך ִמְצרָּ לֶׁ ן מֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ר ִדבֶׁ  ַכֲאשֶׁ

ְך ִמְצַרִים ַלְמַיְלֹדת  לֶׁ א מֶׁ ִדים: )יח( ַוִיְקרָּ ת ַהְילָּ ָּ אֶׁ ין ַוְתַחיֶׁ

ִדים:  ת ַהְילָּ ָּ אֶׁ ין ה ַוְתַחיֶׁ ר ַהזֶׁ בָּ ן ַהדָּ ן ַמדּוַע ֲעִשיתֶׁ הֶׁ ר לָּ ַויֹאמֶׁ

ל ַפְרֹעה ִכי לֹא  ָּ ַהְמַיְלֹדת אֶׁ ַכנִָּשים ַהִמְצִרֹית )יט( ַותֹאַמְרן

ת  דֶׁ ן ַהְמַילֶׁ הֶׁ בֹוא ֲאלֵּ ם תָּ רֶׁ נָּה ְבטֶׁ יֹות הֵּ ִעְבִרֹית ִכי חָּ הָּ

ם ַוַיַעְצמּו  עָּ ב הָּ ב ֱאֹלִהים ַלְמַיְלֹדת ַוִירֶׁ יטֶׁ דּו: )כ( ַויֵּ ְויָּלָּ

ֱאֹלִהים ַוַיַעש  ת הָּ ְמֹאד: )כא( ַוְיִהי ִכי יְָּראּו ַהְמַיְלֹדת אֶׁ

ִתים ם בָּ הֶׁ  כא-שמות, פרק א, פסוקים טו :לָּ

למה לדעתכם ציווה פרעה להרוג  .1

 דווקא את הבנים?

מצריות?  -מי היו המיילדות  .2

 עבריות? האם זה משנה?

מאין שאבו לדעתכם המיילדות כוח  .3

לעמוד מול המערכת המשטרתית 

 המלכותית?

 מהי "יראת אלוהים" של המיילדות?
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 ?יכולת להיוולד ערבי, ואז מה היית אומר

הבה נדמה בנפשנו קבוצת ילדים. כיצד  ...  

נקבעים כללי המשחקים שהם משחקים? ברור, 

מתוך הסכמה הדדית. ברור לא פחות כי שום ילד 

ירה בידו, אשר לא יקבל עליו כללים, אם אמנם הבר

שימושם יפלה אותו לרעה באופן אישי. כיצד 

מלמדים ילדים את עיקרון החלוקה הצודקת, כלומר 

השוויונית? פשוט. אם יש לחלק עוגה אחת בין שני 

ילדים, נקבע שילד אחד חותך את העוגה ואילו 

השני בוחר ראשון. קל לראות שהילד הנבון יחלק 

ל האפשר. זאת את העוגה לשני חצאים מדויקים ככ

ראשית החכמה של הדיון הראציונאלי, ואולי 

החכמה כולה: הנכונות להחליף מקומות עם איש 

 .שיחנו

אנחנו דנים כאן באידיאלים שאולי לעולם לא נזכה 

להגשימם במלואם. אך אין זה נוטל מערכו של 

אילו היית ערבי  באמת האידיאל. כי מה היית אומר

האידיאלית לשאלה  או נוצרי במולדת זו? התשובה

זו היא בערך כך: "הייתי אומר אותו דבר שאני אומר 

-עכשיו, וזאת משום שעמדתי הנוכחית מבוססת כל

כולה על עיקרון ההדדיות, ואין אני דורש עכשיו 

לעצמי דבר שלא הייתי מוכן להעניק לזולת, יהא 

ערבי או נוצרי או בן קבוצה כלשהי )לו הייתי 

ני שאין כל הדרישות יכולות במקומו(. ובאשר מבין א

לבוא על סיפוקן המלא, על שום שנוגדות הן לעתים 

אלו את אלו, הריני מוכן לפשרה שתיישם את 

עיקרון ההדדיות במידה מירבית, וזהו בדיוק מה 

שהייתי אומר אילו הייתי ערבי או נוצרי. כי 

הראציונאליות שלי אינה תלויה בהשתייכותי 

   .עיקר-הקבוצתית כל

יום, -ון ויילר, מתוך פילוסופיה של דברי יוםגרש

 82 עמ' 1976הוצאת ספרית הפועלים 

חשבו על מצבים שבהם בכל זאת, 

חלוקת העוגה באופן המוצע לא 

תהיה צודקת )למשל, אולי מי 

מהמשתתפים קיבל עוגה בחלוקות 

קודמות; ואולי יש להתחשב במצב 

הבריאותי והתזונתי של 

  (המשתתפים?

 

 שאלות

אילו מחשבות ואילו עמדות יש לך  .6

 כלפי הטקסטים?

על מה מרמזים הטקסים? אילו  .7

 מסרים קבלת מהם?

כיצד מתקשרים הטקסטים אל פרופיל  .8

 בית הספר? 

 הסוגיהמה התשנה בעמדתך כלפי  .9

שימוש בטלית והחזקת ספר הנדונה 

לגברים  –תורה ברחבת הכותל 

 בלבד?

טקסטים העלו רעיונות אפשריים בין ה .10

 לבין הרעיון של תיקון עולם.

 

 שניים אוחזין בטלית

זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני  -בטלית  שניים אוחזין

מצאתיה; זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי; זה יישבע 

שאין לו בה פחות מחצייה, וזה יישבע שאין לו בה פחות 

   .מחצייה, ויחלוקו

האומר כולה שלי  -זה אומר כולה שלי וזה אומר חצייה שלי 

בה פחות מרביע;  יישבע, והאומר חצייה שלי יישבע, שאין לו

זה נוטל שלושה חלקים, וזה נוטל רביע, שאין לו בה פחות 

 .משלושה חלקים

 משנה, מסכת בבא מציעא, פרק א, משנה א

האם עיקרון קביעת הבעלות בזמן  .1

 ש"שניים אוחזין" נראה צודק? 

מדוע מקבל זה שמסתפק מראש  .2

 במחצית רק רבע ולא חצי?

כיצד עומד עיקרון זה ביחס לעיקרון  .3

 'חלוקת העוגה' שהציע ויילר ?
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 דתי.  /תרבותי כמרכז ירושלים - 3דילמה מספר 

 מובילות בעולם דמויות של מושבן מקום להיותה מעבר ,היהודית ולמסורת לדת מרכז מהווה ירושלים

 המקום ירושלים היא .היום גם וכך ,שנים מאות משך ,דרכה עבר היהודי בעולם שינוי כל .המסורתי

שליש -שני  מעל ,בנוסף .להגיע שואפים הם אליה ,תפילותיהם את העולם בכל יהודים מכוונים אליו

 מתושבי לאומיים ומסורתיים(.-מתושבי ירושלים הם דתיים ברמות שונות של דתיות )חרדים, דתיים

 .דתיים אנשים הינם ירושלים

 ומוזיאונים רבים ישראל במוזיאון מתהדרת היא – קדושה של עיר רק לא היא ירושלים , בעת בה

 ותרבות במקומות בילוי גם כמו , 17 ובאומן טדי באצטדיון ,החאן בתיאטרון ,ותוסס חי בשוק ,אחרים

 .נוספים רבים

 :הסיטואציה

 ומקומות עוד מועדונים ולפתוח עסקיהם את להרחיב מבקשים המרכז באזור ופאבים מועדונים בעלי

 .בשבת גם פתוח יהיה כשחלקם ,בירושלים - פופולאריים בילוי

 שצמא ,צעיר גדול קהל בה ויש בישראל הגדולה העיר היא ירושלים" כי טוענים המועדונים בעלי

 אינם רועשים ופאבים כי מועדונים הטוענים יש ,מנגד ."שבוע בסופי בוודאי ,נוספים בילוי למקומות

 :ירושלים של המיוחד ולאופייה לאווירה מתאימים

 ובוודאי בכל השבוע ,ושקט קדושה אווירת להישאר צריכה בירושלים .אביב-תל את יש זה בשביל"

 ."שבשבת

 הדילמה:

 מה יהיו פניה במרחב הציבורי"? –"השבת בירושלים 

 .בשבת פתוחים שיהיו ,בירושלים נוספים בילוי מקומות נגד פתיחת או בעד להצביע הזכות בידכם

 . ההצעה ונגד בעד הנימוקים את רשמו
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 מה יהיו פניה במרחב הציבורי"? –"השבת בירושלים 

ָך  תֶׁ  פיוט: האזינו לפיוט בביצוע הרב יהושע אנגלמן באתר -ַעל ַאֲהבָּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 על אהבתך אשתה גביעי / ר' יהודה הלוי 

 

ה ְגִביִעי  ְשתֶׁ ָך אֶׁ תֶׁ  ַעל ַאֲהבָּ

לֹום יֹום ַהְשִביִעי  לֹום ְלָך שָּ  שָּ

 

ִדים  ְך ַכֲעבָּ ה לָּ י ַמְעשֶׁ ת ְימֵּ שֶׁ  שֵּ

ְשַבע ְנדּוִדים  ם אֶׁ הֶׁ ֱעֹבד בָּ  ִאם אֶׁ

ִדים  ם יִָּמים ֲאחָּ יַני הֵּ ם ְבעֵּ  כֻּלָּ

ָך יֹום ַשֲעשּוִעי  ִתי בָּ ַאֲהבָּ  מֵּ

 

ה  אכָּ א ְביֹום ִראשֹון ַלְעשֹות ְמלָּ צֵּ  אֵּ

ה  כָּ  ַלְערֹוְך ְליֹום ַשַבת ַהַמֲערָּ

ה  כָּ ם ַהְברָּ ם שָּ ֱאֹלִהים שָּ  ִכי הָּ

ל ְיִגיִעי  ְלִקי ִמכָּ ה ְלַבד חֶׁ  ַאתָּ

 

אֹור ְקדֹוִשי  ְדִשי מֵּ אֹור ְליֹום קָּ  מָּ

ִבים ִקְנאּו ְלִשְמִשי  ש ְוכֹוכָּ מֶׁ  שֶׁ

ִני אֹו ַלְשִליִשי   ַמה ִלי ְליֹום שֵּ

ְרִביִעי  יו יֹום הָּ  ַיְסִתיר ְמאֹורֹותָּ

 

ר טֹוב ִמיֹום ֲחִמיִשי{{  ְשַמע ְמַבשֵּ  }}אֶׁ

ש ְלַנְפִשי{{ }}כִ  ת ִיְהיֶׁה ֹנפֶׁ ֳחרָּ  י מָּ

ְפִשי{{  ב ְלחָּ רֶׁ ר ְלַעְבדּוִתי עֶׁ  }}ֹבקֶׁ

ְלַחן ַמְלִכי ְורֹוִעי{{  י שֻּ רּוא ֱאלֵּ  }}קָּ

 

ה{{  חָּ א ְביֹום ִשִשי ַנְפִשי ְשמֵּ ְמצָּ  }}אֶׁ

ה{{  ת ַהְמנּוחָּ ַלי עֵּ ה אֵּ ְרבָּ  }}ִכי קָּ

ה{{ ְך ִלְמצֹא ְרוָּחָּ לֵּ   }}ִאם נָּע ְונָּד אֵּ

ל נֹוִדי ְונֹוִעי{{ ְשַכח כָּ ב ְואֶׁ רֶׁ  }}עֶׁ

 

 

 

הפיוט 'על אהבתך אשתה גביעי' שכתב ר' 

יהודה הלוי )ריה"ל(, מתאר את ציפיית המשורר 

לבוא השבת. בזה אחר זה מונה הפיוט את ימות 

השבוע, לתחילתם מתלווה נימת עייפות מן 

העבודה, ובהמשכם כבר נשמעת נימה של 

 תקווה ושמחה לקראת בוא השבת.

גם בכם  באיזו מידה .1

מעוררת השבת המתקרבת, 

השבוע הקרב, -או סוף

תחושות שונות משאר 

הימים? אתם מוזמנים 

 לשתף.

ממה נובעת לדעתכם  .2

 הציפייה לבוא השבת? 

http://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=314#133,60,618,159
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וש חייב כל אדם להוסיף מן החול על הקודש, דהיינו לפר

 .מכל מלאכה, הן בשבת והן ביום טוב, וכן המנהג

וזמן התוספת הוא כעשר דקות קודם בין־השמשות )כי 

בין־השמשות עצמו אסור במלאכה בלאו־הכי, מטעם 

 .שהוא ספק לילה(, ועדיף להקדים כעשרים דקות

ותחילת בין השמשות לדעת הגאונים, הוא מרגע 

רבי מן ששקעה החמה, דהיינו שנתכסתה באופק המע

העין לגמרי, עד כדי מהלך שלושת רבעי מיל )שהם 

שלוש עשרה דקות ומחצה( ואז יוצאים שלושה כוכבים 

 .בינונים, והוא לילה מן הדין ודאי

וכן הוא מנהגינו. וגם ביציאת שבת ויום־טוב, חובה 

 להוסיף מן החול על הקודש

 .'שולחן ערוך המקוצר, סימן נ"ז סעיף א

 

 ברוך בואך, שבת ,

 בואך ברוך,

 הביאי נא עמך את המרגוע, את השלווה,

 שלאחר שבוע רב פנים של המולת עמל,

 החלל, שבתוכו אפשר לרקוםאת 

 אינסוף של חלומות, ביחד ולבד,

 את שעת המחילות שבה נוכל

 לשמוע את פעימות לבו של הזולת.

 שבת, ברוך בואך,

 ברוך בואך, ברוך נרך.

ברכה לשבת מתוך: מעין הברכות, הוצאת 

 שיטים מכון החגים הקיבוצי.

 אף זו שבת? -שבת חילונית עם "ניחוח עתיק בשוליה"  .1

 האין סתירה בין המושגים? -'בין השמשות' עם 'רדת שבת'  .2

איך נראית השבת שלך? האם שונה היא ללא עיסוק מכל יום  .3

 חופשי אחר?

 שאלות

 אילו מחשבות ואילו עמדות יש לך כלפי הטקסטים? .1

 מסרים קבלת מהם?על מה מרמזים הטקסים? אילו  .2

 כיצד מתקשרים הטקסטים אל פרופיל בית הספר?  .3

 ת השבת בירושלים?בעמדתך כלפי סוגיו השתנהמה  .4

 העלו רעיונות אפשריים בין הטקסטים לבין הרעיון של תיקון עולם. .5
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 דתי.  /תרבותי כמרכז ירושלים - 4דילמה מספר 

 מובילות בעולם דמויות של מושבן מקום להיותה מעבר ,היהודית ולמסורת לדת מרכז מהווה ירושלים

 המקום ירושלים היא .היום גם וכך ,שנים מאות משך ,דרכה עבר היהודי בעולם שינוי כל .המסורתי

שליש -שני  מעל ,בנוסף .להגיע שואפים הם אליה ,תפילותיהם את העולם בכל יהודים מכוונים אליו

 מתושבי לאומיים ומסורתיים(.-מתושבי ירושלים הם דתיים ברמות שונות של דתיות )חרדים, דתיים

 .דתיים אנשים הינם ירושלים

 ומוזיאונים רבים ישראל במוזיאון מתהדרת היא – קדושה של עיר רק לא היא ירושלים , בעת בה

 ותרבות במקומות בילוי גם כמו , 17 ובאומן טדי באצטדיון ,החאן בתיאטרון ,ותוסס חי בשוק ,אחרים

 .נוספים רבים

 :הסיטואציה

 ומקומות עוד מועדונים ולפתוח עסקיהם את להרחיב מבקשים המרכז באזור ופאבים מועדונים בעלי

 .בשבת גם פתוח יהיה כשחלקם ,בירושלים - פופולאריים בילוי

 שצמא ,צעיר גדול קהל בה ויש בישראל הגדולה העיר היא ירושלים" כי טוענים המועדונים בעלי

 אינם רועשים ופאבים כי מועדונים הטוענים יש ,מנגד ."שבוע בסופי בוודאי ,נוספים בילוי למקומות

 :ירושלים של המיוחד ולאופייה לאווירה מתאימים

 ובוודאי בכל השבוע ,ושקט קדושה אווירת להישאר צריכה בירושלים .אביב-תל את יש זה בשביל"

 ."שבשבת

 הדילמה:

 מה יהיו פניה במרחב הציבורי"? –"השבת בירושלים 

 .בשבת פתוחים שיהיו ,בירושלים נוספים בילוי מקומות נגד פתיחת או בעד להצביע הזכות בידכם

 . ההצעה ונגד בעד הנימוקים את רשמו
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 הבחירה היחידה"? –"ירושלים כבירת ישראל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלי מוהר/אביבית-תלתפילה 

 כאן אין לנו כותל, יש רק ים -אלוהיי 

 אבל אתה הרי נמצא בכל מקום

 .אז בטח כאן גם

 ולכן, כשאני הולך פה לאורך החוף

 .אני יודע שאתה איתי וזה עושה לי טוב

 וכשאני רואה פתאם תיירת, יפה ושזופה

 שרועה על החול בתנוחה חשופה

 אני מעיף בה מבט, וקצת משתהה

 י מקווה שאתה לא רק סולח ליואנ

 .אלא גם נהנה

 אני אמנם מביט בה למעני

 אבל גם קצת למענך

 כי אני יודע שאתה בתוכי

 .כשם שאני בתוכך

 ואולי בכלל נבראתי

 כדי שמתוכי תוכל לראות

 את העולם שבראת

 ת.בעיניים חדשו

עלי מוהר משוחח עם  •
אביב. איזה -אלוהיו בתל

 ?מין אל הוא מתאר

בסביבתך אפשר האם גם  •
למצוא קדּושה בחיי 

 ?היומיום

 

 עבר שהוא רק חול

עיר זו, שאין לה עבר, נושאת פניה אל העתיד. אנשים מן המעמד הבינוני הקימוה על גבעות של חול "

 ."שנה לא מצאתי אלא חול 20-מנוערות מאגדה. כשחיפשתי לה עבר בין יותר מ

 1932מתוך יומנו של תייר, 

 

 פירושו של אברבנאל למגדל בבל

ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה "

 .לשרפה...נבנה לנו עיר ומיגדל וראשו בשמים"..

 )בראשית יא' פס' ד(

 :פירוש

ויבקשו לשלוח יד ולשים כל מחשבותם למצוא המלאכות "

המלאכות כולם ומגדל בתוכה, כדי בבנות עיר, שהיא כוללת 

להתחבר שם ולעשות עצמם מדיניים...להתמשך ביניהם 

 ."השיתוף והחברה, ושזו המעולה בתכליותיו האנושיות

 דון יצחק אברנבאל, פירוש לתורה, בראשית יא

אברבאנל מסביר את חטא בוני העיר 

האוטופית כדומה לחטאם של בני דור 

ם, לפתח ההפלגה: בקשו לבטא את אנושיות

את אפשרויותיהם תחת לעסוק בשפלותם 

עד  אתם מוזמנים לדון:לפני האלוהים. 

כמה פיתוח העיר והציווילזציה פוגע בעבר 

 ?ובמסורת
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 אביב.-אז למה בכל זאת ירושלים ולא תל"... 

  

 אביב משעממת, רחמנא לצלן.-כי תל

 כן, אני מתכוונת לכל מלה שאמרתי,

אביב צעירה ותוססת, שיש לה -אני יודעת, שתל
גלריות אמנות,   שיש  מסעדות גורמה לעילא ולעילא,

פילהרמונית   מוזיאונים, סרטים ומועדונים מכל סוג ומין,
ואופרה, ואפילו ים, שהברים פתוחים כל הלילה והבירה 
נשפכת כמו יין, שהחבֳרה רוקדים מסטולים כמו בגואה, 

ועושים אהבה כמו פעם, או אולי אהבה חדשה 
ים נרות בכיכר רבין, אבל מתי ולפעמים אפילו מדליק

 בפעם האחרונה הסתכלתם על השמיים שלה.
 אביב.-תסתכלו על השמיים, על ְשמי תל 

 מרבית ימות השנה כחולים, כחולים ושוב כחולים.

כחול עמוק, חד גוני, פרוס מעליך. יציב, קפוא, משעמם, 

מת, עוד רגע יבלע אותך ותהיה כחול גם כן, ולא ידעו 

 שהתבוננת פעם בכחול שמעליך.בכלל שהיית, 

לא זורמים, לא משתנים,   שום אפור לגיוון, שום שנוי,

כחולים כמו שמי קליפורניה. איפה קליפורניה, הוליבוד, 

וולט דיסני, אולפני יוניברסל, תפאורה, גלויה, קיטץ'. 

 איכס.

לעומת זאת, השמים של ירושלים כל הזמן בתנועה כמו  

מי ירושלים. כן, אפילו החיים עצמם. יש עננים בש

בקיץ. קצת אפור, קצת גיוון, קצת מנוחה לעין התשושה 

 מהכחול, מערפילי החום.

אביב גלויים כמוה. עיר ערומה, -השמים של תל 

חשופה, עיר בביקיני, חוטיני. אין לאן לברוח, אי אפשר 

 להתחבא, אי אפשר להשפיל מבט.

. גם בצל תגלה אותך השמש  אביב,-אין צללים בתל

הכל שטוח. אם רוצים להתחבא צריך לחכות ללילה. כי 

אביב יום הוא יום בלבד, אין בו רמז לחושך -בתל

 ..שיבוא.

די, כמה אפשר, כמה מתיש, חם מדי, אור מדי, חוזרים 

 לירושלים.

ירושלים החבויה בין הרים, ולא סתם ככה שוכבת על  

משתזפת ערומה,   אביב,-החול כמו תל

 מרוב חשיפה, רואים לה כל פגם.מכוערת  מופקרת, 

ירושלים עטופה, מצטנעת, חסודה, יש לה 

וחומות, מגדלים, חצרות, שערים ובתי קברות  אבנים

להסתתר מאחורי המצבות, מאחורי העננים להתחפש, 

לשחק מחבואים, לעשות חיינדאלעך, רק כשמתחשק 

חצר  לה. מאחורי כל אבן, מעבר לכל גדר מסתתרת 

.  2013א יאגה/קפה דמרקר אוקטובר באב  שלא ידעתָּ

  

  

ירושלים הנסתרת, המסתורית. כן, כן, זאת שלא בטוח 

שתישאר שלנו, אתנו. לא לנצח, ואפילו הרף העין לא 

מובטח בה. ירושלים שמבטיחה ולא מקיימת, מאהבת 

אנו באים לא"י לחדש את חיינו; אנו רוצים ליצור  ..." 

לנו כאן חיים עצמיים, שיש להם קלסתר פנים 

משלהם ואופי מיוחד, ומייסדיי "ענג שבת" חשבו, כי 

צורות חיים מקוריות ואמתיות בעלות לשם יצירת 

פרצוף ופנים לאומיים, הכרח להם לקחת את החומר 

ליצירותיהם מאבני היסוד של צורות החיים 

הקדמוניות, ...ולא מצאו צורה יותר עליונה ויותר 

עמוקה להתחיל לטוות ממנה את צורות החיים 

 ...המקוריות מיצירת השבת

שם" בת"א, ח"נ ביאליק בהנחת אבן הפנה ל"אהל 

 באייר תרפ"ח

כיצד מציע ביאליק לחבר בין  .1

 ?העבר ובין ההתחדשות

 

 ?מה מקומה של העיר בעניין .2

 

מהי עמדתה של הכותבת  .1

כלפי תל אביב וכלפי 

 ירולשים?

יעונים מהי עמדתך כלפי הט .2

 של הכותבת?

3.  

 שאלות

אילו מחשבות ואילו עמדות יש לך  .11

 כלפי הטקסטים?

על מה מרמזים הטקסים? אילו  .12

 מסרים קבלת מהם?

כיצד מתקשרים הטקסטים אל פרופיל  .13

 בית הספר? 

בעמדתך כלפי סוגיות  השתנהמה  .14

 ירושלים כבירת ישראל?

העלו רעיונות אפשריים בין הטקסטים  .15

 הרעיון של תיקון עולם.לבין 
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שמי: __________      משוב סיום למידה נושא ירושלים  

 
 

במידה  
רבה 
 מאוד

במידה 
 רבה

במידה 
 בינונית

במידה 
 מועטה

במידה 
מועטה 

 מאוד

?באיזו מידה הרגשתי סקרנות בתהליך       

 באיזו מידה חוויתי סיפוק התהליך
  הלמידה?

     

הבחירה היווה עבורי אתגרתהליך        

באיזו מידה עבודת הצוות קדמה את 
 תהליך העבודה?

     

באיזו מידה התוכן/הידע שרכשתי 
 בתהליך חשוב .

     

 
נחשפתי למגוון של מקורות יהודיים, 

 ציוניים, אזרחיים ודמוקרטיים

     

במהלך הדיון בסוגיות  גיליתי שיש לי 
ועמדות שונות משליחברים בעלי דעות   

     

בעקבות הדיון בסוגיות חל שינוי 
 בעמדותיי בנושאים השונים

     

הלימוד והדיון בנושא תרמו לפיתוח 
הזהות האישית שלי, גילית על עצמי 

 דברים חדשים

     

העבודה עם חברי לכיתה בנושא פיתחה 
אצלי מיומנויות חברתיות של שיח מכבד 

 ועבודת צוות

     

אני חושב/ת שכל תלמיד בישראל צריך 
 ללמוד דרך סוגיות ולימוד בחברותא
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 (P.B.Lמה הם הקריטריונים שיש לבדוק לקראת הערכת פרוייקט  )

 

 שם התלמיד___________

 הערות דרוג קריטריון להערכה

ציון  עובדות חדשות שרכש בתחום 
 התוכן

 כן/לא 

 כן/לא  בתחוםציון תובנות חדשות שרכש 

 1-5באיזו מידה דרוג   עבודה בשיתוף פעולה

 כן/לא  עמידה בזמנים

 כן/לא  ניסוח שאלה מניעה

 כן/לא  הצגת התוצר בכיתה

 1-5באיזו מידה דרוג   תרומה אישית של התלמיד לתוצר 

 כן/לא  שימוש במקורות מידע

 1-5באיזו מידה דרוג   הקשר בין הנושא לתוצר 

 1-5באיזו מידה דרוג   התייחסות רצינית לעבודה 

כתיבת רפלקציה קבוצתית )במידה 
 ועבדו בקבוצות( 

 כן/לא 

 כן/לא  כתיבת רפלקציה אישית

 כן/לא  כתיבת משוב אישי

 

 חתימת המורה_____________ חתימת התלמיד ______________ חתימה ההורה: ____________

 


