
חיים יחד  -תרבות של מחלוקת 

 'דשכבת  –באי הסכמה  גם

 למי תימכר הדירה

בשכונה יהודית בברוקלין, נמכרו לאחרונה כמה דירות לשחורים. באסיפה 

דירותיהם לשחורים, את בבית הכנסת בשכונה התבקשו היהודים שלא למכור 

הדירות כדי לא לפגוע באופי היהודי של השכונה ולא לגרום לירידת ערך 

 בשכונה.

מר זינגר נשלח מטעם עבודתו לפילדלפיה. מר ג'ונסון, פרקליט שחור צעיר, 

שכניו, מפני שהציע לו עבור דירתו מחיר גבוה במיוחד. מר זינגר מתלבט, 

 ידידיו מנוער וקרובי משפחתו מתנגדים ברובם לעסקה.

 ,שבה סבל מהיחס המפלה של הגויים ,הוא עצמו הגיע לאמריקה מפולין

 ומאמין בשוויון זכויות ללא הבדל דת, גזע  ומין.
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צריך לזכור, הגזענות הדתית לה אנו נחשפים מדי יום היא חלק מן המאבק העיקש נגד ערכים אנושיים ואהבת " 

היהדות על ידי ניכור ושנאה מן העולם כולו. היא אדם באשר הוא אדם, מאבק שמטרתו לבודד את היהודים ואת 

מּונעת מחרדה ומחולשה, היא נובעת מחוסר אמונה עמוק בכוחה ועצמתה של היהדות ובעיקר מחוסר אמון בבני 

כדי להתגונן מופעלת כאן טקטיקה פשוטה: אם נשנא את העולם, הוא ישנא  .אדם, ביהודים הישראלים החיים כאן

ת בבדידותנו המזהרת והצודקת. בל נטעה, יהדות כזאת סופה שתכלה באש של עצמה, אותנו וכך נוכל לחיו

בקנאות ובצרות העין אותה היא יצרה. זוהי יהדות של חושך ואפלה שלצערנו העמוק מצאה את ביטויה בעיצומם 

י של ימי האור בחנוכה. הנר המאיר הפך ללהב אש אכזרית, אין לנו אלא לקונן על כך "תורה תורה חגר

 2010אריאל פיקאר, מעריב, דצמבר ." שק

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf1

vsV7_12Q 
 אהבת חינם

 זאב נחמה: מילים ולחן

  בוא הרם את ראשך פקח עיניים מולך בני אדם עם

  מחכים שתלך אל השביל שמוביל לשמחה

  עצובה מתרחקת כשיש בנו זעםהשמחה 

קח איתך  -מה נשאר פקח עיניים ללכת בדרך שלך 

  אהבה

  אולי תהיה האחד שיוביל ויפתח לנו שער

  דרכו נכנס חלולים נתמלא בשמחה ללא צער

  ויחד איתך נלך אל מקום אחר

  שביל אבן עולה השמש עולה ויחד איתך נעלה

  נבוא בשלום זאת הדרך היחידה

  בו נדע שאפשר לחיות אחרתיגיע היום 

  בלי מלחמת דתות בלי גדרות ודגלים

  בלי שנאות ישנות עם גיטרה צרודה

  שתנגן ותנגן ותנגן לנו עוד שיר אהבה

  כשתרים את ראשך תגלה שאנחנו כמו רוח

  לוחשים מלטפים ופתאום גם אנחנו סופה

  חלולים רוב הזמן והולכים על הצד הבטוח

שתביא  -לקחת תרופה  שבטוח יוביל את כולנו

  אהבה

  אם תמצא את השער כולנו נלך אחריך

  לא נשאר חלולים כי גם לנו יש לב שיודע

  לתת אהבת חינם בלי לרצות דבר

 שביל אבן עולה ימים חדשים חיינו מספיק במדבר

ָנַען ץ כְּ רֶׁ אֶׁ י ָאִביו בְּ גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב ַיֲעֹקב בְּ  .א ַויֵּשֶׁ

דֹות יַ  ה ֹתלְּ לֶׁ ןב אֵּ ף בֶׁ ַבע-ֲעֹקב: יֹוסֵּ ה ָשָנה -שְּ רֵּ שְּ עֶׁ

ת ה אֶׁ י -ָהָיה ֹרעֶׁ נֵּ ת בְּ הּוא ַנַער, אֶׁ ָחיו ַבצֹאן וְּ אֶׁ

ת ף אֶׁ א יֹוסֵּ י ָאִביו, ַוָיבֵּ שֵּ ָפה נְּ י ִזלְּ נֵּ ת בְּ אֶׁ ָהה וְּ -ִבלְּ

ל ם-ִדָבָתם ָרָעה אֶׁ  .ֲאִביהֶׁ

ת ל ָאַהב אֶׁ ָראֵּ ִישְּ ף ִמָכל-ג וְּ ן-יֹוסֵּ ֻקנִ -ָבָניו ִכי בֶׁ ים זְּ

ֹתנֶׁת ַפִסים ָעָשה לֹו כְּ ָחיו ִכי  .הּוא לֹו, וְּ אּו אֶׁ ד ַוִירְּ

ם ִמָכל לֹא -ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביהֶׁ אּו ֹאתֹו וְּ נְּ ָחיו, ַוִישְּ אֶׁ

ָשֹלם רֹו לְּ לּו ַדבְּ  .ָיכְּ

 ד-בראשית, פרק לז, פסוקים א

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"חז מסקנת        

 ,הבנים בין בנו אדם ישנה אל לעולם       

            יעקב שנתן מילת סלעים שני משקל שבשביל      

 ,אחיו בו נתקנאו ,בניו משאר יותר ליוסף      

 למצרים אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל       

 ב עמוד, י דף, שבת מסכת, בבלי תלמוד

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=371&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=371&lang=1


 –באי הסכמה  גםחיים יחד 

 'דשכבת 

 משימה 

שכניו, כלפי עצמו, בני משפחתו וכלפי : כלפי הכלפי מי יש למר זינגר מחויבות? )לדוגמ .1

 עקרונותיו(

 מהי המחויבות כלפי כל גורם? .2

 .ומהמחויבויות קודמת במקרה זה? נמק ואיז .3

האם העובדה שהוצע למר זינגר סכום כסף גבוה במיוחד צריכה להשפיעה על החלטתו?  .4

 מדוע? 

 מהם חובותיו כאזרח במדינה דמוקרטית? .5

 מהן זכויות הקניין בעיניכם? .6

 ם יש מקרים שבהם אפשר לוותר על עקרונות כמו שיוויון זכויות? תנו דוגמאותהא .7

 מה מסמלת כותונת הפסים? .8

בין יוסף לאחיו . מהי עמדך כלפי  .חז"ל מייחסים את גלות מצרים להעדפה שעשה יעקב .9

 העדפתו של יעקב וכיצד זה קשור לסיפור המקרה )הדילמה של מר זינגר(

היא כי  גזענות דתית הינה נוגדת ערכים אנושיים ואהבת אדם  אריאל פיקאר לדעתו של .10

 הבע דעתך על דבריו אלו.באשר הוא אדם. 

האם נכון אי פעם להגביל את זכות  כיצד הם מסייעים לך בפתרון הדילמה של מר זינגר? .11

 האדם על רכושו?

 מהו המסר אותו מנסה להעביר זאב נחמה בשירו "אהבת חינם" .12

 שאהבת חינם תוכל להתגשם?מה צריך לקרות כדי  .13

 השווה את תשובותיך עם חבריך וכתבו אמנה כיתתית כיצד ליישם אהבת חינם .14

 פנו לחזון בית הספר וכתבו מה בחזון בית הספר עוסק בנושא? .15

 

 

 

 

 


