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דברי פתיחה
מדריך.כת שכבה יקר.ה,

לפניך ערכה ראשונה מסוגה בתנועת הצופים שמטרתה לחבר בין ערכים וסוגיות שאנו עוסקים בהם בפעילות שלנו 

בשבטים, למועדים בלוח השנה היהודי.

כלומר, לזהות את ההזדמנויות החינוכיות שהחג המועד טומן בחובו ודרכן להצליח ליצוק תוכן משמעותי לימים האלו 

עבורנו, ולעסוק בנושאי תוכן רלוונטיים עבור החניכים.ות שלנו.

הכלי בו הערכה משתמשת הוא לימוד דרך טקסטים ומקורות מארון הספרים היהודי הכולל בתוכו טקסטים חדשים 

וישנים, זהויות כותבים מגוונות- מגדרית, זהותית, פוליטית, וערכית.

תוכן הערכה מותאם לחניכי וחניכות השכבה הבוגרת.

: ה כ ר ע ה ה  נ ב מ

בכל מועד תמצאו:

מבוא קצר לחג  ·
ערכים במועד- הצעות לשאלות מרכזיות לזמן תוכן- מתוכן ניתן לבחור את השאלות המרכזיות שעל   ·

בסיסן תתבסס הפעילות.

הצעות נוספות לפעילויות הקשורות למועד )גם לשכבה הצעירה(  ·
הצעות לטקסטים ושאלות מנחות לדיון.  ·

 הערכה נכתבה ונערכה בשיתוף עם "תכנית בארי" במכון הרטמן.

מוזמנים.ות להנות ממנה, ולפנות אלינו בכל עניין,

צוות ערכת "ערכים במועדם"

דניאל ווישגרוצקי- מחלקת הדרכה
יאיר טסלר- מרכז "עדת הצופים"

ערן קליימן- רכז הדרכה, הנהגת יהודה
טל זמורה- רכזת תחום קהילות ושבטים מעורבים
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ראש השנה

ד ע ו מ ל י  ל ל כ א  ו ב מ

ראש השנה כפי שאנו מכירים אותו לא מוזכר בתנ"ך. שמות החודשים שאנו מכירים )תשרי, חשון, כסלו..( הגיעו 

עם שבי ציון, שחזרו מגלות בבל, והביאו השפעה תרבותית רבה, ובין השאר גם את שמות החודשים הללו, שאינם 

בעברית. גם הרעיון של חג תחילת השנה הוא כנראה רעיון בבלי. הרעיון שגורל העולם מוכרע בימים הראשונים של 

חודש תשרי, הוא "יבוא" תרבותי מבבל. מי שפיתחו אותו מאד היו חז"ל, שקבעו את ראש השנה כ-"יום הדין" שבו 

נפתחים בשמיים רישומים, שבהם בוחנים את מעשיו של כל אדם לאורך השנה שחלפה, ודנים אותו לחיים או למוות. 

החג לא היה חג של שמחה, אלא יותר חג של יראה, פחד ותקווה לעתיד טוב. הדבר בא לידי ביטוי בתפילות ארוכות 

ונרגשות בבתי הכנסת, ובתקיעת השופר. עם ראשית הציונות, בתחילת המאה ה-20, בין השאר משום שראש השנה 

סמוך לפתיחת שנת הלימודים נוספו לו מרכיבים חזקים יותר של שמחה, התחלה ותקווה.

ן כ ו ת ן  מ ז ל ת  ו י ז כ ר מ ת  ו ל א ש  - ד ע ו מ ב ם  י כ ר ע

התחלה חדשה

שנה חדשה מביאה איתה הזדמנויות רבות לשיח מעמיק על השנה שחלפה והשנה המתחדשת. מה היה טוב   פחות 

טוב בשנה שחלפה? עם מה אני יוצא מהשנה הזו?  מה הייתי רוצה להגשים בשנה המתחדשת? מה חשוב לי? מה 

אני מאחל לעצמי ולסובבים אותי )משפה, שבט, קהילה..( ? 

חשבון נפש

נתפסים  ימים אלו  היהודית  פי המסורת  כיפור(. על  ביום  )המסתיימים  ימי תשובה  פותח את עשרת  ראש השנה 

כראויים במיוחד לחשבון נפש. הרעיון העומד בבסיס "חשבון הנפש" הוא הסתכלות פנימית של האדם על עצמו 

ונפשו, על התכונות  שלו, הערכים המובילים אותו, היחסים שלו עם הסובבים אותו ועוד. זו היא הזדמנות חינוכית 

ייחודית להתבוננות על השנה שחלפה והשנה המתחדשת מנקודת מבט פנימית. איזה דברים טובים פחות טובים 

עשיתי בשנה שחלפה? איזה מעשים אני רוצה לעשות בשנה המתחדשת? מה למדתי על עצמי שנה שעברה וכיצד 

אני רוצה להביא את זה לידי ביטוי השנה? ועוד. 
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לאיזה לוח שנה אנחנו מחוברים? 

ראש השנה הוא חג מאוד משמעותי עבורנו על אף שהוא עומד בראש לוח השנה העברי שרובנו פחות משתמשים 

בו ורוב מעשינו קבועים בלוח השנה האזרחי. אז מהי משמעותו של לוח השנה העברי עבורנו? למה הוא פחות נפוץ 

ביומיום שלנו? למה רוב החברה חוגגת את יום ההולדת הלועזי ולא העברי? 

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ל י ע פ ל ת  ו ר צ ק ת  ו ע צ ה

החלטות לשנה החדשה 

לנצל את הזמן להחלטות על פרויקט משותף של הקבוצה בשבט או בקהילה אותו ניתן יהיה לבחון בסוף השנה, 

לבחור משימות מסלול לשנה החדשה. 

חלומות לשנה החדשה 

כותבים בפתקים אישיים את החלומות שלנו לשנה הבאה, ומשפתים זה את זו בחלומות שלנו. 

"שנה טובה" של פעם 

להביא גלויות שנה טובה של פעם )אם לא מוצאים – להראות מהאינטרנט...  

ולכתוב גלויות אמיתיות, ששולחים בדואר. לברר ביחד כתובת דואר ולשלוח, כמו פעם. אפילו 

להורים.

שנה טובה לקהילה

לבחור קהל יעד בקהילה אותם רוצים לשמח )גיל הזהב, אוכלוסיות מוחלשות וכו'( 

להכין ולשלוח גלויות שנה טובה, להגיע למקום עם חניכים לחלק ולשמח את האוכלוסייה. כתיבת שלטי שנה טובה 

מהשבט ותלייתם ברחבי העיר יישוב. 

לראות ולחוש את הסתיו 

יציאה אל מחוץ לשבט, במיוחד במקומות בהם יש גישה פשוטה אל הטבע הקרוב, והדבר מתאפשר – וחיפוש אחרי 

סימני הסתיו הראשונים: חצבים, חבצלות, נביטה ראשונה, וכן סימני סוף הקיץ: יובש, פירות הקיץ...

> > ת  ו ח נ מ ת  ו ל א ש ו ם  י ט ס ק ט ל ת  ו ע צ ה
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ה ל ח ת ה ד  י מ ת ה  ז ף  ו ס

לאה מנור

 סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

 -  טוב יותר?

  - רע יותר?

 - לא יודעת מה יותר.

 משהו אחר.

 כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל,

 כשהלילה נגמר אז הבוקר מתחיל,

 כשנגמרת שעה, עוד שעה מגיעה,

רק בסוף הידיעה מתחילה השגיאה.

 סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

 יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר,

כל חלום משומש מחליפים באחר.

 כשנגמרת שנה, עוד שנה מתחילה,

 כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה.

כי סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

 כשהסרט נגמר החיים מתחילים,

 הצלילים מתחילים כשאין כבר מלים

 כשנגמור את הצלילי אז נתחיל צליל אחר

כשנגמור את השיר אז נתחיל לדבר.

 סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

 -  טוב יותר? רע יותר?

 -  לא יודעת מה יותר.

משהו אחר...

ה ש ד ח ך  ר ד

)ש"י עגנון, מתוך "ימים נוראים"(

משל: מצאנז,  חיים  ר'  רבנו,  אמר  אחת   פעם 

אדם היה תועה כמה ימים ביער ולא היה יודע איזוהי 

נכונה. פתאום ראה אדם אחר הולך לקראתו.  דרך 

הדרך  ידע  בוודאי  עתה  בלבו,  גדולה  שמחה  באה 

הנכונה. כיוון שפגשו זה בזה שאל אותו: אחי, אמור 

לי היכן הדרך הנכונה, זה כמה ימים אני תועה. אמר 

לו: אחי, אף אני איני יודע שאף אני תועה כאן כבר 

כמה ימים, אלא אוַמר לך: בדרך שהלכתי, אני יכול 

לומר לך שבדרך זו תועים. ועכשיו נחפש דרך חדשה.

שבדרך  לכם:  לומר  יכול  אני  זה  דבר  אנחנו,  כן 

שהלכנו עד עכשיו אין לנו ללכת, שבדרך זו תועים. 

אלא עכשיו נחפש דרך חדשה.

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלו 

 והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: 

 ראה מעַשי, כמה נאים ומשובחים הם, 

 וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי. 

 תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,

שאם קלקלת - אין מי שיתקן אחריך.

)מדרש קהלת רבה, פרשה ז', י"ג(

מתחילים השנה, ולא הייתם רוצים שיתקלקלו?- לפי המסורת, גם העולם נברא בתשרי. אילו דברים אתם - האם כיום אנחנו שומרים על האזהרה הזו?- מהי האזהרה של הקב"ה לאדם הראשון?

- מצאו שורה בשיר שהכי דיברה אליכם )או 
הוא אומר על תחילת השנה?- האם השיר הזה אופטימי או פסימי? מה עצבנה אתכם...(

תועים"? מה הייתם רוצים לשנות?- כל איזו דרך מן השנה החולפת שלכם תוכלו לומר "שבדרך זו שיוצאים לדרך חדשה?- האם חייבים להכיר בכך שהדרך הקודמת אינה טובה, לפני - האם חיפוש דרך חדשה מעורר בכם פחד, או תקווה ומוטיבציה?
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י ר ש ת ר  י ש

 מילים: רחל שפירא

לחן: דני עמיהוד

 השמים משתנים

 לעיני החקלאים.

 השכנים מתכוננים 

לימים הנוראים.

 מישהו חושב עליך

 ורושם את מעשיך.

 בוא הביתה במהרה

עם הרוח הקרירה...

 מנדרינות בחצר

 מבשילות במועדן.

 המורות משתעלות

והולכות לישון מוקדם.

 כבר ראיתי נחליאלי

 ואולי זה רק נדמה לי

 עוד חמסין נשבר אתמול

גם החופש הגדול.

 מה יקרה ומה יחלוף?

 שואלים הכתבים,

 כשלאורך כביש החוף

מתייצבים החצבים.

 מה בעתוני הערב

 מבשרת הכותרת?

 בוא הביתה במהרה

עם הרוח הקרירה...

להאזנה

ך  ל ש  י ש ם  י י ח ה

יונה וולך

 ַהַחִּיים ֶׁשֵּיׁש ְלָך 

 ֵהם ַהַחִּיים ֶׁשָחִייָת 

 ַהֵּבט ָאחֹוָרה ַּבֲהָבָנה 

 ָמָצא ֶאת ְנֻקַּדת ַהְּבֵראִׁשית 

 ַהְּבִריָאה 

 ְּבָרא ֶאת ַעְצְמָך 

 ֶזה ָהעֹוָלם ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר 

 ַהָּיִחיד ֶׁשּתּוַכל ִלְבֹרא 

 ָּכל ֶזה ָמצּוי ְּבתֹוְכָך 

 ַּגֵּלה אֹותֹו 

ַהְתֵחל ֵמַהְתָחָלה 

 ַהֵּבט ַעל ַחֶּייָך 

 ְּכַעל ִׁשעּור ַרע 

 ַעל ָמה ֶׁשָהָיה 

 ְּכַעל ֹעֶנׁש 

 ַהְרָחָקה 

 ֲעִמיָדה ַּבִּפָּנה 

 נֹוְקָאאּוט ַּבִּסיבּוב ָהִראׁשֹון 

 ַּתֵּקן 

 ְּכֶאָחד ֶׁשִהְבִריא 

ְּכֶאָחד ֶׁשָחָלה.

- איזה שינוי משינויי הסתיו המתוארים בשיר אהוב 
- מה בדרך כלל אתם חשים בעונה הזו, ומדוע?- לאיזה מצב רוח השיר מכניס אתכם?עליכם?

בחברֹּות שיש לכם... מה הנקודה הזו מלמדת אתכם כיום?נסו לחשוב על "נקודות בראשית" בבית הספר, בתנועה, במשפחה, - מהי "נקודת הבראשית" שלכם? - האם זהו שיר של תקווה או של ייאוש?
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יום הכיפורים

ד ע ו מ ל י  ל ל כ א  ו ב מ

יום הכיפורים שחל ב-י' בתשרי הוא חג מן התורה. עם זאת, בימי התנ"ך מעמדו לא היה כה גבוה, בהשוואה למשל 

למעמדה של השבת. חז"ל במאות הראשונות לספירה, הם שהפכו אותו ליום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי, 

זה. חכמים הבליטו את  וכפרה אשר הפכו להיות מרכיב מרכזי בחג  נפש, סליחה  בו תכנים של חשבון  והכניסו 

חשיבותה של בקשת הסליחה של האדם מחברו כתנאי לכפרה מאת אלוהים. כיום במדינת ישראל יום הכיפורים 

נותר יום משמעותי ביותר, בעיקר סביב הצום והשבתת הפעילות במדינה. עם זאת, לעתים נדמה שמרכיב חשבון 

הנפש, ואיתו הסליחה והכפרה נשכחו קצת, ונשארו רק הצדדים הפורמליים. מאז מלחמת יום הכיפורים שפרצה 

בתחילת אוקטובר 1973, נוצרה סביב החג אווירה של עגמומיות ומועקה, למרות שחז"ל תיארו אותו אחרת, כיום 

של שמחה גדולה.

ן כ ו ת ן  מ ז ל ת  ו י ז כ ר מ ת  ו ל א ש  - ד ע ו מ ב ם  י כ ר ע

סליחה ושינוי 

גם בעבודה החינוכית, בשבט  רוצים להשתנות.  ואף  יכולים  מן ההנחה שאנשים  יוצאת בבסיסה  היכולת לסלוח 

ובקבוצה, אנחנו עדים שוב ושוב להתנהגויות פחות מקובלות, ולרצון של החניך או החניכה שהתנהגו כך – לקבל 

את סליחתנו תוך הבטחה שבעתיד ישתנו ולא ינהגו כך. האם אנחנו מאמינים? האם נכון לסלוח? אילו סליחות יש 

סביבנו? אילו נקבל, ואילו לא? מהי סליחה אמיתית, ומהי סליחה לא אמיתית?

חשבון נפש 

איך עושים אותו? מה בין מה שהיה למה שיהיה? האם כל חשבון נפש חייב להיות מדכא ובאווירה נוזפת, או שיש בו 

מן ההתחדשות והתקווה לשינוי ולטוב?

מה לי ולצום הזה? 

הצום הוא חיבור חווייתי של הגוף והנפש. הגוף שובת מאכילה, מתענה, והנפש גם פנויה יותר למחשבה ולהגות, 
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אבל לפעמים היא צריכה להתמודד עם המצב שנוצר, והעמידה באתגר נותנת תחושת כוח והתגברות. יש שצמים, 

זוהי  שלנו?  האישית  הסיבה  מהי   – צמים  אנחנו  ואם  הזו?  בפעולה  עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  האם   – שלא  ויש 

הזדמנות לדבר על חיבור לזהות ולתרבות היהודית, שנעשה ע"י מעשה )לאו דווקא ע"י טקסט, נגיד(, וכן על חיפוש 

משמעויות גם בתוך המעשה הזו.

למה כולם ביחד? 

בהמשך לנושא הקודם, ניתן לעסוק ביום הזה, כיום שבו המדינה כולה מושבתת. האם הדבר נכפה עלינו? מה אנחנו 

מרגישים כלפיו? האם יש חשיבות לדבר ש-"כולם עושים ביחד"? מהם היתרונות ומהם החסרונות?

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ל י ע פ ל ת  ו ר צ ק ת  ו ע צ ה

חשבון נפש אישי 

לכתוב שלושה דברים טובים שקרו לי השנה, ושלושה דברים פחות טובים, לכתוב במה הייתי רוצה להשתפר בשנה 

הקרובה.

חשבון נפש קבוצתי 

אותו הדבר, רק בקבוצה. צעד חשוב לפתיחת דברים בקבוצה, לגיבוש, ולשיפור התהליכים בקבוצה.

תשובה שבטית 

להחליט על שינוי בשבט כולו, שיתקיים בשנה הקרובה. ביום הכיפורים בעוד שנה – ניתן להביט אחרוה ולבדוק 

האם עבד, והאם נעשה מספיק, והאם היה בכיוון הנכון.

היכרות עם מלחמת יום הכיפורים 

אירוח של הורה או סבא או סבתא, שהיו באותם ימים ויכולים לספר  על המלחמה.

> > ת  ו ח נ מ ת  ו ל א ש ו ם  י ט ס ק ט ל ת  ו ע צ ה
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ת ר ע ט צ מ י  נ א

לאה נאור   עמליה רוזן

 ְלִמי ֶׁשָאַמְרִּתי, ֶאת ִמי ֶׁשָּגַמְרִּתי,

 ְלִמי ֶׁשִּקְלַקְלִּתי ֶאת ָּכל ַהְּבִדיָחה -

 ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת

ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְסִליָחה.

 ֲאִני ִמְׁשַּתֶּדֶלת, ָּכל ָּכְך ִמְׁשַּתֶּדֶלת,

 ָאז ָלָּמה ָּתִמיד ַרק ֲאִני ְמַקְלֶקֶלת?

 ָמה ַלֲעׂשֹות ֶׁשֲאִני ָּכֹזאת

ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת ְמאֹוד.

 ְּבִמי ֶׁשָּנַגְעִּתי, ְּבִמי ֶׁשָּפַגְעִּתי,

 ַעל ִמי ֶׁשָּׁשַפְכִּתי ֶאת ָּכל ַהָּקֶפה -

 ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת,

ִּכי ֶזה ֶּבֱאֶמת ֹלא ָיֶפה.

ֲאִני ִמְׁשַּתֶּדֶלת, ָּכל ָּכְך ִמְׁשַּתֶּדֶלת...

 ֶאת ִמי ֶׁשָרַמְסִּתי, ֶאת ִמי ֶׁשָּדַרְסִּתי,

 ֶאת ִמי ֶׁשָהַרְגִּתי ָּפחֹות אֹו יֹוֵתר,

 ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת,

ַאְנ'לא ֶאֱעֶׂשה זֹאת יֹוֵתר.

ֲאִני ִמְׁשַּתֶּדֶלת, ָּכל ָּכְך ִמְׁשַּתֶּדֶלת...

 ֶאל ִמי ֶׁשִחַּיְכִּתי, ַעל ִמי ֶׁשָּדַרְכִּתי,

 ֶאת ִמי ֶׁש... 

 אֹוי ֹלא! ַרק ֹלא ֶזה! אֹוי, ּבּום ְטַרח!

 ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת, 

ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת ָּכל ָּכְך.

ת  ו כ ז ף  כ

)רבי נחמן מברסלב(

 ַּדע ִּכי ָצִריך ָלדּון ָּכל ָאָדם ְלַכף ְזכּות

ַוֲאִפיּלּו ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור ָצִריך ְלַחֵּפׂש ְוִלְמצא ּבֹו ֵאיֶזה 

 ְמַעט טֹוב, ֶׁשְּבאֹותֹו ַהְּמַעט ֵאינֹו ָרָׁשע

 ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּמֹוֵצא. ּבֹו ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות

ַעל ְיֵדי ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ְלַכף ְזכּות

]...[

ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשַאָּתה רֹוֶאה ֶׁשהּוא ָרָׁשע ָּגמּור ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ָצִריך ַאָּתה ְלַחֵּפׂש ּוְלַבֵּקׁש ִלְמצא ּבֹו ְמַעט טֹוב, ֶׁשָּׁשם ֵאינֹו 

ָרָׁשע

]...[

ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָרָׁשע, ֵאיך ֶאְפָׁשר ֶׁשֵאין ּבֹו ְמַעט טֹוב 

ֲעַדִין ִּכי ֵאיך ֶאְפָׁשר ֶׁשּלא ָעָׂשה ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו ָּדָבר טֹוב 

ִמָּיָמיו

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב ֶׁשָּׁשם ֵאינֹו ָרָׁשע 

ְוַאָּתה ָּדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות ַעל ְיֵדי ֶזה ַאָּתה ַמֲעֶלה אֹותֹו 

ֶּבֱאֶמת ִמַּכף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות, ַעד ֶׁשָּיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה.

]...[

ִּכי ַעל ְיֵדי ֶׁשּמֹוְצִאין ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב, ֵאיֶזה ְנֻקָּדה טֹוָבה, 

ְוָדִנין אֹותֹו ְלַכף ְזכּות ַעל ְיֵדי ֶזה מֹוִציִאין אֹותֹו ֶּבֱאֶמת ִמַּכף 

חֹוָבה ְלַכף ְזכּות.

)מעובד עפי" ליקוטי מוהר"ן – דברים שנרשמו מפי רבי 

נחמן מברלסלב – תורה רפ"ב(

- האם תוכלו לחשוב על דוגמה מחיי היום-יום לכך?- לפי הנאמר בקטע – איך משנים אדם רשע וחוטא?

ת הסליחה בשיר? -האם אני מזדהה עם התחושה שלה?- להערכתכם, האם הדוברת בשיר מסוגלת להשתנות? - איך אתם מתרשמים מָּבָּקׁשַ
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 אני מוכן

 לא לאכול שוקולד

 אני מוכן

שלא יקנו לי צעצועים

 שלא ירשו לי לצאת לשחק

 אני מוכן

 אפילו לקבל מכות,

העיקר – לא לבקש סליחה.

)יהודה אטלס, מתוך "גם הילד הזה הוא 

אני"(

ר ע ו כ מ ה ו ר  ז ע ל א י  ב ר

)עפ"י תלמוד בבלי, מסכת תענית כ', א'(

אמרו חכמים: "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז". ומספרים: מעשה שבא רבי אלעזר בן 

רבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת נהר, ושמח שמחה גדולה, והיתה 

דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. 

נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו: שלום עליך רבי! ולא החזיר לו. אמר לו )רבי אלעזר(: 

ריקה, כמה מכוער אתה! שמא כל בני עירך מכוערין כמותך? 

אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני: "כמה מכוער כלי זה שעשית". 

כיון שידע בעצמו )רבי אלעזר( שחטא, ירד מן החמור ונשתטח לפניו, ואמר לו: נעניתי לך, מחול לי!

אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ותאמר לו: "כמה מכוער כלי זה שעשית". 

היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו, והיו אומרים לו: שלום עליך רבי רבי, מורי מורי! 

אמר להם: למי אתם קורין רבי רבי?

  אמרו לו: לזה שמטייל אחריך. 

 אמר להם: אם זה רבי - אל ירבו כמותו בישראל. 

 אמרו לו: מפני מה? 

 אמר להם: כך וכך עשה לי. 

 אמרו לו: אף על פי כן, מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא. 

אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לו, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן. 

מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש: "לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז", ולפיכך זכה 

קנה וממנו נוטלים כדי לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות.

- למה זה בכל זאת חשוב?- למה כל כך קשה לבקש סליחה?

להאזנה לשיר - 

- מי מהם השתנה בסיפור? מי סרב להשתנות?- מהי הביקורת על הרב? ומהי הביקורת על המכוער?
- האם יכול להיות שהמכוער, שנפגע כל כך מעלבונו, פשוט לא היה יכול 

לסלוח במצב הזה? האם אתם מכירים סיטואציה כזו מחייכם?
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י מ ו א ל ש  פ נ ן  ו ב ש ח ו ת  י ש י א ה  ח י ל ס

)מעובד מתוך "טליה ששון – חשבון נפש: מהאישי אל הלאומי"(

מקטנּות ידעתי שסבתא – שהיתה קיבוצניקית חילונית וציונית נלהבת - צמה ביום הכיפורים, וכך עשתה 

מדי שנה עד מותה. ואני את זאת לא הבנתי; הרי היא חילונית גמורה - מה לה ולצום ביום הזה? תחילה 

חשבתי שזה מעין יום זיכרון להוריה. אחר כך עלה בדעתי שמא היא צמה לזכר הדת שנטשה מאחוריה. 

לימים הבנתי שהיה זה ביטוי לקשר העמוק שבה, בין הפן הדתי של היהדות לפן הלאומי שלה. היה זה קשר 

בלתי ניתן להתרה, ויום הכיפורים היה כחוט המחבר ביניהם. יום חשבון הנפש האישי במסורת היהודית הוא 

גם יום חשבון הנפש הלאומי שלנו. רבים, שאינם דתיים בהשקפתם, מוצאים את עצמם קשורים ביום הזה 

בעבותות ליהדותם. הצום הוא סמל ההשתייכות לעם אף למי שאינו משייך את עצמו לדת. הצום הוא ביטוי 

חיצוני לחוט המחבר, אף שהצום עצמו אינו הכרחי למי שהפנים את הצורך ביום אחד בשנה לחשבון נפש 

אישי ולאומי כאחד. כך למדתי גם אני לייחד את מחשבתי ביום הזה לשני אלה גם יחד. 

חשבון הנפש הוא התבוננות נוקבת, נטולת מסכות, בתוכנו פנימה. כל אדם לעצמו, בינו לבינו. במעמד הזה 

נודה איש בפני עצמו בעובדות האמיתיות המעצבות את מציאות חיינו. זוהי התבוננות מבקרת, השמה מול 

עיני המתבונן את ערכי המוסר שעליהם גדלנו, ושואלת בלי כחל וׂשרק: האם מעשינו מקיימים את הערכים 

שלהם אנו מטיפים? כך ביחס לקרובים לנו וכך גם במישור הלאומי שלנו.

- האם אני צם? אם כן-למה? אם לא- למה? 
- כיצד עשוי יום הכיפורים לחבר בין החוויה האישית לזהות הלאומית?
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סוכות

ד  ע ו מ ל י  ל ל כ א  ו ב מ

חג הסוכות הוא אחד מבין "שלושת הרגלים", יחד עם פסח ושבועות, בהם נהגו ישראל לעלות לירושלים. מקור החג 

 הוא מהתורה והוא נחוג במשך שבעה ימים, בין ט"ו לכ"א בתשרי. "בסוכות תשבו שבעת ימים" )ויקרא כ"ג, מ"ב(

מצוות  החג,  ימי  בכל  בסוכה  לשבת  מצווה  ייחודיים:  ומנהגים  מצוות  של  יחסית  רב  מספר  לסוכות 

הנשים. וגם  הגברים  גם  מקיימים  אלו  מצוות  את  וערבה.  תמר(  )ענף  לולב  הדס,  אתרוג,  המינים;   ארבעת 

ושבועות=  האביב  חג  פסח=  הקודמים:  הרגלים  שני  )אחרי  האסיף  חג  גם  נקרא  הסוכות  חג 

משלו. אוכל  מאפייני  לו  שאין  ביהדות  היחיד  החג  הוא  סוכות  מעניינת-  נקודה  הקציר(.   חג 

בסיום חג הסוכות, בכ"ב בתשרי, נחוג חג נפרד נוסף בשם "שמיני עצרת". גם חג זה מקורו מהתורה והמצוות 

המיוחדות של חג הסוכות )הסוכה, נטילת לולב וכו'( אינן חלות בו. בארץ ישראל חל במקביל ליום שמיני עצרת גם 

חג שמקורו מדברי חכמים בשם שמחת תורה, בו חוגגים בשמחה את סיומה של קריאת חמשת חומשי התורה בבית 

הכנסיות לאורך השנה- ומתחילים מחדש את הסבב הבא.

ן  כ ו ת ן  מ ז ל ת  ו י ז כ ר מ ת  ו ל א ש ל ת  ו ע צ ה  - ד ע ו מ ב ם  י כ ר ע

חיים משותפים

בחג הסוכות לוקחים ארבעה מינים שונים מאוד אחד מהשני- שמים אותם יחד ומקיימים בהם את המצווה- האם 

דבר כזה יכול לקרות גם עם אנשים שונים שחיים יחד? מה מצב החברה שלנו כיום ביחס לקבלת אנשים שונים 

לחברה אחת?

אזור הנוחות

בסוכות יוצאים מהבית הקבוע והנח לסוכה ארעית. איך אנחנו מרגישים כשאנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו? מה יהיה 

עבורי יציאה מאזור הנוחות האישי שלי? האם יש ערך כן לצאת מאזור הנוחות לפעמים? שגרה כאזור נוחות- איך 

אנחנו פועלים כשאנחנו לא בשגרה? )לימודים וכו'(
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הערכה

בסוכות נפרדים מהבית החם למשך שבעה ימים בהם שוהים בסוכה. כמה אנחנו באמת מעריכים את מה שיש לנו? 

או שאנחנו לוקחים הכל כמובן מאליו עד שזה נלקח מאיתנו? מהם הדברים בחיי האישיים אותם אני צריך ללמוד 

להעריך בכל יום מחדש?

שמחה 

ידוע כחג השמח ביותר, בין היתר בשל חג שמחת תורה שנחגג בסיומו. מהי שמחה אמיתית? מהם  חג הסוכות 

הדברים שגורמים לי שמחה בחיי? כיצד אני יכול לגרום שמחה לסובבים אותי? 

השקעה ותגמול

חג הסוכות נקרא גם חג האסיף שבו אוספים את הפירות בהם השקענו כל השנה. מהם הדברים בהם אנו משקיעים 

פירות בסוף  גם בלי לאסוף  ניתן להשקיע  ישנם מקרים בהם  ? האם  נוכל לאסוף מהם את הפירות  וכיצד  כעת 

התהליך?

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ל י ע פ ל ת  ו ר צ ק ת  ו ע צ ה

בנייה צופית 

של סוכה שבטית\ גדודית מסנדות.

"אושפיזין"

בחג סוכות ישנה מצוות "אושפיזין" שפירושו אורחים. נהגו להתארח אחד בסוכה של חבירו. הזדמנות טובה לקיים 

פעילויות גדודיות בתור אורחים אצל אחד מחברי הגדוד.

זמן צופיות

אפשר להכין קישוטים מיוחדים ומגניבים יחד ולתלות בסוכה השבטית\ של כל אחד\ אחת.

> > ת  ו ח נ מ ת  ו ל א ש ל ו ם  י ט ס ק ט ל ת  ו ע צ ה
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ר ו ז ח י מ ו ה  כ ו ס ה ך  כ ס

)רש"י דברים פרק טז', פסוק יג(

ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבָאְסְּפָך 

ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך )דברים פרק טז, פסוק יג( 

באספך – בזמן האסיף שאתה מכניס לבית 

פירות הקיץ, דבר אחר באספך מגרנך 

ומיקבך, למד שמסככין את הסוכה מפסולת 

גורן ויקב.

: ל א ר ש י ם  ע ב ת  ו ד ח א  – ם  י נ י מ ה ת  ע ב ר א

ארבעת המינים המייצגים את אחדות ישראל הם לולב, אתרוג, הדס וערבה. מברכים על 4 המינים הללו 

בחג הסוכות. ארבעת המינים מייצגים ארבעה טיפוסים שונים של יהודים בעם ישראל ובחברה היהודית. 

אלו סוגי אנשים שמשלימים זה את זה והם כל עם ישראל, על הטיפוסים שבו.

כל אחד מארבעת המינים מייצג סוגי אנשים שונים בעם ישראל:

לאתרוג יש טעם וגם ריח. הוא מסמל את האנשים שיש להם מידות טובות וערכים טובים וגם משפיעים 	 

החוצה מעשים טובים כלפי אחרים.

לולב יש לו טעם )הוא פרי התמר( אך אין לו ריח. הוא מסמל אנשים שהינם אנשים עם מידות וערכים 	 

טובים אך לא עוסקים בלהשפיע החוצה כלפי אחרים.

הדס הוא ריחני אך הוא ללא טעם. אלו האנשים שרק עושים מעשים טובים כלפי חוץ.	 

הערבה היא ללא טעם וללא ריח. אלו הם מי שגם לא בעלי ערכים טובים וגם לא עושים מעשים 	 

טובים.

 ובכל זאת- לכל אחד מארבעת המינים יש מעמד שווה ובלעדיו לא יהיה ניתן לקיים את המצווה!

כלומר, לכל אחד מעם ישראל יש חשיבות וערך בפני עצמו, ועלינו להיות באחדות עם כל סוגי האנשים 

השונים בחברה הישראלית.

- איזה יחס יש לנו בדרך כלל לפסולת?
- למה חשוב למחזר?

ם   ו ל ש ת  כ ו ס

)הרמן יחזקאל כהן.(

בלב  סוכתו  את  פרש  שהשלום  במקום  שנאה  אין 

שלום'  'סוכת  הלשון  נאמר  כך  משום  האדם. 

בתפילה. והיא הסוכה שהגיעה לידי משמעות סמלית 

עמוקה כל כך עד שהוקדש לה מועד. חג הסוכות 

הוא חג השלום כעיקרו בנדודי המדבר של המציאות 

הארצית. השלום עושה את כל החיים לחג. השלום 

מביא את שלום הטבע לתוך עולם האדם, את הלך 

הנפש היסודי של תום אל תוך ההתבוננות בעולם.

ההתבוננות שלנו בעולם? - כיצד השלווה של הטבע בסוכה עשויה להשפיע על דרך - כיצד הופך השלום את החיים לחג?      - מהי הזיקה בין שלום לבין שנאה?       
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ל כ ה ש  ד ח ת י ם  י ג ח ה י  ר ח א

נעמי שמר

 עייפות בלתי מוסברת.

 פיק ברכיים לא מובן

 צל שרב על כל הדרך,

 ואבק לבן

 אבל עודך משווע

 לגשמי ברכה

עוד רחוקה מנוחתך

 אחרי החגים יתחדש הכל.

 יתחדשו וישובו ימי החול

 האוויר, העפר, המטר והאש

 גם אתה,

 גם אתה,

תתחדש.

 בגנך פורחים לפתע

 עץ הפרי ועץ הסרק

 ועץ החלומות

 ועץ הטוב והרע

 ומוטלים כל כליך

 בחצר ביתך

לא נשלמה מלאכתך

אחרי החגים יתחדש הכל...

 במסע שלא נגמר

 בין שדות הצל ושדות האור

 יש נתיב שלא עברת

 ושתעבור

 שעון סמוי מן העין

 מצלצל לך

לא נשלמה אהבתך

? ה ר ש כ ה  כ ו ס ם  י נ ו ב ד  צ י כ

https://youtu.be/inYB8TLTUzk

- מה אני מקבל על עצמי לקראת השגרה הקרובה?- מה התכניות שלנו ל"אחרי החגים"?האם יש ערך להתחדשות או שאפשר להישאר אותו דבר? - איך באה לידי ביטוי התחדשות בחיינו?

https://youtu.be/inYB8TLTUzk
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יום הזכרון לרצח יצחק רבין

ד ע ו מ ל י  ל ל כ א  ו ב מ

בליל י"ב בחשוון תשנ"ו  4 בנובמבר 1995, נרצח יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, על ידי מתנקש יהודי. אירוע זה 

טלטל וזעזע את החברה הישראלית, בין השאר בגלל הפגיעה בראש ממשלה, שהוא סמל שלטוני ולאומי, מעבר 

להיותו אדם פרטי. הדבר נתפס כשבירה של כללי המשחק הדמוקרטיים, המאפשרים חיים משותפים גם במדינה 

שיש בה חילוקי דעות.  

בעקבותיו נוצר מחד משבר גדול בתוך החברה הישראלית, ומאידך- זו התקופה בה החלו יוזמות חברתיות חוצות 

מגזרים כאמצעי להתקרבות- מעגלי שיח, מסגרות שונות ללימוד משותף ופלורליסטי, ועוד.

תנועת הצופים חרטה על דגלה את ערך החיים המשותפים בכך שפותחת את שעריה לכל גווני הקשת הזהותית 

ישראלית.  בואו נחשוב יחד על האתגרים וההזדמנויות של התנועה בהקשר הזה.

ן כ ו ת ן  מ ז ל ת  ו י ז כ ר מ ת  ו ל א ש ל ת  ו ע צ ה  - ד ע ו מ ב ם  י כ ר ע

תרבות המחלוקת 

חברה דמוקרטית אמורה להכיל בתוכה מגוון דעות. מחלוקת מניחה ששני הצדדים מחזיקים בעמדה בעלת ערך 

ומשמעות, שאי ההסכמה עם דעתו של האחר אינה פוסלת אותו או את יושר כוונותיו, אלא להפך- הקשבה וגיוון 

מאפשרים לשני הצדדים לצמוח ולהתעשר.

הייחודיות של תנועת הצופים היא בכך שכלל הזהויות בחברה הישראלית יוכלו להתחנך בה ולהרגיש אליה שייכים. 

זהות דתית, פוליטית, מינית, ועוד. הגיוון יכול להיתפס כמכשול שיש להתגבר עליו או כהזדמנות להרחבת הדעת 

ולקבלה של האדם האחר למרות אי ההסכמה עם עמדותיו. איך מצליחים לקיים שיח שבו ניתן מקום למגוון הזהויות 

והעמדות ולא מתוך טשטוש הזהויות?  כיצד הקבוצה יכולה לפעול ולקדם מטרות משותפות על אף חילוקי הדעות 

בין חבריה?

חופש הביטוי 

אחד הערכים הבסיסיים של הדמוקרטיה הוא החירות, ובתוכּה - חופש הביטוי. ערך זה חיוני גם לאדם הפרטי שרוצה 
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לבטא את זהותו, וגם לחברה מתוקנת שבה חבריה יכולים לבטא את עמדותיהם ואמונותיהם. נתינת מקום לערך 

זה אתגר גדול בכך שזה מחייב כל אחד לסבול עמדות שאיתן הוא לא מסכים ואף לעתים כאלה שיכולים לפגוע 

ברגשותיו.  ניתן לשאול עד כמה חופש הביטוי קודם לערכים ראויים וחשובים אחרים?

חופש הביטוי גם יבוא לידי ביטוי בחניך שמתלבש אחרת, מדבר אחרת, מזדהה אחרת - ומרגיש בנח להביא את מי 

שהוא ללא מעצורים מתוך אמון בקבוצה ובמדריכים שיתנו לו מקום ויעודדו אותו. האם יש לנו הכח לא רק לקבל 

את האחר אלא לתת לו מקום, וקול שאנחנו פתוחים להקשיב לו באמת? האם כלל הזהויות בקהילה שלנו מרגישות 

בנח להגיע לשבט? האם יש זהויות בתוך השבט שלא מרגישות בנח להשמיע את קולן?

מנהיגות 

יצחק רבין הוא דוגמא למנהיג ישראלי שחייו הם ראי לחיי המדינה, אפשר ללמוד רבות מתולדות חייו, מהכרעות 

משמעותיות שקיבל, מהצלחותיו ומכישלונותיו ולשאול: מי הוא מנהיג ראוי?

שלום 

הרצח אירע בסיום עצרת למען השלום. האם בעיניכם יכול להיות שלום במדינת ישראל? מה צריך לקרות כדי שזה 

יקרה? איך המדינה שלנו תראה כשיהיה שלום?

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ל י ע פ ל ת  ו ר צ ק ת  ו ע צ ה

כרזות

כל שנה יוצאות כרזות רבות שנוגעות לערכים שונים שיום זה מיצג. ניתן ללמוד אותן ומהן ולעצב כרזות דומות

אנשים אחים אנחנו

זו הזדמנות לקיים טקס משותף או מפגש לפעילות משותפת עם מגזר שונה מאיתנו.

פאנל או דיבייט

אפשר לבחור נושא שנוי במחלוקת ולקיים עליו דיון מושכל ורציני שבסופו לא מגיעים להסכמות אך מבינים יותר.

משיימינג לפיימינג

פיימינג מלשון "האדרה"- לשטח את עקומת השנאה ברשת. ניתן לקדם ביחד עם החניכים.ות פוסטים מפרגנים 

ליוזמות שונות ואנשים שונים ברשתות החברתיות.

> > ת  ו ח נ מ ת  ו ל א ש ל ו ם  י ט ס ק ט ל ת  ו ע צ ה
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ה ב ה א ה ץ  ו צ י נ

אהוד בנאי

  מה שאתה רואה סגור

 אני רואה פתוח

 את מה שאני רואה לבן

 אתה רואה שחור

 כשיורדת עלי החשיכה

עליך זורח אור.

 מה שבשבילך חלום

 לי זו האימה

 מה שבשבילי שלום

לך זו מלחמה

 למקום אליו אני הולך

 הן גם אתה תגיע

 כל הדרכים הרי עולות

אל אותו הרקיע

 אל המקום אליו אתה הולך

 הן גם אני אגיע

 אך בלי ניצוץ האהבה

שום דבר לא יתניע.

רב אחד היה אהוב מאוד על בני קהילתו. דבריו הלכו על 

והתפעלו  העריצוהו,  הכל  ליבם.  את  ושבו  קסם,  האנשים 

מאמרותיו . כולם- מלבד יצחק.

פעם  רבו.  על  לחלוק  אחת  הזדמנות  ולו  החמיץ  לא  הלז 

בפירושיו,  אחר פעם התפרץ לדבריו, הצביע על סתירות 

ונהג להתפלמס עמו ולהקשות קושיות שהותירו את הרב 

לנדותו,  חשבו  ואף  עליו  כעסו  הקהילה  בני  כל  במבוכה. 

אולם ללא הועיל. יצחק לא סר ממנהגו.

 לימים חלה יצחק ומת, והרב התאבל עליו ימים ארוכים.

"מדוע צערך כה עמוק, רבי?" שאל אחד מתלמידיו. "הרי 

יצחק זה, צרות גדולות עשה, והטיל דופי בכל דבריך".

על  הנכונה.  המנוחה  לו  נמצאה  שהרי  עליו,  מצר  "אינני 

עצמי אני מצר."

"את זאת איני מבין," אמר התלמיד.

נאלצתי  בדברי,  שהטיל  הספק  בזכות   " הרב:  לו  ענה 

משהסתלק,  כעת  ידיעותי.  את  ולהעמיק  וללמוד,  להוסיף 

חושש אני כי אקפא על שמרי".  

)פאולו קואלו(  

תרבות המחלוקת

גם אם אין רואים כולם עין בעין, גם אם יש חילוקי דעות 

יש  יעבור', גם אם  ובל  'ייהרג  ובלבד שהם אינם בבחינת 

גם לחרוק  וחשוב להתווכח אבל  טוב  וניואנסים,  הבדלים 

שיניים, לנשוך שפתיים ולהמשיך יחד, כדי להגיע למטרה 

המשותפת, כאשר טובתה של המדינה קודמת לכל חשבון 

אישי ומפלגתי.

יצחק רבין, ועידת 25 שנות האיחוד, בנייני האומה 

ירושלים, 25.2.93

 - מתי למדתם משהו חשוב מתוך מחלוקת שהייתם בה או ששמעתם עליה?

מהו האתגר החשוב ביותר של החברה הישראלית לפי דברי רבין? האם זו עדיין המשימה המשמעותית היום?  -

מתי היחד יותר חזק, כאשר כולם מסכימים ופועלים למטרה אחת או כאשר בעלי עמדות שונות פועלים יחד   -

למרות אי ההסכמות?

מה בשיר מצביע על קרבה בין הצדדים על  אף הפערים ביניהם? האם יכולים להתקיים - 
האם בחברה הישראלית קיים ניצוץ האהבה יחסים כאלה במציאות?  -

עליו מדבר השיר?
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ן ט ק י  א נ ו ת י ע

אריק איינשטיין ושלום חנוך

 הם כותבים בעיתונים 

 מה שהם רוצים 

 מסרסים מלכלכים 

 בלי שום רחמים 

 נכנסים אל המיטות 

 מציצים מהחורים 

 ואין מה לעשות 

אין פה רחמים 

 מלבינים את הפנים 

 פוגעים במשפחה 

 אם היום היה תורי 

 אז מחר יהיה תורך 

 המלך הוא עירום 

 וכולנו ילדים 

 שרואים לו את הטוסיק 

שותקים ולא קמים 

 אז איך אתה ישן בלילה 

 עיתונאי קטן שלי 

 איך אתה נרדם 

 על מה אתה חולם בלילה 

 אחרי שפיכת הדם 

 איך אתה נרדם 

בן אדם, איך אתה נרדם . 

"חברה דמוקרטית פתוחה, המקיימת חופש ביטוי מתוך 

ביטחון כי בערך זה יש כדי לקיים את החברה ולא לאיים 

עליה, מוכנה לשאת בשם חופש הביטוי פגיעה, ואפילו 

פגיעה ניכרת, ברגשות הציבור".  

השופטת דליה דורנר

השופטת דורנר קובעת שחופש הביטוי גובר על  מה העמדה של השיר? מה דעתכם?פגיעה ברגשות- מה דעתכם על ההכרעה שלה?-   -

מפלגה  לתומכי  רק  או  הממשלה  לתומכי  רק  "חירות 

מסוימת – רבים ככל שיהיו – אינה חירות כלל. חירות 

היא תמיד אך ורק חירותו של מי שחושב אחרת". 

רוזה לקוסמבורג

חופש הביטוי 

אילו סכנות יש בחופש הביטוי? בשיר יש ביקורת, בין השאר,  על כך שלא -  עובדתית- ראוי לפרסם כל מידע?כל פרסום הוא מדוייק. אם הפרסום נכון - 

"אינני מסכים למילה מדברייך אך אהיה מוכן להיהרג 

על זכותך לומר אותם." 

וולטיר )סופר ופילוסוף צרפתי  1694 – 1778

על פי שני ההוגים- את מי משרת חופש הביטוי? מי בחברה הישראלית לא נהנה מחופש הביטוי באופן מלא? -  מה אפשר לעשות כדי לאפשר להם את זה?- 

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=960&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=166&lang=1
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יום זכויות האדם הבינלאומי )10.12(

ד ע ו מ ל י  ל ל כ א  ו ב מ

1948 קיבלה האֵספה הכללית של  יום זכויות האדם מצוין בעולם ב -10 בדצמבר מדי שנה. בתאריך זה בשנת 

האומות המאוחדות את "ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם". הצהרה זו המכונה גם "אמנת זכויות האדם". 

הוכרזה בעקבות הפרה גסה של זכויות האדם ברחבי העולם, בעיקר בתקופת מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי 

אירופה.

ָרא ֱאֹלִהים ֶאת  בעולמה של היהדות המקור לזכויות האדם מגולם ברעיון היסוד של בריאת האדם בצלם אלוהים: וַיּבְִ

ָבה ָּבָרא ֹאָתם (בראשית א, כח( פסוק זה מקפל בתוכו את עקרונות  ר ּונקְֵ ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָּבָרא ֹאתֹו זכָָ

היסוד בדבר ערכו של האדם - כל אדם באשר הוא - ִשוויונו ואהבתו.

גם ישראל, החֵברה באו"ם, התחייבה לאמץ ולשמור על זכויות האדם ואף הצהירה על כך במגילת

העצמאות: מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; 

תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום..תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל 

דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות.. ב1992 

בחקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שמהווה עוד פעולה שמטרתה עיגון ערך זכויות האדם במדינת ישראל.

ן כ ו ת ן  מ ז ל ת  ו י ז כ ר מ ת  ו ל א ש ל ת  ו ע צ ה  - ד ע ו מ ב ם  י כ ר ע

שוויון

בכל מדינה דמוקרטית אנו פוגשים כמה סוגי שוויון. ביסוד כולם השוויון המהותי, שוויון ערך האדם, הקובע כי כל 

בני האדם נבראו שווים. מהשוויון המהותי נובע השוויון בפני החוק, אשר לפיו חוק אחד תקף לכלל האזרחים מדינה, 

וכולם שווים בפניו. במשטר הדמוקרטי חוק, משפט ועונש אחד לכולם, ללא הבדל מעמד, מוצא דת או מין. מהשוויון 

המהותי נובעות זכויות נוספות, כגון: זכות שווה לבחור ולהיבחר, וזכות ליחס שווה. על אלה במדינות דמוקרטיות 

י, שוויון תרבותי ושוויון כלכלי. שונות נוספים סוגי שוויון כגון שוויון מִגְדרִָ

האם במדינת ישראל קיים שוויון? אלו אוכלוסיות בחברה נתקלות בחוסר שוויון? האם שוויון הוא דבר שיש לשאוף 
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אליו כאשר לכל אחד נתוני פתיחה שונים?   לדוגמא- האם כולם צריכים לשלם את אותם המיסים בלי קשר לרמת 

הכנסתם? האם כל השבטים צריכים במחנה הקיץ להתנהל על פי אותן הגדרות בניה בלי קשר לגודלם? האם 

הצופים פתוחים לכולם בכל מקום בארץ, בכל מעמד חברתי וכלכלי? האם יש הבדל בין שוויון לשוויון זכויות?

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ל י ע פ ל ת  ו ר צ ק ת  ו ע צ ה

היכרות עם מגילות שונות של זכויות אדם )כולל מגילת זכויות הילד(  -

הענקת אות כבוד האדם לפעילים מתוך השבט או בקהילה  -

חתימה על מגילת זכויות האדם והחתמה עליה  -

פעולה בעקבות סרטי קולנוע שבמרכזם סוגיות של זכויות אדם  -

פעולות על בסיס כרזות של האגודה לזכויות האזרח  -

דיון בסוגייה ספציפית של אוכלוסייה שמרגישה שזכויותיה נפגעו-   -

להט"בים, אתיופים, נשים, עצמאיים )סביב הקורונה(, עובדים סוציאליים, 

אחיות.

> > ת  ו ח נ מ ת  ו ל א ש ו ם  י ט ס ק ט ל ת  ו ע צ ה



22 יום זכויות האדם הבינלאומי

ְלִפיָכְך ]משום כך[ ִנְבָרא ָאָדם ְיִחיִדי ]בשונה משאר היצורים 

שנבראו כקבוצה[, ְלַלְּמָדְך, ֶׁשָּכל ַהְּמַאֵּבד ֶנֶפׁש ַאַחת ]הורג[ ְּכִאּלּו 

 ִאֵּבד עֹוָלם ָמֵלא ]…[

ּוִמְּפֵני ְׁשלֹום ַהְּבִרּיֹות ]שלום בין הבריות[, ֶׁשֹּלא יֹאַמר ָאָדם 

 ַלֲחֵברֹו: ַאָּבא ָּגדֹול ֵמָאִביָך; ]…[

 ּוְלַהִּגיד ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ֶׁשָאָדם טֹוֵבַע ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ְּבחֹוָתם ֶאָחד  ]יוצר מטבעות על פי 

 תבנית אחידה[, ְוֻכָּלן ּדֹוִמין ֶזה ְלֶזה;

ּוֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ]אלוהים[  ָטַבע ָּכל 

 ָהָאָדם ְּבחֹוָתמֹו ֶׁשל ָאָדם ָהִראׁשֹון,

 ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהן ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו.

ְלִפיָכְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַחָּיב לֹוַמר: ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלם.

על פי המשנה, מסכת סנהדרין, פרק ד,  משנה ה

שוויון 

מאלפים מאד חילוקי הדעות 

שבין שנים מגדולי התנאים 

בדבר סדר העדיפות 

בסולם הערכים שביחסי 

אדם לאדם: "ואהבת לרעך 

כמוך" )ויקרא יט, יח( - רבי 

עקיבא אומר: זה כלל גדול 

בתורה; בן עזאי אומר: "זה 

ספר תולדות אדם ]ביום 

ברא אלהים אדם בדמות 

אלהים עשה אותו'[" 

)בראשית ה, ו( - זה כלל 

גדול מזה. ע"פ רבי עקיבא, 

הערך העליון ביחסי אדם 

לאדם הוא אהבת האדם 

והבריות; וע"פ בן עזאי - 

הערך העליון והעדיף הוא 

שוויון האדם, באשר כל 

אדם ואדם נברא בצלם 

אלקים. ושני הערכים גם 

יחד - שוויון ואהבת הבריות 

- היו לאחדים בידיה של 

האומה העברית, ושניהם 

כאחד מהווים יסוד היסודות 

של היהדות, לדורותיה 

ולתקופותיה. 

https://lib. מנחם אלון[

cet.ac.il/pages/item.

]asp?item=21380

האם שני הערכים: "אהבת אדם"  אפשר להאמין רק באחד מהם?אחד חשוב מהשני בעיניכם? האם ו"שוויון" סותרים? משלימים? האם - 

לפניכם קטע מנאומו של מרטין לותר קינג "יש לי חלום". במהלך 

המצעד לוושינגטון למען תעסוקה וחירות שנערך ב- 28 באוגוסט 

:1963

יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים את משמעותה 

האמיתית של סיסמתה: "אנו רואים אמיתות אלה כמובנות מאליהן: 

שכל בני האדם נבראו שווים" . יש לי חלום שיום אחד על גבעותיה 

האדומות של ג'ורג'יה, יוכלו בניהם של עבדים לשעבר ובניהם של 

בעלי עבדים לשעבר להתיישב יחדיו 

לשולחן האחווה. יש לי חלום שיום אחד אפילו מדינת מיסיסיפי, 

מדינת המדבר, המזיעה תחת חום אי הצדק והדיכוי, תהפוך לנווה 

מדבר של חופש ושל צדק.

יש לי חלום שארבעת ילדיי יחיו יום אחד באומה בה הם לא ישפטו 

על פי צבע עורם אלא על פי טיב אישיותם.

אילו נסיבות של אי שוויון קיימות בחברה הישראלית? מה   -
מה יכולה תנועת נוער לתרום כדי להוביל שינוי בחברה ?הוא החלום שלכם?  -

האם התפיסה של כל אדם כייחודי, כ"עולם מלא"  מחזקת תחושה של שוויון או מחלישה אותה?- 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21380
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21380
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21380


ת ו כ מ ף  ו ט ח ל ס  א מ נ י  ד
מתי כספי

 בצפון תל אביב בהרצליה פיתוח 

 המפרשים בתזוזה- שם נושבת הרוח 

 לשני חברים - יניב וירון 

בנים להורים בעלי ממון 

 לא הרחק משם בשכונה לא נחמדה 

 עליזה מגדלת שני בנים לבדה, 

 אם חד-הורית מפרנסת יחידה 

והביטוח לאומי לא עומד לצידה 

 בחורף ובקיץ היא תמיד מתיצבת 

 בפנטהאוז שם ב- ג' עם כל הצוות 

 מטפלת פיליפינית, מאמן אישי 

טבחית, שומר ראש ונהג פרטי. ..

 וכשבמרינה הבחורים ההם גולשים, 

 הבנים של עליזה את בית-הספר נוטשים 

 החינוך חובה רק למי שיכול 

ולא לכאלה שצריכים לאכול  

 במרכול של השכונה היא עוברת 

 ובדרך אל ביתה היא נזכרת 

 "צריך לעשות קניות" - היא אומרת 

 אך לא מספיק הכסף שקיבלה העוזרת 

 העיתון והחלה היא רושמת בלי ברירה 

ונלחמת לא לסטות מהחוק - זו עבירה

 ובצפון ת"א והרצליה פיתוח 

 לבלבו לילדים גם אגס וגם תפוח 

 ירון ויניב עם הרוח בגב 

יוצאים לבלות עם נירית ומירב 

 ושני הבנים שיותר לא לומדים 

 ביחד עם עליזה בבית בודים 

 עוד יום ששי עצוב הם שמה מבלים 

מי בכלל חושב על טלויזיה בכבלים? 

לעם מזמן אין נחת.....

איזה שוויון נעדר מהסיפור שעולה מן השיר? השיר מתייחס הן לממסד )ביטוח לאומי/חוק חינוך( -  שוויון בחברה?  האם יש צורך בשינוי לדעתכם?והן לתחושות )גולשים/רוח גבית( מי אחראי לקיום - 

" ה ָפ י ֵא ְו ה  ָפ י ֵא  "
יש לנו מסר עקבי, ותמציתו היא "אתם לא פחות 

טובים מאף אחד אחר, אתם שווים לכולם". ויש לנו 

עוד מסר, הפוך לכאורה,  שתמציתו: "כל אחד עומד 

בפני עצמו, אל תשוו את עצמכם לאף אחד אחר 

" . ובטווח שבין המסרים הללו אנו מתמרנים, לא 

נבהלים מהסתירה כביכול, אלא נהנים מהמורכבות 

שהיא מייצר . לפעמים נולדת שם הרמוניה ולפעמים 

קונפליקט לא פתור, אך תמיד זו האמת של החיים. 

לא מלאכותית או מאומצת, פשוט אמת. נראה לי 

שהתשובה שאנו מצליחים לענות לעצמנו - ואם 

היא מניחה את דעתנו, אז לאורך זמן היא תניח גם 

את דעתם של התלמידים - היא ההבנה שמבחינת 

ערכם כולם שווים, אך תוכן הערך שונה בין אחד 

לאחר. הם אכן לא פחות טובים מאף אחד אחר, 

אך שונים מכולם . העוצמות והכוחות של כל אחד 

נבדלים זה מזה  אך בכולם יש כוחות ועוצמות. לכל 

אחד הדרך שלו, אך לכולם יש דרך, ואין אחת יפה 

או טובה מרעותה. היבט חוזר ונשנה הקשור בשאלת 

השוויון וההשוואה הוא סוגיית ה "איפה ואיפה" בפי 

התלמידים, שמתגלגלת לפתחנו לא מעט. לפני כמה 

שבועות, דקלה יצאה מכליה בשל העובדה שמיכל 

אפשרה ליפית ולטופז לצאת לתל אביב על חשבון 

זמן הלימודים כדי לרכוש בגדים )אגב, מתקציב 

בית הספר.( דקלה באמת התקשתה להבין כיצד 

יש תלמידות שמתאפשר להן לצאת מלימודים כדי 

לרכוש בגדים בעוד עליה הדבר נאסר. במשך שעות 

ניסינו להסביר לה את הרציונל שמאחורי העבודה 

הלא שוויונית שלנו ומאחורי הבחירה שלנו לייצר 

לכל תלמיד מסלול משל עצמו אשר מביא בחשבון 

את כל ההיבטים של חייו. ניסינו להסביר שמדובר 

בחוסר שוויון שיטתי ממש ולא בטעות מקומית. לא 

בטוח שהצלחנו בינתיים, אך אין לי ספק שעד שדקלה 

תסיים אצלנו כיתה י"ב היא כבר תבין את זה......

חילי טרופר,מקום בעולם : מחשבות על חינוך, משכל 

)ידעות ספרים( , 2013, 51-49

כיצד אפשר ליישב את שתי העמדות "ייוחודיות" ו"שוויון"  בחינוך? האם זה אומר למשל שחשוב שבתי הספר יהיו - 
האם בצופים יש יתרון לערך אחד על פני אחר בעניין לאוכלוסיות ייחודיות?  -

השוויון/ייחודיות?
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ט"ו בשבט

ד  ע ו מ ל י  ל ל כ א  ו ב מ

ט"ו בשבט הוא חג מתקופת המשנה, שמו המקורי הוא 'ראש השנה לאילן'. לאורך השנים שינה את משמעותו וקיבל 

מאפיינים חדשים. מקור החג הוא סימון תאריך שלפיו מחשבים את שנת מס המעשר שהיה ניתן לכהנים, ללווים 

ולעניים על פירות האילן.

מדובר בחג ישראלי מובהק, המצוות והמנהגים הקשורים בו יכולים להתקיים באופן מלא רק בארץ ישראל. במשך 

נהגו  זה  ביום  הארץ.  פרי  את  לברך  שנועדו  וטקסים  תפילות  לו  נוספו  כאשר  חגיגי  אופי  קיבל  המועד  הדורות 

לאכול משבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. בגלות נוספה כאן 

המשמעות של שמירת קשר עם ארץ ישראל, ע"י טעימה קטנה מפירותיה, גם אם הם מגיעים משומרים ומיובשים 

כאשר מערכת החינוך  נוספת,  ישראל קיבל החג משמעות  בארץ  הציונות  ראשית  עם  לנו(.  המוכר  המנהג  )ומכאן 

הכריזה על ט"ו בשבט כעל חג הנטיעות. בשנים האחרונות נוספה לט"ו בשבט משמעות חדשה, והוא הפך ליום שבו 

מציינים את השמירה על ערכי הסביבה והטבע, בתנועת הצופים ניתן לציין אותו כ'חג הצופיות'.

ן כ ו ת ן  מ ז ל ת  ו י ז כ ר מ ת  ו ל א ש ל ת  ו י ז כ ר מ ת  ו ע צ ה  - ד ע ו מ ב ם  י כ ר ע

פיתוח מול שימור 

אהבת הטבע שכולנו שותפים לה מתנגשת יותר ויותר עם רצוננו בחיים נוחים, חיים של כבישים ומחלפים, בתי וילה 

גדולים, וכלים חד-פעמיים. כל אלה ועוד מתנגשים עם ערכי שמירת הטבע ופוגעים בו, ואנחנו נמצאים בדילמה: 

פיתוח וקידמה, או שימור הישן?

תנועת הנוער באופן מסורתי מחוברת לטבע וליציאה החוצה. עם זאת, אנחנו גם חלק מהחיים המודרניים והנוחות, 

ובשנים האחרונות חשים בריחוק מן הטבע, ובבילוי שעות גדלות והולכות מול מסכים. מה נוכל לעשות כדי לשנות 

את המציאות סביבנו? ומהו הכיוון הנכון לפעולה?

צופיות 

'צופיות כדרך חיים' – מה המשמעות של המשפט הזה, האם צופיות הינה רק צופיות מעשית? מה ייחודי 'בכלי הצופי', 

מדוע הוא רלוונטי היום יותר מתמיד וכיצד ניתן להשתמש בו לפיתוח החניכים והחניכות בשבטים.
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חזרה לטבע 

רק  שהם  תקופה  שזו  לראות  העצים,  על  להביט  השבט,  של  הקרובה  לסביבה  אפילו  לצאת  אפשרות  יש  אם 

מתעוררים מתנומת החורף )לכן אפשר היה בבירור לסווג את הפירות שלפני ט"ו בשבט ואלו שאחריו(, וכן להתחבר 

יותר לטבע ולצאת מהקירות ומהמסכים. אחרי כן שווה לדבר על החוויה ולשאול על ההרגשה שלנו אל מול הטבע 

– מה קורה לנו בחוץ? מה לטוב? מה לרע?

התמלאות מחדש 

ט"ו בשבט הוא חג שהתרוקן ממשמעות, והתמלא במשמעויות חדשות. זהו דבר שאנחנו מזהים כמותו גם במועדים 

אחרים בלוח השנה העברי, כמו חנוכה ו-ט' באב, וגם בענינים אחרים במסורת בכלל. כיצד אנחנו טוענים משמעות 

חדשה במה שנראה שהתרוקן ממשמעות? האם יש כיום אותה משמעות למחנה הקיץ? לחבלים ולקשירות השונות, 

למתקנים ולגיחות? האם נוכל לתת להם משמעויות חדשות?

יום הולדת לכנסת 

ט"ו בשבט הוא גם יום הולדתה של הכנסת, שמושבה הראשון היה ב - ט"ו בשבט תש"ט )14.2.1949(. זו הזדמנות 

לעסוק במוסד הזה, במה שקורה בו ובמה שהיינו רוצים שיקרה בו. פעמים רבות נערכות פעילויות מיוחדות בכנסת 

סביב תאריך זה. שבטים באזור ירושלים יכולים אולי לשקול להשתלב בהן.

ת ו פ ס ו נ ת  ו י ו ל י ע פ ל ת  ו ר צ ק ת  ו ע צ ה

יציאה אל הטבע 

רעיון זה כבר הוזכר כאן קודם. חשוב לזכור שהחוויה נזכרת ונהיית משמעותית יותר מהדיבור, ולכן חשוב לא רק 

לדבר על הטבע, אלא גם עד כמה שאפשר לצאת ולחוות אותו. גם שבטים שנמצאים עמוק בתוך העיר יכולים 

לחשוב על יציאה אל גינה קהילתית )אולי אפילו ליזום גינה כזו של השבט?(, ומפגש עם האנשים שעוסקים שם 

במלאכה.

שמירה על הטבע בט"ו בשבט 

ישנים לשיפור פני  ולעשייה אקולוגית: שימוש במוצרים  יכול להיות הזדמנות מצוינת לחינוך אקולוגי  ט"ו בשבט 

השבט )פינות ישיבה מצמיגים, קיר עציצים מקנקלים ריקים, ועוד(, חינוך לאקולוגיה ולשמירה על הטבע, והצטרפות 

למיזם אקולוגי.

נטיעת עצים ושיחים  

למרות שמבחינה בוטנית יש מועדים טובים יותר לנטיעה )הסתיו לנשירים והאביב להָדרים, למשל(, עדיין אפשר 

לנצל את המועד לנטיעת עץ או עצים בשטח השבט, או לפחות שיחים, פרחים ושיפור פני השבט וסביבתו בכלל.

> > ת  ו ח נ מ ת  ו ל א ש ו ם  י ט ס ק ט ל ת  ו ע צ ה
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 ' א ק  ר פ ת  י ש א ר ב

ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָּבָרא 

אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא ֹאָתם:

ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו 

ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל 

ַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ:

ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע 

ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ 

ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה:

ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת ָּכל ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ַוְיִהי ֵכן:

 ' ב ק  ר פ ת  י ש א ר ב

ַוִּיַּטע ה' ֱאֹלִהים ַּגן ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם 

ֲאֶׁשר ָיָצר: ]...[

ַוִּיַּקח ה' ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה 

ּוְלָׁשְמָרּה:
- מה ההבדל בין שתי הגישות?- מה התפקידים שקיבל האדם בשני הקטעים?

ו ד ק ת  ש ר פ  , א מ ו ח נ ת ש  ר ד ־ד
' ח ן  מ י ס  , ם י ש

"ְוִכי ָתֹבאּו ֶאל ָהָאֶרץ" )ויקרא י"ט, כג'( אף-על-פי 

שתמצאו אותה ְמֵלָאה כל טּוב, לא תאמרו ֵנֵׁשב ולא 

ִנַּטע, אלא ֱהוּו ְזִהיִרין בנטיעות, שנאמר: "ּוְנַטְעֶּתם ָּכל 

ֵעץ ַמֲאָכל" )שם(, ְּכֵׁשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות 

שנטעו אחרים, אף אתם ִנְטעו לבניכם. שלא יאמר 

אדם: "אני זקן ולמחר אני מת, ולמה אני ָיֵגַע בשביל 

אחרים?
- באיזה נימוק מנסה המדרש לשכנע אותם כן לעשות זאת?- איזו סיבה לא לנטוע יש לבני ישראל המגיעים אל הארץ?

נרוויח ממנו, אלא הבאים אחרינו?- האם תוכלו לתת דוגמא מהחיים למעשה שאנחנו עושים שלא אנחנו 

י  נ א א  ו ה ה  ז ה ץ  ע ה

המנון שמורות הטבע של מוזמביק 

)תרגם: דידי מנוסי(

 ֲאִני ַהַמִסיק ַּבָקָרה ֶאת ֵּביְתָך

 ַוֲאִני ֲאבּוָקה ְּבֵלילֹות ֲחֵׁשָכה

 ֲאִני הּוא ַהֵצל ְּביֹום ַקִיץ לֹוֵהט

 ַוֲאִני ַהִמְׁשָען ַלָיִׁשיׁש ַהצֹוֵעד

 ַוֲאִני ַהֵמִניב ֶאת ַהְּפִרי ַהֻמְבָחר

 ְלַמַען ַתְרֶוה ֶאת ְגרֹוְנָך ַהִנָחר

 ּוְבֵצאְתָך ְלַפְרֵנס ִמְׁשָּפָחה ְמַחָּכה

ֲאִני ֵחץ ְוֶקֶׁשת ַוֲאִני ַהַחָּכה.

 ִּכי ֲאִני ַהקֹוָרה ֶׁשֵהִקיָמה ִּבְקָתה

 ַוֲאִני ַהֻׁשְלָחן ַוֲאִני ַהִמָטה

 ַוֲאִני ַהַסף ַוֲאִני ַהַמְׁשקֹוף

 ַוֲאִני ַהָיִדית ֶׁשָהְפָכה ַלָמנֹוף

 ַוֲאִני ַהַגְלַגל ַוֲאִני ַהָקרֹון

ַוֲאִני ָהֲארֹון ְלַמָסע ַאֲחרֹון.

 ִמׁשּום ָּכְך, ֲאדֹוִני ָהעֹוֵבר ְוַהָׁשב,

 ַאל ִתְפַגע ִּבי ַלָׁשְוא,

ַאל ִתְפַגע ִּבי ַלָׁשְוא!

- באילו דרכים תורם העץ לאדם? איזו מהן הכי 
בעץ – האם הוא אכן מוצלח?- תנו דוגמה לתחליף שניתן להשתמש בו, ושלא יפגע בעצים גם למטרות שהן לא "לשווא"?השימושים הנזכרים בשיר, נכון להמשיך להשתמש - האם כיום, כשיש חומרים חלופיים כמעט לכל האדם? הרי כך כתוב בבראשית א'!- מה דעתכם: האם העץ לא נועד מראש לשירות דיברה אליכם?
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ף  י ' צ ה ת  א מ  , ט ס ר י פ ב  " ה ר א א  י ש נ ל  א  1 8 5 3 - מ ב  ת כ מ
ש י מ א ו ד ט  ב ש ל  ש  , ל ט א י ס

הצ'יף הגדול הוושינגטון שולח הודעה כי הוא מבקש לקנות את אדמתנו.

איך אפשר לקנות או למכור את השמיים, את חום האדמה? הרעיון זר לנו, ועם זאת אין אנו בעלים לרעננות 

האוויר, או לנצנוץ המים. כיצד אתם יכולים לקנותם מאיתנו?

כל חלק מארץ זו מקודש לבני עמי. כל מחט מבריקה של אורן, כל ערפל בחורשים האפלים, כל חרק מזמזם 

– קדושים הם בניסיונם ובזיכרונם של בני עמי. אנו יודעים כי האדם הלבן אינו מבין את דרכינו. חלק אחד של 

הארץ דומה בעיניו למשנהו, כי הוא הנו הזר, הבא בלילה ונוטל מהאדמה כל שהוא נזקק לו. הקרקע אינה אחיו, 

וכאשר הוא מכניע אותה, הוא נע הלאה. הוא עוזב את קברי אבותיו וזכויות ילדיו נשכחות.

מראה עריכם מכאיב את עיניו של האיש האדום. אין מקום שקט בערי האיש הלבן. אין מקום לשמוע את עלי 

האביב או את אוושת כנפי החרקים, ומה עוד יש בחיים אם אין האדם יכול לשמוע את קריאת הבדידות של 

העפרוני, או את וויכוחי הצפרדעים סביב בריכה בלילה?

האדם הלבן נראה כאינו מבחין באוויר שאותו הוא נושם. כאדם גוסס ימים רבים הוא אטום לצחנה. אם 

אחליט לקבל, אעמיד תנאי אחד: האדם הלבן מוכרח להתייחס לארץ הזו כאל אחיו. פרא אני, ואיני מבין 

כיצד סוס הברזל המעשן יכול להיות חשוב יותר מן הבופאלו אשר אנו הורגים רק כדי להישאר בחיים. מהו 

האדם ללא החיות? אילו נכחדו כל החיות היו אנשים מתים מבדידות גדולה של הנפש.

' ב  , ג " י ה  ש ר פ  , ה ב ר ת  י ש א ר ב ש  ר ד מ

"כל האילנות – להנאתן של בריות נבראו"

- עם איזו מהן אתם נוטים יותר להסכים, ומדוע?ושל מדרש בראשית רבה?- מה ההבדל בין שתי התפיסות, של הצי'ף סיאטל, 
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1 9 8 1  , " ץ ר א ה ת  ב ה א " ז  ו ע ס  ו מ ע

ועכשיו הגיע תורו של  וידוי נורא. אני מתנגד לשמירת הטבע. עצם האידיאל של  "שמירה" אינו מקובל  עליי 

כמעט בשום תחום מתחומי החיים. לא באנו לעולם כדי לשמור או לשמר איזה דבר : מצוות, מעשי אבות, 

טבע או מורשת תרבות. יש איזה עיוות בכל מסורת ובכל הלך נפש אשר במרכזו עומד מעשה של שימור". 

אין אנו יורשיו של מוזיאון, ולא באנו לעולם כדי להסיר בסבלנות את האבק מעל מוצגים או כדי לצחצח את 

הזגוגיות ולהוליך להקות של מבקרים הולכים על בהונותיהם משכיית חמדה לשכיית חמדה. אין אנו קיימים 

אך ורק כדי לשמר : מסורת אבות או פלאי טבע, זיכרונות ילדות או חפצי קודש. פן יהיו חיינו לחיי פולחן. 

העולם אינו מוזיאון. גם הטבע אינו מוזיאון. גם התרבות אינה מוזיאון, מותר לגעת! מותר להזיז, לקרב, 

להרחיק, לשנות ולהטביע את חותמנו אנו. גע באבן, גע בחי, גע בזולת. כיצד לגעת? אם הייתי צריך לסכם 

זאת על רגל אחת ובמילה אחת, הייתי אומר : באהבה.

- תוכלו לחשוב על דוגמה?- כיצד ניתן "לגעת בטבע באהבה"?- מה הסכנה בהפיכת הטבע למוזיאון, שאסור לגעת בו בשום דבר?

:2 0 1 2 - ב ן  ו י א ר ב  , ו ל א ם  י ר ב ד ל ו  ל ש ת  ו ס ח י י ת ה ו . . .

כשאמרתי את הדברים לראשונה הם לא היו מובנים מאליהם, מכיוון שהייתה אז פנאטיות אקולוגית שתפיסתה 

הסתכמה ב"אל תיגעו". אני שמח מאוד על שהתפיסה שביטאתי נעשתה לדומיננטית. יש לקחת בחשבון 

שמאז גדלה אוכלוסיית הארץ. הגידול הוא תהליך עולמי, אך בארץ הוא דרמטי יותר. המתח בין צפיפות 

'שימור  של  מוצא  נקודת  הזמן.  כל  אותנו  שילווה  מתח  הוא  הסביבה  על  לשמור  הרצון  לבין  האוכלוסייה 

)מונח שאינו בלקסיקון שלי( מובילה בהכרח לחשדנות כלפי כל פיתוח, כתהליך מסוכן הנוגד  הסביבה' 

את עקרון השימור. החיים הם מערכת של פשרות, ואני מאמין שבעניין הזה אין מנוס מפשרות. אני מאמין 

שהפתרון למתח טמון בערים גדולות וחזקות. החלופה, שאני מבין את הכמיהה אליה, פסיפס של יישובי שינה 

קטנים, היא מותרות שארץ קטנה וצפופה כמו שלנו לא יכולה להרשות לעצמה, בשל פגיעה לא מוצדקת 

בסביבה ובטבע ובגלל עומס בלתי סביר על התשתיות.

בבית צמוד-קרקע, ובין צרכי הסביבה?- האם ניתן לגשר ולפשר בין הצורך הישראלי - אילו מחשבות מעוררים בכם דברים אלו?


