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יחד – על חאקי!
התנועה  גם  היא  בישראל  הגדולה  התנועה  רק  אינה  העבריים  הצופים  תנועת 

המגוונת ביותר!

מתקיימת בה אחדות נפלאה אותה אנו מבטאים בשליחות החברתית שלנו, בעשייה 
בקהילה או סביב המדורה עם קבוצה קטנה בטבע.

כדי לבנות חברה בה ניתן מקום וכבוד לאחר להתקיים אנו נדרשים להכיר בכך 
שקיימים הבדלים, ללמוד עליהם ולהיפגש.

יום החיים המשותפים הוא ההזדמנות שלנו לעשות את זה!

מבוא

בוחרים נושא

פותחים 
מוקד פעילות

 מתאמים ומוציאים 
את הפעילות לפועל!

איך זה עובד?

בכ"ט באייר תשפ"א, 11/05/2021 כולנו לוקחים חלק ביום פעילות 
שיוקדש ליצירת חיבורים בין הזהויות השונות בתוך ומחוץ לתנועה. 
בחוברת שלפניכם נאספו זמני תוכן והצעות לפעילויות אותם ניתן 

לקיים ביום זה, בואו נעשה את זה 'יחד – על חאקי'!

3



4

מומלץ מסלול שכבת גיל 
תחום עניין תחום ליבה תחום ליבה תחום ליבה שאלה צמיד 

 1ד
מה מפריע לי 
בקבוצה ואיך 
פותרים בעיות?

אחריות 
כישורי דמוקרטיהחברתית

חיים
פיתוח 

קבוצתי 

מי הקבוצה מומלץ1ד
שלי?

אחריות 
פיתוח   חברתית

קבוצתי 

מומלץ1ד
מה האחריות 

שלי כלפי עצמי 
וכלפי הקבוצה?

אחריות 
פיתוח   חברתית

קבוצתי 

 2ד

מה המשותף 
ומה השונה 
ביני לבין 

אנשים אחרים 
בישראל? 

זהות 
יהודית 

וישראלית 
החברה  דמוקרטיה

הישראלית

 2ד

במה אנחנו 
דומים לקבוצה 

אחרת ובמה 
אנחנו שונים 

ממנה ?

אחריות 
פיתוח   חברתית

קבוצתי 

מיהו האחר  2ד
בישוב שלי?

אחריות 
צמ"יד  חברתית

מיהו האחר  2ד
בקהילה שלי?

אחריות 
צמי"ד  חברתית

 2ד
כיצד נתכונן 
למפגש עם 
שבט אחר? 

זהות 
יהודית 

וישראלית 
   

שכבות ד'-ו' 

הפניות לפעילות תוכן באתר המסע 
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מומלץ מסלול שכבת גיל 
תחום עניין תחום ליבה תחום ליבה תחום ליבה שאלה צמיד 

 1ה
אילו חגים 

נחגגים בחברה 
הישראלית? 

אחריות 
חברתית

זהות 
ישראלית 
ויהודית 

חגים 

מומלץ1ה
למה גבולות 

חיוניים 
לקבוצה?

כישורי דמוקרטיה
פיתוח  חיים

קבוצתי 

 1ה
מהם היחסים 
בין הרוב לבין 

המיעוט ?
כישורי דמוקרטיה

פיתוח  חיים
קבוצתי 

 1ה
כיצד אפשר 

ליישב מחלקות 
בקבוצה ?

כישורי דמוקרטיה
פיתוח  חיים

קבוצתי 

 1ה
באילו דרכים 

אני יכול להביע 
את דעתי 
בקבוצה ?

כישורי דמוקרטיה
פיתוח  חיים

קבוצתי 

 1ה

כיצד חבריי 
לקבוצה 

משפיעים עלי 
וכיצד אני 
עליהם? 

אחריות 
פיתוח   חברתית

קבוצתי 

 1ה
מהו מנהג ומה 
המשמעות של 

מנהגים בחיינו? 

זהות 
יהודית 

וישראלית 
  דמוקרטיה

 3ה
הצופה רע לכל 
אדם - היכן זה 

פוגש אותי? 
כישורי 

צופיות  צופיות חיים
עיונית 

 2ו
האם אני קשוב 
לסובבים אותי 
ומודע לצרכים 

שלהם?
אחריות דמוקרטיה

פיתוח  חברתית
קבוצתי 

 3ו

מה המשותף 
ומה השונה 
ביני לבין 

אנשים אחרים 
בישראל? 

זהות 
יהודית 

וישראלית 
אחריות 
החברה דמוקרטיהחברתית

הישראלית 

איך כדאי לפתור מומלץ4ו
כישורי דמוקרטיהמחלוקות? 

פיתוח  חיים
האני



6

   הצעה: 

משחק הזהויות –          15 דק' 

נציג לחניכים.ות מספר שאלות 

- איפה אני גר.ה ומאיזה שבט/ סניף? 

- קצת על המשפחה שלי.. 

- מה הדבר שאני הכי אוהב.ת לעשות? 

- מה אני רוצה לעשות כשאהיה גדול.ה? 

- למה הכי התגעגעתי בתקופת הקורונה? 

  

יספר  אחד.ת  כל  לזוגות.  יתחלקו  הם.ן  סבב  בכל  במרחב,  יסתובבו  החניכים.ות 
 לבן.ת זוגו על עצמו.ה בהתייחסות לשלושת השאלות. בסבב הבא שיהיה כל אחד 
עצמו.ה  על  סיפור  אותו  את  ויספר  הקודם.ת  הזוג  בן.ת  של  הסיפור  את   "יאמץ" 
הזהות  את  יספר  אחד.ת  כל  במעגל.  נתיישב  סבבים   3-4 לאחר  ראשון.   בגוף 
על  ויספר  יציג  האמיתי.ת  הזהות  בעל.ת  מכן  לאחר  אליו.ה,  שהגיעה  האחרונה 

עצמו.ה. 

הצעה לפעילות פתיחה כללית
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שכבות ז'-ח' 

בר ובת מצווה 

אחריות, רצונות וחלומות

בר ובת מצווה הוא כינוי ליום בו מגיעים ל'גיל מצוות', נהוג שבנות מציינות יום זה 
בגיל 12 ובנים בגיל 13. היום מציין את המעבר משנות הילדות לשנות הבגרות וקבלת 
אחריות ועצמאות של בני ובנות הנוער בחייהם/ן. ישנן מסורות מגוונות לציון היום, כל 
משפחה מתייחסת אליו באופן ייחודי בהתאם לתפיסת עולמה. האופן שבו חתני וכלות 

השמחה ניגשים ליום זה עשוי להיות מעט שונה מזה שההורים מתייחסים אליו.

שאלות מרכזיות

מה משמעות היום עבורי, האם קיים פער בין איך שאני תופס/ת את היום לבין איך 
שההורים לשי תופסים אותו, על מה הייתי רוצה לקחת אחריות?

מתודה ראשונה: השראה

סיפור על שלום שטמברג:
13 כשנתיים לפני המלחמה הנוראה. בימים אלו  שלום שטמברג היה נער צעיר בן 
היהודים  נגד  קשים  חוקים  וחוקק  בגרמניה  הנהגה  במושכות  אחז  הנאצי  הצורר 
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במדינה. בנוסף המציאות באותם ימים הייתה קשה מנשוא עבור היהודים שהרגישו 
מוקצים מכל וכל. שלום שכל כך ציפה לחגיגת בר המצווה שלו נאלץ להבין שכנראה 

הדבר לא יתאפשר עקב הסיכון הרב הכרוך בקיום אירוע דתי יהודי באופן מופגן 

שבימים רגילים הרבה פחות מזה מצליח לעורר את זעמם של הגרמנים על הקהילה 
היהודית. עברו הימים ואיתם השנים ושלום שרד את המלחמה הנוראה ועלה לארץ, 
גדל והקים משפחה והיה ממקימי בית שאן, אבל את בר המצווה שלו הוא לא חגג. 
כבר כנראה לא היה בזה צורך. לאורך הזמן עלו במוחו מחשבות האם עוד לא מאוחר 

יהיה לחגוג את בר המצווה באירוע רב משתתפים.

93 ביוזמת חניכי קורס שוטרים בבית שמש קיימו לשלום אירוע בר  בהגיעו לגיל 
מצווה בהשתתפות 200 אנשים. שלום עלה לתורה וחזר לרגע – לגיל 13.

לקריאה נוספת צפו בסרטון: 

https://youtu.be/GQ3XLYCUUE0

       שאלות:

 1. האם גם בגיל 93 היה חשוב לכם לקיים את טקס בר או בת המצווה 
    כמו שעשה שלום?

2. איך נראה בר מצווה אצלכם במשפחה?

3. איך הייתם רוצים שיראה יום בר המצווה שלכם?
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מתודה שנייה: דיון בשאלה

האזינו לשיר 'עוף גוזל' בביצוע של אריק איינשטיין:
https://youtu.be/vkiv2jHaWsg

השיר מבטא את תחושותיו של ההורה כאשר הילד שלו מתבגר ומתחיל להיות עצמי.

הילד שהיה פעם גוזל קטן היום כבר עף לבד, מחליט חולם ושואף.

ההורה מנסה בכל כוחו לשמור את הילד קרוב אליו ולהזהיר אותו מפני האתגרים 
שיש בעצמאות.

     שאלות:

1. מה החלום שלכם? על מה אתם רוצים "לעוף"?

2. האם יש פער בין איך שההורים שלי תופסים את זה לבין איך שאני?

3. מה חשוב לי ומה חשוב להורים שלי בבר המצווה?

4. מה היחס שלי למילה אחריות על מה הייתי רוצה לקחת אחריות?
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חג השבועות המכונה במקרא גם חג הקציר או יום הביכורים הוא חג  יהודי השני 
מבין שלושה הרגלים. החג חל יום לאחר סיום ספירת העומר בת שבעת השבועות, 
הביכורים  עונת  תחילת  את  סימן  זה  יום  בסיוון.  בו'  הקבוע  העברי  בלוח  ומצוין 
שנמשכה עד סוכות, ובה הובאו ראשית פירות הארץ אל בית המקדש. על פי חז"ל 

מזוהה תאריך זה עם זמן מתן תורה. לחג 4 שמות:

חג הקציר – על שם זמן הקציר בלוח השנה החקלאי.

חג הביכורים – על שם הביכורים שהחלו להביא לבין המקדש בעונה זו של השנה.

חג מתן תורה – על פי חז"ל התורה ועשרת הדיברות ניתנו בחג השבועות.

חג השבועות – על שם ספירת העומר – ספירה שסופרים במשך שבעה שבועות 
מלאחר חג הפסח עד חג השבועות.

העומרים  את  קוצרים  היו  שבו  הקציר  חג  חקלאי.  חג  הינו  בבסיסו  השבועות  חג 
שלמה  שנה  במשך  שעבדו  האדמה  ועובדי  החקלאים  של  ההתרגשות  )התבואה( 

נראתה לעין. ערמות של אלומות תבואה היו נקצרו בזמן זה.

מתודה ראשונה: דיון 

חג השבועות סימן בימים עברו את לוח השנה החקלאי והיה בעיקרו חג חקלאי שבו 
החקלאים קצרו את החיטים שגידלו לאורך השנה.

היום, כידוע ענף החקלאות הצטמצם באופן משמעותי – עד שנשאלת השאלה האם 
הוא בכלל נחוץ.

שכבות ז'-ח' 

שבועות

שאלה מרכזית

חקלאות בימנו כן או לא?
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           קראו את הציטוטים של חברי הכנסת איילת שקד ואבי גבאי:

יו"ר מפלגת העבודה לשעבר, אבי גבאי:

"אני בעד כל נושא החקלאות. קל לשבת בתל אביב ולדבר על החקלאים"

ח"כ איילת שקד אמרה:

"יש עוד תחומים שאפשר לפתוח לייבוא ולייצר תחרות. צריך להסתכל על החקלאות 
בישראל גם כערך ולא רק כענף כלכלי"

"אם חקלאות כאן – מולדת כאן"

"חקלאות זה לא עסק – זה ערך"

    שאלות:

1. האם יש משמעות לחג חקלאי בסביבה של עולם מתקדם וטכנולוגי?

 2. האם החקלאות המסורתית בכלל נצרכת בימינו, כשאת הכל מייצרים בתעשייה 
    יעילה ובטכנולוגיות מתקדמות?

3. איך נראה חג השבועות אצלכם בבית? מנהגים מיוחדים?

מתודה שנייה: שיתוף

חג השבועות מכונה ע"פ המסורת היהודית 'חג מתן תורה'. על התורה נכתבו פירושים 
רבים ואף ביקורות. הרעיון הבסיסי של התורה מדבר על מחויבות של הפרט לקבוצת 

ערכים קבועים.

          שתפו למה אתם/ן מרגישים/ות מחוייבים/ות, 
         האם אלו ערכים קבועים או משתנים?

ניתן להיעזר במקורות הבאים:

1. עשרת הדיברות:

אנוכי ה' אלוקיך.

לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה.
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לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא.

זכור את יום השבת לקודשו.

כבד את אביך ואת אמך.

לא תרצח.

לא תנאף.

לא תגנוב.

לא תענה ברעך עד שקר.

לא תחמוד.

2. עשרת מידות הצופה:

א. הצופה דברו אמת.

ב. הצופה נאמן לעמו, למדינתו ולשפתו.

ג. הצופה מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת.

ד. הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה.

ה. הצופה אדיב.

ו. הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם.

ז. הצופה איש משמעת.

ח. הצופה אינו נופל ברוחו.

ט. הצופה חסכן.

י. הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו

מתודה שלישית: שיתוף

          קראו את הקטע הבא ושתפו מה עמדתכם/ן ביחס לדבריו של רונן צפריר?

רונן צפריר – מנכ"ל כבר הנוער מקווה ישראל:

נראה שהקלשון התחלף במקלדת, והטרקטור - התחלף בטרקטורון, הדור הצעיר 
ופחות  פחות  מתעניין  הוא  כי  ונראה  והנוחות,  הקדמה  הטכנולוגיה,  את  מעדיף 

באדמה ובמלאכת הכפיים.
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שאלה מרכזית

 מה ההבדל בין איך שנוער תופס את המציאות 
לבין איך שעולם המבוגרים תופס אותו?

מתודה ראשונה: השראה

והחניכים  מניחים על הרצפה אירועים משמעותיים שנעשו ע"י אנשים מפורסמים 
צריכים לנסות לסדר לפי הגיל שבו הם היו. )אפשר ב-2 קבוצות( 

מסתכלים ביחד בגילאים האמיתיים.

מתודה שנייה: דיון

1. האם אנשים צעירים יכולים לעשות דברים גדולים יותר?

2. איזו עדיפות יש לצעירים על מבוגרים?

מתודה שלישית: השראה

מפזרים על הרצפה אמרות ופתגמים שקשורים להבדלים בין צעירים למבוגרים.

מבקשים מכל חניך להיעמד ליד משפט שנוגע בו במיוחד )מעורר הזדהות או כעס(

כל קבוצת חניכים שנעמדה ליד משפט מסוים יושבת יחד.

שכבות ז'-ח' 

העולם שייך לאוהבים הצעירים
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מתודה רביעית: דיון בקבוצות קטנות

1. איך אני מרגיש ביחס למשפט?

2. איך זה מתחבר למבוגרים בחיים שלי? אליי?

ניתן להוסיף לדף עם הפתגם - הערות שוליים ו/או איורים מתאימים שישקפו את 
השיח בקבוצה. 

מתודה חמישית: חשיבה קבוצתית

חוזרים למליאה, כל קבוצה צריכה להציג את הטקסט שלה ומה שעלה בקבוצה 

איזה שינוי הייתי רוצה לייצר בעולם? האם הגיל שלי הוא יתרון או חיסרון בהקשר 
הזה?

 

לסיכום
 מזמינים את החניכים.ות לשתף במילה משהו אחד 

שהם.ן לוקחים.ות מהפעילות.

נספח ראשון 
)יש להציג את הפתגמים ללא הגיל(

ביל גייטס ייסד את מייקרוסופט )גיל 20(

גרטה טונברג מעוררת מחאה מול משבר האקלים )גיל 15(

מוצרט יוצא לסיבוב הופעות ראשון )גיל 6(

נספחים
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לואיס ברייל המציא את כתב הברייל )גיל 15(

עדי אלטשולר הקימה את כנפיים של קרמבו )גיל 16(

נועה קירל מוציאה שיר מצליח ראשון )גיל 14(

סאנה מארין התמנתה לראש ממשלת פינלנד )גיל 34(

נספח -2 משפטים

ונדל  )אוליבר  הכלל"  מן  היוצאים  את  זקן  אדם   - החוקים  את  יודע  צעיר  "אדם 
הולמס(

"כחצים ביד גבור כן בני הנעורים" )תהילים(

"החיים היו מאושרים עד אינסוף אם היינו נולדים בגיל שמונים ומתקרבים בהדרגה 
לשמונה עשרה" )מארק טוויין)

""צעירים היו רוצים להיות נאמנים והם לא; הזקנים היו רוצים להיות לא נאמנים 
והם לא יכולים: זה כל מה שאנחנו יכולים לומר על זה" )אוסקר ווילד)

"צעירים משוכנעים שיש להם את האמת. למרבה הצער, כאשר הם מצליחים לכפות 
את זה, הם כבר לא צעירים וזה גם לא האמת"

"להיות צעיר ולא להיות מהפכני זו סתירה ביולוגית אפילו" )סלבדור אלנדה)

"קדחת הנוער היא ששומרת על שאר העולם בטמפרטורה רגילה. כשנוער מתקרר, 
שאר העולם מפטפטים. )ג'ורג 'ברנונוס(

"אני לא צעיר מספיק כדי לדעת הכל" אוסקר ווילד
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לשעת  הפעילות  ימי  את  להתאים  הצעה  להצבעה  עלתה  האחרונה  התנועה  במועצת 
כניסת השבת. החברה הישראלית מגוונת מאוד וקיים מתח חברתי סביב נושא זה. מטרת 
היחידה להציף את הקולות והעמדות השונים סביב יום השבת תוך היכרות עם אירועים 
היסטוריים ודיון על השבת במרחב הציבורי בחברה הישראלית בכלל ובתנועת הצופים 

בפרט.

שאלה מרכזית

מהי השבת לשי ומה עמדתי בנוגע לשבת במרחב הציבורי בישראל?

מתודה ראשונה: הסבר

נשלח את החניכים להביא חפץ או תמונה שהמילה 'שבת' מציפה בהם.

חוזרים למליאה ומציגים את החפצים והתמונות, לאחר מכן מחלקים את התוצרים לפי 
קטגוריות שהחניכים מציעים ושואלים:

האם יש מגוון התייחסויות ל'שבת'? א. 

מדוע לדעתכם נוצר מצב זה? ב. 

האם מצב זה משקף את המציאות בחברה הישראלית? ג. 

שכבות ט' – יב' 

השבת במרחב הציבורי
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מתודה שנייה: השראה

נסו לזהות את מי רואים בתמונה:

בתמונה | בן גוריון והמלשחת 
הישראלית בהלוויה לש וינסטון צ'רצ'יל.

בשנת 1965 נפטר וינסטון צ'רצ'יל, ראש הממשלה הבריטי. בהלוויה השתתפו מנהיגים 
מכל העולם, כולל ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון )בתמונה( ונשיא המדינה, זלמן 
שזר. ההלוויה התקיימה ביום שבת ובן גוריון ושזר לקחו חלק באירועים הרשמיים אך 

הגיעו ממלונם בהליכה רגלית על מנת שלא לנסוע בשבת.
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מתודה שלישית: דיון בשאלה

א. מה דעתכם על הבחירה של בן גוריון במהלך הלווייתו של צ'רצ'יל?

ב. מדוע לדעתכם בחר לעשות זאת?

מתודה רביעית: השראה

סיכום דו"ח פני החברה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2018 )הדו"ח הרשמי 
האחרון שפורסם(:

א. האם וכיצד הייתם מגדירים את עצמכם?

ב. האם הנתונים הפתיעו אתכם?

חלוקה לפי לאום

יהודים 75%

חילוני 45%

ערבים 20%

דתי 16%

מסורתי 25%

אחר 5%

אחר 5%
הגדרה עצמית
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מתודה חמישית: דיון בשאלה

אין יהודי חייב להיות דווקא אדוק למען יראה הערך הרב שיש בקיום השבת ומועדי 
ישראל, כימי מנוחה וחגים היסטוריים המנחילים צביון יהודי ורציפות היסטורית לחיינו 

הציבוריים". דוד בן-גוריון בספרו "נצח ישראל",עמ' 154:

שאלה כללית לדיון:

איך לדעתכם נכון לעסוק בנושא 'השבת' בתנועת הצופים?

שאלות ביניים לדיון:

1( האם נכון שמדינת ישראל תבטל את המעמד המיוחד של יום השבת, מדוע?

2( שתפו האם מציינים את יום השבת במשפחה/בשבט, כיצד?

3( שתפו האם אני מכיר צורות שונות לציון יום השבת?

כנסו לשביל זהות יהודית וישראלית

וגלו עוד יחידות תוכן בנושא!
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לצד הדגלים הרשמיים של תנועת הצופים, בשנים האחרונות נתלה 'דגל הגאווה' כתוספת 
בחלק משבטי התנועה. הדגל הונף לראשונה בשנת 1978 במצעד הגאווה בסן פרנסיסקו 
ועוצב ע"י גילברט בייקר ומאז מייצג את קהילת הלהט"ב. תלייתו של הדגל הובילה 

לדיון מקיף אודות מקומה של קהילת הלהט"ב בתנועה ובחברה.

בתנועת הצופים, ה'תנועה של המדינה', ישנן מגוון דעות וגישות בנושא תליית 'דגל 
הגאווה' בשבטי התנועה. בחלק מהשבטים נתלה הדגל במקום בולט כחלק מהסמלים 
הרשמיים של התנועה ובחלק מהשבטים נאסרה תלייתו. ביחידה זו נדון בסיבות לכך 
והחברתי במדינת ישראל, מדוע  יש מקום לכלל הגישות בשיח התנועתי  ונברר האם 

הנושא מעורר דיון כה נוקב ומהם העקרונות המשותפים לכולם/ן.

שאלה מרכזית

מהן הדעות השונות בעניין תליית 'דגל הגאווה' והאם יש מקום לכל הדעות בתנועה?

מתודה ראשונה: דיון

מציגים את דגל הגאווה התנועתי ומבקשים מהמשתתפים/ות לשתף במילה )או משפט( 
מחשבה שהדגל מעלה להם.

לאחר מכן דנים בשאלות:
א. האם ניתן לחלק את ההתייחסויות מהסבב הקודם לפי כותרות? אם כן, חלקו לכותרות.

ב. כיצד הייתם/ן מגדירים/ות את התפלגות התשובות )ניתן להיעזר במדד הבא(:
כולם/ן חושבים אותו דבר | יש דעת רוב ודעת מיעוט | חצי חושבים/ות כך וחצי אחרת 

| יש המון תשובות שונות ולא ניתן לקבוע.

שכבות ט' – יב' תליית 'דגל הגאווה' בשבט
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מתודה שנייה: דיון - "אנחנו בשנת 2021!" – תתקדמו?

נחלק את הקבוצה ל 2-, כל קבוצה תקבל קטע קריאה.

השמרנית/ליברלית  הגישה  את  וללמוד  ההגדרה  את  לקרוא  השונות  הקבוצות  על 
בהתאמה. לאחר מכן כל קבוצה תציג את היתרונות והחסרונות של כל גישה במליאה 

)ניתן להיעזר בטבלה המצורפת בהתאם לרמת ההיכרות של הקבוצה עם המושגים(.

לאחר מכן, בקשו מ – 2 מתנדבים/ות להציג טיעונים בעד כל אחת מהגישות בהתאם 
לתפיסת עולמם/ן )אם צריך, ייצגו בעצמכם/ן את אחת הגישות כדי לעורר דיון(.

בסוף הדיון, הקבוצה תעלה טיעונים 'שמרניים' לצד טיעונים ליברליים' בנושא 
תליית 'דגל הגאווה' בשבט )ניתן להיעזר בטיעונים לדוגמא בנספחים(.

גישות שונות לבחינת שינויים חברתיים:

שמרנות

בהקשר  מסורתיים  חברתיים  מוסדות  שמקדמת  וחברתית  פוליטית  "פילוסופיה 
טבעית,  חברה  מסורת,  כוללים  המרכזיים  העקרונות  וציוויליזציה.  תרבות  של 
 היררכיה, סמכות וזכויות קניין. מי שמאמין/ה בגישה זו מעוניין/ת לשמר מגוון של 
חברתית  יציבות  להדגיש  במטרה  קניין,  וזכויות  פרלמנטרי  ממשל  כמו  מוסדות  

והמשכיות".

מאתגרמאפשר

מערכת איטית ולא גמישהצבירת ניסיון מהעבר

 עלול לעורר סלידה או חוסר ענייןתהליך איטי מאפשר למידה והתאמות
בקרב הדורות הבאים

 קיבעון המייצר תחושה שאין יכולתתהליך מסודר ושיטתי
לעשות שינויים

 מתן חשיבות יתר למנגנון על חשבוןיציבות לאורך זמן
הצרכים בשטח
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ליברליזם

"הליברליזם הוא השקפת עולם שהתפתחה באירופה במאה ה-19, הדוגלת בהשלטת 
עקרונות החירות והשוויון בין בני האדם בכל שטחי החיים. הליברליזם תבע מן המדינה 
יֶתר  זכויות  מתן  למנוע  וכלכלה,  דת  בנושאי  להתערב  לא  הפרט,  חופש  את  לכבד 
למעמד או לקבוצה דתית מסוימת, ולקיים את חירויות היסוד של כל אדם ואדם, ובהן: 
חופש הביטוי, חופש הדת והאמונה, חופש ההתארגנות )של ארגונים ומפלגות( וחירות 
כלכלית – שבבסיסה זכותו של כל אדם לבחור בכל עיסוק שהוא ולהיות בעל רכוש. מי 

שמאמין/ה בגישה זו מעוניין/ת לבצע שינויים ומהפכות כדי ליצור שינוי חברתי".

דוגמאות לטיעונים לסיכום הדיון 'האם לתלות דגל גאווה בשבט':

מאתגרמאפשר

חוסר סדרגמישות

כל אחד/ת יכול לעשות מה שהוא רוצהשאיפה לשוויון מלא

מתח בין רצון הפרט לצרכי הכללתוצאות מהירות

עלול ליצור ניתוק בין הדורות

גישה 'ליברלית'גישה 'שמרנית'

" ־זהו לא דגל 'רשמי' של תנועת הצו
 פים", "עד שאין הסכמה של כולם/ן

 אין טעם לתלות", "הדגל לא מייצג את
 כולם/ן", "יש המון נושאים חברתיים
 ואי אפשר להוסיף דגל לכל אחד",
 "כבר 100 יש 2 דגלים למה להוסיף

 עכשיו עוד דגל גם אם זה צודק", "זה
 נושא חשוב אבל רגיש ונכון לעסוק
 בו לעומק עם כל החניכים/ות לפני

 שתולים דגל", "מדובר אמנם בשינוי
 קטן של הפורמט הקיים אבל זה מדרון
 חלקלק, מחר ירצו לשנות את ההמנון

"או לערוך את מידות הצופה

 כל אחד/ת יעשה את מה שהוא"
 בוחר", "חיזוק קהילת הלהט"ב חשובה
 עכשיו ולא מעניין מה היה לפני כן",

 "אם לא נעשה שינויים, נשאר תקועים
 מאחור", "גם אם עושים משהו במשך

 100 שנה זה לא אומר שזה נכון",
 "מדובר בפגיעה בציבור ויש לתקן את

,"!העוולה כאן ועכשיו



23

מתודה שלישית: לדיון

האם לדעתכם/ן החברה הישראלית 'שמרנית' או 'ליברלית'?
האם יש פער בין הסביבה הקרובה אליכם/ן לבין התשובה לשאלה הקודמת? מדוע?

האם ניתן להשמיע את כל אחת מהגישות באופן חופשי בחברה הישראלית?
 

מתודה רביעית: חשיבה קבוצתית

נסו לחשוב מדוע הנושא של קהילת הלהט"ב הוא נושא טעון בחלק מהחברה הישראלית.
לאחר מכן נסחו 3 עקרונות שיהיו מקובלות על כולם/ן לדעתכם/ן.
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בשנה הצופית מספר רב של מפעלים )מחנה קיץ, קורסים, טיולים, סמינרים וכו'(.

לחלק לא מבוטל מחניכי/ות התנועה השתתפות באחד המפעלים הוא לא בהכרח דבר 
להשפיע  שניתן  במרכיבים  תלויות  חלקן  ומגוונות,  רבות  לכך  הסיבות  מאליו.  שמובן 
עליהם, חלקם בדברים שלא ניתנים לשינוי. חלק מהסיבות תלוית בתנועת הצופים וחלק 

מהסיבות תלויות ברקע האישי של החניכים/ות.

כתנועה שחרטה על דגלה את הערך 'צופים לכל' אנו שואפים לשלב ולאפשר לכל מי 
שרוצה לקחת חלק בפעילות לעשות זאת מתוך רגישות והבנה כי ישנם צרכים שונים 

לאנשים שונים.

שאלה מרכזית
מה המחיר שאני מוכן ללשם כדי לאפשר למיעוט לקחת חלק בפעילות?

מתודה ראשונה: השראה

צפו בסרטון הבא שלטן הרוב | עריצות הרוב 

 https://www.youtube.com/watch?v=YYP7_caaT5M

או  ישראל  במדינת  הציבורי  היום  מסדר  נוספות  דוגמאות  מהחניכים/ות  בקשו   א. 
     מהעולם.

 ב. בקשו מהחניכים/ות לתת דוגמאות מהחלטות שהתקבלו לאחרונה בתנועת הנוער 
     שמייצגים בעיניהם/ן את ההבדל בין שלטון הרוב לעריצות הרוב.

מפעלים
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מתודה שנייה: חשיבה קבוצתית

חלק  לקחת  לחניכים/ות  לאפשר  העשויים  הגורמים  את  הטבלה  בעזרת  לאפיין  נסו 
במפעלים ואת הגורמים העלולים למנוע זאת:

מתודה שלישית: דיון

 צפו בסרטון רואים עולם-איסור על סממנים דתיים
 https://www.youtube.com/watch?v=qpKp1-IdIDI

א. עם מה בסרטון את/ה מזדהה ועם מה לא? מדוע.

ב. איך היית מגדיר את המצב בישראל?

מתודה רביעית: חשיבה קבוצתית

מתחלקים ל – 2 קבוצות כל קבוצה תבחן את המקרה ותציע כיווני חשיבה אפשריים – 
התמקדו בעקרונות שעליהם ניתן או לא ניתן לוותר:

חניכים  יצאו  מהמשלחת  כחלק  לפולין.  הנוער  תנועות  מועצת  של  מתארגנת משלחת 
מתנועות נוער שונות ומגוונות. לקראת הנסיעה המשותפת נפגשים נציגים מכלל תנועות 
שיותר  בכמה  לבקר  להספיק  כדי  ובנהלים.  המשלחת  של  בלו"ז  לדון  במטרה  הנוער 
אתרים נבנה מסלול עמוס עם נסיעות ארוכות, כל עצירה שאינה הכרחית בהכרח תשפיע 

על ההספק של המשלחת.

עליכם/ן להציע קוים מנחים למשלחת תוך התחשבות בצרכים השונים כגון: זמן מתאים 
לתפילה )יהודים/מוסלמים/נוצרים(, רגישות למזון וכשרות )צריך יהיה למצוא מסעדות 
)לא  יתקיימו ההדרכות  הנסיעה(, השפה שבה  למסלול  קרוב  לא בהכרח  וזה  נגישות 
כל המשתתפים דוברים עברית כשפת אם – הסבר בכמה שפות מאריך מאוד את משך 
ההדרכה(, חלוקה לחדרים, יום המנוחה במשלחת )האם יש יום מנוחה ואם כן באיזה 

יום(  ועוד.

 לאחר הקריאה שואלים: האם היו דברים שהיו 'מובנים מאליהם', 
מה לא היה 'מובן מאליו', נסו לחשוב מדוע.

מאפשרמונע
 לדוג' – הטיול מתוכנן יום לפני מבחן

גדול
 דוגמא -  רמת הקושי של הטיולים

עולה בהדרגה לפי הגיל
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   מתודה -1 אופציה א- בירור עמדות

המינים  בין  ליחסים  בנוגע  משפטים  מקריאים  בשורה.  עומדים  החניכים   כל 
נגמרים המשפטים  , מי שמסכים עם המשפט הולך צעד קדימה. כאשר   )1 )נספח 
וחוזרים  הגיע/ה  אליו  או חפץ אחר במקום  הנעל שלו/ה  מניח/ה את  כל אחד/ת 
מי  היום.  שקורה  מה  על  שמדברים  משפטים  מקריאים  כעת  בשורה.   לעמוד 
המשפטים  כשנגמרים  קדימה.  צעד  הולך  היום  קורה  אכן  שהמשפט   שחושב 
מסתכלים על הפער שנוצר בין מה שאנחנו שואפים שיהיה לבין מה שבאמת קורה 

במציאות. 

 

מתודה -1 אופציה ב 

ובו  דף  תקבל  קבוצה  כל  חניכים.  חמישה  בנות  לקבוצות  החניכים  את  מחלקים 
מקצועות הכתובים באנגלית )מצורף כנספח-2 ( ותצטרך לתרגם אותו. 

פעילות תוכן

שוויון מגדרי

ט׳-יב׳
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לאחר שכל קבוצה תרגמה, סוקרים יחד את הרשימה, ובוחנים אילו מקצועות תרגמו 
ללשון זכר ואילו ללשון נקבה )הרי שבאנגלית אין הבדל(. 

          מקיימים דיון: 

א. לפי מה החלטתם אם לתרגם את המקצוע ללשון זכר או ללשון נקבה?

ב. האם השקעתם מחשבה בתרגום או שתרגמתם באופן אוטומטי?

ג. האם יש הבדל בין מקצועות אלו )יוקרה,מעמד, שכר, קושי פיזי(? 

הערות למדריך: התרגיל מגדיר בדיוק את ההבדל בין מין למגדר. החניכים 
מתרגמים את המקצועות באופן אוטומטי, ולפי הנהוג בחברה. זוהי ההבנייה 

החברתית שלנו למגדר. חשוב להזכיר זאת בחלק הבא של הפעולה. 

מתודה -2 

מחלקים את החניכים.ות ל4 קבוצות כל קבוצה מקבלת טקסט )נספח 3( 

1. מכתב הבקשה ששלחה אליס מילר לנשיא המדינה במטרה להתגייס לקורס טייס. 

2. כתבה של מרב מיכאלי בנוגע למינים בשפה בעברית. 

3. קטע שכתבה חנה סנש. 

4. מידע על קהילת שירה חדשה בירושלים 

 כל קבוצה צריכה להוציא מהטקסט 
)ולייצג בדרך ויזואלית- על פלקט גדול, דרך ציור/ לכתוב בגדול( -   

א. משפטים מרכזיים- מה הטקסט רוצה להגיד? 

ב. מה הכי תפס אותם בטקסט? 

ג. שאלה שיש להם על הטקסט. 
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חוזרים למליאה, כל קבוצה צריכה להציג את הטקסט שלה ומה שעלה 
בקבוצה מתדיינים עם החניכים. שאלות מנחות: 

1. איפה אתם רואים את אי השיוויון המגדרי בחיי היום יום שלכם?  

2. מה ההבדל בין הנשים השונות בטקסטים? האם הייתה השפעה של התקופה? 

3. האם קשה לכם עם הפער בין מקום הגבר בקיום מצוות לבין מקומה של האישה? 
או  האם הפערים בתחומים שונים של החיים דומים לפער הקיים בעולם ההלכתי, 

שהדיונים ההלכתיים שונים מהדיונים הכלליים? 

4. מה התפקיד שלנו בתור בני נוער בתחום הזה? 

 סיכום- מזמינים את החניכים.ות לשתף במילה משהו אחד 
שהם.ן לוקחים.ות מהפעילות.
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נספחים

29
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משפטים לחלק הראשון- מה אני חושב.ת: 
אני חושב/ת שלנשים וגברים יש מעמד שווה בחברה. 

אני חושב/ת שלנשים וגברים יש יכולות שוות. 

אני חושב/ת שנשים יכולות להיות מפקדות. 

אני חושב/ת שבן יצירתי יכול ללכת לחוג אומנות. 

אני חושב/ת שבן שרוקד יכול להיות גברי. 

בת  כמו  נשית  בנים,  הם  שלה  העיקרית  החברים  שקבוצת  שבת  חושב/ת  אני 
שמסתובבת בעיקר בחברת בנות. 

אני חושב/ת שלנשים ולגברים יכולים להיות תחומי עניין משותפים. 

אני חושב/ת שאין עבודה שמתאימה רק למין אחד. 

אני חושב/ת שבן שבוכה לא פחות גברי מבן שמסתיר רגשות. 

אני חושב/ת שגברים לא נוהגים יותר טוב מנשים. 

משפטים לחלק השני- מה באמת קורה: 

לנשים וגברים יש מעמד שווה בחברה. 

יש המון נשים מנהלות. 

בצבא יש הרבה מפקדות מעולות. 

בנים יצירתיים הולכים לחוג אומנות. 

רקדנים בנים הם גבריים. 

כשאני רואה בת מסתובבת עם הרבה בנים, אני לא מגדיר אותה גברית. 

הבנים והבנות בכיתה מתעניינים באותם נושאים. 

מורה וגננת הם לא מקצועות נשיים. 

כשאני רואה בן בוכה אני לא צוחק עליו. 

נשים לא עושות יותר תאונות דרכים מגברים. 

נספח 1
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נספח 2

רשימת מקצועות באנגלית

Airplane pilot

Auto pilot

Bus driver

Carpenter

CEO )Chief Executive officer(

Childcare worker

University teacher 

Dental assistant

Dentist

Editor

Elementary school teacher

Judge

Lawyer

Librarian

Manager

Nurse secretary 

Social worker

Telephone installer
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נספח 3
טקסטים לקבוצות

חנה סנש 
ספק אחד גדול מלווה אותי כל הזמן בעבודה. תשע שעות ביום אני עומדת ומכבסת. 
ואני שואלת את עצמי -  האם באמת זהו תפקידי? אני מוכנה לעשות את העבודה 

אבל אני מרגישה בי כוח בלתי מנוצל והוא כל כך מעיק. 

אני חושבת לא מעט על גיוס. כל הארץ נתבעת לגיוס, למען מאמץ המלחמה ההולכת 
וקרבה אלינו. דעתי היא שבקיבוץ אני מגויסת בחזית העבודה אשר אינה קלה מהגיוס 
שאליו נתבעות הבחורות בצבא, ובכל זאת יש מעין הרגשה של אי מילוי תפקיד. 
ואולי הסיבה היא זו, שאין עדיין בקיבוץ מתיחות מכסימלית לקראת המלחמה.הרבה 
בחורות בין כה וכה אינן יכולות ללכת לצבא, ואלו שיכולות, שאין קשרי משפחה 

שמעכבים בעדן, צריכות ללכת.

 

 מרב מיכאלי: למה כן לדבר בלשון נקבה
"שום דבר מועיל או חינני לא ייצא לשפה העברית מזה שהגברים יופלו בה לרעה",   

במקום  ברבות  לדיבור  בהידרשה  המצוינת,  לנדסמן  נילי  באחרונה  כאן  כתבה 
רבים לפני ציבור מעורב - שלא לומר מעורבת - וקבעה כי "קרוב לוודאי שזוהי 
 מלחמה מיותרת". השפה העברית מדברת על "המורים", כשיש בקושי 14% מורים 
קשה  באפליה  שמדובר  העובדה  את  להסתיר  שמאפשר  מה  המורות,   מכלל 
של נשים עובדות. כך גם "רופאים", "עובדים סוציאליים", וכמובן "עניים", כשיש 
האומנם  המציאות:  של  מתמדת  לבדיקה  לך  גורם  בנקבה  הדיבור  עניות.  יותר 
"הרופאים" או שמא "הרופאות"? האומנם "מנהלות", או שמא בעצם "מנהלים"? 
האומנם "עושות" או שמא "עושים"? ומה עושים ולמי? ומי קובע את התקציב ולמי 

נותנים את התקציב? 

כשהתחלתי לדבר בלשון רבות הבנתי באופן מוחשי ומשחרר למה מתכוון הפילוסוף 
ויטגנשטיין כשהוא אומר "גבולות עולמי הם גבולות לשוני". הדיבור בלשון נקבה 
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הוא השלב הבא של הזכות שאנחנו נאבקות עליה כבר מאתיים שנה: להשמיע את 
הקול הנשי. הקול שנובע מתוך חוויית החיים הנשית, מתוך ההוויה הנשית - תהיה 
זו מהותית או תרבותית, זה לגמרי לא משנה. עד לפני שלושים שנה, כשלא היתה 
לנו מלה להטרדה מינית, לא יכולנו להסביר מהי, ולא יכולנו להילחם בה. האם זוהי 

מלחמה מיותרת? 

הכללי  לא בשם  עצמך,  לדבר בשם  האומץ  רק  יש  לרעה.  גברים  אפליית  כאן  אין 
שהוא הגברי. כשאת מדברת בנקבה את לוקחת את עמדת הדוברת. לדובר יש מעמד 
שהוא מעל ומעבר למציאות, כלומר סוג של מעמד יתר. הדובר הוא סופר, עיתונאי, 
סיפור שזוכה למעמד של  הוא מספר על המציאות  רופא.  או  פוליטיקאי, פרקליט 
מפי  יודעות  שאנחנו  מה  הוא  המציאות  על  יודעות  שאנחנו  מה  כל  הרי  כי  אמת. 
הדובר, שמתווך אותה ומכריז עליה כעל מציאות. לקחת את עמדת הדובר פירושו 
לקחת את העמדה הפוליטית של הידיעה, את הבעלות על המבט והסמכות לקרוא לו 

אמת. והרי אפילו מבחינה היסטורית, המבט שלנו על העולם שונה. 

ויטגנשטיין אמר ש"לדמיין שפה משמעו לדמיין צורת חיים". עד לפני כמאה שנה 
היינו, הנשים, מחוץ למשחק הפוליטי. במאה השנים האחרונות השגנו את השותפות 
במשחק הזה: הזכות לבחור, להיבחר, להיות בעלות מקצוע חופשי. ובשנים האלה 
רכשנו על בוריה את השפה הגברית ואנחנו מנסות לתקן בשוליים את העולם שעיצבו 
שאנחנו  והמין  המשפחה  השלטון,  המשפט,  החוק,  מערכות  שהרי  הגברים.  לנו 
וסיפוק  ענייניהם  סידור  לצורך  גברים,  ידי  על  ההיסטוריה  לאורך  עוצבו  מכירות 

צורכיהם. הגיע הזמן שנתחיל לדמיין צורת חיים אחרת. 

הגיע הזמן שנדמיין עולם שבו גידול הילדות/ים ועבודות הבית אינן עבדות חינם 
ומנצח־ צודק  צודק־לא  של  אפס  סכום  משחק  אינו  בעיות  פתרון  שבו  נשים;  של 

מפסיד; שבו נשים שמות את האימהּות לפני הלאומיות ופותרות סכסוכים בדרכים לא 
אלימות; שבו השגשוג אינו על חשבון הטבע שבתוכו אנחנו מתקיימות ומתקיימים. 

בשנת 2000 קיבלה מועצת הביטחון של האו"ם את החלטה 1325, הקוראת לקובעי 
מדיניות להכיר בנקודת המבט המגדרית על סכסוכים, להגן על נשים )וילדות/ים(, 
חמש  נשב,  ב-31.10.2013  סכסוכים.  ופתרון  שלום  בתהליכי  הכללתן  את  ולוודא 
היו"ריות המשותפות של שדולת חברות הכנסת, בפנל שידון בשאלה איך מיישמות 

את ההחלטה הזאת. בשביל לדמיין צורת חיים כזאת אנחנו זקוקות לשפה. 

  

  

מתוך אתר קהילת שירה חדשה בירולשים 
תשס”ב  בשנת  בירושלים  הוקמה  אשר  דתית,  קהילה  היא  חדשה  שירה  קהילת 
)2002(. הקהילה חורתת על דגלה חתירה לתפילה משמעותית ומרוממת, וכחלק מזה 
שילוב ושיתוף של גברים ונשים בהובלת התפילה. אנו מבקשים ליצור חוויה רוחנית 
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אנו  זאת  את  וכקהילה.  כיחידים  הדתיים  חיינו  את  המזינה  תפילה,  של  ומרוממת 
מבקשים להשיג בין היתר באמצעות השירה שאינה אלא הניגון שבלב. שירת היחיד 
מרוממת,  רוחנית  חוויה  היא  אלא  בלבד  אסתטית  איננה  האחר  לשירת  המצטרפת 

מקרבת ומאחדת. 

לצד התפילה, אנו שואפים לעיסוק בתורה, חיי רוח וחיי קהילה תומכים ומצמיחים. 
הרצון הכן לשותפות בעבודת ה‘ ובעשייה הדתית, הוביל את חברי וחברות הקהילה 
חיי  ושל  הכנסת  בית  של  הציבורי  במרחב  נשים  לשילוב  אפשריות  דרכים  לבקש 
למקורות  נאמנות  יסוד:  עקרונות  שני  לאור  עוצבו  הכנסת  בית  הליכות  הקהילה. 
ההלכתיים ולשיח ההלכתי, וניסיון למצות את האפשרויות ההלכתיות לשיתופן של 
נשים במרחב הציבורי הדתי. זאת, במתינות, בקשב ותוך רגישות למסורת הקיימת. 

שלושה ערכים משמעותיים מלווים את התפילה שלנו ואת עמידתנו כקהילה בפני 
הקדוש ברוך הוא. 

אנו שואפים ופועלים לשיתוף ומעורבות של כלל המתפללים והמתפללות בהובלת 
התפילה והטקסים הדתיים במרחב הציבורי של בית הכנסת. אנו רואים בכך זכות 
עצמם  על  שנוטלים  התפקידים  בין  הלכתית  אבחנה  ישנה  ומוסרית.  דתית  וחובה 
גברים והתפקידים שנוטלות על עצמן נשים, אולם חשוב לנו לשתף ולאפשר לכל 
של  הציבורי  במעמד  חלק  לקחת  ועשר(,  עשרה  של  כפול  )למניין  להיספר  העדה 
התפילה, בשליחות הציבור, בקריאה בתורה ובהובלת התפילה, ככל שמאפשר העיון 
ההלכתי. אנו מקדישים זמן ומחשבה לחינוך הילדות והילדים לתפילה, מתוך אמונה 

כי גם עליהם להוות חלק מן הציבור המתפלל. 

אנו שואפים ופועלים לעיצוב חיי קהילה משמעותיים – בתפילה, בלימוד, בפעילות 
חברתית ובעשייה קהילתית. קהילתנו הינה רב דורית ורב תרבותית ואנו מתברכים 
והארת  אורחים  הכנסת  שיקדמו  ותקנות  קהילה  מוסדות  ומעמידים  ובשוני  בגיוון 
יצירת קהילה  ותחושת שייכות.  וכבוד הדדי, שותפות  וקשב, תמיכה  פנים, הכלה 
בטבורה של עיר אינו מעשה של מה בכך והחברים בוחרים זה בזה ובקהילה בכל 
דתי  כמעשה  הקהילה  יצירת  מעשה  על  והערב  השכם  טורחים  אנו  מחדש.  שבוע 
ופמיניסטי, מתוך תפילה כי נדע להכיר בזולת באשר הוא ולוודא כי לא יהיו בינינו 

אנשים שקופים. 

אנו שואפים ופועלים לקיים תפילה מרוממת, אשר יש בה שירה וניגון, רוח וחוויה, 
רוחנית  כמיהה  לייצר  מבקשים  אנו  שבלב'.  'עבודה  להיקרא  ראויה  תהא  אשר 
ותחושת נוכחות ולצרף קולותינו המגוונים בעתירה והודיה. באמצעות השירה וכוונת 
הלב, אנו חפצים להחיות את התפילה מדי שבת ולא לאפשר לעצמנו להתפלל מצוות 

אנשים )ונשים( מלומדה… 

אין לקהילתנו 'מרא דאתרא' יחיד/ה. לקהילה וועדת גבאים וגבאיות הקובעת את 
מדיניות הקהילה ומנהלת את חיי היומיום שלה. כמו כן, פועלת בקהילה וועדת הלכה 
ומנהג, המורכבת מאנשי ונשות הלכה, המתבקשת לדון בשאלות הלכתיות הנוגעות 
הקוראים/ות  הציבור,  שליחי/ות  בשיבוץ  עוסקות  נוספות  וועדות  הקהילה.  לחיי 
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והדורשים/ות, בארגון שמחות וקידושים, בקליטת עולים חדשים ובטיפול בחולים, 
בקבלת חברים חדשים ובהכנסת אורחים, בתמיכה קהילתית ובחינוך הילדים לתפילה 

ועוד ועוד… 

אנו שמחים על כך שאורחים רבים בוחרים להתפלל עמנו, ואנו מתכבדים בהתארגנותן 
של קהילות – בארץ וסביב העולם – המאמצות את הדגם ואת העקרונות של 'שירה 

חדשה', כל אחת בדרכה הייחודית. 

איננו נהנים מהקצבות ממשלתיות או עירוניות כלשהן. אנו מכסים את הוצאותינו – 
דמי שכירות, אחזקה וביטחון – באמצעות דמי חבר ותרומות בלבד. 
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שכבות ט' – יב' 

פעילות תוכן

זהות

          ציוד:  נספחים, דפים ריקים עטים.

שאלה מרכזיות
מה מרכיב את הזהות לשי? 

נקודה חשובה להצלחת הפעילות: במידה והפעילות עוברת כחלק ממפגש בין 
שני שבטים/ שתי תנועות נוער חשוב לתת מקום להכרות )המתודות הן כאלה 

שמציפות שיח על זהות דרך הכרות וחשיפה לזהויות שונות ממני(.

מתודה ראשונה: הכרות אישית      מה הזהות שלי        20 דק'

פגישות  לתאם  מהם.ן  ומבקשים   )1 )נספח  שעון  בצורת  דף  לחניכים.ות  מחלקים 
אישיות עם כל חברי הקבוצה. שימו לב שמספר השעות בשעון הפגישות צריך להיות 
מספר אחד פחות ממספר החניכים.ות בקבוצה. בכל פעם המדריך.כה מכריז.ה מה 
השעה והחניכים.ות צריכים לשבת עם מי שהם קבעו באותה השעה ולדבר על אחת 

השאלות.

יותר  עומק  לשאלות  וגם  להכרות,  גם  מקום  לתת  )חשוב  לשאלות  אפשרויות 
העוסקות במרכיבי זהות- עדות, זהות יהודית, מגדר וכו על מנת לעורר את 

השיח(:

מהו חבר בעיני, איזו תכונה חשובה לי שתהיה אצל חבר?
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זיכרון של משהו נחמד ומשמח שקרה לי כשהייתי קטן, מה עשה את האירוע לנחמד 
ומשמעותי?

מישהו במשפחה שאני במיוחד קשור אליו, למה? מה גורם לזה שיש לנו כזה קשר?

משהו שאני מאחל לעצמי, תקווה או חלום שיש לי.

משהו שאני טוב בו והייתי רוצה לעשות יותר, ללמוד או ללכת לחוג.

משהו שפעם אהבתי לעשות והיום אני כבר לא אוהב.

דמות דמיונית או היסטורית שהייתי רוצה לפגוש? למה? מה היית שואל אותו?

שאלות על עדות:

1. איך, אם בכלל,  העדה שלי באה לידי ביטוי בחיים שלי?

2. מה המאכל האהוב עליי?

3. מהם המנהגים בעדה שלי?

4. מאיפה עלתה משפחתי לארץ?

5. האם אני מגדיר את העדה שלי כחלק מהזהות שלי?

שאלות על מגדר )בנים-בנות(:

1. מהם תחומי העיסוק שלי, והאם הם שוני מתחומי העיסוק של המין השני?

2. באילו תחומים המגדר שלי משפיע על החיים שלי?

3. האם ההבדל בין בנים לבנות מתבטא גם בצופים?

4. האם אני מגדיר את המגדר שלי כחלק מהזהות שלי?

שאלות על דת – חלוקה לפי הגדרה עצמית של חיבור ליהדות או לא:

1. האם את/ה מקיים/ת מצוות ושומר מסורת או לא, ולמה?

2. האם המשפחה שלך מגדירה את עצמה בכל הנוגע לדת ולמסורת כמוך? 

3. מה המשמעות של המסורת היהודית עבורי?

4. האם אני מגדיר את המסורת היהודית כחלק מהזהות שלי?
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שאלות על עמדה פוליטית – ימין/שמאל- שאלות

1. מהי העמדה הפוליטית שלי? למי הייתי מצביע בבחירות הקרובות?

2. למה אני מצדד בדעה זו?

3. באיזה אופן אני מביא לידי ביטוי את עמדתי בחיי?

4. כיצד גיבשתי את הדעה הזו?

5. האם בני המשפחה שלי מחזיקה באותה עמדה פוליטית?

6. האם אני מגדיר את הדעות הפוליטיות שלי כחלק מהזהות שלי?

      מתכנסים חזרה לקבוצה ושואלים:

1. איך היה לכם.ן?

2. מה התחדש לכם.ן במפגש?

3. האם היו יותר דברים דומים או יותר שונים?

מתודה שנייה: השראה

קוראים את הקטע של יאיר לפיד - תעודת זהות )נספח 2(.

        ומקיימים דיון: 

1. מה דעתכם על הקטע? 

2. מהי זהות לדעתם? מה היא מייצגת? 

3. מי קובע את הזהות? 

 4. מבקשים מהם.ן להוציא את התעודת זהות שלהם.ן 
     )או מציגים את של המדריך.כה( ובוחנים את מה יש בה.. האם תעודת הזהות 

    אכן מציגה את הזהות?

 5. לאחר מכן החניכים יוצרים תעודת זהות משלהם, שתציג את זהותם האמיתית    
     כמו שהם היו רוצים להציג את עצמם- מכווינים אותם.ן לבחון מה הם.ן בוחרים 

    להכניס לשם. 
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מציגים את תעודת הזהות שהכנו ושואלים:

1. למה אלו הדברים שבחרתם.ו להכניס?

2. האם חשוב לנו להתעסק בזהות? למה?

3. מה ההבדל בין זהות לאישיות?

סיכום
הזמנה להמשיך לשאול, לחקור, להסתקרן

גם בזהות שלנו וגם בשל אחרים... 
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נספח 1

נספח 2

תעודת זהות/יאיר לפיד

הזמינו אותך לקבל תעודת זהות. ביום שני הגיעה מעטפה חומה, המזמינה אותך 
למשרד הפנים. אתה צריך להביא שתי תמונות ואת הטופס שמעיד שנולדת... תעודת 
הזהות החדשה שלך, בן, תהיה עשויה מפלסטיק תעשייתי כחול. בפנים תהיה תמונה 
שלך )אל תיבהל אם אתה נראה שם כמו רוצח סדרתי, כולם נראים ככה( ומעט מאוד 
פרטים מזהים: שם פרטי, משפחה, זכר, יהודי, תאריך לידה. אתה תיקח אותה ותצא 
החוצה מסניף הבשן של משרד הפנים אם בא לך להיות מסורתי, תחצה את הכביש 
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ותלך ממול...לאכול פיצה משולש עם זיתים. זה בדיוק מה שאבא שלך עשה לפני 
23 שנה... זה אולי נראה קצת טיפשי, יואבי, אבל זה לא מזיק לזהות שלנו שתהיה 
לה תעודה. היא מורכבת בעצם מדברים פשוטים שמחברים את כולנו בלי שנשים 
לב. אתמול צלצל אלי הדוד שלך, כדי לדווח שהוא קרא באינטרנט שמפלס הכינרת 
שני מטר מתחת לקו האדום. שנינו לקחנו את זה אישי, כי יש רק מדינה אחת בעולם 
יגור כאן, אני  עם שלולית לאומית...ההיסטוריה החליטה בשביל סבא שלך שהוא 
החלטתי בשביל עצמי, אתה כבר לא צריך להחליט, אתה יכול לנסות לברוח מפה...

לנסוע להודו, לשבת באשראם, ללבוש גלימה ולשיר "הארי קרישנה".אחרי יומיים 
תפתח את העיניים, ופתאום תבין שהבחור עם הרסטות, שתי שורות שמאלה, היה 
בגולני, פלוגה ב'. אתה לא מכיר אותו, אבל אתה מכיר אותו. גם הוא חושב שסרגי'ו 
קונסטנצה היה הכי מצחיק ב"גבעת חלפון אינה עונה", גם הוא היה בארצי בקיסריה, 
גם הוא מאוהב בדלית, באיזושהי דלית. זו הבעיה עם תעודת הזהות החדשה שלך, 

בני, היא לא להחזרה... 
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שאלה מרכזית
מה התפקיד לש צה"ל בחברה הישראלית?

מתודה ראשונה: הסבר

צה"ל,  הוא צבאה של מדינת  הידוע בעיקר בראשי תיבות:  צבא הגנה לישראל 
והארגון המרכזי במערכת הביטחון הישראלית. צה"ל משמש ככוח ההגנה  ישראל 
העיקרי על קיומה של מדינת ישראל, ובנוסף משרת משימות לאומיות, כמו התיישבות 
בכל שטחי מדינת ישראל באמצעות הנח"ל. צה"ל נחשב לצבא החזק ביותר במזרח 

התיכון ולאחד הצבאות המתקדמים והמיומנים ביותר בעולם. 

צהל בהגדרתו מוגדר כ"צבא העם" זאת אומרת שכל נער או נערה בגיל 18 מחויב 
בחוק גיוס חובה לצבא. צבא העם מבקש לשלב את כל חלקי העם בתוך המסגרת 
הצבאית ולהוות "כור היתוך" חברתי. מכורח היותו צבא העם הוא צבא גדול )באופן 
יחסי לגודל המדינה( והצבא מתבקש לייצר התאמות ותפקידים על מנת לאפשר לכל 

נער ונערה להתגייס ולשרת בשורותיו.

לאורך השנים חזר ועלה הדיון האם נכון שצבא מתקדם כמו צהל צריך להיות צבא 
עם – מה שמבזבז משאבים רבים בניסיון להחזיק את גודל הצבא הנוכחי וגם מחייב 

את צהל לאייש תפקידים שככל הנראה אין בהם עוד צורך.

הינו  ארה"ב(  צבא  )כדוגמת  מקצועי  צבא   – מקצועי  צבא  היא:   האלטרנטיבה 
באופן  ועובד  המשימות  לביצוע  הנחוצים  בתפקידים  ורק  אך  שמחזיק   צבא 

שכבות ט' – יב' 

צה״ל
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יעיל וכדאי כלכלית.

יש שטוענים שצבא העם לעולם לא יוכל להגיע לרמה מקצועית של צבא מקצועי 
כנגזרת מהמערכת המסורבלת שקיימת בצבא העם.

מנגד, יש מי שטוענים שהתפקיד של צהל בהתייחס לאופי של החברה הישראלית 
מחייב מסגרת אחת לאורך חייהם של נער ונערה ישראלים שתחבר בין כל קצוות 

העם השונים ותהווה את אותו כור היתוך.

מתודה שנייה: השראה

להסתובב  דק'   5  – כ  לחניכים/ות  ותנו  החדר  ברחבי  הבאים  המשפטים  את  פזרו 
ולקרוא.

מקורות המצדיקים את תפיסת 'צבא העם':
"עם בונה צבא בונה עם" – לאמת את החניכים עם המשפט הזה.

בן גוריון על תפקידיו של צה"ל:

אמנם ייעודו הראשון של צה"ל הוא ביטחון המדינה – "אך אין זה תפקידו היחיד": 
על צה"ל "לשמש גם מרכז-חינוך חלוצי לנוער בישראל" כדי להכשירו "למילוי 
ייעודיה ההיסטוריים של מדינת ישראל", ולהיות "בית היוצר ]...[ לליכוד העם 

בישראל", "בית-היוצר לנשמת האומה המתחדשת."

המחנך שמואל יבנאלי:

"לעצב במסגרת הצבא דמות אומה מלוכדת, אחידה, שוחרת שלום, בוטחת בכוחה 
ותופסת את מקומה הראוי לה בחברת-העמים"

ספר דברים )כ 7-2(:

 וְָהיָה ְּכָקָרְבֶכם ֶאל ַהִּמלְָחָמה... וְִדְּברּו ַהּשְֹׁטִרים ֶאל ָהָעם לֵאמֹר: ִמי ָהִאיׁש 
 ֲאֶׁשר ָּבנָה ַביִת ָחָדׁש וְלֹא ֲחנָכֹו – יֵלֵךְ וְיָׁשֹב לְֵביתֹו, ֶּפן יָמּות ַּבִּמלְָחָמה 

 וְִאיׁש ַאֵחר יְַחנְֶכּנּו. ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר נַָטע ֶּכֶרם וְלֹא ִחּלְלֹו 24– יֵלֵךְ וְיָׁשֹב לְֵביתֹו, 
ה וְלֹא לְָקָחּה – ָׁ  ֶּפן יָמּות ַּבִּמלְָחָמה וְִאיׁש ַאֵחר יְַחּלְלֶּנּו. ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאּש

 יֵלֵךְ וְיָׁשֹב לְֵביתֹו, ֶּפן יָמּות ַּבִּמלְָחָמה וְִאיׁש ַאֵחר יִָּקֶחּנָה."
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מקורות נגד צבא העם ובעד צבא מקצועי:

מתוך מצע מפלגת זהות:

השינויים הטכנולוגיים והתמורות שעבר המצב הביטחוני בישראל בעשורים 
האחרונים דורשים שינוי במודל הגיוס לצה"ל. כיום צה"ל זקוק לכוח אדם מצומצם 

יותר ואיכותי יותר שעבר הכשרה ממושכת. במצב הקיים, רבים מן המגויסים 
לצה"ל אינם באמת נצרכים.

זיו זלדין – קצין לשעבר של יחידת קשרי החוץ של צהל:

רוב משמעותי של החיילים המשרתים בצה"ל כיום במילא עורפיים, ועברו 
טירונות בסיסית שבוודאי לא מכשירה אותם ללחימה. גם אם ניקלע למלחמת שמד 

שבה בתרחיש האימים כל צבאות ערב יתנפלו עלינו, החיילים העורפיים בקריה 
ובצריפין כנראה לא יבלמו אותם במילא - אין להם את ההכשרה לכך.

הגנרל ג'ון מ. קיין, לשעבר סגן ראש מטה צבא ארצות הברית:

"אני מאמין באופי אישי שהצבא ההתנדבותי מקצועי הוא המהפך המשמעותי 
ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ההצלחה העצומה של צבא ארה"ב, לדעתי, 

מיוחסת בעיקר לעובדה שהאנשים שלנו נמצאים בו מכיוון שהם רוצים להיות. והם 
הגיעו אלינו חכמים, בטוחים, ובעלי מסירות לשרת את המדינה שלהם. וזה פשוטו 

כמשמעו שינה את הכוח שלנו"

מתודה שלישית: דיון בשאלה

המדריך מציג שאלות והחניכים מתחלקים בציר דמיוני בהתאם ליחסם/ן למשפטים 
הבאים:

 1. לדוגמא - "שינוי הוא דבר טוב" – בצד ימין של החדר י/תעמוד מי שחושב/ת 
    ששינוי הוא דבר טוב ובצד השני מי שחושב/ת ששינוי הוא לא דבר טוב, מי 

    שעומד/ת באמצע חושב/ת ששינוי הוא גם טוב וגם לא טוב.

2. "צה"ל אינו מחויב לשום ערך נוסף מלבד ערך הניצחון"

3. "צבא מקצועי עדיף על צבא העם"
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מתודה רביעית: דיון

צפו בסרטון ודונו בשאלות שאחריו:

https://youtu.be/88Bxh7WA3QI

קטע מדבריו של שר החינוך לשעבר שי פירון

חוק הגיוס, זה שכמעט הפיל )שוב( את הממשלה, יעבור. ולאחריו - תשקוט הארץ 
שנה, אולי שנתיים. ושוב - יחזור הניגון שזנחנו לשווא. והמוזות ירעמו, יבקשו להזיז 
הרים, לשכנע שאסור להמשיך כך, שזה לא הוגן, שאי-אפשר להמשיך כשחלק אחד 
באוכלוסייה נושא בנטל והאחר - פורק מעליו עולו של ציבור. ויאמרו שהמספרים 
בלתי אפשריים, ואם לא נעשה משהו. ועוד. שיח של קטסטרופה, בלי רצון אמיתי 
להוביל את ישראל, במנהיגות ראויה, לדרך מבטחים. צריך לומר את האמת: הבעיה 
משרתת מנהיגים של סיעות ומפלגות יותר מהפתרון. אסור להם לפתור אותה, אסור 
לנו להשלים עם העובדה שהם מפלגים, מפצלים, משסים אותנו, איש באחיו. מביא 
הרבה קולות הסיפור הזה. יש כאלה שחייבים חרדים לא משרתים, אחרים שמחים 
שערבים לא מצטרפים למעגל השירות האזרחי. הם עושים סיבוב על זה. יספרו לנו 
על הנזק הנוראי לכלכלה, אם "הם" לא ילכו לצבא, "הם" לא יצאו למעגל החיים, לא 
ישתלבו בעולם התעסוקה - הלך עלינו. מדינות לא נופלות רק בגלל משבר כלכלי. 
מדינות מתפרקות בגלל היעדר לכידות, קריסת סיפור כולל, פרימת רקמת ה"יחד". 
משותפת,  אמת  חולקים  לא  כשאנו  "אותי",  מעניין  לא  כש"אתה"  קורסות  מדינות 
כשאני לא מוכן להקריב כלום למענך, ואתה לא מוכן להקריב כלום למעני. מדינות 
ועוצמת  התעסוקה  היקף  על  לא  "אני".  לא  שהוא  מי  כל  הוא  כשה"אחר"  קורסות 
הכלכלה תיפול ישראל. אם, ח"ו, יקרה לנו משהו - זה בגלל שהזנחנו את המהות, את 
המחשבה הפשוטה: "מה הופך אותנו לאזרחי ישראל"? מהי הזהות המשתפת שלנו? 

מבין  אני  אפשרי.  לא  שזה  בגלל  רק  לא  כולם,  של  צבאי  בשירות  מעוניין  לא  אני 
שאנחנו מדינה עם אזרחים בעלי השקפת עולם וזהות אישית ולאומית, שלא מאפשרת 
להם לשרת בצה"ל. אבל אני לא מוכן לוותר על זה שכולם, אבל כ-ו-ל-ם, יהודים 

וערבים, חרדים וחילוניים, כולם משרתים.

בחברה הישראלית יש ריבוי דעות ושונות מובנת. 

1. מה דעתכם על מה שכתב שר החינוך לשעבר?

2. האם לדעתכם תפקידו של הצבא "לחנך" את החברה ולהוות כור היתוך? 

3. באיזה סוג צבא אני הייתי רוצה לשרת?

4. האם כולם חייבת לשרת בצבא?

"
"
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מתודה חמישית: השראה

 סרקו את הקוד, צפו בסרטון על 'כוח בניה' לזכרו של בנייה ריין ז"ל 
ושתפו במחשבות שהסרטון מעלה בכם/ן:

https://youtu.be/88Bxh7WA3QI
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קרדיטים ותודות
 עריכה ועיצוב
סטודיו הצופה

 צוות היגוי
טל זמורה, יאיר טסלר, ואדים פרנקליך, תמר רובינשטיין, פרי שושן

 צוות פיתוח תוכן
טל זמורה, גיא לוי, חווה רובין, זיו קינן, אלה בצר, אלון דותן, ויאיר טסלר



יום החיים המשותפים

יוצרים חיבורים על חאקי


