לומדים יהדות כל היום בכל מקום בעולם
יחידות לימוד :כותרות ותקצירים
יצירת קשרי ידידות" :קנה לך חבר"
מהי מהות הידידות? האם ייתכן שחברות אמיתית תהיה חד צדדית? ביחידה זו נבחן את מושג הידידות
בתנ"ך ,בתלמוד ,ובעולם העתיק .כיצד אנו לומדים לבטוח באחר? מה עלינו לעשות כדי "לקנות חבר"?
יצירת תפילת העמידה :כיצד נוצרה תפילת שמונה עשרה?
יחידה זו תפתח בתיאור מקורות תפילת העמידה ,ותבחן את המשמעות האישית והקהילתית של התפילה.
האם התפילה היא יצירה קהילתית או יצירה המבוססת על ביטוי אישי? האם אדם אחד יכול ליצור תפילה
שמדברת בשם העם היהודי כולו?
יצירה ויצירתיות
יחידה זו תבחן את המבנה והיצירתיות בבריאת העולם ,לצד האחריות האנושית ביחס לעולם .האדם אינו רק
שומר על העולם ומטפל בו; הוא שותף ליצירה ומטפח את הבריאה.
יצירתיות בלימוד תורה
האם מחויבות למסורת סותרת אינדיבידואליות? האם כללים ומסגרת מחייבים דיכוי של האפשרות לביטוי
עצמי? ביחידה זו נבחן שאלות הנוגעות למפגש בין דת ליצירה ,ונשאל :האם הדת היא אויב היצירתיות?
האם כללים יכולים דווקא לעודד יצירתיות? אילו מסגרות מעודדות יצירתיות?
יצירת השבת :המנוחה כמעשה יצירתי
התורה מדווחת על מנוחה של הקב"ה לאחר ששת ימי הבריאה ,ומנוחה זו יוצרת למעשה את מושג השבת.
לאדם ניתנת ההזדמנות לחקות את הקב"ה ולעצב את העולם ,הן על ידי יצירה ,והן על ידי הנהגת מנוחה
משמעותית בחיים ובחברה .האם קיימת אפשרות אמיתית להתנתק מההמולה והתזזיתיות של העולם
המודרני?
היצירתיות של בצלאל :אמנות כביטוי לאלוקות
הקב"ה בוחר בבצלאל לתפקיד בניית המשכן במדבר ,משום שהוא היה מלא "רוח אלוקים ,בחכמה,
ובתבונה ,ובדעת" .ביחידה זו נבחן את ההשלכות של הגדרת הקב"ה כבורא על האנושות ,היות והאדם נברא
"בצלם אלוקים" .האם יש בכוחה של הערכת היצירתיות האמנותית לקרב אותנו לשכינה? כיצד ניתן
להשתמש באמנות כאמצעי להתפתחות רוחנית?
1

יצירה משותפת :פחד ופאר (לתלמידי חטיבת הביניים)
ביחידה זו נבחן את יצירת עגל הזהב ובניית המשכן .נדגיש את כוח היצירה המשותפת ,ונבין ששיתוף פעולה
יכול להוליד תוצאות מדהימות וגם הרסניות .ביחד ניצור פרויקט קבוצתי משלנו.
יצירת עולמות (לילדי בית ספר יסודי)
בספר בראשית מפורט כיצד הקב"ה ברא את העולם .יחידה זו תבחן את העולם אותו ברא הקב"ה ,וכן את
העולמות הקטנים שיוצר כל אחד מאתנו.
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יצירת קשרי ידידות" :קנה לך חבר"
כתבה :אריקה בראון
יחידה זו מתאימה לשיעור של  66או  96דקות ,לפי מגבלות הזמן של המנחה .לשיעור של שעה ,ניתן לדלג
על החלק הראשון .לשיעור של שעה וחצי ,ניתן לכלול את החלק הראשון ,ולאפשר זמן נוסף לדיון.
פתיחה והקדמה ( 01דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהודי! השנה יוקדש יום הלימוד לנושא "יצירה משותפת :גישות
יהודיות ליצירתיות ושיתוף פעולה" .יחידה זו תעסוק בנושא יצירת קשרי ידידות.
לא תמיד נהוג לחשוב שידידות היא קשר שאנו יוצרים ,למרות שרוב מערכות היחסים שלנו עם אחרים הם
תוצאה של מאמץ יצירתי .אנו משקיעים באנשים שסביבנו; אנו משתנים ומשפרים את עצמנו כדי שנהיה
ראויים לחברים טובים; ואנו לומדים להסתגל עם הזמן לתנאים המשתנים של קשרי הידידות ,כאשר חברים
עוברים דירה ,משנים עבודה ,מקימים משפחה ,ומזדקנים .אתגרים מסוימים עלולים לגרום לנו לשקול
מחדש קשרי חברות ,או להכריח אותנו ליצור קשרי ידידות חדשים.
אם מעולם לא חשבתם על הידידות כמעשה יצירתי ,שיקלו את דברי המחזאי ויליאם שייקספיר" :חבר הוא
מי שמכיר אותך כפי שאתה ,מבין היכן היית ,מקבל אותך כפי שהנך היום ,ועדיין מאפשר לך לגדול
בעדינות".
שאלו את המשתתפים:
 .1מהם לדעתך שלוש התכונות החשובות ביותר בחבר?
 .2מנו שלוש תכונות שאתם תורמים לקשרי הידידות שלכם.
 .3האם יצא לכם "לאבד" חבר? מה הייתה הסיבה לקטיעת הקשר?
 .4כיצד מושג החברות השתנה עבורך ככל שהתבגרת?
אופי הקשר
מקור  :1הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ :מילים פשוטות
מהי מהות הידידות? הידידות היא שיתוף האחר מרצון בדברים החשובים לי ,בין אם מדובר
ברכושי או באישיותי ,בזמני או בסודותיי .למעשה ,שיתוף מעין זה אין משמעותו תמיד לתת
לאחר ,אלא לאפשר לאחר להיות שותף לדבר שעבורי הוא יקר ערך.
שאלו את המשתתפים:
 .1מהי מהות הידידות לדעתכם?
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חלק א :מקורות מקראיים ( 05דקות)
האם תיתכן ידידות "מידתית" או מאוזנת?
המקורות המקראיים הבאים ,הלקוחים ממגילת רות וספר שמואל ,מתייחסים לנושא הידידות.
השוו בין שני המקורות.
המקור הבא ,הלקוח ממגילת רות ,מתאר את הידידות של רות וחמותה .נעמי אינה מגיבה בפסוקים
לנאמנותה של רות ,ולהצהרת החברות שלה.
מקור  :2רות א ,טז-יח
וַת ֹא ֶמר רות ַאל תִ ְפ ְגעִי בִי ְל ָעזְבְֵך לָׁשוב מֵַאח ֲָרי ְִך כִי אֶל ֲאׁשֶר ֵת ְלכִי ֵאלְֵך ו ַב ֲאׁשֶר תָ לִינִי ָאלִין עַםְֵך
ַע ִםי וֵאֹלקי ְִך אֱֹלקי:
ׁשם ֶא ָקבֵר כ ֹה י ַ ֲעשֶה ה' לִי וְכ ֹה יֹסִיף כִי ַה ָםוֶת יַפ ְִריד בֵינִי ובֵינְֵך:
ַב ֲאׁשֶר תָ מותִ י ָאמות ְו ָ
וַתֵ ֶרא כִי מִתְ ַא ֶםצֶת הִיא ָל ֶלכֶת אִתָ ה וַתֶ חְדַ ל לְדַ בֵר ֵאלֶיהָ:
וַתֵ ַל ְכנָה ׁשְתֵ יהֶם עַד בָֹאנָה בֵית ָלחֶם ַויְהִי כְבָֹאנָה בֵית ֶלחֶם וַתֵה ֹם כָל ָהעִיר ֲעלֵיהֶן וַת ֹאמַ ְרנָה
הֲז ֹאת נָ ֳע ִמי:
דיון:
 .1מהי ידידות אמיתית לפי תיאורה של רות?
 .2מהי תגובתה של נעמי?
 .3חוו דעתכם על חוסר האיזון בין הצהרת רות לתגובת נעמי.
גם בקשר בין דוד ויהונתן ,יונתן מציע מחוות ידידות משמעותיות יותר מדוד .כאשר שאול המלך ,אביו של
יהונתן ,מנסה להרוג את דוד ,יהונתן מסכן את חייו על מנת להגן על ידידו .במעשה זה מצהיר יהונתן על
נאמנותו לקשר בינו לבין דוד.
מקור  :3שמואל א ,כ ,יז; כג
ׁשבִי ַע אֶת דָ וִד בְַא ֲהבָתֹו א ֹתֹו כִי ַא ֲהבַת נַפְׁשֹו ֲאהֵבֹוְ ...והַדָ בָר אֲׁשֶ ר דִ ב ְַרנו אֲ נִי
וַטֹוסֶף י ְהֹונָתָ ן ְל ַה ְ
ָואָתָ ה ִהמֵה ה' ֵבינִי ובֵינְָך עַד עֹולָם.
שאלו את המשתתפים:
 .1חישבו על סוגי הקונפליקטים שמתעוררים כאשר ההורים אינם אוהבים את החברים של הילדים.
האם חשוב שההורים יאהבו את חברי ילדיהם?
 .2מדוע חשוב שידידים יצהירו על נאמנותם לקשר דווקא בתקופת משבר?
 .3האם ידידות משמעותה תמיד רמה שווה של מחויבות ונאמנות לשני ולקשר? האם מערכת יחסים
אמתית יכולה להתקיים על בסיס חד צדדי?
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מקור  :4הרב שטינזלץ ,מילים פשוטות
למרות שיחסי הידידות אינם מידתיים ,הידידות היא הדדית .חשוב לשמור על הגינות במסגרת
קשר הידידות .טפיל אינו חבר .צד אחד עלול להיות חזק יותר ,וידידים מן הסתם יסתמכו זה
על זה בתחומים שונים; אבל מן ההכרח שמערכת היחסי תהיה הדדית ,ושחברים יוכלו
להישען זה על זה.
שאלו את המשתתפים:
 .1כיצד משפיעים דברי הרב שטינזלץ על קריאת הקטעים ברות ושמואל?
חלק ב :חברות בתלמוד ( 05דקות)
בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקורות  5-6ולדון בתוכנם.
מקור  :5תלמוד בבלי מסכת תענית ,דף כג עמוד א
אמר רבא ,היינו דאמרי אינשי :או חברותא או מיתותא.
מקור  :6קהלת ד ,ט-י
שכָר טֹוב ַב ֲע ָמלָם:
שנַי ִם מִן ָה ֶאחָד ֲאׁשֶר י ֵׁש ָלהֶם ָ
טֹובִים ַה ְ
ׁשנִי ַל ֲה ִקימֹו:
ׁשט ִפֹול ְו ֵאין ֵ
כִי ִאם י ִפ ֹלו ָה ֶאחָד י ָ ִקים אֶת ֲחבֵרֹו ְואִילֹו ָה ֶאחָד ֶ
שאלו את המשתתפים:
 .1המקור התלמודי מתבטא באופן חריף .כיצד אתם מבינים את האמירה "או חברותא או מיתותא"?
 .2כיצד יכולים הפסוקים בקהלת לסייע בהבהרת כוונת רבא?
הלומדים יקראו את מקורות  7-8בזוגות או בקבוצות.
מקור  :7תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א
אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה.
מקור  :8תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א
הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ,ומתלמידי יותר מכולן.
שאלו את המשתתפים:
 .1כיצד מתואר בקטעי התלמוד היחס בין ידידות ולימוד?
 .2מדוע חשוב להיפרד מחבר מתוך דבר הלכה? כיצד מעשה זה משנה את קשר הידידות ,ואת הקשר
הלימודי?
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חלק ג :קיקרו ורמב"ם – תכונות החבר ( 55דקות)
* אם יש מגבלת זמן ,ניתן לדלג על מקור  9ולעבור למקור .16
תכונת הנאמנות לידידות על פי מדינאי ופילוסוף רומאי
מרקוס טוליוס קיקרו ( 43 – 166לפנה"ס) היה פילוסוף ומדינאי רומאי ,שכתביו השפיעו רבות על התרבות
המערבית .בסיום קריירה פוליטית מכובדת ורבת השפעה ,ההיסטוריה בגדה בו ,והוא מצא את עצמו בצד
הלא נכון של המפה הפוליטית בזמן עליית מרקוס אנטוניוס לשלטון .עמדותיו הביאו לרציחתו בידי השלטון
החדש.
קיקרו כתב על נושאים מהותיים רבים ,וביניהם נושא הידידות .הקטע הבא תורגם מתוך המאמר De
( Amicitiaבנוגע לידידות):
מקור  :9מרקוס טוליוס קיקרו ,בנוגע לידידות:
התמיכה והקביעות אותה אנו מחפשים בקשר הידידות מוגדרים על ידי הנאמנות ,מכיוון שאין
דבר שהוא קבוע בהעדר נאמנות .יתרה מכך ,הדרך הנכונה היא לבחור בחבר שהוא כנה,
חברותי ,וסימפתי – כלומר ,מי שיש לו סבירות גבוהה להיות מושפע ממניעים דומים לשלך –
מכיוון שכל התכונות מובילות לנאמנות .אין זה אפשרי שאדם יהיה נאמן לאחר אם מטבעו
להיות עקום ופתלתל .ובאמת ,מי שאינו מושפע על ידי אותם הדברים שעל ידיהם אתה
מושפע ,ומי שאינו סימפטי באופן טבעי ,אינו יכול להיות ידיד נאמן או איתן .ניתן להוסיף
להבחנה זו דרישה ליצירת אותה יציבות ,שעליה אני כבר דן זמן רב :אסור שחבר יתענג
בהבאת אישום כנגדך ,או יאמין לאישום המובא על ידי אחר .אם כך ,מתבססת כאן האמת
בדברי הראשונים" :הידידות אינה מתקיימת אלא בקרב אנשים טובים".
(הקטע תורגם מתוךLoeb Classical Library (London: Harvard University Press: 1953) :
)pp.175-177
שאלו את המשתתפים:
 .1מהן התכונות החשובות בחבר לפי קיקרו?
 .2כיצד מגדיר קיקרו את הנאמנות?
 .3מהו לדעתכם פירוש הביטוי "הידידות אינה מתקיימת אלא בקרב אנשים טובים".
מקורות 01-00
השוו בין הגדרת הידידות על ידי קיקרו להסבר של הרמב"ם בפירוש המשניות לאבות א,ו להלן .הרמב"ם,
רופא ופילוסוף מפורסם בספרד במאה ה ,12-דגל בערכים אריסטוטליים רבים .הקטע הבא עוסק בשימוש
בביטויים "עשה" ו"קנה" ביחס לבניית קשרי ידידות ולימוד .לפי הרמב"ם הפעלים רומזים שבניית קשרים
6

אלה צריכה להיעשות באופן פעיל .לדעת קיקרו ,קשר הידידות האמיץ ביותר הוא בין אנשים בעלי אותם
הערכים .כאשר ישנה שותפות ערכית ,הנאמנות אינה אתגר משמעותי ,מכיוון שהאדם האהוב דומה לך.
לעומת זאת ,לדעת הרמב"ם הידידות היא מאמץ יצירתי .לשם רכישת חבר יש צורך לחפש אנשים שאינם
דומים לאדם ,אלא טובים ממנו ,כדי שידרבנו אותו להשתפר ולהיות ראויים לידידות עם האחר.
מקור  :16משנה אבות פרק א משנה ו
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם.
יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות:
מקור  :11פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א משנה ו
עשה לך רב  -ואפילו לא היה ראוי להיות לך לרב ,אבל שימהו לרב עד שתמסור לו הלימוד
ותושג לך החכמה ,לפי שאין לימוד האדם מעצמו כלימודו מזולתו ,אלא לימודו מזולתו יותר
קיים אצלו ויותר מבואר ,ואפילו היה כמותו בחכמה או למטה הימנו .וכך בארו בפירוש זה
הציווי.
ואמרו וקנה לך חבר  -הוציאו בלשון קנייה ,ולא אמר :עשה לך חבר ,או :התחבר לחברים,
וכיוצא בזה ,והכוונה שראוי לאדם שיקנה לעצמו חבר על כל פנים ,כדי שייתקנו בו כל עניניו,
כמו שאמרו" :אי חברא אי מיתותא" ,ואם לא מצאו  -צריך להשתדל בו ,ואפילו ימשכהו
לחברות תחילה עד שיהיה חבר ,ולא יסור מלכת אחר רצונו ,עד שיחזק חברותו ,כמו שיאמרו
אנשי המוסר :כאשר תתחבר ,אל תתחבר לפי מידותיך ,אלא התחבר לפי מידות חברך .וכאשר
יסמוך כל אחד משני החברים על זה הציווי ,תהיה כוונת כל אחד מהם להשלים רצון חברו,
ותהיה כוונת שניהם דבר אחד בלא ספק .ומה טוב מאמר אריסטו" :החבר  -אחר שהוא אתה".
והחברים  -שלושה מינים :חבר תועלת ,וחבר נחת ,וחבר מעלה .אמנם חבר התועלת ,הרי הוא
כחברות שני השותפים ,וחברות המלך וחייליו .ואמנם חבר הנחת ,הרי הוא שני מינים :חבר
הנאה ,וחבר בטחון .אמנם חבר ההנאה ,הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה .ואמנם
חבר הבטחון ,הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו ,לא ישמר ממנו לא במעשה ולא
בדיבור ,ויגלה לו כל עניניו ,הנאה מהם והמגונה ,מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון,
לא אצלו ולא אצל זולתו .כי אם יגיע לנפש בטחון באיש עד לזה השעור  -תמצא רוב נחת
בשיחתו ובחברותו .ואוהב המעלה ,הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת ,והיא:
הטוב ,וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד .וזה הוא החבר אשר ציוה
לקנותו ,והוא כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב.
שאלו את המשתתפים:
 .1נסחו במילים שלכם את שלושת סוגי החברים שמונה הרמב"ם.
 .2חישבו על החברים שלכם ,ונסו למיין אותם לפי שלושת הקטגוריות שמונה הרמב"ם :חבר תועלת,
חבר נחת ,וחבר מעלה .האם ישנה חפיפה בין הסוגים?
7

 .3מהם שני הסוגים של חבר נחת שמונה הרמב"ם?
 .4כיצד ניתן להעביר חבר מקטגוריה אחת לקטגוריה אחרת? האם הדבר אפשרי?
 .5כיצד משתמש הרמב"ם במסגרת שיצר כדי לפתור את הקושי באמירה "קנה לך חבר"?
 .6כיצד אפשר ליצור אמון באחר?
סיכום ( 01דקות)
הציגו בפני הלומדים את השאלות המסכמות הבאות:
 .1כיצד נקודת המבט של המקורות היהודיים עיצבה או שינתה את דעתך על קשרי ידידות?
 .2מה צריך לעשות כדי ליצור קשרי ידידות?
 .3כיצד ניתן לזהות וליצור משמעות עמוקה יותר בקשרי ידידות?
 .4כיצד נוכל להפוך לחברים טובים יותר?
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יצירת קשרי ידידות" :קנה לך חבר"
מקורות
מקור  :1הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ :מילים פשוטות
מהי מהות הידידות? הידידות היא שיתוף האחר מרצון בדברים החשובים לי ,בין אם מדובר
ברכושי או באישיותי ,בזמני או בסודותיי .למעשה ,שיתוף מעין זה אין משמעותו תמיד לתת
לאחר ,אלא לאפשר לאחר להיות שותף לדבר שעבורי הוא יקר ערך.
מקור  :2רות א ,טז-יח
וַת ֹא ֶמר רות ַאל תִ ְפ ְגעִי בִי ְל ָעזְבְֵך לָׁשוב מֵַאח ֲָרי ְִך כִי אֶל ֲאׁשֶר ֵת ְלכִי ֵאלְֵך ו ַב ֲאׁשֶר תָ לִינִי ָאלִין עַםְֵך
ַע ִםי וֵאֹלקי ְִך אֱֹלקי:
ׁשם ֶא ָקבֵר כ ֹה י ַ ֲעשֶה ה' לִי וְכ ֹה יֹסִיף כִי ַה ָםוֶת יַפ ְִריד בֵינִי ובֵינְֵך:
ַב ֲאׁשֶר תָ מותִ י ָאמות ְו ָ
וַתֵ ֶרא כִי מִתְ ַא ֶםצֶת הִיא ָל ֶלכֶת אִתָ ה וַתֶ חְדַ ל לְדַ בֵר ֵאלֶיהָ:
וַתֵ ַל ְכנָה ׁשְתֵ יהֶם עַד בָֹאנָה בֵית ָלחֶם ַויְהִי כְבָֹאנָה בֵית ֶלחֶם וַתֵה ֹם כָל ָהעִיר ֲעלֵיהֶן וַת ֹאמַ ְרנָה
הֲז ֹאת נָ ֳע ִמי:
מקור  :3שמואל א ,כ ,יז; כג
ׁשבִי ַע אֶת דָ וִד בְַא ֲהבָתֹו א ֹתֹו כִי ַא ֲהבַת נַפְׁשֹו ֲאהֵבֹוְ ...והַדָ בָר אֲׁשֶ ר דִ ב ְַרנו אֲ נִי
וַטֹוסֶף י ְהֹונָתָ ן ְל ַה ְ
ָואָתָ ה ִהמֵה ה' בֵינִי ובֵינְָך עַד עֹולָם.
מקור  :4הרב שטינזלץ ,מילים פשוטות
למרות שיחסי הידידות אינם מידתיים ,הידידות היא הדדית .חשוב לשמור על הגינות במסגרת
קשר הידידות .טפיל אינו חבר .צד אחד עלול להיות חזק יותר ,וידידים מן הסתם יסתמכו זה
על זה בתחומים שונים; אבל מן ההכרח שמערכת היחסי תהיה הדדית ,ושחברים יוכלו
להישען זה על זה.
מקור  :5תלמוד בבלי מסכת תענית ,דף כג עמוד א
אמר רבא ,היינו דאמרי אינשי :או חברותא או מיתותא.
מקור  :6קהלת ד ,ט-י
שכָר טֹוב ַב ֲע ָמלָם:
שנַי ִם מִן ָה ֶאחָד ֲאׁשֶר י ֵׁש ָלהֶם ָ
טֹובִים ַה ְ
ׁשנִי ַל ֲה ִקימֹו:
ׁשט ִפֹול ְו ֵאין ֵ
כִי ִאם י ִפ ֹלו ָה ֶאחָד י ָ ִקים אֶת ֲח ֵברֹו ְואִילֹו ָה ֶאחָד ֶ
מקור  :7תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא עמוד א
אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה.
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מקור  :8תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א
הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי ,ומתלמידי יותר מכולן.
מקור  :9מרקוס טוליוס קיקרו ,בנוגע לידידות:
התמיכה והקביעות אותה אנו מחפשים בקשר הידידות מוגדרים על ידי הנאמנות ,מכיוון שאין
דבר שהוא קבוע בהעדר נאמנות .יתרה מכך ,הדרך הנכונה היא לבחור בחבר שהוא כנה,
חברותי ,וסימפתי – כלומר ,מי שיש לו סבירות גבוהה להיות מושפע ממניעים דומים לשלך –
מכיוון שכל התכונות מובילות לנאמנות .אין זה אפשרי שאדם יהיה נאמן לאחר אם מטבעו
להיות עקום ופתלתל .ובאמת ,מי שאינו מושפע על ידי אותם הדברים שעל ידיהם אתה
מושפע ,ומי שאינו סימפטי באופן טבעי ,אינו יכול להיות ידיד נאמן או איתן .ניתן להוסיף
להבחנה זו דרישה ליצירת אותה יציבות ,שעליה אני כבר דן זמן רב :אסור שחבר יתענג
בהבאת אישום כנגדך ,או יאמין לאישום המובא על ידי אחר .אם כך ,מתבססת כאן האמת
בדברי הראשונים" :הידידות אינה מתקיימת אלא בקרב אנשים טובים".
(הקטע תורגם מתוךLoeb Classical Library (London: Harvard University Press: 1953) :
)pp.175-177
מקור  :16משנה אבות פרק א משנה ו
יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם.
יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות:
מקור  :11פירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פרק א משנה ו
עשה לך רב  -ואפילו לא היה ראוי להיות לך לרב ,אבל שימהו לרב עד שתמסור לו הלימוד
ותושג לך החכמה ,לפי שאין לימוד האדם מעצמו כלימודו מזולתו ,אלא לימודו מזולתו יותר
קיים אצלו ויותר מבואר ,ואפילו היה כמותו בחכמה או למטה הימנו .וכך בארו בפירוש זה
הציווי.
ואמרו וקנה לך חבר  -הוציאו בלשון קנייה ,ולא אמר :עשה לך חבר ,או :התחבר לחברים,
וכיוצא בזה ,והכוונה שראוי לאדם שיקנה לעצמו חבר על כל פנים ,כדי שייתקנו בו כל עניניו,
כמו שאמרו" :אי חברא אי מיתותא" ,ואם לא מצאו  -צריך להשתדל בו ,ואפילו ימשכהו
לחברות תחילה עד שיהיה חבר ,ולא יסור מלכת אחר רצונו ,עד שיחזק חברותו ,כמו שיאמרו
אנשי המוסר :כאשר תתחבר ,אל תתחבר לפי מידותיך ,אלא התחבר לפי מידות חברך .וכאשר
יסמוך כל אחד משני החברים על זה הציווי ,תהיה כוונת כל אחד מהם להשלים רצון חברו,
ותהיה כוונת שניהם דבר אחד בלא ספק .ומה טוב מאמר אריסטו" :החבר  -אחר שהוא אתה".
והחברים  -שלושה מינים :חבר תועלת ,וחבר נחת ,וחבר מעלה .אמנם חבר התועלת ,הרי הוא
כחברות שני השותפים ,וחברות המלך וחייליו .ואמנם חבר הנחת ,הרי הוא שני מינים :חבר
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הנאה ,וחבר בטחון .אמנם חבר ההנאה ,הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה .ואמנם
חבר הבטחון ,הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו ,לא ישמר ממנו לא במעשה ולא
בדיבור ,ויגלה לו כל עניניו ,הנאה מהם והמגונה ,מבלי חשש ממנו שישיגהו בכל זה חסרון,
לא אצלו ולא אצל זולתו .כי אם יגיע לנפש בטחון באיש עד לזה השעור  -תמצא רוב נחת
בשיחתו ובחברותו .ואוהב המעלה ,הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת ,והיא:
הטוב ,וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד .וזה הוא החבר אשר ציוה
לקנותו ,והוא כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב.
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יצירת תפילת עמידה :כיצד נוצרה תפילת שמונה עשרה?
כתבה :יפה אפשטיין
פתיחה והקדמה ( 01דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד מקורות היהדות! הנושא שבו עוסקים היום יהודים ברחבי העולם הוא
יצירה משותפת .יחידה זו תתמקד בקטע תלמודי שעוסק ביצירת תפילת עמידה ,המכונה גם תפילת שמונה
עשרה ,או תפילת לחש .עמידה היא החלק החשוב ביותר בתפילה שתיקנו חכמים; המקורות הבאים עוסקים
ביצירת תפילת העמידה .תפילת עמידה נוצרה בפרויקט שיתופי .היום נעקוב אחר התפתחות יצירה זו.
תפילת העמידה היא עמוד השדרה של כל אחת מהתפילות ,ביום חול ,בשבת ,ובחג .בימות החול תפילת
עמידה כוללת  19ברכות; היא קרויה תפילת שמונה עשרה משום שהברכה ה 19-נוספה לתפילה בשלב
מאוחר בהרבה ,והשם המקורי נותר בעינו .הכינוי "עמידה" נובע מהעובדה שיש לעמוד בזמן אמירת
התפילה ,בשונה מקריאת שמע ,שאפשר לאמרה בישיבה .הכינוי "תפילת לחש" מתייחס לעובדה שהתפילה
נאמרת בשקט ובאופן אישי על ידי כל מתפלל.
זמן חיבורה וייסוד אמירתה של תפילת עמידה נותר שנוי במחלוקת.
יחידה זו תבחן שלוש אפשרויות לזמן תחילתה של תפילת עמידה:
 .1תקופת האבות
 .2תקופת אנשי כנסת הגדולה
 .3החכמים לאחר חורבן בית שני
כל אחת מהאפשרויות מדגישה מרכיבים והיבטים שונים של הסיבה לאמירת תפילת עמידה.
שאלו את המשתתפים:
 .1חישבו על דבר שיצרתם באופן שיתופי עם אנשים אחרים .תארו את התהליך.
 .2מה היה משמעותי וייחודי בעבודה משותפת? מה הקושי בעבודה משותפת?
 .3האם ניתן ליצור יצירה אמנותית או יצירה בעלת משמעות דתית בצורה משותפת? האם אין צורך
בעבודה אינדיבידואלית לשם פיתוח חזון אמנותי?
בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור :0
מקור  :1דברי שופטת בית המשפט העליון סנדרה דיי אוקונר ( 5דקות)
אין דבר בעולם שאנו משיגים בכוחות עצמנו ,וכל דבר שמתרחש הוא תוצאה של מארג
החיים כולו ,הארוג באופן אישי על ידי חוטים עצמאיים .חיבור זה הוא שיוצר דבר-מה.
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שאלו את המשתתפים:
 .1מה הכרחי לתהליך היצירה לפי דברי השופטת אוקונר? מה דעתך על דבריה? מדוע?
 .2מה המשמעות של "לבד" ,או "בכוחות עצמנו"? האם אדם יכול להשיג דבר מה "לבד" או "בכוחות
עצמו"?
כל אדם יוצר דברים שונים בהקשר של חוויותיו ושל מערכות היחסים שלו .ביצירה זו מתח מובנה :מצד
אחד ,הקול האישי – החוט העצמאי – נחוץ ומשמעותי .מצד שני ,הקול האישי אינו מספק; צריך להכיר
במשמעות מערכות היחסים האישיות שלנו בתוך תהליך היצירה.
חלק א :התפתחות התפילה ( 55דקות)
בחלק זה נבחן מבחר מקורות יהודיים מהתלמוד ,המתייחסים ליצירת תפילת עמידה.
הערה למנחה:
הסבר את מושג החברותא:
 oהחברותא היא לימוד משותף עם בן זוג.
 oכל משתתף יפנה ללומד שיושב לצידו.
 oאחד מבני הזוג יקריא את הטקסט בקול ,והשני יקשיב .הזוג ידון בשאלות המופיעות בדף
המקורות ,וידון במקור.
 oמדוע נהוג ללמוד בחברותא?


חברותא מאפשרת קודם כל הבנה עצמאית של הטקסט ,ולאחר מכך דיון במסרים
של הטקסט עם האחר.



החברותא מאפשרת חשיפה לריבוי הפרספקטיבות הקיימות בניתוח הטקסט.

 oלאורך הלימוד המונחה מופיעות שאלות לדיון עם החברותא .ניתן לדון במקור באופן עצמאי ,או
לנצל את השאלות כמדריך לדיון במקורות.
מקור  :2תלמוד בבלי מסכת ברכות כו:
איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום
רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום
מקור זה מייצג דיון בסיסי במהות התפילה.
שאלו את המשתתפים:
 .1מי תיקן את התפילה לפי מקור זה?
 .2רבי יוסי טוען שהאבות תיקנו את התפילה .מה ניתן ללמוד מכך על התפילה?
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בייחוס שלוש התפילות לשלושת האבות (אברהם ,יצחק ,ויעקב) ,חז"ל מבטאים את העובדה שהתפילה היא
מסורת עתיקה ומושרשת .התפילה היא ביטוי אישי הבנוי על אישיותם של שלושה אבות ,ולא אדם אחד.
רבי יהושע בן לוי לקח את הרעיון לכיוון אחר .הוא מאמין שהתפילה מקבילה לקרבנות שהוקרבו בכל יום
בבית המקדש .רבי יהושע מבטא את רעיון הציבוריות שבתפילה ,מכיוון שהקרבנות הוקרבו בשם הציבור
כולו.
רקע:


תקנת התפילה כוללת שלוש תפילות ביום :שחרית (תפילת הבוקר) ,מנחה (תפילת הצהריים),
וערבית (תפילת הערב).



קרבן התמיד הוקרב פעמיים ביום בכל יום בשנה.



מקור  :3תלמוד בבלי מסכת ברכות לג עמוד א:
אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות
ותפלות קדושות והבדלות ,נחזי היכן תקון.
רקע:
אנשי כנסת הגדולה
הכנסת הגדולה הייתה אסיפה של  126חכמים ,סופרים ,ונביאים ,החל מסוף תקופת הנבואה
המקראית ועד לתקופה ההלניסטית המוקדמת ( 566-266לפני הספירה בקירוב).
בין הפיתוחים השונים המיוחסים לכנסת הגדולה נכללים חתימת הקאנון המקראי ,שכלל את
הספרים יחזקאל ,דניאל ,אסתר ,ותרי עשר; סיווג התורה שבעל פה לשלושה קטגוריות:
מדרש ,הלכות ואגדות; הנהגת חג הפורים בעם ישראל; וייסוד תפילת שמונה עשרה והתפילה
בציבור על כלליה ,מנהגיה ,וברכותיה.
לפי מקור זה ,התפילה היא יצירה של קבוצה אקלקטית .אנשי כנסת הגדולה כללו בתוכן סופרים,
חכמים ,ונביאים .בנוסף ,התפילה נתקנה על ידי הגוף המחוקק של אותה תקופה.
שאלו את המשתתפים:
 .1לפי מקור זה ,למי מיוחסת תקנת התפילה?
 .5האם לדעתכם המקור תומך במקור הקודם שמתלבט אם התפילה נתקנה כנגד האבות או הקרבנות,
או שמא הוא חולק עליו?
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מקור  :4תלמוד בבלי מסכת ברכות כח עמוד ב:
תנו רבנן :שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה .אמר
להם רבן גמליאל לחכמים :כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל הקטן
ותקנה.
הערה למנחה:
דיון זה מיוחס לתקופה הסמוכה לחורבן בית שני ( 76לספירה) .אם השערה זו נכונה ,סביר להניח שבמקור
מתוארת יצירת תפילת העמידה .אחרי חורבן המקדש ,כבר לא התאפשר להקריב קרבנות .חז"ל ראו את
התפילה כתחליף לעבודת הקרבנות.
שמעון הפקולי אינו דמות מוכרת בתלמוד .למעשה ,ישנם רק שני מקורות תלמודיים שמזכירים חכם זה.
בשני המקורות הוא נודע בשל מעורבותו ביצירת תפילת עמידה.
שאלו את המשתתפים:
 .1לפי מקור זה ,מי ייסד את שמונה עשרה הברכות של תפילת עמידה?
 .2מה המשמעות של "הסדרת" שמונה עשרה הברכות?
 .3כיצד מקור זה סותר את המקורות שכבר ראינו?
 .4מה המשמעות של ייחוס יצירת תפילת העמידה לאדם אנונימי ,סוחר פשתן?
ייתכן שלחכמים הייתה מגמה לייחס את התפילה דווקא לאחד מפשוטי העם ,במקום לחכמים .עם זאת ,נראה
מהמקור שנוסח התפילה הובא לפני בית הדין של רבן גמליאל; כלומר עדיין יש צורך באישור תחיקתי
להצעה האישית.
גם תפקידו של שמואל הקטן במקור משמעותי .רבן גמליאל ביקש לתקן ברכה שהייתה חסרה בתפילה ,והיה
צורך בפרט לתיקון הברכה המסוימת.
רקע:
ברכת המינים עוסקת בבקשה להכרית את אויבי ישראל ,ואת המינים.
בהקשר של חורבן בית שני ברור מדוע יש צורך בברכה כזו ,אך עצם תיקון הברכה שם דגש על
העובדה שהתפילה אמורה להתייחס לאירועים אקטואליים מסביבנו.
מקור  :5תלמוד בבלי מסכת מגילה יח עמוד א
וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ,ומהם כמה נביאים ,תקנו תפלה על הסדר ,שמעון הפקולי מאי
הסדיר?  -שכחום וחזר וסדרום.
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שאלו את המשתתפים:
 .1איזה פתרון מציע המקור לקונפליקט ביחס ליצירת תפילת עמידה?
 .2מדוע המקור מבקש להדגיש כי הנביאים יצרו את תפילת שמונה עשרה? מה ניתן ללמוד מכאן על
היחס של החכמים ליצירת תפילת עמידה?
 .3מה המשמעות של שכחת התפילה? מה ניתן ללמוד מכאן על הגישה של חז"ל לתפילה?
מקור זה סותר את מקורות .3-4
זוהי תופעה נפוצה בספרות חז"ל ,מכיוון שחכמים שונים קיבלו גרסאות ,נוסחאות ,ומסורות שונים .מרכיב
חשוב בניתוח ספרות חז"ל הוא עבודת פיוס המסורות השונות .מקור זה מעלה מספר נקודות מעניינות.
המקור מדגיש את מקומם של הנביאים בייסוד תפילת עמידה .עובדה זו מעניינת משום שהיא מעניקה לקב"ה
עצמו מקום חשוב ביצירת תפילת העמידה .ייתכן שהטענה שעולה כאן היא שהקב"ה לימד אותנו באיזה אופן
ראוי להתפלל ,ומה מומלץ לומר במסגרת התפילה.
ישנו הבדל בין יצירת נוסח העמידה לסידור התפילה .לפי מקור זה ,שמעון הפקולי לא יצר בהכרח את נוסח
העמידה ,אבל הוא היה מעורב בסידור התפילה .כמו כן המקור מעלה את האפשרות שמסורת התפילה
תשכח.
לסיכום ,מקורות שונים מייצגים נקודות מבט שונות ביחס ליצירת תפילת שמונה עשרה .האופן שבו
מתוארת יצירת העמידה משקפת גם את נקודת המבט ביחס למהות התפילה ומטרתה.
חלק ב :תפילה וקהילה ( 01דקות)
בקשו מאחד המשתתפים להקריא את הקטע בקול:
מקור  :6הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ :מדריך למתפלל
יתרה מכך ,תפילה אישית מטבעה מבוססת על ה"אני"" .אני" זה עומד מול ה"אתה" האלוקי,
ולמרות זאת שומר על מידה ניכרת של אגואיזם .הביטויים "אני זקוק לדבר מה"" ,אני
מבקש"" ,אני רוצה" ,ולעיתים "אני מודה" כולם שמים את ה"אני" במרכז .התפילה בציבור
מטשטשת גישה אגואיסטית זו על ידי הפיכת הציבור לנושא התפילה ,שבה היחיד מהווה
מרכיב אחד בלבד.
יתרה מכך ,עצם העובדה שהתפילה בציבור כוללת מגוון כה גדול של פניות ובקשות,
שמטבען אינן מבטאות את הצרכים של המתפלל עצמו ,מעלה את מודעותו לבעיות של
האחר .אדם בריא נזכר במי שסובל ממחלה ,ואילו אצל אדם שאינו חושב על הגשם
מתעוררת מודעות לגבי מי שהגשם חיוני עבורו .שיתוף זה של הציבור עם בעיות הפרט
מוסיף ממד נוסף לתפילה – החיבור והקשר עם האחר.
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נוסח התפילה אמנם מגביל את הביטוי העצמי .אבל עבור רוב האנשים הבעיה אינה ההגבלה
של הטקסט ,אלא להיפך :הקושי במציאת דרך לביטוי המחשבות הפנימיות .לאדם אין צורך
בביטויים מליציים או סגנון מהודר כדי לפנות לאלוקיו ,ואינו מחפש רטוריקה רהוטה ,אלא
"תנה בני לבך לי" .על כן ,הסוגיה המרכזית אינה ניסוח המילים ,אלא הגדרה והבהרה של
המושגים .מה שמונע מן האדם לבטא את עצמו היטב בתפילה אינו העדר מילים יפות או
ביטויים משוכללים ,אלא העדר מילים באופן כללי .התפילה הקבועה לפיכך משמשת ככלי
לביטוי מחשבות שאדם אינו יכול להבהיר לעצמו ,או תחושות עמומות ומבולבלות כל כך
שאינן מסוגלות לתפוס צורה של מחשבה.
שאלו את המשתתפים:
 .1מה חושב הרב שטינזלץ על החשיבות של תפילה בציבור?
 .2כיצד האופן שבו התפילה בנויה וכתובה משפיעה על האדם המתפלל?
 .3מהי מטרת התפילה לפי הרב שטינזלץ?
מקור  :7השיר " "Wake Upשל Moshav Band
בקשו מאחד המשתתפים להקריא את השיר (המקור באנגלית)
 Wake up your own soulהער את נשמתך
 And wake up your friend’sואת נשמת חברך
 Shoo off the devilסלק את השטן
 And stay out of harm’s wayוהימנע מסכנה
 There’s a pain that’s been aching and itיש כאב שמעיק
 keeps getting strongerומתגבר
 There’s a hungry young child with aיש ילד קטן רעב
 tear in his eyeעם דמעה בעין
 When it all gets revealed, there may beכאשר הכל מתגלה ,אולי כבר לא יישאר
 nothing left hereכאן כלום
 You see most of my heroes, they’veאתם מבינים ,רוב הגיבורים שלי
 faded away.נמוגו
 It’s clear from their last note that tellsברור מן הצליל האחרון שאומר
 us goodbyeלנו שלום
 And I’m sure there’s a way to undo theואני בטוח שיש דרך להתיר את
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 thread of sorrowקשר הצער
 And cut the lines that let us this far.ולחתוך את החוטים שהובילו אותנו עד כאן.
 Wake up your own soulהער את נשמתך
 And wake up your friend’sואת נשמת חברך
 Shoo off the devilסלק את השטן
 And stay out of harm’s wayוהימנע מסכנה
 There’s a secret that’s written all overיש סוד שכתוב בכל מקום
 your soulבנשמתך
 If you wanna detect it, that shouldn’tאם תרצה לגלותו ,לא יהיה זה
 be hardקשה מדי
 There’s a mystical song and it hums inיש שיר מיסטי המזמזם
 your mindבתוך ראשך
 And a flag to declare that you stand onודגל שמכריז שאתה עומד
 your feet.על רגליך.
שאלו את המשתתפים:
 .1מהו המסר של השיר?
 .2חוו דעתכם על הרעיון שיש לאדם יכולת לעורר את חיי הרוח של האחר .מה המשמעות של יצירת
קהילה רוחנית?
 .3באיזה אופן ניתן לקשר בין השיר לבין הרעיון של הרב שטינזלץ ,שכותב שהתפילה מאפשרת לנו
להתחבר לקהילה ולציבור?
סיכום ( 5דקות)
תפילת העמידה תמיד הייתה פרויקט שיתופי .התפילה הופכת לפרויקט שיתופי שבונה את הקהילה ,היות
והיא מאפשרת לציבור ליצור ולהשמיע קול משותף .בנוסף לשיתוף הפעולה שנדרש בתהליך יצירת
התפילה ,הנהגת תפילה בציבור גם היא הכרה בחשיבות השיתופיות בתפילה עצמה .תפילה בציבור היא כלי
שמאפשר לאדם להתקדם מחשיבה אגואיסטית להכללת צרכי הציבור כולו בתפילותיו.
הערה למנחה:
ניתן לסיים יחידה זו בהזמנת המשתתפים לכתוב תפילה אישית .ניתן לכתוב את התפילה לבד או בזוגות ,או
בקבוצות קטנות – עדיף לשלב הרכבים שונים  .בקשו מהמשתתפים לשתף את תפילותיהם עם הקבוצה .מה
ההבדל בין תפילה שנכתבה על ידי הפרט לתפילה שנכתבה תוך שיתוף פעולה?
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יצירת תפילת העמידה :כיצד נוצרה תפילת שמונה עשרה?
מקורות ולימוד מונחה
מקור  :1דברי שופטת בית המשפט העליון סנדרה דיי אוקונר
אין דבר בעולם שאנו משיגים בכוחות עצמנו ,וכל דבר שמתרחש הוא תוצאה של מארג החיים
כולו ,הארוג באופן אישי על ידי חוטים עצמאיים .חיבור זה יוצר דבר-מה.
מקור  :2תלמוד בבלי מסכת ברכות כו:
איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום
רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום
שאלות מנחות:
 .1מי תיקן את התפילות לפי מקור זה?
 .2מה עומד מאחורי הטענה שאבות האומה יצרו את התפילה? מה ניתן ללמוד מכך על התפילה?
מקור  :3תלמוד בבלי מסכת ברכות לג עמוד א:
אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל ברכות
ותפלות קדושות והבדלות ,נחזי היכן תקון.
שאלות מנחות:
 .1מי תיקן את התפילה לפי מקור זה?
 .5האם לדעתכם המקור תומך במקור הקודם שמתלבט אם התפילה נתקנה כנגד האבות או הקרבנות,
או שמא הוא חולק עליו?
מקור  :4תלמוד בבלי מסכת ברכות כח עמוד ב:
תנו רבנן :שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה.
אמר להם רבן גמליאל לחכמים :כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד שמואל
הקטן ותקנה.
שאלות מנחות:
 .5לפי מקור זה ,מי ייסד את שמונה עשרה הברכות של תפילת עמידה?
 .6מה המשמעות של "הסדרת" שמונה עשרה הברכות?
 .7כיצד מקור זה סותר את המקורות שכבר ראינו?
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מקור  :5תלמוד בבלי מסכת מגילה יח עמוד א
וכי מאחר דמאה ועשרים זקנים ,ומהם כמה נביאים ,תקנו תפלה על הסדר ,שמעון הפקולי מאי
הסדיר?  -שכחום וחזר וסדרום.
שאלות מנחות:
 .4איזה פתרון מציע המקור לקונפליקט ביחס ליצירת תפילת עמידה?
 .5מדוע המקור מבקש להדגיש כי הנביאים יצרו את תפילת שמונה עשרה? מה ניתן ללמוד מכאן על
היחס של החכמים ליצירת תפילת עמידה?
 .6מה המשמעות של שכחת התפילה? מה ניתן ללמוד מכאן על הגישה של חז"ל לתפילה?
מקור  :6הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ :מדריך למתפלל
יתרה מכך ,תפילה אישית מטבעה מבוססת על ה"אני"" .אני" זה עומד מול ה"אתה" האלוקי,
ולמרות זאת שומר על מידה ניכרת של אגואיזם .הביטויים "אני זקוק לדבר מה"" ,אני
מבקש"" ,אני רוצה" ,ולעיתים "אני מודה" כולם שמים את ה"אני" במרכז .התפילה בציבור
מטשטשת גישה אגואיסטית זו על ידי הפיכת הציבור לנושא התפילה ,שבה היחיד מהווה
מרכיב אחד בלבד.
יתרה מכך ,עצם העובדה שהתפילה בציבור כוללת מגוון כה גדול של פניות ובקשות,
שמטבען אינן מבטאות את הצרכים של המתפלל עצמו ,מעלה את מודעותו לבעיות של
האחר .אדם בריא נזכר במי שסובל ממחלה ,ואילו אצל אדם שאינו חושב על הגשם
מתעוררת מודעות לגבי מי שהגשם חיוני עבורו .שיתוף זה של הציבור עם בעיות הפרט
מוסיף ממד נוסף לתפילה – החיבור והקשר עם האחר.
נוסח התפילה אמנם מגביל את הביטוי העצמי .אבל עבור רוב האנשים הבעיה אינה ההגבלה
של הטקסט ,אלא להיפך :הקושי במציאת דרך לביטוי המחשבות הפנימיות .לאדם אין צורך
בביטויים מליציים או סגנון מהודר כדי לפנות לאלוקיו ,ואינו מחפש רטוריקה רהוטה ,אלא
"תנה בני לבך לי" .על כן ,הסוגיה המרכזית אינה ניסוח המילים ,אלא הגדרה והבהרה של
המושגים .מה שמונע מן האדם לבטא את עצמו היטב בתפילה אינו העדר מילים יפות או
ביטויים משוכללים ,אלא העדר מילים באופן כללי .התפילה הקבועה לפיכך משמשת ככלי
לביטוי מחשבות שאדם אינו יכול להבהיר לעצמו ,או תחושות עמומות ומבולבלות כל כך
שאינן מסוגלות לתפוס צורה של מחשבה.
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Moshav Band " שלWake Up"  השיר:7 מקור
 הער את נשמתךWake up your own soul
 ואת נשמת חברךAnd wake up your friend’s
 סלק את השטןShoo off the devil
 והימנע מסכנהAnd stay out of harm’s way
 יש כאב שמעיקThere’s a pain that’s been aching and it
 ומתגברkeeps getting stronger
 יש ילד קטן רעב עם דמעה בעיןThere’s a hungry young child with a
tear in his eye
 אולי כבר לא יישאר, כאשר הכל מתגלהWhen it all gets revealed, there may be
 כאן כלוםnothing left here
 רוב הגיבורים שלי, אתם מביניםYou see most of my heroes, they’ve
 נמוגוfaded away.
 ברור מן הצליל האחרון שאומרIt’s clear from their last note that tells
 לנו שלוםus goodbye
 ואני בטוח שיש דרך להתיר אתAnd I’m sure there’s a way to undo the
 קשר הצערthread of sorrow
. ולחתוך את החוטים שהובילו אותנו עד כאןAnd cut the lines that let us this far.
 הער את נשמתךWake up your own soul
 ואת נשמת חברךAnd wake up your friend’s
 סלק את השטןShoo off the devil
 והימנע מסכנהAnd stay out of harm’s way
 יש סוד שכתוב בכל מקוםThere’s a secret that’s written all over
 בנשמתךyour soul
 לא יהיה זה, אם תרצה לגלותוIf you wanna detect it, that shouldn’t
 קשה מדיbe hard
 יש שיר מיסטי המזדמזםThere’s a mystical song and it hums in
 בתוך ראשךyour mind
 ודגל שמכריז שאתה עומדAnd a flag to declare that you stand on
. על רגליךyour feet.
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יצירה ויצירתיות
כתבה :דבורה כץ
הקדמה ( 7דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
היום יקדישו יהודים מ 466-קהילות ברחבי העולם זמן ללימוד מקורות יהודיים .הלימוד המשותף יוצר קהילה לומדת
חדשה.
ספר בראשית פותח בתיאור בריאת העולם על ידי הקב"ה .היום נבחן את בריאת העולם תוך התמקדות גם בעולם
האישי שכל אדם בורא לעצמו.
בקשו מהמשתתפים להציג את עצמם ,ולציין במהלך ההיכרות אם הם מחשיבים את עצמם אנשים יצירתיים.
בקשו מהמשתתפים לשתף את הקבוצה בדבר אחד שיצרו שהם גאים בו (ילד; יצירת אמנות; ארוחת גורמה;
וכדומה).
בתחילת ספר בראשית הקב"ה בורא את העולם .ביצירה זו מושקעת מחשבה רבה.
חלק א :יצירה ( 05דקות)
המשתתפים יקראו את מקור  ,1המתאר את ששת ימי בריאת העולם.
מקור  :1בראשית א,ה ח יא-יג טז-כא כג-כה כז לא ב,ג:
ׁשְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֶאחָד...
ַוט ִ ְק ָרא אֱלוקים לָאֹור יֹום ְולַח ֹ ֶ
ׁשנִי....
ׁש ָמי ִם; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֵ
ַוטִק ְָרא אֱלוקים ל ָָרקִי ַע ָ
ָָארץ;
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע עֵץ פ ְִרי ע ֹשֶה פ ְִרי ְלמִינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו עַל-ה ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים ַתדְ ׁשֵא ה ֶ
ַויְהִי-כֵן.
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע ְלמִינֵהו ְועֵץ עֹשֶה-פ ְִרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו ְל ִמינֵהו; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
וַתֹוצֵא ה ֶ
ׁשלִיׁשִי...
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְ
ׁשלֶת
ׁשלֶת הַטֹום ְואֶתַ -הםָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶמ ְמ ֶ
ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִים :אֶתַ -הםָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ ֶ
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתְ -
ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִים.
ָָארץ.
ש ָמי ִם ְל ָהאִיר עַל-ה ֶ
ַוט ִתֵ ן אֹתָם אֱלוקים ב ְִרקִי ַע ַה ָ
ְו ִלמְׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַליְלָה ו ְל ַה ְב ִדיל בֵין הָאֹור ובֵין הַחֹׁשְֶך; ַוט ְַרא ֱאלוקים כִי-טֹוב.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְרבִיעִי.
ש ָמי ִם.
ָָארץ עַלְ -פנ ֵי ְרקִי ַע ַה ָ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים --יִׁש ְְרצו ַה ַםי ִם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף י ְעֹופֵף עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הַתַ מִינִם ַהגְדֹלִים; ְואֵת כָל-נֶפֶׁש ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִם ְלמִינֵהֶם ְואֵת כָל-עֹוף
ָכנָף ְל ִמינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב…
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֲח ִמיׁשִי.
ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְלמִינָה ְב ֵהמָה ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו-א ֶֶרץ ְלמִינָה; ַויְהִי-כֵן.
וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹוצֵא ה ֶ
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ָָארץ ְלמִינ ָה ְואֶתַ -ה ְב ֵהמָה ְלמִינָה ְואֵת כָלֶ -רמֶש ָה ֲאדָ מָה ְל ִמינֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתַ -חט ַת ה ֶ
טֹוב…
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם...
שי.. .
ש ִ
ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת-כָלֲ -אׁשֶר ָעשָה ְו ִהמֵה-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ַה ִ
ׁש ַבת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות:
שבִיעִי ַוי ְ ַקדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה ְ
שאלו את המשתתפים:
 .1מה הקשר המיוחד בין היום הראשון והרביעי ,היום השני והחמישי ,והיום השלישי והשישי? מדוע בחר
הקב"ה לברוא את העולם באופן זה ,לפי הסדר המסוים הזה?
 .2בריאת העולם היא המעשה היצירתי האולטימטיבי .הקב"ה יצר יש מאין .לכן ,מעניין לשים לב לסדר בריאת
העולם ולמבנה הפרק המתאר את ימי הבריאה .מה היתרון למבנה בתהליך היצירתי?
הקב"ה ברא את העולם בשישה ימים .עיון בימי הבריאה מגלה שבשלושת הימים הראשונים ברא הקב"ה את התשתית
של העולם ,ובשלושת הימים האחרונים הוסיף הקב"ה לתשתית הקיימת .עם זאת ,בכל יום נוצר דבר מחודש.
מעניין לציין שהאדם נברא רק ביום השישי!
מקור  :2בראשית א,כו-כז:
ָָארץ
ש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל-ה ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו ִכ ְדמותֵנו; ְוי ְִרדו ִב ְדגַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה ָ
ָָארץ .
ו ְבכָל-ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם.
שאלו את המשתתפים:
 .1מדוע לדעתכם הקב"ה ברא את האדם רק לאחר בריאת העולם כולו?
 .2מה התפקידים שנתן הקב"ה לאדם? אילו מקבילות קיימות לתפקידים אלה בעולם המודרני?
חלק ב :שמירה על העולם ( 51דקות)
חישבו על החפץ היקר לכם ביותר .כיצד אתם דואגים לשמור עליו?
אנו נזהרים במיוחד בשמירה על דבר היקר לליבנו .הקב"ה דואג באותה מידה לעולם שברא.
המשתתפים יקראו את הטקסט הבא ,המתאר את הציווי של הקב"ה לאדם הראשון לשמור על העולם אותו ברא.
מקור  :3קהלת רבה ז,יג:
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה
מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את
עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.
שאלו את המשתתפים:
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 .1מדוע הקב"ה עורך לאדם הראשון סיור בגן עדן? מה מראה הקב"ה לאדם הראשון בגן? מהם המסרים אותם
הוא מבקש להעביר?
 .2היצירה של הקב"ה חשובה ומשמעותית עבורו .האם יצרתם פעם דבר שהיה משמעותי עבורכם?
לאחר שהקב"ה ברא את העולם ,הוא אמר לאדם הראשון שכל העולם נברא לכבודו.
היות שכך ,מאחריותו לשמור היטב על העולם.
קראו את הסיפור על חוני המעגל והאיש הזקן.
מקור  :4תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א
יומא חד הוה אזל באורחא ,חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא ,אמר ליה :האי ,עד כמה שנין טעין? -
אמר ליה :עד שבעין שנין - .אמר ליה :פשיטא לך דחיית שבעין שנין?  -אמר ליה :האי [גברא] עלמא
בחרובא אשכחתיה ,כי היכי דשתלי לי אבהתי  -שתלי נמי לבראי.
שאלו את המשתתפים:
 .1מדוע נוטע האיש הזקן עץ פרי? מדוע חוני מופתע שהאיש הזקן נוטע חרוב?
 .2מה ניתן ללמוד מהסיפור?
 .3הקטע התלמודי עוסק גם במושג ההורשה .מה המשמעות של ירושה עבורך? מה היית רוצה להוריש לדורות
הבאים?
חלק ג :תפקידנו כיוצרים ( 05דקות)
הקב"ה ברא את העולם ,אך הפקיד בידי האדם את האחריות לשמירה על העולם.
שאלו את המשתתפים:
 .1אם הקב"ה השקיע כל כך הרבה מחשבה בבריאת העולם ,מדוע לא יצר עולם שיכול לשמור על עצמו ולטפל
בעצמו? מה הערך של בריאת עולם שיש בו צורך בעבודה ודאגה מתמדת?
מקור  :5מתוך "יצירתיות" ,סרטו של הרב עדין שטינזלץ
הקב"ה ברא את העולם על מנת שהאדם יפעל .לאדם מוטיבציה לפעול ,ומחויבות להתקדם .הקִדמה
מוטלת עלינו כחובה; היצירתיות אינה מלחמה נגד הקב"ה ,אלא עמידה לצדו במאבק .ישנם אנשים
שוטים – שהם למעשה אינטליגנטיים ביותר – שטוענים שלו הקב"ה רצה שנעוף היה בורא לנו כנפים.
לא כן; הוא ברא אותנו בלי כנפים ,אך עם היכולת לעוף גבוה ורחוק מכל ציפור .הוא ברא אותנו בלי
איברים של חיות שונות ,אך עם פוטנציאל לרוץ מהר יותר מכל חיה ,לשחות עמוק יותר מכל דג בים.
זוהי השאיפה להתקדם.
הרב שטינזלץ מייחס חשיבות רבה לקִדמה .לאדם ניתנו תבנית מסוימת ומגבלות רבות משום שהקב"ה רוצה להציב
לנו את האתגר של מציאת דרכים יצירתיות וחדשניות לקידום העולם .עולם ללא אתגר אינו מאפשר שותפות עם
הקב"ה ביצירת העולם ופיתוחו .המקור האחרון בו נעסוק היום מדגיש נקודה זו.
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מקור  :6מדרש תנחומא (בובר) פרשת תזריע סימן ז
שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא:
איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם נאים.
אמר לו טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם? אמר לו ר' עקיבא לא תאמר
לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות ,שאין שולטין בהן ,אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם.
אמר לו למה אתם מולים? אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן ,לכך הקדמתי ואמרתי
לך מעשה בשר ודם הם נאים משל הקדוש ברוך הוא .הביאו לי שבולים וגלוסקאות ...אמר לו אלו
מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו מעשה בשר ודם :אין אלו נאים?
אמר לו טורנוסרופוס הואיל הוא חפץ במילה ,למה אינו יוצא מהול ממעי אמו? אמר לו ר' עקיבא ולמה
שוררו יוצא בו ,לא תחתוך אמו שוררו? ולמה אינו יוצא מהול ,לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא
לישראל את המצות אלא כדי לצרף בהן ,לכך אמר דוד" ,אמרת אלוק צרופה וגו'" (משלי ל ,ה).
שאלו את המשתתפים:
 .1מה המסר של רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע?
 .2הגדירו את שיתוף הפעולה בין הקב"ה לאדם .האם יכול להיות שהאדם באמת שותף ליצירה?
סיכום ( 3דקות)
הקב"ה יצר את העולם במחשבה וזהירות רבה ,והפקיד אותו בידי האדם" ,לעבדה ולשמרה" .אנו מחויבים להגן על
העולם וליצור בתוכו גם היום ,על ידי תנועה קדימה והשתכללות ,שמירה ואכפתיות .עבודה זו היא שותפות אמיתית
עם הקב"ה.

25

יצירה ויצירתיות
מקורות
מקור  :1בראשית א,ה ח יא-יג טז-כא כג-כה כז לא ב,ג:
ׁשְך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֶאחָד...
ַוטִק ְָרא אֱלוקים לָאֹור יֹום ְולַח ֹ ֶ
ׁשנִי....
ׁש ָמי ִם; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֵ
ַוטִק ְָרא אֱלוקים ל ָָרקִי ַע ָ
ָָארץ;
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע עֵץ פ ְִרי עֹשֶה פ ְִרי ְלמִינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו עַל-ה ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים ַתדְ ׁשֵא ה ֶ
ַויְהִי-כֵן.
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵעשֶב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע ְלמִינֵהו ְועֵץ עֹשֶה-פ ְִרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו ְל ִמינֵהו; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
וַתֹוצֵא ה ֶ
ׁשלִיׁשִי...
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְ
ׁשלֶת
ׁשלֶת הַטֹום ְואֶתַ -הםָאֹור ַהקָט ֹן ְל ֶמ ְמ ֶ
ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִים :אֶתַ -הםָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ ֶ
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתְ -
ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִים.
ָָארץ.
ש ָמי ִם ְל ָהאִיר עַל-ה ֶ
ַוט ִתֵ ן אֹתָם אֱלוקים ב ְִרקִי ַע ַה ָ
ְו ִלמְׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַליְלָה ו ְל ַה ְב ִדיל בֵין הָאֹור ובֵין הַחֹׁשְֶך; ַוט ְַרא ֱאלוקים כִי-טֹוב.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְרבִיעִי.
ש ָמי ִם.
ָָארץ עַלְ -פנ ֵי ְרקִי ַע ַה ָ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים --יִׁש ְְרצו ַה ַםי ִם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף י ְעֹופֵף עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הַתַ מִינִם ַהגְדֹלִים; ְואֵת כָל-נֶפֶׁש ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִם ְלמִינֵהֶם ְואֵת כָל-עֹוף
ָכנָף ְל ִמינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב…
ַויְהִיֶ -ע ֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֲח ִמיׁשִי.
ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְלמִינָה ְב ֵהמָה ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו-א ֶֶרץ ְלמִינָה; ַויְהִי-כֵן.
וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹוצֵא ה ֶ
ָָארץ ְלמִינ ָה ְואֶתַ -ה ְב ֵהמָה ְלמִינָה ְואֵת כָלֶ -רמֶש ָה ֲאדָ מָה ְל ִמינֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתַ -חט ַת ה ֶ
טֹוב…
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם...
שי.. .
ש ִ
ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת-כָלֲ -אׁשֶר ָעשָה ְו ִהמֵה-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ַה ִ
ׁשבַת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות:
שבִיעִי ַוי ְ ַקדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ַוי ְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה ְ
מקור  :2בראשית א,כו-כז:
ָָארץ
ש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל-ה ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו ִכ ְדמותֵנו; ְוי ְִרדו ִב ְדגַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה ָ
ָָארץ .
ו ְבכָל-ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונ ְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם.
מקור  :3קהלת רבה ז,יג:
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה
מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את
עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.
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מקור  :4תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א
יומא חד הוה אזל באורחא ,חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא ,אמר ליה :האי ,עד כמה שנין טעין? -
אמר ליה :עד שבעין שנין - .אמר ליה :פשיטא לך דחיית שבעין שנין?  -אמר ליה :האי [גברא] עלמא
בחרובא אשכחתיה ,כי היכי דשתלי לי אבהתי  -שתלי נמי לבראי.
מקור  :5מתוך "יצירתיות" ,סרטו של הרב עדין שטינזלץ
הקב"ה ברא את העולם על מנת שהאדם יפעל .לאדם מוטיבציה לפעול ,ומחויבות להתקדם .הקִדמה
מוטלת עלינו כחובה; היצירתיות אינה מלחמה נגד הקב"ה ,אלא עמידה לצדו במאבק .ישנם אנשים
שוטים – שהם למעשה אינטליגנטיים ביותר – שטוענים שלו הקב"ה רצה שנעוף היה בורא לנו כנפים.
לא כן; הוא ברא אותנו בלי כנפים ,אך עם היכולת לעוף גבוה ורחוק מכל ציפור .הוא ברא אותנו בלי
איברים של חיות שונות ,אך עם פוטנציאל לרוץ מהר יותר מכל חיה ,לשחות עמוק יותר מכל דג בים.
זוהי השאיפה להתקדם.
מקור  :6מדרש תנחומא (בובר) פרשת תזריע סימן ז
שאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא:
איזה מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו של בשר ודם נאים.
אמר לו טורנוסרופוס הרשע הרי השמים והארץ יכול אתה לעשות כהם? אמר לו ר' עקיבא לא תאמר לי בדבר שהוא
למעלה מן הבריות ,שאין שולטין בהן ,אלא בדברים שהן מצויין בבני אדם.
אמר לו למה אתם מולים? אמר לו אף אני הייתי יודע שאתה עתיד לומר לי כן ,לכך הקדמתי ואמרתי לך מעשה בשר
ודם הם נאים משל הקדוש ברוך הוא .הביאו לי שבולים וגלוסקאות ...אמר לו אלו מעשה הקדוש ברוך הוא ואלו
מעשה בשר ודם :אין אלו נאים?
אמר לו טורנוסרופוס הואיל הוא חפץ במילה ,למה אינו יוצא מהול ממעי אמו? אמר לו ר' עקיבא ולמה שוררו יוצא
בו ,לא תחתוך אמו שוררו? ולמה אינו יוצא מהול ,לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את המצות אלא כדי לצרף
בהן ,לכך אמר דוד" ,אמרת אלוק צרופה וגו'" (משלי ל ,ה).
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יצירתיות בלימוד תורה
כתב :הרב יצחק בלאו
הקדמה
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהודי! יחידה זו תתמקד בנושא האינדיבידואליזם והיצירתיות בעולם
היהודי בכלל ,ובתחום לימוד התורה בפרט.
חלק א :קיבוע ויצירתיות ( 08דקות)
שאלו את המשתתפים:
 .1האם מחויבות למסורת פוגעת באינדיבידואליזם? האם יש לכם מתכון שאתם מכינים בדיוק באופן
שבו הכינה אותו סבתא? האם אתם משנים את המתכון ומתאימים אותו לטעמכם האישי?
 .2האם כללים ומסגרת מדכאים יצירתיות ,או מסייעים ליצירתיות? האם תוכלו לחשוב על דוגמא
מחייכם שבה המסגרת תרמה ליצירתיות?
לעיתים קרובות נטען כי המסורת נוגדת את היצירתיות ,וכי סדר מקובע פוגע באפשרות האינדיבידואליזם.
נקודת מבט כזו מציגה את הדת על כלליה ומנהגיה כאויב החדשנות .המצוות והחוקים הרבים של היהדות
מחמירים את הבעיה .ביחידה זו נפריך את הטענה ביחס לסתירה בין מסורת לנגיעה אישית .המסורת
משאירה מקום רב לאינדיבידואליזם ,וכללים עלולים דווקא לתרום להגברת היצירתיות.
בתחומים אחרים של החיים ,אנו מעריכים את העובדה שמסגרת לעיתים קרובות מאפשרת מקום לביטוי
עצמי .כללי משחק הכדורסל אינם מֹונעים משחקנים פיתוח סגנון אישי על המגרש .גם פעילות שמגבילה
אותנו במילים או בתווים מוסיקאליים מסוימים אינה מונעת מן המשתתפים למצוא דרך להשאיר חותמת
אישית על היצירה .שחקנים שונים משחקים את דמותו של המלט באופן שונה לחלוטין ,ומוסיקאים שונים
מנגנים יצירה מסוימת בסגנון אישי לגמרי.
שאלו את המשתתפים:
 .1האם אתם מכירים שיר שאתם אוהבים ששרים אותו זמרים שונים? מה שונה ומה דומה בסגנון
שבו שרו הזמרים השונים את השיר? מה בשיר "מקובע" ,ומה נתון לשינוי על פי הסגנון האישי?
ומה קורה כאשר אתם שרים את השיר?
סופר בשם ליאון ויזלטיר הדגים רעיון זה באמצעות השוואת הקדיש שנאמר במשך שנה לאחר פטירת הורה
לאימון בצעדי ריקוד מסוימים.
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מקור  :1תורגם מתוך ליאון ויזלטיר ,קדיש:
אני צופה ברקדנים המשתתפים בשיעור ,ואני קולט שניתן ללמוד משהו על בית הכנסת
מהצפייה בסטודיו .גברים ונשים אלה אינם עושים דבר שבשגרה; הם מתאמנים ,ואי אפשר
ללעוג לצורך להתאמן .מטרת האימון היא חזרה על מרכיבים שונים של התנועה שוב ושוב,
עד שהם משתקעים בגוף; עד שהם מקדימים את המחשבה ,כדי שיהיה אפשר לשלב ולמזג
אותם ,כתוצאה מהמחשבה ,אל תוך הריקוד .פריצת הדרך הפורמאלית והרוחנית של הריקוד
הינה השילוב והמיזוג .האם תתכן מציאות דומה ביחס ללימוד ותפילה? יום אחר יום ,שבוע
אחר שבוע ,חודש אחר חודש ,שנה אחר שנה ,אותן מילים ,אותם סמלים ,אותם נושאים.
לעיתים נטען שאין מקום ליצירתיות בתוך המסורת; המסורת עושקת את היצירתיות ,ולכן
לנפשות המתמידות אין מעוף .לעומת זאת ,בסטודיו אני צופה בתנועות החרוצות של
הרקדנים ,ולהם יש מעוף .אני מבין שצריך לספוג את המסורת כטבע שני על מנת להגיע לכדי
יצירה.
שאלו את המשתתפים:
 .1במה מבחין ויזלטיר כאשר הוא צופה ברקדנים המתאמנים? כיצד האימון מעודד יצירתיות או ביטוי
עצמי? כיצד מתקשרת תובנה זו לתפילה?
 .2חוו דעתכם על השוואתו של ויזלטיר :האם צפייה ברקדנים הייתה מעוררת בכם מחשבה דומה?
 .3האם תוכלו לחשוב על דוגמא שבה כללים או מסגרת סייעה לדחף היצירתי שבכם לבוא לידי
ביטוי? כיצד נוכל לבטא את עצמנו בתוך העולם הדתי ,תוך שמירה על נאמנות לכללים מסוימים?
אילו היבטים של החיים היהודיים מעודדים ביטוי עצמי מעין זה?
מקור  :2הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,תשובה:
עולם רומנטי שלם ניזון מההנחה שיש לטפח רגשות ספונטאניים ולדחות כל קיבוע או תיחום
של חוויה רוחנית או רגשית .גישה זו אינה מוגבלת לחיי הדת ,ומיושמת בתחומים רגשיים
נוספים ,כמו רגש רומנטי ויצירתיות אמנותית .הגישה יוצרת מושגים כמו "אהבה מבט
ראשון" ,או "השראה אמנותית" .למעשה ,דווקא בתחומים אלה מתבררת התכונה המטעה של
הגישה הרומנטית .הרעיון שהשראה היא המקור הראשוני של יצירתיות אמנותית אינה אלא
פיקציה מושכת; ספונטאניות משחקת תפקיד קטן יחסית באמנות ,כפי שהיא משחקת תפקיד
קטן יחסית בחשיבה פילוסופית ומדעית .פעולה יצירתית היא תוצאה של שילוב גורמים רבים,
ביניהם הכנה סובייקטיבית ,הכשרה מקצועית ,ועבודה קשה וממושכת.
שאלו את המשתתפים:
 .1ויזלטיר צפה ברקדנים מתאמנים .הרב שטינזלץ כותב על "עבודה קשה וממושכת" .האם אתם
נמשכים לתחושה הרומנטית הנובעת מביטויים כמו "השראה אמנותית"? האם גישתכם מציאותית
יותר? איזו גישה מסייעת יותר לטיפוח היצירתיות?
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 .2האם קיימת מסגרת שבתוכה עבודה קשה תיחשב גם רומנטית?
חלק ב :אינדיבידואליזם ולימוד תורה ( 55דקות)
היכולת לביטוי עצמי בתוך מסגרת קבועה ישימה ביחס למסורת היהודית כולה; אך הביטוי המשמעותי
ביותר לכך הוא מצוות תלמוד תורה .רבים העירו על העובדה שהתורה מצווה כל אדם בישראל ללמוד,
במקום להגביל את הלימוד למעמד הכוהני .התורה מעודדת כל יהודי לעסוק במקורות היהודיים הבסיסיים.
כל אדם רשאי לבחור תחום התמחות על פי נטיותיו :מקרא ,תלמוד ,הלכה ,היסטוריה יהודית ,קבלה ,וכן
הלאה .יתרה מכך ,קיימות גישות מגוונות ללימוד בתוך כל תחום .לומדי המקרא ,לדוגמא ,רשאים לנצל
טכניקות שונות ,ממעשי חכמים ,דרך קריאה פשטנית ,ועד לניתוח ספרותי מודרני.
מקור  :3עבודה זרה דף יט עמוד א
כי אם בתורת ה' חפצו – א"ר :אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ ,שנאמר) :תהלים
א( כי אם בתורת ה' חפצו.....אמר רבא :לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ ,שנאמר:
כי אם בתורת ה' חפצו .ואמר רבא :בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף
נקראת על שמו ,שנאמר :בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.
שאלו את המשתתפים:
 .1המקור קובע שלימוד התורה המובחר ביותר מבוסס על בחירה אישית ועצמאית של נושא הלימוד.
האם אתם מסכימים? מדוע?
 .2אילו מגבלות עלולות להיות לעיקרון זה?
מקור  :4מהרש"א חידושי אגדות עבודה זרה דף יט עמוד א:
במקום שלבו חפץ כו' .כבר אמר רבי לעיל ממקום שלבו חפץ דהיינו מאיזה מסכת וספר
כדמסיק אבל הכא אמר במקום בבי"ת היינו אצל איזה רב שלבו חפץ וכן הוא בילקוט בדברי
רבא ממי שלבו חפץ ויהיה המכוון דחפצו לרבי על המקום ולרבא על הרב וק"ל:
לפי המהרש"א ,התייחסות אישית לתורה תלויה בחיבור למורה ולחומר הלימוד; לכן חשוב לבחור באופן
עצמאי את המורה הנכון ואת הטקסטים הנכונים.
שאלו את המשתתפים:
 .1כיצד בחירת המורה משפיעה על צורת הלימוד?
מעשה תלמודי באותו דף במסכת עבודה זרה מחזק את הרעיון דרך מעשה הומוריסטי:
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מקור  :5עבודה זרה יט עמוד א:
לוי ור"ש ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא ,סליק ספרא ,לוי אמר :לייתו [לן] משלי,
ר"ש ברבי אמר :לייתו [לן] תילים ,כפייה ללוי ואייתו תילים ,כי מטו הכא כי אם בתורת ה'
חפצו ,פריש רבי ואמר :אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ ,אמר לוי :רבי ,נתת לנו
רשות לעמוד.
כיון שלא ניתנה ללוי זכות הבחירה בנוגע לטקסט ,הוא מעיר לרבי שההסבר של הפסוק השני בספר שהציע
המורה מצדיק את עזיבת השיעור .בסופו של חשבון ,רבי סובר שהלימוד הטוב ביותר מתרחש כאשר תלמיד
מתמקד בחומר הלימודי שהוא בוחר בעצמו ,וכאן לוי מוצא את עצמו לומד תהילים בזמן שהוא רוצה ללמוד
משלי .למרות שהסיפור מסתיים בדיון זה ,סביר להניח שלוי לא יצא באופן הפגנתי מהשיעור; ייתכן
שהכיתה צחקה והמשיכה לפסוק השלישי בספר תהילים .עם זאת ,הסיפור מחזק את הצורך לשקול נטייה
אישית בבחירת תחום הלימוד ,ומציאת מקום מתאים בתוך עולם לימוד התורה.
שאלו את המשתתפים:
 .1האם נקלעתם פעם למצב שבו נתבקשתם ללמוד משהו שלא עניין אתכם? לאחר הלימוד ,האם
הרגשתם שהייתם מעדיפים לבלות את זמנכם באופן אחר? האם העובדה שלמדתם שימחה אתכם
למרות שהחומר לא עניין אתכם?

חלק ג :לימוד תורה ,יצירתיות ,ותובנות חדשות ( 7דקות)
עד עתה נבחן הפן האישי בלימוד התורה על פי קריטריונים של חומר הלימוד ,גישה פרשנית ,ובחירת
המורה .דרך מרכזית נוספת ליצור היבט אישי בתלמוד תורה היא השאיפה לפרשנות מקורית ותובנות
חדשניות .תרבות הלימוד המסורתית מעלה על נס את החידוש בתורה .במעשה התלמודי הבא ,רבי אלעזר בן
חסמא מסרב לקבל את העובדה שתלמידיו מקשיבים לו בלבד ,ואינם מסוגלים לחדש בתוך המסגרת
הלימודית.
מקור  :6חגיגה דף ג עמוד א
תנו רבנן :מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן) חסמא שהלכו להקביל פני רבי
יהושע בפקיעין ,אמר להם :מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו :תלמידיך אנו,
ומימיך אנו שותין .אמר להם :אף על פי כן ,אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש ,שבת של מי
היתה?  -שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה - .ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו :בפרשת
הקהל.
שאלו את המשתתפים:
 .1מדוע הרגישו התלמידים שאין להם מה להציע? מדוע חולק עליהם רבי אלעזר?
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חלק ד :ההבדל בין יצירתיות וחדשנות ( 7דקות)
היצירתיות אינה מתייחסת רק לרעיונות שמעולם לא נאמרו; גם הוגים גדולים לעיתים רחוקות חושבים על
רעיון שאין לו תקדים ,ולמרות זאת ,אין הדבר מעיד על העדר יצירתיות .לעיתים קרובות ניתן להוסיף
נקודת מבט חדשה לרעיון ישן .יתרה מכך ,הפעולה היצירתית אינה מחויבת לחדשנות .בקטע הבא מתווה
הרב שלום כרמי קווים להבדל בין יצירתיות למקוריות.
מקור  :7שלום כרמי ,תורגם מתוך ,Tradition Winter 2000 :עמ' :26
מקוריות משמעותה יצירת אמירה שמעולם לא הושמעה .המקוריות נחוצה בשעת יצירת פטנט
או המצאה; חובה להפגין מקוריות או לפחות להעמיד פנים לשם קידום אקדמי; וזוהי דרך
מצוינת ,כמובן ,למשיכת תשומת לב .לעומת זאת ,יצירתיות משקפת את החוויה הפנימית של
האדם כאשר הוא מתגבר על אתגר .ערך היצירתיות אינו מופחת כאשר אדם משיג בכוחותיו
דבר שכבר נתגלה על ידי אנשים שלא יוכל להתחרות בהם .התמודדות מול סוגיה או פרק
בתנ"ך ,והגעה באופן עצמאי לתובנה שאותה השיג הרמב"ן או הספורנו או הרב שמעון שקופ,
היא ניצחון של היצירתיות האנושית.
שאלו את המשתתפים:
 .1חישבו על מישהו שאתם מעריכים את היצירתיות שבו .מה הופך אותו ליצירתי? האם הוא גם
מקורי?
 .2האם יש יצירתית בגישה שלכם למסורת היהודית? האם יש לכם גישות מקוריות?
סיכום ( 3דקות)
התלמוד בעבודה זרה מעודד אותנו להפנים ולייחד את התורה ,על מנת שנתחבר אליה באופן אישי .ניתן
לעשות זאת על ידי הצעת נקודת מבט ייחודית ,או על ידי העמקת ההבנה של הטקסט הנלמד והפנמה של
רעיונות משמעותיים .שתי הדרכים משקפות יצירתיות אותנטית והפיכת החוויה הדתית לאישית .למרות
שיהודים רבים שותפים למצוות תלמוד תורה ,כל יהודי יכול למצוא מקום לאינדיבידואליזם ויצירתיות
במסגרת מצווה זו.
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יצירתיות בלימוד תורה
מקורות
מקור  :1תורגם מתוך ליאון ויזלטיר ,קדיש:
אני צופה ברקדנים המשתתפים בשיעור ,ואני קולט שניתן ללמוד משהו על בית הכנסת
מהצפייה בסטודיו .גברים ונשים אלה אינם עושים דבר שבשגרה; הם מתאמנים ,ואי אפשר
ללעוג לצורך להתאמן .מטרת האימון היא חזרה על מרכיבים שונים של התנועה שוב ושוב,
עד שהם משתקעים בגוף; עד שהם מקדימים את המחשבה ,כדי שיהיה אפשר לשלב ולמזג
אותם ,כתוצאה מהמחשבה ,אל תוך הריקוד .פריצת הדרך הפורמאלית והרוחנית של הריקוד
הינה השילוב והמיזוג .האם תתכן מציאות דומה ביחס ללימוד ותפילה? יום אחר יום ,שבוע
אחר שבוע ,חודש אחר חודש ,שנה אחר שנה ,אותן מילים ,אותם סמלים ,אותם נושאים.
לעיתים נטען שאין מקום ליצירתיות בתוך המסורת; המסורת עושקת את היצירתיות ,ולכן
לנפשות המתמידות אין מעוף .לעומת זאת ,בסטודיו אני צופה בתנועות החרוצות של
הרקדנים ,ולהם יש מעוף .אני מבין שצריך לספוג את המסורת כטבע שני על מנת להגיע לכדי
יצירה.
מקור  :2הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,תשובה:
עולם רומנטי שלם ניזון מההנחה שיש לטפח רגשות ספונטאניים ולדחות כל קיבוע או תיחום
של חוויה רוחנית או רגשית .גישה זו אינה מוגבלת לחיי הדת ,ומיושמת בתחומים רגשיים
נוספים ,כמו רגש רומנטי ויצירתיות אמנותית .הגישה יוצרת מושגים כמו "אהבה מבט
ראשון" ,או "השראה אמנותית" .למעשה ,דווקא בתחומים אלה מתבררת התכונה המטעה של
הגישה הרומנטית .הרעיון שהשראה היא המקור הראשוני של יצירתיות אמנותית אינה אלא
פיקציה מושכת; ספונטאניות משחקת תפקיד קטן יחסית באמנות ,כפי שהיא משחקת תפקיד
קטן יחסית בחשיבה פילוסופית ומדעית .פעולה יצירתית היא תוצאה של שילוב גורמים רבים,
ביניהם הכנה סובייקטיבית ,הכשרה מקצועית ,ועבודה קשה וממושכת.
מקור  :3עבודה זרה דף יט עמוד א
כי אם בתורת ה' חפצו – א"ר :אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ ,שנאמר) :תהלים
א( כי אם בתורת ה' חפצו.....אמר רבא :לעולם ילמוד אדם תורה במקום שלבו חפץ ,שנאמר:
כי אם בתורת ה' חפצו .ואמר רבא :בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא ולבסוף
נקראת על שמו ,שנאמר :בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה.
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מקור  :4מהרש"א חידושי אגדות עבודה זרה דף יט עמוד א:
במקום שלבו חפץ כו' .כבר אמר רבי לעיל ממקום שלבו חפץ דהיינו מאיזה מסכת וספר
כדמסיק אבל הכא אמר במקום בבי"ת היינו אצל איזה רב שלבו חפץ וכן הוא בילקוט בדברי
רבא ממי שלבו חפץ ויהיה המכוון דחפצו לרבי על המקום ולרבא על הרב וק"ל:
מקור  :5עבודה זרה יט עמוד א:
לוי ור"ש ברבי יתבי קמיה דרבי וקא פסקי סידרא ,סליק ספרא ,לוי אמר :לייתו [לן] משלי,
ר"ש ברבי אמר :לייתו [לן] תילים ,כפייה ללוי ואייתו תילים ,כי מטו הכא כי אם בתורת ה'
חפצו ,פריש רבי ואמר :אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ ,אמר לוי :רבי ,נתת לנו
רשות לעמוד.
מקור  :6חגיגה דף ג עמוד א
תנו רבנן :מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן) חסמא שהלכו להקביל פני רבי
יהושע בפקיעין ,אמר להם :מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו :תלמידיך אנו,
ומימיך אנו שותין .אמר להם :אף על פי כן ,אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש ,שבת של מי
היתה?  -שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה - .ובמה היתה הגדה היום? אמרו לו :בפרשת
הקהל.
מקור  :7שלום כרמי ,תורגם מתוך ,Tradition Winter 2000 :עמ' :26
מקוריות משמעותה יצירת אמירה שמעולם לא הושמעה .המקוריות נחוצה בשעת יצירת פטנט
או המצאה; חובה להפגין מקוריות או לפחות להעמיד פנים לשם קידום אקדמי; וזוהי דרך
מצוינת ,כמובן ,למשיכת תשומת לב .לעומת זאת ,יצירתיות משקפת את החוויה הפנימית של
האדם כאשר הוא מתגבר על אתגר .ערך היצירתיות אינו מופחת כאשר אדם משיג בכוחותיו
דבר שכבר נתגלה על ידי אנשים שלא יוכל להתחרות בהם .התמודדות מול סוגיה או פרק
בתנ"ך ,והגעה באופן עצמאי לתובנה שאותה השיג הרמב"ן או הספורנו או הרב שמעון שקופ,
היא ניצחון של היצירתיות האנושית.
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יצירת השבת :המנוחה כמעשה יצירתי
כתבה :שרה וולקנפלד
הקדמה :בריאת השבת ( 5דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהודי! הפרק הראשון בתורה מתאר את בריאת העולם על ידי הקב"ה.
כאשר משלים הקב"ה את מלאכתו בששת ימי הבריאה ,הוא יוצר מושג חדש שנקרא שביתה .יחידה זו
מדגימה את רגע בריאת השבת ,ומדרבנת את המשתתפים לחשוב כיצד אנחנו ,כאנשים וכקהילה ,יוצרים את
החוויה של שבת.
חלק א :בריאת השבת :תפקידו של אלוקים ( 01דקות)
מקור  :1בראשית ב ,א-ג:
ָָארץ ְוכָל ְצבָָאם:
ש ַמי ִם ְוה ֶ
א) ַויְכֺלו ַה ָ
שבִיעִי ִמכָל מְ לַאכְתֹו אֲׁשֶ ר
ׁשב ֹת בַטֹום ַה ְ
שבִיעִי ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ָעשָה ַוט ִ ְ
ב) ַויְכַל אלוקים בַטֹום ַה ְ
ָעשָה:
ׁשבַת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים
שבִיעִי ַויְקַדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ג) ַויְב ֶָרְך אלוקים אֶת יֹום ַה ְ
ַלעֲשֹות:
שאלו את המשתתפים:
 .1לפי הפסוקים בבראשית ,מתי סיים הקב"ה לברוא את העולם?
 .2מה עשה הקב"ה ביום השביעי לבריאה?
 .3הקב"ה מברך ומקדש את היום השביעיְ .למה הכוונה? מהי התחושה שמשרים ברכה וקדושה זו
בחייכם?
למרות שפסוק א מצהיר שהקב"ה סיים לברוא את השמים והארץ (במהלך ששת הימים שקדמו לפסוק זה),
פסוק ב מדווח שתהליך הבריאה הסתיים רק ביום השביעי .לאור הפסוקים ניתן להסיק שהמנוחה של היום
השביעי אינה רק הפסקת המלאכה ,אלא מעשה של בריאה .בשבת יצר הקב"ה תבנית של יום מנוחה .היום
השביעי נוצר ,נתברך ,והוקדש לשם שביתה ,שמטרתה להשקיף על תהליך הבריאה .בדומה ,השבת שלנו
נועדה לספק לנו פסק זמן להשקיף על המעשים וההישגים של ששת ימי המעשה ,תוך התייחסות גם לעולמו
של הקב"ה.
פירוש רש"י ( 8דקות)
רבי שלמה יצחקי ,המכונה רש"י ,היה פרשן מקרא צרפתי במאה ה.11-
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מקור  :2רש"י על בראשית ב,א:
דבר אחר מה היה העולם חסר ,מנוחה ,באת שבת באת מנוחה ,כלתה ונגמרה המלאכה.
שאלו את המשתתפים:
 .1כיצד נוצרת מנוחה אמיתית?
 .2האם יש הבדל בין חוסר מעש למנוחה אמיתית? מה ההבדל בין יום השבת לשביתה בשבת?
 .3כיצד המנוחה ,ובאופן מיוחד השביתה ממלאכה ,תורמים לחיי היום-יום שלנו?
חלק ב :שותפות עם הקב"ה בבריאת השבת
מקור  :3הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,שלושה עשר עלי השושנה ( 8דקות):
השבת ,על איסורי המלאכה החמורים שלה ,מתחברת באופן מעשי לתהליך הבריאה .העולם
נברא בשישה שלבים ,שישה ימים של יצירת העולם החומרי; בדומה ,ששת ימי השבוע
מוקדשים לעולם החומרי – עבודה ,תיקון ,בניה ,והעלאת העולם לרמה גבוהה יותר .השבת
היא שיבה לחיים הפנימיים – שיבה ,כמו השיבה של הבורא עצמו ,לעולמות עליונים ,למהות
הרוחנית ,למקור הבלתי משתנה של כל שינוי .צלם האלוקים שבאדם דורש ממנו להמשיך
לשאת בעול של תיקון הבריאה המקורית ,ולאחר מכן לשוב לפנימיותו – לפרוש מיצירתיות
חומרית ולחדש את הקדושה שבאה ממנוחה ושלווה מוחלטת.
ההלכה ,הסדר הפורמאלי שמגדיר את המצוות ,מתארת בפירוט רב את כל הפעולות שנאסרו
בשבת .עם זאת ,כל איסורי המלאכה נובעים מאותו רעיון בסיסי :השבת היא היום שבו אדם
מפסיק לברוא בעולם החיצוני ,ופונה פנימה לקדושה...
שאלו את המשתתפים:
 .1על בסיס המקורות הקודמים והדיון אודות יצירת המנוחה ,כיצד ניתן להבין את דברי הרב שטינזלץ
על מנוחה אמיתית?
 .2הרב שטינזלץ מתאר שני סוגי יצירתיות .מה הם? האם תוכלו לתאר מניסיון אישי חוויה עם כל
אחד מהסוגים?
הרב שטינזלץ מצביע על תפקידו של האדם בתהליך היצירה ,הן במסגרת ששת ימי הבריאה ,והן במנוחת
היום השביעי .דונו בתפקידו של האדם בכל אחד מסוגי יצירה ,ובהעלאת העולם למדרגה גבוהה יותר הן
ביצירה של ימות השבוע ,והן במנוחה של שבת.
מקור  :4תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב ( 16דקות):
אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי :אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו.
דאמר רב המנונא :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו  -מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה
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שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ,שנאמר ויכלו ,אל תקרי ויכלו אלא ויכלו .אמר
רבי אלעזר :מניין שהדיבור כמעשה  -שנאמר +תהלים לג +בדבר ה' שמים נעשו.
הערה למורה:
וודאו שהלומדים מודעים לעובדה שהפסוקים המשולבים בטקסט התלמודי ,שמקורם בטקסט בבראשית
המצוטט למעלה ,הם חלק מן הגרסה המסורתית לקידוש בליל שבת.
שאלו את המשתתפים:
 .1מהי החשיבות של אמירת הפסוקים בליל שבת ,בציבור ואפילו על ידי יחיד ,לפי המקור התלמודי?
 .2כיצד האמירה הופכת אותנו לשותפיו של הקב"ה? מה המשמעות של אמירת הפסוקים?
 .3מה עושה האדם עבור הקב"ה כאשר הוא שובת ממלאכה? האם הקב"ה זקוק למנוחה של האדם?
 .4כיצד הקידוש עצמו הופך לפעולה של יצירה?
התלמוד מצהיר שאמירת הקידוש יוצרת שותפות עם הקב"ה בבריאת העולם .יצירת מקום למנוחה בשבת
הופכת אותנו לשותפים לתהליך הבריאה .הפסוקים בבראשית מבססים את העובדה שאמירה היא פעולה של
יצירה ,ולכן אמירה של הפסוקים בליל שבת נחשבת למעשה יצירה .על ידי שביתה ממלאכה ,ההכרה בצורך
ליצור מקום למנוחה ,והקדשת זמן להערכת העולם כפי שהוא והתפעלות ממה שכבר נעשה במקום
להתקדמות – אנו נעשים שותפים ליצירת יום המנוחה של הקב"ה .משתמע מכך שבלי הקדשת זמן למנוחה
ולהתפעלות מן הבריאה והיצירה של ששת ימי המעשה ,אין משמעות אמיתית ליצירה של יתר הימים.
מקור  :5תלמוד בבלי מסכת שבת דף סט עמוד ב ( 8דקות):
אמר רב הונא :היה מהלך (בדרך או) במדבר ,ואינו יודע אימתי שבת  -מונה ששה ימים
ומשמר יום אחד .חייא בר רב אומר :משמר יום אחד ומונה ששה .במאי קמיפלגי? מר סבר:
כברייתו של עולם ,ומר סבר :כאדם הראשון.
שאלו את המשתתפים:
 .1האם יום השביעי נבחר באופן מקרי ואקראי להיות יום השביתה ממלאכה? האם ניתן לבחור יום
אחר? האם הבחירה תוביל לאותה תוצאה? כיצד אתם מבינים את ההצעות של רב הונא ורב חייא?
 .2שני המודלים המוצגים בתלמוד מייצגים שני דרכים שונות לחוויה של יום מנוחה .מודל אחד הוא
מנוחה בסיום ששת ימי עבודה; ניתן להגדיר מנוחה זו כשביתה ממלאכה יצירתית במשך השבוע.
במודל השני חוויית השבת היא נקודת ההתחלה של השבוע .איזה מודל נראה לכם נכון יותר? עם
איזה מודל אתם מזדהים? מהם היתרונות והחסרונות של כל מודל?
שימו לב שעל פי המקור התלמודי לבני אדם יש כוח ליצור את השבת בכל זמן ובכל מקום .משתמע מכך
שבמקרים חריגים יש לחוויה הסובייקטיבית כוח ליצור את השבת .אולי ניתן להבין זאת מנקודת מבטו של
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הקב"ה; העצירה וההתרשמות מעולמו של הקב"ה כה חשובה ,שיש לעשות כן אפילו אם היום המוקדש לכך
הוא היום הלא נכון בשבוע .אפשר גם להבין זאת מנקודת מבטו של האדם; הצורך ביום מנוחה כה גדול ,וכה
הכרחי לקיומנו ,שיש להקדיש יום למנוחה אפילו אם היום המוקדש לכך הוא היום הלא נכון בשבוע.
פחד יצחק ( 05דקות)
הרב יצחק הוטנר היה רב והוגה דעות בפולין ובארה"ב במאה העשרים ,ששילב מרכיבים פילוסופיים
וקבליים בכתביו.
מקור  :6פחד יצחק:
ונכונים אנו עכשו ללמוד טוב טעם ודעת בדברי חכמים שפירשו ברכתה של שבת (ויברך
אותו) ש"ברכו במאור פניו של אדם" (בראשית רבה פרשה יא סימן ב)...הפנים הם המקום
היחידי בכל גופו של אדם אשר בו ניכרת היא במדה ידועה התבטלות חומרותה של הגוף לגבי
אורה של הדעת...
זיו הפנים נעשה על ידי זה שהדעת מזריחה בתוקף את קוי אורה ,עד כדי כך שהם בוקעים את
ה"בשר-גידים-ועצמות" של הגוף...ולכן זכה מקום זה להקרא בשם פנים...
ועומדים אנו מתוך כך על כוחה של שביתת שבת ביצירת מאור פניו של אדם .שביתת שבת
היא גילוי כוח הדעת לבקוע את גופו של עולם בכדי לעמוד על אורו...כשם שדעתו של אדם
בוקעת היא על ידי שביתת שבת את ה"חוץ" של העולם לשם גילוי הפנים של העולם ,כמו כן
בוקעת היא דעתו של אדם על ידי שביתת שבת את ה"חוץ" של האדם עצמו ,לשם גילוי הפנים
של האדם עצמו.
שאלות לדיון:
 .1הרב הוטנר כותב על ראייה מעבר לחיצוניות ,על מנת לאפשר לתכונות הפנימיות לזרוח ולהאיר.
האם אתם יכולים להזדהות עם חוויה זו? האם תוכלו לחשוב על אירוע או תקופה בחייכם שבהם
השבתת החיצוניות אפשרה לפנימיות להאיר?
 .2כיצד השבת ,או חוויית המנוחה ,מאפשרת לאדם להעריך ולפתח את הפנימיות?
 .3האם אפשרי להתנתק באופן אמיתי?
הערה למורה :הקטע אינו פשוט ,ועלול לדרוש קריאה חוזרת ,או קריאה תוך כדי ביאור.
הרב הוטנר מפתח תיאוריה לגבי כוח המנוחה בשבת ,על בסיס המדרש שמגדיר את הברכה של השבת על
ידי הקב"ה .לפי הרב הוטנר ,השבת מאפשרת לאנשים להתמקד בפנימיות .השבת נועדה לפיתוח האישיות,
והאישיות זוהרת ומאירה דרך העיניים והבעות הפנים .בדומה ,השבת היא זמן להתמקדות בפנימיות העולם;
לראות מעבר לחומרי ולהעריך את המשמעות הפנימית של העולם .המנוחה בשבת ,אם כן ,מעניקה לנו
הזדמנות ייחודית לפתח את הפנימיות האנושית ולהעריך את הפנימיות של העולם.
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סיכום ( 5דקות)
סכמו את המסרים השונים שעלו מן המקורות שנלמדו:


בריאת השבת יצרה את מושג המנוחה בעולם.



ניתנה לנו ההזדמנות לעצב את עולמנו באופן דומה לקב"ה; לא רק על ידי יצירה ,אלא גם על ידי
החדרה של מנוחה משמעותית בחיינו ובחיי החרה והקהילה.



המנוחה מאפשרת לנו לחשוב ,להתארגן מחדש ,ולגלות עומקים חדשים בעצמנו ובעולמנו.
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יצירת השבת :המנוחה כמעשה יצירתי
מקורות
מקור  :1בראשית ב ,א-ג:
ָָארץ ְוכָל ְצבָָאם:
ש ַמי ִם ְוה ֶ
א) ַויְכֺלו ַה ָ
שבִיעִי ִמכָל מְ לַאכְתֹו אֲׁשֶ ר
ׁשב ֹת בַטֹום ַה ְ
שבִיעִי ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ָעשָה ַוט ִ ְ
ב) ַויְכַל אלוקים בַטֹום ַה ְ
ָעשָה:
ׁשבַת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים
שבִיעִי ַויְקַדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ג) ַויְב ֶָרְך אלוקים אֶת יֹום ַה ְ
ַלעֲשֹות:
מקור  :2רש"י על בראשית ב,א:
דבר אחר מה היה העולם חסר ,מנוחה ,באת שבת באת מנוחה ,כלתה ונגמרה המלאכה.
מקור  :3הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,שלושה עשר עלי השושנה ( 8דקות):
השבת ,על איסורי המלאכה החמורים שלה ,מתחברת באופן מעשי לתהליך הבריאה .העולם
נברא בשישה שלבים ,שישה ימים של יצירת העולם החומרי; בדומה ,ששת ימי השבוע
מוקדשים לעולם החומרי – עבודה ,תיקון ,בניה ,והעלאת העולם לרמה גבוהה יותר .השבת
היא שיבה לחיים הפנימיים – שיבה ,כמו השיבה של הבורא עצמו ,לעולמות עליונים ,למהות
הרוחנית ,למקור הבלתי משתנה של כל שינוי .צלם האלוקים שבאדם דורש ממנו להמשיך
לשאת בעול של תיקון הבריאה המקורית ,ולאחר מכן לשוב לפנימיותו – לפרוש מיצירתיות
חומרית ולחדש את הקדושה שבאה ממנוחה ושלווה מוחלטת.
ההלכה ,הסדר הפורמאלי שמגדיר את המצוות ,מתארת בפירוט רב את כל הפעולות שנאסרו
בשבת .עם זאת ,כל איסורי המלאכה נובעים מאותו רעיון בסיסי :השבת היא היום שבו אדם
מפסיק לברוא בעולם החיצוני ,ופונה פנימה לקדושה...
מקור  :4תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב ( 16דקות):
אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי :אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו.
דאמר רב המנונא :כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו  -מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה
שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית ,שנאמר ויכלו ,אל תקרי ויכלו אלא ויכלו .אמר
רבי אלעזר :מניין שהדיבור כמעשה  -שנאמר +תהלים לג +בדבר ה' שמים נעשו.
מקור  :5תלמוד בבלי מסכת שבת דף סט עמוד ב ( 8דקות):
אמר רב הונא :היה מהלך (בדרך או) במדבר ,ואינו יודע אימתי שבת  -מונה ששה ימים
ומשמר יום אחד .חייא בר רב אומר :משמר יום אחד ומונה ששה .במאי קמיפלגי? מר סבר:
כברייתו של עולם ,ומר סבר :כאדם הראשון.
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מקור  :6פחד יצחק:
ונכונים אנו עכשו ללמוד טוב טעם ודעת בדברי חכמים שפירשו ברכתה של שבת (ויברך
אותו) ש"ברכו במאור פניו של אדם" (בראשית רבה פרשה יא סימן ב)...הפנים הם המקום
היחידי בכל גופו של אדם אשר בו ניכרת היא במדה ידועה התבטלות חומרותה של הגוף לגבי
אורה של הדעת...
זיו הפנים נעשה על ידי זה שהדעת מזריחה בתוקף את קוי אורה ,עד כדי כך שהם בוקעים את
ה"בשר-גידים-ועצמות" של הגוף...ולכן זכה מקום זה להקרא בשם פנים...
ועומדים אנו מתוך כך על כוחה של שביתת שבת ביצירת מאור פניו של אדם .שביתת שבת
היא גילוי כוח הדעת לבקוע את גופו של עולם בכדי לעמוד על אורו...כשם שדעתו של אדם
בוקעת היא על ידי שביתת שבת את ה"חוץ" של העולם לשם גילוי הפנים של העולם ,כמו כן
בוקעת היא דעתו של אדם על ידי שביתת שבת את ה"חוץ" של האדם עצמו ,לשם גילוי הפנים
של האדם עצמו.
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היצירתיות של בצלאל :אמנות כביטוי לאלוקות
כתב :ד"ר דניאל רוז
הקדמה ( 01דקות)

הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,הרב הראשי הראשון בארץ ישראל תחת המנדט הבריטי ואביה הרוחני של
הציונות הדתית ,מצא עצמו תקוע באירופה לכל אורך מלחמת העולם הראשונה .הוא השתקע בלונדון והפך
לרב של קהילת מחזיקי הדת .הרב קוק היה מבקר לעיתים קרובות בגלריה הלאומית בלונדון ונהנה מיצירות
האמנות .האומן האהוב עליו היה רמברנדט ,אותו כינה "צדיק" (ראה מקור  5להלן) .על פי עדותו הוא שאב
השראה מיצירותיו של רמברנדט .הציור המובא כאן ,המכונה סעודת בלשאצר ,מוצג עד היום בגלריה
הלאומית בלונדון.
אודות היצירה:
ביצירה זו רמברנדט שאב השראה מפרק ה בספר דניאל ,שם מסופר על סעודה שערך בלשאצר ,מלך בבל,
עבור שריו .במהלך הסעודה הגיש בלשאצר יין בכלים מקודשים שלקח אביו נבוכדנצר מבית המקדש
בירושלים.
בציור מתאר רמברנדט את הרגע שבו הופיעה יד ה' וכתבה על הקיר משפט שרק דניאל הצליח לפענח:
"מנא ,מנא ,תקל ופרסין" .דניאל פירש את המשפט" :אלוקים מונה את ימי שלטון בבל ,ובבל תיפול בידי
פרס" .ממש באותו לילה נרצח בלשאצר.
רמברנדט מצא את הכתובת בעברית בספר של חברו ,מנשה בן ישראל ,שהיה רב ובעל בית דפוס .למרות
שהכיתוב היה לפניו ,הוא טעה בהעתקת אחת האותיות ,וסידר את האותיות בטורים במקום בשורות .היצירה
פורסמה סביב שנת  ,1635ומהווה דוגמא לניסיון של רמברנדט לבסס את עצמו כצייר בסגנון בארוק
היסטורי.
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בקשו מהמשתתפים להקדיש מספר דקות לעיון בציור
שאלו את המשתתפים:
 .1האם לדעתכם האמנות משחקת תפקיד כלשהוא ביהדות? כיצד?
 .2מה לדעתכם ראה הרב קוק כאשר עיין ביצירות של רמברנדט? מה ראה ביצירה "סעודתו של
בלשאצר"?
נשוב בהמשך לדיון ביחסו של הרב קוק לאמנות; לפני כן נציג את האומן הישראלי המתועד הראשון :בצלאל
בן אורי.
חלק א :בצלאל בן אורי ( 05דקות)
המקורות הבאים מציגים את הדמות המקראית של בצלאל .בצלאל צֺווה על ידי האלוקים לבנות את המשכן,
שילווה את עם ישראל במסעותיו במדבר עד שיגיעו לארץ ישראל.
מקור  : 1שמות לה ,ל  -לה:
אורי בֶן חור ְל ַמחֵה י ְהודָ ה.
ׁשם ְב ַצ ְלאֵל בֶן ִ
ל וַט ֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל ְבנֵי יִש ְָראֵל ְראו ק ָָרא האלוקים ְב ֵ
לא ַוי ְ ַמלֵא א ֹתֹו רו ַח אֱלוקים ְב ָח ְכמָה בִתְ בונָה ובְדַ עַת ו ְבכָל ְמלָאכָה.
לב ְו ַלחְׁש ֹב ַמ ֲחׁשָב ֹת ַלעֲש ֹת ַבזָהָב ו ַב ֶכסֶף ו ַבמְח ֹׁשֶת.
ׁשבֶת.
לג ו ַבחֲרֹׁשֶת ֶאבֶן ְלמַֹּלאת ו ַבחֲרֹׁשֶת עֵץ; ַלעֲשֹות ְבכָל ְמלֶאכֶת מַ ֲח ָ
לד ולְהֹור ֹת נָתַ ן ְבלִבֹו :הוא וְָא ֳהלִיָאב בֶן ֲאחִי ָסמְָך ְל ַמחֵה דָ ן.
ׁש ב וְר ֹ ֵק ם בַ ְת כֵ לֶ ת ו בָ ַארְ ג ָ ָמ ן
לה ִמ לֵא א ֹ ָת ם ָח כְ ַמ ת לֵ ב לַ עֲ שֹות כָל ְמ לֶ א כֶ ת ָח רָ ׁש וְח ֹ ֵ
ׁש ב ֹת.
ׁש ֵב י ַמ ֲח ָ
ש י כָל ְמ לָ א כָה וְח ֹ ְ
ש ׁש וְא ֹרֵ ג; ע ֹ ֵ
ש נ ִי ו בַ ֵ
בְתֹו לַ עַ ת הַ ָ
שאלו את המשתתפים :
 .1אילו כישורים מעניק הקב"ה לבצלאל? כיצד כישרונות אלה עשויים לסייע לבצלאל להפוך לאומן?
 .2איזו תכונה המתארת את בצלאל כאומן מפתיעה? איזו תכונה חסרה לדעתכם?
מקור  :2בבלי ברכות נה עמוד ב:
ׁשעָה ׁשֶָאמַר לֹו
ׁשם ָח ְכמָתֹו נִק ְָראְ .ב ָ
ָא ַמר ַרבִי ׁשְמואֵל בַר נַ ְח ָמנִי ָאמַר ַרבִי יֹונָתָ ןְ :ב ַצ ְלאֵל עַל ֵ
ׁשכָן ָארֹון ְו ֵכלִיםָ ,הלְַך מׁשֶה ו ָהפְַך,
ַה ָקדֹוׁש בָרוְך הוא לְמׁשֶה :לְֵך ֱאמֹור לֹו ִל ְב ַצ ְלאֵל ֲעשֵה לִי ִמ ְ
ׁשכָןָ .אמַר לֹו :מׁשֶה ַרבֵינוִ ,מנְהָגֹו ׁשֶל עֹולָםָ :אדָ ם בֹונֶה ַבי ִת וַאחַר
וָאמַר לֹו ֲ :עשֵה ָארֹון ו ֵכלִים ו ִמ ְ
ׁש ֲאנִי עֹושֶה – ְלהֵיכָן
ׁשכָן! ֵכלִים ֶ
כְָך ַמ ְכנִיס לְתֹוכֹו ֵכלִים ,ואַתָ ה אֹומֵרֲ :עשֵה לִי ָארֹון ו ֵכלִים ו ִמ ְ
ׁשכָן ָארֹון ְו ֵכלִיםָ .אמַר לֹוׁ :שֶ םָא ְבצֵל אֵל
ׁשםָא כְָך ָאמַר לְָך הַקָ דֹוׁש בָרוְך הואֲ :עשֵה ִמ ְ
ַא ְכנִיסֵם? ֶ
ָהי ִיתָ ְוי ָדַ ְע ָת!
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משני המקורות עולה כי למרות שבצלאל נבחר בשל כישרונו ויכולותיו האישיות ,מתנות אלה הוענקו לו על ידי
הקב"ה ,ואף מכונות "רוח אלוקים".
שאלו את המשתתפים:
 .1הטקסט מבהיר שכישוריו של בצלאל הם מתנה מאת ה' ורוח אלוקים; האם יכולות כאלה אינן מעידות גם על
תכונות אנושיות? האם האדם יכול לקבל שבחים על הישגיו אם כל כישרונותיו נובעים מהקב"ה? מה ההבדל
בין חוסר ניצול של יכולת שניתנה לנו על ידי הקב"ה לבין ניצול יכולת בה ניחנו על מנת להשיג הישגים
משמעותיים?
 .2מה המשמעות של השהייה "בצל אל"? כיצד תכונה זו משפיעה על האיכות של עבודתו של בצלאל?
מקור  :3הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,ביאור תניא
לכל נשמה תפקיד מסוים ,ייחודי עבורה בלבד ,ועליה להקדיש את עצמה למטרה זו ,ולהגדירה לעצמה
כמטרה הגבוהה ביותר ,ולהשקיע בה רמה גבוהה ביותר של התמדה וזהירות ,תוך מודעות שהאדם חיוני
בהחלט לתפקיד זה – ואין כל נפש אחרת שתוכל למלא את מקומו ביחס לתפקיד זה.
הרב שטינזלץ מעודד אותנו לשים לב לכישרונות וליכולות שלנו .לכל אדם ייחודיות ואינדיבידואליות ,ותפקידנו לסלול
לנו דרך עצמאית .זוהי ללא ספק התחושה שעולה מתפקידו של בצלאל.
נפנה עתה לקטעים שנכתבו על ידי שלושה הוגים מן התקופה המודרנית ,המציגים שלושה מודלים שונים של האופן
שבו אמנות עשויה לסייע להתפתחות הרוחנית :האמנות כצלם אלוקים (הרב סולוביצ'יק); האמנות כנבואה (הרב קוק);
והאמנות כדרך להבנת הקב"ה (הרב סאקס).
חלק ב :אמנות וצלם אלוקים (  01דקות)
שאלו את המשתתפים :
 . 1לאנשים רבים יש תחביב או תשוקה לדבר שמסייע להם בהתפתחותם הרוחנית .יש מי שמקשיב
למו סיקה; אחרים ניזונים מטיולים בחיק הטבע .כיצד אתם מטפחים את הרוחניות שלכם? האם
האמנות משחקת בכך תפקיד?
בקשו מהמשתתפים לעיין במקורות 4-5
מקור  :4בראשית א ,כז:
ַויִּב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹוְ ,ב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ּונְ ֵקבָה ,ב ָָרא א ֹתָ ם.
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מקור  :5הרב יוסף דב הלוי סולוביציק ,איש האמונה הבודד ,עמ' :14
מה מגמתו של אדם הראשון? מה התכלית אשר לקראתה הוא מאמץ עצמו ללא הרף ובמרץ עצום? ברור
כי התכלית אינה אלא אחת ,אותה תכלית אשר ה' הציב בפניו :להיות "אדם" ,להיות הוא עצמו .האדם
הראשון רוצה להיות אנושי ,לגלות את זהותו הקשורה באנושיותו...
בקיומו של יצור הפרא אין כבוד משום שקיומו הוא חסר אונים .הקיום האנושי הוא מכובד מפני
שבקיומו יש תהילה ,הוד ועוצמה...
האדם הקדמון שלא היה יכול ללחום במחלות ,ואשר נפל קרבן בהמוניו לדבר ולקדחת כשהוא מושפל
וחסר אונים ,לא היה יכול לדרוש לעצמו את כתר ההדר .רק האדם הבונה בתי חולים ,המגלה שיטות
ריפוי ומציל חיי בני אדם ,מתברך במידת הכבוד .אדם שחי במאות ה 17-וה ,18-שנזקק לעשות דרכו
מבוסטון לניו יורק משך ימים ,היה נהדר פחות מאשר האדם המודרני המנסה לכבוש את החלל ,ממריא
במטוס בשדה התעופה בניו יורק בחצות הלילה ולאחר כמה שעות צועד לו בניחותא ברחובותיה של
לונדון .יצור הפרא הינו חסר אונים ,ולכן אינו נהדר .האדם התרבותי השיג שלטון מוגבל על הטבע,
ונעשה ,במובנים מסוימים ,אדון לטבע ,ועל ידי כך השיג גם כבוד .שלטונו מאפשר לו לפעול בהתאם
לאחריותו...
האדם הראשון אינו תיאורטיקן יוצר בלבד .הוא גם אסתטיקן יוצר .בשכלו הוא מעצב אידיאות ובלבו
הוא יוצר את היופי .הוא נהנה מיצירותיו השכליות והאסתטיות והוא גאה בהן.
המקור התלמודי מתאר את בצלאל כמי ששוהה "בצל אל" ,ועל כן ניכרת ההשראה האלוקית בעבודתו היצירתית.
תיאור זה נובע ממשחק מילים המבוסס על שמו של בצלאל = "בצל אל" .בתיאור בריאת האדם בבראשית כתוב
שהאדם נברא "בצלם אלוקים" .המילה "בצלם" קשורה אטימולוגית ותמטית למילה "בצל" .כאשר התורה מתארת את
בריאת האדם בצלם אלוקים ,היא אינה מתייחסת כמובן לדמיון פיסי ,מכיוון שאין לקב"ה דמות גוף .יש אם כן צורך
לחפש דמיון מסוג אחר בין האדם לבוראו.
הרב סולוביצ'יק ,רב והוגה במאה ה 26-ברוסיה ובארה"ב ,מציין בחיבורו הפילוסופי החשוב "איש האמונה הבודד"
שתי פרדיגמות ביחס למשמעות הקיום האנושי .הפרדיגמות משקפות את שני תיאורי בריאת העולם המופיעים בפרקים
הראשונים של ספר בראשית.
הפרדיגמה הראשונה קרויה "אדם הראשון" ,או "איש ההדר" .אדם זה הוא גאון יצירתי .הוא עצמו נוצר בצלם אלוקים,
ודומה לקב"ה בצורה עמוקה .מיהו האלוקים המופיע בפרק הראשון של בראשית ,הפרק המציג את אדם הראשון? זהו
אל הבריאה; אדם הראשון דומה לו ביכולות הבריאה והיצירה שלו ,ודרך כוח הבריאה האדם ממלא את חובתו להידמות
לבוראו ,חובה הנובעת מצלם האלוקים שבו.
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בניגוד לאדם הראשון ,שכוחו ביצירה ובריאה ,אדם השני נברא מן האדמה .באדם השני מושרש חוש נוקב של צניעות
וענווה ,הנובעים מתוך הבנה עמוקה שהוא אינו אלא חלק קטן מהבריאה .אדם השני אינו שואף ליצור או להשתלט על
העולם כמו אדם הראשון; אדם השני הוא איש האמונה הבודד ,ותפקידו לשרת את העולם שלתוכו הוא נוצר ,ולשמור
עליו .מהותו לתור את העולם ,ולמצוא בו משמעות.
התהליך היצירתי הוא מילוי חובתו של האדם כלפי בוראו .על האדם מוטל ליצור כפי שהקב"ה יוצר .ניתן לפיכך
להשתמש באמנות ככלי לעבודת ה' והתפתחות רוחנית.
שאלו את המשתתפים:
 .1בבראשית פרקים א-ב מתוארת בריאת העולם ,ולעינינו נגלה תהליך יצירתי .מעניין שלמרות שהאדם מתואר
כחלק מהיצירה ,הוא היצור היחיד המתואר כצלם אלוקים .מה המשמעות של בריאת האדם בצלם אלוקים?
 .2לפי הרב סולוביצ'יק ,כיצד ניתן לראות את האמנות כאמצעי לעבודת ה' ,וכדרך להתפתחות רוחנית?
חלק ג :האומן כנביא ( 01דקות)
בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקורות .6-7
מקור  :6הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,יובל אורות:
כשגרתי בלונדון הייתי מבקר בגלריה הלאומית והתמונות האהובות עלי ביותר היו של רמברנדט .לדעתי,
רמברנדט היה צדיק ...כשראיתי לראשונה את התמונות של רמברנדט הן הזכירו לי מאמר חז"ל על
בריאת האור .כשברא ה' את האור הוא היה כל כך חזק ומאיר שאפשר היה לראות מסוף עולם עד סופו.
וה' פחד שהרשעים ישתמשו בו .מה עשה? הוא גנז את האור ההוא לצדיקים לעתיד לבוא .אבל מדי פעם
ישנם אנשים דגולים שה' מברך אותם בראיית האור הגנוז .אני סבור שאחד מהם היה רמברנדט והאור
שבתמונותיו הוא האור שברא ה' בימי בראשית".
מקור  :7הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,עין אי"ה:
הכישרון האמיתי של הצייר האומן כשהוא ברום מעלת כישרונו ...להיות מכיר בעמקי טבעי המציאות
בין מצב הגשמי שלהם בין מצב הרוחני שבהם ויחס חלקיה זה לזה ,הרוחניות והגשמיות...
והנה כל אלה הדברים הנאמרים בכללם ביותר כל יתברך שמו ,בהאריכנו את פלאות חכמת היצירה
כולה ,צריכין להימצא מעין דוגמתן בחכם שלם לחכמת מלאכת מחשבת .ועל ערך היותר נשגב ויותר רם,
נתברך בזה בצלאל על פי רוח אלוקים .להשלים ציור אמיתי צריך חכמה גדולה בהעמדת חלקים
הגשמיים שבו בחלוקות אורותיו וצלליו חלקי ציציו ופרחיו ,וכיוצא בו ,הכיוון והדיוק הנמרץ אל עצם
טהרת המציאות הכיוון.
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כאשר הרב קוק הביט ביצירה אמנותית ,הוא הרגיש שהוא מביט בביטוי של האור האלוקי הגנוז .הוא האמין שלאומן
יש הכישורים הרוחניים הנדרשים כדי לתרגם מה שהוא רואה בעיניו לביטוי אסתטי ,לטובת אלו שאין להם כישרון
כזה .כאשר הרב קוק ביקר בגלריה הלאומית והתפעל מיצירותיו של רמברנדט "הצדיק" ,הוא חווה חוויה שדומה
למפגש עם הנביא ,שיכול לראות דברים שהרב קוק אינו מסוגל לראותם .בצלאל נבחר בשל העובדה שהיו לו שני
הכישורים .הייתה לו יכולת לראות דבר שמשה לא היה מסוגל לראות; רעיון זה בא לידי ביטוי במדרש ,המתאר את
העברת הציווי האלוקי על בניית המשכן על ידי משה ,ותרגום הציווי על ידי בצלאל תוך ניצול יצירתיותו והיכולת
להוציא את היצירה מן הכוח אל הפועל.
שאלו את המשתתפים:
 .1הרב קוק ביקר בגלריה הלאומית לעיתים קרובות .האם ישנם מקומות שאתם מבקרים לעיתים קרובות,
המעוררים בכם השראה?
 .2מדוע תיאר הרב קוק את רמברנדט כצדיק? האם ישנו אומן שיצירותיו מעוררות בכם השראה? מי? מדוע?
 .3האם לדעתכם ,לפי הרב קוק ,ישנו קשר בין רמברנדט ובצלאל? מה הקשר?
חלק ד :אמנות כדרך להבנת הקב"ה ( 01דקות)
מקור  :8הרב יונתן סאקס ,תורגם מתוך הספר "( Future Tenseלשון עתיד")
עתה נוכל להבדיל בין שני סוגי ידע .חכמה היא האמת אותה אנו מגלים; התורה היא האמת אותה אנו
יורשים .החכמה היא הירושה האוניברסאלית של האנושות; התורה היא הירושה הייחודית של עם
ישראל ,עם ה' .החכמה נרכשת על ידי ראייה והגיון; התורה מתקבלת על ידי הקשבה ומענה .החכמה
מספרת לנו על הקיים; התורה מספרת לנו מה יכול להיות .החכמה מתייחסת לעובדות; התורה מצווה.
החכמה מכילה חוקים תיאוריים ומדעיים; התורה מכילה פרספקטיבה ,וחוקי התנהגות .החכמה מתייחסת
לבריאה התורה להתגלות...
מעתה אפשר לומר :לחכמה מקום של כבוד בתוך השקפת העולם היהודית .לחכמה כבוד דתי; היא מתת
אל .היא נגישה לכל אדם ,משום שכל אדם נברא בצלם אלוקים .אפשר גם להסתכן בהגדרה הבאה:
החכמה היא שמאפשרת לנו להבין שהעולם הוא יציר כפיו של הקב"ה (מדעי הטבע) וכי האדם נברא
בצלם אלוקים (מדעי הרוח).
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הרב סאקס (יליד  ,1948הרב הראשי לשעבר של בריטניה) בספרו  Future Tenseמציג את עמדתו ליחס בין התרבות
והמדע הכללי ,אותם הוא מכנה "חכמה" ,ובין התורה .לטענתו האמת נמצאת בשני התחומים :החכמה היא אמת
אוניברסאלית ,הנגישה לאנושות כולה ,ואילו התורה היא האמת שהקב"ה העביר באופן ייחודי לעם ישראל.
לפי גישתו של הרב סאקס ,החכמה עוסקת הן במדעי הטבע והן במדעי הרוח .מדעי הרוח הם דרך להבנת האדם שנוצר
בצלם אלוקים; הם נגישים לכל אדם ,מכיוון שכל אדם נברא בצלם אלוקים .האמנות היא לפיכך אחת הדרכים להבנת
האנושות .בצלאל ,האומן הפרדיגמטי ,לא רק נברא בצלם אלוקים; שמו מעיד על הבנה עמוקה יותר של העולם ,מכיוון
שהוא נמצא בצל האלוקים.
הרמב"ם כותב במשנה תורה (הלכות יסודי התורה ב ,א-ב) שהדרך להגיע לאהבת ה' היא לימוד דרכיו :האדם אינו יכול
להכיר באמת את הקב"ה ,שהוא נצחי ,אבל הוא יכול להכיר ולהבין את מעשיו של הקב"ה ,ודרך מעשים אלה להתחבר
אליו .הרב סאקס ,כמו הרמב"ם ,מעודד אותנו ללימוד תורה וחכמה לשם השגת מטרה זו .האמנות ,שהיא מדע אנושי,
היא דרך להכרה והבנה של הקב"ה כיוצר ,ולכן האמנות היא דרך לאהבת ה' ולטיפוח הקשר איתו.
שאלו את המשתתפים:
 .1מה היחס בין חכמה וצלם אלוקים הקיים בכל אדם?
 .2כיצד הבנת האנושות עשויה לסייע לנו להבין את הקב"ה? האם האמנות יכולה לסייע בתהליך זה?
סיכום ( 5דקות)
כמו הערכתו של הרב קוק כלפי האמנות של רמברנדט ,היהדות מעניקה לנו תחושה אמיתית של היופי והיצירתיות של
עולם האמנות .בצלאל הוא הפרדיגמה של אומן יצירתי ביהדות .התלמוד מתאר אותו כמי שנמצא "בצל אל" .ביחידה זו
הוצגו שלושה מודלים של שימוש בכלי לשם התפתחות רוחנית .כל אחד מן המודלים קשור לרעיון שעל פיו בצלאל
נמצא בצלו של האלוקים ,וכי האדם נברא בצלם אלוקים .הרב סולוביצ'יק טוען שהקב"ה מצפה מן האדם להיות יצירתי
בשל בריאתו בצלם אלוקים ,וכי חובה על האדם להידמות לאל .הרב קוק טוען שבצלאל רואה את העולם בצורה
ייחודית ,וכי היו לו הכישורים לתרגם את נקודת המבט הייחודית שלו דרך האמנות .זהו הכישרון של האומן הנביא.
לבסוף ,הרב סאקס מאמין שהאמנות היא מרכיב של ההומאניות – האופן שבו האדם מסוגל להבין את האנושות כיצירה
של הקב"ה ,ובאופן זה להגיע להבנה טובה יותר של האומן עצמו – הלוא הוא הקב"ה .תובנה זו תוכל להביא גם למצב
של אהבת ה' .באדם נטועה יכולת זו מכיוון שהוא נוצר בצלם אלוקים.
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היצירתיות של בצלאל :אמנות כביטוי לאלוקות
מקורות
מקור  : 1שמות לה ,ל  -לה:
אורי בֶן חור ְל ַמחֵה י ְהודָ ה.
ׁשם ְב ַצ ְלאֵל בֶן ִ
ל וַט ֹאמֶר מֹׁשֶה אֶל ְבנֵי יִש ְָראֵל ְראו ק ָָרא האלוקים ְב ֵ
לא ַוי ְ ַמלֵא א ֹתֹו רו ַח אֱלוקים ְב ָח ְכמָה בִתְ בונָה ובְדַ עַת ו ְבכָל ְמלָאכָה.
לב ְו ַלחְׁש ֹב ַמ ֲחׁשָב ֹת ַלעֲש ֹת ַבזָהָב ו ַב ֶכסֶף ו ַבמְחֹׁשֶת.
ׁשבֶת.
לג ו ַבחֲרֹׁשֶת ֶאבֶן ְלמַֹּלאת ו ַבחֲרֹׁשֶת עֵץ; ַלעֲשֹות ְבכָל ְמלֶאכֶת מַ ֲח ָ
לד ולְהֹור ֹת נָתַ ן ְבלִבֹו :הוא וְָא ֳהלִיָאב בֶן ֲאחִי ָסמְָך ְל ַמחֵה דָ ן.
ׁש ב וְר ֹ ֵק ם בַ ְת כֵ לֶ ת ו בָ ַארְ ג ָ ָמ ן בְתֹו לַ ַע ת
לה ִמ לֵא א ֹ ָת ם ָח כְ ַמ ת לֵ ב לַ עֲ שֹות כָל ְמ לֶ א כֶ ת ָח רָ ׁש וְח ֹ ֵ
ׁש ב ֹת.
ׁש ֵב י ַמ ֲח ָ
ש י כָל ְמ לָ א כָה וְח ֹ ְ
ש ׁש וְא ֹרֵ ג; ע ֹ ֵ
ש נ ִי ו בַ ֵ
ַה ָ
מקור  :2בבלי ברכות נה עמוד ב:
ׁשעָה ׁשֶָאמַר לֹו הַקָ דֹוׁש בָרוְך
ׁשם ָח ְכמָתֹו נִק ְָראְ .ב ָ
ָא ַמר ַרבִי ׁשְמואֵל בַר נַ ְח ָמנִי ָאמַר ַרבִי יֹונָתָ ןְ :ב ַצ ְלאֵל עַל ֵ
ׁשכָן ָארֹון ְו ֵכלִיםָ ,הלְַך מׁשֶה ו ָהפְַך ,וָאמַר לֹו :עֲשֵה ָארֹון ו ֵכלִים
הוא לְמׁשֶה :לְֵך ֱאמֹור לֹו ִל ְב ַצ ְלאֵל ֲעשֵה לִי ִמ ְ
ׁשכָןָ .א ַמר לֹו :מׁשֶה ַרבֵינוִ ,מנְהָגֹו ׁשֶל עֹולָםָ :אדָ ם בֹונֶה ַבי ִת וַאחַר כְָך ַמ ְכנִיס לְתֹוכֹו ֵכלִים ,ואַתָ ה אֹומֵ ר:
ו ִמ ְ
ׁשםָא כְָך ָאמַר לְָך ַה ָקדֹוׁש בָרוְך הוא:
ׁש ֲאנִי עֹושֶה – ְלהֵיכָן ַא ְכנִיסֵם? ֶ
ׁשכָן! ֵכלִים ֶ
ֲעשֵה לִי ָארֹון ו ֵכלִים ו ִמ ְ
ׁשםָא ְבצֵל אֵל ָהי ִיתָ ְוי ָדַ עְתָ !
ׁשכָן ָארֹון ְו ֵכלִיםָ .א ַמר לֹוֶ :
ֲעשֵה ִמ ְ
מקור  :3הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,ביאור תניא
לכל נשמה תפקיד מסוים ,ייחודי עבורה בלבד ,ועליה להקדיש את עצמה למטרה זו ,ולהגדירה לעצמה
כמטרה הגבוהה ביותר ,ולהשקיע בה רמה גבוהה ביותר של התמדה וזהירות ,תוך מודעות שהאדם חיוני
בהחלט לתפקיד זה – ואין כל נפש אחרת שתוכל למלא את מקומו ביחס לתפקיד זה.
מקור  :4בראשית א ,כז:
ַויִּב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹוְ ,ב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ּונְ ֵקבָה ,ב ָָרא א ֹתָ ם.
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מקור  :5הרב יוסף דב הלוי סולוביציק ,איש האמונה הבודד ,עמ' :14
מה מגמתו של אדם הראשון? מה התכלית אשר לקראתה הוא מאמץ עצמו ללא הרף ובמרץ עצום? ברור
כי התכלית אינה אלא אחת ,אותה תכלית אשר ה' הציב בפניו :להיות "אדם" ,להיות הוא עצמו .האדם
הראשון רוצה להיות אנושי ,לגלות את זהותו הקשורה באנושיותו...
בקיומו של יצור הפרא אין כבוד משום שקיומו הוא חסר אונים .הקיום האנושי הוא מכובד מפני
שבקיומו יש תהילה ,הוד ועוצמה...
האדם הקדמון שלא היה יכול ללחום במחלות ,ואשר נפל קרבן בהמוניו לדבר ולקדחת כשהוא מושפל
וחסר אונים ,לא היה יכול לדרוש לעצמו את כתר ההדר .רק האדם הבונה בתי חולים ,המגלה שיטות
ריפוי ומציל חיי בני אדם ,מתברך במידת הכבוד .אדם שחי במאות ה 17-וה ,18-שנזקק לעשות דרכו
מבוסטון לניו יורק משך ימים ,היה נהדר פחות מאשר האדם המודרני המנסה לכבוש את החלל ,ממריא
במטוס בשדה התעופה בניו יורק בחצות הלילה ולאחר כמה שעות צועד לו בניחותא ברחובותיה של
לונדון .יצור הפרא הינו חסר אונים ,ולכן אינו נהדר .האדם התרבותי השיג שלטון מוגבל על הטבע,
ונעשה ,במובנים מסוימים ,אדון לטבע ,ועל ידי כך השיג גם כבוד .שלטונו מאפשר לו לפעול בהתאם
לאחריותו...
האדם הראשון אינו תיאורטיקן יוצר בלבד .הוא גם אסתטיקן יוצר .בשכלו הוא מעצב אידיאות ובלבו
הוא יוצר את היופי .הוא נהנה מיצירותיו השכליות והאסתטיות והוא גאה בהן.
מקור  :6הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,יובל אורות:
כשגרתי בלונדון הייתי מבקר בגלריה הלאומית והתמונות האהובות עלי ביותר היו של רמברנדט .לדעתי,
רמברנדט היה צדיק ...כשראיתי לראשונה את התמונות של רמברנדט הן הזכירו לי מאמר חז"ל על
בריאת האור .כשברא ה' את האור הוא היה כל כך חזק ומאיר שאפשר היה לראות מסוף עולם עד סופו.
וה' פחד שהרשעים ישתמשו בו .מה עשה? הוא גנז את האור ההוא לצדיקים לעתיד לבוא .אבל מדי פעם
ישנם אנשים דגולים שה' מברך אותם בראיית האור הגנוז .אני סבור שאחד מהם היה רמברנדט והאור
שבתמונותיו הוא האור שברא ה' בימי בראשית".
מקור  :7הרב אברהם יצחק הכהן קוק,עין אי"ה:
הכישרון האמיתי של הצייר האומן כשהוא ברום מעלת כישרונו ...להיות מכיר בעמקי טבעי המציאות
בין מצב הגשמי שלהם בין מצב הרוחני שבהם ויחס חלקיה זה לזה ,הרוחניות והגשמיות...
והנה כל אלה הדברים הנאמרים בכללם ביותר כל יתברך שמו ,בהאריכנו את פלאות חכמת היצירה
כולה ,צריכין להימצא מעין דוגמתן בחכם שלם לחכמת מלאכת מחשבת .ועל ערך היותר נשגב ויותר רם,
נתברך בזה בצלאל על פי רוח אלוקים .להשלים ציור אמיתי צריך חכמה גדולה בהעמדת חלקים
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הגשמיים שבו בחלוקות אורותיו וצלליו חלקי ציציו ופרחיו ,וכיוצא בו ,הכיוון והדיוק הנמרץ אל עצם
טהרת המציאות הכיוון.
מקור  :8הרב יונתן סאקס ,תורגם מתוך הספר "( Future Tenseלשון עתיד")
עתה נוכל להבדיל בין שני סוגי ידע .חכמה היא האמת אותה אנו מגלים; התורה היא האמת אותה אנו
יורשים .החכמה היא הירושה האוניברסאלית של האנושות; התורה היא הירושה הייחודית של עם
ישראל ,עם ה' .החכמה נרכשת על ידי ראייה והגיון; התורה מתקבלת על ידי הקשבה ומענה .החכמה
מספרת לנו על הקיים; התורה מספרת לנו מה יכול להיות .החכמה מתייחסת לעובדות; התורה מצווה.
החכמה מכילה חוקים תיאוריים ומדעיים; התורה מכילה פרספקטיבה ,וחוקי התנהגות .החכמה מתייחסת
לבריאה התורה להתגלות...
מעתה אפשר לומר :לחכמה מקום של כבוד בתוך השקפת העולם היהודית .לחכמה כבוד דתי; היא מתת
אל .היא נגישה לכל אדם ,משום שכל אדם נברא בצלם אלוקים .אפשר גם להסתכן בהגדרה הבאה:
החכמה היא שמאפשרת לנו להבין שהעולם הוא יציר כפיו של הקב"ה (מדעי הטבע) וכי האדם נברא
בצלם אלוקים (מדעי הרוח).
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יצירה משותפת :פחד ופאר (לתלמידי חטיבת הביניים)
כתבה :דבורה כץ
הקדמה ( 01דקות)
חלקו את המשתתפים לזוגות .בקשו מכל זוג לערוך רשימה של קבוצות אליהם הם משתייכים :משפחה ,חוגים ,חברים,
פעילויות פנאי ,וכולי.
פעילות:
חלקו לכל משתתף דף נייר ולורדים .בקשו משמשתתפים לצייר עיגול גדול על הדף ,ולחלק את העיגול .בכל חלק
תירשם כותרת שמתארת קבוצה שאליה משתייך המשתתף.
שאלו את המשתתפים:
 .1בקשו מהמשתתפים לשתף את חבריהם לכיתה ברשימה.
 .2אילו תחושות מלוות את ההשתייכות לקבוצה?
 .3האם קיימות מגבלות בהשתייכות לקבוצה מסוימת?
 .4הביאו דוגמאות להישגים שהגעתם אליהם בזכות ההשתייכות לקבוצה.
חלק א :קבוצות במקרא ( 55דקות)
בקשו מהתלמידים לחזור לזוגות המקוריים .הזוגות יקראו את הטקסט מספר שמות ,וידונו בסיפור.
רקע :עם ישראל בלחץ .הם חיכו וציפו לירידת משה מן ההר אחרי ארבעים יום ,והוא התעכב ולא הופיע .במקום
להשתדל ולהרגיע את עצמם ,הם הפיצו אנרגיה שלילית ומתוחה בקרב המחנה .הלחץ הגיע לכדי ייאוש שמשה כבר לא
יחזור ,והעם התחיל להפעיל לחץ על אהרן לעשות להם "אלהים אשר ילכו לפנינו".
מקור  :1שמות פרק לב ,א-ד:
ַוט ְַרא ָהעָם כִי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה ל ֶָרדֶ ת מִן ָההָר ַוט ִ ָק ֵהל ָהעָם עַל ַאהֲר ֹן וַט ֹאמְרו ֵאלָיו קום ֲעשֵה לָנו אֱֹלהִים אֲׁשֶ ר יֵלְכו
ְל ָפנֵינו כִי זֶה מֹׁשֶה ָה ִאיׁש ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָנו ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ֹלא י ָדַ עְנו מֶה ָהי ָה לֹו :וַט ֹאמֶר ֲא ֵלהֶם ַאהֲר ֹן פ ְָרקו נִזְמֵ י
ׁשיכֶם ְבנֵיכֶם ובְנ ֹתֵ יכֶם ְו ָהבִיאו ֵאלָיַ :וט ִתְ פ ְָרקו כָל ָהעָם אֶת נִזְ ֵמי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵיהֶם
ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵי נְ ֵ
ַוטָבִיאו אֶל ַאהֲר ֹןַ :וט ִ ַקח ִמט ָ ָדם ַוטָצַר א ֹתֹו ַבח ֶֶרט ַוט ַ ֲעשֵהו ֵעגֶל ַמ ֵןכָה וַט ֹאמְרו ֵאלֶה אֱֹלהֶיָך יִש ְָראֵל אֲׁשֶ ר ֶהעֱלוָך
ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם:
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שאלו את המשתתפים:
 .1מדוע בני ישראל הגיבו בפאניקה כאשר משה לא ירד מן ההר?
 .2היזכרו בזמן שבו חשתם פחד גדול .כיצד התמודדתם עם החשש?
 .3מדוע בני ישראל ביקשו להמיר את משה באלהים אחרים?
 .4האם מפתיע שרבים מקרב העם דרשו עגל זהב?
מקור  :2מתוך הספר "אם הולכים מגיעים למקומות נפלאים!" של ד"ר סוס:
עם רגלים בנעלים,
עם שכל בראש-
תמצא את הדרך שלך,
אל תחשש.
אתה יכול ויודע,
מוכן ומזומן,
ואתה הוא זה שיחליט לאן.
ד"ר סוס מעביר בקטע זה מסר חשוב :לכל אדם ניתן החופש להחליט החלטות משלו .אנו בוחרים באיזה כיוון לצעוד.
האם תמיד זהו המצב? האם לעיתים הדרך שבה אנו בוחרים ללכת אינה באמת בחירה אישית ,אלא הליכה בדרך שכבר
נסללה על ידי ההורים ,המורים ,והחברים? אם כל אדם מחליט החלטות באופן עצמאי ,כיצד ניתן להסביר את מעשה
העגל ,שבו קבוצה גדולה של אנשים בחרה בדרך חסרת הדיון ,המבוססת על פחד?
שאלו את המשתתפים:
 .1האם ייתכן שהדינמיקה הקבוצתית תוביל את האדם להחליט החלטות שגויות ,וללכת בדרכים לא רצויות?
 .2האם מצאתם את עצמכם פעם הולכים אחרי קבוצה של חברים ,למרות שחשבתם שהם מחליטים החלטה
שגויה? מה קרה בסופו של דבר? מה היו תוצאות ההחלטה?
 .3כיצד ניתן להחליט החלטות טובות כאשר החברים מסביב מחליטים החלטות גרועות?
מקור  :3שמות פרק כה ,א-ח:
ַוי ְדַ בֵר ה' אֶל מֹׁשֶה לֵאמ ֹר :דַ בֵר אֶל ְבנֵי יִש ְָראֵל ְוי ִ ְקחו לִי תְ רומָה ֵמאֵת כָל ִאיׁש ֲאׁשֶר י ִדְ בֶמו לִבֹו תִ קְ חו אֶת
ׁשנִי וְׁשֵ ׁש ְו ִעזִים:
ְַאר ָגמָן וְתֹו ַלעַת ָ
תְ רומָתִ י :וְז ֹאת הַתְ רומָה ֲאׁשֶר תִ ְקחו ֵמאִתָ ם זָהָב ָו ֶכסֶף ונְחֹׁשֶת :ותְ ֵכלֶת ו ְ
ׁשחָה ְו ִל ְקט ֶֹרת ַהןַםִ יםַ :א ְבנֵי
ׁשמֶן ַה ִם ְ
ש ִמים ְל ֶ
ׁשמֶן ַלםָא ֹר ְב ָ
ׁשחִיםֶ :
ׁשים ַו ֲעצֵי ִ
וְע ֹר ֹת אֵילִם ְמאָדָ מִים וְע ֹר ֹת תְ ָח ִ
ׁש ַכנְתִ י בְתֹוכָם:
ׁשֹהַם וְַא ְבנֵי ִמ ֺל ִאים ָלאֵפ ֹד ְולַחֹׁשֶןְ :ועָשו לִי ִמקְדָ ׁש ְו ָ
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המשכן :הגדרה
א .מבנה ארעי שבו שכנה השכינה במהלך נדודי בני ישראל במדבר;
ב .המבנה המכיל את המזבח הפנימי ,שולחן לחם הפנים ,והמנורה.
שאלו את המשתתפים:
 .1אילו חומרים התבקשו בני ישראל לתרום לבניין המשכן?
 .2מהם היתרונות של תרומת חומרים למטרה מסוימת?
 .3האם תרמתם פעם לאחר משחק או צעצוע שאהבתם? מה הייתה התחושה של פרידה מדבר שאתם אוהבים?
מקור  :4ספורנו שמות לט ,לב:
ותכל...ויעשו בני ישראל :הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל ,כי קצתם התנדבו ממון
וקצתם עשו המלאכה בנדבת לבם לעשות רצון קונם:
רבי עובדיה ספורנו ,פרשן איטלקי מהמאה ה ,16-מסביר שפעולת בניית המשכן מיוחסת לעם ישראל כולו ,מכיוון שכל
אדם מישראל תרם משהו משלו לבניית המשכן .מי שלא יכול לתרום מכוחו לבניית המשכן ,תרם מממונו ,כך שלכל
אדם ניתנה הזדמנות להשתתף בבניית המשכן ,ולכל אדם מישראל היה חלק במבנה הגמור.
גם אדם שלא נגע בפטיש או בקרש אחראי לתוצר הסופי דרך תרומתו.
ההשתתפות בתהליך מוסיפה לחוויית ההשתייכות ,ולתחושת השותפות.
חלק ב :עבודה משותפת לתיקון העולם ( 05דקות)
הערה למורה:
בהעדר זמן או חומרים מתאימים ניתן להשמיט את הקטע הבא.
הקדמה:
ביחידה זו ראינו שעבודה משותפת בקבוצה היא חוויה חזקה ומשמעותית .לעיתים ההשתייכות לקבוצה עלולה להיות
מסוכנת ,ולהוביל לתוצאות הרסניות ,כפי שראינו במעשה העגל .מצד שני ,קבוצה שעובדת היטב ביחד על מנת להשיג
מטרה חיובית עלולה להגיע להישגים נעלים!
עכשיו הגיע הזמן להתנסות בעבודה על מטרה משותפת על מנת ליצור משהו נפלא.
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תהליך חשיבה ,זוגות ,ושיתוף
בקשו מהתלמידים לדמיין דבר שיוכלו להשיג כקבוצה.
שאלו את התלמידים שאלה ,ובקשו מהם לחשוב בשקט על התשובה לבד.
לאחר חשיבה עצמאית ,בקשו מהתלמידים לערוך סיעור מוחות בזוגות.
לאחר שהוקדשו מספר דקות לסיעור מוחות ,בקשו מהתלמידים לשתף את הכיתה ברעיונותיהם.
להלן מספר דוגמאות לדברים שניתן להשיג בקבוצה:


ארגנו פעילות של ניקוי אזור מסוים ברשות הרבים ,כמו גינה ציבורית.



ארגנו פעילות של שתילת גינה בבית הספר.



ארגנו פעילות של איסוף בגדים לנזקקים בבית הספר.



ארגנו מכירת עוגות כיתתית וגייסו כסף לצדקה.



ארגנו מרתון כיתתי לגיוס כספים למטרה טובה.

הכיתה תחליט החלטה משותפת לארגן אחת מהפעילויות המוצעות (או פעילות אחרת שתוצע על ידי המורה או הכיתה).
פעילות מסכמת ( 5דקות)
חומרי עזר:
בלון אחד לכל  8-12תלמידים.
פעילות:
התלמידים יעמדו במעגלים של  8-12תלמידים בכל מעגל.
זִרקו את הבלון לאמצע המעגל .התלמידים יוודאו שהבלון יישאר באוויר תוך שימוש בידיים ובפנים בלבד.
בסיום הפעילות ,הצביעו על כוחה של עבודה משותפת להשגת מטרה משותפת.
סיכום ( 5דקות)
מקור  :5תלמוד בבלי מסכת סנהדרין צט ,עמוד ב
אמר רבי אבהו :כל המעשה את חבירו לדבר מצוה  -מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה
התלמוד מציין דבר חשוב :למרות שכל אדם יכול לפעול באופן עצמאי ,אם נוכל לעורר באחרים השראה – הרי שכוחנו
יגדל עשרת מונים! אדם מזוכה לפי רבי אבהו אפילו במצווה שלא עשה בפועל ,אם עורר באחר השראה או שסייע לו
בפעולה של מצווה.
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התחלנו את היחידה בעיון בסוגים שונים של קבוצות .אם ננצל היטב את התפקיד שלנו באותן קבוצות ,נוכל לרתום את
האנרגיה הקבוצתית החיובית על מנת לסייע לנו בהשגת הישגים משמעותיים בעולם.
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יצירה משותפת :פחד ופאר (לתלמידי חטיבת הביניים)
מקורות
מקור  :1שמות פרק לב ,א-ד:
ַוט ְַרא ָהעָם כִי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה ל ֶָרדֶ ת מִן ָההָר ַוט ִ ָקהֵל ָהעָם עַל ַאהֲר ֹן וַט ֹאמְרו ֵא ָליו קום ֲעשֵה לָנו אֱֹלהִים אֲׁשֶ ר יֵלְכו
ְל ָפנֵינו כִי זֶה מֹׁשֶה ָה ִאיׁש ֲאׁשֶר ֶה ֱעלָנו ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם ֹלא י ָדַ עְנו מֶה ָהי ָה לֹו :וַט ֹאמֶר ֲא ֵלהֶם ַאהֲר ֹן פ ְָרקו נִזְמֵ י
ׁשיכֶם ְבנֵיכֶם ובְנ ֹתֵ יכֶם ְו ָהבִיאו ֵאלָיַ :וט ִתְ פ ְָרקו כָל ָהעָם אֶת נִזְ ֵמי ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵיהֶם
ַהזָהָב ֲאׁשֶר בְָאזְנֵי נְ ֵ
ַוטָבִיאו אֶל ַאהֲר ֹןַ :וט ִ ַקח ִמט ָ ָדם ַוטָצַר א ֹתֹו ַבח ֶֶרט ַוט ַ ֲעשֵהו ֵעגֶל ַמ ֵןכָה וַט ֹאמְרו ֵאלֶה אֱֹלהֶיָך יִש ְָראֵל אֲׁשֶר ֶהעֱלוָך
ֵמא ֶֶרץ ִמצ ְָרי ִם:
מקור  :2מתוך הספר "אם הולכים מגיעים למקומות נפלאים!" של ד"ר סוס:
עם רגלים בנעלים,
עם שכל בראש-
תמצא את הדרך שלך,
אל תחשש.
אתה יכול ויודע ,מוכן ומזומן,
ואתה הוא זה שיחליט לאן.
מקור  :3שמות פרק כה ,א-ח:
ַוי ְדַ בֵר ה' אֶל מֹׁשֶה לֵאמ ֹר :דַ בֵר אֶל ְבנֵי י ִש ְָראֵל ְוי ִ ְקחו לִי תְ רומָה ֵמאֵת כָל ִאיׁש ֲאׁשֶר י ִדְ בֶמו לִבֹו תִ קְ חו אֶת
ׁשנִי וְׁשֵ ׁש ְו ִעזִים:
ְַאר ָגמָן וְתֹו ַלעַת ָ
תְ רומָתִ י :וְז ֹאת הַתְ רומָה ֲאׁשֶר תִ ְקחו ֵמאִתָ ם זָהָב ָו ֶכסֶף ונְחֹׁשֶת :ותְ ֵכלֶת ו ְ
ׁשחָה ְו ִל ְקט ֶֹרת ַהןַםִ יםַ :א ְבנֵי
ׁשמֶן ַה ִם ְ
ש ִמים ְל ֶ
ׁשמֶן ַלםָא ֹר ְב ָ
ׁשחִיםֶ :
ׁשים ַו ֲעצֵי ִ
וְע ֹר ֹת אֵילִם ְמאָדָ ִמים וְע ֹר ֹת תְ ָח ִ
ׁש ַכנְתִ י בְתֹוכָם:
ׁשֹהַם וְַא ְבנֵי ִמ ֺל ִאים ָלאֵפ ֹד ְולַחֹׁשֶןְ :ועָשו לִי ִמקְדָ ׁש ְו ָ
מקור  :4ספורנו שמות לט ,לב:
ותכל...ויעשו בני ישראל :הפעולה כולה על שלימותה נעשתה על ידי כל ישראל ,כי קצתם התנדבו ממון
וקצתם עשו המלאכה בנדבת לבם לעשות רצון קונם:
מקור  :5תלמוד בבלי מסכת סנהדרין צט ,עמוד ב
אמר רבי אבהו :כל המעשה את חבירו לדבר מצוה  -מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

57

בריאת העולם ויצירת עולמות
כתבה :דבורה כץ
חומרי עזר:
צבעים או לורדים
דף עבודה מצורף
הקדמה ( 7דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
היום יקדישו יהודים מרחבי העולם זמן ללימוד מקורות יהודיים.
ספר בראשית מפרט כיצד ברא הקב"ה את העולם .היום נעיין בתיאורי בריאת העולם של ספר בראשית ,ונתייחס גם
לעולמות הקטנים שיוצר כל אחד מאתנו.
בתחילת ספר בראשית ,הקב"ה מחליט לברוא את העולם .הבריאה היא יצירה המבוססת על חשיבה מעמיקה ,והיצירה
נמשכת לאורך שישה ימים .כל יום מביא אתו יצירה חדשה.
בקשו מהתלמידים לשתף אתכם בידע שלהם על היצירות השונות של בריאת העולם.
חלק א :בריאה ( 05דקות)
קראו את הטקסט מספר בראשית ,שמתאר מה ברא הקב"ה בכל אחד מששת ימי הבריאה.
מקור  :1בראשית א,א – ב,ג (קטעים נבחרים)
בראשית א,ה:
ַוטִק ְָרא אֱלוקים לָאֹור יֹום ְולַחֹׁשְֶך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֶאחָד.
בראשית א,ח:
ׁשנִי.
ׁש ָמי ִם; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֵ
ַוטִק ְָרא אֱלוקים ל ָָר ִקי ַע ָ
בראשית א,יא-יג:
ָָארץ; ַויְהִי-
שב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע עֵץ פ ְִרי עֹשֶה פ ְִרי ְל ִמינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו עַל-ה ֶ
ָָארץ ֶדׁשֶא ֵע ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים תַ דְ ׁשֵא ה ֶ
ֵכן.
שה-פ ְִרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו ְל ִמינֵהו; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
שב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע ְל ִמינֵהו ְועֵץ ע ֹ ֶ
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵע ֶ
וַתֹוצֵא ה ֶ
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ׁשלִיׁשִי.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְ
בראשית א,טז-כא:
ׁשלֶת הַטֹום ְואֶתַ -הםָאֹור ַה ָקט ֹן לְמֶ מְׁשֶ לֶת
ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַה ְגדֹלִיםֶ :אתַ -הםָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ ֶ
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתְ -
ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִים.
ָָארץ.
ש ָמי ִם ְל ָה ִאיר עַל-ה ֶ
ַוט ִתֵ ן א ֹתָ ם אֱלוקים ב ְִר ִקי ַע ַה ָ
ְו ִלמְׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַליְלָה ו ְל ַה ְבדִיל בֵין הָאֹור ו ֵבין הַחֹׁשְֶך; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְרבִיעִי.
ש ָמי ִם.
ָָארץ עַלְ -פנֵי ְר ִקי ַע ַה ָ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים --יִׁש ְְרצו ַה ַםי ִם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף י ְעֹופֵף עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הַתַ מִינִם ַהגְדֹלִים; ְואֵת כָל-נֶפֶׁש ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִם ְלמִינֵהֶם וְאֵת כָל-עֹוף
ָכנָף ְל ִמינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
בראשית א ,כג-כה:
ׁשי.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֲח ִמי ִ
ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְל ִמינָה ְב ֵהמָה ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו-א ֶֶרץ ְל ִמינָה; ַויְהִי-כֵן.
וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹוצֵא ה ֶ
ָָארץ ְל ִמינָה ְואֶתַ -ה ְב ֵהמָה ְל ִמינָה ְואֵת כָלֶ -רמֶש ָהאֲדָ מָה ְל ִמינֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתַ -חט ַת ה ֶ
טֹוב.
בראשית א,כז:
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם
בראשית א,לא:
שי.
ש ִ
ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת-כָלֲ -אׁשֶר ָעשָה ְו ִהמֵה-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ַה ִ
בראשית ב,ג:
ׁשבַת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות:
שבִיעִי ַויְקַדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה ְ
בראשית ב,ג:
ׁשבַת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות:
שבִיעִי ַויְקַדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה ְ
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פעילות  :0דף עבודה בנושא שבעת ימי הבריאה
חלקו לתלמידים את דף העבודה וצבעים או לורדים .בקשו מהתלמידים למלא את דפי העבודה לפי הבריאה של כל יום.
אם נותר זמן ,התלמידים יוכלו גם לצבוע את דף העבודה.
מעניין לציין :האדם נברא רק ביום השישי!
מקור :2
בראשית א,כו-כז:
ָָארץ ו ְבכָל-ה ֶָרמֶש הָר ֹמֵש
ש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל-ה ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְל ֵמנו כִדְ מותֵ נו; ְוי ְִרדו בִדְ גַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה ָ
ָָארץ .
עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם.
שאלו את התלמידים:
 .1מדוע הקב"ה יצר את האדם רק לאחר שסיים את בריאת כל המרכיבים האחרים בעולם?
 .2אילו תפקידים ניתנו לאדם הראשון?
פעילות  :5מה עוד יש להוסיף?
הקב"ה ברא את העולם בשישה ימים .הוא מילא את העולם באור וחושך ,יבשה וימים ,צמחים ועצים ,חיות ואדם .האם
חסר משהו בעולם? אולי חד קרן?
בקשו מהתלמידים לדון בינם לבין עצמם ברעיון ליצירה חדשה בעולם :אולי חיה חדשה ,או סוג מסוים של עץ – כל
דבר שלדעתכם יוסיף משהו טוב לעולם אותו ברא הקב"ה.
קבוצות הדיון ישתפו את הכיתה ברעיונותיהם.
חלק ב :שמירה על העולם ( 05דקות)
חישבו על המשחק האהוב עליכם .כיצד אתם שומרים עליו? מן הסתם אתם משחקים אתו בזהירות ,ומוודאים שיישמר
ויהיה נקי .אנו מטפלים בזהירות רבה בדברים שחשובים לנו.
הקב"ה מרגיש בדיוק כך ביחס לעולם אותו הוא ברא .קראו את המקור הבא ,המפרט כיצד הקב"ה מצפה מהאדם
שיתייחס לעולם אותו יצר.
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מקור  :3קהלת רבה (וילנא) פרשה ז,יג
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת אין מי שיתקן
אחריך.
שאלו את התלמידים:
 .1מדוע הקב"ה עורך לאדם הראשון סיור בגן עדן?
 .2מה המסר של הקב"ה לאדם?
לפי המדרש ,לאחר שהקב"ה ברא את העולם ,הוא מסביר לאדם הראשון שכל מה שנברא – נברא עבור האדם .לכן,
הקב"ה גם מזהיר את האדם לשמור היטב על העולם שיצר עבורו.
שאלו את התלמידים:
נראה שהבריאה חשובה לקב"ה; הדברים אותם יצר משמעותיים עבורו ,והוא דואג להם שלא יתקלקלו .האם תוכלו
להזדהות עם תחושה זו? חישבו על דבר שאתם יצרתם ,שמשמעותי עבורכם.
פעילות  :3ממה מורכב העולם שלכם?
הנחו את התלמידים:
הקב"ה ברא את העולם ,אך כל אחד ואחת מאתנו חיים בעולם מיוחד משלנו .אנו מוקפים בחברים ובני משפחה,
בקהילה ומכרים.
ערכו רשימה של המרכיבים שמייחדים את העולם שלכם .אפשר לכלול ברשימה אנשים שאתם אוהבים ,מקומות שטוב
לכם לבקר ,ודברים שכיף לכם לעשות .כל המרכיבים הללו יוצרים את העולם האישי שלכם.
שתפו את הכיתה בעולם שלכם.
סיפור שלקוח מהתלמוד הבבלי ,מסכת תענית כג ע"א:
התלמוד מספר את סיפורו של חכם גדול ומיוחד בשם חוני .יום אחד יצא חוני לטיול ,וראה בדרכו איש זקן שותל עץ
חרובים .חוני התעניין במה שראה ,וניגש לאיש הזקן.
שאל חוני" :כמה שנים ייקח לעץ להניב פרי?"
ענה האיש :שבעים שנה".
הופתע חוני ושאל" :הרי אתה אדם מבוגר! האם אתה מאמין שתחיה עוד שבעים שנים ותוכל ליהנות מפירות האילן
שאתה נוטע?"
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ענה האיש" :כאשר נולדתי ,העולם היה מלא בעצי פרי שנטעו אבותי .אני נוטע עצים עכשיו ,כדי שיהנו מהם ילדי
ונכדי".
שאלו את התלמידים:
 .1מדוע נוטע האיש הזקן עץ?
 .2מדוע חוני מופתע לראות אדם מבוגר שותל עץ פרי?
 .3מה ניתן ללמוד מהסיפור על חוני והאיש הזקן?
סיכום ( 8דקות)
הקב"ה ברא את העולם וכל מה שיש בו לפני שיצר את האדם .העולם ניתן לאדם כמתנה מיוחדת ,שיש לנצור ולשמור.
יש צורך לשמור היטב על דברים שיקרים לנו; על כן הקב"ה מזהיר את האדם שעליו לשמור על העולם שנברא עבורו.
משימה לתלמידים:
ערכו רשימה של דרכים המסייעות לנו להגן על העולם ולשמור עליו.
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בריאת העולם ויצירת עולמות
מקורות
מקור  :1בראשית א,א – ב,ג (קטעים נבחרים)
בראשית א,ה:
ַוטִק ְָרא אֱלוקים לָאֹור יֹום ְולַחֹׁשְֶך ק ָָרא ָליְלָה; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֶאחָד.
בראשית א,ח:
ׁשנִי.
ׁש ָמי ִם; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֵ
ַוטִק ְָרא אֱלוקים ל ָָר ִקי ַע ָ
בראשית א,יא-יג:
ָָארץ; ַויְהִי-
שב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע עֵץ פ ְִרי עֹשֶה פ ְִרי ְל ִמינֹו ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו עַל-ה ֶ
ָָארץ ֶדׁשֶא ֵע ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים תַ דְ ׁשֵא ה ֶ
ֵכן.
שה-פ ְִרי ֲאׁשֶר ז ְַרעֹו-בֹו ְל ִמינֵהו; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
שב ַמז ְִרי ַע ז ֶַרע ְל ִמינֵהו ְועֵץ ע ֹ ֶ
ָָארץ דֶ ׁשֶא ֵע ֶ
וַתֹוצֵא ה ֶ
ׁשלִיׁשִי.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְ
בראשית א,טז-כא:
ׁשלֶת הַטֹום ְואֶתַ -הםָאֹור ַה ָקט ֹן לְמֶ מְׁשֶ לֶת
ׁשנֵי ַהםְא ֹר ֹת ַהגְדֹלִיםֶ :אתַ -הםָאֹור ַהגָד ֹל ְל ֶמ ְמ ֶ
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתְ -
ַה ַליְלָה ְואֵת הַכֹו ָכבִים.
ָָארץ.
ש ָמי ִם ְל ָה ִאיר עַל-ה ֶ
ַוט ִתֵ ן א ֹתָ ם אֱלוקים ב ְִר ִקי ַע ַה ָ
ְו ִלמְׁש ֹל בַטֹום ו ַב ַלי ְ ָלה ו ְל ַה ְבדִיל בֵין הָאֹור ובֵין הַחֹׁשְֶך; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ְרבִיעִי.
ש ָמי ִם.
ָָארץ עַלְ -פנֵי ְר ִקי ַע ַה ָ
וַט ֹאמֶר אֱלוקים --יִׁש ְְרצו ַה ַםי ִם ׁש ֶֶרץ נֶפֶׁש ַחט ָה; וְעֹוף י ְעֹופֵף עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הַתַ מִינִם ַהגְדֹלִים; ְואֵת כָל-נֶפֶׁש ַה ַחט ָה הָר ֹ ֶמשֶת ֲאׁשֶר ׁש ְָרצו ַה ַםי ִם ְלמִינֵהֶם וְאֵת כָל-עֹוף
ָכנָף ְל ִמינֵהו ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-טֹוב.
בראשית א ,כג-כה:
ׁשי.
ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ֲח ִמי ִ
ָָארץ נֶפֶׁש ַחט ָה ְל ִמינָה ְב ֵהמָה ו ֶָרמֶש ְו ַחי ְתֹו-א ֶֶרץ ְל ִמינָה; ַויְהִי-כֵן.
וַט ֹאמֶר אֱלוקים תֹו ֵצא ה ֶ
ָָארץ ְל ִמינָה ְואֶתַ -ה ְב ֵהמָה ְל ִמינָה ְואֵת כָלֶ -רמֶש ָהאֲדָ מָה ְל ִמינֵהו ; ַוט ְַרא אֱלוקים כִי-
ַוטַעַש אֱלוקים אֶתַ -חט ַת ה ֶ
טֹוב.
בראשית א,כז:
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם
בראשית א,לא:
שי.
ש ִ
ַוט ְַרא אֱלוקים אֶת-כָלֲ -אׁשֶר ָעשָה ְו ִהמֵה-טֹוב מְא ֹד; ַויְהִי-ע ֶֶרב ַויְהִי-בֹקֶר יֹום ַה ִ
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בראשית ב,ג:
ׁשבַת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות:
שבִיעִי ַויְקַדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה ְ
בראשית ב,ג:
ׁשבַת ִמכָל ְמלַאכְתֹו ֲאׁשֶר ב ָָרא אֱלוקים ַלעֲשֹות:
שבִיעִי ַויְקַדֵ ׁש א ֹתֹו כִי בֹו ָ
ַויְב ֶָרְך אֱלוקים אֶת יֹום ַה ְ
מקור  :2בראשית א,כו-כז:
ָָארץ ו ְבכָל-
ש ַמי ִם ו ַב ְב ֵהמָה ו ְבכָל-ה ֶ
וַט ֹאמֶר אֱלוק ים נַ ֲעשֶה ָאדָ ם ְב ַצ ְלמֵנו כִדְ מותֵ נו; ְוי ְִרדו בִדְ גַת ַהט ָם ובְעֹוף ַה ָ
ָָארץ .
ה ֶָרמֶש הָרֹמֵש עַל-ה ֶ
ַוטִב ְָרא אֱלוקים אֶת-הָָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱלוקים ב ָָרא א ֹתֹו :זָכָר ונְ ֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם.
מקור  :3קהלת רבה (וילנא) פרשה ז,יג
בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי
כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי,
שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך.
מקור  :4סיפור מתורגם מתוך התלמוד הבבלי ,מסכת תענית כג ע"א:
התלמוד מספר את סיפורו של חכם גדול ומיוחד בשם חוני .יום אחד יצא חוני לטיול ,וראה בדרכו איש
זקן שותל עץ חרובים .חוני התעניין במה שראה ,וניגש לאיש הזקן.
שאל חוני" :כמה שנים ייקח לעץ להניב פרי?"
ענה האיש :שבעים שנה".
הופתע חוני ושאל" :הרי אתה אדם מבוגר! האם אתה מאמין שתחיה עוד שבעים שנים ותוכל ליהנות
מפירות האילן שאתה נוטע?"
ענה האיש" :כאשר נולדתי ,העולם היה מלא בעצי פרי שנטעו אבותי .אני נוטע עצים עכשיו ,כדי שיהנו
מהם ילדי ונכדי".
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