
 שכבת ו' -האחד והביחד 
 

 ?למי תמכר הדירה

בשכונה חילונית בארץ נמכרו לאחרונה כמה דירות לחרדים. באסיפה במתנ"ס השכונתי התבקשו 

 דיירי השכונה שלא למכור את דירותיהם לחרדים, כדי שלא יהיו חרדים בשכונה. 

צעיר, הציע לו עבור  חרדי-יהודירב  - מר ברקוביץ שלח מטעם עבודתו לחו"ל. נהחילוני מר ישראלי 

 ,ישראלי מתלבט, מפני ששכניו, ידידיו מנוער וקרובי משפחתו דירתו מחיר גבוה במיוחד. מר

הוא עצמו הגיע לחו"ל ובה סבל מהיחס המפלה של הגויים, ומאמין בשוויון  מתנגדים ברובם לעסקה.

 ומין. זכויות ללא הבדל דת, גזע 

 לעשות? על מר ישראלי  מה

 

 למורה:

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

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

 מביע עמדה?

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

. הקבוצה תנהל דיון שבמסגרתו מוודאים שלהםאת עמדתו בפני שאר חברי הקבוצה וישמע את 

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

 נאמנות לעצמי מול נאמנות לקבוצה/לקהילה. :ים הערכיםבדילמה זו מתנגש

 

 

 



 'ושכבת  "האחד והביחד"

 "סרטון הביצה החריגה"

https://www.youtube.com/watch?v=21iDkc3ntr4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ואתה בן אדם קח לך עץ אחד... 

וקרב אותם אחד אל אחד, והיו 

לאחדים בידך" קרב אותם אחד אל 

אחד אך לא למזגם ולטשטשם, לכן 

יש לשמור על הייחוד בתוך 

 "האיחוד

 יחזקאל טז' יז'

 ַסִכין ֵאין: ַחִניָנא ַבר ַחַמא ַרב ָאַמר"

ת דֶּ ָלא ִמְתַחדֶּ ל ְבָיֵרְך אֶּ ְרָתּה שֶּ , ֲחבֶּ

ָלא ִמְתַחֵדד ָחָכם-ַתְלִמיד ֵאין ָכְך  אֶּ

, סט פרשה, רבה בראשית) "ַבֲחֵברֹו

 (.ב סימן

ַרִבי מאיר אֹוֵמר, ַאל "

ָלא  ִתְסַתֵכל ַבַקְנַקן, אֶּ

ֵיש בֹו. ֵיש ַקְנַקן  ה שֶּ ַבמֶּ

ְוָיָשן  ָחָדש ָמֵלא ָיָשן,

ֲאִפלּו ָחָדש ֵאין בֹו  "שֶּ

מסכת אבות, פרק ד', 

 משנה כו

 אחדים ודברים אחת שפה

 האדם", אחדים ודברים אחת שפה" שהוא בעולם בבל מגדל על

 האחדות של מזו גדולה עריצות אין שהרי... לחלוטין משועבד

 דעות לחילוקי מקום משאירות שאינן, האדם על הכפויות והאחידות

 לבני ה"הקב עשה חסד... מנוגדות ואף שונות דעות על ולמאבקים

, השקפות, תרבויות אומר הוי – שונות שפות להם שיש בכך האדם

 ניגודים בין והעימות ההתמודדות. שונים ומשטרים חיים אורחות, דעות

 על רודני שלטון תמיד שהוא אחד מרכזי גוף שליטת המונעים הם, אלה

 לכל המקור גם היא זו דיפרנציאציה כי אמנם נכון. האחרים כל

 הם המקרים וברוב, האנושית בהיסטוריה והאכזריים הקשים המאבקים

 קשים כי, לרגע לא אף לשכוח לנו אל, אולם. דמים בשפיכות קשורים

 בסמכות בהכרה והקונצנזוס, הקונפורמיות, הכללית ההסכמה מהם

 .עוררין עליה שאין אחת מרכזית

 ישעיהו ליבוביץ, שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע, 

 טוען הוא אולם תרבויות ריבוי של השליליות בתופעות מכיר ליבוביץ   ·

 נימוקיו לאור טענתו את הסבירו. אחידה חברה פני על עדיף זה שמצב

 דמים ושפיכות מאבקים). עליכם מקובלת זו עמדה האם וכתבו בקטע

 התופעות על  עדיפות הן אולם השונות של השליליות התופעות הן

 עדיף. והמחשבה הדעת וכפיית שיעבוד שהן האחדות של השליליות

 לו שתישמר ובלבד במלחמות ואף במאבקים מחייו חלק להיות לאדם

 (.שלו המחשבה וחופש חירותו

 ודברים אחת שפה" של מציאות להביא עלולה תופעות לאילו

 "? אחדים

 

 

 

 בפני דרך לו יש ואדם אדם לכל"

 דומה דעתם אין כי, בו לילך עצמו

 זה דומה פרצופיהן ואין, לזה זה

 . שוים אדם בני שני טבע ואין, לזה

 (ד א טז) משליביאור הגר"א על 



 

 

 

 

 משימה

. זכרו שעליכם לגבש את החלטתכם ולנמק לגבי מכירת הדירהקראו את כל מקורות המידע וגבשו את עמדתכם 

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

 ?מה מבקשים המקורות לרמוז לנו? מהי עמדתם העיקרית 

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

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

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

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

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

  ?איזה קשר יש בינך לבין כותבי המקורות הללו 

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

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

 

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

 שערכתם כאן.

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

 .מרגישים וחשים לנוכח הקשרים הללו

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

 תוכלו לעשות כדי להשפיע עליה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


